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ПРИЈАВЕ ЗА ИЗБОР
НАЈБОЉЕГ СПОРТИСТЕ
ОТВОРЕНЕ ДО
29. ДЕЦЕМБРА

Поштовани читаоци, због
предстојећих празника,
наредни број "Козарског
вјесника" излази као
двоброј, у петак, 31.
децембра. Наредни број
"Козарског вјесника",
први у 2022. години, на
киосцима ће бити у петак,
14. јануара. Маркетинг
служба "Козарског
вјесника" ће у првим
данима јануара радити
у понедјељак 3. јануара,
уторак 4. јануара и сриједу
5. јануара од 8.00 до 15.00
часова.

АКТУЕЛНО

КОВАЧЕВИЋ:
ПРОМИЈЕНИТИ
ПРАВИЛНИК О
СТИПЕНДИЈАМА

Подршка за вантјелесну оплодњу, једна од најпозитивнијих
приједорских прича

СТОЈНИЋИ ЗА ЧЕТИРИ ГОДИНЕ
ДОБИЛИ ЧЕТВОРО ДЈЕЦЕ

У Приједору је овогодишњим ребалансом буџета за 11.000 КМ увећано издвајање
за вантјелесну оплодњу. Град Приједор финансира четврти и сваки наредни покушај
вантјелесне оплодње за жене до 42. године живота и већ три неуспјела покушаја.

Стојнићи: Не треба губити наду

Жарко Ковачевић, замјеник градоначелника Приједора рекао је
да ће тражити промјену правилника о стипендијама, како се не
би свим студентима давао једнак
износ стипендија, већ да се прави разлика у односу на то да ли су
у питању јавни или приватни факултет и дефицитарна занимања.
"Морамо ипак правити класификацију, одвојити озбиљне од
мало мање озбиљних факултета,
студенте 1, 2, 3. и виших година
студија и студенте дефицитарних факултета од оних који нису
дефицитарни. Мислим да ћемо
мијењати правилник у том смислу,
али то нам остаје за сљедећу годину", рекао је Ковачевић.
Стипендије за школску и академску 2021/22. годину одобрене су
свим ученицима средњих школа и
студентима првог циклуса студија
који су се пријавили на јавне конкурсе града Приједора. Висина
мјесечне стипендије за студенте
до сада је износила 120 КМ, а за
ученике 70 КМ.
У буџету Града за ову годину, ставком за ђачке и студентске стипендије, било је планирано 530.000
КМ, првим ребалансом утврђено
је 510.000 КМ, исто толико је планирано и у нацрту буџета за 2022.
годину, али биће потребно око
800.000 КМ.
Д. Сoвиљ

Након три године брака Наташа и Синиша Стојнић из Приједора изабрали
су вантјелесну оплодњу као начин да
постану родитељи. За четири године
добили су четворо дјеце. Марија је
рођена 2017. а тројке Сергеј, Алексеј и
Страхиња 2020. године. Поносна мајка
Наташа Стојнић прича да је оба пута
искористила могућност финансирања
вантјелесне оплодње посредством
Фонда.
"Много значи, јер би ми вјероватно
због наших новчаних примања морали да дигнемо кредит који се враћа
пет, шест, седам година, тако да то
није нимало једноставно. У мом случају вјештачка оплодња је оба пута
била успјешна из првог покушаја, то
је јако ријетко, али знам многе који су
успјели и из другог и из петог пута, значи не треба одустајати и не треба губити наду, јер све је могуће", каже она.

ка Филијала ФЗО РС одобрила је 60
захтјева за финансирање вантјелесне
оплодње. Руководилац ове Филијале,
Светлана Татић каже да је из Приједора одобрено 38 захтјева.
"Током ове године 32 брачна пара
из Приједора су поднијела једном
захтјев, док је шест парова два пута
поднијело захтјев и сви су одобрени.
У току 2020. су одобрена 44 захтјева
из Приједора за финансирање вантје-

ОТВОРЕНА ВРАТА ГРАДСКЕ УПРАВЕ,
ИЗНОС ПОВЕЋАН НА 66.000 КМ

ФЗО РС: ИЗ ПРИЈЕДОРА
ОДОБРЕНО 38 ЗАХТЈЕВА
Фонд здравственог осигурања РС са
по 5.500 КМ финансира три покушаја
вантјелесне оплодње за жене које
имају до 40 година живота. Током 11
мјесеци ове године за шест локалних
заједница из ове регије приједорс-

Моња Касаловић, начелник
Одјељења за друштвене
дјелатности

У складу са бројем поднесених захтјева и на основу
поднесених извјештаја ми за сваку наредну годину
планирамо издвајање новчаних средстава. До сада
је било до седам, осам захтјева годишње. Ове и
претходне године смо имали 10 захтјева и ребалансом
буџета смо повећали износ новца у случају да се
појави још неки захтјев до краја године, али свакако
ћемо у 2022. години направити пресјек стања и ако
буде неопходно да се повећају новчана средства за
ову намјену то ће бити и урађено", истакла је Моња
Касаловић.
2.

лесне оплодње и укупно се 39 брачних
парова обратило, од чега је пет парова
по два пута подносило захтјев", прича
она.
Татићева каже да Фонд здравственог
осигурања Републике Српске финансира у цјелости три поступка вантјелесне оплодње за жене до 40 година
живота.
"За жене од 41. до навршене 42. године живота Фонд финансира 50 одсто
трошкова вантјелесне оплодње, а за
жене које имају више од 42. године
старости, а родиле су дијете поступком вантјелесне оплодње Фонд врши
рефундацију трошкова тог поступка",
навела је Татићева.

У случају да жене до 42. године живота
имају три неуспјела покушаја које финансира Фонд, наду не треба да губе.
За њих су отворена врата приједорске
Градске управе. Начелник Одјељења
за друштвене дјелатности града Приједора, Моња Касаловић прича да се
ови захтјеви одобравају у складу са
условима Правилника о расподјели
новца за подршку пронаталитетној политици.
"Град Приједор додјељује читав износ
од 5.500 КМ за једну процедуру асистиране репродукције, тако је било и
у 2021. години и позитивно смо ријешили 10 захтјева. Ребалансом буџета
за 2021. годину предвидјели смо већи
износ. Имали смо 55.000 КМ за ове
сврхе, али смо ребалансом буџета повећали овај износ на 66.000 КМ у случају повећаног броја захтјева", прича
Касаловићева.
Она додаје да је планирано новчано
издвајање из локалног буџета за вантјелесну оплодњу било довољно за
број захтјева које су подносили брачни парови.
Б. Мајсторовић

www.kozarski.com

У току хуманитарна акција "С љубављу храбрим срцима"

СТАВ

БУДИТЕ ХУМАНИ,
ПОЗОВИТЕ 1411
У Републици Српској у току
је хуманитарна акција
"С
љубављу
храбрим
срцима", која се одржава
под
покровитељством
п р е д с ј е д н и к а
Републике
Српске,
Жељке Цвијановић, а
прикупљена средства биће
искоришћена за набавку
превозних средстава за
дјецу са интелектуалним
потешкоћама. Позивом на
број 1411 дарујете једну
КМ и подржавате ову
акцију која траје до 31.
децембра.
Хуманитарну акцију "С љубављу храбрим срцима" посебно поздрављају у
Удружењу родитеља дјеце са сметњама у развоју "Невен". Како кажу, превозна средства за дјецу са интелектуалним потешкоћама и више су него
потребна, јер би им то значајно олакшало живот и омогућило квалитетније
функционисање. Десетак чланова овог
удружења тренутно нема обезбијеђен
превоз, па је и долазак до Дневног
центра готово немогућ.
"Наши корисници су углавном из руралних подручја и за њих је много да
плате превоз или родитељи немају
ауто да их довезу. Имамо десет корис-

И "НЕВЕНОВЦИ"
ЗАСЛУЖУЈУ
ТАЈ ЈЕДАН
ТЕЛЕФОНСКИ
ПОЗИВ

2020/21. години са приједлогом мјера за
побољшање васпитно-образовног процеса. Од 20 тачака дневног реда, осам
се односи на кадровска питања у јавним
установама Дјечији вртић "Радост" и
Спортска дворана "Младост". Сједница
је заказана с почетком у 10.00 часова.

"Невеновце" сам упознала још у
вријеме док су боравили у неусловним баракама, анекса тада
Специјалне школе "Ђорђе Натошевић". Борили су се за нове просторије и због тог тражили неки
свој медијски простор. Сјећам се
добродошлице, радости због доласка новинара, провлачења кроз
узак и мрачан ходник, јер струје
није било, крова који прокишњава, канти и лавора на средини учионице...
На почасном мјесту у тој претрпаној учионци био је и мањи фрижидер. У неко доба понудили су ми
да подијелимо ручак који су донијели од куће. Они који су имали
шта да понесу. Те несрећне бараке
послије су срушене, из вокабулара
је на моју велику радост нестала
ријеч "специјална" пред називом
школе, а моји драги "Невеновци"
су прије седам година преселили у
нове просторије. Заслужено, знам
то. Ни прича више није волонтерска, она из времена кад су мени и
свијету с поносом доказивали да
им је дан вриједан само онда кад
су заједно. Препознали су их и у
ресорном министарству, а њихов
Дневни центар уз званичну дозволу и подршку, оним преко 18 година постао је како рече Весна Берић, предсједник овог Удружења
не друга, него често и једина кућа.
Данас у Дневном центру "Невена"
има 37 корисника, старости од 18
до 64 године. Године су у њиховом
случају небитан број, важан само
оним који не разумију ту осјетљиву причу. Ти су, сигурна сам у то, у
мањини. Остали знају вриједност
"Невена", њиховог Дневног центра, знају колико је корисницима
важно да дан проведу у угодном
простору, да раде, да се друже,
ручају заједно, једноставно да
буду срећни...
Зашто све ово пишем, па да они
до којих допре ова моја прича од
срца и без задршке до краја децембра окрену 1411, како би дали
симболичан, али људски допринос акцији "С љубављу храбрим
срцима" у којој треба обезбиједити превозна средства за дјецу с
интелектуалним тешкоћама у развоју. Једно од тих возила, а биће
их 33 кад акција буде завршена,
требало би стићи и у Приједор. За
најмање десетак корисника којим
је долазак у Центар, јер немају
возила, сад просто немогућ.
Укратко, будите добри и обрадујте их. Заузврат вам слиједи њихов
осмијех и хвала. Драгоцјенији поклон пред новогодишње и божићне празнике не можете ни замислити.

СРНА

М. Згоњанин

Корисници Дневног центра ''Невен''
ника који имају рјешење да долазе у
Дневни центар, а не могу, јер немају
превоз. Заиста ми је жао, јер таква
дјеца не могу да буду са стручним кадром, дефектологом, социјалним радником", рекла је Весна Берић, предсједник Удружења ''Невен''.

ДНЕВНИ ЦЕНТАР ЗА МНОГЕ
КОРИСНИКЕ ДРУГИ ДОМ

ПОЗИВ ЗА МАЛО СРЕЋЕ
Корисници Дневног центра "Невен" искористили
су прилику да позову све
људе добре воље да учествују у овој хуманитарној акцији. То је, поручују,
само један позив који ће
им промијенити живот.

Без обзира на све потешкоће са којима се суочавају, чланови "Невена" активно учествују у бројим радионицама. Већини њих Дневни центар постао
је други дом.
''Прво сам кренула од кухиње, научила сам како и шта спремити и научила
сам неке вјежбе за атлетику. Драго ми
је што имамо неког ко нас учи као што
је наш тренер или професор Божидар.
Углавном волим боравити овдје'', прича Садмира Мусић, корисник Дневног
центра Удружења ''Невен''.
Истог је мишљења и њен колега Драган Деспотовић.
''Слажемо слагалице. Имамо своју кухињу. Лијепо нам је овдје. Једва чекам
тај дан да дођем у Дневни центар, да
се дружим и испричам са својим другарима. Мени је овдје супер'', истиче
Драган.
Хуманитарна акција "С љубављу храбрим срцима" организује се 12. пут.
Главна подршка акцији биће млади
умјетници и дјеца из различитих дијелова Републике Српске, који ће својим
умјетничким перформансом допринијети да се обезбиједи помоћ њиховим вршњацима.
В. Нишевић

Скупштина града Приједора

НАРЕДНЕ СЕДМИЦЕ О ПРИЈЕДЛОГУ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ
Одборници Скупштине града Приједора
разматраће у сриједу, 29. децембра, приједлог буџета за 2022. годину, најављено
је из скупштинске службе. На дневном
реду су утврђивање пореске стопе за непокретности, приједлог одлуке о избору
приоритетних области за финансирање
пројеката удружења и фондација за
2022. годину, приједлог одлуке о мртво-

зорству, приједлог одлуке о упису ограничења права својине и један акт просторног планирања. Пред одборницима
ће се наћи и извјештај о стипендирању
ученика и студената у школској 2020/21.
години и награђивању најуспјешнијих наставника и ученика, информација о раду
и утрошку средстава спортских клубова у
2020. години и информација о школској

3.

ИНТЕРВЈУ

Ђузепе Франки, власник фирме "Босанкар"

НОВИМ ИНВЕСТИЦИЈАМА
ЗАУСТАВИТИ ОДЛАЗАК ЉУДИ

У јануару ћу почети склапати уговоре са добављачима
и фирмама које ће изводити радове и надам се да ће
фирма до љета бити у функцији.

Италијански инвеститор, Ђузепе Франки, недавно
је у Приједору, са замјеником градоначелника,
Жарком Ковачевићем потписао уговор о
купопродаји земљишта у Индустријској зони
"Аеродром 4". План је да овдје покрене погон
за производњу кабина за индустријске машине.
Он је у Босанској Крупи прије седам година
основао фирму "Босанкар", која важи за једну од
најуспјешнијих на овим просторима.
► Чиме се тачно бави
фирма "Босанкар" и колико радника запошљавате?
-Производимо кабине за индустријске машине, али не
само кабине. Имамо разне
производе, које варимо за
индустријске машине. "Босанкар" тренутно има 170
запослених, а у наредна три
мјесеца имамо план да дођемо до 200 запослених.
► Када сте почели улагати у Босну и Херцеговину?
- "Босанкар" је основан 2014.
године у једној изнајмљеној
хали у којој је радило девет
људи. Када смо почели, производили смо шест кабина
дневно, са припремљеним
материјалом који је долазио
из Италије. Сада производимо 10.000 кабина годишње
и једина смо фирма
средњих димензија у
цијелој Европи која
има комплетан
циклус
производње.

► Колико радника планирате запослити?
- Тешко је дати одговор на то
питање у овом тренутку, јер
морам прво да видим хоћу
ли успјети наћи људе који
су ми потребни. Успјех овога свега не зависи само од
мене, него има много других
фактора који утичу на све.
Новац имам, одлучио сам
да инвестирам у Приједор и
недостају ми само радници.

► Који профил радника
Вам је потребан?
- Требаће ми техничари,
техничари-инжењери,
инжењери информатике, који
ће моћи да пусте у функцију
роботске машине које планирам набавити. Мој циљ је
да у Босни оснујем фирму,
која ће примамити најбоље
људе, омогућити им добре
плате и доказати на тај начин
да јефтина радна снага није
једини то привлачи фирме у
Босни, него да је то квалитет
производње, али и радника.
То је изазов који сам себи поставио.

Пословно сам био у 22 земље и мислим да су људи
у Босни по квалитету посла
који раде, брзином којом уче
и интелигенцијом коју имају
најбољи у свијету.
► Да ли се нека позитивна
искуства из Италије могу
примијенити у БиХ?
-Мислим да би требали гледати на Босну као на једну
интересантну земљу у коју
треба инвестирати. Требамо зауставити одлазак људи
одавде и стране фирме треба да дођу овдје да инвестирају, али да бисмо дошли
до тога, треба ријешити доста тога. Веће плате једна

► Гдје пласирате производе?
- Наши производи већином
иду у Италију у једну фирму,
која завршава процес производње, са монтажом. Осим
тога, кабине извозимо у
Француску, Турску, Њемачку,
Швицарску, Канаду, Сједињене Америчке Државе.
► Недавно сте боравили у Приједору, гдје сте са
представницима Градске
управе потписали уговор
о купопродаји земљишта у
Индустријској зони "Аеродром 4". Када можемо очекивати покретање производње у овом граду и прва
запошљавања?
- Тек смо купили земљу и
чекамо да се то озваничи од
стране нотара.
Желим да почнем изградњу
погона од првих шест
хиљада квадрата,
али морамо чекати
прољеће, јер
зима није
идеално
вријеме за
покретање
производње.

"Босанкар" тренутно има 170 запослених
Ако се они одазову онако
како очекујем, фирма ће се
развити у кратком времену. У
овом тренутку, тешко је пронаћи специјализовану радну
снагу, јер свједоци смо да
доста радника одлази одавде. Ја ћу покушати да уведем
плате које би биле интересантне радницима у Босни.

► Колико је Приједор, али
и БиХ интересантна страним инвеститорима?
- Да Босна има другачију политику и да другачије гледа
на динамику развоја свијета
и Европе, мислим да би Босна била једна од најбољих
земаља за инвестиције.

су од основних ствари, али
мислим да кључни проблем
није у томе. Имамо примјере младих људи који одлазе
са дјецом, јер овдје не виде
будућност. Нажалост, то се
не може зауставити платом.
Мада, и она је битна, али
битна је и политика. То је све
повезано.
► Како оцјењујете сарадњу са приједорском
Градском управом?
- Могу рећи да су били фантастични, јер су ми дали на
располагање један нови терен, под изузетно повољним
условима. Били су на располагању да ми помогну у
сваком погледу. Драго ми је
и што је ваша телевизијска
екипа била у нашој фирми.
И, то нам много значи. Желим да кажем и то да ја не
очекујем помоћ политике,
довољно је само да ме не
опструишу, јер свако треба
да ради свој посао. Ја сам
привредник и све сам сам
стекао. Нисам тражио помоћ политике и политичара.
Мада, мислим да би ми Град
Приједор у сваком моменту
помогао, када би ми требала
помоћ са политичке стране.

Б. Дакић
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Спас за приједорске воћаре

ПРИ КРАЈУ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ХЛАДЊАЧЕ

У Омарској су при крају радови на изградњи и
уређењу хладњаче за воће. Вриједност пројекта
је преко 460.000 КМ. Приједорски воћари више од
десет година траже да се у овом граду обезбиједи
хладњача у којој ће чувати своје производе.
Предсједник Удружења воћара
Приједор, Младен Марјановић
каже да је хладњача неопходна
за чување воћа прве класе које
би се могло продати по већој
цијени у зимским мјесецима.
"Ми имамо хладњаче капацитета око десетак тона и то је довољно да можемо да сачувамо
један дио воћа да нам не пропане. Потражња за воћем, нарочито јабуком и крушком почиње
од децембра, а до тада се воће
не може сачувати у природним условима, па је потребна
контролисана атмосфера. Након
децембра долазимо до боље
цијене и можемо да зарадимо, нарочито када имамо већи
род. Када немамо род, као ове
године, нама је лакше да мању
количину воћа продамо", прича
Марјановић.
НА ХЛАДЊАЧУ РАЧУНА
И "КООПЕРАТИВА"
Из Пољопривредне задруге "Кооператива" Приједор надају се
да ће за потребе њихових 15
задругара који имају око 80 коопераната, бити уступљена на
коришћење нова хладњача у
Омарској. Предсједник Управног одбора ове задруге, Далибор Јовић каже да за свој познати сок "Капи с Козаре" воћари
искористе производе друге и
треће класе, међутим хладњача
је спас за воће прве класе.

"Прва класа воћа продаје се по
тржним центрима и нашим малопродајним објектима по Приједору. Хладњача би нам добро
дошла да имамо гдје да сачувамо воће до одређеног периода
за продају када су цијене веће.
На примјер сада је цијена крушке по маркетима двије до двије
и по марке, а када смо је брали
била је 80,70,60 фенинга", прича Јовић.
РОК ЗА ЗАВРШЕТАК
РАДОВА 45 ДАНА
Начелник Одјељења за пољопривреду и рурални развој
града Приједора, Данијел Егић
каже да је изабран извођач радова за завршне радове, те да

КАПАЦИТЕТ 500 ТОНА
Хладњача у Омарској биће капацитета
500 тона. За израду комора и система за
расхлађивање потрошено је око 200.000 КМ.
Након тога Градска управа је посредством
Инвестиционо-развојне банке РС уложила
још 180.000 КМ, док ће у ове завршне радове
у хладњачи бити утрошено око 80.000 КМ. У
плану је да се у њу смјести и већа линија за
цијеђење сока.

ВЛАДА РС ЗАИНТЕРЕСОВАНА
ЗА РИБЊАК "САНИЧАНИ"
Рибњак "Саничани" није
само важан привредни него и
водопривредни објекат због
чега је Влада Републике Српске заинтересована да сачува ово предузеће и извуче га
из стечаја, рекао је приликом
недавног боравка у Приједору Борис Пашалић, министар
пољопривреде, шумарства
и водопривреде Републике
Српске.
Он је додао да се још не зна

да ли ће Влада РС или град
Приједор бити власници овог
предузећа, али да се већ обављају разговори са стечајним управником на тему да
Рибњак "Саничани" преузме
Влада РС.
"Већ припремамо Скупштину повјерилаца гдје ће се
Влада РС појавити као заинтересована страна која би на
неки начин помогла у преузимању Рибњака. Оно што

је срећна околност је то да
Рибњак нема много дугова,
постојећи се могу санирати
и предузеће пустити у производњу", поручио је Пашалић,
који је подсјетио да је Влада
РС обезбједила 20 тона хране
Рибњаку, а Град финансирао
чишћење приступног пута да
би се обавио излов рибе.

ће хладњача бити завршена у
периоду до 45 дана.
"Очекујемо да ових дана извођач крене са радовима.
Остало је да се уради хидро и
термо-изолација, то се највише
односи на подове, иако морам
да кажем да је хладњача и сада
функционална и може да служи
својој сврси. Да није било елементарне непогоде попут мраза
и да су воћари имали робу да
складиште у хладњачу ми би то
могли да предамо воћарима на
употребу и раније, већ у септем-

бру", тврди Егић.
Он наводи да је остало још да
се дефинише и пословни модел функционисања хладњаче.
"Највјероватнија варијанта је да
хладњача уђе у већ постојећу
фирму, а то је "Градска тржница" Приједор и буде њен дио.
Договарали смо са воћарском
задругом "Кооператива" да они
изнајме једну комору за себе, а
друга би служила другим удружењима и произвођачима",
каже Егић.
Б. Мајсторовић

БЕСПЛАТАН ПАРКИНГ У
УЛИЦИ КРАЉА АЛЕКСАНДРА
ПУН ПОГОДАК

П. Шпадић

Да је бесплатна паркинг зона у Улици
Краља Александра, на
пословном простору
"Боснамонтаже", била
пун погодак Градске
управе да надомјести
дефицит од стотињак
паркинг мјеста, показује данашња слика
с овог мјеста. Много

5.

паркираних
возила
и уређен простор за
паркирање. Подсјећамо, бесплатна паркинг
зона која се простире
на површини од око
6.000 метара квадратних у функцији је од
првог децембра до
краја априла. "Боснамонтажа" је овај про-

стор бесплатно уступила Граду, а уколико
се покаже заинтересованост Приједорчана,
привремена локација
која није много удаљена од центра града, у
договору с власником
могла би бити и трајна.
КВ
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ЦИВИЛНИ И ВОЈНИ ИНВАЛИДИ
ОЧЕКУЈУ ВЕЋА ПРИМАЊА

OБИЉEЖEНA ГOДИШЊИЦA
ФOРMИРAЊA ПРВE ПРОЛETEРСКE
БРИГAДE

У Приједору има 2.152 ратна војна инвалида од прве до
десете категорије. Углавном су задовољни стамбеним
збрињавањем и очекују да ће Влада Републике Српске
наставити с тим програмом. Оно чим ратни војни инвалиди
нису задовољни јесу питања бањског лијечења и висине
инвалиднина.

Пoлaгaњeм виjeнaцa
кoд спoмeникa
дoктoру Mлaдeну
Стojaнoвићу,
приjeдoрски
СУБНOР oбиљeжиo
je гoдишњицу
фoрмирaњa Првe
прoлeтeрскe удaрнe
бригaдe. Бригaдa
je фoрмирaнa 21.
дeцeмбрa 1941.
гoдинe у Рудoм.

Прву битку имaлa je 22.
дeцeмбрa истe гoдинe, a тaj
дaтум oбиљeжaвao сe кao
Дaн Jугoслoвeнскe нaрoднe
aрмиje. И тoг дaтумa су сe
присjeтили и oбиљeжили гa
у приjeдoрскoм СУБНOР-у.
"Oбиљeжaвaњe oвaквих гoдишњицa знaчajaн je прaзник зa нaшу oргaнизaциjу
и тo нe смиje дa пaднe у
зaбoрaв. Зa Сaвeз бoрaцa
свaки истoриjски дaтум
je врлo знaчajaн и ми гa
oбиљeжaвaмo у грaницaмa
свojих мoгућнoсти, свaкaкo
уз пoмoћ лoкaлнe зajeдницe, oднoснo Грaдскe упрaвe
Приjeдoр",
истaкao
je
Вeљкo Рoдић, прeдсjeдник
СУБНOР-a Приjeдoр.
Нa гoдишњицу фoрмирaњa
Првe прoлeтeрскe удaрнe бригaдe и Дaнa Jугo-

слoвeнскe нaрoднe aрмиje
дoктoрa Mлaдeнa Стojaнoвићa присjeтиo сe Влaдимир Грубљeшић, кojи je пo
зaвршeтку мaтурe 1944. гoдинe ступиo у пaртизaнскe
рeдoвe. Oн кaжe дa je дoктoр биo oмиљeн мeђу учeницимa Гимнaзиje, гдje je
прeдaвao хигиjeну, a пaмти
гa и пo првoj вaкцини. "Дoктoрa Mлaдeнa сe сjeћaм кao
диjeтe, 1930. гoдинe ми je
дao прву вaкцину. Урeзao
je скaлпeрoм три oсмицe
у лиjeву нaдлaктицу, ja сaм
сe дeрao, jeр je тo бoљeлo.
Билa je ту њeгoвa aмбулaнтa гдje je Jeрeзa, oтaц мe
држao у нaручjу", кaжe
Грубљeшић.
У имe Грaдскe упрaвe, приjeдoрскoм СУБНOР-у сe
зa њeгoвaњe трaдициje и

знaчajних истoриjских дaтумa зaхвaлиo Рaнкo Кoлaр,
в.д. нaчeлникa Oдjeљeњa
зa
бoрaчкo-инвaлидску
зaштиту. Oн je нaглaсиo дa
je oпрeдjeљeњe Грaдскe
упрaвe дa и дaљe пoдржaвa
рaд приjeдoрскoг СУБНOРa и нa тaj нaчин пoмoгнe
oчувaњу сjeћaњa нa вaжнe
истoриjскe дaтумe.
Нa дaн фoрмирaњa Првa
прoлeтeрскa бригaдa имaлa
je шeст бaтaљoнa, чeтири из
Србиje и двa из Црнe Гoрe.
Први кoмaндaнт биo je Кoчa
Пoпoвић. Бригaдa je дaлa
83 нaрoднa хeрoja, a пoрeд
брojних других и сaмa je oдликoвaнa Oрдeнoм нaрoднoг хeрoja.
З. Совиљ

Епидемија вируса корона повећала је и број радника који одлазе на
боловање. На подручју приједорске филијале Фонда здравственог
осигурања Републике Српске ове године је мјесечно било у просјеку
13 радника више на боловању у односу на прошлу годину.

дана. Она додаје да су међу
најчешћим разлозима за боловање хронична и дуготрајна обољења, као што су малигна обољења.
Из Фонда здравственог осигурања РС кажу да су најчешћи

Фонд надокнађује, односно рефундира нето
плату за раднике који су на боловању дужем
од 30 дана, док боловања до 30 дана иду на
терет послодавца. Трошак Фонда здравственог
осигурања РС за боловања на годишњем
нивоу износи око 17 милиона КМ.

самозапошљавање и запошљавање
лица са инвалидитетом издвојио
500 хиљада марака, а за поврат
доприноса четири милиона и 700
хиљада марака.
Велики је број лица са инвалидитетом којима су неопходна ортопедска помагала. У Министарству рада и
борачко-инвалидске заштите кажу
да су ово питање квалитетно ријешили.
"Инвалидима се обезбјеђују средства на њихове личне рачуне, тако
да они могу сами да се брину и да
изаберу квалитет ортопедског помагала", каже министар рада и борачко-инвалидске заштите РС Душко
Милуновић.
З. Совиљ

ДО КРАЈА ДЕЦЕМБРА МОГУЋА
ПРОМЈЕНА ЉЕКАРА

ВИРУС КОРОНА ПОВЕЋАО
БРОЈ БОЛОВАЊА

Помоћник директора Дома
здравља Приједор за медицинска питања, Дијана Ђерић
каже да су позитиван тест на
Ковид-19 и изолација међу
најчешћим разлозима за боловање у прошлих годину

"Има пет година већ како није вршено усклађивање инвалиднина са
повећањем плате у Републици Српској. Очекујемо да ће то бити ријешено кроз буџет за наредну годину.
Очекујемо и да ће ратни војни инвалиди од Владе РС добити више средстава за бањско лијечење", истиче
Миланко Савић, предсједник Одбора РВИ Приједор.
Према евиденцији градског Савеза
инвалида рада, у Приједору тренутно има 527 регистрованих инвалида рада. Око 30 одсто их је у радном
односу. Инвалиди рада кажу да је
ова категорија прије рата била много више заштићена и жале се да није
коректно што им се уз инвалидску
пензију не признаје додатак за тјелесна оштећења.
Вршилац дужности секретара Савеза инвалида рада Приједор, Радован Четић наглашава да је рјешавање овог питања у процедури и да
инвалиди очекују позитиван исход.
Савез егзистира уз скромна материјална средства.
Важну улогу у ресоцијализацији
инвалида има и Фонд за професионалну рехабилитацију Републике
Српске, чије је сједиште у Приједору. Фонд инвалидима обезбјеђује
средства за самозапошљавање и
врши поврат уплаћених доприноса.
Према ријечима директора Стевице
Дроњка, Фонд је у овој години за

узроци боловања радника
болести мишићно-коштаног
система, тумори, проблеми
у трудноћи, те болести система крвотока. Потом слиједе повреде, изолација, њега
обољелог члана породице,
професионалне болести или
повреде на раду.
"Када је ријеч о подручју које
покрива Филијала Фонда
здравственог осигурања РС
Приједор у овој години на боловању се у просјеку мјесечно налазило 1.688 радника,
а у прошлој години у просјеку је било 1.675 радника на
боловању.
Напомињемо
да један случај не значи један радник, односно радник
може у току мјесеца да отвори боловање и два пута што
се евидентира као два случаја боловања", објашњавају
из овог Фонда.
Са подручја приједорске регије у овој години за провјеру оправданасти боловања
обратила су се три послодавца за шест радника, али неправилности нису утврђене.
Б. Мајсторовић

6.

Сви они који из било којег разлога желе да промијене
свог породичног љекара, педијатра или гинеколога, без
навођења разлога, могу то урадити у Дому здравља
Приједор до краја овог мјесеца. Како истичу у овој
здравственој установи, процедура је веома једноставна.
"Потребно је да се јаве у централни
објекат Дома здравља, сваким радним даном од 7.00 до 15.00 часова у
канцеларију број 52, гдје ће добити
одговарајуће обрасце које ће овјерити код новоизабраног доктора, а
након тога их овјерити у Пословници Фонда здравственог осигурања
РС. Пререгистрација се може извршити у тимове који нису попунили
број регистрованих грађана који је
предвиђен стандардима и нормативима'', истакла је Ивана Шалабалија, службеник за информисање

Дома здравља Приједор.
Сваке године Фонд здравственог
осигурања Републике Српске пружа
грађанима могућност да уколико
нису задовољни радом свог породичног љекара, изврше промјену у
периоду од октобра до децембра.
Иначе, љекара је могуће промијенити и након овог периода, али само
у одређеним околностима и тада је
процедура компликованија, те је неопходно да наведу разлог за то.
В. Нишевић
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Предузеће "ИНСТАЛО КОМЕРЦ" Приједор

ПОНОСНИ НА ТРИ
ДЕЦЕНИЈЕ ПОСЛОВАЊА

животне средине, а уједино остварујемо и економске резултате. Имамо добру
сарадњу са пословом заједницом, али
увијек то може бити боље. Опстајемо 30
година на тржишту и на то смо поносни",
додаје Балабан.
"ИНСТАЛО КОМЕРЦ" тренутно запошљава 14 радника. Откупна станица овог

предузећа налази се у Индустријској
зони "Целпак", а трговина на мало на
адреси Чејречки пут б.б. Пословним сарадницима и суграђанима из "ИНСТАЛО
КОМЕРЦ-а" упутили су најљепше жеље
за предстојеће новогодишње и божићне
празнике.
М. Шодић

Предузеће за откуп, рециклажу и сортирање секундарних сировина
"ИНСТАЛО КОМЕРЦ" из Приједора пословну годину приводи крају
обиљежавањем вриједног јубилеја - 30 година постојања и рада.
За три деценције успјешног пословања добили су и плакету од
Привредне коморе Републике Српске.

Кључ успјеха у сваком послу је упорност,
кажу у овом предузећу. Како истиче
Милан Балабан, власник "ИНСТАЛО КОМЕРЦ-а" са радом су почели 1991. године. Било је, каже, много изазова и про-

блема, али што је најважније уз добру
организацију и озбиљан приступ послу,
данас су то што јесу. "Наше предузеће
бави се откупом и сортирањем секундарних сировина, помажемо и заштиту

Трговина "Инстало Комерца"

Крај дугогодишем проблему

НАЈАВЉЕНА ИЗГРАДЊА ТРОТОАРА НА УРИЈАМА
Из Градске управе најавили су да ће бити изграђени тротоари око Основне школе
"Петар Кочић" на Уријама, чиме ће бити ријешен дугогодишњи проблем школе коју
похађа 1.127 ђака. Изградња тротоара биће финансирана из три милиона марака које
је Влада РС дозначила Приједору за инфраструктурне пројекте.

Из ОШ "Петар Кочић" кажу да
годинама желе да побољшају
безбједност својих ученика на
околним саобраћајницама. Помоћник директора у овој школи, Зоран Мршић подсјећа да је
2018. урађен и елаборат о безбједности саобраћаја под називом "Школски путеви ка ОШ
"Петар Кочић" у Приједору".
"У том елаборату су идентифи-

ковани проблеми безбједности.
То су недостакак инфраструктуре, препреке на путу, неодржавање вегетације, недостатак
хоризонталне и вертикалне
сигнализације. Ми смо тај елаборат исте 2018. прослиједили
Градској управи", наводи он.
Мршић додаје да је тек прошле
године ријешен проблем стабала која су угрожавала безбјед-

Родитељи кажу да свакодневно страхују за
безбједност дјеце. Ову школу похађају два дјетета
Јелене Батоз. Она каже да су тротоари око школе
потребни за ђаке. "Има много возила, а јако је
пуно ученика. Тротоари су обавезни и можда и
усмјеравање саобраћаја", каже она. Елаборат о
безбједности саобраћаја на путевима ка ОШ "Петар
Кочић" у Приједору, урадили су Министарство
саобраћаја и веза РС и Агенција за безбједност
саобраћаја РС.

ност ученика. "Прошле године
са Одјељењем за стамбено-комуналне послове на чијем челу
је Драгослав Кабић смо успјели,
они су средстава пребацили на
"Комунално предузеће" и онда
смо идентификовани проблем
неодржавања вегетације који
се директно односио на школу
успјешно реализовали. Гране
стабала које су угрожавале безбједност ученика на простору
око школе, су орезане", прича
он.
Да је неопходно повећати безбједност ученика који кроз 12
улица долазе до школе, упозоравали су и из Савјете мјесне
заједнице. Предсједник Савјета
мјесне заједнице Приједор два,
Душанка Добријевић каже да
је тај проблем наслиједила од
претходног састава Савјета и да
га је упорно покушавала рије-

шити. "Увијек сам инсистирала
и подржавала изградњу тротоара која до данас није рјешена.
Ја сам њима чак и нацртала који
тротоари треба да повежу школу са Пашинцем, то је врло лако
било урадити, 2.000 метара није
неки проблем", сматра она.
Начелник Одјељења за саобраћај, комуналне послове,
заштиту животне средине и
имовинско-стамбене односе,
Драгослав Кабић поручује да

је безбједност најмлађих на
првом мјесту. "Ми смо дали
налоге у склопу уговора који се
реализује средствима Владе РС
од три милиона КМ да се изгради тротоар око школе "Петар
Кочић". Ако знамо да тамо има
око 1.200 ђака мислимо да је то
неопходно и већ ћемо у наредним данима започети ове послове, зависно од временксих
прилика", рекао је Кабић.

БЕСПРАВНО ПОСЈЕЧЕНА СТАБЛА НА ОБАЛИ САНЕ
Из Градске управе Приједор најавили су да ће на
обали Сане код Градског моста бити посађена нова
стабла, јер су на овом мјесту бесправно посјечена
два вишегодишња дрвета.
Замјеник
градоначелника
Приједора, Жарко Ковачевић
рекао је, током обиласка мјеста бесправне сјече, да Градска управа није никоме дала
налог да сијече стабла на обали Сане.
"Како смо запримили ту информацију, и градски и републички водни инспектори су
упознати са овим. Могу само
да кажем да ћемо убудуће
морати активније контролисати све налоге које дајемо
некоме, да чисти и уређује

обалу. Не смију се дешавати
овакве ствари", истакао је он.
Самостални стручни сарадник за заштиту животне средине у Градској управи Приједор, Тања Ећим каже да
ће бити испитана подлога и
структура земљишта, након
чега ће на обали бити посађена нова стабла. Из "Вода
Српске" поручују да нису
дали дозволу за ову сјечу о
којој је упозната и надлежна
водна инспекција.
Б. Мајсторовић

7.

Б. Мајсторовић

МАНИФЕСТАЦИЈЕ
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"НОВОГОДИШЊИ ВАШАР" У ЉУБИЈИ

Новогодишње честитке, украси, цртежи и све оно што обиљежава децембар и празнике
који нам долазе могло се видјети на "Новогодишњем вашару" у дворишту ОШ "Младен
Стојановић" у Љубији.
радници школе како би ђацима
вратили бар дио раније новогодишње атмосфере.
Ученицима су у посјети били и
средњошколци из Машинске
школе који су им уручили новогодишње пакетиће. У "Новогодишњем вашару" учествовала је
и "Школска задруга" ове установе
која је са радом почела 2018. године, а чији је циљ сарадња ученика
са локалном заједницом.
Ученици су продавали на свом
штанду радове које су спремили за
"Новогодишњи вашар", а сав новац од продаје ићи ће, како поносно истичу, у хуманитарне сврхе.
Организовали су га ученици и рад- богату трпезу. Ученике је посебно
ници ове установе, а помогли су обрадовало што по први пут оргаи родитељи који су припремили низују овако нешто, а идеју су дали

На радост најмлађих Приједорчана
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В. Нишевић

ОДРЖАНО ВЕЧЕ ХАРМОНИКЕ

У Позоришту Приједор уприличено је вече хармонике ученика Музичке школе
"Саво Балабан". Професор хармонике у овој школи, Борис Кнежевић каже да се ови
концерти ученика одржавају од 2007. године.
"Наступају ученици који имају
запажене резултате и имају
20 тачки. Они иначе наступају
на такмичењима. Наша ученица Сара Родић освојила је 10.
мјесто на Свјетском трофеју
хармонике ове године. Велика нам је част када научимо
ученике да свирају и поносни
смо што напредују. Они ће
вјероватно бити на мјестима
професора и једини нам је
задатак да изведемо дјецу на
прави пут", рекао је Кнежевић.
Додаје да у овој школи има
око 45 ученика на Одсјеку хармоника.
Б. Мајсторовић

Миа Кончар, чија је породична фирма "Лед" власник клизалишта, каже да је цијена улазнице четири КМ током радних дана
и пет током викенда за један сат
клизања. "За неколико дана оспособићемо и ледени тобоган тако
да се надам да ће забава бити до-

бра", каже Кончар.
Из Градске управе истичу да су
одлучили да простор у Љетној
башти уступе на коришћење
локалном предузећу. Замјеник градоначелника Приједора, Жарко Ковачевић каже да
су за 3.000 КМ купили карте

ЦРВЕНИ КРСТ НАГРАДИО ТРИ
УСТАНОВЕ И ЈЕДНОГ ПОЈЕДИНЦА

ОСМИ ДИО ФИЛМА
"ДОБРО ЈУТРО, КОМШИЈА"

У Кину "Козара" у Приједору је премијерно приказан осми дио филма "Добро
јутро комшија". Сценариста филма Перо Шпадић прича да је "Добро јутро,
комшија" прича која на која на тв екранима траје девет година.

Са промоције у Приједору
пишем сценарије за нових 20
епизода за четврту сезону. То
ћемо на прољеће да снимамо,
а на јесен ће се емитовати", навео је Шпадић.
Глумац Деан Батоз прича да је
задовољан што глуми у свих
осам наставака овог филма.
Глумица Мирела Предојевић
истиче да је за глумце најбитнија оцјена публике.

На тв екранима "Добро, јутро комшија 8" већ у јануару

АНЂЕЛА СТАНОЈЕВИЋ ПОБЈЕДНИЦА
"НОВОГОДИШЊИХ КАРАОКА"

Анђела Станојевић, ученица ОШ
"Петар Кочић" победница је Дјечијег
фестивала "Новогодишње караоке".
Она је отпјевала пјесму "Своја и твоја"
Марије Шерифовић.

Друго мјесто освојила је Ања Ступар, такође из
ОШ "Петар Кочић", а треће Марија Јовановић
из ОШ "Доситеј Обрадовић". Чланови жирија
су поручили да им посао није био нимало лак,
али да је то показатељ да међу дјецом има талентованих пјевача.
Из Естраде Републике Српске кажу да су током
аудиција у школама имали велик број квалитетних кандидата, што довољно говори о потенцијалу који Приједор и цијела регија имају
у музичком смислу."И ова нова генерација је
показала да иду стопама старијих, а ми знамо
да је Приједор одувијек имао умјетнике, не
само музичаре, већ и сликаре и ликовне умјетнике", рекао је Рајко Леканић, секретар Естраде РС.
Организатор фестивала била је приједорска

подружница Удружења естрадних радника и
естрадних умјетника Републике Српске "Естрада Републике Српске", а подржали су га и бројни спонзори.

Б. Мајсторовић
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На редовној Годишњој скупштини Градске
организације Црвеног крста Приједор која је, осим
радног, имала и свечани карактер, награђене су три
установе и један појединац за допринос у раду и
сарадњу са овом организацијом.

"Златни знак" Основној
школи "Десанка
Максимовић"
Највећим признањем, "Златним
знаком", награђена је Основна
школа "Десанка Максимовић",
док је "Сребрни знак" додијељен
Основној школи "Вук Караџић" из
Омарске и приједорској Електротехничкој школи. Признање је припало и волонтерки Славици Дринчић, која је, како је речено, експерт
из Прве помоћи.
"Поносни смо на своје волонтере и
у сваком тренутку можемо рачуна-

ти на њих 150", рекао је Зоран Веселиновић, секретар приједорског
Црвеног крста, подсјетивши да су
њихови волонтери, између осталог,
помагали здравственим радницима приликом масовнијих вакцинација против вируса корона.
"Захвалио бих и Градској управи
Приједор, која је препознала наш
рад. Досад смо годишње из градског буџета добијали 92.100 КМ, а
од наредне године та би цифра требало да буде повећана на 100.000
КМ", рекао је Веселиновић. Прије
пет година ОШ ''Десанка Максимовић'' добила је сребро од Градске
организације Црвеног крста Републике Српске, подсјећа директор
школе, Здравко Будимир. Поносан
је на своје колеге и ученике који
су показали да је хуманост веома
битан сегмент живота.
''Ово је на неки начин знак захвалности и признање за успјешан рад
унутар подмладка Црвеног крста у
нашој школи и неки знак захвалности свим нашим ученицима и колегама наставницима који учествују
у раду Црвеног крста'', истакао је
Будимир.
Основној школи ''Десанка Максимовић'' ово је први "Златни знак"
од стране Градске организације
Црвеног крста Републике Српске,
а уједно су и први на регионалном
нивоу који су добили ово значајно
признање.
Д. Сoвиљ

које ће подијелити Приједорчанима.
"Мислим да ће бити занимљиво. Град је уступио бесплатно
простор, немамо неки трошак,
учествујемо у финансирању на
начин да ћемо купити карте и подијелити их по школама и неким

Ловрић, помоћник директора
Дјечијег вртића "Радост".
У оквиру манифестације "Приједорска зима" одржана је и манифестација "У сусрет Никољдану",
у којој су учествовали ученици
основних школа, вртића и Центра "Сунце". Одржан је и "Новогодишњи школски програм" и
организовано сликање са Дједа
Мразом.

заинтересованим групама. Наградићемо неке успјешне појединце,
успјешне младе људе и тако ћемо
на неки начин учествовати у финансирању овог пројекта", рекао
је Ковачевић.
Б. Мајсторовић

Републичко такмичење из познавања покрета
Црвеног крста

ПРВО МЈЕСТО ЗА ОШ
"ПЕТАР КОЧИЋ"

З. Јелић

ИЗЛОЖБА НАЈМЛАЂИХ ПРИЈЕДОРЧАНА

У Љетној башти у Приједору отворено је клизалиште. На радост љубитеља ове зимске дисциплине клизалиште
ће бити отворено до краја јануара сваки дан од 10.00 до 22.00 часа.

У Приједору премијерно приказан

"Причу смо наставили, идуће
године имаћемо прилику да
обиљежимо и јубилеј. Наставак
смо урадили из разлога што је
велики број гледалаца тражио
то и онда није било друге, џаба
и нови пројекти и све остало,
јер публика хоће оно што она
хоће и што се њој свиђа, ето
тако су се поновиле "комшије"
по осми пут што се тиче тв филма", каже Шпадић. Додаје да је
од почетка снимања ангажована иста глумачка екипа. "Ја већ

ПРИЈЕДОРСКА ЗИМА

В. Нишевић

Изложба у Позоришту
Машту и креативност малишани
Дјечијег вртића "Радост" приказали су на цртежима који су поводом новогодишњих и божићних
празника били изложени у Позоришту Приједор. Све је организовано у оквиру манифестације
"Приједорска зима".
"Малишани су имали прилику да
погледају и представу "Добрица
и Злоћко" у Позоришту, све поводом новогодишњих и божићних
празника", истакла је Гордана

Са манифестације "У
сусрет Никољдану"

КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ ПОСВЕЋЕНО ВАСИЛИЈУ КАРАНУ

У Галерији "Сретен Стојановић" одржано је књижевно вече посвећено писцу
Василију Карану (87). Овај писац са адресом у Бањалуци, али родом из
Међувођа код Козарске Дубице има објављених више од 40 књижевних дјела.

Екипа Основне школе "Петар
Кочић" из Приједора освојила
је прво мјесто на републичком такмичењу из програма
"Познавање покрета Црвеног
крста" у конкуренцији осам
најбољих екипа из девет регија у Републици Српској.
Чланови екипе коју су чиниле Марија Чавић, Тара Црнчевић и Милица Јанковић за

освојено прво мјесто добиле
су вриједну награду, пехар и
медаље од Црвеног крста Републике Српске.
Подсјећамо, екипа ОШ "Петар
Кочић" освојила је прво мјесто на градском и регионалном квиз-такмичењу и тако
се пласирала на републичко
такмичење.
М. Шодић

"Ја сам писац Козаре, не могу
од Козаре и стално пишем о
њој. Као осмогодишњег дјечака у Другом свјетском рату
спасио ме на Козари непријатељски војник са којим сам у
рову спавао", рекао је Каран
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осврћући се на свој животни
и радни вијек. Он је истакао
да је изостало друштвено
признање за његово књижевно стваралаштво. "Међутим,
срећан сам због онога што
је публика препознала, тако

да сам писма мојих читалаца
објавио у књизи", рекао је Каран.
Ово књижевно вече организовало је Српско просвјетно и
културно друштво "Просвјета"
из Приједора. Предсједник
приједорске "Просвјете", Бранислав Кецман је изјавио да је
ово књижевне вече круна свих
догађаја у овој години.
"Василије Каран је писац из
нашег краја, широког осмијеха. Прије неколико година
организовали смо промоцију
његових дјела у Приједору. Каран има велики број објављених, али и необјављених дјела књижевног стваралаштва.
Дивим се његовој енергији",
истакао је Кецман.
Б. Мајсторовић

ТИМ ПОВОДОМ

У суботу вјерници католичке вјероисповијести прослављају Божић

ЖУПНИК ВИДОВИЋ: СЛАВИМО НАЈРАДОСНИЈИ БЛАГДАН

Вjeрници кojи вриjeмe рaчунajу пo грeгoриjaнскoм
кaлeндaру у суботу прослављају Бoжић. Чeститкe пoвoдoм
нajрaдoсниjeг хришћaнскoг прaзникa упутиo je жупник
Жупе Приједор, Maркo Видoвић.

"Ниje бит Бoжићa у лиjeпoм стoлу.
Maда je и тo лиjeпo. Вeћ je Бoжић
дa сe у нaмa дoгoди нeштo лиjeпo.
Нaрoчитo у oвo вриjeмe стрaхa. Aли
свaкa гoдинa je имaла нeштo тeшкo. Moрaмo знати дa људску пoвиjест вoди Исус. Вoлиo бих дa сe
тaј улaзaк Исусoв у људску ствaрнoст
дoгoди у свaкoj пoрoдици. Дa зaвлaдa мaлo нoвoг живoтa, рaдoсти,
oдушeвљeњa, снoшљивoсти, радос-

ног хришћaнскoг свjeдoчeњa и љубaв
jeдних прeмa другимa. Свимa чeстит
Бoжић и Свeтo Исусoвo рoђeњe", чeститao je Видoвић.
Хришћaни слaвe Исусoв дoлaзaк у
људску рeалнoст, нaвeo je Видовић
и нагласио дa je jeдинo Исус спaс oд
oвoзeмаљског злa. Зa прoслaву Бoжићa вjeрници су сe спрeмaли тoкoм
чeтири нeдjeљe aдвeнтa.
"Бoжић ниje нajвeћи, aли je нajрaдoсниjи блaгдaн. Taj дaн свe je лиjeпo,
урeђeнo и окићeнo. Mи вjeрници
нaстojимo дa, oсим вaњскoг кићeњa
црквe и дoмoвa, oкитимo и свoje
душe. To рaдимo мoлитвoм, пoстoм
и дoбрим дjeлимa. Дa вjeрa будe
кoнкрeтизoвaнa", кaжe Видoвић.
Taкo су и тoкoм Нeдjeљe Кaритaсa
прикупљaли дaрoвe зa oне кojимa je
тo нajпoтрeбниje. "У нaшoj Жупи смo
прикупили мaлo кaфe, шeћeрa, кoлaчићa, кaкo бисмo у нaрeдним дaнимa oбишли стaрe и бoлeснe кojи
Бoжић неће мoћи дa слaвe сa зajeдницoм, нити би их кo нa тaj дaн имao
пoсjeтити", дoдaje жупник Видовић.
Римoкaтoличaкa зajeдницa у Приједору брojи oкo 250 вjeрникa.
З. Јелић

Црква Светог Јосипа у Приједору

ЗА КАТОЛИЧКИ БОЖИЋ НЕРАДНИ
ДАНИ ПЕТАК И СУБОТА

Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске
саопштило је да је вјерски празник католички Божић, који се
празнује 24. и 25. децембра, у петак – Бадњи дан и суботу –
Божић. Вјерници који тада славе овај празник имају право у те
дане на плаћени изостанак са радног мјеста, саопштено је из овог
министарства.

Voda na dohvat ruke

Distribucija

Sretan Božić
Besplatni info telefon
10.

www.kozarski.com

РАШИН КУТАК
ТРЕЋЕ УХО
Ослушкује: Радомир Речевић

Музичка школа "Саво Балабан"

ОДРЖАН ПОЛУГОДИШЊИ
КОНЦЕРТ

ДА НИЈЕ ПОЛИЦИЈЕ
Не умијем да разумијем.
Да није полиције "он" се никад не би исповједио.
СИГУРНО ЈЕ - СИГУРНО
"Он" је ишао на сигурно.
Прије полагања испита положио је - новац.
ПИТАЊЕ ДАНА
Шта је то тв-естрада? - пита један читалац.
Ех, шта?! Добра слика, а катастрофалан тон.
СИГУРНА КУЋА
Мушкарци нису за сигурну кућу?
Они се боље осјећају у кафани!
ЈЕДНО И ДРУГО
Слажемо се бар у једном.
Једно је историја, а друго - хисторија.
ПАМЕТ И ЉУБАВ
Да разјаснимо још нешто.
Заљубљенима се не мјери количник интелигенције.

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ
ВОДОРАВНО: 1. Прскалица, 9. Име писца и филозофа Чомског,
10. Манастир у сјевероисточној БиХ, 12. Партнер, 14. Име тенисера Виландера, 15. Мирујући дио мотора, 17. Апетит, 18. Тона,
19. Однос, веза, 21. Раднички савјет (скр.), 23. Обичан војник,
24. Ознака пречника, 25. Надимак глумца Окановића, 27. Горка со (лат.), 28. Горан Иванишевић, 29. Град у Херцеговини, 31.
Поен, 32. Најсветији дио храма, 33. Име пјевача Китића, 34.
Припремати сточну храну.
УСПРАВНО: 1. Трећи мјесец, 2. Име фудбалера Матеуса, 3.
Непрофесионалац, 4. Девето слово ћирилице, 5. Никола
Тесла, 6. Истарски атлетски маратон (скр.), 7. Који може цвати,
8. Непобједив човјек док стоји на земљи, 9. Шеф морнара
на броду, 11. Дјечије глисте, 13. Бициклисти, 16. Уређај за
откривање авиона, 20. Стара мјера за дужину, 22. Бивши
фудбалер "Манчестера" Пол, 26. Једнаки, 28. Неодјевени,
30. Удио у нечему, 31. Суштина, 33. Ознака Макарске, 35.
Р. Речевић
Двадесето ћирилично слово.

Са концерта у Позоришту Приједор

Oдржaвaњeм пoлугoдишњeг кoнцeртa, учeници Mузичкe шкoлe
"Сaвo Бaлaбaн" зaкључили су првo пoлугoдиштe oвe шкoлскe гoдинe.
Нaступили су учeници oснoвнe и срeдњe, кao и припрeмни рaзрeд.
Нa кoнцeрту je прeдстaвљeнo
свих
шeст
oдjeскa: клaвир, хaрмoникa, гитaрa, гудaчки и
дувaчки инструмeнти, тe
сoлo пjeвaчи. Штo сe тичe
рeпeртoaрa, биo je рaзнoврстaн, пa je публикa
мoглa дa уживa у извeдбaмa дoмaћих, стрaних и
клaсичних дo мoдeрних
кoмпoзициja.
"Свирам већ 10 година
хармонику. Прошле године освојила сам лауреат
на републичком такмичењу, прву награду на такмичењу у Угљевику на онлајн такмичењу "Орфеј" и
десето мјесто на свјетском
трофеју. То су неки моји
резултати у овој години и
тиме се поносим", рекла
је Сара Родић, ученик ове
школе.
Директор Музичке школе "Саво Балабан", Аљоша Новаковић похвалио
је ученике који су током
школске године постигли
високе резултате у обра-

Бројна публика
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зовању и на такмичењима
на разним нивоима.
"Учeници
су
вриjeднo рaдили сa свojим
прoфeсoримa. И нajбoљa
нaдрaдa зa тaj труд и
стeчeнo знaњe je грoмo-

глaсан aплaуз. To je нeмoгућe пoстићи бeз oвaквих
кoнцeрaтa. Taj aплaуз je
нajбoљa нaгрaдa зa млaдe
умjeтникe", рeкao Нoвaкoвић.
З. Јелић

Музичка школа "Саво Балабан" призната
је и уважена и ван граница наше земље, а
доказ за то су многобројне награде које су
ученици донијели у наш Град са бројних
такмичења.

МОЗАИК

ПРИJAВE ЗA ИЗБОР НAJБOЉEГ СПOРTИСTE ГРAДA OTВOРEНE ДO 29. ДEЦEMБРA
У првoj нeдjeљи фeбруaрa 2022. гoдинe
бићe oдржaн 52. Избoр нajбoљeг
спoртистe
грaдa
Приjeдoрa.
Сви
приjeдoрски спoртски кoлeктиви мoгу
дa пoднeсу приjaвe свaкoг рaднoг дaнa,
дo 29. дeцeмбрa, у прoстoриjaмa ИПЦ-а
"Кoзaрски вjeсник".
"Пoзивaмo свe кojи су oствaрили знaчajнe спoртскe рeзултaтe у тoку гoдинe дa приjaвe дoстaвe у нашу мeдијску
кућу, личнo или путeм мејла
нa aдрeсу redakcija@kozarski.
com. Кaкo би мoгли дa буду
диo oвe мaнифeстaциje, тe дa
Грaду и циjeлoj Рeпублици Српскoj пoкaжу свoje рeзултaтe. To
мoгу урaдити дo 29. дeцeмбрa",
нaвeлa je Mирa Згoњaнин, глaв-

ни и oдгoвoрни урeдник ИПЦ-а
"Кoзaрски вjeсник".
Бирajу сe нajбoљи спoртисти
грaдa, пeрспeктивни млaди
спoртисти, нajбoљa мушкa и
жeнскa eкипa, нajбoљи трeнeр
и спoртски рaдник у 2021. гoдини. Пoдсjeтимo, oргaнизaтoр
мaнифeстaциje je ИПЦ "Кoзaрски вjeсник", a пoкрoвитeљ Грaд
Приjeдoр.
З. Јелић

"Приједорска зима" на отвореном

БЕСПЛАТАН ПРЕВОЗ ИЗ
ПРИГРАДСКИХ НАСЕЉА

Програм "Приједорске зиме" на отвореном биће
настављен концертима тамбураша, забавне и
народне музике, наступима приједорских ученика, те
промоцијом јела и пића.

У ТОКУ КАМПАЊА
"ПЕТАРДЕ НИСУ ИГРАЧКЕ"

Полицијски службеници Полицијске управе Приједор
реализујући кампању "Петарде нису играчке" проводе низ
превентивних активности са циљем спречавања незаконите
продаје пиротехничких средстава и настанка нежељених
посљедица које могу наступити нестручном употребом
пиротехнике.

Са предавања у ОШ "Петар Кочић"
У петак, 24. децембра,
на Тргу мајора Зорана
Карлице, биће одржан
концерт тамбураша под
називом "Златне жице
тамбурице", те вече
вина Винарије "Тиквеш".
Сутрадан ће наступити бенд "Носталгија" уз
промоцију "Приједорчанкине" ракије, док је
у недјељу, 26. децембра,
концерт поп-рок бенда
"Бећари" и промоција
пива. Сви концерти почињу у 20.00 часова, а
претходиће им новогодишњи школски програм
у 18.00 часова, у којем ће
учествовати приједорски
основци. У Туристичкој
организацији града Приједора подсјећају грађане да ће новогодишње
кућице и штандови на
централном
градском

тргу остати до 31. децембра, да искористе могућност бесплатног превоза
из приградских насеља
и уживају у празничним
садржајима "Приједорске зиме".
"У петак, 24. децембра,
аутобус полази у 17.00
часова испред ОШ 'Јован
Дучић', а возиће релацијом Ламовита - Пети
неплан - Бабићи - Камичани - Козарац - Козаруша - Г. Орловци - Калата - Дворана 'Младост'.
Истог дана, у 17.00 часова креће аутобус испред ОШ 'Вук Караџић'
у Омарској. У суботу, 25.
децембра, полазак је у
17.00 и 17.15 часова испред подручних школа у
Расавцима и Хамбаринама. Релација је Расавци Пољски пут/Зецови - Же-

гер - Тукови - Хамбарине
до дворане у Приједору.
У недјељу аутобус креће
у 17.00 часова испред
школе у Доњим Гаревцима, а возиће на линији Д.
Орловци - Стевића мост Силос - дворана. Сва три
дана повратак је у 21.30
испред Дворане 'Младост'", рекла је Лејла
Муслимовић, в.д. директора Туристичке организације града Приједора.
Пригодан новогодишњи
програм и подјела пакетића најављени су за 31.
децембар, уз прославу
Дјечије нове године, са
почетком у 11.00 часова.
Манифестација "Приједорска зима" одржава
се под покровитељством
Града Приједора.
Д. Совиљ

Како би грађани предстојеће новогодишње и божићне празнике прославили у безбједном окружењу,
полицијски службеници у
сарадњи са инспекцијским
службама врше појачане
контроле у циљу спречавања незаконите продаје
пиротехнике. Инспектори
за противпожарну заштиту
Полицијске управе Приједор врше контролу правних лица у погледу поштовања прописаних законих
мјера приликом продаје
пиротехничких средстава,
контролу испуњености законских услова за безбједно извођење ватромета,
као и контролу мјеста на
којима се може вршити
нелегална продаја пиротехнике.
Кроз остварене контакте

12.

са директорима и педагозима основних и средњих
школа превентивно се дјелује на спречавању употребе пиротехничких средстава од стране малољетних
лица, како незаконито и
нестручно коришћење не
би довело до нежељених
посљедица, јер пиротехника може проузроковати озбиљне тјелесне повреде.
Полицијски службеници
Полицијске станице Приједор 2 Полицијске управе Приједор одржали су
едукативно
предавање
у Основој школи "Петар
Кочић" у Приједору и ученицима седмог разреда
објаснили шта подразумијева пиротехника, на
који начин и која врста
пиротехничких средстава
је дозвољена за употребу

и које посљедице могу наступити у случају нестручне
употребе петарди и других
пиротехничких средстава.
Полицијска управа Приједор апелује на грађане да
се суздрже од употребе
пиротехничких средстава
и да савјетодавно усмјере
најмлађе категорије друштва када је у питању коришћење и руковање пиротехником, подсјећајући
на законску регулативу
која забрањује употребу
пиротехнике на јавном
мјесту на начин који изазива узнемиреност грађана, а
све у циљу да предстојећи
новогодишњи и божићни
празници протекну у миру
и без нежељених посљедица.
ПУ Приједор

ОГЛАСИ/ЧИТУЉЕ

www.kozarski.com

ГРАД ПРИЈЕДОР У ПАРТНЕРСТВУ СА РАЗВОЈНИМ ПРОГРАМОМ
УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА РАСПИСУЈЕ:

ЈАВНИ ПОЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ
ДРУШТВА / НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
ЗА ПРЕДАЈУ ПРИЈЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА
У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА РЕГИОНАЛНИ ПРОГРАМ ЛОКАЛНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ 2 (ReLOaD2)
Град Приједор и пројекат "ReLOaD2" позивају све организације
цивилног друштва (ОЦД) из Босне и Херцеговине да доставе
приједлоге пројеката који су у складу са развојним циљевима Града
Приједора који су наведени у документу Интегрална стратегија
развоја Града Приједора за период 2014-2024. година.

године до 15.30 часова;
w
- Испуњена апликација (са комплетном захтијеваном документацијом)
се мора доставити у једној електронској копији (УСБ) на којем је
сет обавезне и додатне документације, плус по један примјерак
докумената које је потребно доставити у штампаном облику.
- Текст Јавног позива, те обрасци са упутствима за пријаву пројеката Сви материјали се достављају у затвореној коверти или пакету
могу се преузети на веб страници:www.ba.undp.org, као и на веб препорученом поштом или лично током радних дана (понедјељак –
страници Града Приједора: www.prijedorgrad.org;
петак), у периоду од 7.30 до 15.30 часова путем протокола Градске
управе Приједора, са назнаком "За ReLOaD2 пројекат".
- Рок за предају апликација је од 24.12.2021. године до 31.1.2022.

IN MEMORIAM

СТАНИСЛАВ МАН ЈЕ СВОЈИМ ДЈЕЛИМА ПОКАЗАО КАКО СЕ ВОЛИ СВОЈ ГРАД

Кад причамо о развоју Приједора онда је
незаобилазно поменути име Станислава
Мана, дипломираног инжењера грађевине
који је током свог радног вијека оставио
неизбрисив печат у граду којег је несебично

волио. Ман је рођен у рударској варошици
Љубији далеке 1941. године, као друго од
четворо дјеце Славка и Магдалене.
У Љубији је завршио основну школу, а
након завршене средње у Приједору,
одлази за Сарајево. Нимало случајно
уписује Грађевински факултет за који
од почетка школовања показује велики
интерес. Дипломирао је 1967. године,
на Хидротехничком смјеру Грађевинског
факултета, након чега одлази у војску, а
потом, по повратку у Приједор, почиње
радити у Г.П. "Мраковица", гдје је дао
огроман допринос у извођењу и градњи
објеката Рибарског дома, једне од
џамија у Старом Граду, пројектовању и
извођењу небодера у Улици Краља Петра
I Ослободиоца, као и санацији торња
на цркви Светог Јосипа у Приједору. Од
новембра 1969. године, Станислав Ман
одлази у Бањалуку у Урбанистички завод
у којем ради на мјесту сарадника за
планирање и пројектовање земљотресом

порушене Бањалуке.
У Заводу, у којем је напредовао до
мјеста директора, остаје до 1990. године.
Остаје забиљежено да је тада највећи
дио радног времена провео на изради
просторних планова на нивоу Републике,
урбанистичких и регулационих планова,
изведбених пројеката, изради студија,
идејних рјешења, прије свега за Град Бања
Луку, а сличне послове је радио и у многим
другим градовима у БиХ. Од 1990. до 2021.
године Ман ради у приватном пројектном
предузећу "Хидротехника" д.о.о. Бања
Лука чији је и сувласник. Предузеће се бави
пројектовањем, ревизијом документације
и надзором над изградњом објеката из
области хидротехнике. Међутим, наш
Станислав траг није оставио само у послу.
Приједорчани су га познавали као врсног
спортисту, неког ко је био дио првог
ватерполо тима у граду на Сани, али и као
сјајног рукометаша у Рукометном клубу
"Приједор".

Тужно сјећање на наше вољене

Дана 30.12.2021.
навршава се 17 тужних
и болних година од
смрти мог драгог и
вољеног брата

РАНКА ПУЗИЋА
Вољени никад не умиру, заувијек ћеш остати у
мом срцу и мислима.
Твоја сестра Гина.
0002

ЖЕЉКО
КЕЦМАН
КЕЦ

ДУШАНКА
СРЕТКОВ

У биографији овог вриједног човјека
остаће забиљежено и то да је своје
знање несебично дијелио с другима. У
градском "Водоводу" и данас се с поносом
присјећају чињенице да је Ман био њихов
дугогодишњи сарадник. "Он је био неко
ко је учествовао у припреми свих наших
пројеката који су реализовани у протеклом
периоду. Посебно је значајан његов
ангажман на реализацији пројекта "Црно
Врело". Од самог почетка био је укључен
у припрему овог пројекта и разраду
технологије за третман воде од идејног
рјешења до главног пројекта", каже Владо
Рељић, директор приједорског "Водовода".
Станислав Ман је био у браку са Маром
Ман, са којом има синове Бориса и Бојана.
Ман нас је заувијек напустио 16. августа
2021. године. У сјећањима свих оних који
су га познавали остаје неизбрисив траг и
велико поштовање према овом истакнутом
стручњаку и човјеку.

Приједорски "Водовод"

Дана 29.12.2021. навршава се 40 тужних
дана од смрти нашег драгог

КОСА
ГЛАМОЧАНИН

Ваша сестра и тетка Стака, сестра и братичина Невена
са породицама Скробић и Вученовић.

16159

Сјећање на драге родитеље

Дана 29.12.2021.
навршава се 29 година
од погибије нашег
вољеног сина и брата

РАДОВАНА ЦУЊАКА
(1932-2021)

ОСТОЈЕ
ТРИВУНОВИЋА БРАЦЕ
Драги наш сине, никад те нећемо прежалити ми.
Живјећеш и ти у нашим срцима.
Твоји: отац Сретко, мајка Стојанка, браћа и сестре.
16153

МИРКО

ГРОЗДА

(5.1.2012-5.1.2022)

(18.2.1997-18.2.2022)

ТА Д И Ћ

Никад вас неће заборавити ваша породица.

13.

16161

Тужно 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: син Зоран, кћерка Гордана,
снаха Вера, зет Зоран, унучад: Наташа,
Радован, Мирјана, Мирко и праунучад.
16160

ЧИТУЉЕ
Дана 27.12.2021. навршава се тужних шест мјесеци
како нас је напустила наша вољена

Дана 27.12.2021. навршава се
11 година од смрти

Тужно сјећање на сина, супруга, оца,
брата и стрица

ЕМИЛИЈА ЦРНОГОРАЦ
(1938-2021)

РАДОВАНА ПОПОВИЋА

МИРОСЛАВА КРЕМИЋА - ПЕЂУ

С тугом и поштовањем.
Супруга Драгица.

Пролазе године, али љубав према теби
је вјечна.
Мајка Рада, супруга Жана,
син Мирослав, брат Дадо
и сестра Љиља са породицама.

Из Доње Драготиње.

У суботу, 25.12.2021. у 11.00 часова ћемо посјетити
њену вјечну кућу на гробљу у Доњим Гаревцима.
Твоји синови Гоша и Зока, снахе Биља и Нада
и унук Драган.

16157

16156

Драги сине и брате

Dana 27.12.2021. navršavaјu se tri godine od smrti

ADNANA SPAHIĆA- ĆURIJA

МЛАДЕН ПАУКОВИЋ

Дана 26.12.2021. навршавају се двије године како ниси са нама,
болну истину у нашим срцима прихватити никад нећемо.
Породица.

Nikad ne zaboravljen ...
Tedi, Goga, Jasmina i Vedran.

16158

16144

Дана 26.12.2021. навршава се 40 дана како нас је
напустио наш драги брат

Дана 25.12.2021. навршавају се 24 године како није
са нама наш вољени

НЕДЕЉКО МАРКОВИЋ

ДРАГОМИР ЋОСИЋ - ДАДО

Дуге и тешке године без тебе вољени наш сине и брате.
Твоји најмилији: отац Милинко, мама Стоја, брат Дамир и сестра Јелена
са својим породицама.

16152

Туга и бол не могу те вратити, али сјећање на тебе вјечно ће трајати.
Твој брат Стојан и сестра Драгица са породицама.

16155

Дана 1.1.2022. навршавају се двије године од смрти
наше мајке, баке и прабаке

16149

Дана 1.1.2022. навршавају се двије године бола
и туге за супругом, мајком и баком

РАДОЈКЕ (Рођ.МАЦУРА) ВУЧЕНОВИЋ

РАДОЈКОМ (Рођ.МАЦУРА)
ВУЧЕНОВИЋ
Велика је празнина у нашим срцима коју си оставила својим одласком.
Твоји: супруг Петар, кћерка Љиља, унуци Душан и Милош.

Прођоше двије године како си заувијек отишла из наших живота, али из срца
нећеш никад. Твоји: син Живко, снаха Ранка, унуке и праунука.

16151

16151

Дана 1.1.2022. навршавају се двије године како није
са нама наша драга мајка, свекрва, бака и прабака

Дана 26.12.2021. навршава се седам година
од смрти

РАДОЈКА ВУЧЕНОВИЋ

БРАНЕ (Драгоје) КОЈИЋA
(1939-2014)

Твој драги и племенити лик ће вјечно живјети са нама.
Ожалошћени: син Маринко, снаха Стојанка, унучад и праунучад.

Твоји вољени.

16151

16154

14.

www.kozarski.com
Тужно сјећање на нашег драгог

Навршава се тужна година
од смрти нашег вољеног

ОСТЕ (Станка)
СТОЈАНОВИЋА
(1928-2020)

У суботу 25.12.2021. у 11.00 часова обиљежићемо годишњи помен
на гробљу Пухарине.
Увијек ћемо те се сјећати са љубављу, поносом и поштовањем.
Ожалошћени: супруга Госпа, синови Младен и Милош, кћерке:
Милена, Драгица, Борка и Обрена, зетови Мирко, Ранко, Милан,
Мишо и Драшко, снахе Слађана и Сања, унучад, праунучад, те остала
родбина и пријатељи.
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Дана 2.1.2022. навршава се година дана
од смрти наше драге супруге, мајке
и баке

IN MEMORIAM

ОСТЕ СТОЈАНОВИЋ
(26.12.2020-26.12.2021)

ПЕРСЕ (рођ.Ромић) ПРЕРАД

Отац као ти је дар судбине!
Добро наше, почивај у миру и нек ти
је вјечно Царство небеско.
Кћерка Драгица са породицом Плавшић.

(1962-2021)

У суботу, 25. децембра, одаћемо четрдесетодневни помен
на Пашиначком гробљу, те позивамо родбину и пријатеље
да нам се придруже.
Премало је ријечи и превише туге да ти кажемо колико
те волимо и колико нам недостајеш.
Твој син Оливер, кћерка Зорица, зет Ени, унуке Елена и Нађа.
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Тужно сјећање на наше драге родитеље
Дана 25.12.2021.
Дана 6.1.2022. навршава
навршава се 40 дана
се осам година

АНА СЛИЈЕПАЦ
(1938-2021)

МАРКО СЛИЈЕПАЦ
(1938-2014)

Вријеме које пролази није јаче од наше љубави,
захвалности, поноса и туге за вама.
Почивајте у миру.
Ваша дјеца.

Уз пуно туге и сјете, вјечно живиш
у нашим срцима.
Ожалошћени: супруг Ново,
кћерка Биљана и унук Ђуро.
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16138

16140
IN MEMORIAM

Дана 23.12.2021. навршава се пет година
од смрти драгог нам супруга, оца, свекра
и дједа

Дана 26.12.2021. навршава се година дана
од упокојења мог оца

ОСТЕ СТОЈАНОВИЋА
(1928-2020)
Драги тата, увијек си у нашим мислима и сјећањима.
Недостајеш нам.
Твоја кћерка Милена и зет Мирко са породицом.

ЗОРАНА (Сретка) ГЛИГИЋА

ЈОВЕ (Драгана) ЋУЛИБРКА
(2016-2021)

16138

Са љубављу и поштовањем чувамо успомену на тебе.
Твоја супруга Бојана са породицом.

Дана 24.12.2021. навршава се 40 тужних
дана како нас је напустила наша драга сестра

Дана 23.12.2021. навршава се пет година
од смрти

САВКА (рођ.Миодраг) КАКАРАС

ЈОВЕ (Драгана) ЋУЛИБРКА
(2016-2021)

ДОБРИЛА
РАЧЕТОВИЋ
(1990-2021)

16145

Стално си у нашим
мислима.
С љубављу, твоји кћерка
Рада и унук Горан.
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Дана 3.1.2022. навршава се
годину дана од смрти

ДРАГИЦЕ ЗОРИЋ
(1954-2021)
Драга селе, наше заједничке успомене и сјећања остају.
С љубављу твоје: Гога и Тања са породицама.
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Вријеме пролази, а ти ћеш увијек да живиш у нашим срцима.
Твоја сестра Боса са породицом.

15.

16145

Чуваћемо те од заборава.
Твоји најмилији: супруг
Мирко и кћерка Ивана.
16150

ЧЕСТИТКЕ

www.kozarski.com
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