
ПРИЈЕДОР 16. АПРИЛ 2021.
ГОДИНА XLVI • БРОЈ 2378 • ЦИЈЕНА 1 KM

 www.kozarski.com
e-mail:kozarskirtvprijedor@gmail.com

redakcija@kozarski.com

ИНФОРМАЦИЈЕ НА ТЕЛЕФОН: 052/225-755 

НОВО У

ПРИЈЕДОРУ ДОМ ЗА 
СТАРИЈА ЛИЦА

ДРИНИЋ ПРИЈЕДОР

ТУЖИЛАШТВО ИСТРАЖУЈЕ СЛУЧАЈ "ВАКЦИНЕ" У ПРИЈЕДОРУ

ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВА 
15 МИЛИОНА КМ, ДОГОВОРЕНИ 
И ДРУГИ ЗНАЧАЈНИ ПРОЈЕКТИ!
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29. ЈУЛА!
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"Камуфлаже у смислу крпљења 
малих ситница, које нису до-
вољне да ријеше проблем, 
неће се више подржавати. Ком-
плетан пројекат одбране При-
једора од високих вода кошта 
15 милиона КМ и Приједор ће 
добити новац за ту врсту при-
че", обећао је Додик.  
Овим ће бити ријешен један од 
највећих проблема Приједора. 
"Они пројекти који су започети, 
када су поплаве у питању, биће 
завршени у наредном перио-
ду", истакао је градоначелник 
Павловић.
Додик и Павловић договорили 
су и реконструкцију болнице у 
Приједору. Најављена је и по-
моћ привредницима, који су 
претрпјели штету усљед панде-
мије изазване вирусом корона. 
За ту намјену биће обезбијеђе-
но око 10 милиона марака.
"Све то како би одржали број 
запослених. Потребно је на-
правити списак потреба, еви-
дентирати предузећа, износ 
новца и да се доставе Компен-
зационом фонду и ми ћемо 
наћи начин да помогнемо При-
једору", тврди Додик. 
Модернизација и реконструк-
ција жељезничке пруге При-

једор-Љубија, такође ће бити 
један од приоритетних проје-
ката. То је, сматра Додик, пред-
услов за експлоатацију руде, од 
чега је Приједор некада имао 
велику корист, што, како каже, 
није случај у посљедњих 15 го-
дина. 
"Оно што се отвара у перспек-
тиви, то је рудно налазиште на 
простору Љубије. Ући ћемо у 
пројекат модернизације пруж-
ног правца од Приједора до 
Љубије",  каже Додик.
Влада Републике Српске подр-
жаће, са 800.000 КМ изградњу 
нове индустријске зоне у При-
једору. Такође, на састанку у 
Приједору договорен је за-
вршетак радова на изградњи 
источне обилазнице. Састанку 
су присуствовали министар 
финансија, Зора Видовић, ми-
нистар енергетике и рудар-
ства, Петар Ђокић, министар 
саобраћаја и веза, Недељко 
Ћорић, те директор предузећа 
"Путеви РС", Давор Костреше-
вић.

Опширније на 5. страни.  

"Имали смо потребу да ускладимо 
коефицијенте, који су више од го-
дину дана били мимо посебног ко-
лективног уговора, тако да смо те 
коефицијенте ускладили. Сада ће 
око 40 радника примати плату по за-
коном предвиђеним коефицијенти-
ма",  каже Милован Половина, пред-
сједник синдиката Градске управе 
Приједор. 
У Градској управи мисле и на оне 
чији посао носи одређени ризик. 
Формирали су тим, чији ће задатак 
бити процјена ризика приликом об-
ављања појединих послова.

"Законом о заштити здравља на 
раду дефинисано је повећање плате 
за људе који раде у посебним усло-
вима рада. Ту, прије свега, мислим 
на ватрогасце, инспекторе и све оне 
чији је опис послова угрожен прили-
ком обављања одређених послова", 
истакао је Божо Марић, предсједник 
Синдиката управе РС.
Градоначелник је јасан. Права рад-
ника морају се поштовати.
"Оно што је јако битно јесте да смо 
ускладили коефицијенте, који су ва-
жећи на републичком нивоу, како би 
запослени у Градској управи имали 

адекватно плаћено радно вријеме, 
јер један дио радника није имао ни 
загарантовану минималну плату", 
рекао је градоначелник, Далибор 
Павловић.
Представници синдиката и Градске 
управе договорили су и реализацију 
пројеката, који би се финансирали 
путем међународних фондова. Град-
ска управа Приједор потписала је и 
појединачни колективни уговор са 
Савезом синдиката Републике Ср-
пске.

Б. Дакић

АКТУЕЛНО

ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА 15 МИЛИОНА КМ, 
ДОГОВОРЕНИ И ДРУГИ ЗНАЧАЈНИ ПРОЈЕКТИ 

ПЕТНАЕСТ МИЛИОНА КМ ЗА ПРОЈЕКТЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА, ДЕ-
СЕТ МИЛИОНА КМ ЗА ПОМОЋ ПРИВРЕДНИЦИМА У ПРИЈЕДОРУ, РЕ-
КОНСТРУКЦИЈА БОЛНИЦЕ "ДР МЛАДЕН СТОЈАНОВИЋ", ИЗГРАДЊА 
АУТО-ПУТА ПРИЈЕДОР-БАЊАЛУКА, ЕКСПЛОАТАЦИЈА РУДЕ. ОВО СУ 
САМО НЕКЕ ОД ТЕМА О КОЈИМА СУ РАЗГОВАРАЛИ СРПСКИ ЧЛАН 
И ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ ПРЕДСЈЕДНИШТВА БИХ, МИЛОРАД ДОДИК И 
ГРАДОНАЧЕЛНИК ПРИЈЕДОРА, ДАЛИБОР ПАВЛОВИЋ.

"Meђу њима је приjeдлoг Одлукe o aдминистрaтив-
ним тaчкaмa, приjeдлoг Одлукe o издвajaњу срeд-
стaвa из буџeтa зa oблaст прeдшкoлскoг вaспитaњa 
и oбрaзoвaњa, тe утврђивaњe eкoнoмскe циjeнe 
смjeштaja у прeдшкoлскoм вртићу. Нajвeћи диo днeв-
нoг рeдa oднoси сe нa извjeштaje jaвних устaнoвa и 
институaциja o рaду зa прoшлу гoдину", истакао је 
прeдсjeдник грaдскoг пaрлaмeнтa, Mирсaд Дурaтo-
вић.
Oн je дoдao дa ћe днeвни рeд бити дoпуњeн и из-
вjeштajeм o рaду прaвoбрaниoцa зa 2020. гoди-
ну, a oчeкуje сe и oснивaњe Oдбoрa зa сaрaдњу сa 
диjaспoрoм и Кoмисиje зa измjeну и дoпуну имeнa 
улицa и тргoвa нa пoдручjу грaдa Приjeдoрa.

СJEДНИЦA ГРAДСКE 
СКУПШTИНE 22. 

AПРИЛA

СКУПШТИНA ГРAДA ПРИJEДOРA ШEСТУ 
РEДOВНУ СJEДНИЦУ OДРЖAЋE У ЧЕТВР-
ТАК,  22. AПРИЛA. НA ПРEДЛOЖEНOМ 
ДНEВНOМ РEДУ НAЋИ ЋE СE 22 ТAЧКE, 
A НAJВИШE ПAЖЊE БИЋE ПOСВEЋEНO 
ИЗВJEШТAJИМA O РAДУ ГРAДСКИХ 
УСТAНOВA И ПРEДУЗEЋA. 

З. Jелић

СИНДИКАТ И ГРАДСКА УПРАВА 
ПОТПИСАЛИ НОВИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР

ЗА НЕКОЛИЦИНУ РАДНИКА ПРИЈЕДОРСКЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ, КОЈИМА КОЕ-
ФИЦИЈЕНТИ НИСУ БИЛИ УСКЛАЂЕНИ СА ЗАКОНОМ О РАДУ, СТИЖУ ДОБРЕ 
ВИЈЕСТИ. БИЋЕ ИМ ПОВЕЋАНА ПЛАТА, С ОБЗИРОМ НА ТО ДА ЈЕ ПОТПИСАН 
НОВИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ИЗМЕЂУ ПРЕДСТАВНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ И 
СИНДИКАТА.

Б. Дакић
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Пензионери захвални. Дуга чекања 
у редовима, за њих су била потен-
цијални ризик од заразе вирусом 
корона. "Овај приједлог градона-
челника је јако добар за пензионе-
ре, јер у питању је старија попула-
ција, која мора да чека у реду како 
би измирила своје обавезе", рекао 
је пензионер Милан Тубин. То зна-
чи да ће банке организовати посао 
на начин да предност имају пен-
зионери при плаћању рачуна или 

подизања пензије.  "Мислимо да 
ће то, уз препоруку Градског шта-
ба, олакшати нашим пензионери-
ма да изврше своје услуге, а неће 
бити изложени ризику заразе", 
рекао је градоначелник, Далибор 
Павловић.  Апел нашим најста-
ријим суграђанима да се и даље 
придржавају прописаних мјера, 
јер њихово здравље је у овој ситу-
ацији, најбитније. 

"Ми, у Дому здравља При-
једор, радимо по принципу 
дневне болнице од средине 
новембра, када смо добили 
овај простор за АРИ амбулан-
ту. Опремили смо га са девет 
кревета, тако да пацијенти-
ма буде што лагодније док 
примају инфузију. Пацијенту 
пружамо комплетну услугу. 
Овдје радимо лабораторијске 
налазе, ЕКГ, преглед пације-
ната, а за рендген наручујемо 
по тачном термину. У прије-
дорску болницу упућујемо 
пацијенте којима је потребна 
стална кисеоничка подршка", 
истиче доктор Земира Ахмић, 

начелник Службе породичне 
медицине приједорског Дома 
здравља. 
Ахмићева истиче да настоје 
колико могу да растерете ко-
леге у приједорској болници, 
те се нада да ће њихов при-
мјер слиједити и други домо-
ви здравља. Приједор поред 
АРИ-амбуланте, има и одвоје-
ну ковид-амбуланту на Урија-
ма. 
"У АРИ-амбуланти су пацијен-
ти са акутним респираторним 
инфекцијама. Сумњиве на 
ковид шаљемо на тестирање. 
Оног момента када добију по-

зитиван резултат, ми им даје-
мо упутства да се јаве у ковид-
амбуланту", додала је она. 
У Болници "Др Младен Стоја-
новић" на лијечењу су па-
цијенти с подручја цијеле 
регије. "Тако да је отварање 
дневне ковид-болнице при 
локалним домовима здравља 
одлична ствар и на тај начин 
ћемо растеретити број при-
мљених пацијената у нашој 
установи" - рекао је Андрија 
Вукотић, вршилац дужности 
директора приједорске бол-
нице.  

ПРИЈЕДОР МЕЂУ ПРВИМА УВЕО 
ДНЕВНУ КОВИД-БОЛНИЦУ

Д. Сoвиљ М. Шодић

ВЕЛИКЕ ГУЖВЕ ПРЕД БАНАКА НЕМА, ЈЕР ЈЕ ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАН-
РЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ИЗДАО ПРЕПОРУКУ БАНКАМА ДА ТАЧНО ДЕФИ-
НИШУ И ОБЈАВЕ ТЕРМИНЕ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ПЕНЗИОНЕРИМА. 
СВЕ У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА НАШИХ НАЈСТАРИЈИХ СУГРАЂАНА. 

ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ КРАЋИ 
РЕДОВИ ПРЕД БАНКАМА

ГРАД ПРИЈЕДОР ЈЕ 
МЕЂУ ПРВИМА УВЕО 
ТРЕТИРАЊЕ ПАЦИЈЕ-
НАТА ПО СИСТЕМУ 
ДНЕВНЕ КОВИД-
БОЛНИЦЕ, А У ТУ 
СВРХУ СЕ КОРИСТИ 
АКУТНА РЕСПИРА-
ТОРНА АМБУЛАНТА 
КОД ВАТРОГАСНОГ 
ДОМА. 

Док полиција, по наредби и 
надзором приједорског Тужила-
штва у Дому здравља утврђује 
узроке прекида ревакцинације, 
и свих околности које су до тога 
довеле, градоначелник Прије-
дора поручује да је шокиран 
оним што се десило и да, ако 
буде утврђена одговорност људ-
ског фактора, зна како ће да по-
ступи.
“Оног тренутка када се заврши 
истрага, ако се утврди одго-
ворност било кога, поступићу 
како то закон налаже. Нико, 
понављам, нико неће бити ам-
нестиран од било какве одго-
ворности, ако се утврди да је у 
питању људски фактор”, рекао је 
Далибор Павловић, градоначел-
ник Приједора.  
Ускоро би требало да знамо шта 
се тачно десило, кажу у Тужила-
штву који је овај предмет озна-
чио приоритетним.
"Тужилаштво је по службеној 
дужности формирало предмет 
и кренуло у утврђивање свих 
околности, да се утврди право 
чињенично стање, шта се и како 
десило, те евентуалну одговор-

ност свих лица која су запослена 
у Дому здравља, који су евенту-
ално били задужени за те вак-
цине, како би дошли до правог 
стања ствари", рекао је Мла-
ден Митровић, главни тужилац 

Окружног 
јавног тужи-
лаштва Приједор.  
Директор Института за јавно 
здравство РС, Бранислав Зељко-
вић изјавио је да Дом здравља 

Приједор вакцине против виру-
са корона није чувао у хладња-
ку који им је обезбиједио Ин-
ститут, већ у замрзивачу који су 
обезбиједили властитим сред-
ствима. Говорећи о пропадању 
1.342 дозe вакцина против ви-
руса корона у приједорском 
Дому здравља, јер је дошло до 
нестанка струје и прекида хлад-
ног ланца, Зељковић каже да су 
потребне додатне информације 
о томе шта се тачно десило и на 
који начин.

Било је врло тешко набавити 
вакцине и зато овакве ства-

ри не смију да се догађају, 
каже министар здравља. 
Грађани не смију да трпе. 
"Позивамо на одговор-
ност све оне који уче-
ствују у овом процесу, 
конкретно у случају При-

једора, али и све домове 
здравља, директоре и једи-

нице локалне самоуправе који 
се морају максимално укључити 
у овај цијели процес, јер је вак-
цинација нешто што нам даје 
могућност да што прије епиде-
мију ставимо под контролу", до-

дао је Ален Шеранић, министар 
здравља и социјалне заштите 
РС. 
Одговорност тражи и предсјед-
ник Владе. "Не смије се и не 
може дозволити да се неодго-
ворним понашањем и поступ-
цима појединаца угрожава иму-
низација у Републици Српској и 
угрози заштита здравља грађа-
на", каже Радован Вишковић.  
Ревакцинација у Приједору ста-
ријих од 65 привремено је об-
устављена почетком ове седми-
це. Будући да је због нестанка 
струје у неколико наврата пре-
кинут "хладни ланац".  Тачније, 
варирала је температура у фри-
жидеру у коме се чувају вакци-
не, што не смије да се деси. Епи-
демиолози су саопштили да 140 
Приједорчана који су примили 
другу дозу "Спутњика" не тре-
ба да брину, јер су те дозе биле 
добро ускладиштене. Остали 
ће добити накнадни термин. То 
што ће вакцину добити касније 
неће, тврде, утицати на њен ко-
начни ефекат. 

М. Шодић

ТУЖИЛАШТВО ИСТРАЖУЈЕ СЛУЧАЈ “ВАКЦИНЕ” У ПРИЈЕДОРУ 

ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА 
ПОНУДИО ОСТАВКУ  
- КАО ОДГОВОРАН ЧОВЈЕК, ИЗ МОРАЛНИХ РАЗЛОГА, НУДИМ ОСТАВКУ ЉУДИМА КОЈИ СУ МЕ ИМЕНОВАЛИ 
НА ФУНКЦИЈУ. ДО ОКОНЧАЊА ИСТРАГЕ У ВЕЗИ СА ВАКЦИНАМА НЕ МОГУ ДА ИЗНОСИМ ВИШЕ ДЕТАЉА, 
АЛИ ОДГОВОРНО ТВРДИМ ДА ЈЕ СВЕ БИЛО УРАЂЕНО ПО ПРОПИСУ. ДРАГО МИ ЈЕ ШТО ЈЕ ПОКРЕНУТА 
ИСТРАГА, ЈЕР САМО ТАКО МОЖЕ ДА СЕ УТВРДИ ОДГОВОРНОСТ - ПОРУЧИО ЈЕ СЛОБОДАН ЈАВОР, 
ВРШИЛАЦ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА ПРИЈЕДОР, НАКОН ШТО ЈЕ ОБУСТАВЉЕН 
ПРОЦЕС РЕВАКЦИНАЦИЈЕ ГРАЂАНА СТАРИЈИХ ОД 65 ГОДИНА И ЧИЊЕНИЦЕ ДА СУ 1.342 ВАК-
ЦИНЕ ПРОПАЛЕ.  ОЧЕКУЈЕ, КАКО ЈЕ РЕКАО НОВИНАРИМА, ДА ЋЕ РЕВАКЦИНАЦИЈА БИТИ НА-
СТАВЉЕНА ИДУЋЕ СЕДМИЦЕ. 
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Ово је само један у низу 
састанака на којима је 
потврђено разумије-
вање Градске управе за 

популацију која је ства-
рала Републику Српску, 
речено је уз напомену 
да проблема има, али 

да ће се радити на њи-
ховом рјешавању.  
"Забрињавајућа је све 
већа смртност међу 

борцима. Према на-
шим анализама, за 25 
одсто је увећана стопа 
оболијевања и смртно-
сти међу овом попула-
цијом. Наишли смо на 
разумијевање Града, те 
ће се, ако буде потреб-
но, ићи на ребаланс 
буџета. Обећана нам 
је пуна подршка локал-
не самоуправе", рекао 
је Зоран Предојевић, 
предсједник Борач-
ке организације града 
Приједора.  
У сарадњи са Градском 
управом, на бањско 
лијечење биће упућено 
четрдесетак  бораца и 
ратних војних инвали-
да нижих категорија. 
Такође, Борачка орга-
низација може рачу-
нати на помоћ Града у 
изради монографије те 

у другим, за борце, зна-
чајним пројектима, по-
тврдио је градоначел-
ник Далибор Павловић.
"То се односи и на одлу-
ку о допунским прави-
ма бораца, која ће бити 
припремљена за сле-
дећу Скупштину града 
Приједора те на друга 
питања која су важна за 
функционисање Борач-
ке организације", иста-
као је Павловић.
Представници Борачке 
организације захвали-
ли су градоначелнику 
на томе што је све дого-
ворено на претходним 
састанцима и испош-
товано, те су изразили 
увјерење да ће и убу-
дуће заједно радити за 
добробит свих грађана.

Сарадња Градске управе и Борачке организације

АКТУЕЛНО

"Од подрума до крова. 
Као што смо најављи-
вали, а урадио је то и 
власник, да ће да уло-
жи средства да направи 
нешто што ће да оста-
не граду Приједору и 
народу", каже Ранко 
Михајловић, пројект 
менаџер МГ "Минда", 
фирме која је у сана-
цију и реконструкцију 
овог објеката уложила 
преко 10 милиона КМ. 
Вањски дио краси врло 
скупа, стаклена фаса-
да, а унутрашњост но-
вог објеката је посебна 
прича. Биће ту најмање 
двадесетак пословних 
простора које су осим 
локалних закупили и 
свјетски познати брен-
дови. У унутрашњости 
објеката биће и супер-
маркет, потом CineStar, 
а оно што многе При-

једорчане унапријед 
радује је и ресторан на 
крову објекта, с непро-
цјењивим погледом 
на центар града.  При-
једорчани не крију за-
довољство због нове 
робне куће. "Било је и 
вријеме да се обнови. 
Фино изгледа, ово је 
права ствар. Коначно 
да је и Приједор до-
био један реперезен-
тативан објекат с којим 
може да се поноси", 
само су неки од комен-
тара наших суграђана.  
Осим што је изгледом 
значајна за град При-
једор ова робна кућа 
отвориће и нова радна 
мјеста. Том чињеницом 
посебно је задовољан 
градоначелник, Дали-
бор Павловић. "Бивша, 
стара "Патрија" била је 
у рушевном стању, ква-

рила је изглед центра 
града. С друге стране 
овај пројекат је зна-
чајан и за привреду гра-
да Приједора, посебно 
за буџет свих наших 
грађана који ће овдје 

радити. Поносан сам 
што  ћемо добити “Па-
трију" која ће бити пре-
познатљива, као што  је 
то била она прије рата. 
Зато је и битно да су ин-
веститори одлучили да 

уђу пројекат санације и 
реконструције ове роб-
не куће",  рекао је он.  
До отварања објекта 
биће уређен и простор 
испред робне куће. 

Пише мени драга познаница, 
која је прегрмила жешћи облик 
короне, да су је нека моја ранија 
писанија толико дирнула да се на 
крају и расплакала. Објашњава 
ми кроз сузе и смијех истовреме-
но да има душе у том што радим. 
И сузе, уз смијех оправда тим да 
јој је корона по мало, збрчкала 
емоције. И од ње, како то шар-
мантно примијети,  направила 
плачљивицу која воду пушта и 
кад вријеме зато није. 
У старту ми поправи јутро, врије-
ме које по навици чувам само за 
себе. Попијем кафу, пустим неку 
музику, без вијести и интерне-
та, најмање пола сата. "Глобал-
но село" друго је у реду чекања. 
Биће га на послу, па предност 
дајем разговору с комшијама 
и људима које срећем успут. И 
обичним људским причама, по-
неком ситном трачу, невјешто 
испричаном вицу, или питањем 
у пролазу "како здравље?". Ово 
посљедње ми је увијек забавно.  
Не знам да ли Вам се догодило 
да вас неко пита "како сте?", а 
одговор који спремате остане у 
ваздуху. Мени јест и то често, а 
могла би дуго да причам о том. 
У себи зато вријеме и дијелим на 
оно прије и послије ове страшне 
короне. У оно прије волим да се 
вратим. Имам ту ладицу сјећања 
с мени драгим људима коју отва-
рам по потреби. Ту једну Жељку, 
госпођу у пристојним годинама, 
с којом сам дијелила болничку 
собу, имам у тој ладици. Кад ми 
је, у вријеме док сам мрзила ције-
ли свијет с питањем зашто баш ја, 
на тањиру донијела комад рибе. 
Не било какве, већ оне бабушке 
коју ни тешко пржење не може 
ослободити ситних костију. Ту 
моју невољу сам преживјела, 
бројим шесту годину, на менију 
послије тог имала сам комаде 
најбољих риба, али та Жељкина 
уз нуткање, једи, требаће ти, ми 
је била најслађа икад у животу. И 
те ладице су живот лијепи моји, 
па и сад кад у ово "занимљиво" 
вријеме из једне од њих извучем 
неког набуситог и набилданог 
радника обезбјеђења једне од 
приједорских банака. 
Карикирам га, док он селективно, 
по неком свом избору, а на мети 
су му обично згодне даме, њихо-
ве рачуне, које му предају у данас 
непожељном руковању, уноси 
кришом у банку. И плаћа их умје-
сто својих познаница. Ја му очито 
нисам симпатична. А нисам ни 
згодна. Шта ћу, може му се. За-
што Вам све ово причам. Зато да 
вас подсјетим да смо ту гдје јесмо 
и да ствари прихватимо онаквим 
какве јесу. 
Па чак и маске. Крију лице, штите 
од вируса, а згодне су и кад неког 
пожелиш да опсујеш, попут ја тог 
чувара врата, па то урадиш у ко-
мад платна. И послије се сам себи 
насмијеш, опет у маску, да нико 
не види.  И стрпаш то у ту ладицу 
сјећања, јер ни једно зло, па ни 
ово није довијека. 

М. Згоњанин

СТАВ
АКО МЕНЕ 

ПИТАТЕ, БАБУШКА 
ЈЕ, ИПАК, 

НАЈБОЉА РИБА

СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ 29. ЈУЛА

ИНВЕСТИТОРИ СУ ПОТВРДИЛИ ДА ЋЕ РОБНА КУЋА "ПАТРИЈА" ЗВАНИЧНО БИТИ ОТВОРЕНА 
29. ЈУЛА. ЗАДРЖАЛИ СУ ИМЕ ОБЈЕКАТА, АЛИ СУ СВЕ ОСТАЛО ПРОМИЈЕНИЛИ.

М. Згоњанин 

Поглед с Патрије 

СВЕ ДОГОВОРЕНО И ИСПОШТОВАНО
ГРАДОНАЧЕЛНИК ПРИЈЕДОРА ДАЛИБОР ПАВЛОВИЋ РАЗГОВАРАО ЈЕ 
СА ПРЕДСТАВНИЦИМА ПРИЈЕДОРСКЕ БОРАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ О УНА-
ПРЕЂЕЊУ САРАДЊЕ КОЈА ЈЕ, КАКО ЈЕ ОЦИЈЕЊЕНО, И ДОСАД БИЛА ВЕ-
ОМА УСПЈЕШНА ТЕ ОБЕЋАО ПОМОЋ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА КОЈИ 
СУ ОД ВЕЛИКЕ ВАЖНОСТИ ЗА ОВУ ПОПУЛАЦИЈУ. 

Борци могу рачунати на помоћ Градске управе

Д. Совиљ 
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www.kozarski.comИНТЕРВЈУ

ПРОБЛЕМЕ 
РЈЕШАВАТИ ТРАЈНО

- ПРИЈЕДОР ЈЕ СТРАТЕШКИ ВЕОМА ВАЖАН ЗА РЕПУБЛИКУ СР-
ПСКУ И ЗАТО СМО ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЗА УКУПНО СТАЊЕ У 

ГРАДУ, ОКОЛНИМ МЈЕСТИМА, АЛИ И ОПШТИНАМА КОЈЕ ГРА-
ВИТИРАЈУ ПРЕМА ПРИЈЕДОРУ. И ЗАТО СМО ОВДЈЕ РАЗГОВО-
РАЛИ О ПИТАЊИМА КОЈА СУ ВАЖНА ЗА ПРИЈЕДОР, АЛИ И 
ЗА ЊЕГОВЕ ГРАЂАНЕ - ПОРУЧИО ЈЕ ЗА “КОЗАРСКИ ВЈЕСНИК” 
МИЛОРАД ДОДИК, СРПСКИ ЧЛАН И ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
ПРЕДСЈЕДНИШТВА БИХ. СА ДЕЛЕГАЦИЈОМ МИНИСТАРА 
РАЗГОВАРАО ЈЕ СА ГРАДОНАЧЕЛНИКОМ ПРИЈЕДОРА, ДА-
ЛИБОРОМ ПАВЛОВИЋЕМ И ЊЕГОВИМ САРАДНИЦИМА О 
ПРОЈЕКТИМА КОЈИ СУ КАПИТАЛНИ ЗА ГРАД. 

М. Згоњанин

О којим је пројектима 
ријеч? 
- То је, прије свега, реконструк-
ција болнице. То ће бити ком-
бинација грађевинских и техно-
лошких мјера, комплетно нова 
опрема за лијечење и дијагно-
стику, болница ће добити нове 
кревете. Све што буде неопход-
но биће урађено. Планирана 
је и реконструкција зграде. Та-
кође, важно питање је и да се 
трајно ријеши стални проблем 
стријепње од високих вода. У 
том правцу, у овој и идућој годи-
ни биће одобрено око 15 мили-
она КМ.
Рекли сте да то неће бити 
козметичке промјене. 
 - Дуго долазим у Приједор и че-
сто сам слушао ту причу, о Сани 
и насељима уз ријеку  и рјечи-
цама које одједном нарасту и 
поплаве и по неколико хиљада 
кућа. Дошло је вријеме да то 
заиста завршимо. Република 
заиста има тај потенцијал. Не-
опходна је синергија између 
Градске управе и републичких 
институција како би то питање 
ријешили трајно и да високе 
воде које смо гледали 2014. и 
2019. године овдје више не буду 
проблем становника тог дијела 
града. Проблем треба рјешава-
ти цјеловито и трајно, а не коз-
метички. Дакле, прво пројекто-
вање, па ревизија пројеката, да 
видимо да ли је то што треба, а 
након тога и 15 милиона да то 
питање буде цјеловито и трајно 
ријешено. 
Актуелно је и питање за-
обилазнице. Град треба 
да изврши припремне 
радње за почетак радова. 
Ријеч је о пројекту који је 
на чекању преко двије де-
ценије. 
-  Република је сад у стању да 
може да учествује у тако важ-
ним пројектима, као и што је 
овај, везан за заобилазницу. 
Капитална ствар која се овдје 
дешава и десиће се је изградња 
ауто-пута који ће повезати При-
једор и Бањалуку. Самим тим 
иде и конекција према путној 

мрежи у Републици Српској. У 
том контексту треба прилого-
дити и иновирати све инфра-
структурне планове, па и ову 
обилазницу. Зато смо овдје како 
би "Путеви РС"  и град Приједор 
учинили све да што прије ство-
ре непходне предуслове за из-

градњу обилазнице. Приједор 
је, а то је и очигледно, загушен 
са становишта транзита. Раније 
смо покушавали да урадимо 
нешто с улазом и излазом пре-
ма магистралном путу Прије-
дор-Нови Град. И то је урађено 
и вјероватно је значајно помо-
гло самом граду, али из града 
треба измјестити сав саобраћај, 
који није везан за градске по-
требе, који је транзитан и у том 
погледу оправдана је изградња 
заобилазнице. И то се мора ра-
дити. Нешто слично имали смо 
и у Бијељини гдје је сав транзит 
према Србији, према Зворнику 
пролазио кроз сам центар гра-
да. Онда смо направили обилаз-
нице и сада су створени услови 
да се измјести сав транзитни 
саобраћај, али исто тако, а то је 
и најважније, да град може да 
"дише" и да се развија на прави 
могући начин.
Било је ријечи и о реха-
билитацији  магистралног 
пута Приједор- Бањалука. 
- Магистрални пут мора бити 
одржаван, јер ће остати у функ-
цији. Радује ме, а у то сам се 
увјерио док сам ишао према 
Приједору, да има око 15 кило-
метара новог асфалта  који тре-
ба да добије још завршни слој. 
То је добро, али треба наставити 
са реконструкцијом цијелог пут-
ног правца. Због чињенице да 
је то један од најфреквентнијих 
путева, не само у РС, него, вје-
рујем и у региону. У том погледу 
сасвим оправдано је одржавати 
и градити. И ауто пут, али и одр-
жавати стару цесту. Желимо све 
важније центре, а Приједор је је-
дан од њих, да повежемо с мре-
жом ауто-путева. Значи Бањалу-
ка, Добој, Бијељина, а касније 
и неки други путни правци, 
доље према средњем Јадрану, 
од Бањалуке према Мркоњић 
Граду, а онда у оквиру пројекта 
изградње и повезивања, како се 
то радно зове Сарајева и Београ-
да ауто-путем. То је и пут од Ви-
шеграда до Источног Сарајева и 
модернизација пута од Источног 
Сарајева преко Сокоца, Власе-
нице доле до Зворника. Поно-

сан сам што смо приступили 
глобалним рјешавањима теш-
ких проблема. Рецимо, грађани 
Приједора најбоље виде како 
је девастирана болничка згра-
да. Морам рећи да смо раније 
реконструисали Клинички цен-
тар, урадили нове болнице у 
Бијељини, градимо у Добоју, 
Источном Сарајеву, Невесињу, 
реконструишемо болничке ка-
пацитете у Требињу, на реду су 
Приједор и Зворник и остало је 

да реконструишемо болницу у 
Градишци и тим завршавамо тај 
обиман посао. Сад смо у могућ-
ности  да градимо ауто-путеве. 
Једна популација од 1,1 до 1,2 
милиона становника, колико их 
је у РС, а и ова моја генерација 
може да се поноси чињеницом 
да је до сада  изградила 120 ки-
лометара ауто-пута. Зна се, да 
прије него што смо ми дошли, 
није било ниједног километра 
ауто-пута. Била је нека карика-
тура од Бањалуке до Клашница 
и ништа више. Сад имамо мо-
деран ауто-пут и нећемо стати. 
Од ентитеске линије, изнад До-
боја па до Јоховца гдје завршава 
овај ауто-пут, прије седам дана 
уговорен је и потписан пројекат 
од 180 милиона евра.  И даље 
према Модричи и оно што смо 
планирали да радимо. 
Било је говора и томе да 
се пословној заједници у 

нашем граду обезбиједи 
10 милиона КМ, како би 
пребродили вријеме ко-
вида.  
- Рекли смо градоначелнику и 
његовим сарадницима да окупе 
ту заједницу, да се види коме 
средства требају. И то је неки 
оквир којег путем Компенза-
ционог фонда можемо да пла-
сирамо у Приједору. То је само 
дио договора које смо имали 

раније. Градоначелник и његов 
тим имају моју и подршку врха 
РС. Они су били  наш избор и 
подршка. И сасвим је сигурно 
да ћемо наставити континуи-
рано да подржавамо планове 
које они овдје имају. Говорио 
сам о том да градоначелник и 
његов тим морају да уђу са рје-
шавањем капиталних,  дугого-
дишњих проблема, а не да се 
бавимо питањем да ли је неки 
кров урушен. И они су сами те 
проблеме лоцирали као најваж-
није. Видим један ентузијазам 
и посвећеност и то је оно што је 
добро. Позивам грађане Прије-
дора да се окупе око градона-
челника и његовог тима, како би 
заједно та питања рјешавали. 
И стићи ћемо све, урадићемо 
све, само је важно да имамо до-
бру комуникацију и међусобну 
подршку. Ништа више. 

НЕМА 
ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ НА 
ПРОСТОРУ ЉУБИЈЕ 

БЕЗ МОДЕРНИЗАЦИЈЕ 
"ЖЕЉЕЗНИЦЕ"

 
ТО ЈЕ ЈАСНО. ДАКЛЕ, 
ОСТАО ЈЕ РЖР "ЉУБИЈА" 
КОЈИ ЈЕ У ВЛАСНИШТВУ 
РЕПУБЛИКЕ. С ГРАДОНА-
ЧЕЛНИКОМ СМО РАЗГО-
ВАРАЛИ КАКО ЋЕМО ТО 
ПИТАЊЕ ДА РИЈЕШИМО. 
У ОКВИРУ ТОГ ПРЕДУ-
ЗЕЋА, КОЈЕ ЈЕ 95 ОДСТО У 
ДРЖАВНОМ ВЛАСНИШТ-
ВУ И ИМА ПЕТ ОДСТО 
МАЛИХ АКЦИОНАРА,  ЈЕ 
И СТАДИОН "РУДАРА" И 
МНОГИ ДРУГИ ОБЈЕКТИ, 
НЕКИ ДОМОВИ КУЛТУ-
РЕ ПО СЕЛИМА... СВЕ ТО 
ТРЕБА ИЗУЗЕТИ ИЗ ИМО-
ВИНЕ ТОГ ПРЕДУЗЕЋА И 
СТАВИТИ У ЈАВНО ВЛАС-
НИШТВО ПРИЈЕДОРА, 
А НАКОН ТОГ ВИДЈЕТИ 
ПОСТОЈЕ ЛИ ЗАИНТЕ-
РЕСОВАНИ ВЕЗАНО ЗА 
ЉУБИЈУ. И НЕ УЧИНИТИ 
ИСТУ ГРЕШКУ КОЈА ЈЕ 
УЧИЊЕНА У ПРЕТХОД-
НОМ ВРЕМЕНУ. ТА ЕКС-
ПЛОАТАЦИЈА МОРА ДА 
УЧИНИ ДВИЈЕ СТВАРИ, 
ДА ЉУДИ ТАМО БУДУ 
ЗАПОСЛЕНИ И ДА, ШТО 
ЈЕ ЈОШ ВАЖНИЈЕ, НАКОН 
ЗАВРШЕТКА ЕКСПЛОА-
ТАЦИЈЕ, ЉУБИЈА ОСТАНЕ 
ЖИВО МЈЕСТО, А НЕ ДА 
БУДЕ АВЕТ КАО ШТО ЈЕ 
САДА.  

МИЛОРАД ДОДИК, СРПСКИ ЧЛАН И ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ ПРЕДСЈЕДНИШТВА БИХ

ВОЛИМ ДОЋИ У ПРИЈЕДОР 

ТО ЈЕ МЈЕСТО МОЈЕ РАНЕ МЛАДОСТИ, ТУ 
СМО УВИЈЕК ИГРАЛИ КОШАРКУ. БИО ЈЕ ТУ 
ЛОКАЛНИ КЛУБ "МРАКОВИЦА". МИ СМО 
БИЛИ ИЗ ЈЕДНОГ МАЛОГ СЕЛА, А ПРИЈЕ-
ДОР ЈЕ ЗА НАС ИПАК БИО ЦЕНТАР. ИМАЛИ 
СТЕ, У ТО ВРИЈЕМЕ, ДОБРУ ЕКИПУ, МАДА 
СМО СЕ МИ ПРЕД КРАЈ НЕКЕ МОЈЕ ИГРАЧКЕ 
КАРИЈЕРЕ КОНСОЛИДОВАЛИ И ПОСТАЛИ 
ЈЕДАН ОЗБИЉАН ТИМ. ТАКО ЈЕ "ПОТКО-
ЗАРЈЕ" У КОЈЕМ САМ ТАДА ИГРАО ДАНАС 
"ИГОКЕА" КОЈА ИГРА "АБА" ЛИГУ.
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ТИМ ПОВОДОМ

“Сваки здрав човјек треба се за-
питати, барем једном у животу, 
како је особи у инвалидским ко-
лицима, како она изађе из своје 
куће, како савлада архитектонс-
ке баријере у граду, те да ли би 
инвалидима било лакше када 
би сви поразмислили о томе и 
учинили нешто да побољшају 
њихов положај”, рекла је Вујно-
вићева, која је и сама корисник 
права на персоналног асистен-
та. 
Ту улогу за њу, у канцеларији, 
обавља Мирјана Глушац. Ми-
рјана каже да је прошла обуку 
и стекла потребан сертификат, 
а драгоцјена су и искуства која 
је стекла кроз пројекат пер-
соналне асистенције у оквиру 
бањалучке хуманитарне орга-
низације “Партнер” те као ге-
ронтодомаћица при Удружењу 
“ДОН”. 
“Раније сам била на бироу, а 
сада сам запослена захваљући 
звању персоналног асистента 
и Граду Приједору који то фи-
нансира. Тренутно имам једног 
корисника, а раније сам имала 
троје. Дејана и ја смо лако на-
шле заједнички језик. Она је ве-
ома фина особа и драго ми је да 
могу с њом сарађивати”, истиче 
Глушчева. 
Приједор је други град у Репу-
блици Српској, након Бањалу-
ке, у којем је заживјела услуга 
персоналне асистенције. Прош-
ле године, ово право оства-
рило је 12 корисника, а 
ове укупно 17. Тим по-
водом, недавно је у 
приједорском Центру 
за социјални рад пот-
писан уговор са Реги-
оналним удружењем 
дистрофичара, као 
пружаоцем услуга. 
Ово удружење орга-
низовало је теоријску 
и практичну обуку за 
шест персоналних 

асистената који су запослени 
на одређено вријеме. Вршилац 
дужности директора Центра за 
социјални рад, Милорад Ра-
дић подсјетио је да је Закон о 
социјалној заштити Републике 
Српске оставио могућност ло-
калним заједницама да, поред 
основних, уводе и проширена 
права из ове области, међу који-
ма је и персонална асистенција. 
“Пратимо потребе наших корис-
ника, а једна од њих је потреба 
за услугом персоналне асистен-
ције за особе које су у потпуно-
сти зависне од помоћи и његе 
другог лица, које не могу саме 
да се крећу у породици, нити 
могу да иду љекару, да одла-
зе на посао и слично. На осно-
ву захтјева наших корисника, 
Град је ове године повећао из-
двајања за те намјене. Имаћемо 
укупно 17 корисника, с тим да је 
за првих осам, од априла, већ 
кренула та услуга. Повратне ин-
формације са терена кажу да су 
корисници задовољни услугом 
као и пер-
соналним 
асистен -
т и м а ” ,  
и с т и ч е 
Радић.
По јед-
ном ко-
риснику, 
п е р -

сонални асистент мјесечно по-
крива максимално 100 сати. 
Право на услуге персоналне 
асистенције могу оствари-

ти лица с инвалидитетом која 
имају сензорна и тје-

лесна оштећења, а 
иначе су очуваних 

интелектуалних 
способности и 
у потпуности 
су зависни од 
помоћи и његе 
другог лица. 
Код овог права 
предвиђена је 
старосна гра-
ница од 18 до 
65 година, ре-

кла је Госпа 

Сајак Штиковац, руководилац 
Службе социјалне заштите Цен-
тра за социјални рад Приједор.
“Сврха персоналне асистенције 
је унапређење квалитета живо-
та лица са инвалидитетом, кроз 
очување и подизање њихове 
самосталности, а онда и кроз 
укључивање у образовне, радне 
и друге друштвене активности”,  
истиче она. 
Када Центар за социјални рад 
заприми захтјев за остваривање 
права на услугу персоналне аси-
стенције, стручни тим на челу 
са социјалним радником при-
купља документацију и прави 
социјалну процјену улоге и по-
требе корисника. Утврђује се 
потреба корисника на основу 

његовог здравственог стања и 
комплетне ситуације, социјалне 
потребе те улога персоналног 
асистента с циљем унапређења 
квалитета живота корисника, 
истичу у Центру. У Регионал-
ном удружењу дистрофичара 
захвални су Граду Приједору 
који је препознао значај пер-
соналне асистенције за лица са 
инвалидитетом. Прошле године 
из градског буџета издвојено 
је 20.000 КМ за ове намјене, 
а 2021. тај износ је повећан на 
66.000 КМ.
Град Приједор сноси трошкове 
персоналне асистенције за све 
кориснике, те за личне дохотке 
персоналних асистената. 

Д. Совиљ 

ПЕРСОНАЛНА АСИСТЕНЦИЈА ОМОГУЋАВА СВАКОЈ ОСОБИ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ДА ПОСТАНЕ РАВНОПРАВАН ЧЛАН 
ДРУШТВА. СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА ЈЕ ВЕОМА ВАЖНА, ЈЕР ИЗВЛАЧИ ЉУДЕ ИЗ КУЋА И ОМОГУЋАВА ИМ ДА УЧЕСТВУЈУ У 
СВИМ ДРУШТВЕНИМ АКТИВНОСТИМА, БЕЗ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ И ТЕШКИХ ЕМОЦИЈА, РЕКЛА ЈЕ ДЕЈАНА ВУЈНОВИЋ, 
КООРДИНАТОР ЗА ПЕРСОНАЛНУ АСИСТЕНЦИЈУ У РЕГИОНАЛНОМ УДРУЖЕЊУ ДИСТРОФИЧАРА ПРИЈЕДОР.  

ПЕРСОНАЛНА АСИСТЕНЦИЈА ОБУХВАТА ХРАЊЕЊЕ, ОБЛАЧЕЊЕ, 
ОДРЖАВАЊЕ ЛИЧНЕ ХИГИЈЕНЕ И СОЦИЈАЛИЗАЦИЈУ ОСОБА СА 
ИНВАЛИДИТЕТОМ. ОВО ПРАВО ЗНАЧИ МНОГО ТАКВИМ ОСОБА-
МА, КАО И ЊИХОВИМ ПОРОДИЦАМА, ЈЕР НЕ МОРАЈУ ПЛАЋАТИ 
ИЗ СВОГ ЏЕПА ПЕРСОНАЛНОГ АСИСТЕНТА.

ПРАВО НА ПЕРСОНАЛНОГ АСИСТЕНТА 
ОСТВАРИЛО 17 КОРИСНИКА 

Приједор други град у Српској у којем је заживјела услуга персоналне асистенције

Милорад Радић: 
Пратимо потребе наших корисника 
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Висина премије износи 0,50 КМ 
по литру, а одобрава се 100 лита-
ра дизел горива за један хектар 
обрадиве површине. У Одјељењу 
за пољопривреду и рурални раз-
вој почело је издавање потврда 
за регресирано дизел гориво за 
све пољопривредне произвођаче 
који су у агенцији “Апиф” изврши-
ли ажурирање података за 2021. 
годину и измирили дуговања.  - 
Ресорно министарство је ове го-
дине за почетак одобрило око 300 
потврда за подјелу регресираног 
дизел горива. Прошле седмице 
издали смо око 140. Апелујем на 

пољопривреднике да искористе 
ово ружно вријеме, дођу у наше 
канцеларије и преузму потврде. 
Како би избјегли гужве доласком 
љепшег времена када почињу 
радови у пољу - нагласио је Да-
нијел Егић, начелник Одјељења за 
пољопривреду и рурални развој. 
Након што добију потврду у овом 
одјељењу, пољопривредници го-
риво могу преузети до 31. окто-
бра код овлашћених дистрибутера 
који су склопили споразум са ми-
нистарством. 

“Једина промјена за самог 
купца је да ће рачуне до-
бијати од Дирекције за јавно 
снабдијевање и плаћати на 
жиро-рачуне које ће добити 
на рачунима за електричну 
енергију. Из тог разлога смо 
позвали све купце електрич-
не енергије да плате рачуне 
за март у најкраћем могућем 
року или до 25. априла. Да 
измире и сва дуговања уколи-
ко их имају, како им се не би 
обрачунавала законска кама-
та, и како не би “Електрокраји-
на” била принуђена да иде у 
неки законски механизам на-
плате дуговања”, појаснио је 
портпарол „Електрокрајине“, 
Предраг Клинцов. 
Он напомиње и како ће “Елек-
трокрајина” даље вршити ра-
дити очитавање потрошње са 

бројила купаца, санацију и из-
градњу мреже и вршити нова 
прикључења, те да ће исто 
тако преузети све дозвољене 
законске механизме наплате 
укључујући искључење и уту-
жење дужника.
Из Удружења за заштиту по-
трошача ДОН поручују да су 
непријатно изненађени овом 
одлуком, те да ова ситуација 
не иде у прилог доброј са-
радњи новог снабдјевача са 
потрошачима. Муриса Марић, 
извршни директор Удружења 
грађана “ДОН” подсјећа да 
смо још увијек у јеку панде-
мије и да ова одлука додатно 
угрожава потрошаче.
“Наши потрошачи имају 
одређена дуговања Она не 
морају бити велика, али су 
настала из много разлога у 

овом периоду, од тога да су 
људи остајали без посла, да је 
било доста смртних случајева 
и да нису проведене оставин-
ске расправе. Пуно је додат-
них ствари које су се требале 
укључити у ову причу, прије 
него што је донесена једна 
оваква одлука, гдје смо ми као 
потрошачи  само обавјеште-
ни”, истакла је она.  
Марићева је додала да ова 
одлука не иде у прилог нико-
ме и да још једном треба раз-
мислити на који начин најбез-
болније ријешити прелазак са 
једног снабдјевача на другог, 
како не би дошли у ситуацију 
да се са електро-мреже исљу-
чују најугроженији потроша-
чи.

СВЕ ДУГОВЕ ЗА СТРУЈУ 
ИЗМИРИТИ ДО 25. АПРИЛА

Т.Мандић М. Шодић

ПОЧЕЛА ПОДЈЕЛА 
РЕГРЕСИРАНОГ ДИЗЕЛ 

ГОРИВА 

ПРЕМА ОДЛУЦИ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И РЈЕШЕЊУ РЕГУЛАТОРНЕ 
КОМИСИЈЕ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РС УМЈЕСТО “ЕЛЕКТРОКРАЈИНЕ” БАЊА ЛУКА 
ГРАЂАНИ СТРУЈУ ОД 1. АПРИЛА ДОБИЈАЈУ ОД НОВОГ СНАБДЈЕВАЧА, ДИ-
РЕКЦИЈЕ ЗА ЈАВНО СНАБДИЈЕВАЊЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ РС. 

У СРПСКОЈ ЈЕ ПОЧЕЛА ПОДЈЕЛА РЕГРЕСИРАНОГ 
ДИЗЕЛ ГОРИВА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ПРОЉЕТНИХ И 
ЈЕСЕЊИХ РАДОВА. 

У овом периоду пријављена су и рас-
вијетљена кривична дјела, тешко убист-
во и убиство у покушају, а расвијетљена 
су и три кривична дјела разбојништва 
која су извршена у претходном периоду. 
Пријављена су и два отуђења моторног 
возила и оба су расвијетљена, а у једном 
случају радило се о лажном пријављи-
вању кривичног дјела. У прва три мјесеца 
на подручју ПУ Приједор евидентирано 
је 96 илегалних миграната, два кривична 
дјела кријумчарења лица које су почини-
ла три лица која су илегално превозила 
24 мигранта. У ПУ Приједор новинарима 
је речено да је из обалсти привредног 
криминалитета евидентирано 21 кривич-
но дјело. Причињена материјална штета 
износи преко 560.000 марака, а против-
правно стечена имовинска корист око 
472.000 марака. Надлежном тужилаштву 
поднесен је извјештај против 15 лица за 
исто толико почињених кривичних дјела 
из области злоупотребе опојних дрога. У 
прва три мјесеца одузето је 2.500 грама 
марихуане, те одређене количине херо-
ина, кокаина, амфетамина и друге меди-
цинске дроге. На подручју ПУ Приједор, 
у првом тромјесечју евидентирано је чак 
7.667 прекршаја почињених кршењем 

саобраћајних прописа. Биле су 162 са-
обраћајне незгоде од чега три са смрт-
ним посљедицама. У истом периоду, из 
саобраћаја су искључена 603 возача, од 
чега 485 због вожње под утицајем алко-

хола, 20 због вожње под утицајем опој-
них дрога и 61 због управљања возилом 
прије стицања права на управљање. На 
подручју приједорске регије континуи-
рано се проводе активности контроле 

саобраћаја радарским системом за ауто-
матску контролу и документовање сао-
браћајних прекршаја.  

М. Згоњанин 

У ПРВА ТРИ МЈЕСЕЦА НА ПОДРУЧЈУ ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ ПРИЈЕДОР  ЕВИДЕНТИРАНО ЈЕ 240 КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА, СЕ-
ДАМ МАЊЕ НЕГО У ИСТОМ ПЕРИОДУ ПРОШЛЕ ГОДИНЕ. УКУПНА РАСВИЈЕТЉЕНОСТ КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА У ОВОМ ПЕ-
РИОДУ ИЗНОСИ 88 ОДСТО, РЕЧЕНО ЈЕ НА РЕДОВНОЈ, ТРОМЈЕСЕЧНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ ЗА НОВИНАРЕ У ПУ ПРИЈЕДОР. 

РАСВИЈЕТЉЕНО ТЕШКО УБИСТВО И УБИСТВО У ПОКУШАЈУ



Нетакнути протоком времена, у 
њеним сјећањима живи су при-
зори из дјетињства: од одра-
стања у постратној Љубији, до 
школовања у Приједору. Наша 
суграђанка брижљиво чува по-
родичне антиквитете: предме-
те и уређаје који су некад били 
дио свакодневне употребе у 
домаћинствима прије и послије 
Другог свјетског рата.  
“Имам двије торбице украше-
не народним везом. Једна од 
њих је стара око 180 година, 
с подручја Лике, а моја покој-
на рођака ју је добила од своје 
мајке, која се бавила ткањем. 
Ту је и рифљача: даска за прање 
веша. Данашње домаћице нису 
ни свјесне колико су срећне, јер 
имају веш-машину. Некада су то 
жене радиле помоћу рифљаче 
и пракљаче, када није било ни 
програматора ни електричне 
енергије. Сјећам се, као дијете, 
призора моје мајке како неу-
морно, помоћу рифљаче, ручно 
пере веш док не буде савршено 
чист”,  каже Зора. 
Говорећи о наслијеђеним анти-
квитетима, не може да се не до-
такне  породичне историје. 

“Моја мајка је често с поно-
сом истицала да је потицала 
из имућне трговачке породи-
це. Носила је, како је говорила, 
кожне ципеле онда када су дру-
га сеоска дјеца ходала босонога 
или у опутњацима, опанцима 
од говеђе коже. Нажалост, Дру-
ги свјетски рат јој је одузео го-
тово цијелу породицу и дотад 
идилично дјетињство. Усташке 
власти су сазвале све богате 
угледне Србе, међу којима и 

мог дједу, бенаковачког сеоског 
кнеза Тоду Вејновића. Његов по-
знаник из Босанске Крупе, који 
је био друге националности, 
упозорио га је да ни за живу гла-
ву не иде на тај скуп, јер ће их 
усташе све побити. Дједа га није 
послушао. Није вјеровао да се 
тако нешто може икад десити. 
Моја мама је тада оца видјела 
посљедњи пут. Нико од Срба се 
није вратио кућама, нити се зна 
гдје им кости почивају”, каже 

Зора.  
Мајка јој се након рата удала за 
вриједног човјека из сиромаш-
не породице из села Суваја, код 
Босанске Крупе. Миле Ајдуко-
вић је још као момак израђивао 
различите предмете, не би ли, 
уз чување говеда, зарадио коју 
пару. Зора чува преслице и вре-
тена која је отац правио прије 
рата. Ту је и лимено корито које 
је промијенило више функција. 
Најприје га је њена мајка Мара 
користила за прање веша, онда 
је отац у њему шурио свиње, а 
данас корито заузима почасно 
мјесто на Зориној тераси - као 
веома оригинална саксија за 
цвијеће. 

С обзиром да је Зора одраста-
ла у Љубији, у златно доба ове 
рударске варошице, чува и неке 
предмете из љубијске “Ливни-
це”, попут пепељара и млинова 
за кафу.
“Приједор тада није ни по чему 
могао парирати Љубији, која 
је много прије града на Сани 
имала вртић, све су улице биле 

чисте и лијепо освијетљене. 
Мој отац је промијенио више 
послова. Једно вријеме је био 
економ у ресторану, радио у 
љубијском Ватрогасном дому, 
па чак био рудар. Из тог доба 
чувам његову рударску лампу. 
Касније је прешао у рудничку 
Дирекцију у Приједору. Имам и 
трговачку вагу са теговима, која 
датира из 40-их година прош-
лог вијека. Ту је ниски ормарић, 
гдје су се некад одлагале четке 
за обућу, те стара столица. Мој 
тата их је донио у Љубију, 1949. 
године, када смо се скућавали. 
Пошто је зуб времена учинио 
своје и дрво пропало, ја сам ове 
комаде намјештаја украсила де-

купаж техником”, истиче наша 
суграђанка.
Можда би неки страствени 
колекционар радо придодао 
својој збирци предмете из Зори-
не породичне историје, али ту је 
категорична: успомене немају 
цијену! 

8.

Д. Совиљ 

ПРИЧЕ НАШИХ ПРИЈЕДОРЧАНА

СЈЕЋАЊА НА ВОЉЕНЕ НИКАД НЕ БЛИЈЕДЕ. ЧУВА-
МО ИХ У СРЦУ, НА ПОРОДИЧНИМ ФОТОГРАФИЈА-
МА ИЛИ У ДРАГИМ ПРЕДМЕТИМА. ЧУВАР ПОРО-
ДИЧНИХ УСПОМЕНА ЈЕ ЗОРА АЈДУКОВИЋ (74). 

СВАКИ СТАРИНСКИ 
ПРЕДМЕТ, ДАНАС ЈЕ 
ДИО ДЕКОРАЦИЈЕ 
У ЗОРИНОЈ КУЋИ. 
НАРОДНЕ ТОРБЕ 
УКРАШАВАЈУ ЗИДО-
ВЕ. РАДИО-УРЕЂАЈ 
ИЗ 50-ИХ ГОДИНА 
ПРОШЛОГ ВИЈЕКА, 
ТЕ ГРАМОФОН ИЗ 
ТИТОВЕ ЈУГОСЛА-
ВИЈЕ, ДАВНО НИСУ 
У УПОТРЕБИ, АЛИ 
ИМАЈУ СВОЈЕ МЈЕ-
СТО У ХОДНИКУ.

ЗОРИНИ ПРИЈАТЕЉИ, КАДА ЈОЈ НАВРАТЕ 
У ГОСТЕ, ВОЛЕ ДА ПОГЛЕДАЈУ СТАРУ  ПЕ-
ГЛУ, КОЈА ЈЕ “РАДИЛА” НА ЖАР ИЛИ БИ ЈЕ 
ЖЕНЕ ЗАГРИЈАВАЛЕ НА ШПОРЕТУ, ДОК НЕ 
ПОСТИГНЕ ЖЕЉЕНУ ТЕМПЕРАТУРУ. ТУ ЈЕ 
И АВАН ТЕ ПРЊА-КРПАРА, ДУГА ШЕСТ МЕ-
ТАРА И СТАРА 60 ГОДИНА. “ОНА МИ СТОЈИ 
УРОЛАНА, ПА САМО ОДСИЈЕЧЕМ КОМАД 
КОЛИКО МИ ТРЕБА”, ИСТИЧЕ ЗОРА. 

РИФЉАЧИ 
НИЈЕ БИО 

ПОТРЕБАН НИ 
ПРОГРАМАТОР 

НИ СТРУЈА

Зора са торбицама 
старим готово два 

вијека

Перилица на “ручни погон”



9.

О животном путу МЗ Доњи Во-
лар причао нам је Милан Глушац 
(67), њен бивши дугогодишњи 
секретар. “Када сам ја био мо-
мак, у ова наша два села живје-
ло је 1.500 становника. Било је 
пјесме, било је прела, било је 
весеља. Било је омладине да 
на свакој равнијој пољани заиг-
ра фудбал, а и да на игранкама 
напуни друштвени дом”, каже 
Глушац.  Присјећа се он како је и 

када Друштвени дом изграђен. 
“Први дом изграђен је 1946. 
године, али је био мали па су 
мјештани одлучили да га сруше 
и направе већи. Био сам трећи 
разред основне школе, али и да-
нас се сјећам са којим еланом су 
те давне 1962/63. године мјеш-
тани ова наша два села запрега-
ма довозили материјал некада-
шње земљорадничке задруге и 
изградили дом”, прича он. 

Како то бива у животу ових наших 
простора, ентузијазам и радост 
изградње наших села, гасили су 
неки нови животни токови и пу-
теви којима се и морало и није 
морало ићи. Ти нови појединач-
ни и колективни животни путеви 
опустили су и Друштвени дом у 
МЗ Доњи Волар. Двадесетак го-
дина у њему више нема и не чује 
се „јека“ омладинских корака. 
Усамљено тоне у историју своје и 

наше прошлости и носи са собом 
животне приче и тајне оних који 
су се у њему први пут заљубили, 
додирнули, запјевали...
Своју велику и посебну причу 
има зграда основне школе. Глу-
шац каже да је прва генерација 
од око 80 ђака у школу кренула 
1933. године. У Другом свјетском 
рату усташе су је запалиле, а нова 
је почела са радом 1948. године. 
“Те 1948. учитељ Мирко Томић 

једно вријеме сам је учио 320 
ђака у четири разреда. Радио је 
даноноћно  и никоме није било 
јасно како је све то стизао”, при-
ча Глушац. Да би све било лакше 
и другачије, поготово младом 
учитељу, у Доњи Волар дошла 
је учитељица Наташа. И свима 
је било много лакше, учитељу и 
в и ш е од тога. Заљу-
био се, заљубила 
с е и она и као 
су- пружници 

почели су 
нову при-
чу и села и 
школе и 

свог живота. 
 “С обзиром 

да је школа била мала за та-
дашњи број ученика, 1962/63. 
године објекат је дограђен, с 
намјером да школа буде осмо-

разредна“, присјећа се Глушац 
тих дана. Није школа дочекала 
грају ученика осам разреда. Вре-
меном се број ученика смањи-

вао, у њој је максимално било 
шест разреда, а када је 2010. 
године закључана, на њена вра-
та последњи пут изашло је осам 
ученика из четири разреда. 
Да остане забиљежено, са првом 
генерацијом ђака, 1933. године 
поред школе ископан је и бунар 
дубок 48 метара и био је у упо-
треби све до затварања школе. 
Данас је рушевина обрасла у ко-
ров. Поред бунара, опкољен ши-
каром гдје је некад била школска 
башта, налази се храст засађен 
1939. године. Жив је и у добром 
стању. Пркоси времену и чека 
или дубоку старост или нечију 
сјекиру. 

www.kozarski.com

З. Совиљ

ВЕЋИНА НАШИХ СЕЛА ИМАЈУ ИСТУ ИЛИ СЛИЧНУ СУДБИНУ. СМАЊУЈЕ СЕ 
БРОЈ СТАНОВНИКА, МНОГЕ КУЋЕ СЕ ЗАКЉУЧАВАЈУ, У КОЈЕ ВИШЕ НИКО 
ИЛИ НЕ ДОЛАЗИ ИЛИ ПОВРЕМЕНЕО ДОЂУ ПОТОМЦИ, КОЈИ СУ У ПОТРА-
ЗИ ЗА БОЉИМ ЖИВОТОМ ОТИШЛИ У ГРАД ИЛИ „БИЈЕЛИ СВИЈЕТ“. ТАЈ 
„БИЈЕЛИ СВИЈЕТ“ НИЈЕ МИМОИШАО НИ МЈЕСНУ ЗАЈЕДНИЦУ ДОЊИ ВО-
ЛАР, КОЈОЈ ПРИПАДА И СЕЛО ЈУГОВЦИ. 

Мјесна заједница Доњи Волар

НЕКАДА ЈЕ 
320 УЧЕНИКА 

ТРЧАЛО 
ШКОЛСКИМ 

ДВОРИШТЕМ

СВЕШТЕНИК МИЉУШ САЧУВАО ЗВОНО
ПРВА ЦРКВА БРВНАРА У ДОЊЕМ ВОЛАРУ ИЗГРАЂЕНА ЈЕ 1883. 
ГОДИНЕ. КАДА И ШКОЛУ, УСТАШЕ СУ ЈЕ ЗАПАЛИЛЕ 1942. ГОДИ-
НЕ. НЕКИМ ЧУДОМ, НА ЗГАРИШТУ ЦРКВЕ ОСТАЛО ЈЕ ЗВОНО ДО 
1946. ГОДИНЕ. ТАДА СУ ГА КОМУНИСТИ ОТЈЕРАЛИ НА ОТПАД 
ЖЕЉЕЗНЕ СТАРУДИЈЕ. САЗНАВШИ ЗА ТО, СВЕШТЕНИК МИЛАН 
МИЉУШ ОТКУПЉУЈЕ ЗВОНО И ОСТАВЉА ГА НА ЧУВАЊЕ ЦРКВИ 
У ЉУБИЈИ. ДОБРОВОЉНИМ ПРИЛОЗИМА И РАДОМ, МЈЕШТА-
НИ ДОЊЕГ ВОЛАРА И ЈУГОВАЦА ИЗГРАДИЛИ СУ НОВУ ЦРКВУ. 
ГРАДИЛИ СУ ЈЕ 14 ГОДИНА, ОД 1990. ДО 2004. ГОДИНЕ, А ОНО 
ЗВОНО ШТО ГА ЈЕ СВЕШТЕНИК МИЉУШ САЧУВАО, ПРЕТОПИЛИ 
СУ, ДОДАЛИ ЈОШ МАЛО МАТЕРИЈАЛА И НАПРАВИЛИ НОВО.  ЗА-
ХВАЉУЈУЋИ ЊЕМУ, У НОВУ ЦРКВУ ПРЕНЕСЕНИ СУ ЗВУЦИ НЕКА-
ДАШЊЕ ЦРКВЕ И ВЈЕРУЈУЋЕГ НАРОДА. С ОБЗИРОМ НА ТРЕНДО-
ВЕ РАСЕЉАВАЊА И ТИХОГ ГАШЕЊА СЕЛА, СТАРО-НОВО ЗВОНО 
ЋЕ СВЕ РЈЕЂЕ ДА ЗБОРИ БОЖИЈУ МОЛИТВУ. МИЛАН ГЛУШАЦ СЕ 
НАДА ДА НЕЋЕ ДОЋИ ТАЈ ДАН КАДА ЋЕ ПОТПУНО УТИХНУТИ. 

ЖИВА ЕНЦИКЛОПЕДИЈА МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

МИЛАН ГЛУШАЦ ЖИВА ЈЕ ЕНЦИКЛОПЕДИЈА МЗ ДОЊИ ВОЛАР. ЊЕН СЕ-
КРЕТАР БИО ЈЕ 30 ГОДИНА, ОД 1976. ДО 2006, КАДА СУ МЈЕСНЕ ЗАЈЕД-
НИЦЕ УКИНУТЕ У ДОТАДАШЊЕМ ОБЛИКУ ФУНКЦИОНИСАЊА. МНОГО 
ПОДАТАКА КОЈЕ НАМ ЈЕ ИЗНИО НИЈЕ МОГЛО ДА СТАНЕ У ОВУ ПРИЧУ. 
УКОЛИКО НЕКО ОД МЛАЂИХ МЈЕШТАНА ОДЛУЧИ ДА ЗАБИЉЕЖИ И 
ОТМЕ ОД ЗАБОРАВА ЖИВОТОПИС СВОГ РОДНОГ КРАЈА, ЗА ТАЈ ПОСАО 
У МИЛАНУ ЋЕ ИМАТИ АДЕКВАТНОГ И ЗАХВАЛНОГ САГОВОРНИКА. 

ТРИ ТАЛАСА СЕЛИДБЕ

КРОЗ НЕСКРИВЕНУ ТУГУ У 
ПОГЛЕДУ, ГЛУШАЦ ПРИ-
ЧА ДА И ЊИХОВА МЈЕСНА 
ЗАЈЕДНИЦА ИМА ТРИ ТА-
ЛАСА СЕЛИДБЕ, УГЛАВНОМ 
МЛАДИХ ЉУДИ. “ПРВИ 
ТАЛАС БИО ЈЕ ПОЧЕТКОМ 
СЕДАМДЕСЕТИХ ГОДИНА 
ПРОШЛОГ ВИЈЕКА, КАДА 
СЕ МАСОВНО ОДЛАЗИЛО У 
ИНОСТРАНСТВО. ДРУГИ ТА-
ЛАС ДЕСИО СЕ У ПЕРИОДУ 
1992/95. ГОДИНЕ, КАДА ЈЕ 
ИЗ НАШЕ МЈЕСНЕ ЗАЈЕД-
НИЦЕ У ГРАД ОТИШЛО 44 
ПОРОДИЦЕ. И ТРЕЋИ ТА-
ЛАС ДЕШАВА СЕ У ОВОМ 
ВРЕМЕНУ, КАДА МЛАДИ ИЗ 
ЕКОНОМСКИХ РАЗЛОГА НА-
ПУШТАЈУ СЕЛО”, КАЖЕ ГЛУ-
ШАЦ И НАВОДИ ПОДАТАК 
ДА У ПОЈЕДИНИМ ЗАСЕО-
ЦИМА, ВИШЕ ОД ДВАДЕ-
СЕТ ГОДИНА НИЈЕ РОЂЕНО 
НИЈЕДНО ДИЈЕТЕ. НАГЛА-
ШАВА И ТО ДА ЈЕ ДОЊИ 
ВОЛАР НЕКАДА ИМАО 144 
ДОМАЋИНСТВА, ДАНАС 
ОКО 60, А ЈУГОВЦИ НЕКАДА 
120, А ДАНАС ОКО 70 ДО-
МАЋИНСТАВА. 

МРТАВ ТИТО УБИО УЧИТЕЉА
У ОНА ДАВНА ВРЕМЕНА, КАДА ЈЕ ПОСЛИЈЕ ДРУГОГ СВЈЕТ-
СКОГ РАТА СТВАРАНА НОВА ЈУГОСЛАВИЈА, БИЛО ЈЕ РАЗ-
НИХ ПРИНУДНИХ ПРЕМЈЕШТАЊА РАДНИХ МЈЕСТА. ТАКО 
СУ У МЗ ДОЊИ ВОЛАР 1960. ГОДИНЕ, ИЗ БИЈЕЛОГ ПОЉА 
СА ПОРОДИЦАМА ДОШЛА ДВА УЧИТЕЉА ЦРНОГОРЦА. ЈЕ-
ДАН ОД ЊИХ БИО ЈЕ ЗАТОЧЕНИК ГОЛОГ ОТОКА, ЧУВЕНОГ 
И ПО МНОГО ЧЕМУ ЈЕДИНСТВЕНОГ ЗАТВОРА ЗА МУЧЕЊЕ И 
„ПРЕВАСПИТАВАЊЕ“. НАКОН ТОРТУРЕ КОЈУ ЈЕ ПРЕЖИВИО У 
ТОМ ЗАТВОРУ, УЧИТЕЉ „ГОЛООТОЧАНИН“ ЦИЈЕЛИ ЖИВОТ 
ПРОВЕО ЈЕ У СТРАХУ И НЕПОВЈЕРЕЊУ ПРЕМА СВИМА, СВЕ-
МУ И СВАКОМЕ. ИЗ ВОЛАРА ЈЕ ПРЕБАЧЕН ДА УЧИТЕЉУЈЕ У 
КИСЕЉАКУ КОД САРАЈЕВА. КАДА ЈЕ 3. МАЈА 1980. ГОДИНЕ 
ДОШАО С ПОСЛА КУЋИ, СУПРУГА МУ ЈЕ САОПШТИЛА ДА ЈЕ 
ТИТО УМРО. УЧИТЕЉА ЈЕ СКАМЕНИО СТРАХ ОД НОВОГ ХАП-
ШЕЊА И „ПРЕВАСПИТАВАЊА“. ЗАЋУТАО ЈЕ И НИЈЕМ, КАО ДА 
НИКАДА, НИГДЈЕ И НИКОМЕ НИЈЕДНУ РИЈЕЧ НИЈЕ ИЗГОВО-
РИО, УЗЕО КОНОПАЦ И ОБЈЕСИО СЕ. ТАКО ЈЕ ДРУГ ТИТО И 
МРТАВ НАСТАВИО ДА УБИЈА СВОЈЕ БИВШЕ ПРОТИВНИКЕ. 

Друштвени дом чека реновирање или потпуни заборав

Добровољним 
прилозима и радом 

мјештани изградили 
цркву
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Едукацији је присуствовало десет 
представника из политичких пар-
тија и пет младих из Омладинског 
савјета. Бојана Сучевић, представ-
ник младих СНСД-а увјерена је 
како ће јој овакве и сличне едука-
ције много помоћи на даљем ли-
дерском усавршавању. Едукација 
је организована у оквиру пројек-
та "Побољшање политичког и 
грађанског лидерства младих у 
Приједору" и има за циљ ојачати 
капацитете младих, представника 
политичких партија и Омладин-
ског савјета града Приједора, у 
сврху повећања укључености мла-
дих у процесу  доношења одлука. 
“Након  усвојених знања и вјешти-
на, млади ће уз помоћ ментора 
заговарати три кампање на тему 
унапређења документа "Омла-
динска политика града Приједо-
ра", увођење  активности "Сат са 

грађанима" у оквиру које ће пред-
ставници Скупштине града Прије-
дора једном мјесечно разговарати 
са грађанима, као и унапређење 
документа  "Упутства за органи-
зовање и спровођење избора за 
савјете мјесних заједница", у сврху 
већег укључивања младих у Савје-
те мјесних заједница", изјавила је 
Муриса Марић, извршни дирек-
тор УГ "ДОН". Пројекат ће трајати 
до јула ове године, након чега је 
планирана студијска посјета Зени-
ци, гдје ће млади из Приједора и 
Зенице размијенити искуства на 
побољшању њиховог положаја 
у локалним заједницама. Поред 
едукација, радиће се и  на креи-
рању имиџа  локалне политике 
младих путем друштвених мрежа 
и медија.

МЛАДИ ТРЕБА 
ДА СЕ ПИТАЈУ

МОЗАИК

Нова програмска шема креће 
ускоро и зато су Радио Прије-
дору потребни млади и ам-
бициозни људи, спремни за 
тимски рад. Међу пријавље-
ним кандидатима нашао се 
и Иван Стојнић, који нам је 
рекао да након завршеног 
Факултета новинарства има 
жељу да се прво окуша као 
водитељ, а лијепа боја гла-

са и одлична дикција, али и 
чињеница да пред микро-
фоном нема трему, његова 
је, сматра предност. "Имамо 
потребу за једним мушким и 
женским водитељем. Пуно је 
пријављених и сви су исказа-
ли жељу да раде посао који је 
врло атрактиван и занимљив 
младим људима. Ја се надам 
да ћемо направити добар из-

бор и да ћемо ускоро наше 
слушаоце обрадовати са но-
вим гласовима у етеру", изја-
вила је Гордана Каурин, уред-
ник Радио Приједора. Након 
професионалне анализе кан-
дидата биће позната имена 
нових водитеља, о чему ће 
ови млади људи бити благов-
ремено обавјештени.

Међународна бициклистичка 
трка "Београд-Бања Лука" ове 
године ће проћи и кроз наш 
град. То је посебно обрадова-
ло учеснике трке, који сматрају 
да је овогодишња манифеста-
ција једна од најквалитетнијих 
до сада. Приједор ће на овом 
престижном такмичењу пред-
стављати Синиша Лукић, члан 
репрезентације Босне и Хер-
цеговине. "Једна од етапа ће 
бити Приједор-Бања Лука, што 
је јако значајно за наш град и 
његову промоцију. Посебно 
смо поносни што смо постали 
дио престижне трке, која је на 
свјетском календару бицикли-
стичких трка", рекао је градо-

начелник, Далибор Павловић. 
Планирано је да трка почне 
22. априла. Прва етапа је Бео-
град-Шабац, затим Обреновац-
Бијељина, након тога Бијељи-
на-Власеница и завршна етапа 
Приједор-Бања Лука. "Желим 
да се захвалим градоначелнику 
Приједора, који је прихватио да 
буде домаћин трке "Београд-
Бања Лука" у посљедњој етапи, 
можда најзначајнијој за такми-
чаре", рекао је Владимир Ку-
ваља,  директор Бициклистичке 
трке "Београд-Бања Лука." На 
поменутој трци ове године уче-
ствоваће 25 тимова и 175 бици-
клиста из свих крајева свијета.  

ОДРЖАНА АУДИЦИЈА ЗА 
ВОДИТЕЉЕ РАДИО ПРИЈЕДОРА

   Т. Мандић 

УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА "ДОН" УЗ ПОДРШКУ ПРОГРА-
МА (БХРИ), КОЈИ СПРОВОДИ МЕЂУНАРОДНА ОР-
ГАНИЗАЦИЈА ЗА МИГРАЦИЈЕ (ИОМ), УЗ ПОДРШКУ 
АМЕРИЧКЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА МЕЂУНАРОДНИ РАЗВОЈ 
(УСАИД), ОРГАНИЗОВАЛА ЈЕ У ПРИЈЕДОРУ ДВОД-
НЕВНУ ЕДУКАЦИЈУ НА ТЕМУ "НАДЛЕЖНОСТИ ЈЕ-
ДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ".

ИНФОРМАТИВНО-ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР "КОЗАРСКИ 
ВЈЕСНИК" ОРГАНИЗОВАО ЈЕ АУДИЦИЈУ ЗА ВОДИТЕЉЕ 
РАДИО ПРИЈЕДОРА. ПРИЈАВИЛО СЕ ДВАДЕСЕТАК МЛА-
ДИХ ЉУДИ, А НЕКИ ОД ЊИХ СУ ПРВИ ПУТ СТАЛИ ПРЕД 
МИКРОФОН.

   Т. Мандић 

ПРИЈЕДОР ПРВИ ПУТ НА РУТИ 
БИЦИКЛИСТИЧКЕ ТРКЕ "БЕОГРАД- БАЊА ЛУКА"

М. Шодић
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www.kozarski.com

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, 16. априла 
1936. године, у Нишу је рођен 
Шабан Бајрамовић, ромски му-
зичар и композитор који је сни-
мио 20 албума и око педесет 
синглова, а написао и компоно-
вао више од 700 пјесама. Ма-
газин „Тајм“ га је прогласио за 
једног од десет највећих блуз 
пјевача на свијету, а посебно 
признање, на лични позив Не-
хруа и Индире Ганди, доживио 

је у Индији, гдје је и званично 
проглашен за краља ромске му-
зике. Био је пјевач срца и душе 
што, поред осталог, илуструје и 
податак да је његово извођење 
пјесме „Ђелем, ђелем“ изабра-
но за химну свих Рома свијета.
У родном Нишу, 12. августа 
2010. године, откривен му је 
споменик, а Скупштина Града 
донијела је и одлуку којом је 
Јужни булевар у општини Па-

лилула преименован у Булевар 
Шабана Бајрамовића. Бајрамо-
вић је био страствени коцкар па 
је често пјевао да би зарадио 
новац за коцкање. Преминуо је 
8. јуна 2008. године у 73. годи-
ни живота у нишком клиничком 
центру од посљедица инфар-
кта. Р. Речевић

ЗАНИМЉИВОСТИ
● Течност из младих кокосових ораха у хитним случајевима може да се искори-
сти као замјена за крвну плазму.
● У народној кинеској медицини бамбус се користи за лијечење инфекција. 
● Оологија је наука о птичјим јајима и гнијездима. 
● Нојево јаје има запремину као 24 кокошја јајета. Да би се обарило, треба га 
кувати од 40 до 90 минута. 
● Наши бубрези садрже више од милион малих цијеви. Њихова укупна дужи-
на, у оба бубрега, износи 60 километара.

1346. – Краљ Душан Стефан Немањић у Скопљу крунисан за цара.
1780. - Основан универзитет у Минстеру, Њемачка.
1828. - Умро Франциско де Гоја, шпански сликар.
1844. - Рођен Анатол Франс, француски књижевник.
1889. - Рођен Чарли Чаплин.
1912. - Харијет Квимби постала прва жена која је авионом прелетјела преко 
Ламанша.
1936. - Рођен Шабан Бајрамовић, краљ ромске музике.
1939. - Рођен глумац Борис Дворник.
1944. - Савезници бомбардовала Београд у Другом свјетском рату.
1945. - Црвена армија започела коначни напад на њемачке снаге око Берлина.
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ВОДОРАВНО: 1. Резултат дијељења, 9. Име кошаркаша Брајанта, 10. 
Тетреб, 12. Великих очију, 14. Чувар паса, 15. Француска пјевачица, 17. 
Америчка музичарка Фицџералд, 18. Трећи самогласник, 19. Шиитски 
религијски вођа, 21. Раднички савјет (скр.), 23. Прождрљиви, 24. Састав-
ни везник, 25. Аждаје, 27. Сјеверноамеричко језеро, 28. Осигуравајући 
завод (скр.), 29. Држава у САД, 31. Шведска рок група, 32. Одскок, 33. 
Главни град Швајцарске, 34. Канадски авион за гашење пожара. 

УСПРАВНО: 1. Кокошка, 2. Узак појац уз ријеку, 3. Вјерска поворка, 4. Са-
ставни везник, 5. Скраћеница за тајну полицију Совјетске Русије, 6. На-
родно-ослободилачки покрет (скр.), 7. Ланац хотела у Белгији (мн.), 8. 
Аустралијски медвједић, 9. Шифрирање, 11. Врста таблета против муч-
нине, 13. Бијела робиња, 16. Општинска подручја, 20. Једна показна за-
мјеница, 22. Шпански фудбалер Фабрегас, 26. Канадски музичар Пол, 28. 
Авари, 30. Једно временско раздобље, 31. Ваздух (гр.), 33. Ономатопеја 
гласа овце, 35. Пето ћирилично слово.   

Р. Речевић

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ

Рјешење из прошлог броја: Калахари, Олга, транс, сируп, Соса, Окафор, 
Нал, б, Месалина, на, ровић, м, ост, лак, му, Скелин, бар, терет, пила, 
радирати. 

Ослушкује: Радомир Речевић
ТРЕЋЕ УХО

КУЋНА ДОСТАВА
Није добро унапријед хвалити домаћице за богату трпезу.

Можда је то била само кућна достава. 

НИКАД И НИКАКО
Можда смо и постали од мајмуна, али од муха никад и никако.

Зна се у ком „ресторану“ оне једу. 

ЈЕДНО ТЕ ИСТО
Није добро кад власт преузме диригентску палицу.

И диригент и власт нам окрећу једно те исто. 

ПРИЛИКА И НЕПРИЛИКА
Да разјаснимо још нешто.

Ако је љубав прилика, прељуба је и прилика и неприлика. 

ЈОШ БОЉЕ
Добро је учити на добрим примјерима.

Још боље на лошим.

ПРОСУТЕ ГЛУПОСТИ
Џаба вам крпе, пајалице и сунђери.

Просутој глупости не треба спремачица, већ љекарско особље.

Сјећање: Шабан Бајрамовић, пјевач и композитор

КРАЉ РОМСКЕ МУЗИКЕ  

Споменик Бајрамовићу у Нишу 



12.

ОГЛАСИ / ЧИТУЉЕ 

Број: 02-473-14/20
Датум: 30.3.2021. године

 У складу са одредбом члана 25. став 1. тачка в) Закона о експроприја-
цији („Службени гласник Републике Српске“, бр. 112/06, 37/07, 110/08 и 79/15) 
и на основу Одлуке Владе Републике Српке о утврђивању општег интереса број: 
04/1-012-2-2492/20 од 10.9.2020. године, ради изградње инфраструктурног објек-
та – примарне фекалне канализационе мреже са пратећим објектима у насељу 
Гомјеница, дијелу насеља Петрово и Миљаковци, Град Приједор упућује:

ЈАВНИ ПОЗИВ
за купопродају непокретности у К.0. СП Приједор 

1. Позивају се власници, односно посједници, непокретности означених као: 

 к.ч. бр. 1364/4, Гомјеница, ораница, површине 83 m2, уписана у ЗК ул. 
бр. 6080 као државна својина са дијелом 1/1, што по новом премјеру одгова-
ра к.ч.бр. 4842/2, Доња Гомјеница, пашњак, површине 81 m2, уписаној у ПЛ бр. 
3053/50 К.О. Приједор 1 као посјед Скупштине Града Приједора са дијелом 1/1,

 к.ч. бр. 1344/2, Јаруга, ораница, површине 92 m2, уписана у ЗК ул. бр. 659 
као својина Марјановић (Јовице) Рајкаса дијелом 11/36, Крагуљ Драгице са дије-
лом 1/9, Алексић Смиље са дијелом 1/9, Шпирић (Срђана) Мирослава са дијелом 
1/42, АД Приједор-Предузеће за рибарство Саничани са дијелом 1/6, Марјановић 
рођ. Мандић Ковиљке са дијелом 63/252 и Бакташевић (Суље) Хасана са дијелом 
8/252, што по новом премјеру одговара к.ч.бр. 4803/7, Торлакова, њива, површи-
не 92 m2, уписаној у ПЛ бр. 2161/5 К.О. Приједор 1 као посјед Марјановић (Миле) 
Милке рођ. Јајчанин са дијелом 1/1,

 к.ч.бр. 975/9, Тукови у Гомјеници, ораница, површине 38 m2, уписана у ЗК 
ул. бр. 6046 као својина Кекић рођ. Куртовић Сафије са дијелом 1/6, Кадирић рођ. 
Куртовић Разије са дијелом 1/6, Кудузовић рођ. Куртовић Хате са дијелом 1/6, 
Куртовић (Хајдер) Теуфика са дијелом 5/36, Куртовић (Назифа) Сејфе са дијелом 
1/6, Куртовић (Теуфика) Армина са дијелом 1/36 и Кутровић Асима са дијелом 
1/6, што по новом премјеру одговара к.ч. бр. 5250/2, Наспе, канал, површине 38 
m2, уписаној у ПЛ бр. 846/30 К.О. Приједор 1 као добро у општој употреби – воде,

 к.ч.бр. 1036/14, Гомјеница, поток, површине 93 m2, уписана у ЗК ул. бр. 
753 као јавно добро, што по новом премјеру одговара к.ч.бр. 4966/2, Тук, пашњак, 
површине 93 m2, уписаној у ПЛ бр. 2171/5 К.О. Приједор 1 као посјед Марјановић 
(Живка) Радмиле рођ. Микић са дијелом 1/1,

 к.ч.бр. 1036/15, Гомјеница, поток, површине 46 m2, уписана у ЗК ул. бр. 
753 као јавно добро, што по новом премјеру одговара к.ч.бр. 4966/3, Тук, пашњак, 
површине 46 m2, уписаној у ПЛ бр. 2171/5 К.О. Приједор 1 као посјед Марјановић 
(Живка) Радмиле рођ. Микић са дијелом 1/1,

 к.ч.бр. 1344/3, Јаруга, ораница, површине 41 m2, уписана у ЗК ул. бр. 659 
као својинаМарјановић (Јовице) Рајкаса дијелом 11/36, Крагуљ Драгице са дије-
лом 1/9, Алексић Смиље са дијелом 1/9, Шпирић (Срђан) Мирослава са дијелом 
1/42, АД Приједор-Предузеће за рибарство Саничани са дијелом 1/6, Марјановић 
рођ. Мандић Ковиљке са дијелом 63/252 и Бакташевић (Суље) Хасана са дијелом 
8/252, што по новом премјеру одговара к.ч.бр. 4803/8, Торлакова, њива, површи-
не 41 m2, уписаној у ПЛ бр. 2161/5 К.О. Приједор 1 као посјед Марјановић (Миле) 
Милке рођ. Јајчанин са дијелом 1/1,

 к.ч.бр. 28/5, Јаруга, ораница, површине 90 m2, уписана у ЗК ул. бр. 1388 
као својина Ласта Компани д.о.о. Приједор са дијелом 1/1, што по новом пре-
мјеру одговара к.ч.бр. 2986/6, Алеја козарског одреда, двориште, површине 90 
m2, уписаној у ПЛ бр. 5132/7 К.О. Приједор 1 као посјед „Оги нискоградња“ д.о.о. 
Приједор са дијелом 1/1,

да се јаве у Градску управу Града Приједора, Одсјек за имовинске послове и еви-
денцију некретнина – Трг ослобођења бр. 1, с обзиром да је Град Приједор инве-
ститор, односно корисник експропријације. Власнике молимо да се јаве у року од 
15 дана од дана објављивања огласа у седмичном листу „Козарски вјесник“, ради 
преговора о висини накнаде за експроприсане некретнине.

2. Предмет преговора ће бити купопродаја некретнина које требају бити екс-
проприсане у корист корисника експропријације Града Приједора, а у сврху из-
градње инфраструктурног објекта – примарне фекалне канализационе мреже са 
пратећим објектима у насељу Гомјеница, дијелу насеља Петрово и Миљаковци. 

3. На преговоре за купопродају непокретности могу доћи власници лично и/или 
овлашћени пуномоћници. Наведена лица су обавезна да на преговорие понесу 
идентификациони документ.

4. Преговори ће се обављати сваког радног дана од 800-1000 часова у просторијама 
Градске управе, Одсјек за имовинске послове и евиденцију некретнина, Трг осло-
бођења бр. 1, у Приједору.

5. Овај „Јавни позив“ биће оглашен у седмичном листу „Козарски вјесник“, те на 
огласној табли Градске управе Града Приједора. 

Градоначелник, Далибор Павловић

Број: 02-47-6/20
Датум: 30.3.2021. године

 У складу са одредбом члана 25. став 1. тачка в) Закона о експроприја-
цији („Службени гласник Републике Српске“, бр. 112/06, 37/07, 110/08 и 79/15) 
и на основу Одлуке Владе Републике Српке о утврђивању општег интереса 
број: 04/1-012-2-2493/20 од 10.09.2020. године, ради изградњеинфраструктур-
ног објекта -водоводне мреже са кућним прикључцима и пумпним станицама 
у насељу Каваниште, Град Приједор упућује:

ЈАВНИ ПОЗИВ
за купопродају непокретности у К.0. СП Орловци

1. Позивају се власници, односно посједници, непокретности означене као: 

 к.ч. бр. 210/3, Брдо, воћњак, у површини од 124 m2, уписана у ЗК ул. бр. 
438 К.О. СП   Орловци као сувласништво Вукадиновић (Душана) Слободана са 
дијелом 6/21, Вукадиновић (Душана) Вујадина са дијелом 3/7, Радиновић рођ. 
Вукадиновић (Слободана) Данке са дијелом 3/21, Радиновић рођ. Вукадино-
вић (Слободана) Слободанке са дијелом 3/21 и Вукадиновић (Остоје) Наде са 
дијелом 6/21, што по новом премјеру одговара к.ч. бр. 237/4, Бријег, воћњак, у 
површини од 124 m2, уписаној у ПЛ бр. 57/164 К.О. Орловци као посјед „Пољо-
производ“ а.д. Приједор са дијелом 1/1, 

да се јаве у Градску управу Града Приједора, Одсјек за имовинске послове и 
евиденцију некретнина – Трг ослобођења бр.1, с обзиром да је Град Приједор 
инвеститор, односно корисник експропријације. Власнике молимо да се јаве 
у року од 15 дана од дана објављивања огласа у седмичном листу „Козарски 
вјесник“, ради преговора о висини накнаде за експроприсану некретнину.

2. Предмет преговора ће бити купопродаја некретнине која треба бити екс-
проприсана у корист корисника експропријације Града Приједор, а у сврху из-
градње инфраструктурног објекта –водоводне мреже са кућним прикључцима 
и пумпним станицама у насељу Каваниште.

3. На преговоре за купопродају непокретности могу доћи власници лично и/
или овлашћени пуномоћници. Наведена лица су обавезна да на преговоре по-
несу идентификациони документ.

4. Преговори ће се обављати сваког радног дана од 800-1000 часова у просто-
ријама Градске управе, Одсјек за имовинске послове и евиденцију некретнина, 
Трг ослобођења бр.1, у Приједору.

5. Овај „Јавни позив“ биће оглашен у седмичном листу „Козарски вјесник“, те 
на огласној табли Градске управе Града Приједора. 

Градоначелник, Далибор Павловић

Datum: 12.4.2021. godine
Broj:  77/21 

KONKURS 
ZA PRIJEM RADNIKA                                                 

’’Bosnamontaža’’ a.d. Prijedor prima u radni odnos radnike sljedećih 
zanimanja: 

 1. Mašinski tehničari
 2. Zavarivači
 3. Bravari 
 4. Cjevari
 5. NK radnici

kao i lica drugih zanimanja mašinske ili druge struke, koja imaju želju da nauče 
pomenute poslove ili eventualno iskustva i sklonosti za navedene poslove.

 Oglas je otvoren do prijave dovoljnog broja kandidata za navedena 
zanimanja.
 Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 052/232-
680 ili na e-mail adresu: kadrovska.sluzba@bosnamontaza.com.
                                 

Uprava Društva
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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!!!

www.kozarski.com

Ј А В Н И   П О З И В 
 Обавјештава се јавност да је на сједници Скупштине 
Града Приједора одржаној  29.3.2021. године донесена 
Одлука о приступању изради измјене дијела Допуне 
Регулационог плана централне зоне Приједора са 
споменичким комплексом – II Фаза („Сл. гласник Града 
Приједора“ бр. 6/21). У току су припремне активности на 
прикупљању приједлога и сугестија за појединачна планска 
рјешења у склопу обухвата Плана.

Израдом Измјене дијела Регулационог плана биће 
обухваћен дио простора уз Радничку улицу у Приједору, 
а односи се на к.ч.бр. 2572 К.О. Приједор 1 (н.п), у 
укупној површини од 0.10 ha који захвата дио обухвата 
Допуне Регулационог плана централне зоне Приједора са 
споменичким комплексом – II Фаза, донесеног 2008. године. 
Обухват Плана приказан је на карти и уз Одлуку о приступању 
изради биће изложен у просторијама Градске управе Града 
Приједор (огласна табла Одјељења за просторно уређење 
на II спрату) и на web-site-у Града приједора: http://www.
prijedorgrad.org/ .

ПОЗИВАЈУ СЕ заинтересована лица, власници 
некретнина, корисници простора и учесници у његовој 
изградњи и уређењу, да узму учешћа у изради Плана 
ДОСТАВЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПРИЈЕДЛОГА, МИШЉЕЊА И 
СУГЕСТИЈА за планска рјешења на земљишту или објектима 
у њиховом власништву. 

Писмени приједлози, мишљења и сугестије 
достављају се путем протокола Градске управе Града 
Приједора - Одјељењу за просторно уређење у форми 
дописа до 30.4.2021. године. 

                    Потребне додатне информације у вези са наведеним 
активностима могу се добити у Одјељењу за просторно 
уређење (канцеларије бр. 52, 53 и 55, II спрат зграде Градске 
управе).

 Одјељење за просторно уређење

Драги наши родитељи, заувијек ћете остати 
у нашим срцима. Хвала вам за све.

Син Рики, кћерка Рената, зет Драшко, 
унучад: Дајана, Ивана, Милица, Бранко

15062

ДРАГАН 
ЗЕКАНОВИЋ

(1.4.2014 – 1.4.2021)

СТАКА 
ЗЕКАНОВИЋ

(16.4.2020 – 16.4.2021)

Дана 18.4.2021. навршава се пола 
године од смрти наше мајке и баке

ЈЕЛКE ТОПИЋ
(1939 – 2020)

Оставила си неизбрисив траг у нашим 
животима. Чувамо те од заборава.

Кћерке Слађана и Бранка са породицама

15079

Дана 15.4.2021. године навршила се 
тужна година од смрти нашег драгог

МИРКА КОТАРАША

С поштовањем.

Твоји: супруга Нада, кћерка Дубравка, 
синови Драшко и Стево са породицама

15056

Дана 16.4.2021. 
навршава се шест година 

од смрти драгог брата 
и оца

МИЛАНА ШОБОТА 
– ШОЛЕ

С поштовањем.
Породице Шобот и Грубор

15075

Дана 13.4.2021. 
навршило се седам 

година од смрти нашег 
драгог

РАДОМИРА 
КРЕМИЋА

(1938-2014)

С љубављу и поштовањем, чуваћемо те од 
заборава.

Супруга Рада са породицом

15063

ПРОДАЈЕМ КУЋУ 50М2 НА ПЛАЦУ ОД 1,5 ДУНУМA И ЊИВУ 
6,5 ДУНУМА У БОЖИЋИМА.

ТЕЛ. 052/211-346

ОГЛАШАВАЈТЕ
У КОЗАРСКОМ

ВЈЕСНИКУ
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ЧИТУЉЕ

Посљедњи поздрав драгом куму

РАТКУ МАЦАНОВИЋУ
Док живимо ми, живјећеш и ти 

у нашим срцима, чуваћемо те од 
заборава.

Твоји кумови: Емир, Оливера, Саша, 
Санда и СаниСеверин

15059

Дана 22.4.2021. навршавају се двије године откад није са 
нама наш вољени

СЛАЂЕНКО – ДЕНКО ТУБИН
Твој живот нестаде у трену. Тешко је прихватити твој одлазак и 
начин на који си отишао, а још теже испунити празнину која је 
нестала. Сјећање на тебе испуњава нас поносом. Поносни смо 
што смо били твоји, захвални што си био наш. Нека те у тишини 
вјечног мира прати наша љубав јача од времена и заборава.
Твоји најмилији: супруга Рената, синови Саша и Данијел и 
мајка Драгица 15070

Дана 14.4.2021. у 94 години живота 
преминуо је наш драги отац и деда

ВАСО ЕРЦЕГ
С великом тугом и љубављу, од тебе 
се опраштају твоји најмилији: кћерка 
Гордана, унука Иринеја и остала 
многобројна родбина

15080

Дана 20.4.2021. године навршава се 11 
година од смрти нашег сина и брата

ПЕРИЦЕ (Николе) ЈАРИЋА

Живјећеш у нашим срцима у 
најљепшим успоменама.

Отац, мајка и брат

15055

Сјећање на вољеног супруга и тату

ПЕРИЦУ ЈАРИЋА
(1975 – 2010)

Хвала му за доброту, љубав и срећу коју 
је несебично пружао.

Почивао у миру Божијем.

Ева и Константин Јарић
15086

PERICA JARIĆ
Godine prolaze, a sjećanja na tebe nikad 
ne blijedi. Sa ponosom te spominjemo, 
po dobru pamtimo i čuvamo od zaborava. 
Zauvijek ćeš nam nedostajati.

Denis i Dejan sa porodicama

15073

Дана 22.4.2021. године 
навршавају се двије 

тужне године од смрти 
драгог брата

СЛАЂЕНКА – 
ДЕНКА ТУБИНА

Са љубављу и поштовањем чувамо успомену на 
тебе.

Твој брат Озрен са породицом
15071

In memoriam

БРАНКО РАЧЕТОВИЋ
(14.4.1993 – 14.3.2021)

Вољени никад не умиру. 
Увијек си у нашим срцима 
и мислима. 
Твоји: кћерка Рада и унук 
Горан

15068

In memoriam

ПЕРИЦА ЈАРИЋ

По добру ћемо те памтити, са поносом помињати 
и од заборава чувати.

Породице Тривић и Оташевић

15077

Дана 20.4.2021. навршавају се три године од 
смрти нашег драгог супруга, оца и деде

МИЛАНА КЕСИЋА

Нека те у тишини вјечног мира прати наша 
љубав јача и од заборава! Хвала ти за твоју љубав и племенитост коју 
си нам несебично пружао. Твоји најмилији: супруга Нада, син Душан, 
кћерке Душанка и Божана и унучад 15072

Дана 10.4.2021. навршило се 40 дана од 
смрти наше драге сестре и тетке

ДУШАНКЕ МУЊИЗА
(1937 – 2021)

С љубављу и поштовањем, чуваћемо успомену на тебе.
Сестра Љуба са породицом

15074

Дана 17.4.2021. 
навршава се 40 дана од 

смрти
ЗДРАВКЕ 

(рођ. Добраш) 
РОСИЋ

(1931 – 2021)
12.3.2021. 

преминула

Увијек ћеш бити у мом срцу и мислима.
Твоја унука Весна са породицом

15057

Дана 18.4.2021. године навршава се година 
дана од смрти наше драге и вољене мајке

ДРАГИЦЕ (Сретe) ГАВРАНОВИЋ
(18.4.2020 – 18.4.2021)

Ожалошћени синови Младен и Миленко, синовац Владимир и поро-
дица Фазлић и Милак

15060
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Tužno sjećanje na milog nam 
supruga i oca

RATKА 
MACANOVIĆА

(8.8.1959 – 8.4.2021)
Saznanje da si nas iznenada napustio ispunjava nas neizmjernom tugom i 
bolom. S tobom u mislima živjećemo u ubjeđenju da smo izgubili svoj uzor 
i potporu. Snagu da prebrodimo samoću daće nam želja da živimo životom 
dostojnim tebe.
Tvoj odlazak za nas je veoma bolan, ali smo gordi što smo bili dio tebe. 
Hvala ti za svu ljubav i dobrotu, kojom si nas nesebično obasipao.

Tvoji: supruga Sanela i kćerke Mia i Ena 15067

Дана 8.4.2021. године изненада је 
престало да куца срце нашег брата

РАТКА (Миле)  
МАЦАНОВИЋА

Твој одлазак оставио је неизрециву тугу и бол у нашим срцима и 
душама.

Био си наш понос и радост.
Почивај у миру драги наш брате.

Твоји: Ђуро и Љубо са породицама
15066

Посљедњи поздрав драгом

РАТКУ 
МАЦАНОВИЋУ

Заувијек захвални на твојој доброти и великодушности. Увијек ћемо 
те се радо сјећати.

КОЛЕКТИВ АГЕНЦИЈЕ "ПРЕДА – ПД"

15064

Posljednji pozdrav

RATKU MACANOVIĆU

Od Ace, Melise, Kristijana, Eme i Milice
15078

Tužno sjećanje na dragog 
zeta

RATKА 
MACANOVIĆА

(8.8.1959 – 8.4.2021)

Vječno ćeš živjeti u mom sjećanju.
Tvoja punica Aida

15069

Посљедњи поздрав

РАТКУ МАЦАНОВИЋУ

Брат Мирко с породицом

15065

Дана 20.4.2021. 
године навршава 

се седам година од 
смрти нашег јединог 

брата

Увијек сте у нашим мислима и срцу.
Ваше сестре и кћерке Јагода и Вида с породицама

15058

МИЛЕ КРИВАЈЕ
(2014 – 2021)

КОВИЉКА 
КРИВАЈА

(2020 – 2021)

СЛАВКО 
КРИВАЈА

(2005 – 2021)

Прошле су двије године, како су нас напустили наши најдражи, Бато и мама.
Сестре и кћерке Нена и Зорица

ДРАГАН БАЊАЦ

15061

СТАНКА БАЊАЦ

Сјећање

ДАРА ГОРОЊА
(21.4.2016)

С љубављу и поштовањем.
Породица

(000)

In memoriam In memoriam 

(2019 – 2021)
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JEДAН ГOЛ ПРEДНOСTИ ЗA 
ПOБJEДУ "MИРE"

Рукoмeтaшицe "Mирe" сa 27:26 слaвилe су прoтив 
eкипe брчaнскoг "Jeдинствa", у мeчу 18. кoлa Прe-
миjeр лигe Бoснe и Хeрцeгoвинe. Oвoм пoбjeдoм 
приjeдoрскe рукoмeтaшицe, кoje зaузимajу пeту 
пoзициjу нa тaбeли, нaпрaвилe су прeднoст oд 
три бoдa нaд "Jeдинствoм" кojи им je нajближи 
прaтилaц. У нaрeднoм кoлу "Mирa" путуje у Бaњa 
Луку, гдje је дoчeкуje eкипa "Бoрцa", кoja je лидeр 
Прeмиjeр лигe. 

AК "ПРИJEДOР": ПИOНИРКE 
ПРВE, JУНИOРКE ДРУГE У БИХ

На  екипнoм првeнству Бoснe и Хeрцeгoвинe у aт-
лeтици наступило је 170 тaкмичaрa из 14 клубoвa. 
У oвoj кoнкурeнциjи нaшлe су сe и три жeнскe eки-
пe Aтлeтскoг клубa "Приjeдoр". Jуниoрскa сeлeк-
циja "Приjeдoрa", у сaстaву Aнaстaсиja Удoвичић, 
Бojaнa Дeшић, Mилицa Дoшeн и Сaрa Ћoрић, 
oсвojилa je другo мjeстo. Нa тaj нaчин oдбрaнилe 
су прoшлoгoдишњи рeзултaт. Успjeшнe су билe 
и пиoниркe Maja Дрљић, Сaрa Дeшић и Нeвeнa 
Шeвa, кoje су oдбрaнилe шaмпиoнску титулу 
oсвojeну прoшлe гoдинe. У кaтeгoриjи дjeвojчи-
цa eкипa "Приjeдoрa" oсвojилa je пeту пoзициjу. 
У oвoj кoнкурeнциjи нaступилe су Лaрa Дeшић, 
Mилa Рajлић и Нaтaшa Пaрхaмoв. Нa крajу, у 
гeнeрaлнoм плaсмaну приjeдoрскe aтлeтичaркe 
билe су трeћe. Oдмoрa нeмa и вeћ крeћу при-
прeмe зa нaступ нa Meђунaрoднoj уличнoj трци у 
Прњaвoру.

КК "ПРИJEДOР СПAРTAК" 
ПOБJEДOM ЗATВOРИO 

СEЗOНУ

Кoшaркaши "Приjeдoр Спaртaкa" пoбjeдoм нaд 
"Сутjeскoм" (74:64), зaвршили су oвoгoдишњe тaк-
мичeњe у Првoj лиги Рeпубликe Српскe. Приjeдoр-
чaни су oд пoчeткa дo крaja кoнтрoлисaли утaкмицу, 
свaку чeтвртину зaвршaвajући у свojу кoрист. Нaje-
фикaсниjи у рeдoвимa "Приjeдoр Спaртaкa" биo je 
Aлeксaндaр Ивeтић сa 23 убaчeнa кoшa, a прaтили 
су гa Шoрaк сa 13, тe Дрaжић, Лулић и Сaмaрџић 
сa пo дeвeт кoшeвa. КК "Приjeдoр Спaртaк" сeзoну 
je зaвршиo нa сeдмoj пoзициjи, сa дeсeт пoбjeдa и 
истo тoликo пoрaзa. Tрeбa имaти у виду дa je чeтвр-
тoплaсирнa "Слaвиja 1996" у плej-oф ушлa сa свeгa 
jeднoм пoбjeдoм вишe, штo илуструje кoликo je 
мaлa рaзликa измeђу тимoвa кojи су сe нaшли из-
мeђу чeтвртoг и oсмoг мjeстa. Нa крajу, у плej-oф, 
пoрeд "Слaвиje", ушли су и "Рaдник БН Бaскeт", "Бу-
дућнoст БН" и "Дринa Принцип".

СТОНОТЕНИСЕРИ ЗАУЗЕЛИ ТРЕЋЕ МЈЕСТО У ПРВОЈ ЛИГИ РС
У Бањалуци је одржано плеј-оф такмичење Прве лиге 
Републике Српске за мушкарце, које је одлучивало о 
пласману у Премијер лигу БиХ, а у којем су учествовале 
прве четири екипе након што су у једанаест кола одиг-
рале свака са сваком.  Приједорски стонотенисери су 
заузели врло добро треће мјесто, након што су у плеј-
офу побиједили директног конкурента за треће мјесто 
Стонотениски клуб "Славуј" из Брчког са 3:0 и изгубили 
од Омладинског стонотениског клуба "Спин" из Бања-
луке са 3:0, као и Стонотениског клуба "Борац" из Бања-
луке са 3:1. Најбољу игру је приказао Петар Вучковић 
који је добио све мечеве које је играо, а врло добру 
игру и побједу је забиљежио тринаестогодишњи Ми-
лош Радуловић, што је велики успјех с обзиром да се 
такмичи у сениорској конкуренцији. За екипу Стоноте-
ниског клуба "Приједор" су још наступили Горан Унча-
нин и Душко Попара.

ФК "ЛEOTAР" СЛAВИO У ПРИJEДOРУ
Eкипa "Лeoтaрa" сa 3:2 
слaвилa je нa гoстoвaњу 
кoд "Рудaр Приjeдoрa", 
у мeчу 22. кoлa Првe 
лигe Рeпубликe Српскe. 
Први су пoвeли гoсти 
из Tрeбињa, гoлoм 
Maксимoвићa у 15. 
минуту. Шeст минутa 
кaсниje "Рудaр" дoлaзи 
дo изjeднaчeњa прeкo 
Jaкупoвићa. Нa oдмoр 
сe oтишлo сa вoдствoм "Лeoтaрa" oд 2:1, кaд je у 43. минуту 
мрeжу изa гoлмaнa Пeтрoвићa зaтрeсao Блaжeвић. Исти игрaч 
пoвeћao je прeднoст "Лeoтaрa" гoлoм у 50. минуту. Други гoл зa 
приjeдoрску екипу пoстигao je Стjeпaнoвић у 61. минуту. Oвoм 
пoбjeдoм "Лeoтaр" je смaњиo зaoстaтaк зa првoплaсирaним "Ру-
дaрoм" нa пeт бoдoвa. У нaрeднoм кoлу, приjeдoрски тим идe у 
Кoзaрску Дубицу, гдje их дoчeкуje eкипa "Бoрцa".

"Рудар Приједор" је први на 
табели. Предност над дру-
гопласираним "Леотаром" 
је пет бодова. Ова разлика 
је требала бити и већа, јер 
је утакмица са требињском 
екипом била "меч лопта" 
која није искориштена, сма-
тра стратег "Рудар Приједо-
ра", Борис Савић.
"Била је то утакмица у којој 

су се дешавале 
ствари које се не 
би десиле у неких 
милион других 
утакмица. Имали 
смо доста пехова 
и индивидуалних 
грешака. Али у суш-
тини, има још доста 

да се игра, имамо тих 
пет бодова предности 
и добар распоред. Ми-
слим да су нам шансе 
за остварење циља јако 
добре", навео је Савић.

Зимски прелазни рок 
био је такав да је из овог 
клуба отишло неколико иг-
рача. Некима су истицали 
уговори, другима је била 
потребна промјена среди-
не. С друге стране, доведен 
је мањи број појачања.
"Дошли су доста млађи иг-
рачи, попут Амое и Санто-
са. Њих двојица су у ових 

пар утакмица показали да 
су заиста појачање. Дошао 
је и Круз који може и мора 
боље", наводи Савић.
Рачуна се на играче из ом-
ладинског погона, с тим 
да се води рачуна о томе 
да јуниорска селекција не 
остане ослабљена у својој 
премијерлигашкој борби. 
У сваком случају, играчи 
попут Мармата, Билбије, 
Сајака уз још неке изданке 
омладинске школе биће 
носиоци игре "Рудар Прије-
дора" у наредном периоду.
Оно што цијеле године 
мучи приједорски клуб је-
сте лоша реализација. Шан-
си не недостаје, али про-
тивничке мреже не тресу се 
колико би требало.
"Стање је можда и горе 
него што је било јесенас. 
Мислим, стварамо ми до-
ста прилика, али је мало 

голова. Узмимо утакмицу 
са "Жељезничар Спорт ти-
мом", на којој смо, реално, 
требали да водимо са 4:0. 
А, ми смо изгубили. Па смо 
у Модричи имали утакмицу 
у којој противник 75 мину-
та није шутнуо на гол. Нису 
прешли половину терена. 
Ми нисмо искористили три-
четири фантастинче шансе. 
И, против "Леотара" је било 
слично. Једноставно, лопта 
неће у гол", каже Савић.
Ипак, "Рудар Приједор" и 
даље заузима прву пози-
цију. Или, како  је Савићу 
рекао један првотимац "и 
даље ми возимо ауто, ни-
смо сувозач". У приједор-
ској екипи очекују да ће са 
воланом у рукама стићи на 
коначну дестинацију и да 
ће наредне сезоне бити у 
БиХ елити.  

НА ПОЧЕТКУ ОВЕ ФУДБАЛСКЕ СЕЗОНЕ ПРЕД "РУДАР ПРИЈЕ-
ДОР" СТАВЉЕН ЈЕ ЈАСАН ЦИЉ, ПОДИЋИ ШАМПИОНСКИ 
ПЕХАР У ПРВОЈ ЛИГИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И ЗАКОРАЧИТИ 
У ПРЕМИЈЕР ЛИГУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ.

БОРИС САВИЋ, ШЕФ СТРУЧНОГ ШТАБА ФК "РУДАР ПРИЈЕДОР"


