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Ревизорски извјештај независ-
ног ревизора, професорке са 
Економског  факултета у Бањалу-
ци показао је ово стање. “Иако је 
претходна власт, током свих про-
теклих година исказивала суфи-
цит, морам да вас обавијестим 
да је суфицит био „привидан“, а 
да је стварно стање буџета био 
„скривени“ дефицит”, рекао је 
Павловић и нагласио да је уку-
пан дефицит у прошлој години 
био 4.225.521 КМ. 
Посебно је истакао уговоре са 
добављачима ЛЕД расвјете у 
вриједности 4.987.709 КМ без 
ПДВ-а, односно 5.835.619 КМ 
са ПДВ-ом.”Фактура за ПДВ-ом, 
за наведеног добављача од око 
900.000 КМ, није била пред-
виђена буџетом за 2020. годину. 
Мене је та фактура дочекала у 
првим данима мог мандата, која 
је морала бити плаћена, што 
сам и учинио, како бих избје-
гао кршење закона о ПДВ-у. То 
није све, са истим добављачем 
бивши градоначелник, Миленко 
Ђаковић потписао је још један 
уговор 2.12.2020. године, значи, 
након завршених избора. Уго-
вор вриједности близу милион 
марака, за одржавање расвјете 
у наредне четири године. Све би 
то било у реду да тај износ није 
потрошен прије потписивања 
уговора, у преизборној кампањи 
проширивањем расвјете, како 
би се скупили политички пое-
ни и гласови. И све је одрађено 
без проведене процедуре јавне 
набавке, што такође није плани-
рано буџетом и супротно је зако-

ну”, рекао је Павловић. 
Он је додао да бивши ДНС-ов 
градоначелник, иако је за то 
било потребе Скупштини града 
није предложио ребаланс буџе-
та за претходну годину, већ да 
је кршећи закон реструктирао 
постојећи буџет и учинио прера-
сподјелу средстава реалокација-
ма. “Ни мање, ни више на тај 
начин реалоциарно је 7.074.000 
марака. Осим тога, бивши гра-
доначелник у буџету је отво-
рио нове потрошачке јединице, 
међу њима  јединицу - Средства 
за превентивну здравствену за-
штиту у борби, како је наведено, 
против вируса корона у износу 
од 381.000 КМ. У оквиру тога 
отворена је позиција - Грантови 
непрофитним организацијама у 
борби против вируса корона у 
износу од 234.000 КМ”, наглаша-
ва он. 
Како истиче, иако сам назив 
буџетске ставке каже да су сред-
ства намијењена непрофитиним 
организацијама, удружењима 
грађана, хуманитарним органи-
зацијама  и слично. Оне су по 
његовим ријечима, свима ис-
плаћене, али не онима којима 
су и намијењена. Између оста-
лих, исплате су биле физичким 
лицима и занатским радњама. 
Посебно је интересантно да су 
средства кориштена у преиз-
борне сврхе и да су с тим у вези, 
како је нагласио градоначелник, 
и физичка лица из ове ставке ин-
касирала 35.000 марака.
“Па ја сада питам бившег гра-
доначелника, како су се то про-

тив Ковида 19 борила физичка 
лица, четири дана прије избора, 
када су и уплаћена та средства 
на приватне рачуне? Додатно 
је интересантно то, што су међу 
њима високи функционери 
градских организација ДНС-а и 
СДА, а нека од тих лица су то-
ком  избора били именовани 
за чланове бирачких одбора 
испред наведених странака или 
су били независни кандидати за 
одборнике. Њима су исплаће-
на та средства, а не онима који 
су даноноћно борили да спасу 
људске животе. Да оно што гово-
рим није празна прича, говоре и 
закључци којима је бивши гра-
доначелник исплаћивао та сред-
ства лицима у Козарцу 3.000 
КМ, 3.500 КМ, 4.000 КМ, и тако 
редом до 35.000 КМ. Можда 
је најбоље, да се већ данас из-
међу себе преиспитају и виде ко 
је шта страначки инкасирао из 
градског буџета. Зашто је 35.000 
марака отишло у приватне џе-
пове, да би се остварио предиз-
борни резултат, а не да та сред-
ства буду исплаћена борцима 
против вируса корона”, истакао 
је Павловић.
Ни прича о познатим прије-
дорским волонтерима у борби 
против Ковида 19 коју смо слу-
шали прошле године, а које је 
ангажовала тада актуелна град-
ска власт, по њему не пије воде. 
“Сада желим да кажем да су сви 
ти волонтери добро плаћени, 
што показују исплате из буџе-
та на рачуне физичких лица. 
Међу њима, можете сигурно да 

претпоставите -  све сами функ-
ционери и активисти ДНС-а. За-
нимљив детаљ је да су са исте 
буџетске ставке исплаћивани 
и сљедећи: Само један про-
извођач млијека у Приједору. 
Само један произвођач малина. 
Само једно удружење пољопри-
вредних произвођача”, рекао је 
Павловић и јавност Приједора 
упитао “По чему су само поједи-
ни суочени са пандемијом више 
били погођени од осталих из 
своје бранше!?”. 
“Срамно и жалосно је шта су 
радили. Још нешто треба да 
чују грађани Приједора, то шта 
је ДНС у циљу свог политичког 
промовисања радио на терет 
града од 1.1.2019. године до 
23.12.2020. године. Ово поткре-
пљујем и закључцима по који-
ма су исплаћивана та средства, 
18.000 КМ пољопривредним 
произвођачима у Козарцу, за 
дивно чудо 29.10.2020. годи-
не, само 15 дана прије избора. 
А, ми знамо коме су Козарац и 
остала мјеста дали гласове и за-
што су отишла та средства. Од 
1.1.2019. до 23.12.2020. године 
у периоду када је ДНС изгубио 
скупштинску већину, у том пе-
риоду у градским предузећима, 
која се већином финансирају из 
буџета града и Градској управи, 
запослена су 242 радника.
”По уговорима о дјелу истовре-
мено су ангажована 82 лица, 
двије године зарад политич-
ких интереса, запослена су 324 
радника, али конкурсе нико 
није видио и неће.  То не би био 

проблем и никада нисам нити 
ћу бити против запошљавања 
људи, јер свакодневно прегова-
рам и контактирам потенцијал-
не инвеститоре, како би отвори-
ли што више радних мјеста,  али 
ово што је урађено на овакав на-
чин од стране ДНС-а, уништени 
и демолирани буџет Приједора 
тешко ко може да поднесе”, кон-
статовао је Павловић и нагласио 
да се из горе наведеног може 
закључити само једно, буџетска 
средства трошена су без плана 
и програма, јер је, по његовим 
ријечима, битније било предиз-
борно асфалтирање и плаћање 
такозваних волонтера, него 
стварна борба против ковида. 
“Најбитније је било извући сред-
ства од грађана Приједора из 
буџета, за кампању ДНС-а. Не 
знам само шта би било да ко-
роне није било, какве би онда 
буџетске гравуре изводили?! 
Толико о њиховој бризи за своје 
грађане, ми их овим путем мо-
лимо да више бригу не исказују 
на овај начин”, поручио је Пав-
ловић. 
Он није желио говорити о име-
на оних који су добили средст-
ва на овај начин, а грађанима 
Приједора поручио је да ће 
рад градске администрације и 
његов лично бити у сваком тре-
нутку транспарентан за све оне 
које занима утрошак буџетских 
средстава. 

"Конкретно, у Србији ћемо договори-
ти скенирање и представљање града 
Приједора путем сајта е-капија, што 
радимо у сарадњи са другим локал-
ним јединицама Републике Српске. 
Радићемо на представљању града 
Приједора у нашим другим представ-
ништвима, у смислу учешћа на разли-
читим привредним форумима", иста-
као је Клокић.
Министарство за европске интегра-
ције и међународну сарадњу подр-
жаће организовање Конференције 
града Приједора са дијаспором, која 
је планирана за јули ове године. 
"Такође, разговарали смо о отва-
рању канцеларије града Приједора 
за дијаспору. Добили смо подршку 
министра и министарства. Разгова-
рали смо, дакле, и о позиционирању 
града Приједора у представништви-
ма Републике Српске, ван територије 
Републике Српске, јер нам је значај-
но да Приједор буде препознат, како 

би потенцијални инвеститори имали 
информације и граду", рекао је гра-
доначелник Приједора, Далибор Пав-
ловић.
Павловић и Клокић посјетили су и 
Агенцију за економски развој града 
"ПРЕДА-ПД", гдје их први човјек ове 
агенције упознао са реализованим 
пројектима, али и плановима за даље.
"Велико нам је задовољство што смо 
министра упознали са нашим активно-
стима, о ономе што смо радили, али и 
ономе што ћемо радити убудуће.  Ми 
све своје капацитете ставили смо на 
располагање граду, а такав партнер-
ски однос желимо да направимо и са 
министарством",  каже Александар 
Дрљача, вршилац дужности директо-
ра Агенције "ПРЕДА".
Павловић и Клокић похвалили су до-
садашњи рад Агенције "ПРЕДА", која 
је у претходном периоду реализовала 
пројекте вриједне око 10 милиона КМ.

Поражавајући резултати ревизије градске касе

КЛОКИЋ: ПОЗИЦИОНИРАЊЕ ПРИЈЕДОРА У 
ПРЕДСТАВНИШТВИМА РС ОД ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА 

Б. Дакић

ТИМ ПОВОДОМ

САРАДЊА СА ПРЕДСТАВНИШТВИМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И КОНФЕРЕН-
ЦИЈА ГРАДА ПРИЈЕДОРА СА ДИЈАСПОРОМ, БИЛЕ СУ ТЕМЕ САСТАНКА МИ-
НИСТРА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ СРПСКЕ, 
ЗЛАТАНА КЛОКИЋА И ГРАДОНАЧЕЛНИКА ПРИЈЕДОРА, ДАЛИБОРА ПАВЛО-
ВИЋА. ЗАКЉУЧИЛИ СУ ДА ЈЕ ОД ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА ПРЕЗЕНТОВАЊЕ И ПО-
ЗИЦИОНИРАЊЕ ПРИЈЕДОРА У ПРЕДСТАВНИШТВИМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ. 
И, ТО ЈЕ ОНО НА ЧЕМУ ЋЕ СЕ ИНТЕНЗИВНО РАДИТИ. 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ПРИЈЕДОРА, ДАЛИБОР ПАВЛОВИЋ ЈЕ НА ПРЕС 
КОНФЕРЕНЦИЈИ ИЗНИО ПОРАЖАВАЈУЋЕ РЕЗУЛТАТЕ РЕВИЗИЈЕ 

ГРАДСКЕ КАСЕ, РЕКАВШИ ДА МУ ЈЕ ОБАВЕЗА, ЈЕР ЈЕ ОДГОВОРАН ЧО-
ВЈЕК, ДА ИХ САОПШТИ ЈАВНОСТИ. ОСВРНУО СЕ И НА ТВРДЊУ БИВШЕГ 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА, КОЈИ ЈЕ РЕКАО ДА ЈЕ У БУЏЕТУ ОСТАВИО ВИШЕ ОД 
ЧЕТИРИ МИЛИОНА КМ, РЕКАВШИ ДА ЈЕ ТО ПРАЗНА И СРАМНА ПРИЧА.  

Б. Дакић

ПРОШЛА ДНС-ова ВЛАСТ ГОРА ОД КОРОНЕ, 
БУЏЕТ ОЈАДИЛА ЗА ПРЕКО ЧЕТИРИ МИЛИОНА КМ 
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	 Немам	неко	посебно	мишљење	
о	људима	без	става.	 	Досадни	су,	као	и	
они	што	све	критикују	редом,	од	тренут-
ка	кад	устану,	па	опале	по	друштвеним	
мрежама.	 Стручњаци	 за	 све,	 неријетко	
без	основа	и	нужног	образовања,	нажа-
лост,	 примјећујем	 да	 се	 јављају	 углав-
ном	 једни	 те	 исти,	 бар	 кад	 је	 ријеч	 о	
локалним	порталима,	за	све	осим	себе,	
неријетко	и	без	читања	текста,	имају	по	
коју	опаску.	
	 Обично	 уз	 гарнирану	 псовку,	
која	нам	 је	 ко	везник	у	домаћем	вока-
булару,	 по	 инерцији	 псују	 редом.	 Не	
бирају	 ни	шта,	 ни	 кога,	 а	 у	 недостатку		
аргумената	 	мало	и	припријете.	 Тек	да	
се	 зна	 да	 је	 сила	 изнад	 памети.	 И	 да	
би	 због	 таквог	 начина	 "комуникације"	
другу	страну	приче	и	аргументе	против,	
требало	ставити	на	почек.	И	ти	су	ми	до-
садни,	попут	оних	без	става,	јер	разлике	
нема.	 А	 богами	 ни	 међусобних	 разго-
вора,	 јер	 убјеђивање	псовкама	одавно	
није	аргумент.		
	 Зато	 ме	 обрадују	 приче	 попут	
оне	о	Милади	Маленчић,	мајци	близа-
наца,	 која	 везом	 спашава	 кућни	буџет.	
Жену	 не	 знам	 лично,	 али	 сам	 видјела	
шта	ради.	И	на	који	начин.	Не	везе	она	
само	по	платну,	она	"везе"	свој	живот	и	
начин	на	који	би	 требали	размишљати	
у	покушају	да	створимо	властити	посао,	
јер	 млада	 дама	 потписује	 све	 и	 један	
детаљ	 о	 свом	 раду.	 Почев	 од	 оног	 ко-
лико	је	времена	утрошила	у	израду	ве-
зене	 јастучнице,	па	до	 јасне	поруке	да	
њену	 везену	 јастучницу	 можете	 одмах	
навући,	јер	је	и	опрала.	Она	не	мрзи	по	
друштвеним	 мрежама,	 јер	 очито	 за	 то	
нема	временена.	

	 Волим	и	моју	цвјећарку.	Не	зато	
што	ме	обрадовала		мањим	букетићем	
цвијећа,	да	ми	уљепша	дан	и	украси	га	
"сунцем",	 већ	 зато	што	 зна	 свој	 посао.	
Толикода	њено	цвијеће	више	траже	од	
актуелног	 расада.	 Волим	 	 да	 гледам	 у	
стаклене	 зидове	 нове	 "Патрије"	 и	 ра-
дујем	се	дану	кад	ће	бити	отворена,	во-
лим	што	ми	моја	мајка	тражи	да	јој	ку-
пим	руж.	И	то	искључиво	црвени,	мада	
има	 преко	 83	 године.	 Добро	 је	 и	 што	
моји	 суграђани,	 уз	 све	 мјере,	 желе	 да	
попију	кафу	у	башти	неког	од	кафића,	а	
један	би	и	пиво...	Гушти	су	гушти	и	нека	
их.	А	све	заједно,	и	ово	с	почетка	и	краја	
приче	очито	је	живот	који	цијенимо	или	
бацамо.	Избор	је	ипак	на	нама.	

М.	Згоњанин	

СтавДУРАТОВИЋ: ОДБОРНИЦИ НИСУ 
ОДМАХ РЕАГОВАЛИ НА СЈЕДНИЦИ 

Б. Дакић

www.kozarski.com

ИЗМЕЂУ 
ПСОВКЕ И 

ЦРВЕНОГ РУЖА, 
БИРАМ ОВО 

ДРУГО 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА ПРИЈЕДОРА, МИРСАД ДУРАТО-
ВИЋ РЕКАО ЈЕ ДА ЈЕ ЕВИДЕНТНО ДА СЕ ДЕСИЛА ГРЕШКА ПРИЛИ-

КОМ ЧИТАЊА РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА ЗА УСВАЈАЊЕ БУЏЕТА 
КАДА ЈЕ КАО ПРЕДСЈЕДНИК ПРОЧИТАО ДА ЈЕ БИЛО ШЕСТ 
ОДБОРНИКА СУЗДРЖАНО, А НЕ ПРОТИВ. 

"Након	 указане	 грешке	 и	 прегледа	
видео-записа	 одмах	 сам	 реаговао	 и	
написао	 саопштење	 за	 медије,	 како	
би	указао	на	наведену	грешку",	рекао	
је	он	реагујући	на	наводе	које	 је	ДНС	
изнио	 на	 конференцији	 за	 новинаре.	
"Морам	рећи	да	Клуб	одборника	СДС-
а	није	тражио	да	Скупштина	демантује	

то	што	је	изречено	на	Скупштини,	а	ни	
Клуб	одборника	ДНС-а	није	тражио	ис-
правку	 те	 грешке.	Постављам	питање	
зашто	 ти	 одборници	 нису	 одмах	 реа-
говали	на	Скупштини?	Зашто	тих	шест	
одборника	који	су	гласали	против,	није	
реаговало	 на	 Скупштини	 и	 тражило	
да	 се	исправи	 грешка?	Мислим	да	 то	
само	 говори	 о	њиховој	 посвећености	
на	сједници",		рекао	је	Дуратовић.	Он	
је	напоменуо,	а			то	се	може	видјети	и	
на	видео-запису	сједнице,	да	је	на	по-
четку	скупштинског	засједања	доније-

та	одлука	да	 се	извјештај	 о	 тренутној	
епидемиолошкој	 ситуацији	 разматра	
без	 дискусије,	 па	 опаска	 ДНС-а	 да	 то	
није	у	реду,	 	не	стоји.	 	"У	том	момен-
ту	одборници	ДНС-а	нису	били	против	
таквог	начина	рада,	па	не	знам	каква	
је	то	"накнадна	памет",	истакао	је	он.	
О	томе	да	ли	ће	се	на	наредној	сједни-
ци	дискутовати	о	овој	теми	зависи	од	
мјера,	простора	и	времена,	те	од	дого-
вора	са	градоначелником,	нагласио	је	
Дуратовић.	

П.	Шпадић

РАСПУШТЕН ГРАДСКИ ОДБОР СДС-а У ПРИЈЕДОРУ
Распуштена је Градска организација 
Српске демократске странке у При-
једору. Одлучено је ово на сједници 
Предсједништва странке, одржаној у 
Приједору. За повјереника је имено-
вана Маја Драгојевић Стојић, која је у 
претходном периоду обављала функ-
цију вршиоца дужности предсједника 
Градског одбора. 

"На	тај	начин	ћемо	кренути	испочетка,	
с	циљем	да	направимо	најбољи	резул-
тат	у	Приједору,	јер	је	ово	један	од	нај-
битнијих	градова	у	Републици	Српској.	
Чека	нас	доста	посла.	Формираћемо	на	
терену	 све	 одборе.	 Циљ	 нам	 је	 добар	
резултат	 на	 предстојећим	 изборима",	
истакла	је	Драгојевић	Стојић.
Мирко	 Шаровић,	 предсједник	 СДС-а	
тврди	 да	 Маја	 Драгојевић	 Стојић	 има	
његову	подршку	и	повјерење.	Он	се	ра-
није	није	оглашао	по	питању	дешавања	
у	Приједору	и	размомаилажења	ставо-
ва	 Драгојевић-Стојићеве	 и	 одборника	
СДС-а	у	градском	парламенту.

"Ми	 идемо	 напријед.	 Не	 можемо	 се	
освртати	назад.	Приједор	нам	је	битан	
и	 учинићемо	 све	 да	 Повјереништво	
у	Приједору	окупи	најбоље	што	има	 у	
Приједору	 и	 да	 будемо	 јачи	 него	 што	

смо	сада",		додао	је	Шаровић.
Из	 СДС-	 поручују	 да	 им	 је	 циљ	 што	
бољи	 резултат	 на	 предстојећим	 опш-
тим	изборима.

Једном	полицајац,	 увијек	 полицајац	 -	
изрека	је	које	се	често	сјете	они	који	су	
ово	часно	занимање	одабрали	за	свој	
животни	 позив.	 За	 све	 њих,	 било	 да	
су	у	активној	служби	или	у	пензији,	4.	

април	има	посебан	значај.	На	тај	дан,	
1992.	 године,	формирана	 је	Полиција	
Републике	Српске.	Овај	датум	обиље-
жен	је	у	Приједору	парастосом	у	Цркви	
Свете	Тројице	и	полагањем	вијенаца	у	

сједишту	Полицијске	управе	Приједор.	
На	спомен-обиљежју	исписана	су	име-
на	74	припадника	бившег	центра	 јав-
не	безбједности	Приједор,	као	и	шест	
припадника	Седмог	одреда	Специјал-
не	 бригаде	 полиције	 МУП-а	 РС.	 Сре-
тоја	Вујановић,	начелник	ПУ	Приједор,	
рекао	 је	 да	 њихова	 жртва	 неће	 бити	
заборављена.	 Он	 је	 нагласио	 да	 ова	
управа	 располаже	 потребним	 капа-
цитетима	 за	 контролу	 стања	 безбјед-
ности	 на	 комплетном	 подручју	 које	
покрива.	 "То	 стање	 је	 на	 задовоља-
вајућем	нивоу	као	и	у	претходном	пе-
риоду",	рекао	је	Вујановић.	
Војислав	 Кондић,	 предсједник	 Пред-
сједништва	 мјесних	 борачких	 орга-
низација	 Министарства	 унутрашњих	
послова	 регије	 Приједор,	 подсјетио	
је	да	су,	бранећи	Републику	Српску,	у	
протеклом	рату	погинула	784	припад-
ника	МУП-а	РС,	док	их	 је	преко	3.500	
рањено.	Многи	од	њих	су	остали	инва-
лиди,	рекао	је	Кондић.	
Поводом	Дана	полиције	РС,	педесетак	
приједорских	полицајаца	одазвало	 се	
тродневној	акцији	добровољног	дари-
вања	крви.	

ДАН ПОЛИЦИЈЕ ОБИЉЕЖЕН СЈЕЋАЊЕМ 
НА ПОГИНУЛЕ ДРУГОВЕ 

Д.	Сoвиљ	
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На сједници Градског штаба за ванред-
не ситуације која је одржана у четвртак 
констатовано је  да нема значајнијег 
помака када је у питању епидемиолош-
ка ситуација у Приједору. Приједорска 
болница, која је уједно и регионална 
болница, тренутно на ковид одјељењу 
лијечи 68 пацијената. Забрињавајући 
је број пацијената из околних општина, 
с обзиром на њихов број становника. 
Отварање дневних болница у домо-
вима здравља би требало растеретити 
приједорску болницу када је у питању 
брига о лежећим пацијентима. 
Инспекцијски надзори и контроле по-
лиције и комуналне полиције су редов-
не, те од прошле сједнице Штаба у по-
недјељак, нису забиљежени прекршаји 
нити непоштивање емидемиолошких 
мјера. Отварање угоститељских објека-

та и фитнес центара појачава контроле 
и надзор наведених органа. 
Дезинфекција јавних површина и ше-
талишта ће бити обављена чим се за то 
остваре временски услови.  У сусрет от-
варању угоститељских објеката и фит-
нес центара апеловано је на грађане и 
правна лица да се придржавају мјера 
за спречавање ширења вируса корона. 
Из Хигијенско-епидемиолошке службе 
Дома здравља Приједор обавјештавају 
грађане који су примили прву  компо-
ненту вакцине "Спутњик В" да ће се 
ревакцинација,  која слиједи 21 дан 
након вакцинације,  обавити према 
истој сатници као и када је била вакци-
нација, те да неће бити посебног пози-
вања грађана.

ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИЦИ УМОРНИ, 
АЛИ ИСТРАЈНИ У СВОЈОЈ БОРБИ 

АПЕЛ ГРАЂАНИМА ДА СЕ И ДАЉЕ 
ПРИДРЖАВАЈУ ЕПИДЕМИОЛОШКИХ МЈЕРА

Редакција 

ТИМ ПОВОДОМ

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА ПРИЈЕ-
ДОРА АПЕЛУЈЕ НА ГРАЂАНЕ ДА СЕ ПРИДРЖА-
ВАВАЈУ ПРОПИСАНИХ ЕПИДЕМИОЛОШКИХ 
МЈЕРА, ЈЕР НА ТАЈ НАЧИН ПОМАЖУ И ЗДРАВ-
СТВЕНИМ РАДНИЦИМА И ОПТЕРЕЋЕНОМ 
ЗДРАВСТВЕНОМ СИСТЕМУ.

ВИШЕ ОД ГОДИНУ ДАНА БОРИМО СЕ ПРОТИВ ВИРУСА КОРОНА. ЗА ТО 
ВРИЈЕМЕ ПРОШЛИ СМО МНОГО ТОГА, ОД ПОЈАВЕ ПРВОГ СЛУЧАЈА ЗАРА-

ЗЕ, ПОЛИЦИЈСКОГ ЧАСА, КАРАНТИНА, СТРАХА, НЕИЗВЈЕСНОСТИ, АЛИ, НАЖА-
ЛОСТ И СМРТИ ДРАГИХ ОСОБА. ТАМАН КАДА СМО ПОМИСЛИЛИ ДА ЈЕ НАЈГОРЕ 

ИЗА НАС, СИТУАЦИЈА СЕ ПОГОРШАЛА. 

ИНСПЕКЦИЈА 
НАСТАВЉА 

СА СТАЛНИМ 
КОНТРОЛАМА

МЈЕРЕ КОЈЕ ЈЕ ДОНИО 
РЕПУБЛИЧКИ ШТАБ ЗА 
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, 
ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ 

У ПРИЈЕДОРУ 
УГЛАВНОМ  ПОШТУЈУ 

Број пацијената нагло је пора-
стао, а међу зараженима вели-
ки је број млађих пацијената, 
али и оних са тешком клинич-
ком сликом. 
“Клиничка слика знатно је 
тежа, него што је била ра-
није. Скраћено је вријеме од 
настанка короне до компли-
кација. Примјећено је да се 
смањује та старосна граница, 
када је у питању обољевање.  
Прије смо имали комплика-
ције код пацијената старије 
животне доби, а сада имамо 
те компликације и код млађих 
пацијената”, рекао је Борис 
Ћургуз, инфектолог Болнице 
"Др Младен Стојановић". 
Упркос свему, у приједорској 
болници успјешно се боре са 

новонасталом ситуацијом. 
Кревета има довољно, а у 
случају да се ситуација погор-
ша, имају и алтернативно рје-
шење.
"На петом спрату можемо још 
да убацимо 10 до 20 кревета. 
У случају препуњености капа-
цитета на петом спрату, има-
мо спремну Психијатријску 
зграду, која се реновира, али 
спремни смо да, уколико то 
буде потребно, да психија-
тријску зграду ставимо у упо-
требу ковид пацијентима", 
истакао је Андрија Вукотић, 
вршилац дужности директора 
Болнице "Др Младен Стојано-
вић".
Здравствени радници поручују 
да је ситуација тешка, али да 

се успјешно боре. "Како се по-
већао број пацијената, поједи-
не колеге не излазе из одјела. 
Захтјевна је терапија, обилна 

је њега и пацијенти захтијевају 
комплетну његу", тврди Биља-
на Мајкић, главна медицинс-
ка сестра у овој здравственој 

установи.
Медицински радници први су 
на линији одбране од короне. 
Њихов радни дан често траје 
по 12 сати, а и дуже. Ризику су 
изложени свакодневно. Зато, 
грађанима поручују да власти-
том одговорношћу допринесу 
да што прије превазиђемо ову 
ситуацију и вратимо се нор-
малном животу.
Наша екипа провела је дан на 
ковид одјељењу приједорске 
болнице. Ситуација није ни-
мало безазлена. Поједини па-
цијенти се, буквално, боре за 
живот. Зато, схватите ситуацију 
озбиљно. Чувајте здравље и 
поштује све мјере.

Б. Дакић
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"Онлајн настава јесте добра, али 
није боља од директног контакта 
с учитељицом која најбоље објас-
ни градиво. Наравно, ту су и моји 
школски другови који су ми недо-
стајали током наставе на даљи-
ну",  рекао је Алекса Медић, уче-
ник петог разреда Основне школе 
"Петар Кочић". 

Да настава у учионици подразу-
мијева најквалитетнију интерак-
цију са ђацима, сматра учитељи-
ца Весна Зекановић, која је стекла 
искуство и пред малим екранима, 
држећи онлајн часове. 
"Ове двије недјеље биле су теш-
ке, и нама, и дјеци, и родитељи-
ма. Једва смо чекали повратак у 

учионице. Јесте да је тешко ра-
дити овако на 20 минута, да су 
часови крњи, али колико-толико 
да траје, тај непосредни контакт 
с дјецом има велике предности", 
рекла је Зекановићева.
"Сваки разред је, у складу са 
епидемиолошким мјерама, по-
дијељен у двије групе, уз школ-

ски час од 20 минута. Дјеца ре-
довно врше дезинфекцију руку, 
у школској клупи сједи по један 
ученик, тако да што се тиче њи-
хове безбједности, она је на мак-
сималном нивоу, као што је то 
било прије прекида наставе 19. 
марта",  истиче Зоран Мршић, по-
моћник директора.

Републички штаб је у уторак раз-
матрао могућност да се од наред-
ног понедјељка настави одвијање 
васпитно-образовног рада у про-
сторијама школа за ученике од 
шестог до деветог разреда основ-
них школа, те средњих школа и 
високошколских установа.

На посљедњем састанку гра-
доначелника и представника 
Занатско-предузетничке ко-
море договорено је да ће Град 
Приједор обезбиједити 200.000 
КМ за помоћ пословним субјек-
тима, чији је рад био забрањен 
у протеклом периоду. "Догово-
рено је да се они између себе 
договоре, како и на који начин 
да та средства расподијеле, да 
сви буду задовољни, те да нико 
не буде оштећен", додао је гра-
доначелник, Далибор Павло-

вић. Премијер Српске, Радован 
Вишковић рекао је да ће Влада 
својим мјерама наставити да 
помаже пословне субјекте који-
ма је онемогућен рад у складу 
са закључцима Републичког 
штаба за ванредне ситуације. 
Он је истакао да је Народна 
скупштина Српске је на при-
једлог Владе, донијела Закон о 
измјенама и допунама Закона 
о одгођеном плаћању пореског 
дуга.

М. Шодић 

www.kozarski.com

УЧЕНИЦИ НИЖИХ РАЗРЕДА ОСНОВНИХ ШКОЛА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ, У УТОРАК СУ СЕ 
ВРАТИЛИ У ШКОЛСКЕ КЛУПЕ, НАКОН ДВИЈЕ СЕДМИЦЕ НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ. 

УЧЕНИЦИ 
НИЖИХ 
РАЗРЕДА 
ПОНОВО 
У ШКОЛСКИМ
КЛУПАМА

Д. Сoвиљ 

ПОЧЕЛИ СА РАДОМ 
УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКТИ, 

ФИТНЕС ЦЕНТРИ И 
ПРИРЕЂИВАЧИ ИГАРА НА СРЕЋУ  

УЗ ПОШТОВАЊЕ ЕПИДЕМИОЛОШКИХ МЈЕРА ОД 8. 
АПРИЛА ОТВОРЕНИ СУ УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКТИ, 
ФИТНЕС ЦЕНТРИ И ПРИРЕЂИВАЧИ ИГАРА НА СРЕЋУ.  

Он је нагласио да су ово удру-
жење и пензионери подршку 
градоначелника Павловића 
имали и раније. “То нећемо за-
боравити. И нисмо заборавили 
када је ранија адмистрација 
једноставно склонила  26.000 
КМ од Удружења пензионера, 
не знам из којих разлога, као и 
да је на захтијев и амандман-
ско дјеловање господина Пав-
ловића то враћено овом  удру-
жењу”, рекао је Брдар. 
Ово је, по ријечима градоначел-
ника скроман је допринос, да 
управо на Свјетски дан здравља 
помогну пензионерима с најни-

жим примањима. Он је нагла-
сио да је у овогодишњем буџе-
ту града Приједора 250.000 КМ 
намијењено за функционисање 
Удружења пензионера града 
Приједора, те за одлазак пензи-
онера на бањско лијечење. 
"Мислимо да је то значајна 
подршка удружењу и уколи-
ко буде могућности и услова 
за боље пуњење буџета, ми 
смо расположени да тај износ 
и повећамо. Хоћемо да наши 
суграђани који припадају по-
пулацији пензионера виде и 
схвате да град Приједор мисли 
на њих и да ће им бити главна 

и основна подршка", истакао је 
Павловић. Донација у заштит-
ним маскама пензионерима 
значи много, јер показује да 
су пензионери  као генерација 
која је градила и изградила овај 
град уважени и поштовани. На 
донацији су се у име Удружења 
захвалили и пензионери Деса 
Савановић и Сретко Тамбић за-
довољни због чињенице да је 
градоначелник нашао времена 
да их обиђе и уручи им поклон. 
Удружење пензионера гра-
да Приједора тренутно броји 
14.718 чланова. 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ЧЛАНОВИМА 
УДРУЖЕЊА ПЕНЗИОНЕРА ПОКЛОНИО 

10.000 ЗАШТИТНИХ МАСКИ
ПРВУ ЗВАНИЧНУ ПО-
СЈЕТУ ГРАДОНАЧЕЛНИ-
КА, ДАЛИБОРА ПАВ-
ЛОВИЋА УДРУЖЕЊУ 
ПЕНЗИОНЕРА И НАМЈЕ-
РУ ДА И НА ОВАЈ НАЧИН 
ПОМОГНЕ НАЈОСЈЕТЉИ-
ВИЈОЈ КАТЕГОРИЈИ 
ДРУШТВА У ВРЕМЕНУ  
ПАНДЕМИЈЕ, ПОЗДРА-
ВИО ЈЕ СЛОБОДАН БР-
ДАР, ПРЕДСЈЕДНИК 
УДРУЖЕЊА ПЕНЗИОНЕ-
РА ГРАДА ПРИЈЕДОРА. 

М. Згоњанин 
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С пуно емоција, Борислав се 
присјећа тренутка када се за-
хваљујући  напору љекара, који 
је смирено помјерао вриједно-
сти на неиванзивној механичкој 
вентилацији, догодило чудо. 
Након борбе која је трајала ско-
ро три сата успио је ухватити 
ваздух. Сјећа се да је било пола 
четири ујутро. 
"Након те борбе, покушаја ба-
лансирања оних елемената 
на компјутеру,  доктор је само 
кликнуо и рекао "Ево га". И ја 
сам почео да дишем, а двоумио 
се да ли да ме шаље у Бањалу-
ку", прича Борислав. Та нада у 
оздрављење, ти ситни тренуци 
у којим се одлучује шта, како 
даље, тај корак према живо-
ту, се не заборављају. Човјек је 
нијем од толике немоћи. Ипак 
каже да у свему том мора наћи 
снаге и бити јак и у њиховом 
слуачју можда је то уз напоре 
љекаре, пресудило да су данас 
здрави људи. 

"То су тренуци кад се човјек 
одједном сусретне с чињени-
цом да је сад он тај који је до-
шао у ту позицију. И онда се 
пита откуд то и откуд ја сад ту, а 
онда себи кажеш "Морам бити 
јак и то превазићи". Срећа, па ти 
доктори су то што јесу", прича и 
додаје да су захвални и нашој 
медијској кући, јер су добили 
прилику да похвале људе у бол-
ници. 
Медицинско особље које је, 
како каже, било једнако према 
свима. Љубазно, професионал-
но, пожртвовано. Не желе никог 
посебно да издвоје, јер сви за 
обољеле раде као једна душа и 
са само једном жељом, да нај-
тежи пацијенти добију највећу 
животну битку.  Истичу  да су 
људи у болници истински хероји 
у бијелом. И то не заборављају, 
јер сви су важни у том ланцу по-

моћи. "Нас је на примјер на пе-
том спрату, гдје је била та ковид 
болница, било негдје између 
35 и 40. То је скоро па сто одсто 
попуњен капацитет. И то траје, 
вјерујете ми, и дан и ноћ. То је, 
да сад не објашњавам детаље, 
комплетна њега од узимања 
крви, па на даље. Био сам је-
дан од два или три покретна 
пацијента. Остали су сви били 
непокретни и ту је требала дру-
гачија њега, све оно што иде уз 
такве болеснике.  И сад често 
видим слике тог особља, те бри-
ге, љубазности, тога колико се 
труде да нам помогну. И ту нема 
везе, а мислим да и то треба да 
се зна,  ко је ко", каже наш саго-
ворник.  
И Бранка додаје да су сви пожр-
твовани. "Ти људи су заиста хе-
роји у бијелом. То морам рећи 
и никог издвојити, од оног пор-
тира који је мени донио папуче 
и пиџаму и послије све што је 
требало, па  техничара, сестара, 
чистачица... Сјећам се да ми је 
једном било лоше, у покушају 
да одем до купатила, а једна од 
чистачица ме  пита "Могу ли да 
ти помогнем?"... Да не причам о 
оним који су стручни, сестрама, 
техничарима, докторима. Ствар-
но не знам кога би издвојила", 
каже Бранка. 
Сад кад све враћају на почетак 
не знају гдје су добили вирус. И 
ко је био контакт заразе. Могао 
је то бити обичан додир кваке 
на вратима, неко неопрезно 
руковање, нека успутна кафа. 
Шок је услиједио након неколи-
ко дана температуре и одласка 
у болницу на контролу, након  
што је им је потврђен позитиван 
налаз.  Љекар је тада одлучио 
да обоје буду одмах хоспитали-
зовани. Све прије тог је познато, 
али и срећа да су се извукли. Јер 
један број оних с којим су дије-
лили болничку собу није. Својим 
суграђанима зато и препоручују 
опрез. Прије свега да поштују 
мјере Кризног штаба, јер то је 
једини начин, ма какве мјере 
биле, да се епидемија сузбије.  
"Не може се другачије, да се 

сузбије ова пошаст, ако се неко 
неће слушати. Свјестан сам да је 
људима тешко, да имају радње 
од којих живе, али поштивати 
мјере Кризног штаба је једини 
начин да се ово зло покуша пре-
вазићи. А ја у то, да се то може,  
вјерујем. Укратко, мој савјет је 
да се не опуштамо и да буде-
мо заиста два метра једни од 
других. Мислим да то није слу-
чајно речено", каже Борислав. 
Човјеку који је као амбасадор 
БиХ безмало пропутовао ције-
ли свијет и вратио се у свој град 
драго је и што је најављена ре-
конструкција болнице. Каже да 
се том највише радује, јер то 
Приједорчани, грађани који су 
услугама наслоњени на ову бол-
ницу, али и они који у њој раде 
заслужују.  

КАДА НАКОН ТРИ 
САТА "УХВАТИШ" 
ВАЗДУХ, 
ТО НИКАД 
НЕ МОЖЕШ 
ЗАБОРАВИТИ  

М. Згоњанин 

СУПРУЖНИЦИ БОРИСЛАВ И БРАН-
КА МАРИЋ ИЗ ПРИЈЕДОРА У БОЛ-
НИЦИ СУ ПРОВЕЛИ ВИШЕ ОД 20 
ДАНА. НА ГРАНИЦИ ИЗМЕЂУ ЖИ-
ВОТА И СМРТИ. У СТАРТУ ЛАКА 
ПРИЧА КОЈА ЈЕ ПОЧЕЛА ПОВИШЕ-
НОМ ТЕМПЕРАТУРОМ ПРЕСЕЛИЛА 
СЕ У СЛУЧАЈУ ЈЕДНОГ И ДРУГОГ НА 
ИНТЕНЗИВНУ ЊЕГУ И НЕИЗВЈЕСНУ 
БОРБУ ЗА ЖИВОТ. 

ПОТРЕСНА ПОРУКА 
СИНУ 

БОРИСЛАВ И БРАНКА СУ 
БИЛИ У ИСТОЈ БОЛНИЧКОЈ 
СОБИ. "ДОШЛИ СУ ПО МЕНЕ 
И ПРВО САМ БРАНКИ НАПИ-
САО ПОРУКУ, АЛИ ЈЕ НИСАМ 
ПУСТИО, А ОНДА И СИНУ. 
НАПИСАО САМ МУ "АКО МИ 
СЕ НЕШТО ДЕСИ, НЕМОЈ ДА 
ТИ ПАДНЕ НАПАМЕТ, НА-
РЕЂУЈЕМ ТИ, ДА НЕ ДОЛА-
ЗИШ НА САХРАНУ". МОРАО 
САМ БИТИ ЈАК, МАДА САДА 
НИСАМ. ЗНАО САМ ДА СЕ НЕ 
МОЖЕ ВРАТИТИ У КИНУ, ТА-
КВА СУ ПРАВИЛА САД ТАМО, 
А ОН ТАМО ИМА БИЗНИС, 
ИМА ПОРОДИЦУ, А ЈА САМ 
ЗАРАЖЕН. ШТА АКО ДОЂЕ? 
ПОСТАВИО САМ СЕБИ И ТО 
ПИТАЊЕ", ПРИЧА ПОТРЕСНО 
ОН. ПОРУКУ ЈЕ НАПИСАО, 
АЛИ ЈЕ НИЈЕ ПОСЛАО. А И 
ДАНАС ЈЕ ЗБОГ ТЕ И НИЗА 
СЛИЧНИХ СИТУАЦИЈА СУЗЕ 
ТЕШКО САКРИТИ. 

БИТНО ЈЕ ПОШТОВАТИ 
МЈЕРЕ 

 
БОРИСЛАВ ПРИЧА ДА СУ НА 
ОСНОВУ ЊЕГОВОГ РАНИЈЕГ 
ИСКУСТВА СА САРС-ОМ,  А 
ТАД ЈЕ БИО У КИНИ КАО 
АМБСАДОР БИХ, КИНЕЗИ 
ВРЛО ДИСЦИПЛИНОВАНИ 
КАД СУ МЈЕРЕ У ПИТАЊУ, 
АЛИ И ОЗБИЉНИ У НАУМУ 
ДА СЕ НАЛОЖЕНЕ МЈЕРЕ 
ПОШТУЈУ. "СЈЕЋАМ СЕ ДА 
СУ ЧАК МИНИРАЛИ БРДА, 
ДА БИ ДОБИЛИ МАТЕРИЈАЛ 
ДА БИ САМО ЗАТВОРИЛИ 
ЦЕСТУ И ТАКО БЛОКИРАЛИ 
ГРАД ПОГОЂЕН ЗАРАЗОМ. 
У ТОКУ ДАНА СВЕ И ЈЕДАН 
ЗАПОСЛЕНИ МОРАО ЈЕ ЧЕ-
ТИРИ ПУТА ДНЕВНО МЈЕРИ-
ТИ ТЕМПЕРАТУРУ, А КО ЈЕ 
ДОБИО ИЗОЛАЦИЈУ МОРАО 
ЈЕ СТРОГО ПОШТОВАТИ, ЈЕР 
АКО СЕ ДВА ПУТА НЕ ЈАВИШ 
ДА НИСИ У СТАНУ, ДОЛАЗЕ И 
ПЕЧАТЕ ТИ СТАН.  НИЈЕ БИЛО 
ДРУГЕ И СТАЛИ СУ ТОМ ЗА 
ВРАТ. НЕ КАЖЕМ ДА ТО ТАКО 
ТРЕБА ОВДЈЕ, АЛИ МЈЕРЕ СЕ 
МОРАЈУ ПОШТОВАТИ", ПО-
РУЧУЈЕ МАРИЋ.

БРАНКА - "СУСРЕЛА САМ СЕ СА СМРЋУ" 

"ЈА САМ СЕ СУСРЕЛА СА СМРЋУ, ОЧИ У ОЧИ. МАЛО ПОЧ-
НЕ НЕКА ПАНИКА, МАЛО ГУБИШ ГЛАС. ПИТАЛА БИ НЕШТО, 
АЛИ НЕ ЗНАМ ШТА ДА ПИТАМ, КОГА ДА ПИТАМ. ПОСТАЛА 
САМ СВЈЕСНА ДА МИ МОЖДА НЕЋЕМО ИЗАЋИ ИЗ БОЛНИ-
ЦЕ. НАКОН ДВА ДАНА, БОРУ СУ ПОСЛАЛИ НА ИНТЕНЗИВНУ, 
А ЈА САМ  ПОЧЕЛА  ДА ПИШЕМ ПОРУКЕ ДЈЕЦИ. КЉУЧЕВИ 
ОД СТАНА СУ ТУ, ОД АУТА, МОЈ БРОЈ ОД ТЕКУЋЕГ РАЧУНА. 
ДЈЕЦИ САМ РЕКЛА, "ВИ МОРАТЕ ЗНАТИ НА КОМЕ СЕ ВОДИ 
КОЈА НЕКРЕТНИНА",  ПРИЧА ПОТРЕСНО БРАНКА. ДОДАЈЕ 
ДА ЈЕ ПРЕСТАЛА ДА СЕ ЈАВЉА НА ТЕЛЕФОМ,  БИЛО КОМ, 
ОСИМ КЋЕРКИ КОЈА ИМ ЈЕ ЈЕДИНА БИЛА ВЕЗА СА СИНОМ И 
СА ЉЕКАРСКИМ ОСОБЉЕМ. "ОДГОВАРАЛА САМ САМО СА 
ДА ИЛИ НЕ, СЛУШАЛА САМО ДОКТОРЕ И СЕСТРЕ, ПА КАКО 
БУДЕ. ЗА ДВА ДАНА И МЕНЕ СУ ПРЕБАЦИЛИ НА ИНТЕНЗИВ-
НУ", ПРИЧА ОНА. ОНИМ КОЈИ СЕ НАЂУ У СИТУАЦИЈИ КОЈУ ЈЕ 
ПРОШЛА ПОРУЧУЈЕ ДА МОРАЈУ БИТИ ДИСЦИПЛИНОВАНИ. 
"ДА НЕ ПИТАЈУ МНОГО, ДА БУДУ КУЛТУРНИ, ЈЕР ИМА ИХ 
НЕВАСПИТАНИХ, ОНИХ КОЈИ ПСУЈУ ОНЕ КОЈИ ИМ НИСУ НИ 
КРИВИ НИ ДУЖНИ, И ДА СЛУЂУЈУ ЉЕКАРЕ И МЕДИЦИНСКО 
ОСОБЉЕ. ЈА МОГУ ДА СЕ САМО ЗАХВАЛИМ СВИМА У БОЛ-
НИЦИ, ОД ПОРТИРА ДО МЕНАЏМЕНТА БОЛНИЦЕ КОЈИ СУ 
СЕ ДОБРО ОРГАНИЗОВАЛИ У ОВОЈ, ЗА СВЕ НАС, НОВОЈ СИ-
ТУАЦИЈИ - КАЖЕ БРАНКА И ПОРУЧУЈЕ ДА СЕ ТРЕБАМО БА-
ВИТИ СВАКО САМО СВОЈИМ ПОСЛОМ. "МОРАМО ВЈЕРОВА-
ТИ У ПРЕВЕНЦИЈУ, ПРАТИ РУКЕ, НОСИТИ РУКАВИЦЕ, ДОБРО 
РАЗМИСЛИТИ О ТОМ ДА ЛИ МОРАМО БАШ НА ТУ КАФУ... 
ЉУДИ ЧУВАЈТЕ СЕ, МОЖДА СЕ ДЕСИ ДА НЕЋЕ БИТИ МЈЕСТА 
У БОЛНИЦИ, ПОШТУЈТЕ ЉЕКАРЕ И НАДЛЕЖНЕ КОЈИ ДАЈУ 
УПУТСТВА. ОНИ ЗНАЈУ ШТА ТРЕБА ДА РАДЕ", КАЖЕ БРАНКА. 
И ОНА И СУПРУГ ПЛАНИРАЈУ ДА СЕ ВАКЦИНИШУ ПРОТИВ 
ВИРУСА КОРОНА. 
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Штa фoрмирaњe пoсeб-
нoг Одjeљeњa зa пoљo-
приврeду трeбa дa дoнeсe 
прoизвoђaчимa, a штo сe 
ниje мoглo учинити крoз 
дoсaдaшњу oргaнизaциjу 
Одjeљeњa зa приврeду и 
пoљoприврeду? 
- Oдсjeк зa пoљoприврeду 
рaниje je дjeлoвao у oквиру 
Oдjeљeњa зa приврeду и пoљo-
приврeду. И биo je смjeштeнo 
нa  двиje лoкaциje. Јeдaн диo 
се нaлaзиo у бaрaкaмa кoд 
aутoбускe стaницe, a други 
диo биo je у згрaди Грaдскe 
упрaвe. To je oтeжaвaлo функ-
циoнисaњe. A и сaми пoљoпри-
врeдни прoизвoђaчи мoрaли су 
свoje пoслoвe oбaвљaти нa двa 
мjeстa. Сaдa je свe нa jeднoм 
мjeсту, a нaшe прoстoриje сe 
нaлaзe нa Грaдскoj тржници на 
Пeћaнимa. Са тим, пoљoпри-
врeдницимa oлaкшaвaмo 
приступ инфoрмaциjaмa, 
а на једном мјесту ће 
моћи eфикaсниje и бржe 
дa зaдoвoљe свoje 
пoтрeбe. Смaтрaм, дa 
je oвo jaкo дoбaр пoтeз 
грaдoнaчeлникa Дали-
бора Павловића и Грaд-
скe упрaвe. Пoљoпри-
врeдa тo зaслужуje, jeр je 
у питaњу дjeлaтнoст кoja 
мнoгo дoпринoси oвoм 
друштву, кaкo у eкoнoм-
скoм, тaкo и у свaкoм дру-
гoм пoглeду. Приjедoр имa 
вeликo рурaлнo пoдручje и 
дoстa стaнoвништвa кoje живи 
на селу. Пoдстицaћeмo удру-
живaњa, билo крoз удружeњa, 
билo крoз зaдругe. Сa пoљo-
приврeдним прoизвoђaчимa 
сaрaђуjeмo нa фoрмирaњу 
jeднe нoвe зaдругe, a риjeч 
je o зaдрузи пoвртлaрa. Taкo 
ћeмo пoкрити свe сфeрe биљнe 
прoизвoдњe, jeр вeћ имaмo 
зaдругу “Кooпeрaтивa” кoja oку-
пљa приjeдoрскe вoћaрe. 
У тoку je изгрaдњa 
хлaдњaчe зa вoћe у Oмaр-
скoj. Дoклe сe стиглo сa 
тим пoслoм?
 - Хлaдњaчa у Oмaрскoj je причa 

кoja 
т р a j e 
н e к o л и -
кo гoдинa. У сaмoм oбjeкту су 
зaвршeнe кoмoрe. Кaпaцитeти 
ћe бити oкo 450 дo 500 тoнa зa 
склaдиштeњe. Сaдa рaдимo 
oпрeмaњe. Ишли смo прeмa 
Инвeстициoнo-рaзвojнoj бaнци 
Рeпубликe Српскe сa oдрeђe-
ним прojeктoм. Нaстojимo 
нaбaвити линиjу зa клaсирaњe 
и пaкoвaњe. Нeoпхoдaн je и 
вeлики брoj бoкс-пaлeтa, jeр зa 
кaпaцитeт хлaдњaчe пoтрeбнo 
je прeкo 1.000 тих пaлeтa, a ми 

у oвoм прojeкту 
имaмo вeoмa 
мaли брoj. 
Нaдaм сe дa 
ћeмo у склoпу 
нeких других 
п р o j e к a т a 
мoћи дa 
н a б a в и м o 
д o д a т н e 
к o л и ч и н e . 
Штo сe тичe 

o с т a л и х 
рaдoвa, има-

мо урeђeњe 
у н у т р a ш њ o с т и 

и вaњскoг диjeлa 
хлaдњaчe. У сaмoj 

хлaдњaчи трeбa joш дa 
сe урaдe пoдoви. Tимe би 

сe кoмплeтирaлa првa фaзa 
хлaдaњaчe. С тим дa трeбa нa-
глaсити дa je планирaнo дa ту 
будe дистрибутивни цeнтaр. И 
у нaрeдним фaзaмa, крoз нeкe 
другe прojeктe пoкушaли бисмo 
дa дoрaдимo дoдaтни прoстoр 
и нaбaвимо joш oпрeмe, кaкo 
би тo мoглo дa будe у фунцкиjи 
нeкoг мaњeг дистрибутивнoг 
цeнтрa.
Вaшим рaниjим aн-
гaжмaнoм у рeсoрнoм 
министaрству имaли стe 
прилику дa сe дoбрo 

упoзнaтe сa aгрaрнoм 
прoизвoдњoм у При-
jeдoру. Кaквo je гeнерaл-
нo стaњe пoљoприврeднe 
прoизвoдњe? Кojи су тo 
нajвeћи пoтeнциjaли? 
- Приjедoр je спeцифичнa 
oблaст. У првoj фaзи било би 
пoтрeбнo извршити рejoнизa-
циjу прoизвoдњe. Нaжaлoст, 
мaлo кo слушa струку. Taкo 
вoћaрскa прoизвдoњa нe мoжe 
дa сe oбaвљa у oкoлини рибњaкa 
и диjeлу Приjeдoрскoг пoљa 
у кojeм имaмo прoблeмe сa 
влaгoм. Вoћaрскa прoизвoдњa 
je, пo мoм мишљeњу, будућнoст 
Приjeдoрa. Tрeбa je пoмjeрити 
нa oбрoнкe Кoзaрe и тaj диo сa 
вeћом надморском висином. 
Чињeницa je дa имaмо велики 
прeрaђивaчки кaпaцитeт, a тo je 
“Приjeдoрчaнкa”. To прeдузeћe 
мoжe дa пoмoгнe у свeму тoмe 
и мoгу дa прeрaдe вeликe кoли-
чинe вoћa.  Упoзнaт сaм са чињe-
ницoм дa увoзe вeликe кoли-
чинe вoћa, jeр гa нeмa дoвoљнo 
нa дoмaћeм тржишту. Сматрам 
да је вoћaрствo je рaзвojнa шaн-
сa Приjeдoрa, с тим дa сe мoрa 
вoдити рaчунa o сoртaмa и врс-
тама култура кojе сe гajе. С другe 
стрaнe, ту сe мoрa мaксимaлнo 

примjeњивaти тeхнoлoгиja. Joш 
jeдан пoтeнциjaл je плaстeничкa 
прoизвoдњa. Мислим дa зa тo 
имaмo дoбрo тржиштe.
Кaквo je стaњe у рeгиjи? 
Видитe ли ту мoгућнoст 
удруживaњa пoљoпри-
врeдникa приjeдoрскe рe-
гиje, кaкo би нa тaj нaчин 
oтвaрили лaкши приступ 
тржишту?
 - Приje двиje гoдинe зaживиo 
je пoљoприврeдни клaстeр 
“Унa-Сaнa” кojи рaди нa читaвoj 
приjeдoрскoj рeгиjи. Идejа je тo 
кoja je пoтeклa из Mинистaрст-
вa пoљoприврeдe РС и oнa сe 
пoлaкo рaзрaђуje и пoпримa 
свoj oблик. Циљ je упрaвo дa 
сe oвa рeгиja oбjeдини крoз тaj 
клaстeр, кaкo би сe мoгao кooр-
динисaти и плaнирaти зajeд-
нички нaступ нa тржишту. Tу 
знaчajну улoгу трeбa дa прeуз-
му и зaдругe кoje би биле нeки, 
нaзoвимo тo тaкo, пoдизвoђaч 
клaстeрa кaд je риjeч o oргa-
низaциjи прoизвoдњe. Дoк би 
клaстeр рaдиo нa oтвaрaњу нo-
вих тржиштa, тe нa ствaрaњу 
нoвих идeja кoд брeндирaњa и 
пaкoвaњa прoизвoдa, тe дoдaт-
нe прeрaдe сирoвe рoбe.

ВЕЋА ПОДРШКА 
МАЛИМ 

ПРОИЗВОЂАЧИМА

ДАНИЈЕЛ ЕГИЋ
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Tрeнутнo смo у пoчeтнoj фaзи изрaдe нoвoг прaвилникa зa пoдсти-
цaje. Mишљењa смo дa ћeмo у нaрeдних мjeсeц дaнa зaвршити тaj 

пoсao. Идеjа je дa вишe пaжњe пoсвeтимo мaлим пoљoприврeдним 
прoизвoђaчимa. Пoкушaћeмo дa oбухвaтимo и стaрт-aп, тo jeсте 
имaћeмo oдрeђeнe пoдстицajе зa пoкрeтaњe бизнисa, нe сaмo у 
пoљoприврeди. Jeр, oвo je и Одjeљeњe зa рурaлни рaзвoj, исти-
че за “Козарски вјесник” Данијел Егић, начелник новооснованог  
Одјељења за пољопривреду и рурални развој. 

З. Јелић 

Просторије одјељења  на Градској тржници на Пећинама



Са четрдесет година живота, 
има двадесетак година радног 
стажа и десет предузећа иза 
својих леђа. Завршио је Горан 
вишу пословну школу у Прије-
дору, а прије тога стекао је ди-
плому електромеханичара за 
машине и опрему. Када је први 
пут сјео у багер да механичком 
руком и хидрауликом "оре и 
копа", знао је да је то његов жи-
вотни пут.  Исто тако, како каже, 
знао је и негдје дубоко у себи 
осјећао да тај пут не може бити 
и стати у један багер, на једном 
мјесту и у једном граду. 
Послије рата, главно снабдије-
вање одјећом, цигаретама и 
другим робама, било је са чуве-
не пијаце "Аризона" код Брчког. 
Након завршетка средње школе 
1999. године, Горану је то био 
први посао. Из "Аризоне" је до-
возио робу за рођаке који су се 
бавили трговином. "Често је ту 
била гужва и колоне аутомоби-
ла и комбија, па смо често  стаја-
ли и кретали се, миц по миц. 
Једном сам мало био закуњао, 
тргнем се, видим ауто испред 
мене се помјерило пар метара. 
Да се неко не би убацио, пожу-
рим да га стигнем. Пошто сам 
низак растом, онако заваљен 
на сједишту, нисам ни видио да 
је ауто испред мене имало при-
колицу. Зачуо се тупи ударац, 

човјек је искочио из аута, псује 
мајку и виче "У шта гледаш", али 
није било велике штете и све се 
добро завршило", присјећа се 
Горан својих радних почетака. 
Након двогодишњих путаше-
ствија до "Аризоне" и назад и 
одслужења војног рока од девет 
мјесеци у Билећи и Невесињу, 
одлучио је да тражи други по-
сао. "Елнос" је тражио монтере 
далековода у БиХ и Црној Гори. 
Рекли су му да није задовољио 
пробни рад, али да може остати 
као помоћни радник. Остао је 
двије године, радио по потре-
би, а у родном селу покушао да 
се бави пољопривредом, прије 
свега производњом млијека. 
Пошто није имао земљу на себи, 
није могао добијати подстицаје 
и премије за млијеко, па су му 
неријешени имовински односи 
угасили производњу млијека. 
Послије млијека, кренуо је у 
крчење шума, шикара и жи-
вица. Једно вријеме имао је 
и раднике и радио за фирму 
"Унаплод"из Козарске Дубице. 
Присјећа се Горан и једне анег-
доте из тог периода. “Пошто 
није било мјеста у ауту, једног 
радника смо морали возити у ге-
пеку. У гепеку нам је био алат и 
бензин за тримере. У неко доба 
човјек из гепека виче "Станите, 
морам вам нешто рећи". Рећи 

ћеш кад стигнемо. "Испала ми је 
цигара, не могу је наћи”, зачуло 
се из гепека. Истог тренутка смо 
стали и за пар секунди нико од 
нас више није био у ауту", прича 
он. Све се добро завршило, али 
више није било вожње у гепеку. 
Напустиио је крчење живица и 
шикара и једно вријеме радио у 
"Боснамонтажи". Немирни дух 
и жеља да ради на грађевин-
ским машинама, однијели су га 
у "Интеграл инжењеринг", гдје 
је радио двије и по године на 
пробијању тунела "Чемерно". 
Имао је жељу да тунелским ба-
гером на којем је радио, како у 
шали каже "први дође до свјет-
лости дана на крају тунела". У 

томе је и успио. Након "пресуд-
не" багерске кашике којом је 
отворио рупу на крају тунела да 
човјек кроз њу може проћи, ско-
чио је са багера и са геометром 
и пословођом изашао на дуго 
чекану свјетлост дана. 
Кад је завршено пробијање ту-
нела на Чемерну, од пријатеља 
је сазнао да се нешто слично 
ради и у Црној Гори и да тре-
ба радника. Отишао је у фирму 
"Генекс" и на тунелском багеру, 
за ауто пут Бар - Бољари копао 
тунел дуг три километра. Љети 
је често из ноћне смјене ишао 
на купање. Возом из Подгорице 
до Сутомора вожње око сат и 
петнаест минута, таман довољ-
но да се мало и откуња. У Црној 
гори је остао годину и по дана. 
Вратио се у родни крај и по не-
колико мјесеци радио за три 
приједорске грађевинске фир-
ме. Радећи у једној од њих, ви-

дио је ауто "Електрообнове"из 
Бањалуке, запамтио број теле-
фона, назвао и добио посао. 
Радио је на изградњи електро-
мрежа, али каже да му је онај 
"немирни црв" у њему говорио 
да треба да иде даље. На Радију 
"Џунгла" из Добоја чуо је оглас 
да фирма "Бродска посавина"из 
Славонског Брода тражи рад-
нике, и то је било то. Остао је 
годину и по дана. Каже да су ту 
услови за радника били добри, 
али онај његов немирни дух и 

адреналин стално траже нешто 
ново и не дају му мира. Док смо 
радили ову причу, Горан је че-
као папире и радну дозволу за 
Словенију. За фирму "Колектор" 
копаће тунел за жељезнички 
саобраћај. "Не могу ја без ту-
нела. Има нечег витешког у том 
кроћењу земљаних и стјенови-
тих брда. А и помажем људима 
да брже и лакше путују", пору-
чује Горан. 
Волио је Гоци да се разликује од 
осталих. Тако је у пребирањима 
својих маштарија, на моторку 
инсталирао витло за извлачење 
оборених стабала. Јесте да то 
витло није могло "ни прићи" 
витлу којим трактори извлаче 
дрва, али било је различито. 
И сасвим довољно да оствари 
своју жељу. Било је понекад и 
досадних људи, који и поред 
Горановог извињавања да не 
може доћи да им нешто уради, 
инсистирају да дође. Кад му до-
сади да им објашњава како и 
избог чега не може, једностав-
но им каже "Ако ће вама бити 
лакше, ја могу обећати. Мене 
ништа не кошта, а вама како 
буде". 
На крају нашег разговора за ову 
причу, Горан нам је у шали рекао  
"Добро је што не радим у Прије-
дору. Кад устанем, не бих знао у 
коју фирму треба да одем". 

8.

З. Совиљ

ПРИЧЕ НАШИХ ПРИЈЕДОРЧАНА

■ ДОБРОГ РАДНИКА НИЈЕ ЛАКО НАЋИ

У ТУНЕЛУ НА ЧЕМЕРНУ НИЈЕ БИЛО МРЕЖЕ. ПРИЛИКОМ 
ЈЕДНЕ ПАУЗЕ, ИЗАШАО ЈЕ ИЗ ТУНЕЛА, И ТРАЖЕЋИ ГДЈЕ ЈЕ 
НАЈБОЉИ СИГНАЛ, СЈЕО ИЗА НЕКЕ ЖИВИЦЕ ДА ТЕЛЕФО-
НИРА. ПОШТО ИМ ЈЕ НЕШТО ХИТНО ТРЕБАО, ДЕСИЛА СЕ 
ЦИЈЕЛА ПОТРАГА ЗА ЊИМ. КАДА СУ ГА КОНАЧНО НАШЛИ, 
УГЛАС СУ ПОВИКАЛИ  "ГДЈЕ СИ ТИ, ЧОВЈЕЧЕ, СВИ ТЕ ТРА-
ЖИМО?!" ОН ИМ ЈЕ КРОЗ СМИЈЕХ ОДГОВОРИО "ДОБРОГ 
РАДНИКА НИЈЕ ЛАКО НАЋИ".

■ ДВА ПУТА НА 
ИВИЦИ ЖИВОТА

ГОРАН ЈЕ ВЈЕРНИК И У СВЕ-
ВИШЊЕГ ЧВРСТО И ВЈЕРУЈЕ 
И ИМА ПОВЈЕРЕЊА. ВЈЕРУЈЕ 
ДА МУ ЈЕ ДВА ПУТА СПАСИО 
ЖИВОТ. ЈЕДНОМ КАДА СЕ 
АУТОМОБИЛ ПРЕВРНУО НА 
ЊЕГА НА МАКАДАМСКОМ 
ПУТУ У РОДНОМ СЕЛУ. У 
ТОМ ПРЕВРТАЊУ, ИСПОД 
КРОВА АУТОМОБИЛА, БИО 
ЈЕ "СМЈЕШТЕН" У КАНАЛИЋ 
ГАПУ ТАМАН ТАКО ДА ПРЕ-
ЖИВИ И ИЗВУЧЕ СЕ САМО 
УГРУВАН.  ДРУГИ ПУТ У ТУ-
НЕЛУ НА ЧЕМЕРНУ. ОДРО-
НИО СЕ КОМАД СТИЈЕНЕ, 
ПРОБИО КРОВ БАГЕРА И 
КОЈИ МИЛИМЕТАР ПОРЕД 
ГОРАНОВЕ ГЛАВЕ, ПАО ИЗА 
ЊЕГОВИХ ЛЕЂА. ПОСЛО-
ВОЂЕ И РАДНЕ КОЛЕГЕ МИ-
СЛИЛИ СУ ДА ЈЕ ПОГИНУО. 
ОСТАО ЈЕ НЕПОВРИЈЕЂЕН, А 
У СЛУЖБЕНОМ ИЗВЈЕШТАЈУ 
ОСТАЛО ЈЕ ЗАБИЉЕЖЕНО 
ДА ЈЕ МАШИНИСТА ПУКОМ 
СРЕЋОМ ОСТАО ЖИВ. ИАКО 
СУ МУ ПРЕДЛАГАЛИ ДА ТАЈ 
ДАН ВИШЕ НЕ РАДИ И ДА 
СЕ ОДМОРИ, САВЛАДАО 
ЈЕ СТРЕС И НАСТАВИО ДА 
КОПА ТУНЕЛ. 

■ И  ТРАЖЕЊЕ  ПОСЛА  
ЈЕ  ПОСАО

ИМА ГОРАН И ПОРУКУ ЗА 
МЛАДЕ. "НЕМОЈТЕ СЕ ПЛА-
ШИТИ ПОСЛА. ПОТРАЖИТЕ 
ГА, САМ НЕЋЕ ДОЋИ. И ТРА-
ЖЕЊЕ ПОСЛА ЈЕ ПОСАО. ЈА 
САМ СЕ НАЈВИШЕ ЗАДРЖАО 
У ТОЈ "ФИРМИ", АЛИ СВАКИ 
ПУТ НАЂЕМ ПОСАО", КРОЗ 
ШАЛУ И ОСМИЈЕХ КАЖЕ 
ГОРАН, АЛИ ИСТОВРЕМЕНО 
СА ДАЛЕКОМЕТНОМ ПОРУ-
КОМ. 

■ ПОГЛЕДИ  У  СУНЦЕ

ГОРАН ЈЕ РОЂЕН НА ЈЕД-
НОМ ОД ЦРНОДОЛСКИХ 
БРДА, А НА ДРУГОМ БРДУ, 
ИСТОЧНО ОД ЊЕГОВОГ, 
ТАМО ОДАКЛЕ СЕ СУН-
ЦЕ СВАКОГ ЈУТРА ЈАВЉА, 
РОЂЕНА ЈЕ И ЖИВЈЕЛА 
ЗДРАВКА, ДЈЕВОЈКА У КОЈУ 
СЕ ЗАГЛЕДАО. КАДА СУ ГА 
ЈЕДНОМ КОМШИЈЕ ЗАДИР-
КИВАЛЕ "СПРАМ ДРУГОГА 
БРДА", ОН ИМ ЈЕ СА НЕ-
СМИРЕНИМ ОСМИЈЕХОМ, 
КОЈИ УВИЈЕК И СВУДА НОСИ 
СА СОБОМ, ОДГОВОРИО 
"НЕ ЗНАМ КАКО ВИ, АЛИ 
ЈА СВАКОГ ЈУТРА КАДА СЕ 
ПРОБУДИМ ПОГЛЕДАМ У 
СУНЦЕ, А ОНО ЈЕ, ЗНАТЕ, НА 
ОНОМ БРДУ ТАМО. ОД ПО-
ГЛЕДА У "СУНЦЕ"НИЈЕ ОД-
УСТАЈАО И СА ДЈЕВОЈКОМ 
СА СУНЧАНОГ БРДА ЖИВИ 
ЗАЈЕДНИЧКУ ПРИЧУ, КОЈУ 
ИМ КРАСЕ ДВОЈЕ ДЈЕЧИЦЕ, 
МИХАЈЛО И МИА.

■ ЗАБОРАВНИ МАЈСТОР 
ИМАО ЈЕ ГОРАН И "НЕСЛАВНУ" ВЕЗУ СА "КОЗАРСКИМ 
ВЈЕСНИКОМ". КАДА ЈЕ РАДИО КАО КУЋНИ МАЈСТОР У 
ХОТЕЛУ "МОНУМЕНТ" НА МРАКОВИЦИ, ЈЕДНОГ ДАНА ЈЕ 
ЗАБОРАВИО ПОНИЈЕТИ "ПОСЛОВНЕ КЉУЧЕВЕ". И БАШ 
ТОГ ДАНА ДЕСИО СЕ КВАР НА ПРЕДАЈНИКУ РАДИО ПРИ-
ЈЕДОРА, КОЈИ СЕ НАЛАЗИ НА ВОДОТОРЊУ  ИЗНАД ХОТЕ-
ЛА. КВАР ЈЕ ТРЕБАЛО ХИТНО ОТКЛОНИТИ, А ЗАБОРАВНИ 
КУЋНИ МАЈСТОР МОРАО ЈЕ ПРОВАЉИВАТИ, А ПОТОМ И 
ПОПРАВЉАТИ ВРАТА НА ВОДОТОРЊУ. 

ПОРЕД СТРАХА ОД ГУБИТКА НАЈМИЛИЈИХ, ПСИХОЛОЗИ КАЖУ ДА ЈЕ 
СЉЕДЕЋИ ПО "КВАДРАТУРИ" ЧОВЈЕКОВ СТРАХ ОД ГУБИТКА ПОСЛА. У 
ТУ КОЛОНУ СПАДАЈУ И СТРАХОВИ ОД ПРОМЈЕНЕ ПРЕДУЗЕЋА И ПО-
СЛОДАВЦА, МЈЕСТА ПРЕБИВАЛИШТА, НЕИЗВЈЕСНОСТИ... СВЕ ТО И 
ЈОШ МНОГО ТОГА НЕ ВРИЈЕДИ ЗА ГОРАНА РАУША ИЗ ЦРНЕ ДОЛИНЕ. 

ГОРАН ГОЦИ РАУШ - 
ЧОВЈЕК  КОЈИ  

ФИРМАМА  ДАЈЕ  ОТКАЗЕ

Двије и по године радио на 
пробијању тунела "Чемерно"
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Када дјевојчице спреми на спа-
вање, тада настају њени уника-
ти. Како каже, нема периода у 
њеном животу, када није везла. 
Ручни рад воли, јер никада не 
излази из моде. Спој класичног 
и модерног. 

“Прошла година нас је затвори-
ла у куће, а захваљујући везу, ја 
сам остала смирена. Вјерујте ми 
на ријеч. У том периоду, када 
сам била у другом стању, уз вез 
сам прекратила себи дане и 
мојим дјевојчицама израдила 
нешто лијепо, што ће им оста-
ти за сва времена. Сада су нам 
наше бебе приоритет, а вез је 
онако успутно и са љубављу”,  
прича она.
Ко хоће, тај може да научи. Тако 
је и Милада учила од других. 
И је сама експериментисала, 
а онда је пут одвео до Српског 
културно-умјетничког друштва 
“Др Младен Стојановић”.
“Много тога сам научила од 
жена у друштву, препознаће 

се оне свакако, када 

буду читале ову причу. Једном 
приликом, добиле смо прегршт 
марама, које је требало извес-
ти. Мало ко је од млађих жена 
то знао, тако да су активирале 
нас које смо се већ бавиле ве-
зом. Окупиле смо се у просто-

ријама друштва и кренуле по-
лако. Много сам савјета добила 
од њих. Био је договор да ћемо 
радити и нешто захтјевније, али 
нам је пандемија промјенила 
планове”, додаје наша саговор-
ница.

НАЈВИШЕ 
ВОЛИ 

ДА ВЕЗЕ 
ЈАСТУЧНИЦЕ 

Нема куће у Милади-
ној ближој околини, коју 
не краси њен ручно ве-
зени рад. Савладала је 
она и неке додатне тех-
нике. Највише воли да 
везе јастучнице. Велике 

и мале. Ради, такозвани, 
пуни вез, за шта је потреб-

но много времена и труда. 
“Јастучнице посебно волим 

да израђујем. Треба заиста вре-
мена, кад кажем 12 до 15 сати, 
ту првенствено мислим на рад 
са иглом. Пуно времена треба 
за оцртавање шеме, припре-
му платна и усклађивање боја. 
Све мора да има смисао и да се 
лијепо уклапа”,  наставља своју 
причу Милада.

Има велику подршку своје по-
родице, а радује је што се до-
ста младих интересује за вез 
и што зна неке основе. Свима 
који желе да науче нешто више, 
жељна је да помогне. Онима 
који у везу виде љепоту и начин 
опуштања поручује да се одмах 
препусте у ову авантуру. 

www.kozarski.com

ВЕЗ, ПО ВЕЗ... 

М. Шодић  Јастучнице које је везла за своје кћерке 

КАО МАЛА 
НАУЧИЛА ЈЕ ДА 
ВЕЗЕ И ПЛЕТЕ

"ПРЕДИВАН ЈЕ ОСЈЕЋАЈ КАДА ВАШЕ 
РУКЕ СТВОРЕ НЕШТО ПОСЕБНО", 
КАЖЕ МИЛАДА.

Љепота ручних радова увијек има своје поштоваоце, а међу 
ријеткима који их стварају је Приједорчанка, Милада Мален-
чић. За ову поносну мајку близанаца, игла и конац су предах у 
свакодневним обавезама.  
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У име поносних мајки градона-
челнику Приједора захвалила 
се Индира Софтић из Козарца. 
"Пуно ми значи ова картица, 
јер смо велика породица и ко-
ристићу је углавном за купови-
ну прехране и одјеће", рекла је 
поносна мајка петоро дјеце. 
Градоначелник Павловић из-
разио је задовољство што се 
на овакав начин помаже ви-
шечланим породицама и тако 
подстиче пронаталитетна по-
литика у нашем граду.
"Постоје ставке у буџету за ви-
шечлане породице. У изради је 
и правилник за средства у из-
носу од 10.000 КМ за породице 
са троје и више дјеце које су 
социјални случајеви, чиме ће 
Град издвојити додатна средст-
ва за њихово функционисање. 
Трудићемо се да та средства из 
годину буду што већа", нагла-
сио је Павловић и позвао при-
вреднике да се укључе у ову 
хуману акцију, јер без њих ова 
активност неће имати смисао.

Драган Дакић, предсједник  
Фондације  "За породицу" по-
хвалио је ефикасност Градске 
управе на реализацији ове 
значајне помоћи породица-
ма. Приједорске породице су 
прве у РС добиле нове картице, 
чија је употребна вриједност 
пројектована да буде много 
већа од "поносне картице 202" 

која је у Српској била у опти-
цају прошле године.
"Позивам привредне субјек-
те да се укључе у овај проје-
кат, јер на тај начин исказују 
своју друштвену одговорност 
према 586 тренутно пријавље-
них породица из Приједора. 
На тај начин предузетници уз 

подршку Градске управе до-
бијају једну нову димензију 
свог пословања, односно, од 
Фондације добијају могућност 
да своје производе пласирају 
путем апликације која је из-
рађена за сваког партнера, од-
носно пријатеља породице", 
појаснио је Дакић. Употребна 
вриједност поносних картица 

мјери се искључиво кроз по-
трошачку корпу и у том смислу, 
већ су  потписани  уговори са 
привредним субјектима који 
покривају сегмент прехране, 
одјеће, обуће, ауто-дијелова, 
превоза и осталих кућних по-
трепштина. 

У ПРИЈЕДОРУ ПОЧЕЛА ПОДЈЕЛА 
ПОНОСНИХ КАРТИЦА

П. Шпадић

МОЗАИК

Taлeнтoвaнe млaдe Приjeдoрчaн-
кe ћe сe прeдстaвити сa пjeсмoм 
"Where I Am". Укoликo пoбиjeдe 
нa тaкмичeњу, нaгрaдa ћe им 
бити путoвaњe у oву крaљeвину. 
Зa њих ћe oвo бити нeпoнoвљивo 
искуствo, a имaћe и прилику дa 
нaучe свe o сцeнскoм нaступу и 
свeму oнoмe штo уз тo идe. 
"Oчeкуjeм приje свeгa дoбрo дру-
жeњe. Oчeкуjeм и висoкe успjeхe, 
тe дa oпрaвдaнo пoвjeрeњe нaшeг 
грaдa",  рeклa je Вaлeнтинa Груjи-
чић. 
Aудициja у Приjeдoру билa je jeд-
нa oд квaлитeтниjих и ниje билo 
лaкo oдaбрaти  кo ћe у кoнaчници 
прeстaвљaти грaд нa Сaни, пoру-
чили су oргaнизaтoри тaкмичeњa. 
Нajбoљe нa aудициjи чeкa нeкoли-
кo мjeсeци oбукe зa нaступ.
"Штo сe тичe припрeмa нa-
ших дjeвojaкa зa oвaj тeлeви-
зиjски фoрмaт, oнe крeћу вeћ oд 
сљeдeћe нeдjeље и трajaћe дo 
сeптeмбрa. To су вoкaлнo-сцeнскe 
и тeлeвизиjскe припрeмe. Eки-
пa из Бeoгрaдa дoлaзићe у При-
jeдoр у нaрeдним мjeсeцимa и 

рaдићe сa њимa", рекао је Игoр 
Кaрaдaрeвић, дирeктoр тeлeви-
зиjскoг прoгрaмa "Ритaм Eврoпe".
Грaд Приjедoр oбeзбиjeдиo 
je пoдршку рeaлизaциjи тeлe-
визjскoг прoгрaмa “Ритaм 
Eврoпe”, кojи ћe бити eмитoвaн 
нa Радио-телевизији Републике 
Српске, мeдисjкoм спoнзoру мa-
нифeстaциje. 
- Вeликo нaм je зaдoвoљстoвo штo 
je грaд Приjeдoр учeсник у oвoм 
прojeкту. Искрeнo сe нaдaмo дa 
ћeмo бити и пoбjeдник у oвoм 
тaкмичeњу. To ћe нaм oмoгући-
ти дa у идућoj сeзoни пoстaнeмo 
и дoмaћин "Ритмa Eврoпe" - ре-
кла је Moњa Кaсaлoвић вршилац 
дужности нaчeлникa Oдjeљeњa зa 
друштвeнe дjeлaтнoсти
Музичко такмичење "Ритaм 
Eврoпe" кoje oкупљa млaдe вoкaл-
нe и плeснe умjeтникe стaрoсти 
oд 14 дo 21 гoдинe. Приjeдoр je 
jeднa oд 20 лoкaлних зajeдницa у 
Рeпублици Српскoj кojе учeствуjу 
у oвoj мaнифeстaциjи.

Ново Кузман протеклих дана оро-
шавао је воћњак површине два 
хектара. Овај систем, по ријечима 
Кузмана, требао би бити једна од 
јачих заштитних мјера од мраза 
уколико се користи у пуном капа-
цитету. Климатске промјене су учи-
ниле да скоро сваке године воћари 
воде борбу са мразом.
“Дефинитивно имамо ситуацију да 
се сваке или сваке друге године де-
шава мраз разорне снаге и стављају 
нас воћаре у врло незгодан поло-
жај. Доводи нас у ституацију да не 
знамо шта да радимо за убудуће. 
Да ли да наставимо са свим тим 
улагањима, текућим одржавањима 
воћњака или да дигнемо руке од 
свега. Имао сам  огромна улагања. 
Задње улагање био је систем за 
орошавање", рекао је Кузман. 
Тренутно је најугроженија шљива, 
потом крушка и неке сорте јабуке 
које рано цвјетају. Из Одсјека за 

пољопривреду и рурални развој 
воћарима препоручујују и трети-
рање воћака препаратима на бази 
киселина и алги, прије и послије 
мразева.
"Друга ствар која се може урадити 
то је задимљавање. То је јако напор-
но,  тешко, али је мјера која може 
помоћи. Потребно је најмање 30 
ватри да се ложи читаву ноћ на ду-
нум, односно 300 на хектар. С друге 
стране утицај ниских температура 
зависи од више фактора од конди-
ције биљке, зависи од тога у којој је 
фази, да ли је процвјетала или није 
зависно од врсте воћке", савјетује 
Данијел Егић, начелник Одјељења 
за пољопривреду и рурални развој. 
Према најавама метеролога ју-
тарња температура испод нуле 
може се очекивати још сутра, на-
кон чека ће услиједити повољније 
вријеме.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ПРИЈЕ-
ДОРА, ДАЛИБОР ПАВЛО-
ВИЋ УРУЧИО ЈЕ МАЈКАМА 
СА ТРОЈЕ И ВИШЕ ДЈЕЦЕ 
ПРВЕ “ПОНОСНЕ КАРТИ-
ЦЕ”. ДО САДА СЕ ЗА ОВАЈ 
ВИД ПОМОЋИ ПРИЈАВИ-
ЛО 586 ПОРОДИЦА, ШТО 
ЈЕ ПРЕМА РИЈЕЧИМА 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА, ЗНА-
ЧАЈАН БРОЈ ЗА НАШ ГРАД.  

БОРБА СА МРАЗОМ И ОВОГ ПРОЉЕЋА
СНИЈЕГ И МРАЗ, ТЕМПЕРАТУРЕ ИСПОД НУЛЕ, ПО СВЕМУ СУДЕЋИ И ОВЕ 
ГОДИНЕ УЗЕЋЕ СВОЈ ДАНАК У ВОЋЊАЦИМА. БОРБА ВОЋАРА, КАКО ТВР-
ДЕ, ДА САЧУВАЈУ ШТО СЕ МОЖЕ САЧУВАТИ ЈЕ ТЕШКА И НЕИЗВЈЕСНА.

ШЕСТ ПРИЈЕДОРЧАНКИ У 
"РИТМУ ЕВРОПЕ"

ГРAД ПРИJEДOР НA МУЗИЧКOМ ТAКМИЧEЊУ "РИТAМ 
EВРOПE" ПРEДСТAВЉAЋE ВAЛEНТИНA ГРУJИЧИЋ, 
MИЛИЦA БAБИЋ И КAТAРИНA БAЛAБAН, A ПРAТИЋE 
ИХ И ТРИO ИЗ ПЛEСНOГ СТУДИJA "TOП ДЕНС". 

З. Јелић 

ПОСЛОВНИ СУБЈЕКТИ КОЈИ СУ ПРВИ ПОТПИСАЛИ УГОВО-
РЕ СА ФОНДАЦИЈОМ "ЗА ЖИВОТ"СУ: ЕКО-ЦЕНТАР "ЉЕ-
КАРИЦЕ", "BAG ME", ПЕКАРА "ОПТИМИСТИ", ФАБРИКА 
КЕКСА "МИРА", АУТО "ЖУТИ", ЦВЈЕЋАРА "ДАМ", ТР "ЗВОН-
ЧИЦА", А ПРИРУЖИЛИ СУ СЕ И ПАРТНЕРИ КОЈИ ПОСЛУЈУ 
У ПРИЈЕДОРУ, "НЕСТРО", "САНА"БИХ, "АУТО МИЛОВАНО-
ВИЋ", "ЈУВЕНТА СПОРТ" И "GLOSSA"-ЦЕНТАР ЗА ЊЕМАЧ-
КИ ЈЕЗИК. ОНИ ЋЕ СВОЈЕ ПРОИЗОДЕ МОЋИ ДА ПЛАСИРАЈУ 
ПУТЕМ АПЛИКАЦИЈЕ У ОКВИРУ КОЈЕ ЈЕ ИЗРАЂЕНА ИНТЕР-
НЕТ ПРОДАВНИЦА ЗА СВАКОГ ОД ПАРТНЕРА. АПЛИКА-
ЦИЈА ЗА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНЕ "ЗА ПОРОДИЦУ" ЈЕ ВЕЋ У 
ФУНКЦИЈИ, ГДЈЕ ЋЕ КОРИСНИЦИ КАРТИЦА ИМАТИ ДО-
СПУПАН АЖУРИРАНИ СПИСАК ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА 
КОЈИ УЧЕСТВУЈУ У ПРОЈЕКТУ И КОД КОЈИХ МОГУ КОРИ-
СТИТИ ПОПУСТЕ ПРИЛИКОМ КУПОВИНЕ. ПРИВРЕДНИЦИ 
КОЈИ ЗАКЉУЧУЈУ  УГОВОР НЕМАЈУ ОБАВЕЗУ ПРЕМА ФОН-
ДАЦИЈИ, НЕГО ОБАВЕЗУ ДА НОСИОЦУ КАРТИЦЕ ОМОГУЋЕ 
ПОПУСТ, КОЈИ НЕ МОЖЕ БИТИ МАЊИ ОД ПЕТ ОДСТО.

   Т. Мандић 
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ПРИЈЕДОРСКИ
ИНФОРМАТОР

Информације 1185
Тачно вријеме, температура 125
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
Водовод 237-718
Топлана 231-779 
Електродистрибуција 233-031 
Библиотека 211-324 
Позориште 211-116 
Музеј 211-334 
Галерија 213-305 
Болница 238-411 
Суд 211-420 
Хотел “Приједор” 234-220 
Хотел “Монумент” 483-777, 490-555
Апотека “Козара” 231-202 
Апотека “Шеснаести мај” 242-860
Апотека “Јереза” 213-222 
Апотека “8. март” 239-581 
Апотека “Урије” 239-130, 239-131 
Апотека “Др Ступар” 212-850

МУЗЕЈ КОЗАРЕ  - Изложба “Цртежи” - Николина Песлаћ

СПОМЕН-КУЋА СТОЈАНОВИЋА - Стална поставка

ГАЛЕРИЈА “СРЕТЕН СТОЈАНОВИЋ” - Изложба графика из фундуса Галерије

КИНО КОЗАРА  - ЗБОГ ЕПИДЕМИОЛОШКИХ МЈЕРА ДО ДАЉЊЕГ НЕМА ПРОЈЕКЦИЈА

На данашњи дан, 9. априла 
2014. године, у Београду је пре-
минула српска књижевница и 
академик САНУ Светлана Вел-
мар - Јанковић, аутор познатог 
романа „Лагум“ који је 1997. го-
дине, у редакцији париског ча-
сописа „Lire”, сврстан на десето 
мјесто међу 20 најбољих књи-
га домаћих и страних писаца 
објављених у тој години у Фран-
цуској. Тај роман је проглашен 
малим ремек-дјелом, а био 
је и у најужој конкуренцији за 

престижну награду „Фемина“. 
Добитница је НИН-ове награде 
за роман „Бездно“, а између 
осталог, „Андрићеве награде“ 
и награда „Исидора Секулић“, 
„Меша Селимовић“ и „Бора 
Станковић“. Њена дјела су наи-
лазила на велику подршку чита-
лачке публике, а превођена су 
на енглески, њемачки, францу-
ски, шпански, италијански, гр-
чки, бугарски и мађарски језик. 

Осим романа („Ожиљак“ „Ни-
гдина“, „Востаније“ ...) писала 

је приповјетке и записе, есеје, 
монографије („Капија Балкана: 
брзи водич кроз прошлост Бео-
града“) и драме („Кнез Михаи-

ло“ и „Жезло“). Сахрањена је у 
породичној гробници на Новом 
гробљу у Београду.

Р. Речевић

ЗАНИМЉИВОСТИ
► Жене су почеле да уклањају длаке с ногу око 400. године прије наше ере. 
Чупкале су их пинцетом или спаљивале пламеном. 
► У једном скоку тигар може да прескочи и десет метара. 
► Средства против комараца не одбијају комарце, него нас сакривају од њих. 
Спреј блокира сензоре које комарци имају, тако да они не знају да смо ту. 
► Лавови су једине мачке које не преду. 
► У Аустралији није било зечева до 1859. године кад су двадесет четири зеца 
донијета из Европе. Десет година касније, било их је више милиона.   

1626. - Умро Френсис Бекон, енглески филозоф.
1683. - Француски истраживач Робер Кавелије де ла Сал открио ушће 
Мисисипија и прогласио га француским посједом Луизијаном у част 
Луја XIV.
1821. - Рођен Шарл Бодлер, француски пјесник.
1865. - Завршен је грађански рат у САД.
1926. - Рођен Хју Хефнер, издавач часописа „Плејбој“.
1933. - Рођен Жан-Пол Белмондо, француски глумац.
1969. - Француско-британски суперсонични путнички авион „Конкорд“ 
обавио први лет од Бристола до Ферфорда у Енглеској.
2014. - Преминула Светлана Велмар-Јанковић, српска књижевница.
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ВОДОРАВНО: 1. Пустиња на југу Африке, 9. Име глумице Одановић, 
10. Екстаза, 12. Густ сок, 14. Жена из Баната, 15. Амерички кошар-
каш Емека, 17. Краљ из Махабхарате, 18. Друго слово, 19. Прва жена 
цара Клаудија, 21. Натријум, 23. Мали ров, 24. Метар, 25. Германско 
копље, 27. Лаган, 28. Ономатопеја гласа краве, 29. Презиме браће ко-
шаркаша из Сплита, 31. Угоститељски објекат, 32. Товар, 33. Тестера, 
34. Стругати, избрисати. 

УСПРАВНО: 1. Притисак на тастер миша, 2. Старо име Загреба, 3. Ша-
ховска фигура, 4. Прво слово, 5. Хрварски телеком (скр.), 6. Умјетност 
(лат.), 7. Канадски тенисер Милош, 8. Човјек (тур.), 9. Збир карактер-
них и других особина, 11. Пац, 13. Додати со, 16. Равна површина, 20. 
Обличје, 22. Војник (тур.), 26. Земља (лат.), 28. Афричка држава, 30. 
Агрегатно стање воде, 31. Суштина, 33. Ознака Панчева, 35. Двадесе-
то ћирилично слово.   

Р. Речевић

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ

Рјешење из прошлог броја: сумирати, мало, греда, Алиса, трип, кактус, 
Мор, е, сателити, тк, роман, л, аве, кит, ки, рапорт, бол, Ирина, Орли, 
тротинет. 

Ослушкује: Радомир Речевић
ТРЕЋЕ УХО

САМО ВИ ...
Само ви слушајте портале и антиваксере.

Умјесто вакцине добићете - корону. 

ЗЛА СРЕЋА
Мораћемо нешто и урадити.

Није све у судбини и злој срећи. 

ТРАЧ ПАРТИЈА
Трач партија мора имати бар три учесника.

Најприје Трачимира и Трачимирку, а онда „ону странку“ - Трпимира 
Трпимировића. 

СИТ И ГЛАДАН
Странци су опет у чуду!

Код нас и гладан човјек каже да је сит свега. 

БЛИЗАК СУСРЕТ
Мјесец је залудан љубавник, а и нека је.

Нема оног ко би му пожелио близак спој са Земљом. 

ЈЕДНА ПРИЧА
Годинама је гледао свој портрет на зиду

... А онда је треснуо о под, а нико није желио да га подигне. 

Сјећање: Светлана Велмар-Јанковић, српска књижевница

НА КАПИЈАМА БАЛКАНА
Светлана Велмар-Јанковић 
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FIRMA "CARL KUEHNE" D.O.O. IZ KOZARSKE DUBICE OBAVJEŠTAVA SVE 
POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE DA NASTAVLJA SA POTPISIVANJEM 
UGOVORA ZA PREDSTOJEĆU SEZONU DO KRAJA  APRILA, TE OSTAJE 
POUZDAN PARTNER SVIM ZAINTERESOVANIM ZA PROIZVODNJU KRASTAVACA 
KORNIŠONA.

FIRMA NUDI:

• FINANSIRANJE KOMPLETNOG REPROMATERIJALA:
(SISTEM ZA NAVODNJAVANJE, ĐUBRIVA, SADNICE I SVE OSTALO...)
• SIGURAN OTKUP;
• REDOVNU SEDMIČNU ISPLATU;
• STRUČNU AGRONOMSKU PODRŠKU;
• DUGOROČNU SARADNJU.

RADITE KOD SVOJE KUĆE I OSTVARITE DOBRU ZARADU NA SVOJOJ ZEMLJI 
BEZ POČETNOG ULAGANJA.

INFORMACIJE NA SLJEDEĆI BROJ TELEFONA:  065/595-625

"CARL KUEHNE" VAM ŽELI PUNO ZDRAVLJA I OSTANITE KOD KUĆE!!!

ДРУГО ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
О ИЗЛАГАЊУ НАЦРТА ПЛАНА НА ЈАВНИ УВИД

Обавјештава се јавност да се излаже на јавни увид 

НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА 
РУДНИКА ЖЕЉЕЗНЕ РУДЕ „ОМАРСКА“ И НАЦРТ 

СТРАТЕШКЕ ПРОЦЈЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦОНОГ ПЛАНА РУДНИКА 

ЖЕЉЕЗНЕ РУДЕ „ОМАРСКА“
 Нацрти Плана и Стратешке процјене утицаја на животну средину биће 
изложени на јавни увид у:

 • у просторијама Градске управе Града Приједора (улаз за странке, про-
сторије Одјељења за просторно уређење, други спрат),
 • просторијама стручне организације „ROUTING“ д.о.о. Бања Лука, ули-
ца I Крајишког корпуса бр. 16 Бања Лука и 
 • просторијама Регионалне канцеларије Омарска, зграда Мјесне зајед-
нице Омарска (Улица Вука Караџића б.б., Омарска).

 Изложени Нацрти могу се погледати сваки радни дан осим суботе, не-
дјеље и државних празника у времену од 8.00 до 15.00 часова у периоду од 
26.3.2021. године до 26.4.2021.године.

 Нацрт Плана и нацрт Стратешке процјене утицаја на животну средину 
биће објављени и на web site-у Града Приједора, www.prijedorgrad.org. Такође, 
у канцеларијама бр. 52 и 55 Одјељења за просторно уређење Градске управе 
могу се добити и усмена тумачења изложених материјала Нацрта. 

 За вријеме трајања јавног увида, тј. све до 26.4.2020. године свако фи-
зичко и правно лице може дати примједбе, приједлоге и мишљење на мате-
ријале Нацрта и то:

 - уписом у Књиге примједби које ће се налазити у просторијама у који-
ма ће Нацрт Плана бити изложен,  
 - доставити у форми дописа Одјељењу за просторно уређење Градске 
управе Града Приједора или на e-mail prostorno@prijedorgrad.org.

Одјељење за просторно уређење

ОГЛАСИ

 Број: 02-40-1462/21
Датум: 7.4.2021.

              На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, број: 97/16 и 36/19), члана 89. Статута Града 
Приједор (“Службени гласник Града Приједор”, број: 12/17) и Правилника о 
додјели једнократне материјалне помоћи студентима првог циклуса студија и 
ученицима средњих школа Града Приједор („Службени гласник Града Прије-
дор“, број: 4/21) градоначелник Града Приједора,   о б ј а в љ у ј е

Ј А В Н И   П О З И В
за додјелу једнократне материјалне помоћи студентима првог 

циклуса студија и ученицима средњих школа са подручја 
Града Приједора

I
          
               Позивају се студенти првог циклуса студија и ученици средњих школа 
са подручја Града Приједора да поднесу захтјев за додјелу једнократне мате-
ријалне помоћи за академску/школску 2020/2021. годину.

II

               Уз захтјев је потребно приложити сљедећу документацију:

 - увјерење о држављанству, 
 - потврду о мјесту пребивалишта,
 - кућну листу,
 - потврду факултета, односно средње школе о редовном упису у 
школску 2020/21. годину,    као и потврде о редовном школовању на факултету 
или средњој школи за чланове домаћинства који  похађају средњу школу или 
факултет, 
 - увјерење о просјечним примањима за посљедња три мјесеца за за-
послене чланове домаћинства, односно одрезак од чека пензије за чланове 
домаћинства који су пензионери (посљедња три мјесеца),
 - увјерење Завода за запошљавање РС – филијала Приједор за неза-
послене чланове домаћинства или увјерење Пореске управе РС – ПЈ Прије-
дор, о оствареним опорезивим приходима за посљедња три мјесеца,
 - увјерење Центра за социјални рад Приједор о остваривању права из 
социјалне заштите,
 - рјешење о старатељству Центра за социјални рад Приједор (за са-
мохране родитеље),
 - доказ о покренутом поступку утврђивања обавезе издржавања дје-
тета од стране родитеља или доказ о покренутом поступку извршења судске 
пресуде у дијелу издржавања,
 - медицинску документацију за теже обољелог члана домаћинства и 
 - фотокопију  картице текућег рачуна на име подносиоца захтјева 
(ученика или студента).

III

              Потребна документа не могу бити старија од шест мјесеци и иста се 
предају  у оригиналу или овјереној копији. Непотпуне и неблаговремене при-
јаве неће се узети у разматрање.

IV

               Захтјев са прилозима доставити путем поште на адресу: Град Приједор, 
Градска управа, Одјељење за друштвене дјелатности, Трг Ослобођења бр. 1, 
79102 Приједор, или директном предајом на шалтер за пријем поднесака 
Градске управе.

t

                Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Јавног 
позива на званичној интернет страници Града Приједора - www.prijedorgrad.
org и у седмичном листу „Козарски вјесник“. Уколико Јавни позив не буде 
објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедње објаве.
  

Напомена: 

                Ученици и студенти који примају стипендију из буџета Града Прије-
дора или другог извора финансирања немају права на додјелу једнократне 
материјалне помоћи. 

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Далибор Павловић
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Br. protokola: 03-NM-185/21

KONKURS ZA PRIJEM RADNIKA

 
	 „Niskogradnja	Marjanović“	d.o.o.	Prijedor	raspisuje	konkurs	
za	 prijem	 građevinskih	 radnika	 na	 neodređeno	 vrijeme	 sljedećih	
profila:

1. Biger	 (armirač),	 2	 izvršioca.	 Dostaviti	 biografiju	 (radno	
iskustvo).

2. Tesar,	2	izvršioca.	Dostaviti	biografiju	(radno	iskustvo).
3. NK	radnik,	3	izvršioca.

 

	 Oglas	ostaje	otvoren	do	15.	4.	2021.	godine.	Sve	dodatne	
informacije	možete	dobiti	svakim	radnim	danom	od	8.00	do	15.00	
časova.	
Kontakt	osoba:	Maja	Vujasin.
Tel:	052/237-112,	065/836-279.

	 Prijave	 dostaviti	 lično	 ili	 putem	 pošte	 na	 adresu	 Ive	
Andrića	 b.b.,	 Gomjenica,	 Prijedor	 ili	 na	 e-mail	 adresu:	 info@
niskogradnjamarjanovic.com

U	Prijedoru,	2.4.2021.	godine
Direktor:

Goran	Marjanović

ЧИТУЉЕ / ОГЛАСИ

	 Потребни	 мушки	 и	 женски	
водитељи	 радио	 програма,	 са	 или	
без	искуства.	Пожељно	је	да	се	 јаве	
млађе,	 образоване	 особе,	 које	 су	
амбициозне	 и	 спремне	 за	 тимски	
рад.	 Неопходно	 познавање	 рада	 на	
рачунару,	 лијеп	 глас	 и	 дикција.	 По-
дразумијева	 се	 да	 одлично	 владате	
српским	језиком.
	 Уколико	 сте	 комуникативни,	
имате	 одличну	 способност	 усменог	
изражавања,	познајете	основе	елек-
тронског	 преноса	 информација	 и	
желите	радити	у	динамичном	окру-
жењу,	јавите	се	на	аудицију.	
	 Аудиција	ће	бити	одржана	у	
суботу,	10.	4.	2021.	године,	са	почет-
ком	 у	 12.00	 часова,	 у	 просторијама	
Радио	Приједора,	у	улици	Саве	Кова-
чевића	број	15.

У СУБОТУ АУДИЦИЈА 
ЗА ВОДИТЕЉЕ 

РАДИО ПРИЈЕДОРА 

Дана	15.4.2021.	навршава	се	40	тужних	дана	од	
смрти	наше	драге	мајке

ДУШАНКЕ (Душан) МУЊИЗА
(1937-2021)

Увијек	ће	бити	у	нашим	срцима	и	мислима.
Кћерка	Љиљана	и	син	Жељко	с	породицама

15011

Дана	8.	 априла	2021.	 године	навршава	
се	 46	 година	 од	 трагичне	 смрти	 нашег	

драгог	брата

ТОМИСЛАВА СРДИЋА
ПЛАВОГ

Из Црне Долине
Са	љубављу	и	тугом	чувамо	успомену	на	
тебе.
Твоји:	сестре	Драгица,	Милица	и	Миља	
и	браћа	Рајко	и	Милош

15019

Дана	5.4.2021.	навршила	се	година	дана	од	
смрти	драгог	ујака

ДУШАНА (Дуле) КРАГУЉА

Његов	драги	лик,	племенитост	и	доброту,	чуваће	вјечно	од	заборава	
сестричине	Радмила	и	Миланка	са	породицама

15008

Дана	5.4.2021.	навршила	се	година	дана	од	
смрти	мога	драгог	брата

ДУШАНА (Дуле) КРАГУЉА

Прође	и	тужна	година	дана	откад	ниси	са	нама,	а	ти	нам	све	више	не-
достајеш.	Вјечно	ће	те	носити	у	срцу	и	чувати	од	заборава	твоја	сестра	
Смиља	и	зет	Перо 15008

Данас	се	навршава	
40	тужних	година	од	

трагичне	смрти

МИЛАНА МИЋЕ 
ОСТОЈИЋА

Са	тугом	у	срцу	од	заборава	те	чувају	они	који	те	
воле.

Твоја	сестра	Милена	са	породицом
15026

Дана	7.4.2021.	навршило	
се	22	године	од	смрти

ВЕЛИМИРА ВЕЉКА 
ОСТОЈИЋА

Успомену	 на	 оца	 чува	
кћерка	 Милена	 са	
породицом

15026

ОГЛАШАВАЈТЕ 
У 

КОЗАРСКОМ 
ВЈЕСНИКУ

Дана	10.4.2021.	навршава	се	40	тужних	дана	
од	смрти	нашег	драгог	супруга,тате,свекра	и	

деде

РАДОМИРА ТЕНИЋА – ТЕНЕ
Не	постоје	ријечи	којима	би	могли	описати	
бол,	 тугу	 и	 недостајање	 твоје.	 Отишао	 си	
тихо,	 баш	 као	што	 си	 и	живио.	Оставио	 си	
велику	празнину,	бол	и	тугу	у	срцима	оних	
који	су	те	највише	вољели.	
Твоји:	 супруга	 Драгица,	 син	 Дадо,	 кћерка	
Тања,	 снаха	 Сабина,	 унуке	Ања,	 Сара,	Оља	
и	Миа.
Волимо	те 08/21
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ЧИТУЉЕ

ГИНА (Марка) БАНОВИЋ
(1939-2019)

Наврши се двије године без тебе, заборава нема, 
остајеш заувијек у нашим срцима.

Син Зоран и кћерка Ленка са породицом
15013

Дана 13.4.2021. 
навршава се пет година 

од смрти наше драге

РАДЕ ПИЛИПОВИЋ
(1963 – 2016)

Пет година без тебе буди тугу, али и најљепше 
успомене на твој лик. Постоји љубав коју смрт не 
прекида и туга коју вријеме не лијечи.

Породица Пилиповић
15021

Дана 10.4.2021. године навршава се 40 дана нашој мајци и сестри

ДОБРИЛИ – БИЉИ (рођ. Лајић) ДРАГИШИЋ
(1960 – 2021)

Расавци
Кад кући долазиш и од куће одлазиш, а нема ко да те дочека ни 
испрати, то је туга. Туга мајко, за твоје најмилије: кћерку Дијану, 
сина Дејана и Душка.
Зелене очи биле су наше, сијале су као сунца сјај. Откако их 
изгубишмо и нашој срећи дође крај.
Чувају те од заборава твоје сестре: Стана, Милева и Перса, браћа 
Стеван и Милорад.
Почивај у миру наша мајко и сестро, иконо наша 15027

Дана 2.4.2021. године нас је заувијек напустио наш 
драги

ЗДРАВКО (Стојко) ЦРНОГОРАЦ
(1939 – 2021)

У суботу, 10.4.2021. године, у 11.00 часова, посјетићемо 
његову вјечну кућу у Доњим Гаревцима.
Живјећеш вјечно у срцима твојих најближих: супруге 
Емилије, синова Зоке и Гоше, снаха Наде и Биље и унука 
Драгана 15023

Дана 4.4.2021. године преминула је наша 
драга супруга, мајка и бака

ВЕРА МИЛУТИНОВИЋ
(1950-2021)

Отишла си у љубави праћена нашим молит-
вама. Његоваћемо све вриједности које си 
нам пренијела и љубав коју си нам оставила. 
Желимо ти бескрај који заслужује твоја пречиста душа. Волимо те за-
увијек. 
Супруг Сретко, кћерке Александра и Сања са породицама 15025

Дана 2.4.2021. године престало је да 
куца срце нашег драгог оца

ВЕЉКА ДРАЖИЋА
(1948-2021)

Поносни смо што смо те имали, тужни, 
јер смо те изгубили.
Ожалошћени: син Горан, снаха Мирјана, 
унуци Жарко и Даријан

15022

Дана 2.4.2021. године престало је да 
куца срце нашег драгог оца

ВЕЉКА ДРАЖИЋА
(1948-2021)

Вјечно ћеш живјети у нашим срцима.
Ожалошћени: син Зоран, снаха Марија, 
унучад Анђела и Ђорђе

15022

Посљедњи поздрав брату

ВЕЉКО ДРАЖИЋ
(1948-2021)

Сјећање на тебе вјечно ће трајати.
Ожалошћен брат Свето са породицом 

15022

Дана 9.4.2021. навршава 
се година дана од 

упокојења нашег драгог, 
радног колеге

МИЛОВАНА 
НОВКОВИЋА – 

НОЛЕТА

У лијепом сјећању чувамо те од заборава.
Колектив "ГРАДИНВЕСТА" д.о.о.

15024
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Дана 31.3.2021. године 
престало је да куца срце нашег 
драгог

ЈАНКА (Душана) 
БУЦАЛА

Твоји: Милка, Ацо, Гаги и Буба

15014

Дана 13.4.2021. године навршава се година дана 
од преране смрти наше

ДАНИЈЕЛЕ ЈАЊОШ КОСИЋ
Молитва за душу преминуле биће одржана у суботу 
10.4.2021. на Градском гробљу у 10.00 часова.

Ожалошћена породица
15020

Дана 13.4.2021. године навршава се тужна 
година од смрти наше драге

ДАНИЈЕЛЕ ЈАЊОШ КОСИЋ

Тужно сјећање на нашу вољену Дацу. Заувијек у нашим срцима.
Твоји: тетка Ана, сестра Сања и брат Слободан са породицама

15017

Дана 13.4.2021. године навршава се тужна 
година од смрти наше драге

ДАНИЈЕЛЕ ЈАЊОШ КОСИЋ

Вјечност није довољна да се заборави твоја доброта, твој лик и велико 
срце. Недостајеш нам бескрајно. 
Твоји: тетка Мира, сестра Јелена и брат Јовица са породицама 15017

Дана 13.4.2021. године навршава се најтужнија и 
најболнија година од преране смрти наше драге 

кћерке и сестре

ДАНИЈЕЛA ЈАЊОШ КОСИЋ
(1977-2020)

Драга наша Дацо, анђеле наш, откад си отишла 
туга и бол за тобом је тешка и претешка, разара 
и срце и душу.
Нека те анђели чувају душо мамина, носимо те 
у срцу и мислимо на тебе. Вјечно ожалошћени: 
твоја мајка Миланка и сестра Весна са 
породицом. Дана 10.4.2021. године у 10.00 
часова посјетићемо њену вјечну кућу, положити 
цвијеће и залити сузама 15012

ДАНИЈЕЛА ЈАЊОШ 
КОСИЋ

Драга Дацо, боли и након 
годину дана, али чувамо те 
у срцима.
Драгана, Гога и Љиља

(002)

Посљедњи поздрав 
драгом пријатељу

ЈАНКУ БУЦАЛУ

Породица Бевандић

15014

Сјећање на моје вољене, сестру и 
свака

Драги моји, почивајте у миру, а моја 
љубав ће да вас чува од заборава.
Ваша сестра и свастика Дренка са 

породицом
15016

МИЛИЦУ 
МИЦУ САВИЋ

Рођ. 
Гњатовић
(14.4.2012 – 
14.4.2021)

ВЈЕКОСЛАВА 
ЊЕГУ 

САВИЋА
(30.12.2011 – 

14.4.2021)

Дана 16.4.2021. навршава се година 
дана од смрти мог драгог супруга

МИЛЕ БОЈАНИЋА

С љубављу и поштовањем, чуваћу те од 
заборава.
Супруга Радмила и породице: Маџар, 
Босанчић и Бојанић

15010

Дана 10.4.2021. навршава се 40 тужних 
дана од смрти

ЧЕДЕ ПАВЛОВИЋА
(1930-2021)

По доброти те памтимо, а у срцу чувамо 
од заборава. 

С поштовањем
Породица

15009

Дана 10.4.2021. године навршава се 40 
тужних дана од смрти мог супруга

МИЛАНА ТАДИЋА (ПИЂЕ)

Туга и бол не пролазе, али успомена на тебе и твоју доброту остаје у 
мом срцу. Вјечно ожалошћена твоја супруга Божана

15018
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ФК "РУДАР ПРИЈЕДОР" 
НА ВРХУ ТАБЕЛЕ

Фудбалски клуб "Рудар Приједор" славио је са 2:0 
против "Текстилца", у мечу 21. кола Прве лиге Ре-
публике Српске. Приједорска екипа је била доми-
нантнија од самог старта, али се у првом полувре-
мену није могло до гола. Овом побједом "Рудар 
Приједор" је направио предност од осам бодова 
над другопласираном "Модричом". Предност је 
то са којом се лакше дише, али треба имати на 
уму и то да је до краја шампионата остало још де-
вет утакмица. У наредном колу, у Приједор стиже 
требињски "Леотар".

ЖРК "MИРA" СИГУРНO 
ПРOTИВ "КНEЖOПOЉКE"

Рукoмeтaшицe "Mирe" сa 34:27 слaвилe су прoтив 
"Кнeжoпoљкe" у утaкмици 17. кoлa Премиjeр 
лиге Бoснe и Хeрцeгoвинe. Нaкoн 17. oдигрaних 
кoлa приjeдoрскa eкипa зaузимa пeту пoзициjу 
нa тaбeли сa 16 oсвojeних бoдoвa. У нaрeднoм 
кoлу, "Mирa" дoчeкуje eкипу "Jeдинствa", кoja je 
трeнутнo шeстoплaсирaнa, сa бoдoм зaoстaткa зa 
Приjeдoрчaнкaмa. У "Mири" oчeкуjу пoбjeду, бу-
дући дa игрajу нa свoм тeрeну, тe дa су у утaкми-
ци купa триjумфoвaлe прoтив рукoмeтaшицa из 
Брчкoг.

СИНИША МИЉАТОВИЋ 
ТРЕЋИ У СРПСКОЈ

Члан Куглашког клу-
ба "Рудар", Синиша 
Миљатовић освојио је 
треће мјесто на Првен-
ству Републике Српске 
у појединачној конку-
ренцији.  Испред њега 
су били првопласира-
ни Марко Тркља (КК 
"Борац" Бања Лука)  и 
другопласирани Борис 
Новаковић (КК "Ада" 
Бања Лука). Ово је 
одличан резулатат за 
Миљатовића, уколико 
се има у виду да су сна-
ге одмјерила укупно 24 
куглаша.

ДАЈАНА МРЂА ОСВОЈИЛА 
БРOНЗУ НA ПРВEНСTВУ СРПСКE

Биjeљинa je билa дoмaћин сeниорскoг Првeнствa 
Рeпубликe Српскe у кaрaтeу. Укупнo je нaступилo 
88 тaкмичaрa, из 17 клубoвa.  Дajaнa Mрђa, члaницa 
Кaрaтe клубa "Шoдaн", oсвojилa je брoнзaну мeдaљу 
у тeшкoj кaтeгoриjи. Бoje приjeдoрскoг клубa брaнили 
су и Никoлa Узeлaц и Maркo Mиoдрaгoвић. Њих двojи-
цa, иaкo нису успjeли дoћи дo мeдaљe, oбeзбиjeдили 
учeшћe нa Првeнству Бoснe и Хeрцeгoвинe. Држaвнo 
првeнствo биће одржано у субoту, 10. aприлa.

КК "ПРИЈЕДОР СПАРТАК": 
ПРЕОКРЕТ ЗА НОВА ДВА БОДА

Кoшaркaши "При-
jeдoр Спaртaкa" 
сa 70:58 слaвили 
су прoтив "Слa-
виje 1996", у мeчу 
21. кoлa Првe лигe 
Рeпубликe Српскe. 
Нajeфикaсниjи у 
рeдoвимa "При-
jeдoр Спaртaкa" биo 
је Лулић сa 26 кo-
шевa, a прaтили су 
гa Ивeтић (17), Дрa-
жић (10), Шoрaк (7) и 
Сaмaрџић (6). Нaкoн 
oвe пoбjeдe "Приjедoр Спaртaк" зaузимa сeдму пoзициjу нa 
тaбeли, сa 28 oсвojeних бoдoвa. У нaрeднoм кoлу, Приjeдoр-
чaни дoчeкуjу "Сутjeску" кoja имa исти брoj бoдoвa, aли и лo-
шиjу кoш рaзлику у oднoсу нa "Приjeдoр Спaртaк".

У току инфраструктурни радови 
на стадиону ФК "Радник-Урије"

Поражавајуће је, сматрају 
они, што су због нефункци-
оналног стадиона досад све 
и једну утакмицу играли у 
гостима.
- Након сваке јаче кише, те-
рен буде веома блатњав и 
неуслован за тренинг. Дра-
го ми је што ћемо коначно 
добити свој стадион и бити 
у могућности играти утак-
мице и на домаћем терену 
- рекао је претпионир Сте-
фан Кондић из ФК "Радник-
Урије". 
Славиша Краљ, предсјед-
ник клуба, похвалио је раз-
умијевање градоначелника 
Приједора, захваљујући 
којем су недавно добили 
овај стадион на управљање. 
То је, како је рекао, био 
предуслов за почетак ин-
фраструктурних радова на 
терену који се простире на 
око 16 дунума.  
- Урије су велико насеље. 
Далеке 1990. године ов-
дје је постојао добар ста-
дион и игралиште. Међу-

тим, мишљења смо да је 
30 година предуг период 
да Урије немају функцио-
налан стадион. Темељ за 
свлачионице смо урадили 
2018. године, а вриједност 
радова била је 23.000 КМ. 
Највећи проблем је канал 
у дужини 120 метара, гдје 
сад постављамо и затрпа-
вамо цијеви. У плану је по-
стављање вањске ограде 
око терена. У преговорима 
смо с фирмом из Сарајева 
да травнату подлогу дове-
демо у стање оптимално за 
играње - истиче Краљ.
Он је захвалио предузећи-
ма "Унијат М" и а.д. "Јапра" 
који су им изашли у сусрет 
и дали могућност одгође-
ног плаћања. Да ће Градска 
управа помоћи у складу са 
могућностима, потврдио је 
градоначелник Павловић, 
којем је уручен почасни 
дрес с његовим именом, те 
чланска картица овог спорт-
ског клуба. 
- Град Приједор је опре-

дијељен да 
помаже све 
спортске клу-
бове на тери-
торији гра-
да. С тим у 
вези, у град-
ском буџету 
предвиђено је 

400.000 КМ за спортске клу-
бове. Обишао сам радове на 
санацији стадиона Фудбал-
ског клуба "Радник-Урије" и 
Град је спреман да помогне 
у складу са могућностима. 
Настојаћемо изаћи у сусрет 
и у рјешавању актуелног 
проблема са земљиштем - 
рекао је Павловић.
Своју подршку дао је и 
предсједник Градског фуд-

балског савеза, Владимир 
Стакић. У Фудбалском клубу 
"Радник-Урије" покренули 
су акцију "Буди Уријаш, буди 
дио нашег тима" у оквиру 
које прикупљају новчана 
средства за инфраструктур-
не радове. Како је речено, 
без помоћи Града и репу-
бличког нивоа, клуб сам не 
може много постићи. 

Д. Совиљ 

ЖЕЉА ИМ ДА ИГРАЈУ УТАКМИЦЕ 
НА ДОМАЋЕМ ТЕРЕНУ
Градоначелник Приједора Далибор Павловић обишао је ин-
фраструктурне радове на стадиону некадашње "Тргопро-
даје" на Уријама, који је дат на кориштење Фудбалском клубу 
"Радник-Урије". На овом терену тренира око 150 младих из 
ФК "Радник-Урије" и Школе фудбала "Браћа Ђуровски". 

ФК "РАДНИК УРИЈЕ" ОБНОВИО ЈЕ РАД 2011. ГОДИНЕ. 
КАКО КАЖУ, ДЕСЕТ ГОДИНА СУ СЕ СНАЛАЗИЛИ КАО 
ПОДСТАНАРИ. ИМАЈУ ЧЕТИРИ ТАКМИЧАРСКЕ СЕЛЕК-
ЦИЈЕ: СЕНИОРЕ, ПИОНИРЕ, ПЈЕТЛИЋЕ И ПРЕТПИОНИ-
РЕ. СА ГРУПОМ ЦИЦИБАНА И СЕЛЕКЦИЈОМ ВЕТЕРА-
НА, "РАДНИК-УРИЈЕ" ОКУПЉА УКУПНО 115 ЧЛАНОВА.

Градоначелник обишао радове на стадиону

Млади фудбалери се радују бољим условима за тренирање


