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- Идеја је да породице са троје 
и више дјеце укључимо у овај 
пројекат, првенствено произ-
вођаче хране. Тако бисмо обез-
биједили да оно што произведу, 
лакше продају путем овог систе-

ма. Циљ је развој домаће произ-
водње, коју реализују породице 
из ове категорије и да им то по-
стане занимање - рекао је гра-
доначелник Приједора Далибор 
Павловић, на чију иницијативу је 

састанак и одржан.
Предсједник Фондације „За по-
родицу“ Драган Дакић изјавио је 
да је ово велики дан за породи-
це из Приједора и околине, јер је 
Градска управа показала бригу 

за економски положај вишечла-
них породица. 
- Ријеч је о пословном инкуба-
тору, који ће објединити произ-
вођаче из  породица са троје и 
више дјеце, и омогућиће им пла-
сман на тржиште. Обавеза наше 
фондације је да омогући произ-

вођачима бесплатно учешће у 
Пројекту. Те трошкове сносиће 
Градска управа - појаснио је Да-
кић. 
Овим се уједно рјешавају два 
проблема, напоменуо је он. 
- Произвођачима је то пласман 
робе. А с друге стране, породи-
це са троје и више дјеце добијају 
попуст на њихове производе. И 
то је основна предност Пројек-
та, јер задовољава најзначајнији 
дио потрошачке корпе 3+ поро-
дица, а то је прехрана - рекао је 
Дакић. 
Додао је и да се овим уједно 
сузбија сива економија, будући 
да учесници у Пројекту морају 
бити регистровани произвођа-
чи. Из Фондације „За породицу“ 

изразили су очекивање да ће 
пројекат стимулисати дoмaћу 
прoизвoдњу, да ће довести до 
смaњeња мигрaциoних тeндeн-
циja, али да ће помоћи ублa-
жавању нeгaтивних eфeкaтa 
пaндeмиje кoрoнa вирусa на 
привреду. Реализација Пројекта 

у Приједору ће почети у фебруа-
ру. Тад ће почети и у Бањалуци, 
гдје већ постоји преко 80 при-
јављених произвођача. Проје-
кат „Поносни маркет“ ослањаће 
се на систем „Поносних карти-
ца“, али уколико партнери буду 
захтијевали, моћи ће се развити 
и аутономни систем. Управо ће у 
фебруару бити одржан састанак 
градоначелника са представни-
цима Фондације „За живот“, а 
тема ће бити „Поносне картице“. 
Подсјетимо да је у питању карти-
ца намијењена породицама са 
троје и више дјеце, којом могу 
остварити попусте на производе 
и услуге код субјеката који су дио 
Пројекта.

Комисија за процјену штете од 
земљотреса до сада је обишла 
око 120 објеката на подручју гра-
да Приједора и утврђено је да 
ниједан од њих није неуслован за 
становање. Потврђено је ово на-
кон сједнице Штаба за ванредне 
ситуације. 
- Прошли пут смо имали инфор-
мацију да је десетак објеката 
неусловних за становање, али 
то су биле информације које су 
грађани навели. Комисија је оби-
шла 120 објеката и није доније-
ла ниједно рјешење да неки од 
објекат није за становање - тврди 
Жарко Ковачевић, замјеник гра-
доначелника Приједора. 
На Штабу је било ријечи и о тре-
нутној епидемиолошкој ситуа-

цији. Према подацима од сриједе, 
у Приједору је 61 особа позитив-
на на вирус корона.
- Опорављено је 943 лица. Уку-
пан број умрлих лица са пози-
тивним тестом на корону је 67. 
Епидемиолошка ситуација је за-
довољавајућа. Број лица која се 
јављају у акутну респираторну 
амбуланту је мањи. Нема више 
чекања. Такође, број лица која се 
упућују на тестирања је мањи - 
рекла је Милица Отковић, начел-
ник Хигијенско-епидемиолошке 
службе Дома здравља.
Према подацима са посљедње 
сједнице Штаба за ванредне си-
туације, у Ковид болници тренут-
но су 44 пацијента. Од тога је њих 
30 из Приједора, пет из Новог 

Града, шест из Козарске Дубице 
и три из Оштре Луке.
- На апаратима за механичку пот-
пору имамо три пацијента. Значи, 
то нису пацијенти који су на ре-
спиратору. На кисеоничној потпо-
ри је 27 пацијената и 10 пацијена-
та је у изолацији. Број пацијената 
је смањен за 10 до 20 посто у од-
носу на ранији период - истакао 
је Борис Ћургуз, директор Ковид 
болнице.
Болница у Приједору од Свјетс-
ке здравствене организације до-
била је 383 пулсна оксиметра, а 
посредством Црвеног крста у на-
редном периоду биће набављен 
тунел за дезинфекцију.

Удружењу за заштиту потро-
шача «ДОН» у Приједору то-
ком протекле године јавило се 
око 1.800 незадовољних по-
трошача. Жалбе су се највише 
односиле на комуналне услуге. 
- Поред жалби на услуге струје, 
воде, одвоза смећа, био је ве-
лики број људи који се жалио 
на телеком оператере. Доста 
притужби било је и на радње 
које се баве продајом бијеле 
технике - рекла је Муриса Ма-
рић, извршни директор Удру-
жења «ДОН». 
Током 2020. године забиље-
жен је повећан број случајева 

продаје од врата до врата, а 
углавном старијим грађанима 
нуђени су разни препарати за 
које се касније, у већини слу-
чајева, испостављало да не 
служе својој сврси.
- Ми тешко можемо допријети 
до сваког потрошача који је ку-
пио неки препарат, који му не 
треба, а плаћа то од пензије. 
До таквих људи је тешко доћи 
- истакла је Марићева.
Велики број потрошача при-
мједбе је имао и на квалитет 
обуће и одјеће.

ПОДРШКА ПРОИЗВОЂАЧИМА 
ИЗ ПОРОДИЦА СА ТРОЈЕ И ВИШЕ ДЈЕЦЕ

Приједор у пројекту „Поносни маркет РС“

З. Ј.

УДРУЖЕЊУ ЗА 
ЗАШТИТУ ПОТРОШАЧА 
ОБРАТИЛО СЕ СКОРО 

2.000 ГРАЂАНА

ЗА САДА НЕМА ОБЈЕКАТА 
НЕУСЛОВНИХ ЗА СТАНОВАЊЕ

Б. Дакић Б. Дакић 

Град Приједор потписао је уговор о сарадњи са Фондацијом „За поро-
дицу“ на пројекту „Поносни маркет РС“, који подразумијева подршку 
породицама са троје и више дјеце које се баве производњом хране за 
лакши пласман на тршиште, а породицама из ове категорије које нису 
произвођачи, даје приступ јефтинијим производима. Тиме је Приједор 
постао први град у РС који је потписао овај уговор 

Из Фондације „За породицу“ изразили су оче-
кивање да ће овај пројекат стимулисати дoмaћу 
прoизвoдњу, да ће довести до смaњeња миг-
рaциoних тeндeнциja, али да ће помоћи ублa-
жавању нeгaтивних eфeкaтa пaндeмиje кoрoнa 
вирусa на привреду. Реализација Пројекта у 
Приједору ће почети у фебруару.

Приједор први град у РС који се обавезао на подршку Пројекту
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Како би комуникација 
Градске управе и Скупш-
тине града са грађанима 
била што једноставнија, 
бржа и сигурнија, у наред-
ном периоду радиће се на 
унапређењу апликација 
на званичној веб страници 
Града Приједора
Путем веб и “Фејсбук” 
странице, која ће ускоро 
бити промовисана, сваки 
грађанин ће бити упознат 
са оним што ради Градска 
управа. Тиме ће се, како 
истиче градоначелник Да-
либор Павловић, повећа-
ти одговорност у раду ло-
калне заједнице. Један од 
приоритета је побољшање 
рада апликације “48 сати”. 
- У наредном периоду ћемо 
активирати све постојеће 
апликације на сајту Гра-
да Приједора, нарочито 
апликације “48 сати”, која 
је замишљена да се у том 

року одговори на сва пи-
тања која грађани поставе. 
Са својим замјеником сам 
договорио да формирамо 
тим моји ће радити на том 
сервису и озбиљно се по-
светити питањима наших 
грађана. Сваких седам 
дана ћемо одржавати са-
станке са представници-
ма комуналних предузећа 
и надлежних одјељења. 
Свако ко добије питање, 
мораће да одговори или 
да заврши проблематику 
коју су навели грађани, те 
да нам о томе поднесе из-
вјештај - појаснио је Пав-
ловић.
Потребна је помоћ свих 
грађана, наглашава он, 
како би се увидјели сви 
проблеми које Град може 
ријешити.
- На свако питање грађа-
на мораће се одговорити. 
Онај ко не поступи по пи-

тањима, лично ће одгова-
рати мени. Озбиљност, бр-
зина и способност морају 
доћи до изражаја. Онај ко 
не буде желио да се тако 
понаша у овој Градској 
управи, поготово према 
нашим грађанима, неће 
имати мјеста да овдје ради 
- додао је градоначелник. 
Мирсад Дуратовић, пред-
сједник Скупштине града, 
појаснио је да планира-
ни концепт у средиште 
ставља грађанина који ће 
имати могућност да поста-
ви питања и одборницима. 
- У наредном периоду 
ћемо презентовати све те 
могућности и услуге, от-
ворити Градску управу и 
Скупштину града према 
грађанима, омогућити ди-
ректнију и транспарент-
нију комуникацију грађана 
и одборника. Сви аудио 
и видео записи сједни-
ца биће доступни на веб 
страници града, преко 
апликације “eCitizen”, 
грађани ће моћи директ-
но да постављају питања 
одборницима и добијати 
одговоре. Такође, сва пи-
тања грађана и одговори 
одборника ће бити доступ-
ни на страници града - ре-
као је Дуратовић. 
Циљ је побољшати транс-
парентност у раду, те да 
грађани буду упућени у 
све оно што ради градска 
власт. 

Од јачине земљотреса 
који је крајем децембра 
прошле године  погодио 
Петрињу, приједорска Гим-
назија “Свети Сава” претр-
пјела је штете на крову и 
на другом спрату зграде. 
За хитну санацију потреб-
но је најмање 25.000 КМ. 

Град Приједор обезбије-
дио је дио средстава, а 
чека се одговор Министар-
ства просвјете и културе 
Републике Српске.
- Комисија је још прошле 
седмице прегледала обје-

кат, тако да смо званично 
добили њихово рјешење 
у којем је констатовано да 
су приземље и први спрат 
условни. Настава се ту 
може одвијати, док други 
спрат није услован за из-
вођење часова - каже ди-
ректор Вељко Јањетовић 

додајући да се под хитном 
санацијом подразумијевају 
плафони који су оштеће-
ни током земљотреса и 
димњаци на крову.
Према незваничним про-
цјенама, за хитну санацију 

крова и плафона другог 
спрата потребно је око 
25.000 КМ.
- Град Приједор одобрио је 
3.100 КМ за санацију крова 
и димњака, али на жалост 
због временских усло-
ва још увијек се не може 
кренути с тим послом. 
Остаје нам још да се про-
нађу средства за плафо-
не. Ту се надамо помоћи 
Министарства којем смо 
већ упутили допис. При-
жељкујемо да што прије 
дође до тога, како бисмо 
имали још пет учионица у 
функцији - рекао је Јање-
товић.
До санације другог спрата 
настава ће се, према рије-
чима Јањетовића, изводи-
ти у учионицама у призе-
мљу и на првом спрату. 

Куповину првог стана 
за младе и 
младе брач-
не парове, 
Град Приједор 
помаже кроз суб-
венцију од један 
одсто каматне стопе 
на стамбени кредит. За 
ове намјене у буџету је из-
двојено 120.000 марака, а 
од 2019. године право на 
ову субвенцију добило је 
57 младих Приједорчана. 
Од ове године старосни 
критериј за оне који кон-
куришу,  није више до 35 
већ до 40 година старо-
сти. Моња Касаловић, в. 
д. начелника Одјељења за 
друштвене дјелатности, 
појашњава које  критерије 
морају испунити они који 
користе ову погодност 
приликом куповине првог 
стана. Један од услова је 
да су потписали уговор с 
неком комерцијалном или 
Инвестиционо-развојном 
банком РС по било којој 
од њених линија.
- Такође морају имати мје-
сто пребивалишта у Прије-
дору и битно је да оно није 
старије од двије године од 
дана подношења захтјева. 
У 2020. години имали смо 
буџет од 120.000 марака 
за ове намјене, а право је 

ос-
тва-
р и о 
41 ко-
рисник, док је у 2019. рије-
шено 16 захтјева, тако да 
је до сада позитивно рије-
шено 57 захтјева . У 2021. 
години имамо новину, про-
ширено право и за особе 
до 40 година старости, 
дакле за брачне парове 
који у тренутку аплици-
рања имају до 40 година 
старости да би остварили 
ово право - каже Касало-
вићева.
Конкурс за 2020. годину 
био је расписан у августу 
и отворен до децембра. 
Конкурс се објављује јед-
ном годишње, а ове годи-
не требало би да буде у 
првом кварталу. 
- Особа која је почела од 
2019. године да аплици-
ра за ову субвенцију,  има 

право на то, све док јој 
важи уговор о стамбеном 
кредиту, тако да    сваке 
године може да аплицира. 
У 2021. години очекујемо 
све који су досад аплици-
рали, те нове кориснике 
који су сачинили уговор о 
стамбеном кредиту - напо-
миње Касаловићева и до-
даје да се  субвенција ка-
матне стопе на стамбене 
кредите за младе и младе 
брачне парове остварује 
искључиво уколико је не-
кретнина, стан или кућа, 
купљена на територији 
града Приједора. 
Листа са именима одобре-
них захтјева за прошлу го-
дину објављена је на сајту 
Града Приједора.

БРЖА И ЈЕДНОСТАВНИЈА 
КОМУНИКАЦИЈА СА ГРАЂАНИМА 

Деминирање и уништа-
вање неексплодираних 
убојитих средстава, анга-
жовање на спровођењу 
мјера за спречавање ши-
рења вируса корона, као 
и отклањање посљедица 
земљотреса биле су неке 
од активности Одсјека Ци-
вилне заштите Приједор 
у 2020. години.  Цивилној 
заштити Приједор проте-

кле године пријављена су 
неексплодирана убојита 
средства на 50 локација. У 
координацији са Републич-
ком управом ЦЗ и Полициј-
ском управом Приједор, 
са поменутих локација су 
прикупљења и униште-
на сва неексплодирана 
убојита средства, рекао је 
Душан Врањеш, шеф Од-
сјека приједорске Цивилне 

заштите. Прикупљено је и 
уништено: 71 ручна бом-
ба, 31 тромблонска мина, 
седам противпјешадијских 
мина, исто толико зоља, 
2436 комада муниције раз-
личитог калибра, потом 
6,1 килограм разних врста 
експлозива те седам кома-
да осталих средстава. 

ЗА ХИТНУ САНАЦИЈУ 
ПОТРЕБНО 25.000 КМ

Гимназија “Свети Сава”

СУБВЕНЦИЈА КАМАТНЕ СТОПЕ 
И ЗА ПАРОВЕ ДО 40 ГОДИНА  

Проширена права

М. З.

М. Шодић 

На основу захтјева  Гимназије “Свети 
Сава”, Штаб за ванредне ситуације града 
Приједора дао је сагласност да, због мањка 
учионица, усљед посљедица земљотреса, 
једно одјељење ове образовне установе 
сваке седмице наставу прати онлајн.

П. Ш. П. Ш.

СА 50 ЛОКАЦИЈА УКЛОЊЕНА 
НЕЕКСПЛОДИРАНА СРЕДСТВА

Цивилна заштита Приједор: 

Моња Касаловић, 
в. д. начелника 
Одјељења за 
друштвене дјелатности

Штете од земљотреса видљиве на другом спрату
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Светосавље Светосавље

Светосавска награда 
за изузетне резулта-
те у области обра-
зовања и васпитања 
ученика, као и за 
допринос квалитет-
нијем образовању 
у РС, с правом је 
отишла у руке ових 
приједорских прос-
вјетних радника. На-
грађени су за свој ду-
гогодишњи рад, труд 
и креативност.
- Свим просвјетним 
радницима, Свето-
савска повеља је 
круна њихове карије-
ре. Иза мене је 27 
година радног стажа. 
Памтим добра, али и 
тешка времена. Када неко пре-
позна ваш рад, труд и залагање 
у наставном процесу, то је ве-
лика част. Времена се мијењају, 
сваки просвјетни радник мора да 
улаже у себе и прати трендове и 
у образовању, али и одрастању 
наших будућих генерација - каже 
Драгана Бркић.
Она је похвалила све просвјет-
не раднике у РС, који су у овим 
временима пандемије озбиљно 
одговорили свим изазовима који 
су били пред њима. Бркићевој је 
ово друга Светосавска награда, 
2019. године на Светосавској 

академији у Приједору 
проглашена је за најбољег 
наставника у основним 
образовању. 
Свјетланa Марић исти-
че да је овим признањем 
почаствована и поносна. 
Као наставник географије, 
поред редовне наставе у 
ОШ “Петар Кочић”, велику 
пажњу посвећује и ванна-
ставним активностима. 
- Кроз рад географске сек-
ције видјела сам колико су 
дјеца заинтересована за 
ваннаставнe активности. 
Наша школа је позната 

по бројним ваннаставним ак-
тивностима. Један од великих 
задатака просвјетног радника 
данас је да мотивише и за-
интересује ученике за рад. У 
оваквим околностима, када је 
њима све доступно, то је доста 
захтјевно и тешко, али кроз рад 
на ваннаставним активности-
ма, то се може. Географија је 
јако интересантна и занимљи-
ва, а највеће ми је задовољство 
када видим да су управо учени-
ци заинтересовани за тај рад и 
на крају задовољни усвојеним 
знањем - прича Марићева. 
Рад у школи је одговоран и 

тежак посао, тврди Сло-
бодан Ивковић и до-
даје да се ученицима у 
средњошколском узрасту 
треба посветити најви-
ше пажње. Са осталим 
колегама, труди се да 
васпитно-образовни про-
цес реализује у складу 
са својим могућностима 
и условима које школа 
пружа.  За то колико је 
посвећен својој профе-
сији, довољно је рећи да 
је на Светосавској акаде-
мији у Приједору два пута 
награђиван.  

- За стручне пред-
мете углавном нема 
уџбеника који би 
покривали наставни 
програм. Профе-
сори су због тога 
под великим при-
тиском и ако желе 
адекватно да засту-
пе наставу, морају 
да се самостално 
усавршавају. Дра-
го ми је што имамо 
доста ученика који 
препознају наш рад 
и труд. Драго ми је 
што се данас уче-
ници након средње 
школе могу запосли-
ти. Резултати које 
ученици постигну на 

такмичењима, исто тако ми дају 
додатну снагу да наставим даље 
- додаје Ивковић. 
Светосавском наградом за 
2019/20. годину награђено је се-
дам васпитача, 24 наставника 
разредне и предметне наставе и 
девет професора у РС. Свечана 
манифестација и уручење награ-
да биће уприличени путем теле-
визијског преноса на програму 
Радио-телевизије Републике Ср-
пске 28. јануара.

ТРОЈЕ ПРОСВЈЕТНИХ РАДНИКА ИЗ ПРИЈЕДОРА 
ДОБИТНИЦИ РЕПУБЛИЧКЕ СВЕТОСАВСКЕ НАГРАДЕ

Свим школама на подручју града Прије-
дора биће додијељене Светосавске по-
веље, те ће, умјесто уобичајеног избора 
најбољих појединаца међу просвјетним 
радницима, ове године овјенчани бити 
колективи, одлучено је у Градској управи 
Приједор.
“У условима пандемије и отежаног из-
вођења васпитно-образовног процеса у 
којем су сви просвјетни радници подјед-
нако били стављени на велики испит и 
поднијели терет, то је знак захвалности 
за исказану пожртвованост и залагање да 
се настава веома брзо успостави у онлајн 
форми и са скраћеним часовима у учио-
ницама”, речено је Срни у Одјељењу за 
друштвене дјелатности града Приједора. 
Ни Светосавска академија се неће одржа-
ти уживо, као што је уобичајено, него ће 
имати форму телевизијске емисије доку-
ментарно-историјског карактера и носиће 
назив “Светосавска звона у Босни и Хуму”. 
“Израда сценарија била је повјерена про-
фесору доктору Младенку Саџаку са Фи-
лолошког факултета у Бањалуци. Свето-
савску бесједу говориће професор доктор 
Дарко Танасковић, исламолог и бивши ам-
басадор Србије у Турској, Ватикану и при 
Унеску, а предвиђено је и обраћање гра-
доначелника Приједора Далибора Павло-
вића”, наводе из Одјељења за друштвене 
дјелатности.
У програму учествују глумци Позоришта 
Приједор: Деан Батоз, Срђан Књегињић, 
Хелена Милојица и Василије Пачариз, 
наратор Дејан Рауш, Градски хор Прије-
дор с диригентом Аљошом Новаковићем 
и Женски камерни хор “А Виста” с дири-
генткињом Бранком Настић Марчетић, а 

биће емитован и снимак композиције “До-
бро дош`о, Христе” у извођењу етно-групе 
“Ива”. 
“Академију ће приказати РТВ Приједор 26. 
јануара 2021. године у вечерњем термину, 
а снимак ће бити доступан и на веб стра-
ници Градске управе Приједор”, најавље-
но је из Одјељења за друштвене дјелат-
ности.
Први писани трагови о прослављању Све-
тог Саве у граду на Сани датирају из 1892. 
године, када је одржана светосавска заба-
ва на којој су ђаци Српске основне школе 
и Српског православног пјевачког друшт-
ва “Вила” извели “Химну Светом Сави” и 
још неколико композиција посвећених ср-
пском просвјетитељу и духовном оцу.

У недјељи светосавља, 
од 25. до 29. јануара, На-
родна библиотека „Ћири-
ло и Методије“ омогућиће 
основцима и средњош-
колцима бесплатно уч-
лањење у ову установу, 
која тренутно има око 
1.500 чланова. С тим у 
вези, из Библиотеке су по-
слали дописе свим основ-
ним и средњим школама. 
- Oд дана уписа, годину 
дана сте члан НБ „Ћири-
ло и Методије“. У члан-
ство улази и кориштење 
услуга Градске читаонице 
у којој имате 11 дневних, 
седмичних и мјесечних 
часописа. То је простор 
који највише користе 
наши пензионери и сту-
денти - каже Мара Ећим, 
директор Библиотеке. 
Напомиње да су током 
пандемије испоштова-
ли све епидемиолошке 
мјере које су наложили 
Републички и Градски 
штаб, као и Институт за 
јавно здравство РС. То-
ком прошле године, ова 
библиотека је имала три 
промоције, а прва у овој 
години најављена је за 
22. јануар.
- Тог датума (петак) у По-
зоришту Приједор у 19 
часова промовисаћемо 
роман о Дучићу, аутора 

Славише Павловића, под 
називом “Химерина крв”. 
Улаз је слободан, а испо-
штоваћемо максималан 
број до 50 присутних на 
промоцији - истиче Ећи-
мова. 
Чланарина у библиотеци 
се није мијењала десет 
година и износи од двије 
до 15 марака, колико 
плаћају запослени члано-
ви. У прошлој години било 
је око 23.000 посјета би-
блиотеци, а позајмљено 
је око 26.000 књига. Би-
блиотека је у посљедњих 
годину дана обновила 
књижни фонд са око 1.170 
библиотечких јединица. 
Тренутно их на распола-
гању има око 66.000. На 
поклон су прошле године 
добили 522, купили 643 

библиотечке јединице, а 
имали су и пет властитих 
издања, што је 847 нових 
наслова. 
- Повећали смо вријед-
ност наших књига за око 
15.000 марака - каже 
Мара Ећим, директор На-
родне библиотеке „Ћири-
ло и Методије“. 
Добродошли су и они 
који желе поклонити неку 
од својих књига градској 
библиотеци. Многе од 
тих књига завршавају на 
полицама матичне би-
блиотеке, један број се 
поклања библиотекама у 
окружењу,  а сарадња на 
овом пољу постоји и са 
библиотеком Национал-
ног парка „Козара“. 

У НЕДЈЕЉИ СВЕТОСАВЉА 
БЕСПЛАТНО УЧЛАЊЕЊЕ ЗА ЂАКЕ  

Народна библиотека „Ћирило и Методије“ УМЈЕСТО ПОЈЕДИНЦИМА, 
СВЕТОСАВСКЕ ПОВЕЉЕ СВИМ 

ШКОЛСКИМ КОЛЕКТИВИМА

СРНА М. З.

Драгана Бркић, наставник разредне наставе у ОШ “Бранко Ћопић”, Свјетлана Марић, наставник гео-
графије у ОШ “Петар Кочић”, и Слободан Ивковић, професор машинске групе предмета у Машинској 
школи, налазе се међу добитницима Светосавске награде, коју додјељује Министарство просвјете и 
културе Републике Српске за школску 2019/20. годину.  

М. Шодић 

Трећа Светосавска награда у 
рукама Слободана Ивковића

Драгана Бркић: - Светосавска 
награда је круна нашег рада

За Свјетлану Марић 

ова награда је велика част 

 Мара Ећим, директор Библиотеке
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Друштво Друштво

Приједорска болница ускоро би 
требало да добије ангио-салу, 
тако да пацијенти из приједорске 
регије неће више морати одла-
зити у Бањалуку на хитне интер-
венције. 
- Добили смо сагласност за ло-
кацију ангио-сале. Сада идемо у 
пројектну документацију и то би 
требало да кошта око 200.000 
КМ. Надамо се да ће ангио-сала 
почети са радом до краја љета 

- истакао је Андрија Вукотић, вр-
шилац дужности директора Бол-
нице “Др Младен Стојановић”. 
Дотрајала медицинска опрема, 
такође је један од горућих про-
блема ове здравствене устано-
ве. Она је, према ријечима Вуко-
тића, посљедњи пут обновљена 
прије 10 година, и то путем до-
нација.
- Свако одјељење у нашој бол-
ници има потребу за новом ме-

дицинском опремом. То је већ 
доста дотрајало, тако да нам 
је нова опрема неопходна. По-
кварио нам се гастро-апарат и 
требамо да га сад пошаљемо 
на поправку у Чешку. Покварен 
је колоноскоп, који, такође, тре-
ба да иде на поправку. Имамо 
кварове одређене медицинске 
опреме, која је дотрајала - додао 
је он.

Болница у Приједору једна је од 
седам здравствених установа у 
Српској, која је, поводом 9. јануа-
ра, Дана Републике, одликована 
Орденом заставе са сребрним 
вијенцем. У овој здравственој 
установи кажу да се успјешно 
боре са пандемијом вируса ко-
рона. 
- У почетку смо имали пацијенте 
са блажом клиничком сликом. У 

мају прошле године имали смо 
пацијенте са лаком и средње 
тешком клиничком сликом. Љето 
је било мирно, али у септембру 
и октобру био је доста већи број 
обољелих и велики број пације-
ната са тешком клиничком сли-
ком, а у једном тренутку смо 
имали и 92 пацијента. Велика 
разлика у односу на почетак епи-
демије јесте та што смо тада хо-
спитализовали све пацијенте, а 
сада правимо строгу селекцију и 
хоспитализујемо углавном само 
пацијенте коју су зависни од ки-
сеоника - рекао је доктор Борис 
Ћургуз, директор Ковид-болни-
це. 
У овој здравственој установи 
тврде да су у најтежим времени-
ма борбе са пандемијом знали 
радити и по 36 часова. Драго им 
је што су надлежни препознали 
њихов рад и залагање. Да би 
услови у Болници били бољи, 
како за запослене, тако и за 
пацијенте, неопходна је рекон-
струкција овог објекта, која је, 
такође, у плану.

Приједорска болница ускоро добија ангио-салу

У приједорском Дому здравља нису 
задовољни одзивом грађана за вак-
цинацију против сезонског грипа. 
Доктор Милица Отковић, начелник 
Хигијенско-епидемиолошке службе 
Дома здравља Приједор,  каже да 

је до сада вакцинисано 1.100 грађа-
на, што је за 300 мање у односу на 
прошлу годину. 
- Имамо још вакцина за сезонски 
грип за све категорије којима је пре-
поручена вакцинација, али и за све 
грађане. Ко год дође да прими вак-
цину за сезонски грип, никога не 
враћамо. Разлика је та што је доста 
људи обољело од ковида и што се 
боје примити вакцину против сезон-
ског грипа. Велики број људи је у 
самоизолацији и кажу “нигдје не из-
лазим, нећу да примам вакцину” - до-
дала Отковићева.

Грaдскa Кoмисиja зa прoцje-
ну штeтa oд зeмљoтрeсa 
oбишлa je прошле седми-
це oбjeктe Дjeчиjeг вртићa 
„Рaдoст“, кaкo би сe утвр-
дилo jeсу ли бeзбjeдни пред 

сам повратак дјеце у вр-
тићe. Нису утврђeнa никaквa 
oштeћeњa нa oбjeкту цeн-
трaлнoг вртићa, и он je у пoт-
пунoсти бeзбjeдaн зa бoрaвaк 
дjeцe, рeчeнo je из Кoмисиje. 
Такав случај је и са сa oстa-
лим вртићимa, будући дa ни 
у jeднoм вртићу ниje  билo 
приjaвљeнe  штeтe, рекао је 
прeдсjeдник Кoмисиje Бoшкo 
Стojaнчић. 
- Пo нaлoгу грaдoнaчeл-
никa, Кoмисиja је изврши-
ла oбилaзaк свих вртићких 
oбjeкaтa. Нaкoн тoгa, извр-
шeнa је и њихова дeзинфeк-
циja - рeкao je Стojaнчић.
Гoвoрeћи уoпштeнo o нaстa-
лим штeтaмa, дoсaдaшњи из-
лaсци нa тeрeн пoкaзaли су 
дa у сaмoм грaду нeмa грaђe-
винских oбjeкaтa кojи нису 
бeзбjeдни зa упoтрeбу, дoк je 
у рурaлним крajeвимa нeштo 
другaчиja причa, дoдao je 

Стojaнчић.
- У грaдскoj зoни прeглeдaнo 
je oкo 100 oбjeкaтa и нису 
утвђeнa тaквa oштeћeњa дa 
би иjeдaн oбjeкaт биo нeу-
пoтрeбљив. Нa сeлимa je 

ситуaциja другaчиja, и вeћ 
имaмo дeсeтaк oбjeкaтa кojи 
вишe нису зa упoтрeбу - 
нaвeo je Стojaнчић.
Гoрдaнa Jeкић, дирeктoр Дje-
чиjeг вртићa “Рaдoст”, пoтвр-
дилa je дa нa вeћини oбjeкaтa 
нису примиjeћeнa никaквa 

oштeћeњa.
- На објектима кojи су сaмo вр-
тићи, и нe нaлaзe сe у склoпу 
стaмбeних згрaдa, ми ни-
смo примиjeтили oштeћeњa. 
Meђутим, у вртићимa нa 
Пeћaнимa и у Кoзaрцу, кojи 
сe нaлaзe у склoпу стaм-
бeних згрaдa, пoстoje нeкe 
пукoтинe. О чeму сe тaчнo 
рaди, тo ћe утврдити стру-
чњaци - изjaвилa je Jeкићeвa.
Нa тeрeну je биo и тим кojи 
јe извршио кoмплeтну дe-
зинфeкциjу свих вртићких 
oбjeкaтa, кaкo би бoрaвaк 
дjeцe биo бeзбjeдaн и сa 
eпидeмиoлoшкe стрaнe. Из 
упрaвe вртићa пoдсjeти-
ли су рoдитeљe дa и дaљe 
вaжe свe дoсaдaшњe eпидe-
миoлoшкe мjeрe кaд je риjeч o 
дoлaску дjeцe у предшколску 

установу, a тo знaчи улaзaк 
у oбjeкaт сaмo сa зaштит-
нoм мaскoм, мjeрeњe тeм-
пeрaтурe, тe oбaвeзнa дeзин-
фeкциja руку.

Ове бројке обухватају редовне уписе 
из регионалне Болнице “Др Младен 
Стојановић”, која обухвата шест ло-
калних заједница.
- Конкретно за Град Приједор, у Ма-
тичну књигу рођених уписане су 
472 бебе, чији родитељи имају по-
сљедње пребивалиште у Приједору. 
Поредећи са 2019. годином рођено је 
27 беба мање. У Матичну књигу умр-
лих уписане су 1.044 особе, што је за 
279 више у односу на 2019. годину - 
појаснила је Јасминка Мурселовић, 
начелник градског Одјељења за оп-
шту управу. 
Град Приједор спроводи значајне 
мјере пронаталитетне политике, за 
шта је из буџета прошле године из-
двојено око милион КМ. Стимули-
сање се односи на породиље, ново-
рођенчад, помоћ брачним паровима 
у поступку вантјелесне оплодње и 
куповини прве стамбене јединице, те 
подршку ученицима и студентима. 
- У 2020. години за свако новорођено 
дијете је исплаћено по 400 КМ, а та-
квих захтјева је било 500. Најновија 

мјера је да се из Фонда за наталитет, 
од ове године, за прво дијете исплати 
500 КМ, друго 600 КМ, а за треће и 
свако наредно по 700 КМ. Одређена 
новчана средства су прошле године 
издвојена и за вантјелесну оплодњу. 
Сваком брачном пару за ту намјену 

исплаћено је по 5.500 КМ, а имали 
смо 10 таквих захтјева - додала је 
Мурселовићева. 
Прошле године склопљено је 326 
бракова, 100 мање него 2019. го-
дине. Према подацима Центра за 
социјални рад у Приједору, прошле 
године запримили су 72 захтјева за 
покушај мирења брачних супружника 
и 33 захтјева за повјерење дјеце из 
ванбрачних заједница. Основни суд у 
Приједору је у истом периоду водио 
67 поступака бракоразвода супруж-
ника који имају малољетну дјецу. 

РОЂЕНИХ 668, УМРЛИХ 1360 
Негативан природни прираштај у прошлој години

Б. Дакић 

НEЗАДОВОЉНИ ОДЗИВОМ 
ГРАЂАНА 

Вакцинацијa против грипа у Приједору

Приједор, као и већина градо-
ва у Републици Српској, у 2020. 
години биљежи негативан при-
родни прираштај. Прошле годи-
не рођено је 668 беба, што је за 
24 мање него у 2019. години. У 
матичну књигу умрлих уписано 
је 1.360 или за 159 особа више 
него годину раније 

М. Шодић 

М. Шодић 

КOMИСИJA ЗA ПРOЦJEНУ 
ШTETE OБИШЛA ВРTИЋE

НАСТАВЉЕН РАД ПОСЛИЈЕ 
КОЛЕКТИВНОГ ГОДИШЊЕГ ОДМОРА

Дјечији вртић “Радост” у понедјељак је наставио с радом након 
колективног годишњег одмора, који је трајао од 4. до 15. јануара. 
Директор вртића Гордана Јекић рекла је да је у све објекте вртића 
дошло 243 дјеце, од укупно 430 уписаних, док их је крајем децем-
бра ишло око 330. То је уобичајено за ово зимско доба, појаснила 
је Јекићева. Родитељи ће за боравак дјеце у јануару плаћати 75 КМ, 
односно 50 одсто мјесечне цијене, преноси Срна.

З. Ј.

Болница ускоро у новом руху

У Ковид-болници смањен број пацијената

Јасминка Мурселовић, 
начелник градског 

Одјељења за општу управу

Објекти вртића безбједни

Извршена дезинфекција
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Пандемија корона вируса значајно 
се одразила и на туризам. Ријетки 
су они који су у овој области успјели 
да сачувају радна мјеста, али и да 
понуду прилагоде домаћим дести-
нацијама. Бојана Вуковић, менаџер 
продаје у Туристичкој агенцији „Ву-
ковић“, каже да упркос свему, код 
њих није било отпуштања радника. 
У фокусу им је, бар до даљњег, до-
маћи и тренутно све популарнији 
планински туризам.
- У стопостотном проценту смо за-
држали раднике, односно само јед-
на дјевојка у Агенцији је престала 
да ради, али она ће нам се вратити 
у априлу када очекујемо да ћемо 
поново нормално пословати - каже 
Вуковићева. 
Што се тиче зимског периода, пре-
ма њеним ријечима, атрактивне су 
планине.
- У понуди имамо Јахорину, Вла-
шић, Козару. То су тренутно 
најатрактивније дестинације, с тим 
да бих истакла и аранжмане за 
Терме Озрен, које су отворене у ав-
густу прошле године. То је траже-
на дестинација и врхунско велнес 
уживање - истиче она. 
У цијену боравка на некој од ових 

дестинација улази и ваучер. Они 
који су га прошле године користи-
ли, могу то учинити и у 2021. го-
дини. Од јуна прошле до средине 
јануара ове године, у Републици 
Српској искориштено је око 27.200 

ваучера. Вуковићева наглашава да 
су им ваучери значајно олакшали 
пословање. Не само њима, већ и 
туристичким радницима чију пону-
ду промовишу. Пројекат „Доживи 
Српску“ продужен је и за ову годи-
ну. 
- Прије почетка пандемије корона 
вируса, наша агенција сто посто је 
пословала на иностраном тржишту. 
Самим затварањем граница смо 
остали без посла и доста нам зна-
чи пројекат „Доживи  Српску“ - каже 
Вуковићева која сеу име ове аген-
ције захвалила Министарству трго-
вине и туризма и Влади РС који су 
им омогућили овај пројекат.  Бојана 
Вуковић истиче да су домаћи тури-
стички капацитети доста добри, као 
и да је у вријеме пандемије про-
цвјетао домаћи, и у зимском пери-
оду, нарочито планински туризам.
- Раније је неправедно био занема-
рен, а сада су наше планине бук-
вално пуне туриста - каже наша 
саговорница. 
Туристичка агенција „Вуковић“ тре-
нутно запошљава 25 радника.

СВЕ ПОПУЛАРНИЈИ ПЛАНИНСКИ 
И ДОМАЋИ ТУРИЗАМ

Снијег који је пао погодује 
свим усјевима, добар је 
изолатор, а смањио је и 
активност штетних глода-
ра, кажу у Ресору за пру-
жање стручних услуга у 
пољопривреди при Мини-
старству пољопривреде, 
шумарства и водопривреде 
Републике Српске.
“Сњежни покривач погодује 
пољопривреди, посебно 
након неуобичајено високе 
температуре која је произ-
водњу пратила све до ових 
сњежних падавина”, рекла 
је Срни Радмила Нешко-
вић из Ресора за пружање 
стручних услуга у пољо-
привреди.
Она каже да ће актуелни 
временски услови и акуму-
лација влаге у земљишту 
поспјешити и развој усјева 
који су засијани половином 
зимске сјетве.

“Јесењи усјеви су у доста 
добром стању, а они који 
су посијани у првој фази 
су већ у фази бокорења, 
јер смо имали веома топло 
вријеме и током јесени и 
почетком зиме, а касније 
засијани усјеви имају два 
до три листа и посебно 
њима погодује тренутно 
сњежно вријеме”, рекла је 
Нешковићева.
Она је поновила да је снијег 
увијек добродошао, јер је 
добар изолатор од ниске 
температуре, али и помаже 
да се повећа залиха влаге 
у земљишту.
“Снијег и нижа температу-
ра погодују посебно стрним 
житима да прођу свој пери-
од развоја”, рекла је Неш-
ковићева.

СРНА

О вршњачком насиљу треба стално 
дискутовати и на ту појаву превен-
тивно дјеловати, кажу у Удружењу 
жена “Нада” чији су представници 
на Тргу мајора Зорана Карлице 
организовали кампању “Стоп вр-
шњачком насиљу”. Удружење жена 
“Нада”, заједно са дјецом из Днев-
ног центра за дјецу и омладину, који 
дјелује у оквиру овог удружења, 

организовало је кампању, односно 
акцију подјеле летака везаних за 
вршњачко насиље. 
- Овим идемо у сусрет Међународ-
ном дану борбе против вршњач-
ког насиља - рекла је предсједник 
Удружења Рада Карајица.
По њеним ријечима, Удружење 
жена “Нада” и раније је кроз своје 
активности радило на превенцији 

малољетничке делинквенције и 
асоцијалног понашања.
- Наша мисија и циљеви у Днев-
ном центру за дјецу и омладину 
су управо превенција свих облика 
насиља, а ово је јединствена акција  
коју посвећујемо борби против вр-
шњачког насиља - рекла је она.

СНИЈЕГ 
ПОГОДУЈЕ 
УСЈЕВИМА

ХВАЛА 
ПОШТЕНОМ 

СУГРАЂАНИНУ!
Нашој редакцији обратила се пензионерка Зора А. 
са жељом да се путем медија захвали свом суг-
рађанину који јој је вратио изгубљени новац. Наиме, 
Зора је недавно, купујући намирнице у Тржном цент-
ру „Тропик“, нехотице из новчаника испустила новча-
ницу од 50 КМ. Схватила је то тек кад је дошла кући 
и видјела да јој недостаје новац. Без превише наде 
да ће доћи до својих пара, обишла је локације на 
којима се задржала тог дана. Између осталог, врати-
ла се у „Тропик“ и службеницима оставила контакт-
број у случају да пронађу паре или се јави поштени 
налазач. Запослени су прегледали видео-надзор и 
видјели да је један купац подигао с пода новчаницу 
од 50 КМ. Није прошло много времена, а наш поште-
ни суграђанин је поново дошао у „Тропик“ и вратио 
новац. Како је објаснио, у први мах је помислио да 
је њему испао новац из новчаника. У међувремену 
се увјерио да није тако и да му ништа не недостаје. 
Није имао дилеме нити је желио да задржи туђе 
паре. Вратио је новчаницу у „Тропик“, надајући се да 
се јавио онај ко ју је изгубио. Зора А. је била пресрет-
на када су је контактирали из овог тржног центра. 
Како је рекла, захвална је запосленима у „Тропику“, 
а прије свега поштеном суграђанину који је одмах 
вратио паре. С обзиром да се за већину пензионера 
живот своди на растезање новца од првог до првог, 
Зора би и те како осјетила кућни буџет „краћи“ за 50 
КМ, јер све трошкове мора унапријед пажљиво да 
испланира. Ова прича такође доказује да поштење 
није изумрло и да још увијек има појединаца који не 
желе задржати оно што није њихово. 

КВ

Кориштење ваучера и у овој години

БОРБА ПРОТИВ 
ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА 

Кампања Удружења жена “Нада”

П. Ш.

М. З.

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

Ослушкује:
Радомир Речевић

ТРЕЋЕ УХО

ВОДОРАВНО: 1. Лежерно, ненападно, 9. Безножни 
водоземац, 10. Главни град Канаде, 12. Кауција, 14. 
Мужјак овце, 15. Врста кунића, 17. Аждаја, 18. Озна-
ка сумпора, 19. Један геолошки период, 21. Тадија 
Качар, 23. Апсолутни закон узрочности, 24. Ознака 
пречника, 25. Узвик подршке тореадору, 27. Профе-
сионална кошаркашка лига у САД (скр.), 28. Ријека у 
Италији, 29. Афричка држава, 31. Тешко оружје, 32. 
Називи, 33. Француска ријека, 34. Уређивачи.  

УСПРАВНО: 1. Недовољно брз, 2. Мала израслина 
на слузници, 3. Прасе сисанче, 4. Ознака азота, 5. 
Показна замјеница, 6. Име атлетичара Болдона, 7. 
Налет, 8. Јајасти тањири, 9. Христови ученици, 11. 
Јако повраћање (мед.), 13. Услужан, пристојан, 16. 
Надимак хармоникаша Алајбеговића, 20. Ријека у 
Сибиру, 22. Стезаљка на акумулатору, 26. Припад-
ник једне странке у царској Русији, 28. Врста малог 
коња, 30. Лична замјеница, 31. Катран, 33. Повратна 
замјеница, 35. Задње латинично слово.   

Р. Речевић

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ

На данашњи дан, 22. јануара 
1898. године, рођен је Сергеј 
Михајлович Ајзенштајн, со-
вјетски редитељ и филмски 
теоретичар који слови за 
једног од највећих филмских 
аутора у историји филмске 
умјетности. Најпознатији фил-
мови су му: “Октобар”,”Иван 
Грозни” и „Александар Нев-
ски“, гдје описује чувену битку 
Руса и тевтонских витезова из 
13. вијека на залеђеном Чуд-
ском језеру, а особито „Окло-
пњача Потемкин“ из 1925. 
године у којој је створио јед-
ну од најпознатијих секвенци 
филмске умјетности 20. вије-
ка: драматичну сцену са дје-

тетом у колицима која падају 
низ степениште у Одеси.
Ајзенштајн је био пионир у 
теоријској и практичној упо-
треби филмске монтаже, 
што је имало великог утицаја 
на касније филмске ства-
раоце. Монтажа је, према 
његовим ријечима, суштина 
филма, што, осим властитим 
филмским опусом и инова-
тивном употребом монта-
же, детаљно образлаже у 
бројним списима и дјелима 
„Филмска форма“ и „Филмски 
смисао“. Умро је 11. фебруа-
ра 1948. године у Москви. 

КВ

ЗАНИМЉИВОСТИ
***

Човјечији желудац мора једном у двије 
недјеље да произведе нови слој слузи 

како не би сварио сам себе. 

***
Отприлике једна особа на сваких два 
милиона људи ће умријети од пада са 

кревета!

***
Просјечној особи је потребно око седам 

минута да заспи. 

***
Већина људи која чује ријеч “зијевати“, 

почиње да осјећа потребу за зијевањем. 

***
Џиновска сипа, мекушац дугачак и до 

осам метара, има највеће очи на свијету, 
пречника око 40 центиметара. 

***
Пужеви могу да спавају три године! 

1771. - Шпанија уступила 
Фолкландска острва Великој 
Британији.

1788. - Рођен Џорџ Гордон 
Бајрон, енглески пјесник.

1840. - Први британски досеље-
ници стигли на Нови Зеланд.

1878. - Рођен српски вајар Тома 
Росандић.

1898. - Рођен Сергеј Ајзенштајн, 
руски редитељ и теоретичар 
филма.

1933. - Рођен Синиша Павић, ср-
пски сценариста.

1936. - Рођен Предраг Живковић 
Тозовац.

1984. - Епл представио мекин-
тош, први успјешан лични рачу-
нар.

2002. - Босна и Херцеговина 
постала пуноправан члан Пар-
ламентарне скупштине Савјета 
Европе.
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Рјешење из прошлог броја: Маракана, база, плима, 
Олива, Икар, лијена, или, и, антрацит, вш, Арета, м, 
итд, Ана, пи, Јурица, мај, арије, лира, амонијак. 

МОРА НЕКО 
У браку је као у аутомобилу.

Неко мора да кочи.  

СВАКО ЈЕЛО 
Шта ту има да се прича.

Гладноме је свако јело добро. 

САМО ЈЕДАН 
- Шта годи мушкој таштини? - пита један 

читалац.
Ех, шта? Да је прије њих био само један. 

ТВРДО СРЦЕ 
Провјерили смо, а нисмо ни морали.

Они тврда срца не би проплакали ни на 
сузавац. 

ШТА ЋЕМО?
Да разјаснимо још нешто.

Да је секс образовна установа, не би ни 
знали шта ћемо од понављача. 

ЛУДО ВОЉЕТИ 
Љубав је највећа демократија!
У њој и паметни лудо воле.

Сјећање: Сергеј Ајзенштајн, редитељ и теоретичар
ОБИЉЕЖИО ИСТОРИЈУ ФИЛМА  

ИЗЛОЖБЕ
МУЗЕЈ КОЗАРЕ 
Изложба “Простори између реалног и 
маште” - Оливера Баста, графике - 
до 24. 01. 2021. године

СПОМЕН-КУЋА СТОЈАНОВИЋА 
Стална поставка

ГАЛЕРИЈА 
“СРЕТЕН СТОЈАНОВИЋ”
Изложба радова награђених 
студената Академије умјетности у 
Бањој Луци

Сергеј Ајзенштајн Филм за гледање и учење 

Од 21. до 27. 01. 2021.
19:00 - “Дублерка”-  комедија

КИНО “КОЗАРА”
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ПравослављеПравославље

- Изузетна част ми је што сам, 
и ове године, први допливао 
до Часног крста. Као прошло-
годишњем побједнику, била ми 
је указана част да ове године 
будем са друге стране, односно 
са свештеником и градоначел-
ником, али сам ипак желио да 
будем међу пливачима, а и сами 
пливачи су ме подржали у томе 
- истакао је Дрљача.
Упркос пандемији вируса ко-
рона, традиција и обичаји нису 
прекинути. Иако су организато-
ри апеловали на што мања оку-
пљања, велики број Приједорча-
на присуствао је овом догађају.
- Овом приликом се захваљујем 
свим учесницима Богојављен-
ске литије, а и онима који су 
дошли да испрате овај догађај, 
прије свега онима који су прису-
ствовали литургији, литији, а и 
самом пливању. Свим учесни-
цима у пливању честитам - ре-
као је протонамјесник Драган 
Хрваћанин.
На овај хришћански обичај по-
носни су и у Градској управи. 
Градоначелник Далибор Пав-
ловић похвалио је све учеснике 
пливања.
- И поред отежаних услова, 
одржали смо нашу традицију. 

Свим пливачима честитам што 
су ушли у хладну воду. Такође, 
свим грађанима који празнују 

Богојављење, желим срећан 
празник, уз поздрав: “Бог се 
јави!” - додао је он.

Пливању у ријеци претходила је 
литургија у Цркви Свете Троји-
це, а након тога и литија улица-
ма града. Ова традиција у При-

једору је обновљена прије осам 
година.

Међу 49 пливача који су ове године пливали за Часни крст, била је и дваде-
сетседмогодишња Невена Рончевић. Ово јој је трећа година заредом како 

учествује у овом такмичењу. И поносна је на то.
- Част ми је пливати са овим момцима. Осјећај је фантастичан. Желим 
свима да то осјете - поручила је она.
Иако многи сматрају да је за овако не- што потребна велика храброст, 
Невена истиче да је најбитнија психич- ка припрема. 

- Мислим да је све у глави и до човјекове психе. Најважнија је 
психичка и вјерска припрема. Физички сам се припремала на 
тренинзима, у теретани - каже Невена.
Са њом је прошле године пливала и њена мајка Милена 
Рончевић. Ове године бо- дрила ју је са обале. Поносна је 
на кћерку, али признаје да је било мало страха и треме.
- И ја сам три пута пливала за крст. Ове године ми је било 
теже него када сам плива- ла, било је стрепње и бојазни, 
али хвала Богу, све је до- бро прошло - рекла је Милена 
и обећала да ће се идуће године придружити Невени, те 
да ће опет заједно пли- вати за Часни крст.
Иначе, Невена је дипло- мирани инжењер саобраћаја. 
Запослена је у преду- зећу “Поште Српске”.

НЕВЕНА РОНЧЕВИЋ ЈЕДИНА ДАМА У ТРЦИ ЗА ЧАСНИ КРСТ

Б. Дакић 

Богојављење

ДРЉАЧА ПО СЕДМИ ПУТ 
ПРВИ ДО ЧАСНОГ КРСТА
У Приједору је одржано традиционално богојављенско пливање за Час-
ни крст. Хладну ријеку Сану препливало је 49 пливача, међу којима је била 
и једна дама. Први до крста допливао је Данијел Дрљача, којем је ово седма 
година да побјеђује. Крст и златник поклонио је приједорској Хуманитарној 
организацији “Срби за Србе” 

Б. Дакић 

Павловић: Честитам свим учесницима

Вјера ми даје снагу да пливам
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Репортаже Репортаже

Сезона скијања на Козари у пуном јеку

Приједорчанин Даворин Шик-
ман научио је скијати прије три 
године. Од тада не пропушта 
прилику да дође на Козару и 
ужива у овом зимском спорту.
- Трудим се да будем редован, 
пошто сам прије три године нау-
чио скијати, али од тада не про-
пуштам ову планинску љепоти-
цу и уживање. Стаза је одлична 
за мене, као почетника. Фанта-
стично је не само бити на стази, 
него и прошетати овом приро-
дом и наћи се на чистом зраку. 
Долазим овдје колико год често 
могу - казао нам је Шикман. 
Током сезоне скијања, редовни 
гости на Козари су чланови по-
родице Дуратовић из Бихаћа. 
Рамизу, Хани и Едину, како кажу, 
не представља проблем да за 
сат и по вожње стигну на ову 
планину и уживају на овдашњим 
скијашким стазама. 
- Долазимо сваке године, нама 
је то близу. То је наш комшилук. 
Добро се осјећамо, угодно нам 
је, атмосфера добра, а у поро-
дици има доста скијаша. Дошао 
сам сад са сином Едином и си-
новком Ханом - рекао је Дурато-
вић.   
- Скијам већ девет година. 
Свиђа ми се стаза. Баш добро 
уређена. Одлазим и на Јахори-
ну, али Козара је ближа па сам 
чешће овдје - каже Хана.   
Њен брат Един има нешто мање 
стажа на скијама, али како каже, 

довољно искуства да може да 
ужива у овом зимском спорту.
- Скијам већ неких четири-пет 
година, стазе су добре, лијепо 
се забављамо. Проблем Коза-
ре је то што нема пуно дана под 
снијегом, а колико видим, љуби-
теља скијања је много - рекао је 
Един Дуратовић. 
Своје прве скијашке кораке на-
чиниле су дванаестогодишње 
Саша Шобот и Тара Грубиша 
из Приједора. Почетничке муке 
нису лаке, али су сигурне, како 

тврде, да ће уз помоћ инструкто-
ра савладати вјештине скијања.   
- Данас ми је први дан на скијању 
и баш ми се свиђа. Засад иде 
добро. Вјерујем да ћу савладати 
све и за који дан несметано се 
спуштати низ стазу - каже Саша.
И њеној пријатељици Тари 
прошли викенд био је прво иску-
ство на скијама. 
- Одлучила сам се за скијање 
зато што моје другарице скијају, 
па сам хтјела да и ја ово научим. 
Видјећемо како ће ићи - каже 

Тара.
У школи скијања, коју воде 
искусни учитељи, најбројнија су 
дјеца. Ово је спорт за све узра-
сте, дјецу од три четири године, 
до њихових бака и дједова, каже 
Војин Бадњар. 
- Дјеца убједљивије савладају 
скијање, задовољство је радити 
с њима, лагани су, малени и не-
мају осјећај стида и страха. Дје-
ца скијају без грешке, па и кад 
падну, то им не представља про-
блем. Одрасли иду више логи-
ком шта ће други рећи. Видјеће 
неко како му је био неуспјешан 
покушај. Тога мора да буде у по-
четку, тако да је са дјецом много 
љепше и лакше радити - каже 
Бадњар додајући да се Козара 
може похвалити одличним ста-

зама за скијање које могу да 
приме и до 1.500 скијаша на сат.
- Поред тога, јефтини смо у од-
носу на друге планине. Убједљи-
во најјефтинији, а имамо веома 
квалитетну опрему. Имамо нај-
бољу стазу на Балкану. Тврдим 
то, јер знам све и једну. Једна 
од стаза на Козари дуга је 800 
метара, а нагиби нигдје не пре-
лазе више од 18 степени. Широ-
ка је 50 метара, тако да може да 
прими 1.500 скијаша, а да нико 
никоме не смета - објашњава 
Бадњар.
На скијашким стазама има до-
вољно снијега, а температуре су 
идеалне, каже Божо Грбић, пред-
сједник Планинарско-скијашког 
друштва “Љубијски рудар” При-
једор, додајући да су сва три 
ски-лифта у функцији, да има 
довољно опреме за изнајмљи-
вање, а цијене су остале на ра-

нијем нивоу.
- Што се тиче осталих услова за 
скијање, погодни су, амбијент 
зимски, школа скијања ради. 
Имамо довољно опреме за из-
најмљивање. Такође прилазни 
путеви се одржавају уредно, а 
цијене скијања нисмо мијења-
ли. Остале су од ранијих годи-
на, дневни ски-пас је 18 мара-
ка, ноћни 16, за дјецу је 10 КМ 
дневни ски-пас, а закуп опреме 
18 КМ - каже Грбић уз очеки-
вање да ће ова година, за раз-
лику од претходних,  ићи наруку 
скијашима, а то значи темпера-
туре испод нуле како би сезона 
скијања потрајала што дуже.

СПОРТ И ЗАБАВА ЗА СВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ

П. Ш.

Протеклог викенда, ски-стазе на Козари 
биле су препуне скијаша и љубитеља при-
роде. Прави зимски амбијент привукао је 
велики број, не само Приједорчана, него и 
љубитеља скијања из регије, који су на Ко-
зару дошли како би уживали у ономе што 
ова планина нуди

Све три жичаре у функцији

Тара и Саша: 

прво искуство 

на скијању
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ОгласиОгласи

Broj: 157/21

Datum: 20.01.2021. godine

Na osnovu Odluke Nadzornog odbora Preduzeća o rashodovanju osnovnih sredstava broj: 3999/20 od 27.11.2020. godine i Odluke Uprave Preduzeća o prodaji 
istih broj 4017/20 od 30.11.2020. godine, „Vodovod“ a.d. Prijedor raspisuje

JAVNU LICITACIJU
za prodaju teretnog vozila i otpadnog željeza

Ul. Kozarska br. 87, tel. 052/236-600, fax.052/238-029, 
 PIB: 0400705160000, JIB: 4400705160000
 Broj upisa u sudski registar: 057-0-Reg-12-000829, Matični broj: 01938975
 www.vodovod-pd.com
 Žiro-račun: 5620070000029834  NLB banka a.d. Banja Luka

1. PREDMET PRODAJE 

 1. 1. Raspisuje se Javna licitacija sistemom zatvorenih ponuda za 
prodaju:

 1.1.1. Teretno vozilo FAP 1921 BK: 

marka vozila: FAP; tip vozila: 1921 BK; vrsta vozila: N3 - teretno vozilo; godina 
proizvodnje 1988.; broj šasije: 107673; broj motora: 2F115B160463; vrsta 
goriva: dizel; maksimalna tehnički dopuštena masa: 19000 kg; dopuštena 
nosivost: 10450 kg; masa vozila: 8550 kg; radni obim motora: 11040 cm3; 
maksimalna snaga: 151  kW; oblik karoserije: SAMOISTOVARIVAČ/KIPER; 
boja: ŽUTA; broj sjedišta: 2.
Stanje vozila: na vozilu je izvršen remont motora i kočnica, karoserija je u 
solidnom stanju, gume i akumulator u lošem stanju.
Početna  cijena bez PDV-a 4.800,00 KM (slovima: četiri hiljade osam stotina 
konvertibilnih maraka), sa PDV-om 5.616,00 KM (slovima: pet hiljada šest 
stotina i šesnaest konvertibilnih maraka).

 1.1.2. Otpadno željezo:

hidranti, razni fazonski komadi (ventili, T-komadi...), cijevi raznih profila i 
kanatovi od ograde, radijator gusani, stari auto dijelovi....
Početna cijena po kilogramu bez PDV-a 0,40 KM (slovima: četrdeset pfeninga), 
sa PDV-om 0,47 KM (slovima: četrdeset sedam pfeninga).

2. PRAVO UČEŠĆA 

 2. 1. Prodaja imovine koja je predmet javne licitacije vrši se po principu 
viđeno-kupljeno, naknadne reklamacje se neće uvažiti.

 2.2. Pravo učešća u postupku licitacije sistemom zatvorenih ponuda 
imaju sva fizička i pravna lica, osim zaposlenih u Vodovodu, koja uz ponudu 
za kupovinu teretnog vozila i otpadnog željeza dostave kopiju uplatnice da su 
izvršila uplatu kaucije ukoliko dostavlja ponudu za:

 ■ Teretno vozilo FAP 1921 BK - kauciju u iznosu od 480,00 KM,
 ■ Otpadno željezo - kauciju u iznosu od 100,00  KM,

      Depozit odnosno kaucija uplaćuje se na žiro-račun Preduzeća: 
5620070000029834 otvoren kod NLB banke a.d. Banja Luka,  svrha doznake: 
Polog kaucije po licitaciji 157/21 ili na blagajni Preduzeća.
 2.3. Lica koja nisu uplatila depozit odnosno kauciju, ne mogu učestvovati 
na  licitaciji.

 2.4. Sve prijave koje budu dostavljene na protokol Preduzeća, treba 
da  sadrže sledeće: 

 1) ponudu obavezno na obrascu pripremljenom od strane Vodovoda 
koji svi zainteresovani mogu preuzeti na protokolu Preduzeća ili na zahtjev 
putem e-mal-a: naplata@vodovod-pd.com;
 2) fotokopije uplatnice o uplaćenoj kauciji odnosno depozitu iz tačke 
2.2.  ovog   poziva;
 3) fotokopiju i to: 

 - lične karte ako je učesnik licitacije fizičko lice odnosno 
 - rješenje o registraciji (u sudskom registru ili u drugi nadležni registar) 
ako je učesnik licitacije pravno lice.

 Ponudu sa naprijed navedenim dokumentima dostaviti u zatvorenoj 
koverti sa naznakom:
„PONUDA ZA JAVNU LICITACIJU TERETNOG VOZILA I OTPADNOG 
ŽELJEZA“

 2.5. Prijavu za učešće na licitaciji u zatvorenoj koverti za prodaju robe 
iz tačke 1. ovog oglasa dostavljaju se lično (na protokol Preduzeća) ili putem 
pošte na adresu: „Vodovod“ a.d. Prijedor, ul. Kozarska br. 87, 79 102 Prijedor 
najkasnije do 08.02.2021. godine do 11:45 časova na protokol Preduzeća.
 Sve ponude koje budu dostavljene nakon navedenog roka, neće biti 
uzete u razmatranje, kao i ponude ispod početne cijene.

 Lica koja dostavljaju prijave poštom, preuzimaju rizik ukoliko prijave ne 
stignu  do krajnjeg  roka utvrđenog ovim pozivom.

 2.6. Ukoliko se iz bilo kojih razloga ne obavi javno nadmetanje , 
produžava se rok za dostavljanje ponuda najkasnije do 15.02.2021. godine do 
11:45  časova, nakon čega će se javno nadmetanje ponoviti na istom mjestu i 
u isto vrijeme.

3. NAČIN I POSTUPAK PRODAJE, OTVARANJE PONUDA

 3.1. Prodaja će se izvršiti javnim nadmetanjem - licitacijom putem 
zatvorenih pismenih ponuda.

 3.2. Licitacija se može održati samo ako na njoj učestvuju najmanje 
dva učesnika.
 3.3. Postupak prodaje će se provesti pred Komisijom za provođenje 
javne licitacije.
 3.4. Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresovanih fizičkih lica 
i ovlašćenih predstavnika pravnih lica održaće se dana, 08.02.2021. godine 
u 12:00 časova, u prostorijama „Vodovoda“ a.d. Prijedor, ul. Kozarska br. 87, 
kancelarija br. 3.
 3.5. Kriterijum za vrednovanje ponuda je najviša ponuđena cijena za 
navedeno vozilo, a u slučaju da su dvije ponude identične, odnosno da imaju 
u potpunosti istu ponuđenu cijenu, komisija će od ponuđača zatražiti na licu 
mjesta da se izjasne ko daje više za predmetno sredstvo, ili će ukoliko to nije 
moguće, dati primjeren rok ponuđačima u kojem treba da se u pismenoj formi 
izjasne o novoj ponudi za predmetno sredstvo.

4. OBAVEZE KUPCA

 4.1. Troškove poreza, prenosa vlasništva, transporta, demontaže kao i 
sve ostale troškove snosi kupac.
 4.2. Sa učesnikom koji ponudi najveću cijenu, zaključiće se ugovor o 
kupoprodaji, u roku od 3  (tri) dana od dana održane licitacije.
 4.3. Kupoprodajna cijena se plaća odjednom, prilikom zaključenja 
ugovora o kupoprodaji,  (alt. u roku od 1 (jednog) dana od dana zaključenja 
ugovora) a predaja robe iz tačke 1. ovog oglasa u posjed kupca izvršiće se u 
roku od 2 (dva) dana od dana uplate kupoprodajne cijene. Ukoliko kupac ne 
uplati kupoprodajnu cijenu prilikom zaključenja ugovora o kupoprodaji (alt. u 
roku od 1 (jednog) dana od dana zaključenja ugovora), Vodovod ima pravo 
da raskine ugovor o kupoprodaji u kom slučaju kupac nema pravo na povrat 
uplaćene kaucije odnosno depozita.
 4.4. Ukoliko najbolji ponuđač odustane od zaključenja ugovora o 
kupoprodaji, gubi pravo na povrat kaucije odnosno depozita, a ugovor se 
zaključuje sa sledećim učesnikom licitacije, koji je ponudio najveću cijenu. U 
tom slučaju se primjenjuju pravila iz tačke 4.3. ovog poziva.
 4.5. Učesnicima licitacije sa kojima se ne zaključi ugovor o kupoprodaji, 
uplaćena kaucija odnosno depozit se vraća u roku od 7 (sedam) dana od dana 
održanog javnog nadmetanja.

5. DODATNE INFORMACIJE

 5.1. Dodatne informacije se mogu dobiti svakog radnog dana u 
vremenskom periodu od 09:00 do 14:00 časova na broj telefona 065/304-721 . 
Kontakt lice: Jovica Petrović.
 5.2. Vozila se prodaju u viđenom stanju i mogu se pogledati svakim 
radnim danom u terminu od 09:00 do 14:00 časova u roku utvrđenom za 
podnošenje ponuda, a na adresi: „ Vodovod“ a.d. Prijedor, ul. Kozarska br. 87.
 5.3. Polise osiguranja vozila zadržava prodavac tj. ne predaju se kupcu.
 5.4. Obrazac za učešće u licitaciji je sastavni dio ovog poziva a 
zainteresovani kupci mogu isti preuzeti na protokolu Preduzeća.
 5.5. Tekst ove licitacije se objavljuje u sedmičnom listu “Kozarski 
vjesnik” i na web stranici Preduzeća.

                                                                                           Direktor

 Vlado Reljić, dipl. inž. maš, s. r.
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Дана 13.01.2021. године у 77. години 
живота преминула је наша драга

МИЛКА (Михајло) ХОДАК
(1944 - 2021)

Са љубављу и поштовањем, 
чуваћемо те од заборава.
Ожалошћени: син Зоран, сестре 
Невенка и Јованка и брат Ђоко са 
породицама

14658

Посљедњи поздрав

РАДЕ ЗДЈЕЛАР
(1928 - 2021)

Ожалошћени: кћерке Мира и Милка, 
унучад Борис, Александар, Дарко, 
Далиборка и Дубравка, снаха Јагода 
и остала родбина

14688

Дана 28.01.2021. навршава се 40 
дана како је умрла

АНКА (рођ. Деспотовић) 
БЈЕЛОНИЋ

Никад те нећемо прежалити.

Синови Миле и Драган, снаха 
Босиљка и унука Анђела

14660

Навршава се 50 година од смрти 
наших вољених. Увијек ћете бити 

у нашим срцима.

Породица Здјелар

14661

ЗОРКА 
(24.01.1971 - 2021)

ЗДЈЕЛАР

ИЛИЈА
(22.02.1971 - 2021)

Посљедњи поздрав нашем Максу

ЗДРАВКО ОСТОЈИЋ

Од Друштва из „МОНТА“ 

Мане, Треба, Дуле, Шода, Брицо, 
Пуђа, Дане, Пипа, Никола, Дарко и 
Шоба

14694

Посљедњи поздрав 
драгом брату

РАНКО 
КРЕМЕНОВИЋ

(1948 - 2021)

Драги мој бато, нека те у тишини вјечног мира 
прати љубав твоје мале сестре.

Твоја сестра Драгана Кос са породицом

14699

Дана 25.01.2021. 
навршавају се три 
године од преране 
смрти драгог оца и 

дједа

МИЛАНА 
КОВАЧЕВИЋА
(1961 - 2021)

Недостајеш нам, вјечно ћемо те се сјећати и 
вољети. 

Твој син Мирко и унуци Михајло и Ђорђе
14697

Тужног срца јављамо да је дана 
13.01.2021. године у 81. години живота 
преминуо наш драги

САВАН (Мирка) РУЊО
(1940 - 2021)

У суботу, 23.01.2021. одржаће се седмод-
невни помен на Градском православном 
гробљу Приједор.
Ожалошћени: супруга Биљана, кћерке Данијела и Љиљана, уну-
чад Мирко, Милош, Ена и Мирна, зетови Александар и Азимир

14696

Посљедњи поздрав 
драгом деди

САВАНУ

Ена и Мирна

14696

Посљедњи поздрав 
драгом ђеди

САВАНУ

Мирко и Милош

14696
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Просјечна мјесечна исплаћена нето плата у БиХ у новембру прошле 
године износила је 966 КМ и номинално је већа за 1,6 одсто у односу 
на децембар 2019. године, те већа за 4,2 одсто у односу на новем-
бар 2019, објавила је Агенција за статистику БиХ. Најнижа просјечна 
нето плата у новембру лани била је у услугама смјештаја, те припре-
ми и услуживању хране и износила је 594 КМ, у административним и 
помоћним услужним дјелатностима 655 КМ, док је у грађевинарству 
просјечна нето плата у новембру прошле године износила 659 КМ. 
У финансијским и дјелатностима осигурања просјечна нето плата у 
једанаестом мјесецу прошле године износила је 1.575 КМ, у произ-
водњи и снабдијевању електричном енергијом, гасом, паром и кли-
матизацији 1.446 КМ, а у области информација и комуникација 1.412 
КМ. У БиХ је просјечна мјесечна бруто плата у новембру прошле 
године износила 1.493 КМ и номинално је већа за 1,6 одсто у одно-
су на децембар 2019, те већа за 4,2 одсто у односу на исти мјесец 
претходне године. 

Срна

Полицијска управа /ПУ/ Приједор поднијела је Окружном јавном ту-
жилаштву Приједор извјештај против лица чији су иницијали Љ.М. 
који се терети да је прошле године, као службено лице Шумске 
управе Оштра Лука, противно прописима, вршило продају дрвних 
сортимената, те фалсификовало отпремницу за просторно дрво и 
остале шумске производе. За ово лице, како је наведено, постоји 
основ сумње да је починило злоупотребу службеног положаја или 
овлаштења и фалсификовање или уништавање службене исправе. 
Кривична дјела почињена су 4. и 7. септембра 2020. године, саопш-
тено је из ПУ Приједор.

СРНА

Просјечна новембарска 
плата 966 КМ

ФАЛСИФИКОВАО 
ОТПРЕМНИЦУ И 

ПРОТИВЗАКОНИТО 
ПРОДАВАО ДРВНЕ 

СОРТИМЕНТЕ
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Дана 13.01.2021. у 83. години 
преминуо је мој супруг

СТЕВО МАЦУРА
(1938 - 2021)

Бол није у ријечима и сузама, већ 
у нашим срцима. Твојим одласком, 
отишло је једно велико срце у којем 
је било мјеста за све нас.

Твоја супруга Божица
14668

Дана 13.01.2021. године престало је 
да куца срце мог драгог оца

СТЕВО МАЦУРА
(1938 - 2021)

У срцу туга, на гробу тишина, а у 
срцу велика празнина.
Твоја кћерка Мирјана, зет Драган и 

унук Младен

14668

Посљедњи поздрав

СТЕВО МАЦУРА
(1938 - 13.01.2021)

Увијек ћеш остати у нашем сјећању.

Сестра Милија Јешић са породицом 
и породица Allegrini

14683

Дана 13.01.2021. престало је да куца 
срце мога деде

СТЕВО МАЦУРА
(1938 - 2021)

Заувијек ћемо те памтити као 
насмијаног, духовитог и доброг деду. 

Живјећеш у нашим срцима.
Твој унук Владимир, унука Вера и 

праунук Кристијан
14668

Посљедњи поздрав 
брату

СТЕВО МАЦУРА
(1938 - 2021)

Увијек ћемо те се сјећати.

Брат Ратко и снаха Десанка
14684

Дана 26.01.2021. године навршавају се двије тужне 
године откад није са нама наш вољени

БОРИСЛАВ ЈЕЛИЋ БОБАН
(1981 - 2019)

Дан за даном иде, а ниједан без сјећања на тебе, 
премало је ријечи, а превише туге да би рекли колико 
нам недостајеш. Вријеме не може избрисати успомене 
на тебе, јер те заувијек у срцима носимо.
Твоји: мајка Весна, брат Бојан, супруга Маја и кћерка 
Милана 14665

Посљедњи поздрав 
драгом стрицу

СТЕВО МАЦУРА
(1938 - 2021)

Вјечно ћеш живјети у нашим срцима. 
Почивај у миру Божијем.

Синовац Младен са Сњежаном и породицом
14685

Дана 28.01.2021. навршава се тужна година 
дана од смрти драгог оца и деде

МИЛЕ СМИЉАНИЋА
(1937 - 2020)

С љубављу и поштовањем, чуваћемо те од 
заборава.

Кћерка Милена и син Велимир са породицама
(001)

Дана 23.01.2021. године дајемо 
четрдесетодневни помен

РАНКО (Боро) САВИЋ
(1944 - 2020)

Отишао си, али ниси из лијепих сјећања, 
успомена. Увијек ћеш остати у нашим ср-
цима. 
Твоји: супруга Душица, кћерка Данијела, зет Александар, унуке 
Анастасија и Александра 14690

Посљедњи поздрав 
драгој мајци

РОСА МАЦУРА
(1938 - 2021)

Драга моја мајко, по добром ћу те памтити, са 
поносом спомињати и увијек у срцу носити.

Кћерка Дрина са породицом

14698

Посљедњи поздрав 
драгој мајци

РОСА МАЦУРА
(1938 - 2021)

Вољени никад не умиру, остаћеш заувијек у 
мом срцу.

Кћерка Гордана
14698

Дана 19.01.2021. 
престало је да куца 

срце вољене

РОСЕ МАЦУРА
(1938 - 2021)

У нашим успоменама, заувијек ћемо те 
чувати од заборава.

Син Миле са породицом
14698

Посљедњи поздрав

РОСА МАЦУРА
(1938 - 2021)

Бошко Матијаш са 
породицом

(002)
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Дана 25.01.2021. навршавају се двије 
тужне године откако није са нама наш 
вољени син, супруг и отац

ЖЕЉКО МАРИН
(1967 - 2019)

Туга и бол не могу те вратити, али 
сјећање на тебе вјечно ће трајати. По-
носни што смо те имали, тужни јер смо 
те изгубили. Док живимо ми, живјећеш и 
ти у нашим срцима и мислима.
Твоји: мајка Драгиња, супруга Нина, кћерке Дејана и Татјана

14691

Навршавају се двије 
године откако није са 

нама

ЖЕЉКО МАРИН

Како вријеме и дани пролазе, све више нам 
недостајеш. Тугу и бол за тобом ништа неће 
избрисати, увијек ћеш бити у нашим срцима 
и мислима.
Твоја сестра Нада са породицом 14691

Дана 23.01.2021. 
навршава се година 
дана од смрти наше 
драге мајке и баке

ДРАГОЈЛЕ 
ЗРНИЋ

(1940 - 2020)

Увијек ћеш живјети у нашим срцима.
Твоји синови Ненад и Предраг са породицама

14687

Дана 17.01.2021. 
преминула је у 63. години 

живота наша драга

ЉИЉАНА 
ПЕШИЋ

(1958 - 2021)
Ако је смрт угасила свјетло живота, никад неће 

угасити љубав и сјећање на твој драги лик.

Твоји најмилији: супруг Милорад, кћерке Николина 
и Милана

14686

Посљедњи поздрав драгој кћерки и сестри

ЉИЉАНИ ПЕШИЋ
(1958 - 2021)

Прерано и без поздрава си нас напустила, али 
нашу љубав према теби ни смрт не може да 
прекине.

Твоја мајка Ковиљка и брат Драгомир
14686

Дана 26.01.2021. навршава 
се година од смрти нашег 

драгог

Вријеме пролази, а бол и туга остају у срцима оних који су вас 
вољели и којима недостајете.
Син Раденко, кћерке Љиља и Милена, Цеца са породицама

14663

МИЛОША БАТОЗА
(1937 - 2020)

НЕВЕНКЕ БАТОЗ
(1938 - 2018)

Дана 03.02.2021. навршавају 
се три године од смрти наше 

драге

Дана 23.01.2021. навршава се 12 тужних 
година откад нас је напустио наш драги 

син

МЛАДЕН РАДИШИЋ
(1966 - 2009)

Истина је тешка, туга вјечна, вријеме није лијек већ нијеми 
свједок неизмјерне туге за тобом, драги наш сине. 
Твој отац Раде, мајка Зора и брат Зоран са породицом 14667

Дана 29.01.2021. године навршава се 
година од када није са нама наш вољени 
супруг, отац, деда и прадеда

РАЈКО (Дмитра) ГРАБЕЖ
(1950 - 2020)

У недјељу, 24.01.2021. посјетићемо ње-
гову вјечну кућу на гробљу у Марићкој.
Позивамо родбину, кумове и пријатеље 
да нам се придруже. 

Недостајеш пуно.
Ожалошћена породица 14693

Дана 23.01.2021. навршава се 40 
тужних дана од смрти наше драге 

мајке, баке и прабаке

ЈЕЛИСАВКА ПУПОВАЦ
(1927 - 2020)

Почивај у миру Божијем, а ми ћемо 
да те заувијек волимо и чувамо у 
нашим срцима.
Кћерке Лела, Брана и Милка, зетови, 
унучад и праунучад

14669

Навршава се 40 
тужних дана од смрти 

моје сестре

ЈЕЛИСАВКА 
ПУПОВАЦ

(1927 - 2020)

С љубављу и поштовањем.

Брат Бошко
(002)

Тужно сјећање на 
вољену маму

ДЕСАНКА ДЕСА 
АНЂИЋ

Из Омарске
Сјећањa на тебе никада 
не престају, јер пуно нам 
недостајеш.

Кћерка Милена са 
породицом 14666
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Дана 26.01.2021. године навршава се година дана 
од смрти нашег драгог супруга, оца и деде

РАДОЈИЦЕ РОСИЋА РОКИЈА
Поносни смо што смо те имали. 

Заувијек ћеш остати у нашим срцима.
Твоји: Оливера, Синиша, Ребека, 

Валерија и Ема
14692

Дана 26.01.2021. навршава се година 
дана од смрти мог драгог брата

РАДОЈИЦЕ (Драгоја) 
РОСИЋА

(1953 - 2020)
Има нека моћ у добрим људима, они 
су јаки и послије смрти, догађа се 
да и даље живе по својим дјелима и 
ријечима, а највише по доброти срца. 
Заувијек ћеш бити у нашем сјећању.
Брат Чедо, Биљана, Јелена, Ева, Боки 
и Дадо 14664

Дана 26.01.2021. навршава се година 
дана од смрти мог драгог сина

РАДОЈИЦА (Драгоја) 
РОСИЋ

 (1953 - 2020)
Прошла је година дана, тешка и 
претешка, вријеме које пролази не 
доноси заборав, драги мој сине, већ 
све већу бол и тугу за тобом.

Твоја мајка Стојка
14664

Тужног срца обавјештавамо да нас је 
напустио наш драги

ЈОВАН 
БАНОВИЋ

(1946 - 2021)

Поносни смо што смо Те имали.

Твоји: супруга Слободанка, кћерка Весна, син Марко, зет Андрија, снаха 
Бојана, унучад: Данило, Јован, Катарина и Софија

14701

Дана 26.01.2021. 
године навршава се 

година дана од смрти 
брата

РАДОЈИЦЕ 
РОСИЋА

С љубављу и поштовaњем.

Брат Зоран са породицом

14695

Посљедњи поздрав мом драгом оцу

МИЛУТИНУ (Јована) 
ДОБРАШУ

(1930 - 2021)

Хвала ти за љубав и доброту коју си ми пружао. 
Кћерка Љиља

14662

Дана 19.01.2021. 
навршила се година 
дана од смрти нашег 
супруга, оца, дједа и 

прадједа

ВЕЛИМИРА 
ЂАКОВИЋА 

ВЕЛЕ
(1939 - 2020)

Са љубављу и поштовањем, чуваћемо те од 
заборaва.

Ожалошћена породица
14659
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Дана 10. јануара 2021. године 
у 17. години живота трагично је 
преминуо наш драги и вољени

БРАНИСЛАВ 
СИМИЋ

Од деде Боре, Бранке, стрица 
Немање, Челзи и Миле и тетке 

Наташе

14689

Дана 10. јануара 2021. године 
у 17. години живота трагично је 
преминуо наш драги и вољени 

унук и сестрић

БРАНИСЛАВ 
СИМИЋ

Од деде Бране, баке Нене и ујке 
Жаре

14689

Дана 10. јануара 2021. године 
у 17. години живота трагично је 
преминуо наш драги и вољени 

унук

БРАНИСЛАВ 
СИМИЋ

Од баке Бобе и деде Цвијетина

14689

Дана 10. јануара 2021. године у 17. 
години живота трагично је преминуо наш 

драги и вољени син и брат

БРАНИСЛАВ 
СИМИЋ

Нема празних свјетова. 
То чега нисмо свјесни, није непостојање, већ постојање без нас.

Ожалошћени: мајка Јорданка, отац Ђорђо, брат Борислав и Кристина

14689



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

Избoр нajбoљeг спoртистe грaдa 
Приjeдoрa зa 2020. гoдину бићe 
oдржaн 19. фeбруaрa, oдлучиo 
je Oргaнизaциoни oдбoр, тaкo 
дa ћe 51. пo рeду мaнифeстa-
циja бити oдржaнa упркoс 
дилeмaмa кoje су пoстojaлe збoг 
утицaja пaндeмиje нa спoртскa 
дeшaвaњa. Грaдoнaчeлник При-
jeдoрa Дaлибoр Пaвлoвић, кojи 
je прeдсjeдaвao oвим oдбoрoм, 
истaкao je дa je риjeч o трaди-
циoнaлнoj мaнифeстaциjи кojу 
нe трeбa прeкидaти, тe дa трeбa 
дa сe нaгрaдe oни кojи су имaли 
прилику дa сe тaкмичe.
- Иaкo je рaниje билo рeчeнo дa 
сe избор спортисте нeћe oдр-
жaти, прeдлoжиo сaм дa сe ипак 
oдржи и дa сe тимe врeднуjу 
рeзултaти спoртистa и клубoвa, 
кojи су и у пандемији вируса 
кoрoна, тoкoм прoшлe гoдинe, 
смoгли снaгe дa изaђу нa спoрт-
скa бoрилиштa и oствaрe рeзул-
тaтe, при тoм прeдстaвљajући 
сeбe, свoj клуб и свoj грaд - 
рeкao je Пaвлoвић.
Oдлуку o тoмe кo je нajбoљи 
спoртистa, дoниjeћe сeдмoчлa-
ни стручни жири. Oргaнизa-
циoни oдбoр je oдлучиo дa сe 
у дoнoшeњу oдлукe жири нe 

oслaњa нa пoстojeћи прaвил-
ник o избoру спoртистe гoдинe, 
jeр зa тo нe пoстoje aдeквaтни 
услoви, oднoснo нeмa дoвoљнoг 
брoja приjaвљeних спoртистa, 
нити клубoвa из тимских спoр-
тoвa. Жири чинe Зoрaн Jeлић, 

Нeнaд Jaндрић, Сaшa Стeвић, 
Вeсo Aрeжинa, Синишa Шoлaja, 
Влaдo Вукoвић и Aлeксaндaр 
Грaхoвaц. Maнифeстaциja ћe 
бити oдржaнa у Пoзoришту 
Приjeдoр, уз пoштoвaњe свих 
eпидeмиoлoшких мjeрa. Будући 

дa у сaли мoжe бити мaксимaл-
нo 50 лицa, мoћи ћe присуст-
вoвaти нajбoљи спoртисти и пo 
jeдaн прeдстaвник спoртских 
клубoвa, кojи ћe дoбити пoзив-
ницу. Избoр нajбoљeг спoр-
тистe jaвнoст ћe мoћи прaтити 

нa прoгрaму РTВ Приjeдoр, a 
снимaк ћe бити дoступaн и нa 
друштвeним мрeжaмa. Oргa-
низaтoр Мaнифeстaциje je ИПЦ 
„Кoзaрски вjeсник“, a гeнeрaлни  
пoкрoвитeљ Грaд Приjeдoр. 

ИЗБOР НAJБOЉEГ СПOРTИСTE 19. ФEБРУAРA

Свим Школама Срећна

Distribucija

Voda na dohvat ruke

Besplatni info telefon
Слава „СВЕТИ САВА”

КВ


