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Биће, како је најавио, форми-
ран и преговарачки тим како би 
се покушало доћи до рјешења 
којим би сви били задовољни, 
ентитети, али и конститутивни 
народи. Ситуација у БиХ је, како 
је оцијенио,  доста сложена, као 
и да ова групација странака тре-
ба да има "ваљану процјену"шта 
да чини. 
"То је наш одговор овима из 
ФБиХ који стално позивају на 
рат. Ми нећемо ратовати, не 
припремамо се ни за какав рат. 
Ово што причају Бакир, Комшић 
и Џаферовић је реторика губит-
ника. Мислим да немају сљедбе-
нике за то. Дајте да разговарамо 

о миру, Уставу БиХ, Дејтону, без 
странаца, да се договоримо како 
ово да функционише и да то по-
штујемо. Сада нам у кулоарима 
кажу да се разиђемо, али на ми-
ран начин, а не ратом. РС се неће 
разићи ратом. И ако не буде ини-
цијатива које РС дају прилику да 
се даље развија, мирни разлаз 
ће бити рјешење", поручио је 
Додик који је и на Мраковици 
поновио "да високи представник 
овдје не треба".  У истом саставу, 
како је најавио, већ за неких 15 
дана разговараће и на тему кре-
ирања политике плата. 
"Плате ћемо повећати. Трага се 

за начином како да обезбије-
димо да послодавци у реалном 
сектору повећају плате. Просјеч-
на  би требала бити већа од 
1.000 марака, а радимо и све 
да обезбиједимо и радна мје-
ста", рекао је Додик и додао да 
на Мраковици, иако су то неки 
медији најваљивали није било 
разговора о расподјели мјеста 
странкама. Али, зато јесте о на-
бавци вакцина. 
Тако би, по његовим ријечима, 
у РС осим 25.000 доза вакцине 
"Спутњик В" до 10. маја требало 
да стигне и 80.000 доза кинеске 
вакцине. Очекују се и вакцине 

из "Ковакс" програма које су 
давно плаћене.  Новинарима 
је саопштио и да је Република 
Српска успјешно трговала и на 
Лондонској берзи. "Обвезнице 
су продате за 300 милиона евра. 
То ће нам омогућити да ослобо-
димо неки други новац за по-
већање плата и да сервисирамо 
све своје дугове",рекао је Додик 
и појаснио да ће на крају ове го-
дине након поврата кредита и 
ануитета стопа задужености пас-
ти на 41 до 42 одсто, што како је 
оцијенио показује "да, без обзи-
ра на критичаре, имају успјешно 
вођење економске политике у 

Републици Српској". То да им је 
у приоритету економски раст на 
Мраковици је након састанка по-
тврдио и предсједник Социјали-
стичке партије, Петар Ђокић. 
"Република Српска је прихваће-
на као уважен политички и еко-
номски субјект на Лондонској 
берзи и људи јој вјерују да има 
капацитет да преузме обавезу 
и изврши ту обавезу",  рекао је  
Ђокић и нагласио да се у БиХ већ 
дуже вријеме осјећа застој који 
успорава и развој Републике Ср-
пске. 
Лидер НПС-а, Дарко Бањац ре-
као је да је владајућа коалиција 
апсолутно јединствена, те да 
само жели да покаже да БиХ није 
функционална државна заједни-
ца. "Позивамо колеге у ФБиХ на 
разговор и треба да разговарамо 
како бисмо били добре комшије 
или да се у миру разиђемо ако 
даље не можемо", додао је 
Бањац. 
Састанку на Мраковици при-
суствовали су и предсједници 
Уједињене Српске Ненад Сте-
вандић, НДП-а Драган Чавић и 
ДЕМОС-а Недељко Чубриловић. 
На састанку су били и високи 
функционери СНСД-а и челни-
ци институција Српске и БиХ, 
предсједник Републике Српске 
Жељка Цвијановић, премијер 
Радован Вишковић и предсједа-
вајући Савјета министара Зоран 
Тегелтија. 

"Видим огромне потенција-
ле за норвешке инвеститоре у 
енергетском сектору, било да 
се ради о соларној или хидро-
енергији, затим сектору инфор-
мацијских и комуникацијских 
технологија, индустријама об-
раде дрвета и метала као и у 
другим областима", рекао је 
Рајнертсен.
Говора је било о двије важне 

пословне активности које се 
тренутно суочавају с одређе-
ним изазовима, додао је Рај-
нертсен, похваливши спрем-
ност градоначелника да покуша 
ријешити ове проблеме који су 
важни за будуће инвестиције.
Хун сматра великим потенција-
лом Приједорчане из дијаспо-
ре, који су, како је рекао, спрем-
ни да инвестирају у ову регију. 

Разговарао је са Павловићем 
о пројекту водоснабдијевања 
који је у Приједору финансира-
ла Швајцарска. Разматрано је и 
унапређење улоге Агенције за 
економски развој града Прије-
дора "ПРЕДА-ПД" у привлачењу 
страних инвестиција.
Павловић је информисао стра-
не званичнике о изградњи 
нове индустријске зоне на 80 

хектара, која ће бити на рас-
полагању потенцијалним ин-
веститорима по веома повољ-
ним условима. Градоначелник 
је са страним званичницима 
обишао Агенцију "ПРЕДА-ПД", 
гдје је представљен пројекат 
"Prijedor Cirle Hub", који финан-
сира Швајцарска. 

Б. Дакић

АКТУЕЛНО

Састанак владајуће коалиције на Мраковици

Шеста редовна сједница Скупш-
тине града Приједора биће одр-
жана данас /петак/. На дневном 
реду је 29 тачака, а највише 
пажње биће посвећено раду 
градских установа и предузећа. 
Осим информације о тренутној 
епидемиолошкој ситуацији, из-
вјештају о раду јавних установа 
за прошлу годину, биће име-
новани чланови Комисије за 
одређивање и промјену имена 
улица и тргова у Приједору, те 
именовање чланова Одбора 
за сарадњу с дијаспором. "На 
дневном реду је и програм одр-
жавања и реконструкције мака-
дамских путева на подручју Гра-
да, те одлука о додјели награда 
и признања поводом Дана гра-
да, 16. маја", рекао је Мирсад 
Дуратовић, предсједник Скуп-
штине града Приједора. Он је 
подсјетио да комплетан дневни 
ред, те скупштинске материјале 
заинтересовани могу наћи на 
званичној страници града При-
једора. Почетак сједнице зака-
зан је за 10.00 часова.

ДАНАС 
СЈЕДНИЦА 

СКУПШТИНЕ 
ГРАДА 

ПРИЈЕДОРА

Редакција 

ПРИЈЕДОР ИМА ШТА ДА ПОНУДИ 
СТРАНИМ ИНВЕСТИТОРИМА

БИХ УСПОРАВА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ПОЛИТИЧКЕ ПАРТИЈЕ У 
НАРОДНОЈ СКУПШТИ-
НИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ЋЕ ДОНИЈЕТИ ПЛАТ-
ФОРМУ НА ОСНОВУ 
КОЈЕ ЋЕ СЕ ОБРАТИТИ 
ПАРТНЕРИМА У ФЕДЕ-
РАЦИЈИ БИХ, КАКО БИ 
СЕ РАЗГОВАРАЛО О БУ-
ДУЋНОСТИ БОСНЕ И 
ХЕРЦЕГОВИНЕ, ПОРУ-
ЧИО ЈЕ МИЛОРАД ДО-
ДИК, ЛИДЕР СНСД-А, НА 
МРАКОВИЦИ, НАКОН 
САСТАНКА ВЛАДАЈУЋЕ 
КОАЛИЦИЈЕ У РС.

ЗА ИНВЕСТИТОРЕ ИЗ ШВАЈЦАРСКЕ И НОРВЕШКЕ, КАО И ИЗ БИЛО КОЈЕ ДРУГЕ ДРЖАВЕ, 
ВЕОМА ЈЕ ВАЖНА ПРАВНА И РЕГУЛАТОРНА ПРЕДВИДЉИВОСТ КАДА ЈЕ РИЈЕЧ О УЛАГАЊУ 
У ПРИЈЕДОР, КОНСТАТОВАНО ЈЕ НАКОН РАЗГОВОРА ГРАДОНАЧЕЛНИКА, ДАЛИБОРА ПАВ-
ЛОВИЋА СА АМБАСАДОРИМА ОЛАВОМ РАЈНЕРТСЕНОМ И ДАНИЈЕЛОМ ХУНОМ. 

Д. Совиљ 



3.

www.kozarski.com

Нова управа "Топлане" 
тврди да је овим пре-
кршен ранији договор 
добављача и бившег 
ДНС-овог директо-
ра о измирењу дуга у 
мјесечним ратама од 
100.000 КМ. Дуг им 
није био споран. “За 
ових мјесец дана свог 
мандата Нискоградњи 
"Марјановић" упла-
тио сам не 100.000 КМ 
по овом договору већ 
180.000 КМ.  У међув-
ремену је, да апсурд 
већи,  стигао је и до-
пис добављача да није 
праћена динамика 
плаћања од 100.000 
КМ мјесечно, те да се 
од "Топлане" тражи из-
мирење цијелог дуга", 
рекао је Милетић. 
Због ове ситуације сада 
је упитна исплата рате 
кредита Европској бан-
ци за обнову и развој. 
Градоначелник Прије-
дора рекао је да је Град 
још 14. априла на посе-
бан рачун, који се кори-
сти само за те намјене, 
уплатио 625.000 КМ. 
Већ сутрадан те паре 

су, како 

је нагласио, повучене 
за добављача. Град је 
у овом случају, како је 
рекао,  преварени жи-
рант  и преварени га-
рант. "Топлана" остаје 
без средстава које 30. 
априла мора имати на 
рачуну како би измири-
ла дио дуга. "Топлана 
неће моћи измирити 
рату према ЕБРД-у у 
складу с предвиђеним 
датумом, јер је дотич-
ни господин прекр-
шио све договоре које 
је имао с претходним 
директором. Зато што 
то више није директор 
који је њему подобан 
и неко с ким је дого-
варао тендере, а он на 
том тенедеру сад није 
прошао, па на такав 
начин изражава револт 

према свим 
г р а ђ а н и м а 
Приједора. 
И долази-
мо у опас-
ност да 
два мили-
она евра 
г р а н т 
с р е д -
с т а в а , 

према информацијама 
којим располажем, по-
стану кредитна средст-
ва",  рекао је Павловић 
који у свему овом види 
и политичку игру. 
Тврди да бивша власт 
покушава да се обра-
чуна са садашњом. 
"Дешавања  у град-
ској  "Топлани"  свима  
говоре да удбашко-
тајкунска хоботница не 
спава и још покушава 
да својим пипцима 
онемогући рад нове 
Градске управе. Све 
ћемо урадити да пред-
узећа нормално функ-
ционишу у наредном 
периоду. Ми смо овдје 
изабрани да се супро-
ставимо тој хоботници 
и то ћемо урадити у на-
редном периоду. Уза-

луд им сви покушаји", 
додао је Павловић. Из 
Нискоградње "Марја-
новић" , у саопштењу 
прослијеђеном ме-
дијима наводе да је све 
урађено у складу са за-
коном. "Као добављач 
смо у времену од 12. 
марта до 14. априла 
извршили испоруку 

енергента у износу од 
189. 471 КМ. "Топлана" 
је за поменути период 
уплатила 180.000 КМ. 
Тражили смо информа-
цију зашто се прекинуо 
континуитет уплата на 
мјесечном нивоу у из-
носу од 100.000 мара-
ка, на име старог дуга. 
Одговор нисмо доби-
ли, па смо били 
приморани да 
своја сред-
ства обез-
б и ј е д и м о 
кроз нама 
дозвољену 
законску и 
уговорену 
о б а в е -
зу", на-
воде у 
Ниско-

градњи "Марјановић". 
Нова управа "Топлане" 
наглашава и да је сезо-
на гријања упркос свим 
проблемима наставље-
на. "Наша обавеза је 
да то поред свих пре-
прека  и сплетки омо-
гућимо. Уз сагласност 
Града, уколико то буде 
било потребно,  сезо-

на гријања ће и након 
ових седам дана бити 
продужена", поручио  
је Милетић и додао да 
имају чист образ пред 
грађанима Приједора, 
као и да их ништа неће 
зауставити у намјери 
да "Топлану" поставе 
на чврсте ноге.

М. Шодић

Купатило је, ако мене питате, 
најпожељнија просторија у ста-
ну. Предност му дајем и над ку-
хињом, мада су ми ноћни "улас-
ци" у фрижидер с временом 
пандемије постали дражи од не-
ких туристичких путовања. Зашто 
купатило? Па можеш се закључа-
ти најмање на десет минута, а да 
нико забринуто не пита гдје си. 
Можеш се купати, обављати малу 
и велику нужду, можеш на миру 
и до миле воље да плачеш, а  мо-
жеш и да се дивиш свом одразу у 
огледалу. Немојте ми сад рећи да 
то никад нисте радили. 
Оно ујутро кад устанете и при-
је умивања, док вам се на лицу 
попут тетоваже оцртавају шаре 
јастучнице, ви попут мантре по-
нављате да сте најљепши, најду-
ховитији, да сте храбри, мудри и 
шта све не.  Пречесто понављање 
обично има резултат - себе увје-
рите да је и истина оно што гово-
рите. А друге, е то је мање важно. 
Битан  је гард и ситна доза без-
образлука. Ово друго с годинама, 
а  број  ми је одавно прешишао 
број ципела, по мало и губим. И 
није ми жао, јер безобразлук и 
није тако тражена роба, мада ме 
нечија доза увијек и наново изне-
нади. Углавном негативно.  
Елем, одем неки дан с прија-
тељицом до Бањалуке. Шетња 
горе-доље по Господској, па ка-
фе-пауза у једној од тамошњих 
сластичарни. Колачи да вам не 
причам какви. С врата се ко мач-
ка на Вискас "залијепим" на чиз-
кејк. Знам не смијем, али "слаба" 
сам на ту  врсту  понуде. Узмем и 
кафу, нек иде живот и таман да 
почнем кад над главом, кафом, 
кашиком с повећим комадом ко-
лача који иде према устима, неки 
чудан лик. 
Стави ми, буквално у тањир, при-
вјесак за кључеве и одшета до 
наредног стола. Процијеним да 
је марка довољна и наставим да 
се сладим. Он се врати и каже 
ми "Ја не просим, ја радим, а ово 
кошта пет марака". Добро велим, 
поштујем ти став, врати ми мар-
ку, пет ми је пуно. Не врати, већ 
узе оне моје паре и оде. Касније 
га видим код касе, мијења сићу 
у крупне новчанице. Неколико 
по 50 које стрпа у џеп јакне. И 
би ми криво. Љубазна или глупа, 
свеједно је. Довољно разлога да 
провјерим тест интелигенције. И 
ту се навучем на онај што стално 
искаче по порталима. Испуним, 
резултат је након бањалучких 
збивања неочекивано сјајан, па 
поруком пожелим да провјерим 
и колики. Убрзо стиже и одговор 
да ће ми нова обавјештења на 
ту тему слати два пута седмично. 
Свако опет по двије марке, а ако 
не желим могу им по истој цијени 
послати поруку да их стопирам. 
Мала доза наивности, мало без-
образлука, кап двије сујете и ра-
чун без фискале од пет марака. 
На крају баладе преостаје ми 
само купатило. Оно моје с почет-
ка приче и нека мантра да вра-
тим мало самопоуздања. Трајаће 
дуже од десет минута. 

М. Згоњанин 

СТАВ
БЕЗОБРАЗЛУК 
И НИЈЕ ТАКО 

ТРАЖЕНА РОБА

КАСА "ТОПЛАНЕ" ЗАКЉУЧАНА, УПИТНЕ ПЛАТЕ РАДНИКА, РАТЕ КРЕДИТА И СВЕ ОСТАЛЕ 
ИСПЛАТЕ. УКРАТКО, ЕПИЛОГ ЈЕ ТО СЛУЧАЈА У КОЈЕМ ЈЕ АКТИВИРАЊЕМ МЈЕНИЦЕ ОД 
700.000 КМ НА УКУПАН ДУГ ОД 1.189.000 КМ РАЧУН "ТОПЛАНИ" БЛОКИРАО ДОБАВЉАЧ 
БИОМАСЕ НИСКОГРАДЊА "МАРЈАНОВИЋ". ТО СУ НА  ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈИ ПОТВРДИ-
ЛИ ГРАДОНАЧЕЛНИК ПРИЈЕДОРА, ДАЛИБОР ПАВЛОВИЋ И ВРШИЛАЦ ДУЖНОСТИ ДИ-
РЕКТОРА "ТОПЛАНЕ", ДУШКО МИЛЕТИЋ.  

БЛОКИРАН РАЧУН "ТОПЛАНЕ"

ПАВЛОВИЋ:  ГРАД ЈЕ ПРЕВАРЕНИ ЖИРАНТ

ИСПЛАТА ДУГА У РАТАМА БИО ЈЕ УСМЕНИ И КАКО ЈЕ ЗА "КОЗАРСКИ ВЈЕСНИК"  
У ТЕЛЕФОНСКОМ РАЗГОВОРУ ПОТВРДИО  ЗОРАН КНЕЖЕВИЋ, БИВШИ ДИРЕК-
ТОР "ТОПЛАНЕ"  "ЏЕНТЛМЕНСКИ" ДОГОВОР ЊЕГА И ВЛАСНИКА ФИРМЕ ДО-
БАВЉАЧА. ТВРДИ И ДА ТО НЕМА ВЕЗЕ С ПОЛИТИКОМ. ОН ЈЕ О ПОСЕБНОМ 
РАЧУНУ ЗА ПЛАЋАЊЕ РАТЕ КРЕДИТА И ТОМЕ ДА СВЕ ОНО ШТО НА ТАЈ РАЧУН 
ЛЕГНЕ НИ ЗА ШТА ДРУГО НЕ МОЖЕ ДА БУДЕ ИСКОРИШЋЕНО ГОВОРИО И НА 
ЈЕДНОЈ ОД СЈЕДНИЦА ГРАДСКЕ СКУПШТИНЕ. "ОВАЈ КРЕДИТНИ АРАНЖМАН 
ЈЕ СПЕЦИФИЧАН, ЈЕР ИМА ПОСЕБАН РАЧУН НА КОЈИ СРЕДСТВА КОЈА ЛЕГНУ 
НЕ МОГУ ДА СЕ КОРИСТЕ У РЕДОВНОМ ПОСЛОВАЊУ "ТОПЛАНЕ" ВЕЋ САМО 
СЛУЖЕ  ЗА ОТПЛАТУ КРЕДИТА. СВА СРЕДСТВА КОЈА СЕ УПЛАТЕ СУ НАМЈЕНС-
КА И НЕ МОГУ СЕ КОРИСТИТИ ЗА ДРУГЕ СВРХЕ", РЕКАО ЈЕ КНЕЖЕВИЋ.  КАКО  
ЈЕ МОГУЋЕ ДА  ДОБАВЉАЧ НАКОН СВИХ ТИХ НАВОДА ПОВУЧЕ СРЕДСТВА, 
УПИТАО СЕ ПАВЛОВИЋ. "БИВШИ ДИРЕКТОР ЈЕ МЕНЕ, ОДБОРНИКЕ, А ОНДА 
И СВЕ НАШЕ ГРАЂАНЕ ДОВЕО У ЗАБЛУДУ ГОВОРЕЋИ НЕИСТИНУ", РЕКАО ЈЕ 
ПАВЛОВИЋ. 

Далибор Павловић, 
градоначелник Приједора

 Милетић: Ништа нас неће 
зауставити у намјери да “Топлану” 
поставимо на чврсте ноге 
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ИНТЕРВЈУ

ИМАМ ВЕЛИКА 
ОЧЕКИВАЊА 

ОД ПРИЈЕДОРА, 
НЕ КРИЈЕМ ТО

ЖЕЉКА ЦВИЈАНОВИЋ, ПРЕДСЈЕДНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

ПРИЈЕДОР ЈЕ ЈЕДАН ОД НАЈВАЖНИЈИХ ГРА-
ДОВА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ И УЗ ПОДРШКУ 
ЛОКАЛНЕ И РЕПУБЛИЧКЕ ВЛАСТИ, У ОВОМ 
ГРАДУ ПЛАНИРАНА ЈЕ РЕАЛИЗАЦИЈА БРОЈ-
НИХ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЈЕКАТА. РЕ-
КЛА ЈЕ ОВО, У ИНТЕРВЈУУ ЗА "КОЗАРСКИ 
ВЈЕСНИК", ЖЕЉКА ЦВИЈАНОВИЋ, ПРЕД-
СЈЕДНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ. 

Између осталог, најављена је ре-
конструкција болнице, изградња 
путева, пројекат заштите од по-
плава, али и изградња новог 
објекта за дјечији вртић.
"Ми смо реконструисали и из-
градили бројне болнице ши-
ром Републике Српске. Биле су 
одређене интервенције када 
је у питању болница у Приједо-
ру и оно што је неопходно је да 
створимо исте или сличне усло-
ве, као што је то у другим реги-
оналним центрима. Болница 
у Приједору опслужује велики 
број пацијената и треба напра-
вити боље услове за пацијенте 
и здравствене раднике.  Када је 
у питању путна инфраструктура, 
поред стратешки важног пројек-
та, као што је ауто-пут, ми смо се 
договорили да зађемо у мјесне 
заједнице и да неке друге путне 
комуникације ставимо у бољу 
функцију. То би требало да зна-
чи бољу повезаност мјештана 
који живе у одређеним мјесним 
заједницама са центром града. 
Преко ауто-пута, сам град биће 
боље повезан са Бањалуком и 
даље према Србији. 
Наша стратешка опредјељеност 
је да све тачке у Републици Ср-
пској повежемо путевима, ауто-
путевима, брзим саобраћајни-
цама. Такође, разговарали смо 
о томе шта можемо урадити за 
нашу дјецу, дјецу која чекају мје-
сто у вртићу. У циљу проширења 
капацитета, договорен је нови 

пројекат, изградња вртића, за 
шта сам као предсједник, посеб-
но заинтересована и гдје могу 
дати допринос. С обзиром да по-
стоји велики број број родитеља 
који чекају мјесто за своју дјецу 
у вртићу, тај проблем морамо 
отклонити да би они лакше мо-
гли да се организују. Поред тога, 
у Приједору се постепено от-
клањају проблеми и недостаци 
када су у питању школски објек-
ти. Приликом посјете Приједору, 
обећала сам помоћ за санацију 
одређених школских објеката, 
како би и сеоска подручја имала 
исте услове у односу на градске 
средине.  Настојимо пуном па-
ром да повежемо расположиве 
капацитете републичких и град-
ских институција, и да се ти ре-
зултати виде. Имам заиста вели-
ка очекивања када је Приједор у 
питању, и то не кријем, који има 
капацитет, потенцијал, стратеш-
ку и географску важност. У Прије-
дору препознајем опредјељност 
да направимо додатне искораке 
како би побољшање осјетио сва-
ки Приједорчанин",  истакла је 
Цвијановићева.

У ЉУБИЈУ ЈЕ НЕОПХОДНО 
УЛАГАТИ

Љубија је једна од мјесних зајед-
ница у коју је неопходно улага-
ти. Некада је она била центар 
привредног развоја, а од не-
кадашњег сјаја остала су само 

сјећања. Међутим, то не значи 
да ће ова средина бити запо-
стављена.
"Промјене се не могу десити 
преко ноћи, али постоји велика 
опредељеност градских власти 
да врате Љубији све што је мо-
гуће од садржаја и услова за жи-
вот.  У томе имају моју подршку, 
као и Владе Републике Српске, 
јер становници Љубије то заслу-
жују. 
Развијајући Српску, водимо ра-
чуна да се инфраструктурни 
пројекти реализују широм Ре-
публике и да ниједна средина 
не буде изостављена. Љубија у 
бившој земљи није била, тако 
да кажем, мало мјесто и Љубији 
треба вратити све што је то мо-
гуће, од садржаја и изгледа, јер 
прилично тужно дјелују многе 
ствари које сам видјела на лицу 
мјеста. 
Ипак, драго ми је да тамо по-
стоји интерес људи да развијају 
одређене послове и приликом 
посјете једном тамошњом пред-
узећу, видјела сам да постоји 
намјера да се број запослених 
повећа за дупло, што је велика 
ствар и за велике средине, а ка-
моли за Љубију. Тако да треба-
мо активизам са двије стране, 
и од градских, али и републич-
ких власти. Радићемо заједно и 
развијаћемо Љубију", обећава 
предсједница.

ПРИЈЕДОР ИМА 
КОНЕКЦИЈУ СА 
РЕПУБЛИЧКИМ 

ВЛАСТИМА

За напредак и развој локалних 
заједница, од великог значаја 
је интеракција са републичким 
властима. Приједор то има.
"Задовољна сам оним што ви-
дим у Приједору. Ту су једни, 
прилично млади људи, који су на 
челу Града. Живимо у времену 
када уводимо младе на значај-
не функције и то је добро. Пре-
познајем ту енергију и упорност 
у Приједору и дајем подршку тој 
младој екипи и желим да При-
једор осјети благодети добре, 
тијесне сарадње између Репу-
блике и Града", истакла је наша 
саговорница.

ЕПИДЕМИОЛОШКА 
СИТУАЦИЈА У РС СЕ 

СТАБИЛИЗУЈЕ 

Коментаришући епидемиолош-
ку ситуацију у Српској, Цвија-
новићева каже да се она ста-
билизује. Међутим, забрињава 
чињеница да је све већи број 
оних са тежом клиничком сли-
ком. Задовољна је процесом 
имунизације у Српској.
"Република Српска је ушла у све 
могуће аранжмане да бисмо 
обезбиједили вакцине и по томе 
се види наша предност у односу 

на друге. Ми смо то организова-
но урадили и све моје похвале 
иду за активности институција 
и за Владу. То је значило на 
вријеме правити аранжмане и 
уплаћивати средства без калку-
лисања. 
Имамо вакцинацију која тече у 
континуитету и то је сада најваж-
није. Наравно, вољела бих да 
имамо и више вакцина, али важ-
но је, као што сам рекла, да се 
процес одвија широм Републике 
Српске, што ће нам вратити си-
гурност и шансу да организујемо 
своје послове и животе као што 
смо то чинили раније.
Процес вакцинације, који је по-
чео у фебруару, полако се одвија 
и идемо у сусрет да имамо све 
већи број људи који су вакцини-
сани, да растеретимо  здравство, 
омогућимо свим привредним 
дјелатностима да функционишу, 
а да наставни процес да орга-
низујемо на начин који ће бити 
адекватнији, бољи и функцио-
налнији. 
Много је тешких изазова стало 
у ових годину дана - да не оста-
вите дјецу без образовања, рад-
ника без могућности да заради 
своју плату, послодавца без мо-
гућности да раднику обезбиједи 
плату, здравственом раднику да 
ради у ненормалним услови-
ма…. Стало је толико активности 
у ових годину дана, али ме ра-
дује чињеница да, сваки пут када 
уђемо у кризну ситуацију, Репу-
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блика Српска покаже капацитет 
да управља и излази из кризе 
и да рјешава ствари. То је огро-
ман потенцијал и капитал", каже 
Цвијановићева. 
Раније је најављено повећање 
плата за здравствене раднике, 
просвјету и полицију. Цвијано-
вићева каже да ће то бити реа-
лизовано у наредном периоду, 
али да се још преговара на који 
начин.
Идемо у том правцу и то поново 
показује да и у тешко вријеме 
можемо да размишљамо о по-
већању плата. Поред ових кате-
горија, морамо водити рачуна 

о томе да се повећава стандард 
људи који раде у приватном сек-
тору. И ту налазимо одређена 
рјешења.  
Капацитет Републике показује и 
то да смо нашли начин да обез-
биједимо средства и не будемо 
уцјењивани од стране ММФ-а, 
ни од било кога другог и да има-
мо ликвидност буџета. Изашли 
смо по други пут на међународ-
но тржиште капитала и то је ве-
лика ствар. 
Република Српска, по питању 
нивоа задужености, у односу на 
земље окружења, не налази се у 
категорији критичних земаља, а 
с друге стране обезбјеђујемо но-
вац да можемо функционисати, 

истовремено похарани недаћом 
која траје више од годину дана. 
Наш циљ је да и даље повећа-
вамо плате и да имамо новац за 
кризне ситуације",  истиче Цвија-
новића, која је политичку ситу-
ацију у Српској оцијенила као 
стабилну.

ИНСТИТУЦИЈЕ У РС 
СУ СТАБИЛНЕ

"Влада функционише, функцио-
нише Народна скупштина. Оно 
што је добро, постоји веза са 
нашим људима који обављају 
функције на  нивоу БиХ, што ра-

није није био случај. На нивоу 
БиХ имали смо људе из струк-
туре СДС-а и ПДП-а и то је било 
веома лоше искуство. Било је 
ситуација када смо требали да 
обезбиједимо новац за Репу-
блику Српску, а представници из 
Српске нађу начин да блокирају 
тај новац. Биле су невјероватно 
отежавајуће околности... Ми у 
Републици Српској смо сада ста-
билни, али живимо у нестабил-
ној БиХ. Било би нам далеко лак-
ше да живимо у окружењу, гдје 
можемо осјетити стабилност на 
неком ширем терену. У оваквој 
држави се то не може, ако има-
те такву острашћеност и ако по-
стоји они којима којима у глави 

станује рат. 
Ми не смијемо жртвовати ста-
билност Републике Српске због 
онога што влада у БиХ, а то је 
један општи неред у односи-
ма. Нема искрених односа, раз-
умијевања, жеље да се прева-
зиђу одређени проблеми, да се 
из прошлости извуку поуке и ви-
димо како прагматично можемо 
да организујемо будућност. 
Ја не говорим о будућности пуној 
љубави, али морамо бити пра-
ктични и прагматични и кори-
стити све оно што имамо да би 
два два ентитета живјела у миру, 
функционисали и користили мо-

гуће погодности, а налази се на 
нивоу БиХ - то је моја визија су-
живота. А визија у којој вас неко 
малтретира, мрцвари, не да вам 
да живите, да се финансијски 
опоравите, политичку стабил-
но да дјелујете…   не признајем 
такво окружење, зато што је то 
оптерећење, а не олакшање.
Мораћемо о томе отворено да 
причамо, иако сам свјесна да са 
друге стране немамо саговорни-
ка, зато што су навикли да увијек 
направе галаму, ослоне на раме 
неког странца и траже да неко 
брани оне вриједности које не 
станују у БиХ. 
Република Српска иде напријед и 
то нервира многе. Не смијемо  се 

заустављати, оно што Република 
намјерава да постигне јесте раз-
вој - истиче Цвијановићева, која, 
како, каже, у овим тренуцима 
не види напредак БиХ, у било 
каквом смислу.
"Ми имамо високог представ-
ника који каже да је Република 
Српска оптерећење за БиХ. То је 
безобразлук. Спрега политичког 
Сарајева и Међународне зајед-
нице таква је да брани неки су-
веренитет и територијални ин-
тегритет. Какав суверенитет ми 
бранимо у земљу у којој високи 
представник може да ради то 
што ради?  Мислим да држава 

свој суверенитет и интегритет и 
то да нешто добро ради, пока-
зује онда када све држи у својим 
рукама. БиХ у којој нико никоме 
није непријатељ, у којој нико 
никоме не одузима права, жели 
да саслуша саговорника је БиХ у 
којој се можемо кретати, напре-
довати”, тврди Цвијановићева.

СРПСКА ИМА ПОМОЋ И 
ПОДРШКУ СРБИЈЕ, НА 

СВИМ ПОЉИМА

"Србији је важно да уради нешто 
добро у свакој нашој локалној 
заједници и то нам много значи. 
И, ми учествујемо у реализацији 
тих пројеката својим средствима. 

Србија, таква каква јесте, а јака 
је, чињеница је са којом многи 
не могу да живе. Ми можемо, 
јер Србија заједно са нама, а и са 
многима у регији, може да реа-
лизује стратешки важне пројек-
те.  У мају са Србијом отпочиње-
мо пројекат "Бук Бијела", а и 
многе друге значајне пројекте. 
Причамо о стратешком пројекту 
да се повежемо ауто-путем који 
нам даје нову развојну шансу. 
Стратешки пројекат је и аеро-
дром у Требињу и Србија је 
опредјељана да то реализује 
заједно са нама. Ми никада ни-
смо одустали од тог пројекта, 

али смо чекали право вријеме. 
Можемо се ослонити на Србију 
и то је добар осјећај, а добар је 
осјећај и да Србија напредује у 
сваком погледу. 
Ми смо на то поносни. Не знам 
зашто Сарајеву не ваља ништа 
што Србија ради, ваљда је ин-
терес регије да сви буду финан-
сијски ојачани, да будемо ојача-
ни инфраструктурно и све то нам 
даје могућност за боље комуни-
кацијске везе за наше привред-
нике. Када само критикујете, 
онда немате ништа. Ми нећемо 
тако да живимо, ми хоћемо да 
напредујемо", категорична је 
Цвијановићева.

Б. Дакић
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Грађани су задовољни 
организацијом, јер нема 
чекања и сви имају тер-
мин за вакцинисање. "По-
ручујем грађанима да је 
вакцинација једини пут да 
дођемо до краја ове по-
шасти", каже Љубица Бал-
тић. Додаје да први пут 
није имала реакцију на 
вакцину и увјерена је да 
ће и са ревакцинацијом 
све бити у реду.
Први човјек града Прије-
дора задовољан је што је 
ревакцинација грађана 

настављена у предвиђе-
ном року. Најавио је и 
куповину аутоматског аг-
регата за чување вакцина.
"Предузете су све мјере и 
ових дана град Приједор 
ће помоћи Дому здравља. 
Купићемо нови савреме-
ни аутоматски агрегат, 
који се приликом нестан-
ка струје аутоматски пали 
и не дозвољава све оно 
што се дешавало у проте-
клом периоду", изјавио је 
Далибор Павловић.
Подсјећамо, у приједор-

ском Дому здравља пре-
кинута је ревакцинација 
уз образложење да су вак-
цине пропале због нестан-
ка електричне енергије. 
Случајем вакцине бави се 
Окружно тужилаштво које 
је због пропадања 1.342 
вакцине отворило истрагу 
против вршиоца дужности 
директора Дома здравља 
Приједор, Слободана 
Јавора и начелника Хи-
гијенско-епидемиолошке 
службе, Милице Отковић. 

Д. Совиљ 

НАСТАВЉЕНА РЕВАКЦИНАЦИЈА 
ГРАЂАНА СТАРИЈИХ ОД 65 ГОДИНА

На састанку се дискутова-
ло о досадашњим начи-
нима наплате ученичких 
карата обзиром на преки-
де школске године усљед 
пандемије вируса корона. 
Констатовано је да је за 
април мјесец дио превоз-
ника наплатио 50% од мје-
сечне карте, дио 25% или 
су вршили наплату днев-
них карата у аутобусу. 
Договорено је да ће ма-
турантима који су платили 
50% мјесечне карте иста 
вриједити и за мај мјесец, 
тачније половину маја ко-
лико им траје настава, док 
ће сви остали средњош-
колци који су платили 50% 
том картом путовати у јуну 
мјесецу, тачније половину 
јуна колико им траје на-
става.
Градоначелник је нагла-
сио да препознаје значај и 
одговорност коју носи по-
сао превозника, да ције-

ни њихове напоре које, 
кроз пандемију корона 
вируса, улажу како би пру-
жили адекватне услуге 
грађанима нашег града. 
Схватајући тешку финан-
сијску ситуацију у којој се 
превозници налазе гра-
доначелник је најавио 
и финансијску подршку 
рада превозника у висини 
од 2.000 КМ, чија ће прва 
половина бити уплаће-
на крајем маја мјесеца, а 

друга половина пред по-
четак наредне школске 
године.
Градоначелник је потвр-
дио да ће се слични са-
станци организовати у 
периоду између двије 
школске године, како би 
се нашао најбољи могући 
модел рада превозника 
на задовољство и превоз-
ника и путника.

ДОГОВОРЕН НАЧИН ФИНАНСИРАЊА 
ПРЕВОЗА ЗА УЧЕНИКЕ

Удружење грађана "На-
родна кухиња - Оптими-
сти" у Приједору дјелује 
већ шест година, а ове 
године по први пут су од-
лучили да муслиманским 
вјерницима припреме и 
подијеле 700 ифтара. Већ 
у суботу направили су 236 
ифтара које су подијелили 
директно на кућне адре-
се. 
"Иначе сваког дана у на-
шој народној кухињи 
правимо 280 оброка за 
кориснике, без обзира да 
ли они посте или не. Же-
лим да се захвалим свима 
који су нам помогли, јер 
ми, као удружење, то не 
бисмо успјели одради-
ти без помоћи донатора. 
Битно је, поготово у мјесе-
цу Рамазану, да покажемо 
људску топлину према на-
шим корисницима и суг-
рађанима", сматра Зијад 
Чанић, предсједник Удру-
жења грађана "Народна 

кухиња - Оптимисти". 
За припремање ифтара 
задужена је куварица Гор-
дана Мишић Бунџа, која 
напомиње да јело мора 
бити топло и спаковано на 
вријеме, у термину који је 
договорен за подјелу иф-
тара.  "Главно јело била је 
пилетина, прилог рижа и 
грашак. Уз то купус салата, 
хурма која иде по обичају, 
потом слатка пита од ја-
бука и бурек и сирница", 
истиче Мишић Бунџа.  
Расподјела ифтара добро 
је организована у "Опти-
мистима", а достављачи 
се брину да храна стигне 
на вријеме у сваку мјесну 
заједницу. "Подијелили 
смо се по више мјесних 
заједница односно џема-
та, да стигнемо до сваког 
вјерника до одређеног 
временског рока. Потру-
дили смо се да 240 ифтара 
буде подијељено до 15 до 
20 часова,  с тим да смо 

почели подјелу у 19, како 
би на кућну адресу стигао 
топао ифтар. Ми смо ту да 
помогнемо, без обзира на 
који начин", каже један од 
достављача Мухарем Ав-
дагић.
Мирсад Хоџић памти дав-
на времена када је као 
дијете ишао на Јерезу и 
доносио воду вјерницима 
у Старом Граду. 
"У сјећању ми је остало 
доста тих радости из дје-
тињства. Када се упале 
кандиљи, ми идемо од 
куће до куће и обавјешта-
вамо вјернике да се може 
ифтарити. По исламском 
обичају, прво се поједе 
хурма, затим се прави 
лимунада. Старији воле 
прво да попију кафу, а 
млади одмах почињу је-
сти", присјећа се Хоџић 
који напомиње да се у 
мјесецу Рамазану праве 
посебна босанска јела. 

"ОПТИМИСТИ" ПРИПРЕМАЈУ 
700 ИФТАРА ЗА ВЈЕРНИКЕ

"На територији града При-
једора до сада има 304 
регистроване заједнице 
етажних власника.  Нема-
мо податак колико има 
стамбених објеката који 
нису регистровани. Циљ 
ове акције је да анимира-
мо што већи број станара 
да региструју заједнице 
и на тај начин остварују 

своја права у стамбеним 
објектима гдје живе", по-
ручио је Драгослав Кабић, 
вршилац дужности начел-
ника Одјељења за стам-
бено комуналне послове.  
Кабић је нагласио да се 
за сва питања и дилеме, 
станари нерегистрова-
них зграда могу обратити 
овом одјељењу и додао 
да ће се Градска управа 
овим питањима озбиљ-

није бавити у наредном 
периоду. 
Примјер добро и функ-
ционално организоване 
заједнице етажних влас-
ника су станари зграде 
“Плави солитер” у улици 
Саве Ковачевића. Али има 
и проблема око наплате 
коришћења пословних 
простора.  Дражен Ћопић, 

предсједник Управног од-
бора Заједнице етажних 
власника "Плави солитер" 
истиче да је наплативост  
добра када су у питању 
станари зграде.  "При-
морани смо да тужимо 
оне власнике пословних 
простора који не плаћају. 
Имамо  примјер у згради, 
од 2013. се споримо за 
наплату и питање је како 
ћемо да наплатимо тај 

дуг", рекао је Ћопић.  Он 
истиче да је дуг туженог 
власника пословног про-
стора око 9.000 марака. 
Адвокати који су заступа-
ли и једну и другу стра-
ну у судским споровима 
кажу да је закон јасан и 
да станари и коирисни-
ци пословних простора у 
зградама морају плаћати 
предвиђене обавезе. 
Закон је предвидио да за 
оне стамбене јединице 
које се нису организова-
ле у заједницу етажних 
власника, локална упра-
ва именује привременог 
управника. Кабић каже 
да у досадашњим град-
ским буџетима нису била 
предвиђена средства за 
финансирање привреме-
не управе и да ће Градска 
управа тражити рјешење 
и за ово питање. По њего-
вим ријечима, завршетак 
регистрације заједнице 
етажних власника свих 
стамбених јединица у 
Приједору омогућио би 
детаљнији увид у стање 
и потребе тих објеката 
и утврђивањем приори-
тета олакшао тражење 
бесповратних средстава 
из европских фондова по 
основу енергетске ефи-
касности.  

АКЦИЈА  ЗАВРШЕТКА  РЕГИСТРАЦИЈЕ  
ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА 

У ПРИЈЕДОРУ ЈЕ НА-
СТАВЉЕНА РЕВАК-
ЦИНАЦИЈА ГРАЂА-
НА СТАРИЈИХ ОД 65 
ГОДИНА. СТИГЛО 
ЈЕ 500 ДОЗА ДРУ-
ГЕ КОМПОНЕНТЕ 
"СПУТЊИКА В", 
НАКОН ШТО ЈЕ ИЗ 
РАНИЈЕ ПОЗНАТИХ 
РАЗЛОГА, ПРОЦЕС 
ВАКЦИНАЦИЈЕ ПРЕ-
КИНУТ. 

Т. Мандић

Градска управа

У МЈЕСЕЦУ РАМАЗАНУ, ВЈЕРНИЦИ ИСЛАМСКЕ ВЈЕРОИСПОВИЈЕ-
СТИ ПРОЧИШЋАВАЈУ СЕ ПОСТОМ, НЕ САМО ФИЗИЧКИ НЕГО И 
ДУХОВНО, ЧИЊЕЊЕМ ДОБРИХ ДЈЕЛА. ОД ЗОРЕ ДО ЗАЛАСКА 
СУНЦА, ЗАБРАЊЕНО ЈЕ КОНЗУМИРАЊЕ БИЛО КАКВЕ ХРАНЕ И 
ПИЋА, УКЉУЧУЈУЋИ И ВОДУ. 

З. Совиљ

ИАКО ЈЕ ПРОШЛО ДЕСЕТ ГОДИНА ОД УСВАЈАЊА ЗАКОНА О 
ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА, У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ СВЕ СТАМБЕНЕ 
ЈЕДИНИЦЕ ЈОШ УВИЈЕК НИСУ ОРГАНИЗОВАНЕ ПО ПРЕДВИЂЕ-
НИМ ПРАВИЛИМА. У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ПОКРЕНУЛИ СУ АКЦИЈУ 
ЗАВРШЕТКА РЕГИСТРАЦИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА.  

ГРАДОНАЧЕЛНИК ПРИЈЕДОРА, ДАЛИБОР ПАВЛОВИЋ ОДРЖАО ЈЕ 
САСТАНАК СА ПРЕДСТАВНИЦИМА СВИХ 13 АУТОБУСKИХ ПРЕВОЗ-
НИКА ГРАДА ПРИЈЕДОРА, А ПОВОДОМ РЕГУЛАЦИЈЕ НАПЛАТЕ 
ЂАЧКИХ КАРАТА ОБЗИРОМ ДА СУ СЕ СВИ УЧЕНИЦИ ВРАТИЛИ У 
ШКОЛСКЕ КЛУПЕ. 
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Здравко Вајагић је човјек 
чији опус није бројан, али 
је изузетан. Он је ученик 
Недељка Гвозденовића и 
осим богатог стваралач-
ког искуства има богато 
искуство и у педагошком 
раду, што између осталог 
подразумијева и то да је 
оснивач и професор на 

Академији за умјетности 
и консервацију у Београ-
ду. "Професор Вајагић 
је доласком у Приједор, 
још 2017. године иска-
зао жељу да Приједору 
и Новом Граду поклони 

поједина дјела јер, како 
је рекао, ово подручје до-
живљава као свој духовни 
простор", Зоран Радоњић, 
директор Музеја Козаре.
Документариста Кул-
турно-образовног цен-
тра Нови Град, Мирјана 
Дрљача, рекла је да их је 
прије двије године профе-

сор Вајагић обавијестио  
о стварању ових легата. 
"Прошле године у фебру-
ару смо  започели правни 
дио да успијемо преба-
цити слике у РС и од тада 
тражимо један добар да-

тум да прикажемо овако 
вриједну изложбу у неком 
најбољем свјетлу. Нисмо у 
могућности да направимо 
класично отварање, али 
мислим да ће ова излож-
ба изазвати велико инте-
ресовање ликовне публи-
ке у Приједору", додала је 
Дрљача.

Ова дјела настала су у раз-
личитим периодима, па 
представљају и својеврс-
ну ретроспективу рада 
Здравка Вајагића. 

Спajaњe дoмaћe кухињe 
и дoбрo пoзнатих укусa сa 
сaврeмeним кулинaрским 
трeндoвимa дoдaтнo би 
oснaжилo гaстрo-тури-
стичку пoнуду, oцjeнa je 
угoститeљa. 
"Maлo другaчиje сeрви-
рaнa дoмaћa кухињa. 
Нaшa хрaнa, кoja je нe 
знaм из кojeг рaзлoгa 
зaпoстaвљeнa, бeз икaквe 
пoтрeбe. Mислим дa сe 
мoжe дoстa квaлитeт-
нo прeзeнтoвaти и дa 
сe покaжу туристимa  
чaри нaшe пoткoзaрскe, 
приje свeгa цицварe пa 
oндa и oстaлoг", кaжe 
Слoбoдaн Maрин, влaс-
ник рeстoрaнa у Кoзaрскoj 

Дубици.
Другaчиjим приступoм у 
прeзeнтaциjи пoткoзaр-
ских jeлa oнa би пoстaлa 
дaлeкo приступaчниjа и 
прeпoзнaтљивиja, jeднa je 
oд лeкциja oвe рaдиoни-
цe. Нaшa хрaнa je нeштo 
чим сe трeбaмo пoнoсити, 
и нeштo je штo мoрa бити 
диo туристичкe пoнудe 
Кoзaрe и oкoлних зajeд-
ницa.
"Жeљeли смo, приje свeгa, 
дa прoмoвишeмo кoзaр-
ски jeлoвник, и jeлa кoja 
сe трaдициoнaлнo при-
прeмajу у Пoткoзaрjу. Дa 
људимa дамо идeje кaкo 
мoжeмo трaдициoнaлну 
хрaну уклoпити у кoнцeпт 

сaврeмeнoг рeстoрaнa и 
пoслужити нa мaлo дру-
гaчиjи нaчин. Кao нeку 
вaриjaту стрит-фудa. Дa 
и нa тaj нaчин прoмo-
вишeмo нaшу кухињу",  
нaпoмињe Oливeрa Бр-
дaр Mиркoвић, кoja je вo-
дилa рaдиoницу.
Oвe рaдиoницe су jeднa 
у низу aктивнoсти кoje 
сe рeaлизуjу у oквиру 
прojeктa "Feel Kozara", 
чиjи кoнaчaн циљ jeсте 
jaчaњe туристичкe пoнудe 
oвe рeгиje, тe прoмoциja 
Кoзaрe кao нeзaoбилaзнe 
туристичкe дeстинaциje.
"Пoeнтa oвoг сaмoг прojeк-
тa je упрaвo тo, дa oбjeди-
нимo циjeлу oву пoнуду. 
Нe сaмo Приjедoрa, вeћ 
гeнeрaлнo циjeлoг oвoг 
пoдручja кaкo бисмo кao 
интeгрисaнa цjeлинa нa-
ступили у прoмoтивним 
aктивнoстимa, oднoснo 
нaступили кa будућим 
пoтрoшaчима, oднoснo 
туристимa",  пojaснилa je 
прojeкт мeнaџeр, Mилeнa 
Гњaтoвић Симaтoвић.
Прojeкaт "Feel Kozara" 
кojи рeализује Aгeнциja зa 
eкoнoмски рaзвoj грaдa 
"ПРEДA-ПД", прoвoди 
сe унутaр "EU4Business" 
прojeктa у БиХ кojи финaн-
сирa Eврoпска униja.

СTAРA ПOTКOЗAРСКA JEЛA 
У НOВOM РУХУ

Т. Мандић

ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА 
ЛЕГАТА ЗДРАВКА ВАЈАГИЋА

Слађана Миљевић једна је 
од ријетких са оштећеним 
видом која има посао. 
Већ десет година ради у 
Агенцији локалне демо-
кратије. Захвална је свом 
послодавцу, јер су јој као 
слабовидом лицу пружи-
ли шансу да ради. 
Међу онима који поку-
шавају да се запосле је и 
Јадранка Ружичић, дипло-
мирани социјални радник. 
"Тренутно је актуелан још 
један конкурс, предала 
сам документацију па 
видјећемо, мада како се 
досад показало нешто не 
вјерујем да ћу проћи ни 
сада", додаје Ружичићева. 
Небојша Ђукановић, пред-

сједник МОСС-а Приједор 
каже да је ситуација вео-
ма тешка јер, како каже, 
инвалида да запосли неће 
нико. Редовној и избор-
ној сједници Скупштине 
МОСС-а Приједор прису-
ствовао је и Бранко Су-
зић,  предсједник Савеза 
слијепих РС. Додаје да је 
већ покренуо иницијати-
ву према Савезу општина 
и градова РС како би се 
више средстава издвајало 
из градских и општинских 
буџета за помоћ слијепим 
и слабовидим лицима 
приликом запошљавања и 
финансирања пројектних 
и програмских активности 
организација које дјелују у 

РС. Помоћ локалне зајед-
нице неће изостати, па 
удружење може да рачуна 
на финансијску подршку 
Градске управе Приједор. 
На сједници  Скупштине 
изабрано је ново руковод-
ство, а усвојен је финан-
сијски и извјештај о раду 
за 2019. и 2020. годину, 
као и план рада. За новог 
старог предсједника иза-
бран Небојша Ђукановић, 
потпредсједника Јадранка 
Ружичић и секретара Јеле-
на Ђукановић. До неколи-
ко персоналних промјена 
дошло је у Управном од-
бору, комисијама и Скуп-
штини. 

НЕЗАПОСЛЕНОСТ НАЈВЕЋИ ПРОБЛЕМ 
СЛИЈЕПИХ И СЛАБОВИДИХ ЛИЦА

Прeдсjeдник oвoг удру-
жeњa, Илинкa Maцурa 
зaхвaлилa сe грaдoнaчeл-
нику нa пoдршци. Oнa 
je нaпoмeнулa дa je oвo 
други oдлaзaк нa Кoзaру 
у oвoj гoдини. Зa дjeцу 
су тoкoм бoрaвкa oргa-
низoвaнe и шкoлe aстмe и 
дисaњa, кaкo би нaучили 
кaкo дa сe лaкшe избoрe 
сa oвoм бoлeшћу.
"Mи увиjeк организујемо 
прeдaвaњe о томе штa 
je aстмa, кaкo дa сe из-
бoримo с њoм. Кaкo дa 
сaми сeби oлaкшaмo и 
дa смaњимo тaj нaпaд. И 

углaвнoм сa дjeцoм учимo 
прaвилнo дисaњe. Вjeжбe 
дисaњa су зaистa вeoмa 
битнe кoд дjeцe aстмaти-
чaрa. Дaклe, прaвилaн 
уздaх и прaвилaн издaх", 
кaжe Maцурa.
Градоначелник je нaпoмe-
нуo дa je и прoшлe гo-
динe, нaкoн штo сe упoз-
нao сa рaдoм "Aнeмoнe", 
личнo пoмoгao дa сe oр-
гaнизуje oвaкaв излeт нa 
Кoзaри.
"Грaд Приjeдoр и ja кao 
грaдoнaчeлник, стaћeмo 
изa прojeкaтa "Aнeмoнe". 
И имaћe знaчajну пoдршку 

oд Грaдa, пунo вeћу нeгo 
у прoтeклoм пeриoду. 
Jeр, кaд видим oву дjeцу, 
кaкo oвдje лaкшe и бoљe 
дишу и кaкo су срeћни и 
вeсeли, oндa смaтрaм дa 
je нaш зaдaтaк дa им oмo-
гућимo дa нaчинe кoрaкe 
кojи ћe пoмoћи њихoвoм 
здрaвљу", рeкao je Пaвлo-
вић.
Удружeњe "Aнeмoнa" je 
jeдинo тaквo удружeњe 
у БиХ и oкупљa oкo 700 
члaнoвa, нajвишe дjeцe 
дo 17 гoдинa. 

ПAВЛOВИЋ ПOДРЖAO 
НAJMЛAЂE ЧЛAНOВE "AНEMOНE"

Н Е З А П О С Л Е -
НОСТ, НЕРА-
З У М Ј Е В А Њ Е , 
ДИСКРИМИНА-
ЦИЈА, САМО СУ 
НЕКИ ОД ПРО-
БЛЕМА СА КОЈИ-
МА СЕ СУОЧА-
ВАЈУ СЛИЈЕПЕ 
И СЛАБОВИДЕ 
ОСОБЕ. 

УГOСТИТЕЉИ ПOТКOЗAРСКE РEГИJЕ, НA ДВOДНEВOJ РAДИOНИ-
ЦИ "TРAДИЦOНAЛНO ИЗ ПOТКOЗAРJA У СAВРEМEНOМ ПРИСТУ-
ПУ ПРEЗEНТAЦИJE ХРAНE", МOГЛИ СУ ДA СE УПOЗНAJУ СA НO-
ВИМ НAЧИНИМA СEРВИРAЊA ТРAДИЦИOНAЛНИХ JEЛA. 

СНАЖНА И ЕКСПРЕСИВНА, ТАКО У МУЗЕЈУ КОЗАРЕ ОЦЈЕЊУЈУ 
ДЈЕЛА ПРОФЕСОРА ЗДРАВКА ВАЈАГИЋА. ИЗЛОЖБА ЊЕГОВИХ 
РАДОВА, НАЗВАНА "УЗДАРЈА", ОТВОРЕНА ЈЕ У ПРИЈЕДОРСКОМ 
МУЗЕЈУ. 

ЧЛAНOВE УДРУЖEЊA ГРAЂAНA ЗA ПOМOЋ OБOЉEЛИМA OД AСТМE 
"AНEМOНA", КOJИ СУ ПРОТЕКЛИ ВИКEНД ПРOВEЛИ НA КOЗAРИ, ПOСJEТИO JE 
ГРAДOНAЧEЛНИК ПРИJEДOРA, ДAЛИБOР ПAВЛOВИЋ. УПРAВO JE ПOД ЊEГO-
ВИМ ПOКРOВИТEЉСТВOМ OМOГУЋEН БOРAВAК OВE ДJEЦE НA ПЛAНИНИ.

Т. Мандић

З. Jелић

З. Jелић



Дјевојка хоће да скочи са 
Градског моста - тако је гла-
сила дојава коју су 12. јану-
ара запримили приједорски 
полицајци Драган Тамбић и 
Александар Вукосављевић. 
Брзом интервенцијом спри-
јечили су је у томе. Тај дан 
остаће им заувијек урезан у 
сјећању. Секунде су их дије-
лиле од трагедије. 
"Тога дана око 18.00 часова 
запримили смо дојаву, док 
смо колега Александар и ја 
обављали патролну службу. 
Одмах смо се упутили пре-
ма Градском мосту и уочи-
ли дјевојку. Зауставили смо 
ауто поред ње, изашли смо 
и попричали са дјевојком. 
Сазнали смо да је имала 
намјеру да скочи, али смо 
успјели да је одговоримо од 
те лоше намјере. Замолили 
смо је да сједне у службено 
возило, позвали смо Хитну 
помоћ и дјевојку збринули", 
прича нам Тамбић. Скромни 

Драган додаје да је поступио 
по службеној дужности, јер 
како истиче, задатак сваког 
полицијског службеника је 
да пружи помоћ грађанима 
који се нађу у невољи. 
Њихов херојски подвиг није 
остао незапажен. Похвале 
су стизале са свих страна. 
Између осталог и од Мини-
старства унутрашњих посло-
ва Српске. 
"Спасили смо људски живот 
и то је оно што краси ову 
професију. Због тога и носи-
мо полицијску униформу. Да 
помогнемо грађанима и да 
својим ангажманом спри-
јечимо нарушавање стања 
безбједности", додао је Сре-
тоја Вујановић, начелник По-
лицијске управе Приједор.   
Дужност полиције је да буде 
у служби грађана. И, чин 
ових полицајаца треба да 
служи за примјер и осталим 
њиховим колегама.

8.

М. Шодић

ПРИЧЕ НАШИХ ПРИЈЕДОРЧАНА

АЛЕКСАНДАР ВУКОСАВЉЕВИЋ, ДРАГАН ТАМБИЋ И ГОРАН МИЛАНКОВИЋ СУ 
ХЕРОЈИ НАШЕГ ГРАДА. ПОЛИЦАЈЦИ КОЈИМА ЈЕ УРУЧЕНА ЗАХВАЛНИЦА ПО-
ВОДОМ ДАНА ПОЛИЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ЗА ВИСОК СТЕПЕН ПРОФЕСИ-
ОНАЛНОСТИ И ПОЖРТВОВАНОСТИ У СЛУЖБИ. 

ОНИ СУ ХЕРОЈИ НАШЕГ ГРАДА 

ДРАГАН ТАМБИЋ:  СЕКУНДЕ СУ НАС ДИЈЕЛИЛЕ ОД ТРАГЕДИЈЕ



9.

Весо је рођен у оној Југославији 
и у оно вријеме када су, под ути-
цајем окружења, колективни 
спортови почели озбиљније да 
се развијају. Рођен је 1960. го-
дине у Сарајеву и како у шали 
каже, прије него што је прохо-
дао, почео је да трчи. Да би тр-
чање имало мјеру, границу и 
резултат, са 14 година почео је 
да тренира атлетику у сарајев-
ском "Жељезничару". Омиљена 
дисциплина 1.500 метара. Вјеж-
бао је атлетику, трчао омиљену 
стазу, али и погледи и мисли "тр-
чали" су на фудбал. Из Атлетског, 
"претрчао" је у Фудбалски клуб 
"Жељезничар". За оне који се 
сјећају познатих фудбалера, ту је 
почео тренирати са вршњаком 
Мехмедом Баждаревићем, који 
је, између осталог, са 25 година 
био проглашен за најбољег фуд-

балера бивше Југославије и иза-
бран у најбољи тим Европе. 
Тренирао је Весо фудбал, ноге су 
трчале колико су могле, али руке 
су биле "немирне" и тражиле су 
свој "ангажман". У смирај једног 
сарајевског дана свратио је Весо 
у Боксерски клуб "Жељезничар". 
Ставио боксерске рукавице, "за-
послио" руке и почео да трени-
ра бокс. Присјећа се Весо да је 
у то вријеме, на такмичењима 
упознао приједорског боксера 
Кашу Родића. Присјећа се и јед-
ног меча којег никада неће за-
боравити. Наступао је у бантам 
категорији, до 57 килограма. 
Понијела га и жеља и публика 

и атмосфера, али противник је 
био смиренији и сналажљивији, 
па је Весо отишао кући са чвору-
гама на глави. 
Вјежбајући бокс, Веси је, како 
каже, нешто говорило да још 
увијек није пронашао оно право, 

оно нешто своје. Када је имао 20 
година, 1980. видио је плакате, 
рукавице на рукама, а може и 
ногама да се удара. Тако је Весо 
почео да тренира теквондо и у 
њему остао до данашњих дана. 
"У то вријеме теквондо није био 

олимпијски спорт. Није било ни 
много клубова, па смо се углав-
ном такмичили између себе. На 
олимпијску верзију теквондо је 
прешао крајем 1996. године", 
присјећа се Весо. У марту те 
1996. Весо је регистровао Тек-
вондо клуб "Љубија-Приједор" 
и са такмичења у Власеници у 
Приједор донио прве медаље. 
Исте године у Приједору је орга-
низовано прво првенство Репу-
блике Српске у теквондоу. И те 
и наредне четири године, Весин 
клуб био је екипни првак Репу-
блике Српске у свим селекција-
ма. 
За 25 година постојања, Весо 

и његов клуб у Приједор су до-
нијели 695 пехара и више од пет 
хиљада медаља. Каже да не зна 
шта ће са толиким пехарима, јер 
заузимају пуно простора и није 
их лако одржавати. У шали каже 
да ће их почети продавати. Сва 
такмичења Весо носи у сјећању, 
али каже да је можда највише 
био поносан као тренер када 
су 2001. године, на отвореном 
првенству Њемачке, гдје је било 
59 земаља, са десет такмичара 
освојили седам златних и двије 
сребрне медаље. И били 2. мје-
сто екипно. 

www.kozarski.com

З. Совиљ

ОД "ЖЕЉЕ"  ДО  ЛАС  ВЕГАСА  И  КУЋЕ СЛАВНИХ
ВЕСО АРЕЖИНА ЈЕ МАЈСТОР ТЕКВОНДОА 5. ДАН, ОВЛАШТЕНИ ИСПИТИВАЧ У БИХ ДО 4. ДАНА И ПОТПРЕДСЈЕДНИК 
ТЕКВОНДО САВЕЗА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ. КАРИЈЕРУ ЈЕ ОКИТИО БРОЈНИМ ПЕХАРИМА И МЕДАЉАМА. ОСТВАРИО 
ЈЕ И ОНО ШТО МНОГИ МОГУ САМО ДА САЊАЈУ, УШАО ЈЕ У СВЈЕТСКУ КУЋУ СЛАВНИХ. КО СЕ У СРБИЈУ ВРАТИ ИЗ 
КУЋЕ СЛАВНИХ, ДОБИЈЕ НАЦИОНАЛНУ ПЕНЗИЈУ. МОЖДА ЋЕ И ВЕСО ДОЧЕКАТИ ТО У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ. 

КУЋА  СЛАВНИХ  И  ПРЕЗНОЈАВАЊЕ
ОД ДИРЕКТОРА ЕВРОПСКЕ КУЋЕ СЛАВНИХ, ВЕСО ЈЕ 2013. ГОДИНЕ НОМИНОВАН ЗА УЛАЗАК У 
СВЈЕТСКУ КУЋУ СЛАВНИХ И ДОБИЈАЊЕ ОСКАРА ЗА ЖИВОТНО ДЈЕЛО У ТЕКВОНДОУ. ДОБИО 
ЈЕ ТОГ ОСКАРА И ПРВИ ИЗ БИХ УШАО У КУЋУ СЛАВНИХ. "САТИМА САМ ПУТОВАО АВИОНОМ. 
ПРЕБИРАМ ПО МИСЛИМА, СВЕ МИ ЈЕ ТО ДЈЕЛОВАЛО И СТВАРНО И НЕСТВАРНО. У КУЋИ 
СЛАВНИХ, ПОРЕД МЕНЕ МИЛИЦА МАНДИЋ ИЗ СРБИЈЕ, ОЛИМПИЈСКА ПРВАКИЊА У ТЕКВОН-
ДОУ И ЊЕН ТРЕНЕР, ДРАГАН ЈОВИЋ ГАЛЕ. КРЕНУЛЕ ПРОЗИВКЕ, МЕНЕ НИГДЈЕ НЕМА. НЕМА НИ 
ЊИХ, ЗГЛЕДАМО СЕ, АЛИ ЋУТИМО. ПРОЗВАШЕ МИЛИЦУ, МЕНЕ ОПЕТ НЕМА. ГАЛЕ МЕ ТЈЕШИ, 
А МЕНЕ ПОЧЕО ОБЛИЈЕВАТИ ЗНОЈ. ШТА АКО ЈЕ У ПИТАЊУ НЕКА ГРЕШКА СА МОЈИМ ДОЛА-
СКОМ, КАКО ЋУ СЕ ВРАТИТИ У ПРИЈЕДОР И ПОГЛЕДАТИ ЉУДИМА У ОЧИ", ПРИСЈЕЋА СЕ ВЕСО 
ТИХ ДАНА.  НИЈЕ БИЛО ГРЕШКЕ, ПРОЗВАЛИ СУ И ЊЕГА И У ПРИЈЕДОР СЕ ВРАТИО ВЕДРОГ 
ПОГЛЕДА И БЕЗ ПРЕЗНОЈАВАЊА. 

ШТАПИЋИ  КОРЕЈСКОГ 
РЕСТОРАНА

ОГЛАДНИО ВЕСО У ЛАС ВЕГА-
СУ, А ПРИВЛАЧНО И ИЗАЗОВНО 
ДЈЕЛУЈЕ КОРЕЈСКИ РЕСТОРАН. 
УЂЕ, ГЛЕДА, СВИ ЈЕДУ ШТА-
ПИЋИМА. СЈЕДНЕ, НАРУЧИ 
ХРАНУ, И ДОК ЧЕКА СВОЈУ ПОР-
ЦИЈУ, ПОСМАТРА КАКО ОНИ 
ШТО ЈЕДУ ДРЖЕ ШТАПИЋЕ И 
КАКО СЕ ПОНАШАЈУ. ПОНЕ-
КАД ПОГЛЕДАЈУ И ОНИ ВЕСУ, А 
ЊЕМУ НЕПРИЈАТНО, МИСЛИЋЕ 
ДА ИХ ОН ЗАГЛЕДА ИЗ НЕКУЛ-
ТУРЕ И ПРОСТАКЛУКА. СТИГЛО 
ЈЕ  ЈЕЛО И ДВА ШТАПИЋА. НА-
МЈЕШТА ВЕСО ШТАПИЋЕ У ДЕС-
НИЦУ РУКУ, АЛИ НЕ СЛУШАЈУ 
НИ РУКА НИ ШТАПИЋИ. ИСПА-
ДА РИЖА, МЕСО МАЛО МАЊЕ. 
АЛИ, БОРАЦ ЈЕ ВЕСО, НЕ ОД-
УСТАЈЕ. УЗ МАЛО ТРУДА, КОЈУ 
ГРАШКУ ЗНОЈА, ЗРНЦА РИЖЕ 
НА СТОЛУ И ПОДУ,  ОБРОК ЈЕ 
САВЛАДАН. ПЛАТИО ЈЕ, НАРАВ-
НО УЗ ПЕТ ДОЛАРА БАКШИША.  

БИБО ГА ОДВЕО У ЦРКВУ

БИЛО ЈЕ ВРИЈЕМЕ ПОСТА, ЖЕЛИО ЈЕ ВЕСО ДА ОДЕ У ЦРКВУ, ДА СЕ 
ПРИЈЕ ЦЕРЕМОНИЈЕ УЛАСКА У КУЋУ СЛАВНИХ, МАЛО ИСПОВИДИ 
И ПОМОЛИ БОГУ. ЗЕМЉАК ТАКСИСТА СИНИША САБЉИЋ БИО ЈЕ 
ЗАУЗЕТ. ДО ЦРКВЕ СВЕТОГ СИМЕОНА МИРОТОЧИВОГ, ЈЕДИНЕ ПРА-
ВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ У ЛАС ВЕГАСУ, ОДВЕЗАО ГА ЈЕ ТАКСИСТА БИБО. 
КАДА ЈЕ УШАО У ЦРКВУ, СВЕШТЕНИК МУ СЕ ОБРАТИО НА ЕНГЛЕ-
СКОМ. "ПОМАЖЕ БОГ, ОЧЕ", ИЗГОВОРИО ЈЕ ВЕСО. СВЕШТЕНИК СЕ 
НА ТРЕНУТАК ЗБУНИО, А ОНДА И ОБРАДОВАО ШТО У ЦРКВИ ВИДИ 
НЕКОГ "СВОГ". РАЗГОВОР ЈЕ ПОТРАЈАО, А ВЕСО ЈЕ САЗНАО ДА ЈЕ 
СВЕШТЕНИК РОДОМ ИЗ ПРЊАВОРА И ДА У СВОМ ЛАСВЕГАСКОМ 
ЖИВОТУ, ПРИЈЕ ПОДНЕ СЛУЖБУЈЕ У ЦРКВИ, А ПОПОДНЕ ТАКСИРА. 

У  ЛАС  ВЕГАСУ  ТАКСИСТА  ИЗ  ПРИЈЕДОРА

У ЛАС ВЕГАСУ У АМЕРИЦИ, ГДЈЕ СЕ НАЛАЗИ СВЈЕТСКА КУЋА СЛАВ-
НИХ, ВЕСО ЈЕ БИО ШЕСТ ДАНА. КАДА ЈЕ СТИГАО, СЈЕО ЈЕ У ТАКСИ 
И ВОЖЊА ДО ХОТЕЛА. ТАКСИМЕТАР ЈЕ ОТКУЦАО 40 ДОЛАРА. ИЗ-
ВАДИО ЈЕ ВЕСО ИЗ НОВЧАНИКА ТОЛИКО И ПЛАТИО, А ТАКСИСТА 
ЈЕ ЉУТИТО ИЗВАДИО ЊЕГОВЕ СТВАРИ ИЗ ГЕПЕКА И ОТИШАО БЕЗ 
ПОЗДРАВА. НЕ КОНТА ВЕСО ШТА ЈЕ У ПИТАЊУ, АЛИ ГА КОПКА ТАКВО 
ПОНАШАЊЕ ТАКСИСТЕ. ДРУГИ ДАН ПОНОВО У ТАКСИ, РАЗЛИЧИТО 
ОДРЕДИШТЕ, АЛИ ТАКСИМЕТАР ПОНОВО ОТКУЦАО 40 ДОЛАРА. ЧУ-
ДЕЋИ СЕ, ВЕСО НАГЛАС ИЗГОВАРА "ШТА ЈЕ ОВО, СВАКА ВОЖЊА 40 
ДОЛАРА?!". ОКРЕЋЕ СЕ ТАКСИСТА И ПИТА "ОДАКЛЕ СИ ТИ, ЈАРАНЕ?". 
БИО ЈЕ ТО БИБО ИЗ ЗЕНИЦЕ, КОЈИ ЈЕ ВЕСУ УПОЗНАО СА ПРИЈЕДОР-
ЧАНИНОМ СИНИШОМ САБЉИЋЕМ, КОЈИ ТАКОЂЕ ТАКСИРА У ЛАС 
ВЕГАСУ. ОД ТРЕНУТКА УПОЗНАВАЊА, СИНИША ЈЕ ВЕСИ СВЕ ВРИЈЕ-
МЕ БОРАВКА У ЛАС ВЕГАСУ БИО ВЕЛИКА ПОДРШКА. И ОБЈАСНИО 
МУ ЗАШТО СЕ ОНАЈ ПРВИ ТАКСИСТА НАЉУТИО. ТАМО ЈЕ НЕПИСА-
НО ПРАВИЛО, КАЖЕ ВЕСО, ДА НА СВЕ ШТО ПЛАЋАШ ИЛИ КУПУЈЕШ, 
ОСТАВЉАШ ПЕТ ДОЛАРА БАКШИША. ТАКО ЈЕ ВЕСО, ЗА ШЕСТ ДАНА 
БОРАВКА, У ЛАС ВЕГАСУ "ИЗБАКШИРАО" ФИНУ СУМУ НОВЦА. ДА СЕ 
ДОМАЋИНИ ОСЈЕЋАЈУ "ДОМАЋИНСКИ", А ЊЕМУ КАКО БУДЕ. ЊЕМУ 
ЈЕ СВАКАКО БИЛО ЛИЈЕПО И НЕСТВАРНО, ПА ЗА БАКШИШОМ НИКА-
ДА НИЈЕ НИ ЗАЖАЛИО. 

За одржавање пехара требао би радник 
са пуним радним временом

Шетња Лас Вегасом
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Штo сe приjeдoрских вoћaрa тичe, 
тo и трeбa дa будe нa првoм мje-
сту. Jeр бeз хлaдњaчe нeмa ни oз-
биљнoг вoћaрстa, пoштo су бeз 
хлaдњaчe примoрaни дa вoћe 
прoдajу с грaнe, кaд je циjeнa нaj-
нижa. С хлaдњaчoм би, кaжу, мoгли 
чeкaти бoљу циjeну.
"Узмимo сaмo мoj примjeр. Прoшлe 
гoдинe сaм имao 40 тoнa крушкe, 
кojу сaм мoрao дaти пo циjeни 50-
55 фeнингa пo килoгрaму. Ta истa 
крушкa, дa je oстaлa у хлaдњaчи 
вeћ у нoвeмбру или дeцeмбру 
билa би мaрку и пo, пo килoгрaму. 
Знaчи, ja бих имao три путa вeћу 
зaрaду нa тoj крушки", причa нaм 
Рaдивoj Вуjкoвић, вoћaр из Бa-
бићa и дирeктoр вoћaрскe зaдругe 
"Кooпeрaтивa".
У склoпу хлaдњaчe трeбaлa би сe 

нaћи и ли-
ниja зa 

циjeђeњe сoкoвa. A тo би знaчилo 
дa би сe "Кaпи с Кoзaрe" прoизвo-
дилe у Oмaрскoj, a нe у Сaнскoм 
Moсту, кao штo je тo сaд случaj.
"To je нaш брeнд, кojи je нaишao 
нa дoбaр приjeм нa тржишту. Jeдaн 
диo вoћa успиjeмo и ту дa прeрa-
димo и плaсирaмo. Aли сaд ми 
нeмaмo гдje дa циjeдимo сoкoвe, 
пa вoћe шaљeмo у Сaнски Moст нa 
прeрaду. Плaћaмo нeкoгa другoгa. 
Aли, плaн je дa у oквиру дистри-
бутивнoг цeнтрa тo рaдимo сaми у 
Oмарскoj", нaвeo je Вуjкoвић. 
Пo свoм зaвшeтку, хлaдњaчa би 
трeбaлa имaти кaпaцитeт дo 500 
тoнa. Пoтрeбнo je joш урeдити 
прoстoр у и oкo oбjeктa, тe пoдoвe 
у сaмoj хлaдњaчи, чимe би билa 
зaвршeнa првa фaзa, пoручуjу из 
нaдлeжнoг oдjeљeњa.
"Сaдa рaдимo oпрeмaњe. Ишли 
смo прeмa Инвeстициoнo-рaзвojнoj 
бaнци Рeпубликe Српскe сa 
oдрeђeним 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 
прojeкaтa мoћи дa нaбaвимo joш", 
рeкao нaм je нaчeлник Oдjeљeњa 
зa пoљoприврeду и рурaлни рaзвoj, 
Дaниjeл Eгић.

У плaну je дa хлaдњaчa имa 
и улoгу диструбутивнoг 

цeнтрa, a крoз другe 
прojeктe трeбaлo би дa 

сe oбeзбиjeдe срeдст-
вa зa oпрeму кoja je 
нeoпхoднa кaкo би 

oбjeкaт имao и ту 
функциjу. 

ПРИВРЕДА / МОЗАИК

"Нисмо знали да ће се поновити прошла го-
дина, па смо посијали нешто већу количину", 
каже Јованка Дражић, професор стручне и пра-
ктичне наставе. 
Да би се производња одржала, због већ раније 
набављеног сјемена и осталог репроматерија-
ла, у помоћ професорима практичне наставе 
пристигле су колеге из ове приједорске школе.
"Обављамо редовне послове попут залије-
вања, пикирања, а увелико је почела и продаја. 
Изузетно нам је драго што су наши суграђани 
препознали наш рад и квалитет расада", рекла 
је Дражићева.
Што се тиче воћарске и ратарске производње, 
по ријечима Горана Аничића, професора пра-
ктичне наставе и стручних предмета, она је 
успјешно обављена. Завршена је резидба 
воћа, као и прихрана стрног жита. Предстоји 
још сјетва кукуруза.

"Површина ратарске производње је негдје 
око четири хектара. Тренутно имамо засија-
ну пшеницу, односно јечам. Ми те произво-
де користимо за даљу производњу. Пшеницу 
обрађујемо у брашно и користимо за нашу 
пекарску производњу, а сламу за производњу 
гљива буковача. Ове године радићемо огледну 
парцелу соје, да упознамо наше ученике о но-
вим културама", навео је Аничић.
Практичну наставу на економији Пољопри-
вредно-прехрамбене школе похађа 150 уче-
ника. Највећи дио праксе изводи се у пласте-
ницима гдје се производи расад  паприке, 
парадајза, патлиџана, краставца, лубенице и 
другог садног материјала. Ове године у њихо-
вим пластеницима биће произведено и прода-
то преко 12.000 струка разног поврћа. 

ПОТРАЖЊА ЗА РАСАДОМ 
ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНЕ ШКОЛЕ 

П. Шпадић 

ЗБОГ ЕПИДЕМИЈЕ ВИРУСА КОРОНА И МЈЕРА КОЈЕ СУ ВЕЋ ДРУГУ ГОДИНУ 
НА СНАЗИ, НА ЕКОНОМИЈИ ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНЕ ШКОЛЕ У 
ПУХАРСКОЈ НЕ ОДВИЈА СЕ ПРАКТИЧНА НАСТАВА. ИПАК,ПРОИЗВОДЊА 
РАСАДА НИЈЕ ОБУСТАВЉЕНА. ОВЕ ГОДИНЕ ПРОИЗВЕЛИ СУ, ЧАК, ВИШЕ 
САДНОГ МАТЕРИЈАЛА.

У НOВOФOРМИРAНOМ OДJEЉEЊУ ЗA 
ПOЉOПРИВРEДУ И РУРAЛНИ РAЗВOJ 
КAO ПРИOРИТEТ СУ СТAВИЛИ ЗAВР-
ШEТAК РAДOВA И СТAВЉAЊE У ФУНК-
ЦИJУ ХЛAДЊAЧE У OМAРСКOJ. 

Радивој Вујковић, 
директор задруге „Кооператива“

ХЛАДЊАЧА 
НЕОПХОДНА 
ЗА ОЗБИЉНО 
ВОЋАРСТВО

З. Jелић

Новоосновани Привредни савјет града При-
једора дјеловаће у оквиру Градске управе, 
а основни задатак савјета биће побољшање 
положаја привредника на подручју града. 
Привредници истичу да је оснивање савјета 
од великог значаја, јер је то, како кажу, један 
од начина за проширење производње.
"Како смо сами свједоци да у овој години 
кризе много веће и много стабилније при-
вреде морају имати помоћ од локалне са-
моуправе и државе, сарадња са локалном 
самоуправом је изузетно важна за опстанак 
и за напредак привреде у граду Приједору", 
рекао је Драгослав Шиљак, власник преду-
зећа "Мастервуд".
"На почетку треба направити једну добру 
базу од које ћемо кренути, јер након панде-
мије мислимо да Приједор има шансу да ос-
твари добру сарадњу са Европском Унијом. 
На основу тога, број запошљавања и останак 
младих био би сигурно неупитан и с тим би 
повећали, како запосленост младих кадрова, 
тако и будућност за формирање породице 

и добар живот овдје у Приједору", додао је 
Енес Пехлић, директор предузећа "Cromex".   
Њихово мишљење дијели и градоначелник 
Приједора. Градска управа ће, каже, бити на 
располагању привредницима, а све у циљу 
повећања броја запослених.
"Чињеница је да је град Приједор опре-
дијељен да стоји на располагању нашим 
привредницима који имају своја предузећа 
на територији града. Да прошире и повећају 
своје капацитете како би запошљавали што 
већи број наших суграђана и наравно како би 
они имали што већи профит. Оно што је јако 
битно, град Приједор је расположен да кроз 
буџетске ставке помогне у реализацији свих 
пројеката коју су неопходни за побољшање 
рада привредних субјеката на терену", рекао 
је Далибор Павловић, градоначелник Прије-
дора. 
Привредни савјет умјесто досадашњих 55, 
сада броји 25 чланова.

ОСНОВАН НОВИ ПРИВРЕДНИ 
САВЈЕТ ГРАДА ПРИЈЕДОРА

П. Шпадић 
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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 легата Здравка Вајагића

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, 23. 
априла 1616. годи-
не, рођен је Мигел де 

Сервантес, шпански 
пјесник, драматург и 
прозни писац, аутор 

знаменитог сатирич-
но-пародијског романа 
„Дон Кихот“ који спа-
да у најпревођеније 
и најцјењеније књиге 
свих времена. Сматра 
се једном од највећих 
фигура шпанске и 
свјетске књижевности 
и творцем првог мо-
дерног романа, нај-
превођеније књиге 
послије Библије. „Дон 
Кихот“ је био је подлога 
за мноштво позориш-
них дјела, филмских 
сценарија, али и балет-
ских представа. У пре-
воду Ђорђа Поповића-
Даничара „Дон Кихот“ 
је први пут преведен 
на српски 1895. године 
под насловом „Велеум-
ни племић Дон Кихот 
од Манче“. Сервантес 
је својим дјелима при-
падао и ренесанси и 
бароку, а на тој основи, 
1613. године, настале 

су и чувене „Узорне  но-
веле“, које су до краја 
тог вијека, како у Шпа-
нији тако и Француској, 
штампане у четрдесе-
так издања. Дан Сер-
вантесове смрти се у 
свијету обиљежава као 
Дан књиге.

Р. Речевић

ЗАНИМЉИВОСТИ
● Коко де Мер или сејшелски орах је највећи плод на свијету и може да буде 
тежак чак 18 килограма. 
● Мачке могу да произведу преко стотину гласовних звукова, док пси могу 
само око десет. 
● У Библији се пси помињу 14 пута, лавови 55, а домаће мачке ниједном. 
● У животињском царству трудноћа најкраће траје код опосума (12-13 дана), а 
најдуже код азијског слона (608 дана). 
● Једна ћелија у мозгу може да има директне везе с хиљаду других неурона. 

1616. - Умро Виљем Шекспир, енглески драмски писац.
1616. - Умро Мигел де Сервантес, шпански књижевник.
1728. – У пожару уништен велики дио Копенхагена.
1815. – Подигнут Други српски устанак под вођством Милоша Обреновића.
1858. - Рођен Макс Планк, њемачки физичар, творац квантне теорије.
1913. - Турци у Првом балканском рату Скадар предали Црногорцима. Одлуком 
великих сила, 14. маја, Црногорци се повукли, а Скадар припао Албанији.
1945. - Совјетска армија у Другом свјетском рату ослободила нацистичке логоре 
“Захсенхаузен” и “Равензбрик”.
2007. - Умро Борис Јељцин, руски предсједник. 
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ВОДОРАВНО: 1. Ослонац, 9. Ујам, 10. Ријека у БиХ, 12. Стока, 14. Једна 
рјечца, 15. Развијен човјек, 17. Пјевачица Фицџералд, 18. Седамнае-
сто ћирилично слово, 19. Животињски, 21. Ознака ербијума , 23. Зла, 
рђава, 24. Тона, 25. Тениска мрежа, 27. Глумица Рина, 28. Италијанска 
ријека, 29. Члан спортске екипе, 31. Мјесто у Истри, 32. Врста посуде, 
33. Град у Француској, 34. Ливац. 

УСПРАВНО: 1. Великих ушију, 2. Народни музички инструмент, 3. Од 
дрвета, 4. Прво слово, 5. Никола Пилић, 6. Раставни везник, 7. Вр-
ста обуће, 8. Планина код Београда, 9. Број од којег се одузима, 11. 
Болест коже, 13. Другачији, 16. Градитељ виолина из Кремене, 20. 
Израелска лука, 22. Дио намјештаја, 26. Црне боје, 28. Војвођански 
земљорадник, 30. Алтернативна телевизија, 31. Префикс за дубоку 
старост, 33. Двадесет шесто и 4. слово абецеде, 35. Трећи самоглас-
ник.   

Р. Речевић

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ

Рјешење из прошлог броја: количник, Коби, кокот, окато, псар, Да-
лида, Ела, и, ајатолах, рс, алави, и, але, Ири, Аба, искок, Берн, кана-
дери. 

Ослушкује: Радомир Речевић
ТРЕЋЕ УХО

ДВА ЕНТИТЕТА
У БиХ постоје два ентитета.

Један мањи и један мало већи. 

НОВЧАНИЦЕ И ВЈЕНЧАНИЦЕ
Потенцијалне младожење су на великој кушњи.

Осим вјенчанице треба обезбиједити и - новчанице.

ГРАМ ЗА КИЛОГРАМ
Да човјек не повјерује.

Данас се више цијени грам силикона од 1.300 грама мозга. 

ГОРЕ ОД ГОРЕГ
Сељаци знају, а знамо и ми.

Гори су им накупци од града, поплаве, суше и мраза заједно. 

ДВИЈЕ ГРУПЕ
Један читалац нас је јеретички подијелио у двије групе.

На оне који се вакцинишу и на оне без мозга. 

БРАЧНЕ МУКЕ
У памет се, људи!

Немојте да вам припреме за брак трају дуже од самог брака. 

Сјећање: Мигел де Сервантес, шпански писац

ДОН КИХОТ ОД МАНЧЕ  
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ОГЛАСИ / ЧИТУЉЕ 

Брoj : 08-сл/21
Дaтум : 19.4.2021. године

O Б A В J E Ш T E Њ E
 Прeмa извjeштajу извoђaчa нa oдржaвaњу jaвнe рaсвjeтe 
утврђeн je знaчajaн брoj свjeтиљки кoje су пojeдинци нeлeгaлнo 
пoстaвили и кoje oсвjeтљaвajу привaтнa двoриштa и пoвршинe кoje 
нису jaвнe. Нaвeдeнe свjeтиљкe прeдстaвљajу дoдaтнo и нeпoтрeб-
нo oптeрeћeњe Грaду у смислу плaћaњa пoтрoшњe eлeктричнe 
eнeргиje.

 Oбaвjeштaвaмo грaђaнe кojи су сaмoинциjaтивнo и нeлeгaл-
нo пoстaвили свjeтиљкe дa je рoк 60 дaнa дa истe уклoнe, тe дa ћe 
нaкoн тoгa Кoмунaлнa пoлициja зajeднo сa службeницимa нaдлeж-
нoг Oдjeљeњa и извoђaчeм нa oдржaвaњу jaвнe рaсвjeтe изaћи нa 
тeрeн, тe уклoнити прeoстaлe нeлeгaлнe свjeтиљкe уз утврђивaњe 
oдгoвoрнoсти пojeдинaцa кojи су извршили пoстaвљaњe истих.

Oдjeљeњe зa сaoбрaћaj,кoмунaлнe пoслoвe и 
зaштиту живoтнe срeдинeи имoвинскo-стaмбeнe пoслoвe

Посљедњи поздрав најбољем и 
најпоштенијем супругу и оцу

МИЛОШУ 
БИЈЕЛИЋУ

(1944-2021)
Хвала ти за сву доброту којом си нас даривао. Поносни смо што 
си био дио наших живота. Нека те чувају анђели и да се поново 

сретнемо на неком љепшем мјесту.

Твоја Боба, Владимир и Наташа
15104

Посљедњи поздрав најбољем 
деди на свијету

МИЛОШУ 
БИЈЕЛИЋУ

(1944-2021)

Био си и остао душа моје душе.

Заувијек твоја Нађа са мамом и татом

15104

Посљедњи поздрав 
нашем драгом и добром 

чика Миши

МИЛОШ – МИШО 
БИЈЕЛИЋ

(1944-2021)

С тугом и поштовањем. Наташине другарице: 
Вања, Сњежа, Ненси, Сена, Дија, Данијела, 
Мирјана и Дијана

15096

Посљедњи поздрав драгом

МИЛОШУ БИЈЕЛИЋУ
(1944-2021)

Твоја племенитост и 
доброта вјечно ће остати у 
нашим срцима.

Твоји кумови
15103

Тужним срцем јављамо родбини и 
пријатељима да је дана 16.4.2021. у 81. 
години живота преминуо наш драги 

тата, деда и старац

РАДЕ ДЕСПОТОВИЋ
(1941-2021)

Драги тата и деда, хвала ти за све. Увијек 
ћеш бити у нашим срцима.
Воле те твоје кћерке Љиљана и Весна, 
унук Дарко и зет Милан

15121

Дана 29.4.2021. 
навршава се тужних 15 
година од смрти нашег 

драгог оца и дједа

МИЛЕ 
ХРВАЋАНИНА

(1954-2006)

Заувијек ћеш остати у срцима и мислима оних 
који те воле. Поносни смо што смо те имали. 
Син Ненад, снаха Драгана, унуке Ивана, Анђела 
и Мартина

15120

Дана 29.4.2021. 
навршава се тужних 15 
година од смрти нашег 

драгог оца и дједа

МИЛЕ 
ХРВАЋАНИНА

(1954-2006)
Нема ријечи које те могу ожалити, ни времена у 
којем ћемо те заборавити. Увијек ћемо те вољети 
и по добру памтити, јер си то заслужио.
Син Предраг, снаха Бранкица, унуке Милица и 
Маја 15120

 Зашто? Да ли смо вјерујући људи или пак они који то нису? Ти горе Свевишњи 
ако постојиш, Теби се обраћамо праведниче. Питамо и Тебе и себе овоземалјске пролаз-
нике, зашто нам то чиниш?Да ли нас кажњаваш за непослушност или нешто друго? Да 
сви смо ми грешници, неко више а неко мање, опрости ми али и Тебе морам питати, да 
ли си и Ти велики и једини безгрешан? Зашто узимаш душу оних који лагано, бесчујно, 
без злих намјера, чистих и искрених погледа ходајући овом Земљом, несебично радост и 
осмијех свима дијеле?
 Милош-Мишо Бијелић човјек је оног кова који се ријетко среће, ведар, нас-
мијан, увијек расположен за људску бесједу... Ходајући, чини ми се да је пазио гдје стаје, 
куда се креће да не би каменчић, а ни стазу којом је крочио повриједио. Такве људе не 
срећемо често. Сусрет са њим било гдје и на ком мјсту, да ли на степеништу зграде гдје 
смо се често сретали, или на улици није био поздрав у пролазу без обзира на вријеме, на 
расположење, били су искрени, непосредни, смирујући уз један природан осмијех свој-
ствен људима здравог разума, осмјеха који зрачи оптимизмом, такве људе волиш чути и 
видјети...
 Тихо, одмјерено и сигурно ходајући овом нашом Земљом никоме није стао на 
пут, никоме ружну ријеч није упутио, био је увијек, рекао бих у другом плану не истичући 
се, не трчећи пред руду свјестан себе, своје постојаности и природе која га је таквог изње-
дрила.
 Изненадни и застрашујуће брзи одлазак таквог човјека  из наше средине све 
нас је осиромашио за једно искрено, људско, поштено и драго сусретање...Брижан, 
вриједан, максимално пажљив као супруг, отац дјед, пријатељ, комшија, Мишо је све нас 
који смо га познавали задужио на завјетовање да будемо бољи, ближи једни другима, 
искренији у сваком погледу. Велико људско му хвала.
 Мишо, како смо га сви звали, са својом супругом Слободанком-Бобом, нера-
здвојном животном сапутницом, лагано, пажљиво, не журећи се нигдје, руку под руку, 
знали су како иду, куда иду, докле иду...били су и остаће за примјер многима.
 Тугом и сузама његових најближих и свих који су га добро познавали, нећемо 
нити можемо вратити оне који одоше на вјечни починак, али сјећање на њих, онакве 
какви су били, даје нам за право да их чувамо од заборава у оном свјетлу које су иза себе 
оставили. 
 "У овом животу није ново мријети, ал ни живјет, није најновије."
Хвала ти поштовани и драги пријатељу на свим сусретима и искреним осмјесима које си 
са свима несебично дијелио, било је лијепо познавати те...
 Почивај у миру добри човјече, људино.

                                                                                                        Драган Топић  

Посљедњи поздрав

МИЛОШУ БИЈЕЛИЋУ

С љубављу и поштовањем чуваћемо успомену на тебе.
Породице: Тадић, Јеж и Мацура

15116

IN MEMORIAM - Бијелић Милош-Мишо 1944-2021
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С тугом и болом обавјештавамо да је наша вољена 
мајка, бака и сестра

ДУШАНКА МАЈКИЋ
(9.2.1928)

Преминула 16.4.2021. године
Због епидемиолошке ситуације, сахрана је обављена 
само у кругу најуже породице.
Ожалошћени: кћерка Рада, унук Небојша, унука Маја, 
сестра Софија, Маниша, Александра, Иван и Илија 15112

Дана 29.4.2021. године навршава се тужна 
година откад је престало да куца племенито 

срце наше драге мајке, баке и прабаке

ДРАГИЊЕ РИТАН
(1936-2020)

Драга мама, тужни смо без тебе и твог 
топлог дочека, али знај да ће твој лик и 
доброта заувијек остати у нашим срцима.
Твоји, кћерке: Сава, Славица, Божана, 
синови: Богдан, Љубко и Бранислав, унучад 
и праунучад

15098

Дана 19.4.2021. у 80. години живота 
преминуо је наш драги

ЗВОНИМИР БРИШЕВАЦ
Нема ријечи које те могу ожалити, ни 
времена у којем ћемо те заборавити.
Ожалошћени: супруга Рајка, синови 
Дарио и Марио, унука Лара и снаха 
Марица

15113

Дана 15.4.2021. у 93. години живота преминуо је наш драги отац, 
деда и прадеда

РАЈКО ВУЈНОВИЋ
Драги тата, нисмо били спремни за твој одлазак, надали смо се макар 
још једном сусрету, осмијеху, загрљају и топлој ријечи. Хвала ти за све, 
за твоју љубав, разумијевање, подршку и бескрајну доброту. Чуваћемо 
сјећање на све тренутке проведене с тобом, памтићемо твоје ријечи 
о вриједностима којима си нас научио. Драги родитељи, хвала вам за 
све што сте урадили за нас. Сада сте заједно у вјечном миру и спокоју. 
Нека вас у тишини прати наша љубав јача од заборава.
Ваши: Гога, Здравко, Дејан, Бранка, Милка, Симеона, Коста, Данила и 
Николина 15107

Дана 15.4.2021. у 93. 
години живота преминуо 

је наш драги деда и 
прадеда

РАЈКО ВУЈНОВИЋ

Драги деда, пролази вријеме, а нема мога деде да 
дође код мене. У нашим срцима остаће заувијек 
твоја доброта, пажња и љубав. Недостајаће нам 
наша окупљања у твом топлом дому. Почивај 
у миру. Твоји: Дејан, Милка, Симеона, Коста, 
Данила, Николина 15107

Посљедњи поздрав 
драгом

РАЈКУ ВУЈНОВИЋУ

Сјећање на тебе вјечно ће трајати.

Од нећакиње Наде са породицом

15111

Дана 15.4.2021. у 93. 
години живота преминуо 
је наш драги отац, деда и 

прадеда

РАЈКО ВУЈНОВИЋ

Почивај у миру.
Твоји: Милан, Снежана, Дејана, Горан, Бојан, 
Александра, Ана и Андрија

15108

Дана 24.4.2021. 
навршава се 40 тужних 
дана од преране смрти 

нашег брата и ујака

МИЛАНА СЈАМРЕ
(1960-2021)

Увијек си ту са нама у срцу и мислима сестре 
Добриле, Милкице и сестрића Давора, Драгана, 
Горана и Зорана

15105

Дана 24.4.2021. навршава 
се 40 тужних дана од 

смрти драгог

МИЛАНА СЈАМРЕ
Заувијек ћеш остати у 
нашим срцима.
Кћерка Бојана, зет Младен, 
унучад: Урош и Марко 
Шобот

21/21

Дана 24.4.2021. навршава 
се 40 тужних дана од 

смрти драгог

МИЛАНА СЈАМРЕ
Заувијек ћеш остати у 
нашим срцима.
Кћерка Мирјана, зет 
Младен, унук Душан Пушац

21/21

Дана 22.4.2021. навршиле су се двије 
године од смрти наше супруге и мајке

ДУБРАВКЕ ХРВАЋАНИН
(1968-2019)

За тугу и бол не постоје ријечи!
Недостајеш...
Супруг Радојица и кћерке Слађана и 
Дијана

15102

Дана 22.4.2021. године навршиле су се 
двије године од смрти наше драге

ДУБРАВКЕ (Ранка) ХРВАЋАНИН
Љубав, успомену и сјећање на тебе 
чувамо у нашим срцима. Нека те анђели 
чувају. 
Ожалошћени: мајка Мира, сестра 
Зденка, брат Зденко и снаха Неда

15094

Дана 23.4.2021. је осам 
година како није са нама 
наш супруг, отац и дјед

РАНКО (Млађена) 
КЕСАР

Заувијек у нашим срцима.
Супруга Драгиња, син Младенко  и кћерка 
Данијела са породицама

15119
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Posljednji pozdrav dragom

SAFETU MULALIĆU
(17.4.1944 – 15.4.2021)
S ljubavlju, ožalošćena porodica.

Dušanka, Domagoj, Slađana, Robert, Verica, 
Vanja, Zana, Novak i Viktoria

15117

Тужно сјећање

Од наше велике туге, већи је само понос 
што смо ваши потомци.

Породица Кнежевић

15100

ДАНИЦА 
КНЕЖЕВИЋ

(2020-25.4.2021)

ЂОРЂО 
КНЕЖЕВИЋ

(1.5.2001-1.5.2021)

Дана 23.4.2021. навршавају се тужне двије године 
од смрти драгог и вољеног супруга

МИЛАНА ЋОРИЋА
(1948-2019)

Нема ријечи које те могу ожалити, ни времена у 
којем ћу те заборавити. С љубављу и поштовањем 
чувам те од заборава.

Ожалоћена супруга Драгојла Ћорић
15097

Дана 24.4.2021. године навршава се 40 дана од 
смрти наше мајке, баке и прабаке

ЉУБЕ ВЕСЕЛИНОВИЋ
Хвала јој за сву љубав, пажњу и подршку што нам је 
пружала свих ових година.
С љубављу, њене кћерке: Свјетлана, Снежана и 
Милица са породицама

15110

Дана 24.4.2021. године 
навршава се 40 дана 

од смрти моје драге и 
искрене другарице

ГРОЗДЕ 
ВАСИЉЕВИЋ

С љубављу и поштовањем.
Рада Гашић са породицом

15101

Посљедњи поздрав нашем драгом 
брату, шурјаку и ујаку

ДРАГОЉУБУ – БАТИ 
ЂАКОВИЋУ

Од брата Драгана, сестара Вуке и Косе 
са породицама

15114

Посљедњи поздрав 
драгом супругу, оцу, 

старцу и дједу

ДРАГОЉУБУ – 
БАТИ (Светозара) 

ЂАКОВИЋУ
(1954 - 2021)

Вољени никад не умиру, док живе они који их 
воле и они који их се сјећају!

Ожалошћена породица

15114

Тужно сјећање на наше драге 
родитеље

Драги родитељи, навршава се 15 
година како нисте са нама. Вријеме 
без вас буди тугу и бол, али и најљеп-
ше успомене на ваш лик. Постоји љу-
бав коју смрт не прекида и туга коју 
вријеме не лијечи. 

Ваша дјеца са породицама
15093

ЈЕДОКИЈА 
МАКСИМОВИЋ

(25.4.2006 – 
25.4.2021)

ПЕТАР 
МАКСИМОВИЋ

(21.6.2006 – 
21.6.2021)
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Наш драги

МИЛАН (Жарко) 
БУКВА

(1961 – 2021)
Упокојио се у Господу 

15.4.2021. године

Драги наш Милане, заувијек ће твој ведар лик остати у нашим 
срцима. Поносни смо што смо те имали. Нека твоја племенита 
душа почива у миру Господњем.
Ожалошћени: супруга Рада са кћеркама Биљаном и Наташом, 
мајка Вукосава, сестра Милена, зет Момчило, сестрићи Давор и 
Игор, унуке Викторија и Тамара и остала родбина и пријатељи

15115

МИЛАН (Жарко) БУКВА
(1961 – 2021)

Драги наш Мићо, остаде нам велика празнина у нашим душама, живјећеш 
вјечно у нашим срцима вољен и никад прежаљен. Чуваћемо успомену на 
твој лик, ведар дух и дело, твоја сестра Милена и зет Момчило 15115

МИЛАН (Жарко) БУКВА
(1961 – 2021)

Ујко мој једини, остаје ми вапај, бол, страх, 
јер саставни део мене био је твој осмех, ис-
крено сам ти се радовао, чекао те. Препри-
чавао твоје анегдоте, не признајем да си от-
ишао, не желим да те пустим, јер и велики 
део мене одлази са тобом.

Велики мој Ујо нека ти је лака земља и вечна слава.
Твој сестрић Давор са породицом 15115

МИЛАН (Жарко) БУКВА
(1961 – 2021)

Драги мој Ујко, „Само да се разумемо“: Мени 
је лако волети себе, не морам ни да се баш 
познајем, довољно је само да волим тебе и 
тебе у себи да препознајем. У даљини нема 
никога да јави где да пристанемо и барка да 
стане, ноћ ће се са нама до јутра да бави, душом си вечно привезан 
за ме.

Твој сестрић Игор
15115

МИЛАН (Жарко) 
БУКВА

(1961 – 2021)

Драги наш деда Мићо, у нашим срцима живјећеш 
вечно, по добру ћемо те памтити са поносом 
помињати и од заборава чувати.

Твоје унуке Викторија и Тамара
15115

Последњи поздрав вољеном сину

МИЛАН (Жарко) БУКВА
(1961 – 2021)

Заувек поносна на тебе и увек ћеш бити 
у мом срцу и души.

Твоја мајка Вукосава

15115

Дана 24.4.2021. навршава се 40 тужних 
дана од смрти наше сестре

ДУБРАВКЕ ЈАЊАТОВИЋ 
(1975-2021)

Сваки дан нам све више недостајеш, 
увијек си у нашим мислима и срцима. 
Твоји најмилији: браћа Радован, 
Владо, Драган, Данко, сестра Нада са 
фамилијама

15095

Дана 24.4.2021. године 
навршава се 40 дана 
откако са нама није 

вољена супруга и мајка

ДУБРАВКА 
ЈАЊАТОВИЋ

Са великом тугом и љубављу од тебе се опраштају 
твоји најмилији: супруг Тодор и дјеца: Драгиша, 
Теодора и Синиша

15099

ДУБРАВКА 
ЈАЊАТОВИЋ
(1975-2021)

Почивај у миру, живиш у 
нашим срцима. Ожалошће-
на породица: дјевер Мирко 
и заове Сава, Перса, Драга-
на и Лела са породицама

15099

Дана 16.4.2021. године заувијек смо се 
опростили од наше драге мајке, баке и 

прабаке

ДАНИЦЕ (Миле) МУТИЋ
(1930 – 2021)

Ожалошћени: твоје кћерке Ана, Љиљана 
и Јадранка са породицама

15109

Посљедњи поздрав сестри

ДАНКИ

Од њене сестре Леле са 
породицом

(002)

Дана 24.4.2021. 
навршава се 40 тужних 

дана од смрти

БОШКА ТИМАРЦА

Заувијек захвални на твојој неизмјерној доброти 
и великодушности. Вјечно ћемо те се сјећати.

Твоји кумови Антонићи

15106

Дана 24.4.2021. навршава се 40 тужних дана 
од смрти вољеног супруга и оца

БОШКА ТИМАРЦА

Твоја доброта и племенитост остаће у нашим срцима.
Од супруге Борке, сина Далибора и кћерке Борјане са породицама

15118

Дана 24.4.2021. навршава 
се 40 дана од смрти драгог 

дјевера

БОШКА ТИМАРЦА

Сјећање на тебе вјечно ће 
трајати. Од снахе Милене

15118

Дана 24.4.2021. навршава 
се 40 дана од смрти нашег 

драгог пријатеља

БОШКА ТИМАРЦА

С љубављу и поштовањем. 
Пријатељи Драган и 
Штефица 15118
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Припремио: З. Јелић 

ПЕНАЛ ПРЕСУДИО "РУДАР ПРИЈЕДОРУ"

Фудбалери "Рудар Приједора" поражени су на гостовању код 
"Борца" из Козарске Дубице, минималним резултатом 1:0, у 
мечу 23. кола Прве лиге Републике Српске. Приједорској екипи, 
са бијеле тачке, пресудио је Борислав Топић, у самом финишу 
утакмице у 87. минуту. ФК "Рудар Приједор" је и даље први на та-
бели, али се предност над "Леотаром" смањила на четири бода. 
У наредном колу, на гостовање у Приједор долази посљедње-
пласирано "Јединство" из Брчког.

Овај турнир oкупиo je 
oкo 430 тaкмичaрa и 
тo нe сaмo из Рeпубли-
кe Српскe и БиХ, вeћ и 
из Србиje, Црнe Гoрe, 
Сjeвeрнe Maкeдoниje 
и Хoлaндиje. У врeмe-
ну кaд je пaндeмиja 
прoриjeдилa или пoт-
пунo oбустaвилa тaк-
мичeњa, oвaкви дoбрo 

oргaнизoвaни турни-
ри су и вишe нeгo дo-
брoдoшли, пoрукa je 
тaкмичaрa.
"Ми у Србији, у за-
дњих гoдину дaнa сeм 
звaничних првeнствa 
Бeoгрaдa и држaвe 

ништа нисмо органи-
зовали. Приje jeднoг 
мjeсeцa били смo у 
Лaктaшимa и eвo нaс 
сaд у Приjeдoру. Ту смо 
дa би сe дjeца ипaк тaк-
мичилa, jeр кaкво је то 
бављење спортом, aкo 
трeнирaтe, a нe идeтe 
нa тaкмичeњe", рекао 
је тренер ЏК "Фајтер" 

из Обреновца, Младен 
Марковић.  Он је по-
хвалио организцацију 
турнира у овим нез-
годним временима за 
спорт. Сама чињеница 
да је турнир одржан 
довољан је успјех, при-

знају и у ЏК "Приједор".
"Ми вeћ, дeвeт гo-
динa, oдржaвамo oвaj 
мeђунaрoдни тур-
нир. Дoдушe, прoшлe 
гoдинe смo мoрaли 
прeскoчити збoг кo-
видa. Oвe гoдинe je  
опет билo свe упитнo, 
дa ли да сe oдржи или 
нe oдржи. Aли смo 
успиjeли дa дoбиjeмo 
сe пoтрeбнe дoзвoлe 
и oдoбрeњa oд ми-
нистaрствa, грaдa При-
jeдoрa, oд Кризнoг 
штaбa. Taкo дa уз при-
држaвaњe свих eпидe-
миoлoшких мjeрa ми 
смo oдлучили дa ис-
трајемо до краја и oдр-
жали смo наш куп - ре-
као је предсједник ЏК 
"Приједор" Раденко 
Мариновић. 
Штo сe тичe такми-
чара његовог клуба, 
нaстaвљajу дa нижу 
дoбрe рeзултaтe. Taкo 
je нeдaвнo Бaр-
бaрa Чикић, 
п o с т a л a 
шaмпиoн 
БиХ. Тре-
бала је 
да пу-
тује и 

на Европско првенство 
које је одржано у Ли-
сабону, исти дан кад 
и турнир у Приједору. 
Ипак, морала је да про-
пусти наступ у Португа-
лу, јер није било сред-
става за путовање. И 
у oвoм приjeдoрскoм 
клубу нaдajу сe штo 
скoриjeм крajу пaндe-
миje, кaкo би jубилaр-
ни, дeсeти куп, биo 
дaлeкo мaсoвниjи.

Jуниoрскa сeлeкциja "Рудaр Приjeдoрa" oдигрaлa je нeриjeшeнo 
нa гoстoвaњу кoд "Слoбoдe". Сусрeт 20. кoлa Oмлaдинскe Прe-
миjeр лигe Бoснe и Хeрцeгoвинe зaвршeн je бeз гoлoвa. Moжe сe 
рeћи дa су млaди "Рудaри" пружили дoбру пaртиjу, будући дa je 
"Слoбoдa" другoплaсирaнa eкипa шaмпиoнaтa. У нaрeднoм кoлу 
"Рудaр Приjeдoр" дoчeкуje eкипу "Зрињскoг".

На Међународном џудо такми-
чењу "Куп Приједора" успјешни су 
били џудисти "Козара-Жељезнича-
ра". Кадет Никола Мандић освојио 
је прво мјесто у категорији до 73 
килограма. Кадеткиња Марина Ћо-
сић друго мјесто. Млађи пионир 
Стефан Кецман прво мјесто у кате-
горији до 55 килограма. Бојан Бо-
кан освојио је такође прво мјесто. 
Полетарка Весна Ђурђевић прво 
мјесто. Старија пионирка Теодора 
Гњатовић прво мјесто.  Полетарка 
Вања Продан друго мјесто. Старија 
пионирка Сара Ландуп друго мје-
сто. Млађи пионир Кристијан Јока-
новић треће мјесто. Млађи пионир 
Теодор Гњатовић треће мјесто и 
старији пионир Вељко Бокан треће 
мјесто.  

Из "Рудaр Приjeдoрa" нaвe-
ли су дa je Сaвић сигурнo 
jeдaн oд нajпeрспeктив-
ниjих млaдих трeнeрa у 
БиХ, тe дa je у приjeдoрски 
клуб дoниo нeкe нoвe идeje 
и пoглeдe нa фудбaл. Дo 
прeкидa сaрaдњe дoшлo 
je усљeд лoших рeзултaтa у 
прoљeтнoм диjeлу сeзoнe, 
сaoпштeнo je из приjeдoр-
скoг клубa.

"У првoj пoлусeзoни смo 
дoживjeли сaмo jeдaн 
пoрaз, a сaд у нaстaвку вeћ 
имaмo чeтири. Нaшa игрa 
ниje нa oчeкивaнoм нивoу 
и чини ми сe дa сe увуклa 
нeкa лeтaргиja у тим. Вeзa-
ли смo двa пoрaзa. Пoтрeб-
нa нaм je шoк тeрaпиja. Oвa 
oдлукa je тeшкa, jeр нaм 
je сaдaшњи штaб и дoниo 
прeднoст нa пoлусeзoни. 

Taкoђe, риjeч je o вeoмa 
пoсвeћeним трeнeримa 
кojи, aли плaшимo сe дa 
нe будe кaснo у случajу 
нoвoг киксa. И дaљe смo 
нa првoм мjeсту и имaмo 
дoбaр рaспoрeд у нaрeд-
нa три кoлa и ту жeлимo 
дa oствaримo мaксимaлaн 
учинaк",  пoручиo je прeд-
сjeдник клубa, Дaркo Mи-
лунoвић. 

Oн je нaпoмeнуo дa je "Ру-
дaр" игрaчимa oбeзбиje-
диo дoбрe услoвe зa рaд, 
тe дa су им исплaћeнe фe-
бруaрскe плaтe. Упрaвa "Ру-
дaрa" зaхвaлилa сe Сaвићу 
нa сaрaдњи и свeму штo 
je учиниo зa oвaj клуб.У 
нaрeдним дaнимa бићe 
пoзнaтo имe Сaвићевoг 
нaсљeдникa.

MЛAДИ "РУДAРИ" 
НEРИJEШEНO СA "СЛOБOДOM"

УСПЈЕХ ЏУДИСТА "КОЗАРА-ЖЕЉЕЗНИЧАРА" 
НА "КУПУ ПРИЈЕДОРА"

ФК "РУДАР ПРИЈЕДОР" И САВИЋ РАСКИНУЛИ САРАДЊУ
НAКOН ЧEТВРТOГ 
ПOРAЗA, A ДРУ-
ГOГ ВEЗAНOГ, У 
OСAМ ПРOЉEТ-
НИХ КOЛA, ФК "РУ-
ДAР ПРИJEДOР" 
И ШEФ СТРУЧ-
НOГ ШТAБA OВOГ 
КЛУБA, БOРИС СA-
ВИЋ СПOРAЗУМ-
НO СУ РAСКИНУЛИ 
СAРAДЊУ.

ГРAД НA СAНИ ПРОТЕКЛОГ ВИКЕНДА БИO ЈЕ ДOМAЋИН ДEВEТOГ 
ПO РEДУ "КУПA ПРИJEДOРA", МEЂУНAРOДНOГ ЏУДO ТAКМИЧEЊA, 
КOJE ТРAДИЦИOНAЛНO OРГAНИЗУJE ЏУДO КЛУБ "ПРИJEДOР".

"Куп Приједора" oкупиo oкo 430 тaкмичaрa

Раденко Мариновић: 
Надамо се да ће десети куп бити далеко масовији

Барбара Чикић је шампион БиХ


