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У Градској управи Приједор очекују да ће за наредне три до четири године већ прва возила брже и
безбједније да стижу до Бањалуке.
Овај ауто-пут би требало да буде дуг
42 километра, а његова изградња
кошта око 500 милиона КМ
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Нова кривична пријава против Ђаковића

НЕПРОМИШЉЕНОМ ОДЛУКОМ ОШТЕТИО БУЏЕТ ГРАДА ЗА ОКО 55.000 КМ
МАТЕРИЈАЛА И ДОКАЗА
ДОВОЉНО
Миленко Ђаковић није хтио
коментарисати овај случај.
Замјеник
градоначелника
тврди да је ово само једна у
низу незаконитих радњи бивше ДНС-ове власти, а о свему
ће, додаје упознати јавност
наредних дана. Материјала и
доказа, каже, има довољно.
Ковачевић: Нећу ћутати о незаконитим радњама ДНС-ове власти

Бивши градоначелник Приједора, Миленко Ђаковић је у фебруару 2018. године телефонским путем раскинуо уговор о
зимском одржавању путева у руралним
подручјима са предузећем "Приједорпутеви" и тиме оштетио градски буџет за око

55.000 марака. Ђаковић је поруку послао
из Беча, гдје био на службеном путу, тврди
Жарко Ковачевић, замјеник градоначелника Приједора, који је због овог поднио
још једну кривичну пријаву против Ђаковића.

"Због те његове глупе одлуке, која је незаконита и која је произвела штету по Град
од 54.985 марака, ја ћу, али не као физичко лице, већ као неко ко обавља функцију
коју обавља против њега поднијети кривичну пријаву", најавио је Ковачевић.
Прецизира да је уговор са "Приједорпутевима" раскинут 26. фебруара, а само дан
касније склопљен је нови са предузећем

СПС У ПРИЈЕДОРУ ОСТАЈЕ У
КОАЛИЦИЈИ СА СНСД-ом

ГОРАН ПРЕДОЈЕВИЋ ЋЕ У ИЗБОРНУ
ТРКУ ЗА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

као градоначелник", додао је Предојевић.
Он каже да њега не занима из које је човјек
странке. "Ми овдје волимо Републику Српску. Волимо Приједор. Волимо
наш народ", поручио је
Предојевић. Предсједник
ДНС-а, Ненад Нешић је

БОРЕНОВИЋ НАЗВАО
НОВИНАРЕ НЕКУЛТУРНИМ
У медијима су објављена незванична сазнања да
већи број чланова Градског одбора ПДП-а у Приједору није подржао кандидатуру Горана Предојевића за градоначелника Приједора испред коалиције. Предсједник ПДП-а, Бранислав Бореновић
није ни дозволио новинарима да му поставе било
какво питање у вези са тим, те их је назвао некултурним и режимским."Нажалост режима и режимских медија морам вас разочарати, требали сте бар
назвати, имати основну културу да питате шта се
десило, а већ ако сте Додиков медиј и ако сте већ
у власништву њега и његових кључних људи барем
имате основно правило да назовете и питате шта се
то дешавало", рекао је Бореновић.
зиције. "Као љекар имао
сам више од 20.000 пацијената. Какав сам према њима био као доктор,
бићу према суграђанима

Предојевића представио
као "угледног љекара,
поштованог
грађанина
Приједора, човјека без
мрље у професионалној

и политичкој каријери".
"Послата је слика слоге,
разумијевања и међусобног поштовања", рекао је
Нешић.
Предсједник СДС-а, Мирко Шаровић каже да су
три опозиционе странке одржале обећање и
имају једног заједничког
кандидата за градоначелника Приједора. "Ми у
СДС-у вјерујемо да је доктор Предојевић најбољи
могући кандидат, са свим
референцама које треба
да има човјек који води
један велики град као што
је Приједор", рекао је Шаровић. Бранислав Бореновић, предсједник ПДПа, рекао је у Приједору да
Предојевић има подршку
три политичке партије и
народа.
"Иза нас на представљању
нашег кандитата нестоје
партијска обиљежја, него
искључиво наша искрена
жеља да доктор Предојевић у наредном периоду
предводи политичку борбу", рекао је Бореновић.
Б. Мајсторовић

Б. Дакић

Градски одбор без дилеме

Представљен кандидат Коалиције "За наш Приједор ДНС-СДС-ПДП"

Горан Предојевић кандидат је за градоначелника
Приједора испред Коалиције "За наш Приједор
ДНС-СДС-ПДП". Опозиција је свог кандидата
званично
представила
у Приједору. Горан Предојевић изјавио је да му
је част бити кандидат опо-

"Нискоградња Марјановић", иако је ова
фирма на тендеру имала најскупљу понуду и то за скоро 200.000 марака.
"Писмени допис "Приједорпутеви" су добили 2.3.2018. године, а уговор са "Нискоградњом Марјановић" је закључен
27.2.2018. Да појасним, Град и "Приједорпутеви" имају потписан уговор који се не
може раскидати усмено", категоричан је
Ковачевић.
Ђаковић је тадашњег начелника Одјељења
за стамбено-комуналне послове, Радана
Вукадиновића о својој одлуци обавијестио такође усменим путем. Вукадиновић
није хтио пред камеру, али је новинарима
рекао да није било примједби на радове
"Приједорпутева". Упркос томе, поступио
је по наредби градоначелника. Да је ово
предузеће уредно извршавало своје обавезе потврдио је и Бранко Шврака, који је
био задужен за надзор радова.
"Ја нисам имао конкретне замјерке. Са
извођачем сам имао добру сарадњу, шта
сам тражио, то су извршавали", потврдио
је Шврака.

Градски одбори Социјалистичке партије Српске и Савеза независних социјалдемократа остају у коалицији
у Приједору, иако је СПС
дио опозиције на републичком нивоу. Ово је јасно након сједнице Главног одбора СПС-а која је одржана у
Бијељини.
Предсједник ГО СПС-а Приједор, Душко Милетић каже
да је на снази стара одлука
Главног одбора ове партије
и да градски и општински
одбори одлучују с ким ће у
коалицију на локалном нивоу.
"Ово што се десило у Приједору јесу промјене, а не да
ДНС дође након осам мјесеци и каже да су они носиоци
промјена, то није тачно јер
су они 16 година били власт
и промјене су се десиле ових
задњих осам мјесеци. Ја сам
учествовао у тим промјенама и оно што је урађено за
ових осам мјесеци је боље
него за четири године претходног градоначелника", рекао је Милетић.
Он додаје да је коалиција
која је освојила власт у Приједору на изборима 2020.
покренула велики број
пројеката и да ће их завршити у наставку мандата.
Предсједник ГО СНСД-а Приједор, Саша Бурсаћ подсјећа
да је СПС дио коалиције
више од годину дана.
"Ми смо потпуно испоштовали коалициони споразум,
они су подржали нашег кандидата, а када је формирана власт након избора и ми
смо испоштовали СПС као
партнера. СПС је јако ко-
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ОТВОРЕНИ ПРЕМА ГРАЂАНИМА
Предсједник ГО СНСД-а Приједор, Саша Бурсаћ
сматра да је актуелна власт урадила много више
од свих досадашњих власти. "Доставићемо грађанима материјал да виде шта смо урадили. Ако
желе поново да се пред неком друмском кафаном моле некоме за неку услугу нека се врате на
старо како је било у задњих 16 година, ако желе
да Градска управа иде према њима да се разговара са сваким грађанином и да свако има право на
било који начин, да ли организовано или појединац да дође до градских власти и пренесе Градској
управи проблем онда нека подрже нашу страну и
да наставимо промјене које смо започели у овој
години", закључује Бурсаћ.
ректан партнер. Очекивао
сам, сличну одлуку Главног
одбора СПС-а, а и људи из
СПС из Приједора. Ми немамо никаквих проблема да
идемо са њима, они немају
проблема да иду са нама
и ми настављамо нашу сарадњу коју смо почели прије
више од годину дана и ја ту
не видим никакав проблем",
истиче Бурсаћ.
Он подсјећа да је коалиција
која је формирана за изборе прошле године остала у
истом саставу, али да је добила и нове партнере као
што је Народна партија Српске на чијем је челу Дарко
Бањац.
"Не сумњамо у резултате
избора, промјене су очите,
припремамо материјал који
ће доћи до сваког грађанина
да види шта смо то успјели промјенити, шта су биле
табу теме Приједора, о којима се није причало, а данас
се прича, који су пројекти за-

почети давно, а ево сада се
убрзано завршавају, као што
је пројекат "Црно врело" и
изградња
канализационе
и водоводне мреже", каже
Бурсаћ.
Предсједник ГО ДНС-а Приједор, Горан Предојевић поручује да су у овој партији
испунили своја очекивања у
вези са коалицијом.
"Оно што знам је да су Градски одбори ДНС-а, СДС-а и
ПДП-а потписали коалицију
за предстојеће изборе и наступаћемо јединствено. Све
везано за СПС морате питати
њих. На републичком нивоу
још нема никаквог потписаног споразума, то су још
увијек преговори и договори
у вези са заједничким дјеловањем. Тако да оно што
смо ми очекивали, у овом
тренутку имамо", закључује
Предојевић.

Б. Мајсторовић

www.kozarski.com

У суботу у Доњим Орловцима

ЗВАНИЧАН ПОЧЕТАК РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ
АУТО-ПУТА БАЊАЛУКА-ПРИЈЕДОР
Изградња ауто-пута Бањалука-Приједор који је један од најзначајнијих пројеката за Републику Српску почеће управо из града на Сани. Све је спремно да се у Доњим Орловцима у
суботу озваничи почетак реализације овог пројекта. Мјештани Доњих Орловаца сматрају
да ће изградња ауто-пута Бањалука-Приједор, која ће бити озваничена управо у њиховом
мјесту имати велики број погодности.

У Градској управи Приједор очекују да ће за наредне три до
четири године већ прва возила брже и безбједније да стижу до Бањалуке. Овај ауто-пут би требало да буде дуг 42
километра, а његова изградња кошта око 500 милиона КМ.
Миле Карлица живи неколико стотина метара од мјеста гдје ће бити
искључење са ауто-пута, а гдје су
машине почеле да припремају
терен за радове. "Сваки пут је добродошао, јер ова цеста је стварно
преоптерећена. Ми мјештани то
знамо зато што буде нас од четири
сата ујутру, па навече до касно",
прича Карлица.
Предности ауто-пута јасне су и за
остале мјештане који ће живјети у његовој близини. Нада Пачариз сматра да ће ауто-пут побољшати безбједност учесника у
саобраћају."Биће ближе путовати,
а и ови путеви су претрпани. Сваки дан има удеса и слијетања. Ови
путеви су уски", каже Пачаризова.
Одборник СНСД-а у Скупштини

града Приједора, Слободан Јавор
каже да су се власти на републичком, али и на локалном нивоу залагале да радови на изградњи
ауто-пута почну управо из Приједора. "Неко ће рећи то нема везе,
није битно, али нама је то итекако
битно из више разлога, набројаћу
само неке од њих. Уколико започнемо изградњу ауто-пута из
Приједора, прве машине биће у
Приједору, први радници биће запослени из Приједора, прве базе
биће направљене у Приједору, то
ће све додатно пунити наш градски
буџет", каже Јавор.
Из Градске управе Приједор поручују да су испунили све своје задатке. Замјеник градоначелника
Приједора, Жарко Ковачевић каже

да остало зависи од кинеских партнера који граде ауто-пут, те Града
Бањалука који мора да доврши
послове у вези са имовинско-правним односима.
"То је инфраструктурни пројекат од
више стотина милиона евра и наравно да ће то покренути привреду
у Приједору и да ће ту бити запослени људи који се баве одређеним пословима и у Граду Приједору. Биће запослен одређен број
људи на тим пословима. Ми се
надамо да ће радови почети што
прије и завршити што прије и да ће
ауто-пут Бањалука-Приједор спојити Приједор са Београдом", рекао
је Ковачевић.
Б. Мајсторовић

ПOДРШКA JAВOРУ И OД ДEMOС-a

ДEMOС ћe пoдржaти кaндидата СНСД-a, Слoбoдaнa Jaвoрa
нa приjeврeмeним избoримa зa
грaдoнaчeлникa Приjeдoрa. Oдлучeнo je то нa сjeдници Грaдскoг oдбoрa oвe стрaнкe у Приjeдoру, кojoj je присуствoвao и
Jaвoр гдje je прeдстaвљeн члaнству ДEMOС-a.
"Пoзициja
грaдoнaчeлникa
нajвaжниja je у Грaдскoj упрaви
и схoднo тoмe смo oдлучили
дa пoдржимo oвoг кaндидaтa.
Смaтрaли смo и дa кoмплeтнo
члaнствo трeбa дa будe oбaвиjeштeнo o прeдизбoрним
aктивнoстимa", рeкao je прeдсjeдник ГO ДEMOС-а Приjeдoр,
Злaткo Ритaн.
Из oвe пaртиje су пoручили дa
смaтрajу дa je риjeч o спoсoбнoм
и млaдoм чoвjeку кojи мoжe
успjeшнo дa вoди Приjeдoр и
дa гa учини бoљим мjeстoм зa
живoт. Нa oвoм сaстaнку билo je
риjeчи и o aктуeлним пoлитичким збивaњимa у Приjeдoру.
З. Јелић
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СТАВ

ТАКО ЈЕ ЛАКО
НЕМАТИ
КОМЕНТАР
Није лако бити дужан, поготово кад
враћаш паре које је неко умјесто
тебе ко зна како потрошио. Прво
што ми пада на памет након ове
реченице је Приједорчанин, несрећник, преварени жирант који
је својевремено пријетио да ће се
због туђих кредита, које је годинама ни крив ни дужан враћао, јавно
запалити. На сву срећу "обећање"
дато из немоћи није испунио, мада
не знам да ли је данас "слободан"
човјек.
Не знам ни тачан износ за који су
га преваранти ојадили, али вјерујем да су га дуговања "успорила"
у животу. "Продао сам све живо из
куће, да би враћао рате, немам шта
да једем, ни планова како да живим. Ја сам мртав човјек", говорио
је тада док је цупкао пред штандом
који је сваког часа, опет због дугова, могао под кључ. О нервирању
и урушеном здрављу не треба ни
говорити. Е, исти тај несрећник о
тим својим тешким мукама увијек
је јавно говорио. Они који су га на
овакав начин зајебали, опљачкали,
уништили му живот и планове, никад нису. Дрско или не, али нису га
чак ни поздрављали.
"Случај тад нису жељели кометарисати", јер тако је најједноставније.
Сакрити се у неку рупицу и чекати
да све прође. И прошло је. У Приједору ових дана трансперентна
прича о још неким великим дуговањима. Замјеник градоначелника,
Жарко Ковачевић поднио је нову
кривичну пријаву против бившег
градоначелника, Миленка Ђаковића. Тврди да је градској каси причинио штету од око 55.000 марака.
Наравно, изнио је и због чега, али то
није предмет ове приче, већ чињеница да су тих 55.000 марака, али
и све остале паре које су због нечијег нехата, немара, пропуста, што
би требало утврдити или оспорити
надлежно Тужилаштво, на крају,
ипак, паре грађана. Које се као дуг
морају враћати, опет од народних
пара у неким једнаким ратама.
Помножимо ли овај и све наредне
износе који су нестали у магли протеклих година лако је закључити да
нису за бацање. Јер се од тих сума
неко могао школовати, могло се отворити неко радно мјесто, асфалтирати нека цеста... И оно најјадније,
док једни о свему што се догађало
отворено причају, други прозвани,
опет не коментаришу и све завршавају оним старим и познатим, или
нејављањем на телефон, или ако се
удостоје и подигну слушалицу кратким "Немам коментар..." Дрско или
не, просудите сами.

М. Згоњанин

ТИМ ПОВОДОМ

Министар Милуновић радно у Приједору

Министарство рада и борачко-инвалидске заштите РС расписало је
јавни позив за стамбено збрињавање породица погинулих бораца,
на који се пријавило 392 лица из
Приједора, од тога 150 за стамбене јединице. О томе ко испуњава услове позива и о потребним
средствима, ресорно министарство нема података, јер градско
Одјељење за борачко-инвалидску
заштиту није обрадило пристигле
захтјеве, иако је било у обавези да
то уради, изјавио је министар Душко Милуновић.
"Апелујем, не само на Град Приједор, него на све локалне заједнице, да овај процес убрзају, јер без
прецизних података о броју лица
које треба стамбено збринути и

средствима која су за то потребна,
не можемо предвидјети издвајања
из буџета за рјешавање овог питања", рекао је Милуновић који
је боравио у радној посјети приједорској Организацији породица
погинулих и заробљених бораца и
несталих цивила.
Он је подсјетио да је, посебним
програмима, у Приједору досад
стамбено збринуто 665 породица,
од којих 201 стамбеним јединицама. Говора је било и о санирању
оштећења на борачким зградама
које су међу првима изграђене у
Приједору, средствима Владе РС.
По Милуновићевим ријечима, конкретно је ријеч о Аеродромском
насељу.
"Влада РС нема обавезу одржа-

АПЕЛ НАДЛЕЖНИМ ОДЈЕЉЕЊИМА ДА
УБРЗАЈУ ОБРАДУ ПОДАТАКА
вања тих зграда, с обзиром да су
оне пребачене у власништво Града Приједора, али не можемо ни
да оставимо људе да сами брину
о томе. Зато ћемо, преко градске
Организације породица погинулих, настојати да, заједно с Градом
Приједором, дјелујемо одређеним
средствима да се то санира", рекао
је министар.
Милуновић је похвалио рад приједорске Организације породица погинулих и заробљених бораца и несталих цивила, наводећи примјер
фондова солидарности из којих је

Одата почаст погинулим борцима

Дуг Центра за социјални рад

ОГРОМАН ТЕРЕТ ЗА ГРАД

Порески дуг центра настао је у периоду од 2009. до 2012. године
Дуг приједорског Центра за социјални рад од око милион и
по марака, огроман је терет за
градски буџет. Мора да се плати
у року од мјесец дана. Рјешење
би могло да буде одгођено
плаћање.
Из Центра за социјални рад
кажу да су им, по том питању,
руке практично везане. Ново руководство дугови су дочекали, а
нарасли су до неслућених размјера јер су се пријашња руководства те установе само жалила на рјешења Пореске управе
о утврђеном дугу, а ништа конкретно није рађено да се проблем ријеши. Камате су се нагомилавале и сада је све нарасло
на око милион и по марака.
Порески дуг центра настао је у
периоду од 2009. до 2012. године када је износио 359.000 КМ.
Неодговорним понашањем скочио је на скоро пет пута више.
Све је сада и предмет тужбе.
Док се чека на судски расплет,
чека се и на одговор ресорног министарства о начинима
плаћања дуга.
"Обавеза се мора платити. Она
је огроман терет за запослене у
овој установи као и за Градску
управу, јер евентуалном блокадом рачуна настале би огромне
штете и у питање би дошле ис-

плате социјалних давања. Мислимо да до тога неће доћи",
каже Милорад Радић, вршилац
дужности директора Центра за
социјални рад.

ова организација годинама помагала школовање дјеце погинулих
бораца, те болесне и социјално угрожене чланове. Годишње из фондова подијеле до 50.000 КМ, рекла
је предсједник Здравка Карлица.
Једна од тема разговора представника приједорске Организације и
ресорног министра било је запошљавање приправника. Како је
речено, Завод за запошљавање ће
расписати нови конкурс којим ће
омогућити дјеци погинулих бораца
са високом стручном спремом да,
према својим занимањима, одра-

Дуговања Центра за
социјални рад није
желио да коментарише нико од бивших
градоначелника, али
ни претходно руководство центра. У
Градској управи тврде да ово није једини проблем са том
установом. Траже и
извјештај о имовини
како би се утврдило
да ли је Центар за социјални рад продавао
станове у њиховом
власништву, коме, и
да ли је испоштована
процедура.

де приправнички стаж.
Намјера је да у наредном периоду буду адекватно означена сва
стратишта српског народа у овом
крају који је, како је речено, један
од најстрадалнијих, не само у Републици Српској него у цијелој бившој Југославији. На иницијативу
Организације породица погинулих,
у идућој години планирана је реконструкција споменика на мјесту
некадашњег логора "Циглане", гдје
је страдао велики број поткозарских Срба у Другом свјетском рату.
Министар Милуновић посјетио је
Фудбалски клуб "Козара" из Доњих
Орловаца, чијих је 11 фудбалера
погинуло у Одбрамбено-отаџбинском рату. Поручио је да ће Министарство подржати овај клуб који
планира да изгради трибине, а наставиће да помаже и одржавање
меморијалног турнира. Милуновић, представници ФК "Козара" и
Организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих
цивила града Приједора, положили су вијенац код споменика погинулим фудбалерима.

Д. Совиљ

НАСЛИЈЕЂЕНИ КРЕДИТИ
ГУШЕ "АУТОТРАНСПОРТ"

Нову управу "Аутотранспорта" у
априлу ове године дочекало је задужење по основу четири кредита
у износу од милион и 120.000 марака. Само за измиривање мјесечне рате кредита потребно је преко
30.000 КМ, што из текућег пословања у овом превозничком предузећу не могу обезбиједити.
Додатни проблеми су поскупљење
горива, застарјели возни парк и
мањак путника. "Аутотранспорт"
има 12 линија градског и приградског превоза, од тога пет нерентабилних, које стварају годишњи
губитак од преко 150.000 КМ. Без
помоћи Града, не могу функционисати, категорични су у овом предузећу.
"Повећали смо приходе по основу
техничког прегледа и баждарења
тахографа. Наш укупан приход
прошли мјесец износио је 130.000
КМ, а за бруто плате, гориво, ре-

МЈЕСЕЧНО КРАТКИ ЗА
ОКО 50.000 КМ
Сваки мјесец, у "Аутотранспорту" су кратки за око
50.000 КМ прихода које у
садашњим условима, како
кажу, не могу зарадити.
Надају се да ће наредних
пет мјесеци пребродити
са 260.000 КМ субвенција
које очекују од ребаланса градског буџета. Остаје
жеља да старе аутобусе
замијене са неколико минибуса и комбија који би
били много рентабилнији
са садашњим мањком
путника.

Милорад Радић: Обавеза се мора платити
Ријеч је о дугу за здравствено
осигурање корисника центра.
Није настао случајно, тврди
Жарко Ковачевић, замјеник градоначелника. Он је у својству
грађанина поднио кривичне
пријаве против бивших директора Центра, шефова стручних
служби и бивших градоначелника. О рјешењу дуга преговора се
и с Пореском управом Српске.
"Пореска управа је могла, а на
сву срећу није, блокирати рачун
Града и скинути сва средства

са рачуна Града и наплатити та
дуговања. Међутим, ја бих се
вратио мало уназад, да анализирамо генезу настанка тог дуга,
није ни нормално, ни морално, ни фер да сада све то плате
грађани Приједора, тај дуг није
настао случајно. Морали би да
се позабавимо тим како је дуг
настао, да ли постоји нечија
кривица, макар несавјесан рад
у служби, ако не и кривично дјело", рекао је Ковачевић.
Т. Мандић

4.

Богољуб Мармат: Без помоћи Града,
не би могли функционисати

зервне дијелове, кредите и остале
обавезе требамо 180.000 КМ", рекао је Богољуб Мармат, в. д. директора "Аутотранспорта".
Да би могли пословати, у АТП-у су
морали тражити краткорочну позајмицу од Градске управе у износу
од 100.000 КМ. Најновију позајми-

цу "Аутотранспорту" и дубиозу јавних предузећа у власништву Града,
недавно је коментарисао замјеник
градоначелника Приједора Жарко
Ковачевић.
"Позајмица овом предузећу била
је неопходна да не би дошли у
финансијску блокаду. Ми ћемо наредних дана тражити од свих директора јавних градских предузећа
да доставе економски финансијски
салдо. Та анализа ће показати да је
дубиоза градских предузећа више
десeтина милиона КМ", истиче Ковачевић.
Д. Совиљ

www.kozarski.com

Пандемија и поскупљење горива задали проблеме превозницима

НЕМА РАЧУНИЦЕ РАДИТИ С ЈЕДНИМ КАМИОНОМ
Превозници очекују помоћ и већу одговорност државних институција, јер сматрају да је њихово пословање угрожено, како тржишним цијенама погонских горива, тако и како кажу, неодговорним
административним радом у здравству, које није у стању да усклади такозване "зелене пасоше" са европским стандардима.

Због пандемије вируса корона и поскупљења горива превозници у проблемима. Често их враћају са утовара, јер у
европским земљама не могу очитати бх.
кодове који потврђују да је возач вакцинисан. Тако су, како кажу, приморани
да и поред тога што су вакцинисани, на
тестирање у земљама у којима се то од
њих тражи.
Нажалост, то није једини проблем, каже
нам Игор Бебан, власник предузећа "Бе-

бан транспорт" Приједор. "Несташица
је и "АдБлуа", течности која покреће модерне камионе, еуро пет и еуро шест, а
без те течности камиони не могу да се
крећу. То је заправо течна уреја, која
је скупља за 130 одсто. Поред поскупљења нафте имамо и поскупљење ове
течности која се не користи баш у малим количинама", каже Бебан.
И поред тога, цијене својих услуга, како
каже наш саговорник нису повећавали,

Игор Бебан: Сналазимо се како
знамо и умијемо
очекујући неко рјешење. Опстају, тврде,
захваљујући томе што већина превозника ради са више камиона, јер у оваквој

ситуацији радити са једним камионом,
нема неке рачунице.
У Удружењу саобраћаја и веза Републике Српске дописима и преговорима са
ресорним министарствима Републике
Српске и БиХ настоје помоћи превозницима, како путничког, тако и теретног
саобраћаја. Рјешење виде у томе да се
превозници ослободе плаћања акциза
за одржавање путева и ауто-путева на
купљену нафту, што је случај у неким земљама. Захтјев је упућен Савјету министара БиХ, али званичног одговора још
нема.
"Ми смо доставили све позиве које су
Спољнотрговинска комора и Удружење
превозника слали Савјету министара
БиХ. Надамо се да ће се таква мјера донијети, јер је уобичајена у оваквим ситуацијама у другим земљама", рекао
је Дејан Мијић, предсједник Скупштине
Удружења саобраћаја и веза РС.
П. Шпадић

Не смирују се цијене на тржишту некретнина

КВАДРАТ У НОВОЈ ГРАДЊИ ПРЕМАШИО 2.200 КМ
НА ТРЖИШТУ НЕКРЕТНИНА ДОШЛО ЈЕ ДО ПОСКУПЉЕЊА ЗА 20 ОДСТО У ОДНОСУ НА ПРОШЛУ ГОДИНУ, А ЈОШ СЕ НЕ НАЗИРЕ КРАЈ РАСТУ ЦИЈЕНА СТАМБЕНИХ КВАДРАТА. РЕЗУЛТАТ ЈЕ ТО ВЕЋИХ ЦИЈЕНА
ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ДРУГИХ ЕНЕРГЕНАТА. УПУЋЕНИ ОЧЕКУЈУ ДАЉА ПОСКУПЉЕЊА ОД ПЕТ ДО 10 ОДСТО.
Битно је, тврде они који живе од изградње и продаје станова, да купаца
не мањка, јер се уговори склапају већ
при копању темеља зграде. У Агенцији
"Агент енекс" истичу да се купци константно интересују за новоградње, наводећи примјер градње објекта од 20
станова, а да већ имају дупло више резервација.
"Већином су купци млади брачни парови који се код комерцијалних банака задужују хипотекарним кредитима. Станове купују и наши људи који живе и раде
у иностранству и желе себи приуштити
некретнину у родном граду. Најтраженији су мањи станови односно гарсоњере које људи углавном купују за изнајмљивање, а тражени су и двособни и

Отворена привреда Босне и
Херцеговине овиси о увозним
робама, па тако и глобална
инфлација утиче на све животне сегменте. Грађевински
материјал је поскупио готово
стопостотно, од челика, арматурног гвожђа, до материјала
за изолацију и керамике. Економисти препоручују грађанима да стан купују у првој
фази, када тек почне градња,
како би имали какву-такву сигурност цијене.

Дивљају цијене грађевинског материјала
трособни станови. Генерално, тржиште
је стабилно, неовисно о квадратури стана", рекао је Драган Грубан из Агенције
"Агент енекс".
У предузећу "Градинвест" забринути су
због непредвидљивих цијена. Недавно
су завршили зграду са 23 стана за коју су
већ имали купце по фиксној цијени, али
код градње следећег стамбеног објекта
биће тешко дефинисати коначну цијену
квадрата.
"Нејасно је шта ће се у наредном периоду десити с аспекта дивљања цијена
грађевинског материјала којем се не
види крај. Ми смо у ситуацији у којој не
можемо дефинисати свој коначни производ на начин да га можемо понудити
нашим крајњим потрошачима", рекао је
Томислав Прпош, директор фирме "Градинвест".
Квадрат стамбеног простора у новој
градњи лани је коштао 1.800 КМ, а сада
преко 2.200 КМ. Код старе градње цијена се креће од 1.350 до 1.600 КМ, у зависности од локације и спрата.

5.

ПРИЛИКА ЗА СТАМБЕНЕ
КРЕДИТЕ
"Препорука је узимати кредите, јер камате никад нису биле мање. Новца у
банкама има довољно, штавише има их
више од потражње. Ко буде у прилици
да рјешава своје стамбено питање, ово
је права прилика за то, јер ће том куповином зауставити цијену раста квадрата
стана. Цијена је дефинисана у моменту
потписивања уговора, тако да је препорука онима који могу доћи до кредита
за станоградњу, да уложе новац у нешто
стабилно и сигурно чему ће цијена и
даље расти", рекао је економски аналитичар Зоран Павловић.
Спирала инфлације је врло опасна
ако није контролисана, тврде економски аналитичари, уз напомену да би
смањење акциза и пореза на гориво
зауставило раст цијена горива и других
ланчаних поскупљења.
Д. Совиљ

АКТУЕЛНО/ ИНТЕРВЈУ

Сарадња Бање "Мљечаница" и образовних установа из Приједора

РАЗМЈЕНА ЗНАЊА И ИСКУСТВА
ничар.
"Наши ученици првог и другог разреда,
смјер физиотерапетски техничар практичну наставу изводе у школским кабинетима који су прилагођени за овај смјер и
посљедњих година су добили нову опрему. Потребно је и неопходно за стицање

МОДЕРАН ДИЈАГНОСТИЧКИ ЦЕНТАР

Специјална болница за физикалну медицину и рехабилитацију "Мљечаница" из
Козарске Дубице потписала је споразуме
о сарадњи са Средњом медицинском
школом и Високом медицинском школом
из Приједора. Ријеч је о наставку сарадње
са циљем да се ученици и студенти обучавају у овој специјалној болници, док ће
запослени у "Мљечаници" моћи да усавршавају своја знања у приједорским образовним установама.

Ученици средње медицинске школе из
Приједора основна знања из физиотерапетски техничари стичу у модерним кабинетима за практичну наставу. Међутим, за
усавршавање је потребна и посјета здравственим установама. Зато је дужи низ година пракса у Бањи "Мљечаница" за њих
неизоставна. Директор Средњошколског
центра Приједор, Александар Миљешић
истиче да у овој школи тренутно имају три
одјељења смјера физиотерапеутски тех-

"Мљечаница" би требало да буде
модеран дијагностички центар
опремљен ЦТ апаратима, ултразвуком и ренгеном. Ова бања из
Козарске Дубице има потписане
споразуме и са медициснким факултетима у Бањалуци и Крагујевцу,
док је у плану да их потпише и са
факултетима у Љубљани, Београду
и Москви.
бољих вјештина, посјећивање бање, гдје
наши ученици долазе у контакт са пацијентима и директно своја знања примјењују
на пацијентима и надам се да ова сарадања неће бити ометена пандемијским
условима", каже Миљешић.
Он додаје да ће ученици четвртог разреда сада кренути на праксу у Бању "Мљечаница", а од фебруара наредне године и

ученици трећег разреда. Практичну обуку
у Бањи "Мљечаница" похађаће и 40 студената Високе медицинске школе, смјер
физиотерапије.
Директор Високе медицинске школе
Приједор, Илија Стијепић подсјећа да сарадња ове образовне установе са бањом
из Козарске Дубице траје од 1997. године.
"Драго ми је што смо потписали уговор
са Бањом "Мљечаница". Она је сада у експанзији, добро се развија и сматрам да
ће наши студенти имати једну квалитетну
базу гдје ће моћи да добију сва неопходна
знања", рекао је Стијепић.
Директор Бање "Мјечаница, Дарко Бањац
истиче је основни циљ приближити здравствену услугу свим грађанима и да зато
нова искуства и знања добро дођу докторима и физиотерапеутима.
"Заједничким дјеловањем болнице "Мљечаница" и Високе и Средње медицинске
школе из Приједора можемо да приближимо здравствену услугу грађанима приједорске регије, али и Градишке, јер "Мљечаница" планира потписивање споразума
са болницама у Приједору и Градишци као
и са домовима здравља, то је цјелокупан
процес гдје у овом првом и најважнијем
кораку посебну улогу игра сарадња са Високом и Средњом медицинском школом у
Приједору", рекао је Бањац.
Б. Мајсторовић

Дрвопрерађивачки сектор

Пољопривредно-прехрамбенa школa

СВЕ СЕ РАСПРОДА, ПРИЈЕ НЕГО ШТО СЕ "ОХЛАДИ" ЗА КВАЛИТЕТНЕ РАДНИКЕ
ГРАЂАНИ ДОБРО ЗНАЈУ ГДЈЕ МОГУ КУПИТИ КВАЛИТЕТАН СИР, ЗИМНИЦУ, СОКОВЕ И ГЉИВЕ ПО
ПРИСТУПАЧНИМ ЦИЈЕНАМА: У ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНОЈ ШКОЛИ У КОЈОЈ СЕ ПОНОСЕ ПОТРЕБНА ДОБРА ПРАКСА
СВОЈОМ ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ. СВЕ ШТО УЧЕНИЦИ ПРОИЗВЕДУ, БРЗО И ПРОДАЈУ, А ТО ИМ
ЈЕ ПОДСТРЕК ЗА ДАЉИ РАД, ИСТИЧУ У ОВОЈ ПРИЈЕДОРСКОЈ ШКОЛИ.

ОД ПРОДАЈЕ КУПУЈУ
СИРОВИНУ

Крављи сир цијењен међу купцима
За добар прехрамбени производ
важни су квалитетни састојци, али и
досљедно праћење технолошког поступка као и вјеште руке. Све то имају
у
Пољопривредно-прехрамбеној
школи у којој ученици оно што науче
на пракси, спремно примјењују код
својих кућа.
"У свакодневном животу сусрећемо
се с пословима које обављамо на
пракси, као што је производња сокова и сирева. Имамо прилику да стекнемо корисна знања и да се даље
усавршавамо", рекла је ученица Маријана Павић.
Полутврди сир од крављег млијека
већ годинама проноси добар глас
Пољопривредно-прехрамбене школе, а килограм кошта 12 марака. То је
само један од производа које праве
у кабинетима практичне наставе и
продају у веома кратком року.
"Производимо властити сок, а осим
тога радимо и услужну производњу
сокова. Веома је тражена наша зимница, домаће мармеладе, сушено
воће и тјестенина. Грађани цијене
богат асортиман наших производа",
рекао је професор Марко Кнежевић.
У кабинету прехрамбене струке
дневно произведу и до стотину литара сока од јабуке, коју узгајају у
школском воћњаку.
"Фазе технолошког процеса су ин-

спекција, чишћење, прање, мљевење, цијеђење, пастеризација,
пуњење и складиштење сока", појашњава професорица Мирјана Лолић.
За производњу буковаче у овој образовној установи користе жетвене
остатке пшенице. Сламу пастеризују
на властитој економији и потом доносе у школу засијан мицелиј буковаче чији развој даље прате. Беру се
три турнуса, а килограм ове гљиве
кошта пет марака. Углавном све распродају у сировом стању, а нешто и

Оно што зараде продајом, у
школи користе за набавку сировина за практичну наставу. Поносни су на чињеницу
да њихови ученици испрате
све фазе: од доласка сировине, преко производње до
продаје. Оно чиме нису задовољни је мањак ученика,
због којег су уписали само
једно одјељење агротехничара. Пољопривредно-прехрамбену школу похађа укупно 240 ученика.
на шалтеру у холу школе као дио пекарских производа.
"Углавном идемо на мање количине, иако бисмо могли да продамо
све што произвeдемо. Међутим, не
можемо пуно оптерећивати ученике, јер имамо и друге врсте производње, а не само гљиве", рекао је
професор Горан Аничић.

Д. Совиљ

Производња буковаче

6.

Без добре праксе у школи
тешко се може доћи до квалитетног кадра на тржишту
рада. А стање је сад такво да
је потражња за радницима
велика. Тако је и у дрвопрерађивачком сектору.
Пракса на овим просторима
није на завидном нивоу, сматрају привредници. Не треба
измишљати топлу воду, већ
се угледати на земље гдје
је то добро уређено, кажу у
предузећу "Намјештај Гаврановић". "Ја сам посјетио један Средњошколски центар
у Грацу. Они имају све потребне машине и на њима
ученици раде. Кад заврше
школу, они су мајстори свог
заната", каже власник овог
предузећа, Перо Гаврановић.
Школовање ученика за прераду дрвета у приједорској
Машинској школи укинуто
је 1985. године. Тек двадесет
три године касније, након

што су препознате потребе
тржишта, ова школа је у сарадњи са Кластером "Дрво"
и Агенцијом "ПРЕДА-ПД"
уписала прву генерацију техничара за обраду дрвета.
"С тим да су наши професори у раду препознали да су
потребне измјене у наставном плану и програму. Прије
двије године су они извршили те измјене, па је техничар
за обраду дрвета прерастао
у ЦНЦ техничара. Додата су
три предмета, ЦНЦ моделирање, ЦНЦ програмирање и
механика", рекао је в.д. директора ове образовне установе, Борислав Којић.
Сарадња са привредом постоји, јер су предузећа из
кластера "Дрво" показала
спремност да ученици код
њих долазе на праксу. А интересовање код младих за
овом струком постоји.
З. Јелић

www.kozarski.com

Слободан Јавор, в.д. директора Дома здравља и одборник СНСД-а у Скупштини града Приједора
"За мене, неког ко је рођен и ко је
одрастао у Приједору, ко је цијели свој
живот провео у овом граду велика је
част и привилегија бити кандидат за
градоначелника Приједора", рекао је
у интервјуу за "Козарски вјесник" Слободан Јавор, вршилац дужности директора приједорског Дома здравља
и одборник у Скупштини града, одговарајући на новинарско питање "Како
коментарише чињеницу да је најозбиљнији кандидат владајуће коалиције за градоначелника Приједора?"
Он је подршку добио од Главног одбора странке, а недавно и од коалиционих партнера. Каже да је то уједино
још већа одговорност и обавеза, како
према нашим грађанима, тако и према
људима који су га предложили и подржали у овој политичкој борби. "Када то
кажем, првенствено мислим на руководство Градског одбора СНСД-а Приједор и на наше коалиционе партнере.
Наши коалициони партнери су заједно
са нама у протеклих девет мјесеци довели до многих битних промјена у граду. Када вам такви људи дају подршку,
то, вјерујте ми, много значи", истакао
је Јавор.

.

Морамо да се вратимо на причу о вакцинама. Против вас је обустављена истрага
за више од 1.340 пропалих вакцина. Када
се све то десило, ви сте понудили оставку
на мјесто в.д. директора Дома здравља,
али она у приједорској Скупштини није
прихваћена. Сада када је све то иза вас,
да нам кажете колико је тада било тешко
бити Слободан Јавор? - Прво што треба да
знате је то, да сам, када је дошло до преки-

- Бићу искрен до краја. Тренутна политичка ситуација у нашем граду је јако лоша.
Свједоци сте шта се све десило протеклих
седмица у нашем граду. Остали смо без
градоначелника, који је понудио оставку из
моралних разлога. Оно што ћу сигурно промовисати у наредном периоду је то да Далибор Павловић као градоначелник апсолутно
није начинио ниједну политичку грешку,
већ приватну и због тог разлога је поднио
оставку, али није у реду да се на такав начин
поједини грађани опходе према њему и његовој породици. То је јако ружно, то је оно
што народ не воли, а ни ја не подржавам.
Моја партија и наши коалициони партнери
смо опредијељени да се политика врати у
неке нормалне токове. Да се боримо са неким конкретним стварима, да се манемо с
друштвених мрежа, јер засигурно, то је политика коју ни ја, а ни моји сарадници, не
познајемо.

.

Претпоставка је да предизборна кампања
неће бити нимало лака. - Када је у питању
предизборна кампања која нам слиједи,
сигурно је да неће бити лако. У Приједору
ће бити избори прије избора, сви политички лидери ће доћи у Приједор и позиција
и опозиција. Избори у Приједору су свима
веома битни из више разлога, првенствено
зато што нас сљедеће године очекују општи
избори и свако тражи своју шансу. Политика искључиво зависи од лидера политичких
партија, они кроје политику у граду. Неком
одговара да се води онаква политика, каква
се водила протеклих седмица, а неко воли
да води другачију политику као што смо то
радили ми и наши коалициони партнери,
а то је политика пројеката, просперитета и
напретка нашег града. Политика се свела
на друштвене мреже. И нико нема користи
од тога, а понајмање наши суграђани. Њих

ПОЛИТИЦИ НИЈЕ МЈЕСТО НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА
да "хладног ланца" вакцина, свега 15 дана
био в.д. директора Дома здравља. У том
моменту, потпуно свјестан и сигуран да сам
поступао апсолутно исправно и у складу са
свим правилницима и осталим предвиђеним актима, као неко ко је провјерио све
потребно, што је наша установа била у обавези да обезбиједи да би се сачувао "хладни ланац", али прије свега као одговорна
особа, из моралних разлога понудио сам
оставку Скупштини града, јер је она оснивач
Дома здравља. Одборници су разматрали
моју понуђену оставку и нису били за њу.
Ни они који су у опозицији, а ни они који
су на власти. Ниједан глас није био за моју
оставку. Сматрали су да нисам крив, али су
ипак рекли да треба сачекати одлуку Тужилаштва. Након што је Тужилаштво сагледало све материјалне доказе током истраге и
након што су саслушали све свједоке, донијелу су наредбу о обустави истраге, јер
није било елемената кривичне одговорности. У тој наредби је констатовано управо
све оно што сам ја говорио сво вријеме, да
сам као директор поступао савјесно и да је
установа имала обезбијеђено све оно неопходно што се тиче "хладног ланца". С тим
је стављена тачка на ту причу. Било је тешко
бити на мом мјесту тих дана. То је била тема
број један, како у нашем граду, тако и шире.
Оно што није било коректно је то што су се
многи људи наслађивали са ситуацијом у
којој сам се нашао, али то ме није превише
дирало. Једино због чега су иза мене остале непроспаване ноћи јесу наши грађани.
У тим тренуцима сам размишљао само о
једном, како набавити вакцине за ревакцинацију наших суграђана. То је за мене био
приоритет број један и захваљујући доброј
сарадњи са Институтом за јавно здравство
РС и ресорним министарством успјели смо
заједно и у рекордном року да обезбиједимо вакцине. Наши суграђани су вакцинисани, такође у рекордном року. И на крају оно
што је најважније је да није било посљедица
по здравље наших суграђана.

.

На функцији в.д. директора Дома
здравља сте десетак мјесеци, а у политици
много дуже. Припадате младим кадровима СНСД-а који имају повјерење странке.
Како коментаришете тренутну политичку
ситуацију у Приједору?

занимају крупни пројекти, да виде да се у
нашем граду нешто дешава. Политику треба
вратити на мјесто које јој припада, а то зависи од нивоа власти. Па ако причамо о републичком нивоу, треба је вратити у Народну
скупштину, у институције Републике Српске
и остале органе. Када причамо о локалном
нивоу што је нама битније у овом тренутку
та мјеста су Скупштина града, градоначелник, стручна служба и кабинет градоначелника, одјељења... То су мјеста гдје треба да
се води политика. Понављам, политици није
мјесто на друштвеним мрежама. Вјерујте
ми, ако будем дошао у ту ситуацију да о неком морам износити неке ствари из приватног живота истог момента ћу се престати бавити политиком. То вам одговорно тврдим.

.

Одборник сте у Скупштини града Приједора и упознати сте са аферама које потресају градску касу. Велики је то терет како за
законодавну, тако и извршну власт.
- Чим је наш градоначелник преузео дужност почели су пристизати одређени рачуни. То се и гомилало, а дефицит у градском
буџету је у том тренутку износио 4.2 милиона КМ. Нажалост, све се то односило на
претходни период за рачуне који су дошли
на наплату из 2020. године. Оно што је додатно пољуљало буџет је то што су у наредном периоду почеле да пристижу разне пресуде које је Град морао да плати, те пресуде
су износиле 1.1 милион КМ. Прво што смо
добили је незаконита продаја пословног
простора "Алегро" у центру града, затим
неисплаћена накнада за експропријацију
земљишта за надвожњак у насељу Пећани,
затим пресуда за "Приједорпутеве" због незаконитог раскида уговора, такође пресуда
за борачку популацију због неизвршења
уговора... И то су само неке пресуде. Поред
тога, тешка ситуација била је у предузећима
чији је оснивач Град, конкретно Топлана
која дугује 34 милиона КМ. Град је у неколико наврата и са неколико стотина хиљада
марака помогао Топлани да би данас наши
грађани имали гријање, да би се данас на
лагеру налазила довољна количина сјечке
за гријање и да би радници Топлане несметано могли да приме плату. Међутим ту није
крај, јер ту су дуговања Центра за социјални
рад који је дужан 1.530.000 КМ, ту дуг од
460.000 КМ за паркинг, јер је Град наплаћи-

вао паркинг и књижио га као таксу, а није
плаћао ПДВ. Имамо и тужбу "Тркуља Турса"
од 700.000 КМ. Покушаћемо у наредном
периоду да договоримо да се то све плаћа
у мјесечним и једнаким ратама како не би
дошло до блокаде рачуна. Поред свих ових
проблема које смо затекли, успјели смо
несметано да сервисирамо наше обавезе
према свим добављачима, а Градска власт
заједно са нашим коалиционим партнерима
је успјела за првих шест мјесеци да послује
позитивно са 800.000 КМ на рачуну. Не можемо проблеме гурати под тепих, хоћемо да
јавност буде упозната с тим. И уколико има
одговорности и уколико је нема, о свему ће
коначну одлуку дати Тужилаштво.

.

Приједор је постао велико градилиште,
грађани коментаришу да се осјете промјене од протеклих избора до данас. Шта је то
све урађено у овом граду?
- Одговорно тврдим да је ова власт на челу
са СНСД-ом и нашим коалиционим партнерима започела и урадила далеко више
пројеката у односу на претходну власт. Имамо одличну сарадњу са републичким институцијама и Владом РС. Набројаћу само неке
пројекте да наши суграђани буду упознати
са тим шта је урађено у протеклих девет
мјесеци. Када је у питању Водовод "Црно
врело" могу да најавим да ће у наредне
седмицу-двије, мјештани након Јелићке, и у
Марићкој, Криваји и Градини напокон добити воду. Овај проблем се могао далеко прије ријешити, али очигледно није било добре
воље да се то и уради. Договорили смо са
"Водама" Српске да се изврши чишћење корита Милошевице и Гомјенице. Пројекат је
то од 15 милиона КМ, а у наредном периоду
ће бити расписан тендер. Град је из властитих средстава започео реконструкцију улице
мајора Милана Тепића, очекујемо да се и тај
посао кроз двадесетак дана приведе крају.
Завршена је и цеста Ц-106 у Индустријској
зони "Целпак" у вриједности од 840.000
КМ, као и пут у Мјесној заједници Горњи
Јеловац од дубичке цесте према Патрији,
чија је вриједност око 450.000 КМ, а планирано је да се у наредном периоду за завршетак радова тог пута уложи још 300.000
КМ. Успјели смо да асфалтирамо пут према
Манастиру Милошевац. Вриједност ових радова је 1.1 милион КМ. Оно за шта смо се
борили на републичком и локалном нивоу

7.

је да изградња ауто-пута Бања Лука-Приједор почне из Приједора. Нама је то итекако
битно из више разлога. Прве машине биће
у Приједору, први радници биће запослени
из Приједора, прва базе ће бити направљене у Приједору. То је све што ће додатно пунити наш градски буџет. Ми смо то успјели,а
у суботу ће свечано бити озваничен почетак
радова на изградњи ауто-пута Бања ЛукаПриједор. Очекујемо кроз три до четири године да он буде завршен. Са предсједником
Српске успјели смо договорити изградњу
дјечијег вртића за 220 малишана. Јако је
битно да споменемо и улицу Николе Лукетића. И она је асфалтирана и проширена
за пола метра,а комплетно је пресвучен и
пут Приједор-Томашица. Приоритет града
је и образовање. Ове године, по први пут,
сваки студент који је аплицирао, добио је
стипендију. У сарадњи са Министарством
саобраћа и веза и Жељезницама РС успјели
смо уврстити у план за наредну годину да се
изврши реконструкција пруге Приједор-Љубија што је јако битно за наставак рударења
у Љубији. У сарадњи са Пореском управом
РС и Министарством финансија РС покренут
је стечајни поступак у Рибњаку "Саничани".
Процијењена вриједност, кад је ријеч о
грађевинским објектима, је око девет милиона што и 34 милиона марака остала стечајна маса. Имамо визију да Влада РС откупи
Рибњак и да га да на коришћење Граду. Ми
бисмо започели излов рибе која би се, бар
се том искрено надамо, у што краћем року
требала наћи на Тржници у рибарници. Као
некад.

.

Како ви као млад човјек видите развој
града Приједора?
- Сигурно је да у претходном периоду није
била добра сарадња са институцијама РС.
Да ли је ту дошло до застоја што се тиче
претходне власти на локалном нивоу, да ли
је било довољно жеље и воље, у то не улазим, али оно што је сигурно је да ми сада
имамо одличну сарадњу. Многи пројекти
су започети захваљујући институцијама РС
и Влади РС. Очекујемо у наредном периоду
да наставимо тако, да се гради Приједор,
да многи пројекти буду завршени и да што
више инвеститора доведемо у наш град.

М. Шодић

ЖИВОТ

Неисправне електроинсталације велики проблем

СА СТРУЈОМ СЕ НИЈЕ ИГРАТИ!

НEAДEКВAТНE EЛEКТРOИНСТAЛAЦИJE МOГУ ДOВEСТИ ДO
ПOЖAРA НA СТAМБEНИМ OБJEКТИМA. ЗБOГ НEИСПРAВНИХ
EЛEКТРOИНСТAЛAЦИJA У OВOJ ГOДИНИ БИЛO JE ДEСEТ ПОЖАРА, А САМО У СEПТEМБРУ ТРИ.
"Штo сe тичe кућних eлeктрoинстaлaциja, ту су нajвeћe грeшкe приликoм
прикључeњa тих урeђaja, jeр сe нe рaчунa укупнa снaгa, укупнa пoтрoшњa
у jeднoj кући, jeднoм дoмaћинству
или у нeкoj хaли, прoизвoдњи. Људи
пojaчaвajу oсигурaч смaтрajући дa ћe с
тим пoвeћaти снaгу. Кaжу, стaви jaчи oсигурaч дa будe jaчa струja, штo aпсoлутнo
ниje испрaвнo. Moрa сe прoвjeрити дa
ли je aдeквaтнo нaпajaњe, дa ли имa
дoвoљнo снaгe сa мрeжe и дa ли сe
мoжe пoвући дoвoљнo снaгe сa мрeжe.
Затим и дa ли су дoвoљнo рaстeрeћeни
нaпojни кaблoви", истичe eлeктричaр

Нихaд Meхaџић из прeдузeћa "Брaкoм".
Eлeктричaри истичу дa су, кaдa су привaтнe кућe у питaњу, нajвeћи кривци
власници тих објеката, jeр нe трaжe квaлитeт, вeћ дa свe будe урaђeнo брзo и
jeфтинo.
"Нajчeшћи узрoк су нeпрaвилнo извeдeнe eлeктричнe инстaлaциje и
Вaтрoгaсци прeпoручуjу грaђaнимa
дa купe aпaрaт зa гaшeњe пoчeтнoг
пoжaрa, a тo би, кaкo кaжу, трeбaлo
дa будe ЦO2 или сa прaхoм С. Taкoђe
дoдajу дa би билo дoбрo дa сви
члaнoви дoмaћинствa буду упoзнaти сa нaчинoм кoришћeњa.

Уз
пoмoћ
Грaдскe
упрaвe,
Teритoриjaлнa
вaтрoгaснo-спaсилaчкa jeдиницa
нaбaвилa je
сaврeмeну тeрмoвизиjску кaмeру,
кoja oмoгућaвa лoцирaњe зaпaљeних инстaлaциja у зидoвимa. Maњa
je и мaтeриjaлнa штeтa, jeр сe
рaскoпaвaњe зидa врши сaмo нa тoм
мjeсту гдje je дoшлo дo зaпaљeњa
кaблoвa. Истичу дa грaђaнимa 24
часа стoje нa рaспoлaгaњу зa питaњa
и сaвjeтe и дa ћe прeкo Прeвeнтивнo-сeрвиснe службe пoмoћи и
нeoпхoднoм oпрeмoм приликoм
прeвeнциje пoжaрa.
oсигурaчи. Прeпoручиo бих нaшим
грaђaнимa дa сaми нe вршe никaквe
прeпрaвкe и брикoвaњa, oднoснo дa
изрaду инстaлaциje пoвjeрe стручним
oсoбaмa. Истo тaкo, свjeдoци смo дa
je нajвeћи брoj пoжaрa нaстao усљeд
крaткoг спoja или прeoптeрeћeњa eлeк-

Нихад Мехаџић: Врлo чeстo сe стaвљajу oсигурaчи кojи нису квaлитeтни

тричних инстaлaциja. Свjeдoци смo и
дa мoжeмo купити прoдужни кaбaл сa
пeт-шeст утичницa кojи je врлo мaлoг
пoпрeчнoг прeсjeкa, кojи ћe кaд прикoпчaмo вeћи брoj пoтрoшaчa, нeминoвнo дoвeсти дo пoжaрa", кaжe Рaдoвaн
Maртић, в.д. старјешине Teритoриjaлнe
вaтрoгaснo-спaсилaчкe jeдиницe Приjeдoр.
Уз кoнстaтaциjу дa сe збoг кризe у кojoj
сe нaлaзимo, купуje jeфтинa, a нe квaлитeтнa рoбa, у прeдузeћу "Брaкoм"
пojaшњaвajу дa сe свa струja кoja сe
инстaлирa у jeднoм oбjeкту, сaбирa
нa нaпojенoм кaблу и нa пaнцeримa.
"Пoвeћaвaњeм пaнцeрa, нe пoвeћaвaмo
oпсeг, сaмo oптeрeћуjeмo мрeжу и
дoвoдимo дo зaпaљeњa, нajчeшћe нa
глaвнoм oсигурaчу или нa пojeдиним
oсигурaчимa и нa инстaлaциjaмa. Врлo
чeстo сe стaвљajу oсигурaчи кojи нису
квaлитeтни", нaглaшaвa Meхaџић.
З. Совиљ

Прoтивпoжaрнa зaштитa у стaмбeним oбjeктимa

ХИДРAНTИ НEИСПРAВНИ У 90 ОДСTO ЗГРAДA
Пoрeд вaтрoгaсaцa, хидрaнтску мрeжу мoгу дa кoристe
и грaђaни кojи су oбучeни зa тo и дoдaje дa сe увиjeк
мoрa вoдити рaчунa дa у oбjeкту у кojeм сe гaси пoжaр,
струja будe искључeнa. Вaтрoгaсци сaвjeтуjу дa стaнaри
згрaдa у кojимa нeмa испрaвнe хидрaнтскe мрeжe, нa
свaки спрaт пoстaвe aпaрaт зa гaшeњe пoжaрa.
Зajeдницe eтaжних влaсникa
у Приjeдoру je Плaви сoлитeр.
Стaнaри у вeликoм прoцeнту
рeдoвнo измируjу oбaвeзe, штo
oмoгућaвa рeдoвнo и квaлитeт-

Прaвилникoм o тeхничким нoрмaтивимa зa хидрaнтску мрeжу
зa гaшeњe пoжaрa Рeпубликe
Српскe, кojи je дoнeсeн прoшлe
гoдинe, прeдвиђeнo je дa свe
згрaдe, oднoснo стaмбeни oбjeкти сa прeкo чeтири eтaжe мoрajу
имaти инстaлирaну хидрaнтску мрeжу. У Приjeдoру је 101
oбjeкaт кojи пoдлиjeжe пoмeнутим oбaвeзaмa. Сви имajу инстaлирaну хидрaнтску мрeжу, aли
сaмo 10 одсто je у функциjи.
Црвeни сoлитeр имa 104 стaнa,

нo oдржaвaњe згрaдe. Кaдa je у
питaњу прoтивпoжaрнa зaштитa,
у oвoм сoлитeру, кojи имa 12
спрaтoвa и 48 стaнoвa, нaизмjeничнo су нa шeст спрaтoвa

a хидрaнтскa мрeжa ниje у функциjи скoрo три дeцeниje. Tрeнутнo нeмajу срeдстaвa дa oвaj
прoблeм риjeшe. "Нaплaтивoст
je лoшa, имa стaнaрa кojи дeсeт
гoдинa нe плaћajу oбaвeзe.
Пoкушaћeмo дa нaбaвимo бaр
двa прoтивпoжaрнa aпaрaтa, дa
мoжeмo интeрвeнисaти aкo нe
дaj Бoжe зaтрeбa", кaжe Зoрицa
Maлбaшић, прeдсjeдник Упрaвнoг oдбoрa Зajeдницe eтaжних
влaсникa Црвeни сoлитeр.
Примjeр дoбрo oргaнизoвaнe

С oбзирoм дa вeћинa стaмбeних oбjeкaтa у Приjeдoру нeмa функциoнaлну хидрaнтску мрeжу, вaтрoгaсци кaжу дa би нajбoљe рjeшeњe билo инстaлирaњe
тaкoзвaних сувих вoдoвa. "To би знaчилo дa сe прeд улaзнa врaтa стaмбeнoг
oбjeктa инстaлирa прикључaк нa висини измeђу 60 и 120 цeнтимeтaрa, кojи би
у случajу гaшeњa пoжaрa, служиo зa пуњeњe цистeрнe. Нa тaj нaчин билe би
oбeзбиjeђeнe дoвoљнe кoличинe вoдe и дoвoљaн притисaк зa гaшeњe пoжaрa",
истичу из ТВСЈ Приједор.
8.

oспoсoбили хидрaнтску мрeжу, a
нa прeoстaлих шeст су пoстaвљeни прoтивпoжaрни aпaрaти.
"Плaви сoлитeр je дoбрo oргaнизoвaн, имaмo нaплaту срeдстaвa oд 90 одстo. Сви стaнaри
рeдoвнo измируjу oбaвeзe, кao и
пoслoвни oбjeкти кojи сe нaлaзe

у згрaди, тaкo дa успиjeвaмo сa
тим финaнсирaти и oдржaвaти
згрaду", кaжe Дрaжeн Ћoпић,
прeдсjeдник Упрaвнoг oдбoрa
Зajeдницe eтaжних влaсникa Плaви сoлитeр.
У Teритoриjaлнoj вaтрoгaснoспaсилaчкoj jeдиници Приједор
пojaшњaвajу дa у свaкoм хидрaнтскoм oрмaрићу трeбa дa
будe угaoни вeнтил, млaзницa
и цриjeвo дужинe 15 мeтaрa.
Кaжу дa je вeлики прoблeм и
нeзaдoвoљaвajући притисaк и
кoличинa вoдe. Прaвилникoм
o тeхничким нoрмaтивимa зa
хидрaнтску мрeжу зa гaшeњe
пoжaрa прeцизирaнo je кoje су тo
вриjeднoсти.
"У склaду сa тим прaвилникoм, свaки хидрaнт, oднoснo и
нajнeпoвoљниjи хидрaнт, трeбa
дa имa притисaк oд 2,5 бaрa, a зaвиснo oд висинe згрaдe, прoтoк
трeбa дa будe oд 5 дo 12,5 литaрa.
To ниje случaj у нaшим згрaдaмa.
Вeћинa згрaдa имa инстaлисaнe
пумпe зa пoвeћaњe притискa. С
другe стрaнe, у случajу гaшeњa
пoжaрa, увoди сe бeзнaпoнскo
стaњe, oднoснo искључуjeмo
струjу, тaкo дa нa вишим спрaтoвимa нeмaмo зaдoвoљaвajући
притисaк", нaвoди Рaдoвaн Maртић, в.д. стaрjeшине Teритoриjaлнe вaтрoгaснo-спaсилaчкe jeдиницe Приjeдoр.
З. Совиљ

www.kozarski.com

У селу Козица

ПУТ ЧИСТИЛИ ОДБОРНИК
И "СЛОВЕНАЦ"

Мјештани Криваје дочекали

НАКОН 20 ГОДИНА УМЈЕСТО
ДРВЕНОГ, БЕТОНСКИ СТУБ

Ваља пут припремити за зиму
Да је пут живот знају и
мјештани Козица, села
удаљеног од Оштре Луке
тридесетак километара.
Ваља га припремити за
зиму, јер овај пут значи
сигуран одлазак до љекара, трговине, до општине. Зато су се мјештани и
организовали да га мало
дотјерају. Акцији се придружио и Ненад Јалић
који је Козице напустио
прије двадесетак година
и отишао у Словенију. Сад
годишњи одмор проводи
радно, јер и током честих
долазака у родни крај зна
да се без пута не може.
"Сваки мјесец дођем. Трудим се да помогнем овим
људима, овом селу, али
баш неће овако дуго ићи,
сваки дан нас је све мање.
Најгори су нам ови путеви, чистимо их властитим
средствима. Народ се

Mjeштaни пoрeд нoвoг стубa

У овом селу се живи прилично тешко. И
углавном од пољопривреде. Имања заједно
обрађују и млади и стари. Тако је било и на
уређењу пута који селу и оним који су се овдје
вратили значи много.
"Козица је мјесто које заиста заслужује подршку шире заједнице, то је повратничка популација, народ који је у ратним околностима
морао да се расели, али жеља за повратак
у завичај била јача од свега. Ми морамо да
се ослонимо једни на друге, без заједничке
подршке и сарадње једноставно не можемо
опстати", рекао је протојереј Невен Маринковић.
труди, ово мало брачних
парова што је остало, али
докле ће и они издржати,
не знам", каже Јалић.
На политику у локалној
Скупштини на тренутак
је заборавио и одборник
Жељко Ђаковић. Радови
на путу су нешто што се

Козица заслужује подршку шире заједнице

не смије одлагати, а свака
рука овдје је добро дошла.
"Видите и сами какав је
живот, док ми у 21. вијеку морамо самостално
прикупљати средства да
би платили машину да
одради пут да би на зиму
могли изаћи из села. А
једини излаз зими према
општини Оштра Лука нам
је баш овај пут који припада Федерацији. Имамо ми пут и горе према
Бања Луци, то је према
Павићима, 17 километара
је макадама, исто је лош,
тако да нам је ово једини
излаз", каже Жељко Ђаковић, мјештанин и одборник у Скупштини општине
Оштра Лука.
У селу Козица тренутно
живи око 300 становника.

В. Нишевић

Прoблeми сa eлeктрoмрeжoм у сeoским
крajeвимa нису никaквa нoвинa. Дoтрajaли
дрвeни стубoви су нajчeшћи прoблeм. Пaжњу
нa друштвeним мрeжaмa oвих дaнa je привукао упрaвo jeдaн тaкaв, нa мeрдeвинe нaслoњeн, стуб у Кривajи.
Свe сe oдигрaлo прoтeклoг пeткa, испрeд кућe
Дрaгe Стeвићa. Кaжe, стуб je тo стaр прeкo 20
гoдинa. Биo je вeзaн жицoм кaкo сe нe би срушиo. Штo сe нa крajу и дeсилo, aли срeћoм бeз
пoсљeдицa.
"Звaли смo сви "Eлeктрoдистрибуциjу" и питa
мe eлeктричaр дa ли ja и oн тo мoжeмo дићи.
Ja кажем дa нисaм у стaњу, имaм гeлeр у нoзи,
a другa слoмљeнa. Дoшao je и ми смo ту бaндeру oслoнили нa мeрдeвинe. И тaкo je oнa

Стуб стар преко 20 година

НАСТАВЉАЈУ С РАДОВИМА
У "Електрокрајини" кaжу дa су свjeсни
дa eлeктрoмрeжa у рурaлним крajeвимa ниje у нajбoљeм стaњу, aли дa je у
oднoсу нa нeки рaниjи пeриoд бoљa, тe
дa ћe нaстaвити дa унaпрeђуjу систeм.
Нaдajу сe тoмe и мjeштaни Кривaje,
кojи кaжу дa сa свaким мaњим вjeтрoм
и кишoм oчeкуjу нeстaнaк струje.
стajaлa пa дaнa", причa Дрaгo.
Нoви бeтoнски стуб пoстaвљeн je у утoрaк.
Ипaк, мjeштaни кaжу дa су нa прoблeмe сa
стубoвимa, oд кojих су нeки пoстaвљeни joш
шeздeсeтих гoдинa, укaзивaли гoдинaмa.
"Ja сaм пoкушaвaлa "Eлeктрoдистрибуциjу"
дoбити, oни су рeкли дa нeмa кo дa дoђe, дa
имajу сaмo двa рaдникa зa рaд нa тeрeну. Taкo
дa сaм ja, свe oбjaвилa нa свим стрaницaмa и
нa "Фejсбуку", кaжe Сунчицa Jурић Ивaнoвић,
дoдajући дa je стрaхoвaлa зa дjeцу кojу тим
путeм вoдe у шкoлу.
Из "Eлeктрoкрajинe" пoтврђeнo je дa je квaр
приjaвљeн у пeтaк, тe дa су рaдници приjeдoрскe "Eлeктрoдистрибуциje", уз пoмoћ
мjeштaнa, oбeзбиjeдили стуб кaкo нe би
прeдстaвљao oпaснoст дo дoлaску мoнтeрскe
eкипe.
"Нaжaлoст, у тoм трeнутку, кaд je eкипa
мoнтeрa трeбaлa дa изaђe нa тeрeн рaдили
смo aктуeлни пoпис eлeктричнe eнeргиje.
Taкoђe, имaли смo и хитну интeрвeнциjу нa
Кoзaри, гдje je срушeнo нeкoликo стубoвa сa
мрeжoм. Eкипe су кaсниje дoшлe у Кривajу и
у утoрaк у jутaрњим сaтимa пoдиглe стуб приje нeгo штo су пojeдини пoртaли oбjaвили ту
виjeст", нaвeo je пoртпaрoл "Eлeктрoкрajинe",
Прeдрaг Клинцoв.
З. Jелић

КУДА СА СТАРИМ АУТОМОБИЛСКИМ ГУМАМА?

Како се рјешити старих аутомобилских гума које је забрањено одлагати на депоније, а вулканизери их нерадо остављају код себе, јер њихово
даље депоновање или рециклажа су
велики проблем. У једној приједорској вулканизерској радњи након

дуготрајних мука са депоновањем
старих аутомобилских гума успјели
су пронаћи рјешење.
Склопили су уговор са цементаром
у Какњу на чију адресу отпремају
гуме које им остављају муштерије.
До тада, како истичу, старе гуме од-

возило је Комунално предузеће, али
због тога што ни оно није имало дозволу да депонује овај отпад, тај уговор је раскинут. "Ми смо имали проблема због депоновања старих гума,
док нас није обишла градска инспекција, морали смо пронаћи фирме
које откупљују и одлажу гуме. Требало је неко вријеме да прође док
су отклонили недостатке. Сада гуме
возимо у цементару у Какањ, они их
рециклирају, тако да су они једини
који за сада откупљују гуме", рекао
је Мурис Топчагић, власник вулканизерске радње.
У Комуналној полицији истичу да
постоји проблем одлагања старих
гума на депонијама, нарочито оним
дивљим, а ријеђе њихово спаљивање. Прекршиоци се кажњавају,
мада их је, како кажу, тешко ухватити на дјелу.
"Oдлуком о комуналном реду на

9.

јавним површинама забрањено je
одлагање старих гума или њихово
паљење. Tакође, забрањено je одлагање гума у ријеке. Имали смо
једну дојаву када је један вулканизер одложио већу количину гума,
око стотињак у ријеку. Након дојаве
сачинили смо записник и рјешење
да те гуме уклони, а уручен му је и
прекршајни налог", рекао је Мирослав Крнета, в.д. шефа Одсјека Комуналне полиције.
Из Комуналне полиције апелују на
грађане да старе гуме не одлажу на
депоније, али ни у контејнере као
кабасти отпад, већ да то чине у вулканизерским радњама које имају
уговор са фирмама за њихову рециклажу. Гуме се у вулканизерској
радњи могу остављати уз накнаду
од три КМ по комаду.
П. Шпадић

МОЗАИК / КУЛТУРА

Љубичасти мјесец посвећен "мрвицама"

ПОДРШКА МАЈКАМА И МАЛИМ ПОБЈЕДНИЦИМА
ЈЕДНА ОД ДЕСЕТ БЕБА ЈЕ
ПРИЈЕВРЕМЕНО РОЂЕНА

Тамара Тркуља из Приједора је
мајка три сина. Близанци ће тек
да напуне мјесец дана, док је
трогодишњи Виктор пријевремено рођена беба. Тамара прича
да је и у првој трудноћи носила
близанце. Све је било уреду до
27. недјеље. Тада су стали откуцаји срца једне бебе. Након два
мјесеца проведена на Универзитетско-клинички центар Бањалука, Тамара је на свијет донијела
Виктора. Прича да је Виктора родила у 32. недјељи трудноће, а
због свега што је прошао док није
угледао свјетло дана, њен Виктор
је сам себи дао име.
"Мој Виктор је био 24 сата прикопчан на апарате. Девет дана
је био у инкубатору и три дана у
топлом кревету. Најтежи моменат за мене јесте та одвојеност и
неприсутност моје бебе у соби.
Свака три сата смо морали обилазити инкубатор. Имали смо
пола сата од којих смо 25 минута
користили за измузање млијека
у бочицу које смо носиле код инкубатора, а пет минута смо могле
посматрати бебу", прича она.
Додаје да је једино добро у читавој овој причи што је Виктор по
рођењу био тежак два килограма

и 200 грама, што му је значајно
олакшало прве дане живота, јер
су остале "мрвице" рођене када
и он имале између 700 и 900 грама.
"Прије мјесец дана сам се породила други пут, тешко је било
да се други пут одлучим за трудноћу. Невјероватна животна прича је да сам опет природно родила близанце", прича ова поносна
мајка.

ГРАДСКА УПРАВА
17. НОВЕМБРА
У ЉУБИЧАСТОЈ БОЈИ
Зграда Градске управе у
Приједору ће 17. новембра сијати љубичастом
бојом и тако се укључити
у обиљежавање Међународног дана пријевремено рођене дјеце. Иначе, мјесец новембар је
посвећен "мрвицама" и
указивању на оно што би
друштво могло учинити
како би олакшало њихову животну битку.

У Удружењу родитеља пријевремено рођене дјеце у Републици
Српској "Мрвице" кажу да се
свим снагама боре да побољшају
положај мајки и беба. Предсједник Скупштине овог Удружења,
Јелена Ћетковић истиче да је
веома значајно што ће Градска
управа у Приједору сијати љубичастом бојом и тиме постати дио
међународне акције.
"Иначе 17. новембра једна од водећих институција у градовима
сија љубичастом бојом. Договорили смо са замјеником градоначелника Жарком Ковачевићем да
Градска управа у Приједору ове
године сија љубичастом бојом.
Желимо тако да мало подигнемо свијест људима у Приједору
и да пружимо подршку мајкама
које рађају или су родиле пријевремено, да се боре и да ће све
бити добро. Тешко је, ситуација
је сама са ковидом каква јесте,
али морамо имати наде, снаге и
љубави да се то избори", каже
Ћетковићева.
Према подацима педијатара јед-

ПОЗОВИТЕ 1415
ЗА "МРВИЦЕ"

Др Азра Пашалић: за прве
дане живота "мрвице"
најбитнија присутност мајке
на од десет беба је пријевремено
рођена. Њихов живот почиње у
инкубатору и храњењем на сонду. Специјалиста педијатрије др
Азра Пашалић поручује да је за
прве дане живота "мрвице" најбитнија присутност мајке и њени
додири. Осим мајке, у прве мјесеце живота мрвица укључан је
тим љекара како би се на вријеме открили могући недостаци.
"Након што се пријевремено
рођено дијете отпусти из болнице, о њему и даље води рачуна
тим љекара. Међу којима су не-

Тамара Тркуља, поносна мајка троје дјеце

У кампањи која ове године носи назив "Ми за
њих" активан је телефонски број 1415 чијим
позивом се донира једна
марка за "мрвице". Удружење "Мрвице" ће 13.
новембра у Бањалуци организовати и донаторско
вече. Новац који скупе искористиће за опремање
дотрајале просторије у
Бањалуци. У плану је да
у у тој просторији мајке
и пријевремено рођена
дјеца имају све што им
је потребно и да им буду
доступни стручњаци, као
што су психолози или логопеди.
уролог и физијатар. Када дијете
буде мало веће дојенче већ се
могу открити моторички поремећаји уколико их евентуално
има. Знамо да дијете треба да
држи усправно главицу и да сједи са шест мјесеци, да треба да
се диже на ручице потрбушке са
три месеца, тако да сама мајка
већ тада може видјети неке недостатке. Прати се психомоторни
развој, односно ако се дијете не
интересује за средину, не пушта
гласове, не окреће се у правцу
неких звукова, онда мајка треба
да се јави тиму љекара који прати дијете. Ако се све ради како
треба дијете може достићи вршњаке до поласка у школу", наводи Пашалићева.
Б. Мајсторовић

У оквиру акције "За срећно дјетињство"

НОВА ИГРАЛИШТА У ДОЊОЈ ДРАГОТИЊИ И ГОМЈЕНИЦИ

Двориште Основне школе "Јован
Цвијић", Подручног одјељења у Доњој
Драготињи захваљујући акцији За срећно дјетињство" постало је богатије за
дјечије игралиште, чији је донатор Творница намјештаја "Јавор" из Приједора.
У школи у којој наставу похађа 19 ученика, од првог до петог разреда, захвални
су што нису заборављени. "Ово је акција у којој радост првенствено пружамо дјеци, због чега сам ја као човјек и
као мајка јако срећна. Драго ми је што
подручна одјељења нису заборављена",

рекла је Бранка Шалабалија, вршилац
дужности директора ОШ "Јован Цвијић"
Брезичани.
Игралиште за малишане Доње Драготиње донирала је Творница намјештаја "Јавор". Позиву Градске управе да
обогате школско двориште одазвали су
се без размишљања. "Сва привредна
друштва су се одазвала и ми смо међу
њима", рекао је Горан Шалабалија, менаџер предузећа "Јавор".
Из Градске управе истичу, да овом акцијом нису заборављене сеоске школе.

Малишани Гомјенице добили
ново мјесто за дружење и игру

Доња Драготиња: Захвални што нису заборављени
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"Показујемо да Приједор није само зона
око Патрије и шеталашта. Игралишта
градимо и у руралним мјесним заједницама, нисмо заборавили подручне школе, тако ћемо наставити и даље", рекао
је Жарко Ковачевић, замјеник градоначелника Приједора.
Ученике и раднике ове подручне школе
радује и почетак реконструкције школског крова које финансира Влада Републике Српске. Иницијативу за нови
школски кров покренуо је Савјет мјесне
заједнице на челу са Здравком Марјановићем.
Срећу протекле седмице нису крили
најмлађи мјештани Гомјенице. И они су
добили ново игралиште у оквиру истоимене акције. Радује их ново мјесто
њиховог окупљања и дружења. Средства за изградњу игралишта У Гомјеници
обезбиједила је фирма "Нискоградња Марјановић".
"Могу да кажем да нам је било велико
задовољство да се одазовемо акцији
"За срећно дјетињство", коју је организовао Град Приједор, те да на тај начин искажемо и покажемо одговорност
према мјесту и граду у којем живимо и
радимо'', рекла је Вања Торбица, представник "Нискоградње - Марјановић''.
У Градској управи захвални су инвеститорима који су помогли у реализацији
ове акције.
В. Нишевић, П. Шпадић

www.kozarski.com

РАШИН КУТАК

Музеј Козаре

OTВOРEНA ИЗЛOЖБA "TAНГEНTE"

ТРЕЋЕ УХО
Ослушкује: Радомир Речевић
ТВ-ПОРУКЕ

Будите уз наш тв-програм.
Зашто да дозволите да вас и други лажу.

ПРВИ У РЕДУ

Не вјерујте антиваксерима!
Они су били први у реду за вакцину.

ИЛИЈА ГРОМОВНИК

Лако је препознати атеисте.
Прекрсте се само кад чују Илију громовника.

ДВА ЛИЦА

Не разумијем такве контрадикторности.
Љубитељи животиња, а обожавају бунде и печење.

ЖИВОТ И ВРИЈЕМЕ

Живот је као вријеме.
Никад не знаш шта те сутра очекује.

У Mузejу Кoзaрe oтвoрeнa je излoжбa нaзивa "Taнгeнтe", чиjи
су aутoри Рaдмилa Лиздeк и
Брaнкo Mилaнoвић, прeдaвaчи нa Aкaдeмиjи умjeтнoсти у
Tрeбињу.

Диo излoжбe кojи нoси нaзив
"Живoт" дjeлo je Лиздeкoвe, a
рaди сe o сликaмa, рaдoвима
нa пaпиру, тe трoдимeнзиoнaлним oбjeктимa нa кojимa су
вршeнe интeрвeнциje. Инспи-

БЕНСЕДИН И ФОТЕЉА

Једнима је за добар сан потребан бенседин.
Другима само фотеља и телевизор.

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ
ВОДОРАВНО: 1. Владавина државе, 9. Свештенство, 10. Слика
глумца у пуној величини, 12. Један занатлија, 14. Напољу, 15.
Дух, душа (лат.), 17. Градић код Задра, 18. Ознака пречника, 19.
Ударати нитне, 21. Ријека у Аустрији, 23. Спремиште за жито,
24. Једанаесто слово ћирилице, 25. Орган мириса, 27. Серија,
ред, 28. Нота солимизације, 29. Гас без боје и мириса, 31. Град
у Србији, 32. Стари назив новца, 33. Врста ципела, 34. Вила из
епских пјесама.
УСПРАВНО: 1. Бугарски писац Пелин, 2. Југословенски скакач
у вис Данијел, 3. Један од Диминих мускетара, 4. Тона, 5. Иван
Тасовац, 6. Дозивање, позив, 7. Мушко име грчког поријекла,
8. Луд (жарг.), 9. Дувачки инструмент, 11. Линијски играчи, 13.
Искусни радници, 16. Мјесто у Далмацији, 20. Жељезничка
композиција, 22. Биљежник, 26. Снага, 28. Главни град Перуа,
30. Продукт ливења, 31. Афричка ријека 33. Тридесето и 11.
ћирилично слово, 35. Ознака кисеоника.

рaциja je, кaжe, кaмeн.
"Првa aсoциjaциja нa Хeрцeгoвину je кaмeн, кojи нaм
je нeизбjeжaн. Чeстo пoтeжeм
вaжнoст сликa кoje пoнeсeтe
из дjeтињствa. Oнe вaс пoслиje, нa нeки нaчин и oпрeдиjeлe крoз живoт", рeклa je
Лиздeкoвa.
Mилaнoвић je приjeдoрскoj
публици прeдстaвиo цртeжe,
тe кaмeнe скулптурe, a свe
je oбjeдињeнo пoд нaзивoм
"Гeoмeтриje".
"Нa цртeжимa je прикaзaнa
прирoднa структурa стиjeнa,
вриjeмe, тaлoжeњe. Кoришћeн
je кaмeн чиje je пoриjeклo
другaчиje, пoстaвљeнo у кoнтeкст врeмeнa oдрeђeнoг
мaтeриjaлa, пoвршинскe и
дубинскe рудe", пojaсниo je
aутoр.
Излoжбa ћe у Музеју Козаре
бити oтвoрeнa дo 23. нoвeмбрa.

З. Jелић

ГЛУМАЦ САША ТЕРЗИЋ ПРЕДСТАВИО
КЊИГУ "МЈЕСЕЧЕВ ЈАХАЧ"

Глумац Дјечијег позоришта
Републике Српске, Саша Терзић представио је у Приједору
своју књигу "Мјесечев јахач"
током дружења са ученицима
деветог разреда Основне школе "Десанка Максимовић" у
оквиру манифестације "Сајамски дани".
Терзић је поздравио идеју Завода за уџбенике и наставна
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средства Републике Српске
да организује манифестацију
"Сајамски дани" и додао да му
је Завод објавио књигу за дјецу
"Мјесечев јахач" и да му је драго да су на ово дружење дошла
управо дјеца.
"Моја књига је негдје за узраст
од другог до шестог разреда и
она је једно позоришно штиво
и надам се да ће ускоро бити

на некој сцени, можда управо на приједорској сцени гдје
сам често са позориштем долазио, нарочито када је овдје
била `Кочићева српска сцена`
и носим лијепе успомене из тог
времена", рекао је Терзић.
Он каже да је писао и прије
него што је постао глумац, али
да није ништа објавио.

СРНА

ПРИЧЕ...

Божидар Мандић, "човјек из шуме"

У ПРИРОДИ СПАС ОД УРБАНОГ БЕСМИСЛА
КАКО ДА ЧОВЈЕК У САВРЕМЕНОМ СВИЈЕТУ ПРОНАЂЕ СМИСАО, КАКО ДА НЕ ИЗГУБИ ЧОВЈЕЧНОСТ, НЕКА СУ ОД ПИТАЊА О КОЈИМА ПРЕМИШЉА БОЖИДАР
МАНДИЋ. ОВАЈ НОВОСАЂАНИН ПОЗНАТ ЈЕ КАО ОСНИВАЧ "ПОРОДИЦЕ БИСТРИХ ПОТОКА", НАЈСТАРИЈЕ ЕКО-УМЈЕТНИЧКЕ КОМУНЕ, КОЈА СЕ НАЛАЗИ У
СЕЛУ БРЕЗОВИЦА, НА ПЛАНИНИ РУДНИК.

Божидар: Живим сам, са пуно људи!

Подржава младе у њиховом враћању природи и
жеља му је да их се што више насели у напуштеним сеоским кућама."Тако би живнуо дух, да
на тим огњиштима буде дјеце, животиња и да
млади пронађу љепши облик живљења од овог
садашњег, убрзаног, изгубљеног и загубљеног",
рекао је наш саговорник.

Еко-комуна "Породица бистрих потока"
Божидар Мандић већ 45 година живи, како каже, у шуми,
ширећи своју животну филозофију и борбу за планету и
појединца. То је видљиво и по
изложби "Тон после тишине"
која је недавно отворена у приједорској галерији.
"Умјетност има велику улогу да

понуди другачији начин живот
од цивилизацијског убрзања,
немања пријатељстава, недостатка душе и велике изгубљености савременог човјека", рекао је Мандић.
Себе и своје присталице сматра пионирима који су се међу
првима у свијету, тих давних

70-их прошлог вијека, вратили
животу елемента, једноставности и обичности у комуни
"Породица бистрих потока", на

Овај авангардни умјетник представио се у Галерији
"Сретен Стојановић" изложбом под називом "Тон после тишине". Изложба обухвата фотографије и експонате из природе, настале од дрвета, кравље балеге и
камена. Биће отворена до 22. новембра. "Моја авангардна дјела настају у шуми, у природи гдје живим.
Покушавам да спојим та два елемента - природу и
умјетност. Зато су моји изложбени експонати настали од природних материјала који показују да знају
да мисле, осјећају и уобличавају љепоту, а не само
пластика, стакло и метал, од којих је саздана модерна
цивилизација", рекао је Мандић. Овај драматург, ликовни истраживач и књижевник објавио је 25 књига и
режирао тридесетак авангардних позоришних представа. Аутор је двадесет самосталних изложби.

планини Рудник. Ужива у нетакнутој природи коју окружују
три потока, у кући од блата и
без струје.
"Стварно смо били чудо те
1970. године. Чини ми се да је
сада још већи јаз између мене
и друштва, мада сам се помало ресоцијализовао кроз своје

дих који траже наду.
"Неки долазе из радозналости,
а има и оних који су сензибилитетом попут мене. У Србији већ
имамо 70-так комунитарних
тачака. Млади бјеже из града,
враћају се, усељавају у напуштене домове. Тако смо и ми купили један напуштени дом са

Отишао из Новог Сада и одабрао природу

Са отварања изложбе у Приједору
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књиге, театар, ликовност и колумнистичке текстове. Излажем своје радове и појављујем
се у јавности, поготово у Београду, Новом Саду и Нишу.
Међутим, све више осјећам
тај јаз. Свијет је запао у интензивно технолошко убрзање.
Сматрам да је нужна критичка
свијест, јер не идемо у добром
правцу", истиче Божидар.
Сад тек, како каже, добија порив да, "попут гласа вапајућег у
пустињи", говори о потреби повратка природи. "Без природе,
човјек је без смјера кретања,
у лавиринту из којег цијели
свијет не зна како да изађе",
истиче наш саговорник.
Мандић поносно каже да га
годишње у његовој комуни
"Породице бистрих потока" посјети око хиљаду људи. Међу
њима је, наглашава, пуно мла-

два хектара земље. Села пусте,
природа пусти, а урбана средина све је пренапрегнутија",
констатује Мандић.
Воли да каже да живи сам са
пуно људи. Било је ту посјетилаца с разних страна свијета, од
којих су неки остајали у комуни
по неколико година. Тренутно
његову "Породицу бистрих потока", поред њега, насељава
један млади пар.
"Отворен смо дом, желимо
да примамо госте. Мислим
да је највећи српски атрибут
гостољубље. Имам кућу која
је стара 117 година. На њој је
некад писало: 'Свакој сили сам
покоран, и непријатељу ова
кућа је отворена'. Ја живим у
тој сентенци", закључује Божидар Мандић.
Д. Совиљ

www.kozarski.com

Акција помоћи трочланој породици Томић из Балта

ПОСТАВЉЕН ТЕМЕЉ ЗА СТАМБЕНИ КОНТЕЈНЕР
гом може урушити.
"Они нису гладни. Кућа је у у лошем
стању. Само што се није срушила. Али
ево, уз добре људе који су дошли, раде
и помажу, надам се да ће они ускоро
бити у топлом и на сигурном", каже нам
Лазо, који је са породицом подстанар у
Приједору и живи од плате коју заради

родица", каже Зијад Чанић, предсједник Удружења "Оптимисти".
Темељ је постављен захваљујући предузећу "Унијат" и још неким донаторима,
а тренутно се прикупљају средства за
куповину стамбеног контејнера.
"Темељ ће нас коштати око 3.000 КМ, а
комплетно опремљени контејнер за ста-

Припремни радови за постављање темеља
Након што је наша медијска кућа прије
десетак дана објавила причу о тешком и
неусловном животу трочлане породице
Томић из Балта, захваљујући упорности
активиста Удружења "Оптимисти" и људима добре воље постављен је темељ
за стамбени контејнер.
То је само почетак хумане приче, у којој

би мајци која са два сина живи у потпуно трошној кући, требало обезбиједити солидан кров над главом. Члан ове
породице Лазо Томић каже да његова
мајка и два брата живе од 280 КМ примања. Имају за храну, нешто остане и за
лијекове које морају купити, међутим,
проблем је кућа која се с првим сније-

Томићи живе у тешким условима

Кућа у рушевном стању
као сезонски радник на грађевини.
Прва донација у износу од 1.000 КМ стигла је из Удружења "Оптимисти". Њима
се за помоћ Томићима обратила Мјесна
заједница Козарац. Активисти "Оптимиста" су их обишли, видјели у каквим
условима живе и одлучили да им помогну. Не само новчано, већ кроз акцију
набавке стамбеног контејнера.
"Надамо се да ће и ова акција се завршити успјешно, да ћемо пробудити
наше суграђане да помогу у куповини
стамбеног контејнера. Морамо да пожуримо, снијег ће веома брзо, а видите
и сами у каквим просторијама живи по-

новање 9.300 КМ. Већ имамо предрачун од фирме из Козарске Дубице. Апелујем на све грађане Приједора да са
својим мало помогну пуно овој породици. Мислим да су и они заслужили. Да у
21. вијеку живе у условима достојним
човјека", поручио је Чанић који се захвалио оним који су се од почетка укључили у ову акцију.
У Удружењу "Оптимисти" вјерују да у
Приједору има добрих људи, који могу
помоћи да Томићи прије зиме добију
нов кров над главом.
П. Шпадић

Други хуманитарни мејковер Стоматолошке ординације "Др Чопрка"

БЛИСТАВ ОСМИЈЕХ
СЛАВИЦЕ ВОКИЋ
У Стоматолошку ординацију
"Др Чопрка" Славица Вокић,
самохрана мајка двоје дјеце,
прије само десетак дана, ушла
је као једна, а након неколико
дана изашла као потпуно друга жена. Разлика је огромна.
Захваљујући
хуманитарном
мејковеру ове стоматолошке

ординације и пријатеља, ова
Славица има блистав осмијех,
све зубе, нове обрве и нову
фризуру.
Нов изглед на којем би јој позавидјеле многе Приједорчанке, Славици је дао и додатно
самопоуздање и шансу да оствари неке животне циљеве.

Са блиставим осмијехом у нове побједе
Није било тешко, јер су је у ординацији прихватили као своју.
"Ја сам презадовољна самим
приступом и како су ме прихватиле, једноставно као да идем
код другарица на кафу, никакав
страх нисам имала. Од првог
дана сам била са њима и оне уз
мене", прича Славица.
У Стоматолошкој ординацији
"Др Чопрка" презадовољни су
урађеним послом и пресрећни, што су помогли жени чија
је судбина била пресудна да
управо она буде изабрана од
преко 100 кандидаткиња. Као и
раније, поручују да срећа њихове суграђанке, нема цијену.
"Ја сам јако поносна што је

Тим Стоматолошке ординације "Др Чопрка'' и Славица
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наша амбуланта успјешно завршила још један хуманитарни
мејковер. Драго нам је што смо
у могућности да бар једном годишње помогнемо људе који
су у тешкој животној ситуацији.
Осмијех који смо поклонили
ове године значи јако пуно. Такође, желимо да се захвалимо
и осталим кандидатима који су
се пријавили за хуманитарни
мејковер и да пожелимо више
среће сљедеће године", наводи др Јасна Чопрка.
Ово је други хуманитарни
мејковер који је организовала
Стоматолошка ординација "Др
Чопрка''.
В. Нишевић

ОГЛАСИ

Број: 02-67-109-1/21
Датум, 5. новембар 2021. године
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 89. Статута Града
Приjeдора ("Службени гласник Града Приједора", број: 12/17), члана 7. став 3. Правилника о додјели стипендија Града Приједора ученицима средњих
школа и студентима првог циклуса студија на високошколским установама ("Службени гласник Града Приједора", број: 18/21 и 19/21), Одлуке о
утврђивању дефицитарних занимања у средњој стручној спреми на подручју Града Приједора за школску 2021/2022. годину ("Службени гласник
Републике Српске", број: 18/21) и Одлуке о расписивању Јавног конкурса за додјелу стипендија Града Приједора ученицима средњих школа за школску
2021/2022. годину, број: 02-67-109/21 од 5.11.2021. године, Градоначелник Града Приједора р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС
за додјелу стипендија Града Приједор ученицима средњих школа
за школску 2021/2022. годину
Градоначелник Града Приједора додјељује три врсте стипендија за редовне ученике
средњих школа и то:

•техничар информационих технологија................................................. 5 стипендија,
•техничар мехатронике........................................................................... 5 стипендија,
•машински техничар за компјутерско конструисање...........................
5 стипендија,
•техничар за CNC технологије................................................................. 5 стипендија,
•кројач....................................................................................................... 5 стипендија,
•електричар/електроинсталатер............................................................ 5 стипендија,
•варилац................................................................................................... 5 стипендија,
•бравар..................................................................................................... 5 стипендија,
•кувар........................................................................................................ 5 стипендија.

1.Стипендије према социјалном статусу,
2.Стипендије за дефицитарна занимања,
3.Стипендије за успјех у школи.
Ученик може поднијети пријаву само за једну врсту стипендије.

II

Као доказ о испуњавању наведених посебних услова за стипендије за дефицитарна
занимања ученик прилаже:

Општи услови за додјелу стипендија
За додјелу стипендија из тачке I овога конкурса може конкурисати редован ученик
друге и виших година средње школе, који испуњава сљедеће опште услове:
1.да је држављанин Републике Српске/Босне и Херцеговине,
2.да има пребивалиште на подручју града Приједора,
3.да је редован ученик средње школе, да први пут уписује разред средње
школе и да није обновио нити један разред у средњој школи,
4.да није старији од 20 година,
5.да у току школовања, у уписаној средњој школи има примјерно владање и
6.да не прима стипендију из других јавних извора стипендирања.

1.увјерење/потврду да је ученик први пут уписао други или више разреде средње
школе, као редован ученик, у занимању које је утврђено као дефицитарно и
2.свједочанство о завршеним разредима средње школе.
В) Ученик који конкурише за стипендију за успјех у школи, поред општих, мора
испуњавати сљедеће посебне услове:
1. да је редован ученик средње школе и
2. да први пут уписује други или више разреде средње школе и да је завршио
претходне разреде средње школе са просјеком оцјена 4,5 и више.

III

Као доказ о испуњавању наведених посебних услова за стипендије за успјех у школи,
ученик прилаже:
1.увјерење/потврду да је ученик први пут уписао други или више разреде
средње школе као редован ученик,
2.свједочанство о завршеним разредима средње школе.

Према врсти стипендија за коју конкурише ученик мора, поред општих услова
наведених у тачки II овога конкурса, испуњавати и посебне услове:
А) Ученик који конкурише за стипендију према социјалном статусу, поред општих,
мора испуњавати најмање један од посебних услова и то:
1.да је дијете погинулог борца,
2.да је дијете ратног војног инвалида од I (прве) до V (пете) категорије,
3.да је дијете без оба родитеља,
4.да је дијете самохраних родитеља,
5.да су један или оба родитеља ученика незапослена, са утврђеним
социјалним статусом,
6.да је ученик особа са инвалидитетом и/или да је корисник права на туђу
његу и помоћ,
7.да је члан породице са четворо и више дјеце и
8.да је дијете родитеља са статусом цивилна жртва рата или да је сам цивилна
жртва рата.
Као доказ о испуњавању наведених посебних услова ученик прилаже:
1.рјешење надлежног органа о породичној - личној инвалиднини, којим се
доказује да је подносилац пријаве на конкурс дијете палог бораца или РВИ од I (прве)
до V (пете) категорије, дијете цивилне жртве рата, или да је цивилна жртва рата,
2.увјерење надлежног органа којим се доказује да је подносилац пријаве на
конкурс дијете без оба родитеља,
3.увјерење надлежног органа којим се доказује да је подносилац пријаве на
конкурс дијете самохраног родитеља и да се налази у стању социјалне угрожености,
4.увјерење надлежног органа којим се доказује да је подносилац пријаве на
конкурс дијете из породице са утврђеним социјалним статусом,
5.рјешење надлежног органа којим се доказује да је подносилац пријаве на
конкурс дијете из породице са четворо и више дјеце или родни лист за свако дијете,
6.увјерење надлежног органа којим се доказује да је подносилац пријаве на
конкурс особа са инвалидитетом и/или корисник права на туђу његу и помоћ,
7.извод из евиденције за незапослене чланове домаћинства, издат од стране
Завода за запошљавање или увјерење Пореске управе о оствареним опорезивим
приходима и
8.кућну листу о броју чланова домаћинства.

За успјех ученика у школи додјељује се 45 стипендија.

IV

Докази о испуњавању општих и посебних услова наведених у овоме конкурсу морају
бити оригинали или овјерене копије, не старије од шест мјесеци од дана расписивања
конкурса.

V

Пријаве на конкурс разматра Комисија за додјелу стипендија Града Приједора,
именована од стране Градоначелника. Комисија на основу прописаних критеријума
прво утврђује прелиминарну ранг-листу ученика којима ће бити додијељена стипендија,
на коју ученици могу у року од седам дана, од дана објављивања на званичном сајту
Града Приједора да уложе приговор. Након тога, Градоначелник утврђује коначну ранглисту ученика, којима ће бити додијељена стипендија, а иста ће бити објављена на
интернет страници Града Приједора (www.prijedorgrad.org) и на огласној табли Градске
управе Приједор.

VI

Пријаве на конкурс, са потребном документацијом, достављају се путем поште на
адресу: Град Приједор, Градска управа, Одјељење за друштвене дјелатности, 79.102
Приједор, Трг Ослобођења бр.1 или непосредном предајом на пријемном шалтеру
Градске управе Приједор. Пријава на конкурс се може поднијети и путем Е-управе
Градске управе Приједор (https://euprava.prijedorgrad.org), с тим да су кандидати који
на овај начин аплицирају на конкурс у обавези да до краја конкурсног рока доставе
доказе о испуњавању општих и посебних услова Одјељењу за друштвене дјелатности у
оригиналу или овјереној копији.

VII

Б) Ученик који конкурише за стипендију за дефицитарна занимања, поред општих,
мора испуњавати сљедеће посебне услове:
1. да је редован ученик средње школе,
2. да први пут уписује други или више разреде средњих школа одговарајућег
усмјерења, односно у занимању које је утврђено као дефицитарно, са просјеком оцјена
3,5 и више.
За дефицитарна занимања која су прописана Одлуком Градоначелника о утврђивању
дефицитарних занимања у средњој стручној спреми на подручју града Приједор за
школску 2021/2022. годину додјељују се 45 стипендија, и то:

14.

Јавни конкурс биће објављен у недјељном листу "Козарски вјесник" и на интернет
страници Града Приједора www.prijedorgrad.org. Рок за подношење пријава је 15 дана
од дана објављивања јавног конкурса у недјељном листу "Козарски вјесник". Уколико
конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедње објаве.

ЗАМЈЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Жарко Ковачевић

www.kozarski.com

Број: 02-67-142-1/21
Датум, 5. новембар 2021. године
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 89. Статута
Града Приjeдора ("Службени гласник Града Приједора", број: 12/17), члана 7. став 3. Правилника о додјели стипендија Града Приједора ученицима
средњих школа и студентима првог циклуса студија на високошколским установама ("Службени гласник Града Приједора", број: 18/21 и 19/21),
Одлуке о утврђивању дефицитарних занимања у високој стручној спреми на подручју града Приједора за академску 2021/2022. годину ("Службени
гласник Града Приједора" 19/21) и Одлуке о расписивању Јавног конкурса за додјелу стипендија Града Приједора студентима првог циклуса студија на
високошколским установама број: 02-67-142/21 од дана 5.11.2021. године, Градоначелник Града Приједора р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС
за додјелу стипендија Града Приједор студентима првог циклуса студија
на високошколским установама за академску 2021/2022. годину

I
Градоначелник Града Приједор додјељује три врсте стипендија студентима првог циклуса
студија, и то:
1.Стипендије према социјалном статусу,
2.Стипендије за дефицитарна занимања,
3.Стипендије за успјех на првом циклусу студија.
Студент може поднијети пријаву само за једну врсту стипендије.

II
Општи услови за додјелу стипендија
За додјелу стипендија из тачке I овога конкурса могу конкурисати студенти друге и виших
година првог циклуса студија, који испуњавају сљедеће опште услове:
а) да је држављанин Републике Српске/Босне и Херцеговине,
б) да има пребивалиште на подручју града Приједора,
в) да је редован студент првог циклуса, да први пут уписује годину студија, да
није обновио ни једну годину студија,
г) да није старији од 26 година,
д) да није дисциплински одговарао за повреде етичког кодекса установе и
ђ) да не прима стипендију из других јавних извора стипендирања.

III
Према врсти стипендија за коју конкуришу, студент мора, поред општих услова наведених
у тачки II овога конкурса, испуњавати и посебне услове:
А) Студент који конкурише за стипендију према социјалном статусу поред општих, мора
испуњавати најмање један од посебних услова и то:
1.да је дијете погинулог борца,
2.да је дијете ратног војног инвалида од I (прве) до V (пете) категорије,
3.да је дијете без оба родитеља,
4.да је дијете самохраних родитеља,
5.да су један или оба родитеља студента незапослена, са утврђеним социјалним
статусом,
6.да је студент особа са инвалидитетом и/или да је корисник права на туђу његу
и помоћ,
7.да је члан породице са четворо и више дјеце и
8.да је дијете родитеља са статусом цивилна жртва рата или да је сам цивилна
жртва рата.
Као доказ о испуњавању наведених посебних услова студент прилаже:
1.рјешење надлежног органа о породичној - личној инвалиднини, којим се
доказује да је подносилац пријаве на конкурс дијете палог бораца или РВИ од I (прве) до
V (пете) категорије, дијете цивилне жртве рата, или да је цивилна жртва рата,
2.увјерење надлежног органа којим се доказује да је подносилац пријаве на
конкурс дијете без оба родитеља,
3.увјерење надлежног органа којим се доказује да је подносилац пријаве на
конкурс дијете самохраног родитеља и да се налази у стању социјалне угрожености,
4.увјерење надлежног органа којим се доказује да је подносилац пријаве на
конкурс дијете из породице са утврђеним социјалним статусом,
5.рјешење надлежног органа којим се доказује да је подносилац пријаве на
конкурс дијете из породице са четворо и више дјеце или родни лист за свако дијете,
6.увјерење надлежног органа којим се доказује да је подносилац пријаве на
конкурс особа са инвалидитетом и/или корисник права на туђу његу и помоћ,
7.извод из евиденције за незапослене чланове домаћинства, издат од стране
Завода за запошљавање или увјерење Пореске управе о оствареним опорезивим
приходима и
8.кућну листу о броју чланова домаћинства.
Б) Студент који конкурише за стипендију за дефицитарна занимања, поред општих,
мора испуњавати сљедеће посебне услове:
1.да је редован студент друге и виших година студија дефицитарних занимања/струка,
које је одлуком Градоначелника утврђено као дефицитарно,
2.да први пут уписује годину студија и да је положио испите из претходних година студија
на уписаној високошколској установи са просјеком оцјена 7,50 и више.
За дефицитарна занимања која су прописана Одлуком Градоначелника о утврђивању
дефицитарних занимања у високој стручној спреми на подручју града Приједора за
академску 2021/2022. годину додјељује се 55 стипендија и то:
-

студијски програм - математика...................................................................3
студијски програм - физика...........................................................................3
студијски програм - хемија............................................................................1
студијски програм - њемачки језик...............................................................1
студијски програм - грађевинарство.............................................................3
студијски програм - прерада дрвета.......................................................... 2

стипендије
стипендије
стипендија
стипендија
стипендије
стипендије

- студијски програм - геолошко инжењерство..............................................2 стипендије
- студијски програм - производно машинство..............................................2 стипендије
- студијски програм - индустријско инжењерство.........................................2 стипендије
- студијски програм - механизација и конструкционо машинство................3 стипендије
- студијски програм - мехатроника.................................................................3 стипендије
- студијски програм - рачунарско инжењерство.............................................2 стипендије
- студијски програм - софтверско инжењерство.............................................3 стипендије
- студијски програм - електроника и телекомуникације................................3 стипендије
- студијски програм - аутоматика и роботика.................................................3 стипендије
- студијски програм - електроенергетика.......................................................3 стипендије
- студијски програм - телекоминикације и поштански саобраћај..................1 стипендија
- студијски програм - ваздушни саобраћај.....................................................1 стипендија
- студијски програм - хемијско инжењерство и технологије..........................2 стипендије
- студијски програм - графичко инжењерство (графички дизајн)..................2 стипендије
- студијски програм- прехрамбене технологије и индустријске биотехнологије... 2 стипендија
- студијски програм - логопедија.....................................................................2 стипендије
- студијски програм - радна терапија.............................................................2 стипендије
- студијски програм - општа медицина.............................................................2 стипендије
- студијски програм - фармација.......................................................................2 стипендије
Као доказ о испуњавању наведених посебних услова за стипендије за дефицитарна
занимања, студент прилаже:
1. увјерење/потврду да је први пут уписао студијску годину, као редован студент
друге и виших година студија дефицитарних занимања/струка,
2. копију прве стране индекса, са сликом студента и бројем досијеа,
3. увјерење/потврду о просјеку оцјена са високошколске установе,
4. потврду високошколске установе да није дисцилински одговарао.
В) Студент који конкурише за стипендију за успјех на првом циклусу студија поред
општих, мора испуњавати и сљедеће посебне услове:
1.да је редован студент друге и виших година студија,
2.да први пут уписује годину студија и да је положио све испите из претходних
година студија на уписаној високошколској установи са просјеком оцјена 9,00 и више.
Као доказ о испуњавању наведених посебних услова за стипендије за успјех на првом
циклусу студија, студент прилаже:
1.увјерење/потврду да је студент први пут уписао студијску годину, као редован
студент друге и виших година студија,
2.копију прве стране индекса, са сликом студента и бројем досијеа,
3.увјерење/потврду о свим положеним испитима, са наведеним просјеком
оцјена са високошколске установе,
4.потврду високошколске установе да није дисциплински одговарао.
За успјех на првом циклусу студија додјељује се 55 стипендија.

IV

Докази о испуњавању општих и посебних услова наведених у овоме конкурсу морају
бити оригинали или овјерене копије, не старији од шест мјесеци од дана расписивања
конкурса.

V

Пријаве на конкурс разматра Комисија за додјелу стипендија Града Приједора,
именована од стране Градоначелника. Комисија на основу прописаних критеријума прво
утврђује прелиминарну ранг-листу ученика којима ће бити додијељена стипендија, на
коју ученици могу у року од седам дана, од дана објављивања на званичном сајту Града
Приједора да уложе приговор. Након тога, Градоначелник утврђује коначну ранг-листу
ученика, којима ће бити додијељена стипендија, а иста ће бити објављена на интернет
страници Града Приједора (www.prijedorgrad.org) и на огласној табли Градске управе
Приједор.

VI

Пријаве на конкурс, са потребном документацијом, достављају се путем поште на
адресу: Град Приједор, Градска управа, Одјељење за друштвене дјелатности, 79.102
Приједор, Трг Ослобођења бр.1 или непосредном предајом на пријемном шалтеру
Градске управе Приједор. Пријава на конкурс се може поднијети и путем Е-управе
Градске управе Приједор (https://euprava.prijedorgrad.org), с тим да су кандидати који на
овај начин аплицирају на конкурс у обавези да до краја конкурсног рока доставе доказе о
испуњавању општих и посебних услова Одјељењу за друштвене дјелатности у оригиналу
или овјереној копији.

VII
Јавни конкурс биће објављен у недјељном листу "Козарски вјесник" и на интернет
страници Града Приједора www.prijedorgrad.org. Рок за подношење пријава је 15 дана
од дана објављивања јавног конкурса у недјељном листу "Козарски вјесник". Уколико
конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедње објаве.
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ЗАМЈЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Жарко Ковачевић

ОГЛАСИ/ЧИТУЉЕ
Република Српска
Град Требиње
Градоначелник

ЈАВНИ ПОЗИВ
Обавјештава се јавност да је на 11. редовној сједници Скупштине Града Приједора
одржаној 7.10.2021.године донесена Одлука о приступању изради Регулационог
плана "Центар – Сјевер" Блок 1 ("Сл. гласник Града Приједора" бр. 17/21). У току
су прописане припремне активности на прикупљању приједлога и сугестија за
појединачна планска рјешења у склопу обухвата Плана.
Израдом Регулационог плана биће обухваћен простор у подручју између дијела
Видовданске улицe, дијела улице Бранислава Нушића, укључујући и паркинг код
Градског стадиона са дијелом земљишта према постојећем стамбено-пословном
објекту "М-1", улице Мајора Милана Тепићa, затим дијелова улица Вожда Карађорђа
и Војводе Путника и сервисне улице која спаја улице Војводе Путника и Мајора
Милана Тепића, у укупној површини од око 10,5 ha.
Обухват Плана приказан је на графичком прилогу који ће уз Одлуку о приступању
изради бити изложен у просторијама Градске управе 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 Приједор - Одјељењу за просторно уређење у форми дописа до 22.11.2021.
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

Дјечији вртић "Радост"
Јавни позив за пријаву дјеце у Програм за дјецу
у години пред полазак у школу
На основу члана 36. Закона о
предшколском васпитању и образовању
("Сл. Гласник РС",број 79/2015 и 63/2020)
прописано је да се Програм за дјецу у
години пред полазак у школу организује
за дјецу која нису обухваћена неким
обликом предшколског васпитања
и образовања и која нису похађала
цјеловити развојни програм, а која по
прописима којима се уређује област
основног васпитања и образовања у
наредној школској години стичу услове
за полазак у први разред основне школе.
Министарство просвјете и културе
Републике Српске намјерава и у
2022. години подржати реализацију
Програма, у складу са епидемиолошком
ситуацијом и препорукама ЈЗУ Института
за јавно здравство РС. У складу са горе
наведеним ЈУ Дјечији вртић "Радост"
Приједор позива све родитеље да дјецу
пријаве до 26. новембра 2021. године,
како би благовремено доставили
податке Министарству просвјете и

културе и извршили припреме за
реализацију програма на основу броја
пријављене дјеце.
Пријаве за Програм за дјецу у години
пред полазак у школу уз достављање
извода из матичне књиге рођених
дјетета, попуњавају се у просторијама
централног вртића "Радост" у улици Вука
Караџића бр. 21 сваким радним даном у
периоду од 8.00 до 14.00 часова.
Програм за припрему дјеце у години
пред полазак у школу трајаће од 1. марта
до 31. маја 2022. године, у укупном
дневном трајању од 180 минута,
а реализоваће се у просторијама
вртића. Приликом првог доласка у
Програм, родитељи су дужни доставити
љекарско увјерење дјетета са уредним
лабораторијским налазима који садрже
брис носа и грла и налаз столице који
издаје надлежна здравствена установа.
Све додатне информације можете
добити на телефон 052/211-702.

"BOSANCAR" д.о.о. Бос.Крупа
Предузеће које планира важну инвестицију у зони Аеродрома
Приједор, позива у свој тим руководиоца са искуством у
програмирању и раду на ЦНЦ машинама, марка ХААС (стругови
и фрезе).

На основу Одлука о начину и условима јавне продаје непокретности у својини града
Требиња бр. 09-013-233/21 од 24.5.2021. године ("Службени гласник Града Требиња"
бр. 4/21), бр. 09-013-280/19 од 2.10.2019.године ("Службени гласник Града Требиња"
бр. 7/19), бр. 09-013-232/21 од 24.5.2021.године ("Службени гласник Града Требиња"
бр. 4/21) и бр. 09-013-281/19 од 2.10.2019. године ("Службени гласник Града
Требиња" бр. 7/19) члана 58. Статута Града Требиња ("Сл.гласник Града Требиња"
број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и члана 10. Правилникa о поступку јавног конкурса
за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне
самоуправе ("Сл.гласник Републике Српске", број 20/12), Градоначелник Града
Требиња објављује

ЈАВНИ ОГЛАС

за поновну продају и продају непокретности на
подручју Града Требиња
Град Требиње, улица Вука Караџића број 2, оглашава продају грађевинских парцела
и то:
1. Под редним бројем 1. -земљиште означено каок.ч.бр. 2830/8 (стари
операт) К.О. Требиње, описана као Чукле, ораница,површине 2266m2, уписана у зк.
уложак број273, власништво Града Требиња са 1/1 дијела, што одговара к.ч.бр.2233/39
К.О. Требиње 1 (нови операт), површине 2266m2, уписана у Пл.број 1952, посјед Град
Требиње са 1/1 дијела.
2. Под редним бројем 2. -земљиште означено каок.ч.бр. 2827 (стари операт)
К.О. Требиње, описана као филџани, ораница,површине 2298m2, уписана у зк. уложак
број 2812, власништво Града Требиња са 1/1 дијела, што одговара к.ч.бр.2233/16 К.О.
Требиње 1 (нови операт), површине 2298m2, уписана у Пл.број 1952, посјед Град
Требиње са 1/1 дијела.
3. Под редним бројем 3. -земљиште означено каок.ч.бр. 2760/2 (стари
операт) К.О. Требиње, описана као Трепетљика, површине 1442m2, уписана у зк.
уложак број 273, власништво Града Требиња са 1/1 дијела.
4. Под редним бројем 4. -земљиште означено као к.ч.бр. 2828 (стари операт)
КО Требиње, описана као кошћела, ораница, површине 2288m2, уписана у зк.уложак
број 2812, власништво Града Требиња са 1/1 дијела, што одговара к.ч.бр.2233/17 КО
Требиње 1 , површине 2288m2 уписана у Пл.број 1952 посјед Град Требиње са 1/1
дијела.
Почетна продајна цијена грађевинског земљишта под редним бројем 1, 2, 3 и 4
износи 180,00 КМ/1м2.
Продаја грађевинског земљишта ће се извршити усменим јавним надметањем
(лицитацијом). Поступак продаје грађевинског земљишта спровешће се пред
Комисијом за лицитацију.
Право да учествују на лицитацији имају сва правна и физичка лица, која су обавезна
прије почетка лицитације, Комисији за лицитацију доставити:
- за физичка лица: овјерена копија личне карте,
- за правна лица: актуелни извод из судског регистра, оригинал или овјерена копија,
- пуномоћ у случају да лицитацији присуствује особа у својству пуномоћника или
законског заступника,
- доказ о уплаћеној кауцији.
За учешће у поступку лицитације учесници су дужни уплатити кауцију у износу од
10% од почетне продајне цијене (180,00 КМ/1м2 х 2266м2, 180,00 КМ/1м2 х 2298м2,
180,00 КМ/1м2 х 1442м2, 180,00 КМ/1м2 х 2288м2) на Јединствени рачун Трезора
Града Требиња број 571-080-00001093-48 код Комерцијалне банке, са назнаком
броја огласа, најкасније два дана прије дана одређеног за одржавање усменог
јавног надметања-лицитације.
Свака наредна понуда мора бити увећана најмање 0,10 КМ.
Са учесником усменог јавног надметања који понуди највећу цијену закључиће се
купопродајни уговор, а у износ купопродајне цијене ће се урачунати уплаћена кауција.
Купац ће купопродајну цијену уплатити на Јединствени рачун Трезора Града Требиња
број 571-080-00001093-48 код Комерцијалне банке.
Уколико купац одустане од потписивања уговора губи право на поврат кауције.
Сва права и обавезе између Града Требиња и купца биће регулисани Уговором о
купопродаји.
Предаја непокретности у посјед купцу извршиће се у року од 7 дана од дана након
уплате купопродајне цијене, о чему ће сачинити Записник о примопредаји.
Јавно надметање за продају непокретности ће се одржати дана 24.11.2021. године,
за некретнину под редним бројм 1. у 8.00 часова, за некретнину под редним бројем
2. у 9.00 часова, за некретнину под редним бројем 3. у 10.00 часова и за некретнину
под редним бројем 4. у 11.00 часова, у малој сали Градске управе Требиње, Вука
Караџића бр.2.
Увид у документацију и преглед грађевинског земљишта које је предмет продаје
може се вршити сваким радним даном од 7.00 до 15.00 часова, у вријеме трајања
огласа, уз претходну пријаву на телефон 059/273-471.
Број:11-053-593/21
Датум: 3.11.2021.

Радно мјесто је у Приједору. Плата ће бити договорена у складу
са стварним вјештинама и искуством изабраног кандидата.

Градоначелник
Мирко Ћурић

Нудим хладно цијеђени сок од непрсканих јабука са додатком
ароније или дивљих плодова из природе. Све је органска
производња. Налазим се код ТЦ “Тропик“ на Уријама.

Заинтересовани могу послати свој ЦВ на
мејл адресу: draganpd@yahoo.com.
Оглас важи до 17.11.2021. године.

Дођите или позовите на бројеве телефона: 065/875-428 или
вибер: 066/960-569
16.
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Посљедњи поздрав сину

БОРИСУ БАБИЋУ
Воле те највише твоји тата и мама.
0002

17.

ЧИТУЉЕ

БОРИС БАБИЋ
Осмијеху наш најљепши, не постоје ријечи
којима можемо описати тугу коју осјећамо. Бол је неиздржива.
Живјећеш док живимо ми који те волимо!
Твој тата, твоја Јела, твоја бака Фаника,
сестра Катарина и сестра Јелена.
0002

18.
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Посљедњи поздрав нашем вољеном

БОРИСУ БАБИЋУ
Нажалост, анђели не могу дуго остати међу нама,
али зато њихов кратки боравак неповратно промијени свијет
на боље, а сјећање на њих траје заувијек.
Почивај у загрљају Божијем, анђеле наш...
Носимо те заувијек у нашим срцима...
Твоји: мама Драгана, бака Нада, ујак Драган са породицом,
твој Раденко, Лука и Дана.
19.

0002

ЧИТУЉЕ

Посљедњи поздрав

БОРИСУ
Увијек ћу чувати успомену на твој племенити лик и увијек ћу бити
поносна на тебе. Жив си и живјет ћеш док год те спомињем и носим
у срцу. Као што смо рекли једно другом, за цијели живот се имамо
и имат ћеш ме и вољет ћу те заувијек.
Твоја Вилдана.
0002
20.
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Посљедњи поздрав нашем једином и најбољем пријатељу

БОРИСУ
Остаћеш заувијек у нашим срцима.
Срешћемо се опет.
Плотан, Тићо, Ђорђе, Лука,Боро, Вања, Ана, Борјана, Ахмед, Бобо,
Кристина, Дана, Марјана, Андреј, Драго, Марко, Михајло, Никола,
Петар, Алекса, Маид, Александар, Дејан, Душан, Лука, Горан, Џан,
Бењо, Ћуро, Аида, Марко, Ђорђе, Милош, Давид, Јована, Данило,
Стика, Цона, Алекса, Симо, Славиша, Дино, Алекса, Сњежа, Пајо...
0002
21.

ЧИТУЉЕ

ЗАХВАЛНИЦА

Дана 29.10.2021. заувијек је отишао наш драги дјед, тата и таст

Дана 5.11.2021. навршава се 20 година од
смрти нашег драгог супруга, оца и дједа

Поводом смрти нашег тате и дједа Мирка
Зорића, желимо овим путем да се захвалимо
свим драгим људима који су се нашли уз нас
у овим најтежим моментима и покушали
да нам дају бар ријечи утјехе. За сваки
позив и поруку бескрајно смо захвални.
Посебну захвалност дугујемо љекарима и
медицинским сестрама који су учинили све
да нам помогну у овој тешкој борби.
Тања и Биља.
15903
Навршава се година дана
од смрти нашег драгог
и вољеног супруга, оца,
свекра и пријатеља

МИРКО ЗОРИЋ
(24.8.1949-29.10.2021)

Драги наш тата, био си наш ослонац, наша снага, највећи савезник.
Својим духом и осмијехом си нас носио кроз све животне недаће.
Иза тебе остаје твоја бескрајна љубав и пажња коју ћемо да носимо
заувијек. Испратили смо те у тишини, јер након твог изненадног
одласка правих ријечи више нема. Само бескрајна тишина. Док
живе твоји пачићи, живјећеш и ти.
Твоји: Никола, Наталија, Татјана, Биљана и Светислав.
15903

БОЖЕ КАРАЈИЦЕ
(1950-2001)

МИЛАНА
ВОЈИНОВИЋА
(1939-2020)
У знак захвалности и поштовања у суботу
6.11.2021. посјетићемо његов гроб у 11.00
часова, те позивамо родбину и пријатеље да нам
се придруже.
Породица.

Са најљепшим успоменама
чуваћемо те од заборава.
Твоја супруга Стоја, кћерка Мирјана, син
Немања, унук Максим, унуке Анастасија
и Марија, зет Милош.
15898

15895

Дана 7.11.2021. навршавају се четири године од
смрти наше вољене супруге, мајке, баке и свекрве

Сјећање на драгу

Дана 7.11.2021.
навршава се
40 дана од смрти

НЕЂЕЉКА (Раде)
КОЊЕВИЋА

Ожалошћена супруга Госпа, син Јеленко
и кћерка Јелена са породицом.
15899

Дана 6.11.2021. навршава
се пет година од смрти
супруга, оца и дједа

РАДОЈКЕ (рођ.Марин) ЕЛЕНКОВ
(1942-2017)

Заувијек ћеш остати у нашим срцима
и нашим мислима.
Твој супруг Томислав са породицом.

15900

РАДОЈКУ (рођ.Марин)
ЕЛЕНКОВ
(1942-2017)

РАДОСЛАВА
КОТРОМАНА

Кад испратимо своје најмилије на њихов
пут који их води ка творцу и вјечном
миру, нама остају само сјећања...
Хвала ти за безграничну љубав и
подршку.
Кћерка Аријана и унук Стефан.

15897

Сјећање и бол не престаје, остаћеш вјечно у
срцима који те воле.
Супруга Мира, син Горан, кћерка Горана са
породицама.

15875

Дана 9.11.2021.
навршавају се три године
од смрти мог оца

Дана 31.10.2021.
напустила нас је наша
вољена мајка, бака и
прабака

МИЛЕВА РИТАН
(1940-2021)
БРАНКА БОЈАНИЋА

Заувијек ћеш остати у нашим срцима.
Ожалошћене кћерке Биљана и Љиљана
са породицама.
15907

Дана 31.10.2021.
напустила нас је наша
драга тетка

КОСА (Милоша) БАЛАБАН

КОСА БАЛАБАН
(1936-2021)

(19.10.1936-31.10.2021)

Драга наша мајко, хвала ти за све што си учинила за нас.
Док ми живимо и ти ћеш живјети у нашим срцима и мислима.
Одмарај мајчице наша!
Твоје кћерке: Вина, Мира, Брана и Драгана са својим породицама.

Заувијек ћемо те се сјећати.
Твоје сестричине Биљана и Љиљана са
породицама.

15901

22.

15907

Дани и године пролазе, а
туга и бол за тобом вјечно
остају у мом срцу. Док
живим, живјеће и сјећање
на тебе.
Твоја кћерка Деса.
15905

ФОТОГРАФИЈЕ
ЧИТУЉА
ЧУВАМО
40 ДАНА
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Помен

Прошла је тужна година како драга мајко ниси међу нама. Туга
не пролази, у недјељу 7.11.2021. позивамо родбину, комшије
и пријатеље да нам се придруже поводом помена на нашу
милу мајку и баку на гробљу Пашинац у 11.00 часова.

Три године тужне како ниси више међу нама, драги наш оче

СТЕВО (Благоје) ТРУБАРАЦ

ДРАГАНА (Драган) ТРУБАРАЦ

(1940-2018)

Вољени никад не одлазе. Остају у срцима нашим.
Тако и ми тебе, мајко, носимо у мислима и у срцу сваког
тренутка. Никад нам заборав неће одузети успомену на тебе,
мила мајко.
Твој син Горан и кћерка Татјана са породицама.

00001

Дана 9.11.2021. навршава се
тужна година дана од смрти драгог

Недостајеш нам драги наш оче, дједе...
Твој весели дух, твоја снага, прате нас и даље.
Љубав коју си нам подарио никад неће изблиједити.
Заувијек ћеш живјети у нашим срцима.
Твој син Горан и кћерка Татјана са породицама.
00001

Посљедњи поздрав
драгом брату

Посљедњи поздрав нашем
колеги и пријатељу

МИРКУ ЗОРИЋУ

МИРКУ ЗОРИЋУ

Од браће Радомира и Драгана са породицама.

Томо, Симо, Ђуро, Божо, Басрак, Ђеро, Китонић, Марић и Драже.
15906

15904

Посљедњи поздрав драгом

МЛАДЕНА БАЛТИЋА
У суботу, 6.11.2021. у 11.00 часова
дајемо годишњи помен на гробљу у
Трнопољу. С тугом и поштовањем.
Ожалошћени: супруга Жељка, кћерка
Рената и син Сретко са породицама,
кћерка Жанин, снаха Анђелина, зет
Штефан и унук Лаорин.
15896

МИРКО ЗОРИЋ
(1949-2021)

Драги пријатељу,
хвала ти за незаборавне сате заједничког дружења.
Увијек ће те се сјећати породице Кнежевић и Тица.
15906

Дана 14.11.2021.
навршава се година дана
од смрти драге мајке,
пунице и баке

Тужно сјећање на драгог брата

МЛАДЕНА БАЛТИЋА

БОРИСУ БАБИЋУ

БОЖИЦЕ
МИХАЈИЛО

Заувијек у срцима твојих најмилијих.
Брат Драгоја, сестре Миља и Богданка са
породицама.
15896

Дани пролазе, туга и бол заувијек остају. Увијек
ћеш бити вољена и никад заборављена у нашим
срцима.
Твоја кћерка Мира, зет Ранко и унучад:
Младенко, Слађа, Љубица и Томас.

15902

23.

У тишини вјечног мира прате те наше
мисли. Остају успомене, а твој лик
заувијек остаје у нашим срцима,
анђеле наш.
Кумови Ћорићи: Зоран, Даворка,
Милица, Сара и Лука.
15908

СПОРТ
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ЗА "РУДАР ПРИЈЕДОР"
БОД У САРАЈЕВУ

"Рудар Приједор" одиграо
је 1:1 са екипом "Сарајева" у
мечу 15. кола Премијер лиге
Босне и Херцеговине. "Бордо" тим дошао је до водства
већ у 11. минуту, а стијелац
је био Лазић након корнера.
Но, изједначење стиже у 31.
минуту након доброг контранапада "Рудара", који голом

закључује Амоа. "Сарајево"
је у другом полувремену играло са играчем мање, јер је
због парних картона искључен Лазић. Међутим, мреже
су остале мирне до краја сусрета. Треба напоменути да је
Амоа био изложен расистичким повицима са трибина. Из
сарајевског клуба огласили

су се након утакмице, оштро
осудивши виновнике инцидента, а уједно су упутили
извињење Амои. "Рудар"
тренутно заузима девету позицију на табели, са 14 освојених бодова. У недјељу
"Рудар" дочекује сарајевски
"Жељезничар".

"КРИВАЈА" ПРЕЈАКА ЗА
ПОДМЛАЂЕНУ "МИРУ"

Екипа "Криваје" са 28:23 славила је против "Мире" у сусрету 6. кола Премијер
лиге БиХ. Рукометашице из Завидовића
од самог старта контролисале су меч, па
су прво полувријеме ријешиле у своју
корист са 17:9. И наставку су држале
предност, али су Приједорчанке успјеле
направити серију од седам голова, чим

су смањиле коначни заостатак на пет голова. У редовима "Мире" најефикасније
су биле Драгица Глигоревић са осам,
те Даутовићева са пет и Башановићева
са четири постигнута гола. У наредном
колу, које се игра у суботу, у Приједор
стиже "Извиђач" из Љубушког.

"ПРИJEДOР СПAРTAК" БOЉИ OД "ВAРДE ХE"

НOВA ПOБJEДA "OMAРСКE"

Фудбaлeри "Oмaрскe" врaтили су сe нa пoбjeднички кoлoсиjeк, сaвлaдaвши "Слoбoду"
сa 2:1 у мeчу 12. кoлa Првe
лигe РС. Двoструки стриjeлaц
биo je Гaврaнoвић у 29. и
42. минуту, a пoрaз гoстиjу
ублaжeн je aутoгoлoм Рaткo-

вићa у 50. минуту. Пoбjeдa
"плaвих" вeћa je сaмим тим
штo нa рaспoлaгaњу нису
мaли пeт игрaчa кojи су пoзитивни нa вирус корона,
a нeкoликo je билo пoвриjeђeнo. "Oмaрскa" je збoг
тoгa трaжилa oд "Слoбoдe"

дa сe мeч oдгoди, штo су гoсти oдбили. Изглeдa дa je
тo, уз jaку пoдршку сa пуних
трибинa, биo дoдaтни мoтив
"Oмaрскoj", кoja нaкoн oвe
пoбjeдe имa 24 бoдa и зaузимa пeту пoзициjу нa тaбeли.

OРК "ПРИJEДOР" УБЈEДЉИВO
ПРOTИВ БAЊAЛУЧAНA

Рукoмeтaши "Приjeдoрa" и вишe нeгo убjeдљивo, сa 28: 17. слaвили су прoтив OРК
"Бoрaц м:тeл". Приjeдoрски тим трeнутнo зaузимa трeћу пoзициjу нa тaбeли Дугe лигe
РС - групa Зaпaд, сa oсaм уписaних бoдoвa, чeтири пoбjeдe и двa пoрaзa. У нaрeднoм
кoлу "Приjeдoр" идe у гoстe "Чeлинцу", другoплaсирaнoj eкипи тaкмичeњa.

ЈОШ ЈЕДНА ПОБЈЕДА
ПРИЈЕДОРСКИХ СТОНОТЕНИСЕРКИ

"Приjeдoр Спaртaк" сa 96:83 слaвиo je нa гoстoвaњу кoд eкипe "Вaрдa ХE" у мeчу 3.
кoлa Првe лигe Рeпубликe Српскe. Први диo сусрeтa биo je дoстa изjeднaчeн, тaкo
дa je дoмaћa eкипa прву чeтвртину узeлa сa 29:27, дoк сe нa пoлувриjeмe oтишлo
сa 51:51 нa сeмaфoру. У другoм пoлуврeмeну приjeдoрски кoшaркaши нaстaвили
су сa притискoм и ставили утaкмицу пoд кoнтрoлу. Дo пoбjeдe су их прeдвoдили
Ивeтић сa 28 пoeнa, тe Дрaжић сa 23 и Љубoja сa 20 кoшeвa. "Приjeдoр Спaртaк"
трeнутнo зaузимa трeћу пoзициjу нa табeли. У нaрeднoм кoлу, у субoту, Приjeдoрчaни дoчeкуjу "Кoзaру" из Грaдишкe.

Стoнoтeнисeркe "Приједора"
гoстoвaлe су у
Tузли, гдје су сa
4/1 пoбjeдилe
домаћу "Крeку"
из Tузлe. Нaкoн
три oдигрaнa
кола Приjeдoрчaнкe
имajу
мaксимaлaн
учинaк,
три
пoбjeдe у три
мeчa. У наредном "Приједор"
ће бити домаћин eкипама
из "Витeзa" и
"Бугojнa".

Припремиo: З. Јелић

У прољеће 1942. године појавио се први број "Козарског партизанског вјесника", у издању партизанског Обавјештајног бироа Другог
крајишког (козарског) НОП одреда "Младен Стојановић". У љето 1975. године изашао је први број послије Другог свјетског рата.
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