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МИЛОРАД ДОДИК ОБИШАО РАДОВЕ У УЛИЦИ МАЈОРА МИЛАНА ТЕПИЋА

Српски члан Предсједништва БиХ, Милорад Додик боравио је почетком седмице у Приједору, гдје је обишао радове у Улици мајора Милана Тепића. Како је
речено, до 5. децембра, требало би да буду завршени радови и да Приједор
добије улицу са ријешеном инфраструктуром и савременом саобраћајницом.

У ИНФРАСТРУКТУРУ ТРИ МИЛИОНА КМ
Мирсад Дуратовић, предсједник Скупштине
града Приједора

ОТВОРЕНИ СМО ЗА СВЕ НОВЕ
ИДЕЈЕ И ПРИЈЕДЛОГЕ

Од наредне године капитални пројекат
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КАМПАЊА

Kontakt telefon: 052/490-126 E-mail:
laboratorija@spamljecanica.com

Предизборна кампања за пријевремене изборе за градоначелника Приједора почиње
у суботу 27. новембра. На пријевремене изборе пријавило се 14 политичких субјеката,
међу којима је осам политичких странака,
пет независних кандидата и једна коалиција. У Централни бирачки списак закључно
са 22. новембром уписано је 86.329 бирача.
Пријевремени избори за градоначелника
Приједора заказани су за 12. децембар.

АКТУЕЛНО

Милорад Додик обишао радове у Улици мајора Милана Тепића

У ИНФРАСТРУКТУРУ ТРИ МИЛИОНА КМ

Према његовим ријечима, град
на Сани требало би да идуће
године добије и најсавременији вртић, који би користио за
дјецу овог града. Он је најавио
увођење Основне школе "Петар
Кочић" у пројекат "Енергетске
ефикасности".
"Кад томе додате активности
на изградњи ауто-пута Бањалука - Приједор и много чега
другог везано за активности за
одбрану од поплава, мислим да
је Приједор велико градилиште,
а да је Градска управа у садашњем саставу, а вјерујем и она
која ће доћи након тога, у фону
сарадње са Владиним структурама", мишљења је Милорад
Додик.
Како је рекао, Влада РС одобриПочетком децембра завршетак радова у Улици мајора Милана Тепића
ла је три милиона КМ за подршку инфраструктурним пројекСрпски члан Предсједништва "Веома сам поносан на ово што ни поступак. Када је ријеч о РЖР сам да би тај новац требало да тима у Приједору.
БиХ, Милорад Додик боравио се ради у Приједору. Разговара- 'Љубија', они су кроз подјелу се потроши у Приједору", рекао
је почетком седмице у Прије- ли смо о важним темама с одго- добили одређен новац, и става је Додик.
Д. Совиљ
дору, гдје је обишао радове у ворним људима у граду, између
осталог,
о
реконструкцији
БолУлици мајора Милана Тепића.
нице 'Др Младен Стојановић',
Како је речено, до 5. децембра, за шта су планирана средства у
требало би да буду завршени буџету у наредној години. Говорадови и да Приједор добије ра је било о Рибњаку 'Саничани',
улицу са ријешеном инфра- чије би дугогодишње проблеме
структуром и савременом сао- Влада РС требало да ријеши,
тако да то преузме кроз стечајбраћајницом.

У надлежном градском одјељењу задовољни
су динамиком радова, који улазе у своју
завршницу."Овај пројекат усклађен је са идејним
рјешењем реконструкције градског стадиона и
изградњом помоћног терена, тако да ће се Улица
мајора Милана Тепића уклопити у амбијент који
ће уљепшати овај дио града", рекао је Драгослав
Кабић, в.д. начелника Одјељења за саобраћај,
комуналне послове, заштиту животне средине и
имовинско-стамбене послове.

У складу са потребама мјесних заједница

АСФАЛТ У АЕРОДРОМСКОМ НАСЕЉУ, ЈАЊИЋА ПУМПИ, ВРБИЦАМА...
ногорац истиче да је ријеч о оквирном
споразуму и да су радови процијењени
кумулативно. На основу искуства закључује да ће бити око 20 километара асфалтираних путева и улица.
"Ми ових дана очекујемо инструкције од
Градске управе који ће све путни правци
бити третирани. Имамо информацију

Предузеће "Приједорпутеви" би требало са око три милиона марака да асфалтира улице и путеве на подручју Приједора током наредних годину дана. Ово
предузеће је изабрано на тендеру Градске управе и било је једини понуђач.
У насељу Јањића Пумпа очекују да неће
бити изостављени из пројекта асфалтирања улица и путева који ће бити
реализован током наредних годину

дана. Мјештанин овог насеља Горан
Мајкић каже да је у овом мјесту остало још неколико улица које је потребно
асфалтирати."Значи нам много када је
асфалт, не праши, буде чист веш, куће се
не праше", прича Мајкић.
Из "Приједорпутева" кажу да су се једини пријавили на тендер Градске управе
за асфалтирање улица и путева на подручју Приједора.
Директор овог предузећа, Раденко Цр-

мјесне заједнице искажу потребу да
њима значе ти путни правци. Могу овако оквирно навести да сигурно знам да
ће бити третирана избјегличка насеља,
односно Аеродромско насеље, Јањића
пумпа, Врбице, али и све остале мјесне
заједнице у мањем или већем обиму",
истиче Црногорац.
Он наводи да овакву врсту уговора у вези
са асфалтирањем улица и путева, Град
Приједор није имао уназад неколико
година."Знамо да је посљедњих година
била прича да постоји индиција да Градска управа жели да на неки начин у вео-

Црногорац поручује да ће
"Приједорпутеви" максимално искористити повољне временске прилике за асфалтирање, а оно што преостане
наставиће од прољећа наредне године.
Раденко Црногорац, директор
предузећа "Приједорпутеви"

ма кратком временском периоду заврши
модернизацију свих битних саобраћајница у Граду Приједору, овај уговор је
да ће сигурно у већини, ако не и у свим у вриједности од три милиона марака и
мјесним заједницама, на територији гра- ово је сигурно један од првих корака да
да Приједора бити третирани одређени се уђе у тај поступак", тврди Црногорац.
путни правци, у оном смислу у којем
Б. Мајсторовић
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Влада Републике Српске у корист пословне заједнице
обезбиједила 87 милиона КМ

СТАВ

СЛИЈЕДЕ И НОВЕ ОЛАКШИЦЕ
ОД ГРАДА ПРИЈЕДОРА

"Влада РС чини заиста један напор.
Сматрам да постоји још једна мјера
која је неопходна да се донесе, али
у овом тренутку нажалост не ради
Савјет министара, а то је преферирање домаће производње. Ми без
јасног дефинисаног става о преферирању домаће производње не можемо
ићи у корак са околним земљама које
на суптилан начин штите своје домаће
произвођаче", закључује Бојић.
НАРЕДНЕ ГОДИНЕ УМАЊЕН ИЗНОС
ОДРЕЂЕНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ

Горан Бојић: Влада РС доказала разумијевање за привреднике
Одлука Владе Републике Српске да се
одрекне 87 милиона КМ у корист послодаваца је веома значајна за привреднике из Приједора, јер годинама
траже мјере за стварање повољнијих
услова пословања. Истовремено из
Градске управе Приједор поручују
да је у току анализа стања привреде и предузетништва, након које ће
услиједити нове мјере помоћи.
Власник предузећа "Елкер", Горан
Бојић тврди да је Влада Републике
Српске доказала разумијевање за
привреднике у вријеме када се читав
свијет бори са пандемијом вируса
корона. Истиче да је круна свега посљедња одлука Владе Српске да се
одрекне 87 милиона марака буџетских прихода у корист послодаваца.
"Додатних 80-так милиона КМ би требало да буде подстрек привреди, да
се покуша зауставити одлив кадрова,
да се на неки начин стимулише повећање плата, а са друге стране технолошким унапређењима да се достигне управо тај степен конкурентности.
Ми смо имали прошле седмице "Бизнис савјет" на којем смо ми из пословне заједнице са Владом РС утврдили
које су то мјере и на који начин би
се требало радити да бисмо постали
ефикаснији да сачувамо радну снагу
и кадрове који су неопходни за даљи
живот предузећа у временима која
нас очекују", каже Бојић.
Он наводи да борба са пандемијом
вируса корона још траје и да се могу
очекивати нови изазови. "Видимо да
ово сада није коначно. Ја сам се три
пута вакцинисао и сваки пут сам мислио да је то завршено, вјероватно ће
бити и четврти пут, а живот мора да
иде даље. Ми улазимо у много захтјеван период и управо смо разматрали

шта су то изазови који нас очекују.
Прошле године, прије ових 87 милиона КМ Влада РС је изашла са мјерама од око седам милиона марака и
покушала да нам управо ту помогне у
разним пројектима, како би сачували
корак са околним свијетом и у том неком технолошком смислу су подржали
готово све пројекте који су били задовољавајући, по одређеним општим
критеријумима", прича Бојић.

Начелник Одјељења за привреду и
предузетништво града Приједора,
Раде Росић каже локална управа анализира стање привреде и предузетништва након чега ће утврдити мјере
помоћи. Росић истиче да ће наредне
године бити умањен износ одређених
комуналних такси.
"Анализа ће показати које су то мјере
које би имале највише утицаја, да ли
су оне потребне за привреднике који
тек покрећу властити бизнис или ћемо
направити нови сет мјера. Такође, радимо доста на унапређењу привредне
инфраструктуре у индустријским зонама и за то смо обезбиједили 1.400.000
милиона КМ, а кроз Нацрт буџета

Раде Росић: Нове мјере помоћи и од Града
ПРЕФЕРИРАТИ ДОМАЋУ
ПРОИЗВОДЊУ
Он истиче да су осим мјера помоћи од
Владе РС привредницима неопходни
помоћ и размијевање власти са државног нивоа.

Росић истиче да се због одлуке Владе РС да се одрекне
87 милиона КМ у корист послодаваца очекује повећање
плата у Приједору. "Влада РС је најавила да ће се одрећи
буџетских прихода од више од 80 милиона марака са
циљем повећања плата запослених. Уколико и пословна
заједница буде пратила ову иницијативу очекује се да ће
у наредној години доћи до повећања плата запослених у
износу од пет до 10 одсто, с обзиром на то да је у протеклом периоду плата у Приједору била испод просјека Републике Српске. Сматрамо да ће овакве мјере и подршка
коју ће обезбиједити Градска управа Приједор привредницима допринијети да дође до пораста плата запослених и у Приједору", закључује Росић.

заједно са Привредним савјетом, покушаћемо да обезбиједимо један
већи износ да те мјере које буду планиране овом анализиом и реализујемо сљедеће године", поручује Росић.
Он наводи да је Град Приједор стартешки опредијељен да унаприједи
привредни амбијент кроз привлачење
инвестиција, јачање конкурентности
предузећа и запошљавање нових радника.
"Ове године смо обезбиједили низ
мјера подстицаја и подршке привредницима у циљу смањења посљедица
узрокованих вирусом корона. У буџету смо обезбиједили за привреднике
више од 200.000 КМ. У току је реализација мјера на запошљавању нових
радника, самозапошљавања радника,
набавка опреме и алата и намјеравамо у наредном периоду да вршимо
стручну преквалификацију радника, те
промоцију и интернационално повезивање привредних субјеката", каже
он.
Б. Мајсторовић
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ДОБРА СУ
НАМ ДЈЕЦА…
У трговинама ових дана не можете промашити тегле с натписом
"Мисли на друге". Поставили су их
приједорски гимназијалци како би
уз Вашу помоћ помогли петочлану породицу Дондур из Камичана.
Једноставно је, кад видите ту теглу,
а имате коју маркицу вишка, убаците је по оној добро познатој "ваше
мало, неком је пуно".
Уколико то не урадите, а макар и
помислите да би ваљало помоћи
и то је у реду. Помоћи ћете неки
други пут. Слична прича долази и
од основаца из "Доситеја Обрадовића". Прикупљају помоћ за социјално угрожене породице којим
је пожар у Рашковцу оштетио станове. Очито је да су људи сиромашни, да сами не могу и дјеца су
одреаговала. Опет на прави начин.
Добра су нам дјеца и то ме радује.
Почесто боља и од нас великих.
Ови из Гимназије подсјетили су ме
на вријеме кад сам била ученик ове
школе. И на матурску екскурзију на
коју је тад требао ићи цијели мој
разред. Два ученика су одустала,
јер нису имали пара. Нисмо пристали на одустајање и прикупили смо
новац. У круг "прошетали" шешир
који смо напунили новчаницама.
Довољно за прилику да заједно доживимо ово путовање.
У овој сад помоћи и оној коју памтим из својих гимназијских дана
само је мало финеса и боја, а суштина иста, да се нађеш у правом
тренутку и на правом мјесту и
оном ком треба, пружиш руку. Кад
то раде одрасли, озбиљни људи,
а знам много и таквих, онда се то
ваљда подразумијева, кад то раде
дјеца онда имамо шансу, да и ми
будемо бољи, али и поносни на њих
што смо их научили неким нормалним људским вриједностима.
Ових дана траје кампања борбе
против насиља над женама. Искрено, ужасавам се било каквог
насиља и не волим те прецизне
квалификације "над ким", јер насиље је насиље. И то је посао за
стручњаке. На нама је да га не трпимо. И да проговоримо уколико
га има. Присјетила сам се једне старије жене коју је муж немилосрдно
годинама тукао. Кад сам је упознала захтијевала је да ми исприча
ту своју причу. Апсурдну, јер је он
годинама млатио из инвалидских
колица. И никад није побјегла од
ударца, а склањала се тек онда кад
би се он "уморио".
Онда је одлучила да стави тачку и
оде. Рекла ми је тад: "Није важно
гдје ћу, али желим да сви знају за
ово". И сазнали су. Послије сам је
изгубила из вида. И не знам шта
је с њом, ни како је завршила, али
увијек, кад се сјетим ње, искрено
пожалим што се није појавила одмах након првог ударца.

М. Згоњанин

ТИМ ПОВОДОМ

Од наредне године капитални пројекат

АНГИО-САЛА И У ПРИЈЕДОРСКОЈ БОЛНИЦИ
ријечи да ли то треба или не треба, то је требало давно", каже он.
ОБУЧЕН КАДАР, ПОМОЋ У ТОКУ
"ЗЛАТНОГ САТА"

У Болници "Доктор Младен
Стојановић" у Приједору у току
су радови на уређењу простора
у којем ће бити смјештена ангио-сала. Ова ангио-сала је прва
у приједорској регији и требало
би да буде у употреби од почетка наредне године. Њена опрема је пресудна за спасавање пацијената након срчаних удара.
Раде Мајсторовић је прије 17 година због срчаних тегоба морао
да путује на лијечење у Београд
гдје су му љекари уградили три
бајпаса. На први преглед у Београд је путовао аутобусом, а након операције тамо је боравио
два мјесеца. Због свега што је
прошао како би спасио свој живот, истиче да ће ангио-сала бити

од великог значаја за Приједор.
"То је значајно, нема ријечи да се
каже колико је то значајно, јер се
може врло брзо доћи до доктора
који може да укаже прву помоћ.
Нама Приједорчанима је то пуно
значајно, али и овим мјестима
око Приједора који гравитирају
болници Приједора, тако да нема

Два љекара из приједорске
болнице спремна су за рад у
ангио-сали. Један од њих је специјалиста интерне медицине и
субспецијалиста кардиологије,
Јовица Бановић. Он прича да је
током обуке био годину дана у
ангио-сали у Клиничком центру
Србије и исто толико на Универзитетско-клиничком центру у
Бањалуци.
"Рад у ангио-сали захтјева неке
посебне услове, јер ради се у
специфичним условима гдје су
високе дозе зрачења, међутим
ми користимо заштитну опрему. Најчешће се раде процедуре
у акутном инфаркту миокарда
када дијагностикујемо која је лезија наступила и ако можемо да

ставимо стент, отворимо крвни
суд и спасимо срчани мишић",
објашњава он.
Бановић додаје да је за љекаре
веома битно да у својој здравственој установи имају опремљену
ангио-салу у којој пацијентима
могу пружити помоћ у току "златног сата", односно једног сата након срчаног удара.
"Већем броју пацијената ангиосала ће бити веома значајна, а

ЗА ОПРЕМУ 1,3 МИЛИОНА КМ
За набавку опреме за ангио-салу Влада РС је од клириншког дуга издвојила 1.300.000 КМ. Уређење простора у којем ће она бити смјештена кошта око 200.000
КМ. Након овог капиталног пројекта Приједор би требало да уђе у пројекат реконструкције и доградње
болнице која ће коштати око 55 милиона КМ.

Донација УНДП-а Дому здравља у Новом Граду

РТГ АПАРАТ ВРИЈЕДАН 160.000 КМ

Др Јовица Бановић
некима ће њен значај бити немјерљив, непроцјењив, јер ће
то бити граница између живота
и смрти. У најтежим случајевима срчаног инфаркта у року

од 12 сати треба да отворимо
крвни суд, али то је од почетка симптома, пацијенти осјете тегобе, а онда проведу неко
вријеме код куће, не оду одмах
код љекара, онда оду у Хитну,
ту се исто изгуби доста времена
и онда дођу код нас и онда их
ми морамо транспортовати за
Бањалуку", објашњава Бановић.
УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА
Директор Болнице "Доктор Младен Стојановић", Андрија Вукотић каже да од јануара наредне
године пацијенти приједорске
болнице неће бити упућивани у
Бањалуку након срчаних удара,
због уградње стентова или снимања крвних жила.
"Ангио-сала није уопште постојала на овим просторима. С
обзиром да смо ми регионална
болница и да имамо пацијенте
из Федерације БиХ ми често говоримо да ће то бити капиталан
пројекат. Два субспецијалиста
кардиологије су завршила, едукована су и заједно са својим
ментором из Бањалуке чекају да
се заврши адаптација простора
за инсталирање ангио- сале, тако
да ћемо ми одмах кренути у тај
пројекат чим се заврши уређење
простора", рекао је Вукотић.

Висока медицинска школа Приједор

ПРИЖЕЉКУЈУ ПРОСЛАВУ
ЈУБИЛЕЈА У НОВИМ ПРОСТОРИЈАМА

о акредитацији као потврду квалитета саме наставе,
студијских програма, кадра
и осталих фактора који су
неопходни за квалитетно
студирање. Имају око 450
студената, који се школују
на студијским програмима:
Здравствена њега, Физиотерапија, Радна терапија, Санитарно инжењерство и Медицинско-лабораторијско
инжењерство. Некима од
њих није проблем ни да сва-

Имају око 450 студената

Пaндeмиja кoрoнa вирусa пoкaзaлa je кoликo je вaжнo имaти сaврeмeну мeдицинску oпрeму и aпaрaтe зa диjaгнoстику. Зaстaрjeлa и дугo кoришћeнa oпрeмa
ниje увиjeк пoуздaнa и чeстo je кoд мeдицинскoг oсoбљa изaзивaлa oдрeђeнe
нeдoумицe.
Oд oвe сeдмицe мaњe нeдoумицa приликoм лиjeчeњa кoрoнe и диjaгнoстикoвaњa
других бoлeсти бићe и у Нoвoм Грaду.
Прeдстaвници УНДП-a Дoму здрaвљa
у oвoj oпштини уручили су РTГ aпaрaт у
вриjeднoсти oд 160.000 КМ. Пуштaњeм у
рaд нoвoг рeндгeн aпaрaтa мjeштaни Нoвoг
Грaдa имaћe бoљe услoвe зa диjaгнoстикoвaњe бoлeсти и прeвeнтивнo дjeлoвaњe
нa oчувaњу здрaвљa. "Риjeч je o нoвoм
РTГ aпaрaту кojи ћe нaм служити зa бoљу
диjaгнoстику, a уjeднo и зa личeњe кoрoнe.
Нa тaj нaчин имaћeмo мнoгo бoљe услoвe
зa рaд и избjeћи oдрeђeнe нeдoумицe
кoje су сe пojaвљивaлe приликoм рaдa
нa дoтрajaлoм стaрoм рeндгeн aпaрaту",
нaглaсиo je дирeктoр Дoмa здрaвљa, др
Maринкo Рaдмaнoвић.
У Општинскoj упрaви истичу дa Нoви
Грaд имa дoвoљнo стручнoг мeдицинскoг
кaдрa и дa ћe с нoвим aпaрaтoм услугe
Дoмa здрaвљa бити мнoгo квaлитeтниje.
"Колико траје пандемија вируса корона,
уoчaвaмo oнe слaбe кaрикe кoje су нaм сe
пojaвилe и тeжимo дa пoбoљшaмo услoвe

рaдa и oпрeмљeнoст Дoмa здрaвљa.
Имaмo дoвoљнo стручнoг мeдицинскoг
oсoбљa. Имaмo знaтaн брoj дoктoрa, мeдицинских сeстaрa, мeђутим, oнo штo je
биo oгрaничaвajући фaктoр, тo je сигурнo тa oпрeмa кoja je нajвeћим диjeлoм
зaстaрилa", истичe нaчeлник Нoвoг Грaдa,
Mирoслaв Дрљaчa.
У плaнoвимa oпштинскe aдминистaциje je дa Дoм здрaвљa будe oпрeмљeн
сaврeмeнoм мeдицинскoм oпрeмoм.
Tимe би oлaкшaли рaд мeдицинским рaдницимa, a пaциjeнтимa лиjeчeњe. Диo
oпрeмe нaбaвљeн je и рaниje. "У прeтхoднoм пeриoду нaбaвили смo ултрaзвучни
aпaрaт, кojи je jeдaн мeђу нajбoљим нa
oвoj рeгиjи, тaкo дa нaши пaциjeнти сa oвa
двa aпaрaтa сигурнo мoгу имaти дoбру
диjaгнoстику, a сaмим тим и прaву диjaгнoзу њихoвих бoлeсти", нaглaшaвa Дрљaчa.
Нoви рeндгeн aпaрaт кao дoнaциja УНДПa у Нoви Грaд je стигao уз пoсрeдoвaњe
Влaдe Рeпубликe Српскe.
З. Совиљ

4.

Б. Мајсторовић

Висока медицинска школа у
Приједору, наредне године
обиљежава 25 година рада.
Највећа жеља професора и
студената је да јубилеј прославе у новим просторијама. Град Приједор уступио је
овој високошколској установи 1.200 квадрата простора
изнад Машинске и Електротехничке школе.
У међувремену је обављен
технички пријем и наложено
да се исправе неки недостаци. У Управи Високе медицинске школе надају се да
ће, до наредне академске
године, напустити бараку
у којој су смјештени готово
двије и по деценије.
"Нови простор је за око 400
квадрата већи од садашњег,
па ћемо моћи да смјестимо
и више опреме. Требаће нам
додатна финансијска средства да на најбољи могући

Нов простор за око 400 квадрата већи од садашњег
начин опремимо кабинете.
Намјеравамо подићи кабинетску наставу на максималан ниво. То је нарочито
важно због отежаног приступа здравственим установама
у вријеме пандемије вируса корона", рекао је Илија
Стијепић, директор Високе
медицинске школе Приједор.
Љетос су добили Рјешење

25 ГОДИНА РАДА
Јубиларних 25 година рада, у Високој
медицинској школи догодине намјеравају обиљежити организовањем научне
конференције под називом "Знањем до
здравља" и промоцијом дипломираних
студената.

кодневно путују на предавања из Бањалуке.
"Уписала сам радну терапију, иако је мање заступљена од физиотерапије, али
ме је више интересовала",
рекла је студенткиња Николина Плавша.
Професор са Медицинског
факултета у Бањалуци, Горан
Спасојевић, предаје анатомију у Високој медицинској
школи од њеног оснивања.
"Ова школа има традицију,
али је потребно да се даље
ради на обезбјеђењу бољих
услова и квалитета самог
наставног процеса", сматра
Спасојевић.

Д. Совиљ

www.kozarski.com

Обиљежена крсна слава МУП-а РС

Пријем код замјеника градоначелника

ПЕТА КОЗАРСКА БРИГАДА
ЗАСЛУЖИЛА ОДЛИКОВАЊЕ

ОДАТА ПОЧАСТ
ПОГИНУЛИМ ПОЛИЦАЈЦИМА

која је највише водила рачуна о
својим борцима, о породицама
погинулих и ово одликовање посвећујемо нашим погинулим друговима", рекао је Предојевић.
Захваљујући храбрости бораца
Војске Републике Српске, данас
живимо у слободи и то никада
не смијемо заборавити, поручио је први човјек Града. Посебно је, истиче, битно да његујемо
сјећање на оне који су дали животе за Српску.

Пријем код замјеника градоначелника
Поводом одликовања Пете
козарске бригаде од предсједника Републике Српске,
Жељке Цвијановић, замјеник
градоначелника Приједора,
Жарко Ковачевић уприличио
је пријем за представнике
ове приједорске ратне јединице.
Жртва коју су поднијели припадници Пете козарске не може се
надокнадити. Ипак, значи им то
што су добили одликовање од
предсједника Српске, а захвални
су и замјенику градоначелника
Приједора на пријему. То је, сматрају, знак да њихови подвизи
нису заборављени, поручио је
генерал Момир Зец, ратни комадант Оперативне групе 10 Приједор.

"Пета козарска бригада је ратовала у саставу и дивизије и оперативне групе Приједор и њихов је
допринос немјерљив, посебно на
западнокрајишком ратишту. Да
они нису били упорни и одлучни
питање је да ли би ми у оваквим
околностима сада били овдје и
да ли би прослављали ово одликовање и какве би све посљедице
биле по овај дио Крајине", рекао
је генерал Зец.
Ова бригада упамћена је и као
бригада која је водила рачуна
о својим борцима и породицама погинулих бораца, истакао је
предсједник Борачке организације Приједор, Зоран Предојевић.
"Поносим се са оним што је Пета
козарска бригада и ја као њен
припадник урадила у стварању
Републике Српске. Пета козарска
бригада је једна часна бригада

Кроз Пету козарску бригаду прошло је 10.000
бораца, животе за Републику Српску положила
су 152 бораца, а 650 их
је теже и лакше рањено, истакао је пуковник
Остоја Барашин, ратни
начелник и један од комаданата ове бригаде и
додао да је то је велика цијена коју су борци
Пете козарске дали за
Републику Српску.
"Ово је њихово признање и они
су стварни ствараоци Републике
Српске. Част политичком руководству, али ја то често кажем да
није било Војске РС не би било
данас ни ове наше Републике
Српске", поручио је Жарко Ковачевић, замјеник градоначелника
Приједора.

П. Шпадић

Са полагања вијенаца
Припадници Полицијске управе
Приједор обиљежили су Светог
архангела Михаила, крсну славу
Министарства унутрашњих послова Републике Српске. Положени су вијенци и прислужене
свијеће испред Спомен-плоче
погинулим припадницима ове
управе у протеклом рату.
Сјећање на њих вјечно ће да
живи, поручио је Сретоја Вујановић, начелник Полицијске
управе Приједор. "Одали смо почаст за 74 погинула припадника
некадашњег Центра јавне безбједности Приједор и шесторицу
погинулих припадника Седмог
одреда Специјалне бригаде полиције у протеклом рату", рекао
је Вујановић.
Војислав Кондић, предсједник

мјесних борачких организација
МУП-а регије Приједори нагласио је да су припадници МУП-а
заједно су Војском Републике
Српске браниоци Српске.
Из Полицијске управе Приједор
су истакли да је пред припадницима полиције основна мисија,
одржавање безбједности на подручју приједорске регије. Након
полагања вијенаца у просторијама Полицијске управе Приједор
уприличен је обред ломљења
славског колача и славски ручак. Традиционално, поводом
обиљежавања крсне славе, у
Полицијској управи Приједор
одржан је Дан отворених врата
за приједорске предшколце и
основце.
М. Шодић

Копривна 26 година након Дејтонског споразума

ИЗБОРИЛИ СЕ ДА БУДУ ДИО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
шку горе од Бранке Тодоровић која
је родом из Санског Моста, имали
смо гдје отићи на Пале", прича Тркуља.
НА ПАЛЕ ИШЛИ 12 ПУТА
Он додаје да су мјештани на Пале
ишли око 12 пута, али да су на разумијевање наишли тек када је Милорад Додик постао предсједник
Владе РС. "На крају смо то успјели
када је Милорад Додик дошао на
мјесто предсједника Владе РС у
Бањалуци. Помогао нам је и Владо Лукић који је родом из Дабра

Прошло је пуних 26 година од потписивања Дејтонског мировног
споразума, којим је већи дио села
Копривна код Оштре Луке припао
Федерацији БиХ, али је након петогодишње борбе читаво мјесто
ипак враћено у састав Републике
Српске.
У мају 2000. Копривна је међуентитетском размјеном враћена Републици Српској, док су Велечево
и Дубочани код Кључа са већинским бошњачким становништвом
ушли у састав Федерације БиХ. У
међуентитетским преговорима је
у име мјештана Копривне учествовао Владимир Тркуља, који је био
и предсједник Савјета ове мјесне
заједнице.
"Мјештани који су напустили Копривну су 1998. одржали састанак
у Оштрој Луци и одлучили да се покрене то питање размјене територија и помјерања границе у корист
Републике Српске на овом простору. Да би се то десило Република
Српска је морала дати одређене

мјештани који су претежно били
преселили у Приједор.
"То је било у мају 2000. године. Територија је размијењена, али смо
ми овдје имали проблем са СФОРом. СФОР је донио неку карту коју
ми нисмо прихватили, јер смо имали другу карту коју је потписала
међународна заједница, бошњачка страна и српска страна. На крају
су и они потписали и онда смо ми
код њих инсистирали да се граница помјери још 150 до 200 метара
у корист РС и сада је то међа која
постоји", каже он.

територије у околини Кључа, то је
Велечево и Дубочани. Са Бошњачке стране није било никаквих дилема. У неким ситуацијама ми
смо наишли код Срба на одређене
дилеме и зато је тај процес трајао
двије године. Када смо год дошли
у Сарајево, људи су говорили како
је важнија једна улица у Сарајеву,
него читаво село Копривна, и неки
од тих људи су то ометали. Међутим, срећом ми смо имали подр-

Владимир Тркуља

код Санског Моста и био је близак власти у Бањалуци. Ту је било
неких проблема са српске стране,
међутим, Додик као Додик, он то
рјешава попријеко и он је то урадио за врло кратко вријеме за неких 30-40 дана, то је одрађено на
овим просторима у корист Републике Српске", истиче Тркуља.
Додаје да је међуентитетским договором граница помјерена и да су
се потом у Копривну вратили сви
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НЕМА ПРОБЛЕМА СА ПРВИМ
КОМШИЈАМА
Истиче да са комшијама из сусједне Федерације БиХ никада
нису имали проблема."Ми стварно немамо проблема ни са влашћу у Санском Мосту ни са првим
комшијама, од 2000. године није
се десио ниједан ексцес. Међународна заједница нам је помогла у
обнови села", прича он.

Истиче да је најбитнији аргумент за
размјену територија био тај да је у
Копривни претежно српско становништво, а да је у селима код Кључа,
Велечево и Дубочани бошњачко
становништво.

ГРАНИЦА ПОДИЈЕЛИЛА
СТАДИОН ФК "КИСЕЉАК"
Успостављена међуентитетска граница прелази преко
неких објеката, њива, али
и стадиона Фудбалског клуба "Кисељак" из Копривне.
Мјештани у шали кажу да
једно полувријеме играју у
Федерацији БиХ, а друго у
Републици Српској. У мјесту Копривна има око 500
мјештана који се претежно баве пољопривредом.
Послије рата изградили су
цркву и дом, те два пута обновили школу.
"Наше село има четири пута четири километра квадратних, то је неких 16 километара квадратних на
којима се простире наше село. Размјеном смо рјешавали тамо неких
260 породица и овдје неких 200 породица. Мислим да нигдје у пакету
није ријешено више породица које
се могу вратити на своју имовину.
У Копривну се вратила све и једна
породица. Ово је долина Сане, она
је уносна, ово је Војводина за нека
друга подручја", закључује Тркуља.

Б. Мајсторовић

АКТУЕЛНО/ ИНТЕРВЈУ

Омладинска банка

За невладине организације и вјерске заједнице 200.000 KM

РЕАЛИЗОВАНО 12 ПРОЈЕКАТА
И ЈЕДАН МИКРОБИЗНИС

ПОМОЋ ИЗ ПРОГРАМА
ОДРЖИВОГ ПОВРАТКА

на идентичан начин као што то
ради Републички секретаријат
за избјегла и расељена лица и
Федерално министарство за избјеглице и повратнике, односно
Влада Федерације БиХ", рекао је
предсједник Комисије, Мирсад
Дуратовић.
Замјеник градоначелника Приједора, Жарко Ковачевић рекао
је да и на овакав начин Градска
управа показује да размишља о
свим структурама и свим људима који живе у граду Приједору и да ће и убудуће наставити
тако.

У Градској управи потписани су
уговори за 13 пројеката помоћи
из програма одрживог повратка за ову годину. Ријеч је о средствима у износу 200.000 КМ.
Град Приједор ове године први
пут је средства за помоћ из
програма одрживог повратка
додијелио невладиним организацијама које се баве питањима
повратника и вјерским заједницама. Међу невладиним организацијама које су конкурисале и у
Градској управи потписале уговор за ова средства је и Добротворно друштво "Мерхамет".
"Ми смо ова средства намијенили за сточарство. Желимо да некој вишечланој породици, чији
су чланови незапослени, купимо
краву или неколико оваца. Наш
пројекат суфинансирају организације из Данске и Њемачке,
тако да можемо обезбиједити
више породица", рекла је Месудија Селман, предсједник

У разматрању

Добротворног друштва "Мерхамет", Приједор.
Помоћ у износу 200.000 КМ намијењена је за пет пројеката из
области пољопривреде, занатско-услужне дјелатности, потом
за пројекте удружења чија је
дјелатност пружање помоћи повратницима, обнови и санацији
друштвених домова и обнови и
реконструкцији вјерских објеката. Комисија за избор корисника
буџетских средстава за подршку
повратка расподјелу средстава
радила је по новом правилнику.
"Ово је први пут у ових 20 година да се ова средства додјељују
невладиним
организацијама
које се баве питањем повратка,
односно помажу повратницима
у Приједору и вјерским заједницама које окупљају највећи број
повратника. Од Нове године донесен је и правилник о расподјели ових средства, а комплетна
процедура одабира корисника
расподјеле средстава рађена је

Од укупно 13 пројеката
који су подржани буџетским средствима девет
је из невладиних организација, а четири вјерских заједница. Наредне
седмице биће објављене прелиминарне листе
корисника ових средстава.
"Испред Градске управе честитам и вјерским заједницама и
удружењима грађана, спортским клубовима који су добили средства, надам се да ће та
средства која су им одобрена
утрошити на најбољи могући
начин. Ми и овако симболично показујемо да смо Градска
управа која размишља о свим
структурама и свим људима који
живе у граду Приједору и тако
ћемо наставити даље", рекао је
Ковачевић.
П. Шпадић

Град Приједор и Фондација "Мозаик" већ трећу годину успјешно
сарађују на развоју програма Омладинске банке у Приједору. Досад
су успјешно подржали 32 пројекта
и четири микробизниса. У овој години подржано је 12 пројеката и
један микро бизнис, чија је вриједност преко 20.000 КМ.
Уређење обале ријеке Сане Омладинске
организације "Чувари
Сане", један је од пројеката који је
реализован средствима Омладинске банке и града Приједора. За
ове намјене издвојено је 1.500 КМ.
"Пројекат је реализован на дијелу
Љубин брод-Ушће гдје је на Љубином броду обезбијеђен материјал
за клупе, канте, столове, сталке за
бицикле. Покошено је оно што раније није. Исто вриједи и за купалиште на ушћу гдје су степенице",
рекао је Милан Саџак, предсједник
"Чувара Сане".
Срђан Шобот испред Омладинске
банке, захвалио се Градској управи
и Фондацији "Мозаик", зато што су
препознали пројекте младих људи
који су се ове године базирали на

подизању еколошке свијести, спортским и културним активностима.
Фондација "Мозаик" је за три године у Приједору успјешно подржала
32 пројекта и четири микробизниса.
"Битно је да смо у прилици да подржавамо младе људе који желе да
се баве предузетништвом. И то не
само да се баве, него и да добију
средства за покретање свог бизниса", рекао је Жељко Пауковић, директор програма Омладинске банке
Фондације "Мозаик".
Градска управа Приједор ће као и
досад подржавати младе људе и
њихове креативне идеје.
"И ја као релативно млад човјек,
могу да изразим апсолутну подршку
овим младим људима на њиховим
кративним идејама. Град Приједор
мора бити отворен град у којем млади морају имати апсолутну подршку
да развијају неке нове креативне
идеје", рекао је Жарко Ковачевић,
замјеник градоначелника Приједора.
У знак успјешне сарадње уручене су
и захвалнице свим овогодишњим
учесницима у пројекту.
Т.Мандић

ДА ЛИ ЋЕ БИТИ УВЕДЕНЕ КОВИД ПРОПУСНИЦЕ?

У Болници "Доктор Младен
Стојановић" очекују да ће
Штаб за ванредне ситуације
Републике Српске на сједници
почетком децембра разматрати могућност увођења ковид
пропусница. Без ових пропусница они који нису вакцинисани, прележали корону или
тестирани не би могли да уђу у
јавне установе.
Директор Болнице "Доктор
Младен Стојановић", Андрија
Вукотић истакао је да Српска
једина у региону још није примјенила ову мјеру у борби са
епидемијом вируса корона.
"Знамо да Федерација БиХ то
уводи од 20. децембра и очекујемо сједницу Републичког
штаба 1. децембра и да добијемо смјернице везано за ковид
пропуснице. Ковид пропусница

значи да ће за све јавне установе бити неопходна пропусница
за опцију – вакцинисан, преболио, тестиран. Мој лични став је
да те ковид пропуснице треба
увести. Ми смо задња земља
у региону која није укључила
ковид пропуснице и мислим да
треба да пратимо и остале земље у региону, поготово што
имамо низак степен имунизације, значи 30 одсто имунизације у читавој БиХ. Уз тако низак степен имунизације и висок
степен смртности ми морамо
бити опрезни и водити рачуна
о здрављу становништва", рекао је Вукотић.
Он наводи да би потврда о
вакцинацији или потврда о
прележаној болести требало
да подразумијева период од
протеклих шест мјесеци, док

ПЛАЋАЊЕ ТЕСТОВА ИЗ ВЛАСТИТОГ ЏЕПА?
Даље мјере у борби против опаког вируса предлагаће Институт за јавно здравство РС. Из овог Института саопштили су да је да је увођење ковид пропусница разматрано као могућност, али да још немају
детаљних информација. Уколико буде одлучено да
се уведу ове пропуснице, очекује се одговор и на
питање да ли ће радници који се буду морали тестирати сваки дан, јер нису били заражени у прошлих шест мјесеци нити су вакцинисани, брзе тестове
плаћати из свога џепа.

изузетно тешком клиничком
сликом, није ствар само у РС,
већ и у региону и наравно да
вакцинација може да олакша,
помогне било коју ствар код
развоја болести. Да је ово епидемија невакцинисаних свакако се показује кроз податке које
имамо, а то је да се мањи проценат лица која су вакцинисана
нађе у болницама, а поготово
да имају тежу клиничку слику,
а и они који су примили једну
или двије дозе након дужег
временског периода и имају
одређене коморбидитете врло
брзо се опорављају", рекао је
Шеранић.

би брзи тест радници морали
да раде сваких 24 сата. Вукотић
додаје да приједорска болница
има 543 радника од којих је 380
медицинских и 163 су немедицинска радника.
"Од тих 380 радника, 121 медицинска сестра и техничар су
вакцинисани и више од 70 доктора је вакцинисано. Од 163
немедицинска радника 93 су
вакцинисана. Што значи да ми
морамо да направимо неки
модел, видите колико је невакцинисаних од 543. Како да тим
радницима омогућимо да раде
брзе антигенске тестове, то ми
сада још не знамо. Или ћемо
добијати донацију у виду брзих
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антигенских тестова па радити
тестове нашим медицинским
и немедицинским радницима,
или ће те тестове радници морати плаћати на улазу у болницу", навео је Вукотић.
ЕПИДЕМИЈА
НЕВАКЦИНИСАНИХ
Министар здравља и социјалне заштите РС, Ален Шеранић
изјавио је да је и раније разматрана могућност увођења
ковид пропусница са циљем
успостављања контроле над
вирусом и одржавања здравственог система у функцији.
"Велики број младих особа
завршава на респиратору са

Министар Ален Шеранић је истакао да РС
има довољно вакцина и позвао је грађане да се вакцинишу.
Подсјетио је да грађани могу да искористе
могућност да приме
бустер дозу и додао
да је могуће да се она
прими и након пет мјесеци од друге дозе, ако
је у питању вакцина
"Спутњик В".
Б. Мајсторовић

www.kozarski.com

Мирсад Дуратовић, предсједник Скупштине града Приједора

ОТВОРЕНИ СМО ЗА СВЕ НОВЕ
ИДЕЈЕ И ПРИЈЕДЛОГЕ
хове потребе унесемо у буџет,
зато позивам наше грађане да
се након 13. сједнице Скупштине већ од понедјељка укључе у
јавну расправу и изнесу своје
приједлоге. Своје приједлоге
могу доставити онлајн или на
други начин.

Евидентно је и наши суграђани су примјетили да Скупштина ради пуно динамичније.
За 11 мјесеци одржали смо 13
сједница. Имамо и пуно више
дискусија, што мене посебно
радује. Ми сада имамо сједнице које трају и до касно у ноћ и
оно што ме посебно радује је
то што одборници много више
учествују у раду Скупштине.
Можда зато што имамо пуно
нових и младих одборника,
пуно оних који желе да се докажу и свом бирачком тијелу
и себи, да су ту и да раде оно
за шта су их грађани бирали.
Често тим млађим одборцима
кажем да морају да буду свјесни гдје су дошли, шта раде и
ко их је послао на ово мјесто.
Јер кад немате бар једно одборничко питање, ако немате
бар једно питање да поставите
у име грађана, поставља се питање у каквом сте контакту са
базом и са људима на терену
који су вас бирали, истакао је
Мирсад Дуратовић, предсједник Скупштине града Приједора у интервјуу за "Козарски
вјесник".
"Оно што ми је посебно драго
и чиме се можемо похвалити,
то је да је Скупштина постала много отворнија, грађани
имају увид шта се ради на
сједницама Скупштине имамо видео-записе сједница,
објављују се сва одборничка
питања и одговори на интернет
страници Града. Отворили смо
Скупштину максимално колико
смо могли. Наравно, може то
и боље. Имамо идеја, укључили смо се у неке пројекте како
би рад Скупштине приближили
грађанима, било је у почету опструкција и критика да смо се
превише отворили, да нећемо
моћи изнијети тај терет и било
је тешко у почетку, морам вам
рећи, али смо се уходали, а отворени смо за све нове идеје и
приједлоге.
Колико је битно да грађани
учествују у креирању буџета
за наредну годину?
- Што се тиче Нацрта буџета

града Приједора за 2022. годину, као приједлог ће ићи на
јавну расправу која ће трајати
15 дана. Сви појединци и физичка лица, мјесне заједнице,
невладине организације, спортски клубови и остали моћи ће
дати своје мишљење о Нацрту
буџета и оно што ми очекујемо од наших суграђана је да
дају своје приједлоге за буџет.
Да кажу шта би радили у својој
мјесној заједници да можемо
планирати средства у буџету.
Јер буџет се планира пратећи
потрошњу протекле године и

Када говоримо о ребалансу
буџета града Приједора за
ову годину, највеће повећање
се односи на кредитно задужење. Који пројекти ће бити
финансирани из тог кредита?
– То ће углавном бити инфраструктурни пројекти, можда
један од најзначајнијих је постављање рефлектора на градском стадиону у износу од
800.000 КМ. Оно што би наши
суграђани требали да знају да
тај кредит није подигнут да
би ми радили нешто што није
било планирано. Јесмо планирали многе пројекте приликом
усвајања буџета за 2021. годину, али су почеле стизати судске пресуде, неплаћене фактуре
и рачуни. Много тога је дошло
на наплату коју смо морали извршити из редовних средстава,
која нису била планирана, ту
се појавио мањак за реализацију свих тих пројеката. Били
смо принуђени да дигнемо тај
кредит који ће рефинансирати
неке раније кредите, тако да

стићи још пресуда због неизвршавањa преузетих обавеза од
стране Града према неким добављачима. Све су то средства
која смо ми требали уложити у
овај град, завршавати пројекте
који су започети прије 10 до 12
година као што је канализација
у Туковима, требали смо помоћи наше спортске клубове,
повећати социјална издвајања
и остало, али нажалост смо та
средства морали употријебити
за плаћање дугова, које је неко
други направио. Да су барем
та средства уложена у све ово
што сам говорио, не би човјеку ни било тешко да то плати.
Видјећемо, за неке случајеве су
покренути судски поступци, надамо се да ће то имати судски
епилог, сачекаћемо окончање
свега тога и онда ћемо у јавност изаћи са свим детаљима.

добила асфалтирано школско
игралиште,а дотад се час физичког васпитања одвијао на
цести поред школе. Мијења се
столарија на Друштвеном дому
у Раковчанима. Раде се четири
водовода у Хамбаринама, у Чаракову се ради један водовод,
а вриједност пројекта је 85.000
КМ, а асфалриран је и један
пут. За ватрогасно друштво у
Љубији Градска управа је обезбиједила средства за набавку
једног возила и реконструкцију
просторија. На Католичкој цркви у Љубији од средстава из
буџета Града мијења се комплет столарија. У насељу Алишићи након 30 година имамо
насипање путева, као и прве
иницијативе за асфалтирање
путева. Ради се пуно на лијевој
обали Сане, а у Бишћанима не
баш толико.

Долазите из Бишћана. Шта
је у том и осталим насељима досад урађено у сарадњи
Федералног министарства за
расељења и избјегла лица и
Градске управе? Да ли су у
најави неки пројекти?
– Због неких ствари и мојих
ставова у градској Скупштини,
ја сам био вјечита опозиција у
претходном систему. Бишћани су били у некој апсолутној
изолацији посљедњих 11 го-

У Приједору је у плану отварање Канцеларије за дијаспору? Докле се с тим стигло?
– То је иницијатива коју сам
од 2010. покретао и тражио
да се отвори Канцеларија за
дијаспору, јер сви ми знамо колико наших суграђана живи и
ради у иностранству. Нажалост
тај број се буквално из дана у
дан повећава и Приједор сигурно можда највише од свих
градова у БиХ има потребу за
таквом једном канцеларијом
која би прије свега мапирала
наше људе у иностранству. Ми
не знамо гдје су нам људи, с
каквим потенцијалом располажемо, ти људи су бизнисмени,
хуманитарци, политички активни....Имам пуно пријатеља
у иностранству који су успјели
у свим областима. Њихов потенцијал и економски и друштвени, Град није препознао и
није искористио. Спремни су
да улажу овдје, спремни су да
помогну свом граду, али помоћ
се не даје оном ко је не тражи. Град је никад досад није
тражио. Доласком нове структуре у Градску управу ми смо
формирали Одбор за сарадњу
са дијаспором у Скупштини
града. Он је постојао и у прошлом мандату, који је такође
формиран на моју иницијативу. Нажалост Град још увијек
не располаже простором за ту
канцеларију, мислим да ће се
то ријешити до краја године и
да ћемо отворити Канцеларију
за дијаспору која ће остварити контакте са нашим људима у инострантву. Ове године
смо одржали Конференцију
"Приједор и дијаспора" која је
први пут организована на један
другачији начин. Позвали смо
људе из различитих сфера, који
на одређен начин могу помоћи
нашем граду и све је то резултирало већ неким конкретним
пројектима и много тога је договорено.

Приликом гостовања на Телевизији Приједор
деси се да планирамо одређени износ средстава и онда се у
фебруару или марту наредне
године појаве неки захтјеви са
терена, који нису планирани
или се већ у првом или другом
кварталу потроше планирана
средства. Ако се наши грађани укључе у креирање буџета,
сигурно је да ћемо и ми одборници који гласају за тај буџет,
моћи реалније планирати та
средства и сигурно испунити
више захтјева наших грађана.
Ми смо ту да заступамо интересе наших грађана и да њи-

ћемо са овим кредитом добити средства за реализацију
одређених инфраструктурних
пројеката, али и смањити укупну рату кредита коју Град има
за неких 250.000 до 300.000
КМ, које ћемо моћи улагати у
инфраструктурне пројекте.
Како коментаришете дуговања која су на терету Града?
– То је све заоставштина претходне власти. Све су то средства која се морају исплатити, нешто плаћамо, а нешто смо већ
исплатили, знамо да ће нам
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дина и сада је асфалтиран пут
од 200 метара. То је био једини путни правац у Бишћанима
који није био асфалтиран и то
је био дио пута према мојој
кући. То довољно говори о свему, али урађено је много тог
на комплетној лијевој обали
Сане. Оно што сам ја говорио
у претходном мандату, то је
некако постало слијепо цријево Градској управи. Уређено је
прво дјечије игралиште у задњих 20 година у Раковчанима.
Пред школом у Ризвановићима након 21 годину дјеца су

Припремила М. Шодић

МОЗАИК

Графити мајстор Едвин Кадић

ОСИМ СПРЕЈА, ТРЕБА ВАМ И МАШТА

Едвин Кадић (22) заволио је осликавање графита још у дјетињству. Активно и професионално, како каже, почео се бавити
овим тек прије четири године, када се због посла преселио у
Њемачку. Тада је спознао значај и заступљеност уличне умјетности у европским градовима, па је одлучио да свој родни град
украси графитима.
''Графити представљају моју креативност, коју у том датом моменту имам и
мој лого је на сваком графиту, само се
позадина мијења. То много психолошки утиче на неке особе, као и на мене.
Одмарам се уз то и једноставно се опустим, као неко уз неку другу активност'',
прича Кадић.
За осликавање мање захтјевног графита
потребно је неколико сати, док амбициознији захтијевају и више времена.
Поред креативности, потребни су разни
спрејеви до којих се тешко долази, јер
их у Приједору нема. Један од графита
Едвин је осликао у приједорском Удружењу ''СПАС'', као захвалност људима

који брину о напуштеним животињама.
''Као дјечак сам заволио животиње, поготово псе и љетос сам посјетио азил и
видио сам да се људи труде око свега
тога, а да су услови лоши. Хтио сам да
им изађем у сусрет и да им помогнем
на начин на који ја могу, тако да сам
осликао један графит на улазу'', додаје
Едвин.
Често и најмлађи застану када Едвин
осликава графит, а има и оних који желе
да их томе научи. Због тога би, каже,
волио да му се придружи још неко да
заједно уљепшају приједорске фасаде.
''Кад шетамо кроз Приједор, видимо
уништене фасаде, много неких знакова

Едвину је осликавање графита хоби и нешто у чему истински ужива. О заради на овај начин још не размишља. Срећан је, каже,
што својим радом може уљепшати фасаде приједорских зграда.
који не воде нигдје. Разумијем да и навијачи треба да имају своје мјесто за цртање, али да се све то мало опуштеније
гледа, да се поштују радови и да се по-

штују они који цртају. Мислим да би тад
приједорска сцена била једна од јачих у
БиХ'', прича Едвин.

В. Нишевић

Едвин: ''Осликавање је нешто што ме испуњава''

Своје ставове, идеје и поруке које жели да пренесе другима Едвин ослика графитима. Кадић живи и ради у Њемачкој, а један је
од ријетких Приједорчана који се бави овом врстом умјетности.

Један од графита и на зидовима Удружења ''Спас''

Хуманитарна акција приједорских гимназијалаца

"МИСЛИ НА ДРУГЕ"

Ученици Гимназије "Свети Сава" тегле
са натписом "Мисли на друге'' за прикупљање новчаних средстава за петочлану породицу Дондур која живи у тешким
условима, поставили су у приједорским
маркетима, пекарама и угоститељским
објектима.

Хуманитарне тегле

Како кажу, желе да помогну оним којима је помоћ најпотребнија. "Одлучили
смо да ми као омладина урадимо једно
добро дјело. Преко Центра за социјал-

Хуманитарна акција "Мисли
на друге" трајаће још десетак дана. Приједорски гимназијалци упутили су апел
суграђанима да у тегле убаце добровољни прилог, како
бисмо заједничким снагама
помогли породици Дондур.
ни рад пронашли смо породицу Дондур
из Камичана и одлучили да поставимо
по локалима у Приједору хуманитарне
тегле у којима ће се прикупљати средства за ту породицу'', истакла је Софија
Пачариз, предсједник Савјета ученика
Гимназије "Свети Сава''.

Професорица Милица и Софија

У Гиманзији су поносни на своје ученике.
Помоћ у организовању ове хуманитарне акције пружила им је Милица Ђерић,
професор ликовне културе и координатор Савјета ученика у овој школи.
"Подржала сам их у смјерницама како
да што боље реализују ту акцију да буде
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што успјешнија. Наравно, подржавамо
рад наших ученика. Њихово дјеловање
није само у школи, него је друштвено
корисно и ван оквира школе", рекла је
Милица Ђерић.
В. Нишевић

www.kozarski.com

МАЛИШАНИ "ЦВРЧКА"
ДОБИЛИ ИГРАЛИШТЕ

Поводом Међународног дана дјетета, 20. новембра

НАСТУП ДЈЕЧИЈЕГ ХОРА
"ПЧЕЛИЦЕ" У "ПАТРИЈИ"

Поводом 20. новембра,
Међународног дана дјетета, у
приједорском
тржном центру "Патрија" одржан је концерт
најмлађе секције Градског хора "Пчелице".
"Пчелице" су овим наступом доказале да су
вриједно и марљиво радиле са својим професорима. Диригент Градског
хора Приједор, Аљоша
Новаковић сматра да
су "Пчелице" већ препознатљиве.

"Да ли имамо бољу прилику и љепши дан од
Међународног дана дјетета да чланови "Пчелица" буду наши амбасадори.
Захваљујем
компанији "МГ Минд"
која је препознала тај дан
и позвала нас као амбасадоре да по први пут
обиљежимо на овакав
начин Међународни дан
дјетета и то у нашој "Патрији", симболу нашег
града који је обновљен,
да наступамо пред до-

Вртић "Цврчак" на Пећанима добио је ново игралиште. Донација је то
компаније "Моцарт", на
којој су у вртићу изузетно захвални, будући да
откако раде на Пећанима
нису имали простор за
игру на отвореном.
"Кад су нам се пријатељи из вртића "Радост"

обратили за помоћ и кад
су рекли да немају адекватан простор за игру
вани, нисмо се двоумили
ниједног тренутка. Испоручили смо опрему која
им је требала. И надам се
да ће најмлађи Приједорчани радити оно што најбоље знају, а то је играти
се", рекла је Селма Салка-

маћом публиком, родитељима и на овако посебан и специфичан начин",
рекао је Новаковић.

Галерија "Сретен Стојановић"

ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА
"МИ ЗА ЊИХ"

Б. Мајсторовић

им је потребна. Изложбом настојимо подићи
свијест код људи да виде
и знају кроз шта мајке
све пролазе у том периоду и са колико љубави и
стрпљења оне ишчекују
излазак ових малих бића
из инкубатора", истакла
је Јелена Ћетковић, члан
Удружења родитеља пријевремено рођене дјеце у
РС.
Замјеник
градоначелника Приједора Жарко
Ковачевић рекао је да су
"мрвице" прави хероји
који заслужују подршку

Са отварања изложбе

Удружење за очување традиције у сарадњи са Високом школом струковних студија за образовање васпитача из Кикинде организовало је семинар за васпитаче и стручне сараднике.
студија за образовање
васпитача из Кикинде.
"У нашој школи постоји
јединствени смјер, не
само у Србији већ и у региону, а то је струковни
васпитач за традиционалне игре и управо је овај
семинар био прилика да
га представимо", рекла
је др Ангела Месарош
Живков, директор Високе
школе струковних студија
за образовање васпитача
из Кикинде.
"Семинар смо организовали јер смо жељели да
људи који имају одређена
сазнања о овој тематици

З. Јелић

За 40 "Пчелица", али
и чланове осталих
секција Градског хора
нема одмора. Већ 17.
децембра наступају у
Позоришту Приједор
поводом
Свјетског
дана хорског пјевања.

СЕМИНАР ЗА ВАСПИТАЧЕ И
СТРУЧНЕ САРАДНИКЕ

Била је то прилика да
они који раде с дјецом
усвоје нова знања и
вјештине које ће примијенити у свом раду.
С посебним нагласком
на традицоналне и музичке игре. Како су истакли учесници семинара,
рад са дјецом захтијева
креативност, а радионице попут ове одлична су
прилика за нова искуства,
као и да се подсјете неких
старијих игара.
Предавања и музичке
радионице одржали су
професори и магистри са
Високе школе струковних

новић, руководилац дирекције корпоративних
послова компаније "Моцарт".
Из Дјечјег вртића "Радост" захвалили су се
овој компанији, као и
"Аустронету" који је донирао заштитне мреже,
те Градској управи која је
подржала ову акцију.

да их прошире, а да они
који се нису сусретали са
овим сазнају нешто ново.
То нам је залог за будућност да ће се са дјецом
радити
квалитетније",
истакао је Жељко Шормаз, директор Удружења
за очување традиције,
Приједор.
Представници
Високе
школе струковних студија
за образовање васпитача из Кикинде и приједорског Удружења за
очување традиције потписали су и споразум о
сарадњи.
М. Шодић

У Галерији "Сретен Стојановић" у организацији
Удружења родитеља пријевремено рођене дјеце у
Републици Српској, отворена је изложба фотографија под називом "Ми за
њих".
Аутор изложбе "Мрвице од рођења и борбе за
живот до одраслих људи"
је дјечији фотограф Ленка Келеман. Мале хероје
Келеман је објективом
пратила од рођења, од
њиховог боравка у инкубаторима, борбе за
сваки нови дан и нови
грам тежине, као и борбу са дијагнозама које су
својствене пријевремено
рођеним бебама. Мале
хероје фотографисала је и
након што су извојевали
личне битке и одрасли.
Изложба фотографија у
Приједору, само је једна
од активности "Мрвица",
Удружења родитеља пријевремено рођене дјеце у
Републици Српској. Орга-
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низована је у оквиру манифестације "Љубичасти
новембар".
"Мисија Удружења "Мрвице", а самим тим и
ове изложбе је крајње
хумана. Наш циљ је да
помогнемо што квалитетнији живот пријевремено
рођених беба, тако што
њиховим
породицама
пружамо подршку, информације и помоћ која

сваке локалне заједнице. Он је подсјетио да се
и Приједор придружио
обиљежавању 17. новембра, Свјетског дана пријевремено рођене дјеце,
тако што је зграда Градске
управе била освјетљена
љубичастом бојом, која
је заштитни знак малих
хероја.
Т. Мандић

ТИМ ПОВОДОМ

Станари се вратили у зграду у Рашковцу

НАКОН ПОЖАРА САНИРАЈУ ШТЕТУ
зори, оштећено је све. Замолио би неког
ко може, да нам помогне. Ја радим, али
од плате каква је таква је, ја сад немам
услова да то све поправим", каже Хасиб
Хоџић.
Градска грађевинска инспекција потврдила је да је зграда безбједна за становање. У то су се увјерили и представници Центра за социјални.

Утврђено да је зграда безбједна за становање
Грађевинска инспекција, представници
Центра за социјални рад, и Удружења
Рома обишли су станаре зграде у Рашковцу у којој је у суботу избио пожар.
Утврђено је да је зграда безбједна за
становање, мада је треба очистити.

У згради је радно, чисте задимљене
просторије како би што прије имали
услове за становање. У сриједу су добили струју и воду. Сами не могу, очекују
помоћ надлежних.
"Немамо никаквих услова за боравак. Ту
је стварно пуно дима, оштећени су про-

Хасиб Хоџић: Свака помоћ нам је
добродошла

Зграда у Рашковцу има десет
станова, у којима живе лица
у стању социјалне потребе и
вишечлане породице ромске
националости.
"Према мишљењу инспекције пламен,
односно ватра, није захватила конструктивне елементе ове зграде. Прегледом
је утврђено да конструкција зграде није
захваћена пожаром и да становање у
згради не представља опасност по живот и здравље ових станара", рекла
је Госпа Сајак Штиковац, руководилац
Службе социјалне заштите у Центру за
социјални рад у Приједору.
Четири ромске породице које живе у
згради у Рашковцу обишао је и Рамо Салешевић, предсједник Удружења Рома.
"Разговарао сам са замјеником градоначелника и обећао је помоћ. Већ је набављен јупол и одређен материјал који
је потребан за санацију објекта. Ја се надам да ће Градска управа помоћи овим
породицама", рекао је Салешевић.
Т. Мандић

Свe вишe пoжaрa изaзвaних цурeњeм плинa

OПAСНO JE ЗAOБИЛAЗИTИ OВЛAШTEНE ДИСTРИБУTEРE
прeдузeћимa и нa тaj нaчин ризикуjу oзбиљнe пoсљeдицe.
ПРОВЈЕРИТИ СВАКУ
ПЛИНСКУ БОЦУ
"Људимa je jeфтиниje oтићи
нa бeнзинску пумпу дa плин у
бoцe сипajу прeкo пиштoљa,
штo je инaчe зaкoнoм зaбрaњeнo. Инспeкциjски oргaни ту су сe пoкaзaли дoстa
лoшe. Нa свакој пумпи гдje имa
aутo-гaс сипajу сe бoцe прeкo
пиштoљa. Oбaвeзнo пуњeњe
бoцa врши сe у пуниoници
Нaкoн вишeднeвнe бoрбe,
љeкaри нису успjeли дa спaсу
86-гoдишњу стaрицу у чиjeм
стaну je плинскa бoцa изaзвaлa
пoжaр. Oвaj случaj oтвoриo
je рaспрaву и свaкoднeвнo
питaњe збoг чeгa сe пoвeћaвa
брoj пoжaрa изaзвaних нeиспрaвним плинским инстaлaциjaмa.
Стaтистикe
нeумoљивo
упoзoрaвajу дa сe у Приjeдoру
из гoдинe у гoдину пoвeћaвa
брoj пoжaрa кojи су изaзвaни
нeaдeквaтним
oдржaвaњeм
димњaкa, нeиспрaвним eлeктрo-инстaлaциjaмa и плинским
бoцaмa. Кoликa je oпaснoст
нajбoљe пoкaзуje нeдaвнa eксплoзиja плинскe бoцe у Рaшкoвцу, кoja je нaжaлoст, пoрeд
вeликe мaтeриjaлнe штeтe, oдниjeлa и jeдaн људски живoт.
ШЕСТ ПОЖАРА
У
Teритoриjaлнo-вaтрoгaснo
спaсилaчкoj jeдиници истичу
дa je зaбрињaвajући пoдaтaк дa
сe пoвeћaвa брoj пoжaрa збoг
нeиспрaвних плинских инстaлaциja. "Aкo пoсмaтрaмo брoj

пoжaрa кojи сe oднoси нa плинскe инстaлaциje, eвидeнтaн je
стoпрoцeнтни пoрaст. Прoшлe
гoдинe смo имaли сaмo двиje
интeрвeнциje кoje су сe oднoсилe нa пoжaр и цурeњe плинa,
oвe гoдинe имaмo чaк шeст.
Рaдилo сe o три пoжaрa гдje je
дoшлo дo oтвoрeнoг плaмeнa,
oднoснo гдje смo имaли пoжaр
плинскe бoцe, пoжaр eлeктричнoг штeдњaкa и имaли смo
пoжaр вoзилa. У три случaja смo
имaли сaмo цурeњe плинa",
истичe Рaдoвaн Maртић, стaрjeшинa TВСJ Приjeдoр.
Иaкo je дoшлo дo знaчajнoг
пoскупљeњa, плин сe и дaљe у
вeликoм прoцeнту кoристи кao
jeфтиниjи eнeргeнт oд eлeктричнe eнeргиje и бeнзинa. Дa
би дoдaтнo уштeдjeли, брojни
кoрисници плинa нe купуjу гa у
oвлaштeним дистрибутивним

oд пeт мaрaкa и дaљe. Taкoђe
нaглaшaвa дa сe свe плинскe
бoцe нaкoн пуњeњa испитуjу нa
квaлитeт прoтoкa и дa ли имa
нeжeљeнoг цурeњa плинa.
Вaтрoгaсци имajу и кoнкрeтнe
сaвjeтe кaкo нe би дoшлo дo
нeжeљeних пoсљeдицa. "Пoдсjeтиo бих нaшe грaђaнe дa сe
приликoм дистрибуциje плину дoдaje пojaчивaч мирисa.
Укoликo oсjeтe кaрaктeристичaн мирис плинa пoтрeбнo
je дa првo извршe зaтвaрaњe
плинскe бoцe, прoвjeтрaвaњe
прoстoриje, дa извршe eвaкуaциjу, oднoснo дa кaжу члaнoвимa дoмaћинствa дa нaпустe
прoстoриjу и дa oбaвиjeстe
вaтрoгaсцe", кaжe Maртић.

Кaдa je у питaњу пoжaр кojи je
у Рaшкoвцу изaзвaлa плинскa
бoцa, у Пoлициjскoj упрaви
Приjeдoр кaжу дa je нaкoн извршeнoг увиђaja кoнстaтoвaнo
дa нeмa eлeмeнaтa кривичнoг
дjeлa. To знaчи дa je eксплoзиja
плинскe бoцe нeсрeћан дoгaђaj
кojи сe мoждa мoгao избjeћи.
Вaтрoгaсци сaвjeтуjу дa кoрисници плинских урeђaja рeдoвнo
прoвjeрaвajу цриjeвa и вeнтилe
нa бoцaмa и дa нaкoн свaкoг
oдвртaњa цриjeвa миjeњajу
дихтунг. Taкoђe прeпoручуjу дa
сe нajмaњe jeднoм гoдишњe
зaмиjeни цриjeвo нa плинскoj
бoци.
З. Совиљ

УЧЕНИЦИ ПОКРЕНУЛИ
ХУМАНИТАРНУ АКЦИЈУ
Радован Мартић,
старјешина ТВСЈ Приједор
плинa гдje имajу пoстojeћe
вaгe. Meђутим, нa бeнзинским
пумпaмa нeмa вaгa", кaжe
Mилeнкo Хргaр, влaсник и дирeктoр приjeдoрскoг прeдузeћa
"Плин прoмeт". Oн дoдaje дa
кoрисници плинa у oвoм прeдузeћу мoгу свoje плинскe бoцe
нaпунити зa изнoс нoвцa кojим
трeнутнo рaспoлaжу, oднoснo

Пoкушaли смo дoбити и мишљeњe Групaциje зa
прoмeт нaфтoм и нaфтним дeривaтимa Рeпубликe Српскe o тoмe дa ли бeнзинскe пумпe имajу oвлaштeњa дa пунe плинскe бoцe зa дoмaћинствa,
aли сe дирeктoр ниje jaвљao нa нaшe пoзивe.
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Ученици и наставници Основне школе "Доситеј Обрадовић" у
Приједору покренули су акцију прикупљања помоћи ученицима
ове образовне установе који живе у згради у Рашковцу, у којој је
протеклог викенд избио пожар. Досад су прикупили велику количину
хране, одјеће, обуће и хигијенских производа. У току је хуманитарна
акција прикупљања новчаних средстава за ученике и родитеље који
су угрожени у пожару. Акција се одвија на нивоу централне школе и
подручних одјељења, а трајаће до 5. децембра када ће породицама
бити купљено оно што им је најпотребније. Акцији се придружила и
Хуманитарна организација ''Хумано брдо'' из Хамбарина.
В. Нишевић

www.kozarski.com

ОБАВЉЕНО ЖРИЈЕБАЊЕ ЗА МЕДИЈСКО
ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА
РЕДОСЛИЈЕД СНИМАЊА КАНДИДАТА:
ПОНЕДЈЕЉАК, 29. НОВЕМБАР
10.00 часова - Коалиција "За наш Приједор" ДНС - СДС ПДП, Горан Предојевић
10.15 часова - Саша Ступар, независни кандидат

Обављено је жријебање политичких субјеката за утврђивање редослиједа представљања кандидата за градоначелника
Приједора на пријевременим изборима
2021. године, у програму Радија и Телевизије
Приједор.
Први термин је у понедјељак, 29. новембра,
а посљедњи у уторак, 7. децембра. Дневно
ће бити снимана по два кандидата, у 10 часова и 10 часова и 15 минута, чије ће представљање на Радио Приједору бити емитовано у 17 часова и 17 часова и 15 минута, а
на Телевизији Приједор у 19 часова и 19 часова и 15 минута.
Сваки кандидат имаће на располагању до
пет минута за своје медијско представљање.
Жријебању политичких субјеката у просто-

ријама ИПЦ "Козарски вјесник" присуствовали су и представници Коалиције "Под лупом". "Жријебање је протекло у складу са
Законом и свим правилницима. Пратићемо
изборну кампању и како ће се медији односити према кандидатима. Надамо се да ће
сви имати исту прилику да изнесу својe програме", рекао је Зоран Петош из Коалиције
"Под лупом".
Он је потврдио да ће ускоро имати обуку за
посматраче, те да настоје одабрати страначки неангажоване особе. На пријевремене
изборе пријавило се 14 политичких субјеката, међу којима је осам политичких странака,
пет независних кандидата и једна коалиција.
Пријевремени избори за градоначелника
Приједора заказани су за 12. децембар.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ПОЛИТИЧКЕ СУБЈЕКТЕ

Званичан почетак изборне кампање за
пријевремене изборе за градоначелника
Града Приједора је у суботу, 27.11.2021.
Од тог дана почиње период од 15 дана
медијског представљања политичких
субјеката. ИПЦ "Козарски вјесник" заинтересованим политичким субјектима
осим бесплатног, нуди и плаћени медијски простор.
Плаћено политичко оглашавање ограничено је на 15 минута седмично по политичком субјекту (обухвата: обавјештења,
радио и тв-спотове, видео-клипове, итд)

за електронске медије.
Сви облици огласа, обавјештења, рекламних текстова, интервјуа у принтаном
медију "Козарски вјесник" се наплаћују.
Услуге портала се наплаћују.
Све информације за плаћени политички
маркетинг можете добити на телефоне:
052/211-575 и 052/232-863 или путем
мејла: kozarskirtvprijedor@gmail.com.
Маркетинг служба ИПЦ-а
"Козарски вјесник"

УТОРАК, 30. НОВЕМБАР
10.00 часова - Савез независних социјалдемократа
СНСД, Слободан Јавор
10.15 часова - Лијево крило, Данијела Ђурић
СРИЈЕДА, 1. ДЕЦЕМБАР
10.00 часова - Демократски центар РС, Златко Јосић
10.15 часова - Радничка партија, Илија Мамић
ЧЕТВРТАК, 2. ДЕЦЕМБАР
10.00 часова - Вјекослав Крнета, независни кандидат
10.15 часова - Ре-баланс, Милош Јањетовић
ПЕТАК, 3. ДЕЦЕМБАР
10.00 часова - Отаџбинска странка, Зоран Грбић
10.15 часова - Круг, Марко Каурин
ПОНЕДЈЕЉАК, 6. ДЕЦЕМБАР
10.00 часова - Слађана Радаковић, независни кандидат
10.15 часова - СНС ФБиХ - Само најбољи иду напријед,
Лидија Радић
УТОРАК, 7. ДЕЦЕМБАР
10.00 часова - Данијел Симатовић, независни кандидат
10.15 часова - Младен Унијат, независни кандидат

Од наредне године у Републици Српској

НА БОЛОВАЊЕ ЗБОГ ИЗГАРАЊА НА ПОСЛУ

Радити се мора, а пут до плате
некад подразумијева да се штошта прогута и прећути, ради
прековремено па и посао неријетко понесе кући. Оптерећеност радним обавезама и гомилање незадовољства може
развити физичке симптоме које
многи не препознају као резултат стреса, па тако и не повезују
убрзан рад срца, нагло опадање косе, поремећај сна и чир
на желуцу са изгарањем на послу. Од наредне године, и радници у Републици Српској моћи
ће на боловање због овог синдрома који је Свјетска здравствена организација уврстила у
приручник Међународне класификације болести, а наћи ће
се и у шифарнику болести Фонда здравственог осигурања Републике Српске.
У Синдикату су задовољни одлуком Фонда. Многи су директ-

но или индиректно изложени
изгарању на послу, а посљедице су бројне, истичу у Регионалном синдикалном центру
Приједор.
"Дешава се да је радник оптерећен процесом рада, да је
распоређен на три-четири радна мјеста и због тог притиска не
може квалитетно извршавати
своје радне обавезе. Није ту
крив радник, него је крив послодавац који оптерећује запосленике да би достигао неку
норму и испоштовао рокове",
каже Игор Ратковић, извршни
секретар Савеза синдиката РС,
Регионалног центра Приједор.
Ни послодавцима није у интересу да им радници изгарају
на послу, слажу се многи, а
коректним односом према запосленицима, до тога неће ни
доћи.
"Неки ће послодавци можда
покушати да изврдају закон. У

У Унији удружења послодаваца сматрају непримјереним да се сада проширује основ за одлазак на боловање. Слажу се да треба заштитити
здравље радника, али се плаше да ће увођење
дијагнозе изгарања на послу оставити простора
за злоупотребе.

'Cromexu' немамо проблема с
незадовољством запослених.
Уводимо у предузећу ствари
које су на добробит свих радника, а и самог послодавца.
Циљ нам је да радник с вољом
и посвећено долази на посао,
а задовољан одлази кући",
истиче Енес Пехлић, директор
"Cromexa".
Важно је разликовати син-
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дром изгарања на послу од
хроничног умора, упозоравају
стручњаци. Стална изложеност
стресу на радном мјесту може
довести до анксиозности и депресије. У данашњем друштву,
тешко је промијенити посао,
али човјек може промијенити
свој став према послу, савјетују
психолози.
"Битно је научити да кажемо

НЕ, да успоставимо границе са
послодавцем. Посао би требало да оставимо на послу и да
се код куће посветимо породици, активностима које нас чине
срећним и помоћу којих ћемо
очувати ментално здравље",
рекла је Маја Зорић, психолог
и системски породични психотерапеут.
Д. Совиљ

ОГЛАСИ / ЧИТУЉЕ

На основу члана 54. став 1. тачка 10) Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 67/20) члана 146. Статута Универзитета за пословне студије Бања Лука и Одлуке број 3435/21 од 28.10.2021. године, Универзитет за пословне студије Бања Лука
дана 26.11.2021. године р а с п и с у ј е:

КОНКУРС
за избор академског особља у наставничка и сарадничка звања
1. За уже научне области како слиједи:
• Монетарна економија,
• Теоријска економија,
• Пословне финансије,
• Маркетинг,
• Рачуноводство и ревизија,
• Информационе науке и биоинформатика,
• Међународно право,
• Финансијско право,
• Пословно право и право друштава,
• Грађанско право,
• Екологија и заштита биодиверзитета,
• Друга инжењерсва и технологије,
• Биологија мора, слатких вода, лимнологија,
• Друге биолошке дисциплине,
• Умјетност (стваралаштво - сви облици
стваралаштва),
• Графичке технологије.
2. Документација која се подноси приликом
пријављивања кандидата
Кандидати за избор у звање наставника уз пријаву
на конкурс прилажу:
- Биографију и библиографију, досадашња стручна
и научна достигнућа као доказ о испуњености
услова предвиђених чланом 81. и 82. Закона

о високом образовању ("Службени гласник
Републике Српске", број: 67/20),
-Овјерене копије дипломе о завршеном основном
студију, магистарском студију и докторском студију,
-Овјерене копије одлука о избору са других
високошколских установа.
Кандидати за избор у звање сарадника уз пријаву
на конкурс прилажу:
- Биографију,
-Овјерене копије дипломе о завршеном основном
студију и/или магистарском студију (уколико су
завршили постдипломски студиј), као доказ о
испуњености услова предвиђених чланом 81. и 83.
Закона о високом образовању,
- Лична документа,
Кандидати за избор у звање наставника страног
језика уз пријаву на конкурс прилажу:
- Овјерену копију дипломе са другог циклуса студија
са најмањом просјечном оцјеном и на првом и на
другом циклусу студија 8,0 или еквивалент,
-Доказ о способности за наставни рад и објављене
стручне или научне радове,
Кандидати који нису у радном односу на
Универзитету за пословне студије дужни су
доставити сљедећа документа:
-Oвјерена копија личне карте, извод из матичне
књиге рођених, увјерење о држављанству и
увјерење о радној способности издате од стране

овлаштене здравствене установе.
3. Радни однос за кандидате који конкуришу за
избор у звање за уже научне области из тачке 1,
закључује се по потреби и то у проценту од 10 –
100% радног времена у складу са Законом о раду.
Кандидати који испуњавају услове за избор, а
у радном односу су на другој високошколској
установи, сходно Закону о високом образовању
могу са Универзитетом закључити и посебан уговор
о извођењу наставе, на период од једног семестра
уз могућност продужења истог и сагласност друге
високошколске установе са које се ангажује.
Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве
неће се разматрати.
Пријаве са одговарајућим документима доставити
на адресу: Универзитет за пословне студије Бања
Лука, Улица Јована Дучића 23а, 78. 000 Бања Лука.
Конкурс остаје отворен до попуне радних мјеста
од дана објављивања у седмичним новинама
"Козарски вјесник" Приједор.
Универзитет за пословне студије Бања Лука
РЕКТОР

КОМУНАЛЦИ ПРОШИРУЈУ ВОЗНИ ПАРК

Предузеће "Комуналне услуге" проширило је
свој возни парк још једним специјалним возилом за прикупљање и одвоз отпада. Камион
је набављен почетком новембра, а веће је носивости у односу на досадашња возила.
Камион може натоварити до
седам тона смећа. Првенствено
је распоређен за рад на градском терену, али ће по потреби
одвозити смеће и са сеоских
подручја.
"Наше радно вријеме почиње
од пола шест ујутро, чистимо
град, сређујемо... Добили смо
сад ово новије возило, тако да
можемо и мало брже радити",
рекао је возач Душко Мастико-

са.
У "Комуналним услугама" чине
све што је у њиховој надлежности да град буде уредан и чист,
међутим, очекују и да грађани
томе допринесу, савјесним одлагањем отпада.
"Радници одвозе смеће по
распореду сваки дан, чак и недјељом. Замолила бих грађане
да кабасти отпад не остављају
поред контејнера, на јавне са-

До краја године у плану је набавка специјалног
комбинованог возила "авант", грантом Града Приједора. Оно ће љети служити за уређење и кошење
градског зеленила, а зими за чишћење снијега. У
току је акција наплате застарјелих потраживања.
Из овог предузећа позивају грађане да дођу да направе репрограм, како би избјегли утуживање. У
"Комуналним услугама" очекују да ће премашити
зацртани обим пословања и календарску годину
завршити позитивним билансом.

Капацитет до седам тона смећа
обраћајнице, јер то ствара веома ружну слику. Услуге одвоза
кабастог отпада за трећа лица
обављамо ванредно, мимо редовног одвоза смећа", рекла је
Милка Грбић, руководилац РЈ
"Јавна хигијена".
Најновије специјално возило
за прикупљање и одвоз отпада
је половно. Набављено је дијелом из властитих средстава, а
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дијелом кроз пројекат "Скупи
отпад за чист Град Приједор
2021", који је реализован уз
подршку републичког Фонда
за заштиту животне средине и
енергетску ефикасност. У управи предузећа "Комуналне услуге" истичу да на томе неће стати те да ће наставити улагати у
опрему и механизацију.
"Ускоро ће у употреби бити и

подизач за велике контејнере, тренутно радимо фарбање
и надградњу тог возила, којег
смо купили властитим средствима. У току је тендер за набавку једног мањег возила, камиона путара са кипом, које ће нам
користити за одвоз кабастог отпада", истиче Далибор Грабеж,
директор предузећа "Комуналне услуге".
Д. Совиљ

www.kozarski.com

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КРУПА НА УНИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

ISLAMSKA ZAJEDNICA U
BOSNI I HERCEGOVINI

Улица др Милана Јелића бр. 3, 79.227 Доњи
Дубовик, Крупа на Уни, тел.број:
052/750-001, фаx:052/750-002,
Мејл: nacelnik.knu@teol.net

Medžlis Islamske zajednice Prijedor
Izvršni odbor

Број: 02-404-4/19
Дана: 23.11.2021. године

JAVNI OGLAS ZA
IZVOĐENJE RADOVA

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ
ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
На основу члана 5. Уговора о изради зонинг плана подручја посебне
намјене Хашани по скраћеном поступку и члана 13. Правилником о
изради и доношењу докумената просторног уређења по скраћеном
поступку ("Службени Гласник Републике Српске", број 69/13),
обавјештава:
1. Објавјештавају се грађани да ће се у току јавног увида у Нацрт
Зонинг плана подручја посебне нaмјене Хашани по скраћеном
поступку, а који се врши у периоду од 15.11. – 1.12.2021. године
сваког радног дана у времену од 8.00 до 12.00 часова у спомен
школи "Бранко Ћопић" у Хашанима, дана 29.11.2021. године у
12.00 часова одржати Презентација Нацрта Зонинг плана подручја
посебне намјене Хашани по скраћеном поступку.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Младен Кљајић

Дуго није са нама, наша драга

Na osnovu člana 5. Sporazuma o prenosu
finansijskih sredstava za asfaltiranje dionice puta
Donja Ljubija - Šišino Turbe, Medžlis Islamske
zajednice kao investitor ovog projekta, raspisuje
tender za izvođenje radova ovog dijela puta.

ФОТОГРАФИЈЕ
ЧИТУЉА ЧУВАМО
40 ДАНА
Дана 3.12.2021. навршава се година како
нас је напустио наш вољени отац и деда

Medžlis Islamske zajednice Prijedor će dostaviti
projektnu dokumentaciju ovog projekta, onima
koji budu zainteresovani za ovaj projekat. Rok za
podnošenje prijava je sedam dana od objave.
Sekretar MIZ-e Prijedor
Semir Blažević

Дана 22.11.2021. навршила се година дана од
смрти нашег поштованог супруга, родитеља,
дједа и зета

БОРКО (Пере) ПИЛИПОВИЋ

ДУШАНА СТЈЕПАНОВИЋА
Туга коју осјећамо за тобом никада неће проћи, али
сва лијепа сјећања и сва љубав коју смо као породица дијелили са тобом ће остати са нама као вјечна
утјеха. До тада ћемо његовати све твоје вриједности
и поштење које си нам пренио и сву љубав коју си нам оставио.
С тугом и поштовањем, заувијек ћеш остати у срцима и мислима оних
који те воле.
Породица.
Сјећање на
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Са љубављу и поштовањем чуваћемо
те од заборава, тога дана у 11.00 часова
на градском гробљу, посјетићемо његов
гроб, положити цвијеће и запалити
свјеће. Позивамо родбину, пријатеље и
комшије да нам се придруже.
Ожалошћени: син Перо и кћерка
Дијана са породицама.
16015

Dana 27.11.2021. navršava se 40 tužnih dana od smrti drage

ДРАГИЦА ЈЕВТИЋ
(1999-2021)
БРАНКА ШОБОТА

Твоји најмилији: син Брацо
и кћерка Милка са породицама.

С љубављу и поштовањем,
супруга Ковиљка, кћерке
Бранка и Жељка
са породицама.
0001

16006

Дана 3.12.2021. навршава се година дана,
како нас је заувијек напустила наша вољена мајка

MUHIBE TREBOVAC

ДАРА (рођ.Јефтић) МАРИН

Тим поводом, у суботу 27.11.2021. на гробљу Пашинац, с
почетком у 11.00 часова, одржаћемо годишњи помен, о
чему обавјештавамо родбину и пријатеље с позивом да
нам се придруже.
С тугом и љубављу чувамо те од заборава.
Твоје кћерке Дрена и Санда са породицама.

U sjećanje na našu najsjajniju zvijezdu što blista u vječnosti.
Uvijek si tu pored nas da podsjetiš, opomeneš i pokažeš put.
Ožalošćeni: sin Slaven, kćerke Dijana i Sanja sa porodicama.
2411-21

16016
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ЧИТУЉЕ
Дана 19.11.2021. у 74. години живота преминуо је
наш драги супруг, отац, дјед и брат

Дана 28.11.2021. навршава се
40 тужних дана без тебе, једина наша

СЊЕЖАНА СРДИЋ
(1962-2021)
Душа исто пати, срце исто боли, сузе
исто теку... писала си нашој Сашки...
Данас је наша Сашка са својом мамом...
Данас ми пишемо теби...
Претешко је ићи кроз живот без тебе... Тужни су и тешки дани, а вријеме
још ником није излијечило ране... Утјехе нема, заборав не постоји, рана је
доживотна а љубав према теби вјечна...
У суботу, 27.11.2021. у 11.00 часова, на градском Православном гробљу
одаћемо четрдесетодневни помен нашој Сњежи, те позивамо родбину,
пријатеље и комшије да нам се придруже.
Твоји: Младен, Даца, Дарио и Давид.

ДЕЈАН ТРКУЉА
Сахрана обављена 22.11.2021. у Панчеву.
С тугом и поштовањем.
Ожалошћени: супруга Снежана, синови Зоран и
Бранко, снахе Милица и Јована, унучад, брат Зоран
и сестра Дивна са породицама.

16013

Дана 27.11.2021. навршава се 40 дана
од смрти драге снахе

16011

Тужно сјећање на драгу

Дана 29.11.2021. навршавају се
три године од смрти мога брата

СЊЕЖАНУ СРДИЋ
(1962-2021)

С љубављу и тугом заувијек у срцима и мислима.
Породица Рајлић.
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Дана 27.11.2021. навршава се 40 дана
од смрти наше драге куме

СЊЕЖАНЕ СРДИЋ

СЊЕЖАНЕ СРДИЋ
С тугом и поштовањем,
заова Драгица Срдић.
16007

Дана 27.11.2021. навршава се
седам година од смрти нашег оца

ГОРАНА ЈОКИЋА

Драга наша Сњежана, нека те анђели чувају
тамо гдје си отишла, а ми ћемо те чувати у нашим срцима. Памтићемо
све тренутке проведене са тобом. Волимо те кума заувијек.
16004
Кумови Лишчински.

Дана 19.11.2021. престало је да куца
срце нашег драгог оца

Брате мој мили, ниједан дан није
прошао да на тебе нисам помислио.
Брат Душан са породицом.
16008

Дана 28.11.2021. навршава се година дана
од смрти драгог стрица и дјевера

МИЛАНА (Јосифа)
ЛИШЧИНСКИ
Памтићемо те увијек у духу весеља, а наше успомене
препричаваћемо годинама.
Твоји: Миро, Александра и снаха Јасна.

16004

Дана 28.11.2021. навршава се година дана
од смрти нашег драгог брата и стрица

ДАРИСЛАВА МЕДИЋА

РАДОВАНА ЦУЊАКА
(1932-2021)

Вријеме пролази, а бол и туга остају
у нашим срцима. Недостајеш за све
тренутке које смо требали да дијелимо
заједно. Хвала ти за све што си учинио
за нас.
Твоје кћерке: Нела, Мила, Дариа
и Марија са породицама.

Поносни смо што смо те имали, а
ожалошћени што смо те изгубили.
Заувијек ћеш остати у нашим срцима.
Ожалошћени: син Зоран, кћерка
Гордана, снаха Вера, зет Зоран, унучад:
Радован, Наташа, Мирко, Мирјана и
праунучад.
16019

16018

14.

МИЛАНА (Јосифа)
ЛИШЧИНСКИ

Вријеме које пролази не може те избрисати из наших сјећања. Твоји
најмилији: брат Владо, синовци: Дубравко и Станислав са породицом.

16004
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Дана 13.11.2021. напустио нас је наш вољени

Прим. др ГОЛУБ АНЂЕЛКОВИЋ

(1937-2021)
Успомену на тебе чуваће твоја супруга Душанка,
кћерка Бранислава, зет Александар, унуке Милица
и Бојана, зетови Матија и Марко, праунук Филип,
породице: Вученовић, Благојевић и Јаковљевић,
те остала родбина и пријатељи.

Дана 2.12.2021. навршава се годину
дана како нас је напустио наш вољени
супруг, отац и деда

У уторак 30. новембра 2021. навршавају
се четири године како је отишао наш
вољени

МИЛЕНКО МИШЉЕНОВИЋ

МАРИНКО (Луке) ВУЧИЋЕВИЋ

Испунио си наше животе бескрајном
љубављу, подршком и заштитом,
недостајеш ...
Супруга Биљана, дјеца Теодора
и Бранислав са породицама.
16002

15998

Дана 16.11.2021. преминула је наша вољена
мама, бака и ташта

Дана 27.11.2021. навршава се
40 тужних дана од смрти нашег драгог

Дипл. инг. архитектуре
родом из Великог Паланчишта.

Туга и бол се не мјере временом које
је прошло, већ празнином која остаје у
нашим срцима...
Твоји најмилији.
2311-21

БОЖО
МЛИНАРЕВИЋ
(1957-2021)
Најбољи деда, тужна су
наша срца мала, јер више
ниси са нама. И знамо да нас и даље гледаш и
чуваш са неба, а ми ћемо чувати успомену и
сјећање на тебе заувијек.
Твоја унучад: Анастасија, Катарина, Данило,
Алексија, Моника, Софија и Николај.
16003

БОЖЕ МЛИНАРЕВИЋА
(1957-2021)

АНА (Саве) СЛИЈЕПАЦ
(1938-2021)

Да те наша љубав могла спасити, живјела би вјечно.
Са поносом и тугом у срцу, увијек ћемо мислити на
тебе. Хвала ти за све и почивај у миру.
Твоји најмилији: кћерке Љиљана и Мирјана, зет
Божо, унучад Марко, Милица и Мирјана.

9207

IN MEMORIAM

Тешко је прихватити истину да си отишао заувијек.
Остадоше бол и празнина, а и лијепа сјећања
и успомене у нашим мислима и вјечна љубав у
нашим срцима.
Недостајеш нам...
Твоји најмилији: супруга Смиљана, син Ратко,
кћерке Валентина и Мартина, снаха Николина,
зетови Дејан и Славиша, унучад Анастасија,
Катарина, Данило, Алексија, Моника, Софија и
Николај.
16003

Дана 1.12.2021.
навршавају се двије
године од смрти моје
највеће љубави и супруге

ИЛИЈА (Милана)
МИРКОВИЋ
(1936-2021)

16017

Посљедњи поздрав
драгом брату и ујаку

Срећни смо и поносни што смо те имали,
а бескрајно тужни што смо те изгубили.
Постоји љубав коју смрт не прекида и туга коју Недостајеш нам...
љубав не лијечи.
Чуваћемо најљепше успомене на твоје велико срце,
Твој Милорад.
твоју доброту и племенитост.
Сестра Стана и зет Раденко са породицом.
16012

16017

15982

Дана 28.11.2021. навршава се 40 дана
од смрти наше драге мајке

ИЛИЈИ (Милана)
МИРКОВИЋУ
(1936-2021)

Почивај у миру, а ми ћемо те чувати од заборава,
по добру памтити и са поносом помињати.
Сестра Душанка, Милан и Љиљана Војводић.

15982

БОЖЕ МЛИНАРЕВИЋА
(1957-2021)

Посљедњи поздрав
драгом дјеверу и стрицу

ИЛИЈИ (Милана)
МИРКОВИЋУ
(1936-2021)

Драги ујаче, заувијек ћеш остати у нашим
срцима и мислима.
Нека твоја племенита душа почива у Царству
небеском.
Јелена, Бранко и Ђорђе.

Дана 27.11.2021. навршава се 40 тужних
дана од смрти нашег драгог

МИРЈАНЕ УЗЕЛАЦ

Док
је
нас,
твојих
најближих, живјећеш у нашим срцима и пуно ћеш
нам недостајати. Почивај у миру, путуј ка својој
свјетлости и Бог да ти душу прости!!!
Супруга Вишња, кћерка Зорана, синови Драгослав
и Зоран, снаха Јадранка и унучад Ђуро и Милица.

БОЖО
МЛИНАРЕВИЋ
(1957-2021)

ЗОРЕ ВОКИЋ
(1938-2021)

Живјећеш вјечно у нашим мислима и
драгим успоменама.
Твоји: снаха Вера, синовац Владимир и синовка
Слађана са породицом.
16017

15.

Драга наша мајко, са тугом у срцу чуваћемо те од заборава.
Твоји: син Радован и кћерка Радмила са породицама.

16010

СПОРТ
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СЛОБОДА 73": КОШАРКА НА
УШЋУ САНЕ У УНУ

КРАЈИШКИ ДЕРБИ
ПРИПАО "БОРЦУ"

Бањалучки "Борац" славио је са минималних 1:0 против "Рудар Приједора" у дербију 17. кола Премијер
лиге БиХ. Једини погодак постигао је
У Новом Граду озбиљна
кошарка се игра од 1973.
године. Од тада постоји Кошаркашки клуб "Слобода
73". Ово им је трећа сезона
како се такмиче у Првој лиги
Републике Српске. Прошла
година је била тешка за све
клубове, из добро познатих
разлога. Тако је било и за
"Слободу". Корона је учинила своје и у свијету спорта,
такмичења су се прекидала,
тренинзи се нису могли одржавати.
"Успјели смо да пребродимо све те потешкоће. Остали
смо у лиги. Консолидовали
смо редове, подмладили
екипу и ушли смо у нову
сезону, са циљем да опстанемо у Првој лиги. Почетак
није лош, у прва четири кола
смо имали једну побједу
и два пораза на практично
један кош", прича тренер
Дејан Кукавица.
Додаје да је на екипи да
тренира и вриједно ради, те
да ће тако и доћи резулта-

ти. Оно што је клубовима у
мањим срединама теже у
односу на оне из већих градова је то што је база из које
се стварају млади играчи доста мања.
"Стварање нових играча је
јако тежак задатак. Нарочито што дјеца која код нас
направе прве кошаркашке
кораке и стасају, након четвртог разреда средње школе
махом одлазе из Новог Града. Дакле, таман кад сазрију
и постану играчи они нам
оду", појашњава Кукавица.
Зато морају да траже појачања са стране, што није
нимало лако, јер су клуб са
најмањим буџетом и Првој
лиги. Не могу да доводе провјерена ојачања, али у "Слободи" знају како да раде и у
тежим условима.
Финансије су проблем, а
ту највише помаже општина Нови Град. До додатних
средстава није лако доћи,
кажу у клубу. А трошкова
има, нарочито кад су у пи-

Оно што их радује је то што се публика враћа
у дворану. "Имамо по 150 до 200 гледалаца.
Имамо добру подршку, нарочито млађих
навијача. Ту је доста дјечака и дјевојчица из
наше Школе кошарке. Људи су једноставно
жељни да изађу из затвора који је наметнула
пандемија", каже Кукавица. Он је нагласио
да је подршка овој младој екипи итекако потребна, а да ће се они публици одужити добром игром.

За двије године
"Слобода" ће прославити и велики
јубилеј, пола вијека постојања клуба. Припреме за
обиљежавање овог
дана већ су почеле, а врхунац свега биће утакмица
са једним великим
клубом.
Којим,
бићемо на вријеме
обавијештени, поручују уз осмјех из
Новог Града.
тању путовања. Ипак, квалитетних играча има, а долазе
и из Србије. Разлог је тај што
је Прва лига РС идеална развој младих играча.
"Тако да има доста квалитетних клинаца, који желе да се
доказују, па су спремни да
играју и за неке скромније
уговоре. Јер њима је приоритет кошарка и кошаркашки развој", наводи Кукавица.
Тако је на печалбу у Нови
Град из Прокупља стигао и
Ђорђе Прекић.
"Прва лига РС је заиста перспектива. И одлична је за нас
млађе. Тако да сам ту видио
шансу за себе, да напредујем. И у том свему "Слобода 73" је била прави избор. Ово ми је друга сезона
у овом клубу. И морам рећи
да сам презадовољан. Тренер одличан и као психолог
и као тренер. И зна извући
максимум из играча", прича Прекић. Кад смо га питали за будућност, каже да је
још рано говорити, али да су
амбиције неки јак европски
клуб. А послије, ако се све
поклопи како треба, можда
и САД.

Мелег у 27. минуту сусрета. "Рудар"
се окреће наредном колу, у којем
дочекује "Тузла Сити". Меч се игра у
недјељу, са почетком у 13.00 часова.

"ПРИЈЕДОР СПАРТАК"
СЛАВИО КОД КУЋЕ

"Приједор Спартак" са 91:73 славио
је против "Академије Борац БЛ" у
сусрету шестог кола Прве лиге Републике Српске. Домаћа екипа у потпуности је контролисала ток меча и
није испуштала водство. Најбољи у
редовима "Приједор Спартака" био
је Александар Иветић, са 26 кошева,

шест скокова и шест асистенција. С
друге стране, у бањалучкој екипи
најефикаснији је био Синиша Шорак, некад играч приједорског "Хантерса", са 28 кошева. У наредном
колу Приједорчани гостују екипи
"Сокоца".

"СЛОГА" УЗЕЛА
БОДОВЕ "ОМАРСКОЈ"

Добојска "Слога" узела је сва три
бода "Омарској". Са 1:0 славили су у
сусрету 15. кола Прве лиге Републике
Српске. Стријелац је био Старчевић у
73. минуту. На заслужену паузу, на-

кон добре прве полусезоне "Омарска" иде са 24 бода и шестом позицијом на табели у својој дебитантској
прволигашкој сезони.
Припремио: З. Јелић
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