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Дражен Врховац, 
директор ИРБ РС 

ГРАД НЕ СМИЈЕ СТАЈАТИ, ПРЕВИШЕ 
СМО ВРЕМЕНА ИЗГУБИЛИ 

"Морамо се сви заједно укључити уколико 
желимо да нашем граду вратимо статус који 

је некада имао, а то је статус другог града у 
Републици Српској", поручио је Јавор. 

СЛОБОДАН ЈАВОР                                                                                        

  НА ЧЕЛУ ГРАДА

НАШ ЦИЉ ЈЕ РАВНОМЈЕРАН 
РАЗВОЈ СРПСКЕ

Приједор у знаку турнира 
у малом фудбалу

ФИНАЛНЕ УТАКМИЦЕ 
ДО 23. ЈАНУАРА 

Подршка за 
ученике и 
студенте 
ОВЕ ГОДИНЕ 
800.000 
КМ ЗА 
СТИПЕНДИЈЕ 

Душан Станар, произвођач вина из Оштре Луке 

ЗА ЊЕГОВО 
ВИНО ЗНАЈУ 
И СТУДЕНТИ 
И МИНИСТРИ 

Погоршана 
епидемиолошка 

ситуација ПРАЗНИЦИ НАПУНИЛИ АМБУЛАНТЕ
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АКТУЕЛНО

Поводом обиљежавања Дана Републике Ср-
пске Градска управа Приједор организовала 
је полагање вијенаца код спомен обиљежја 
погинулим борцима, пријем за команданте и 
Свечану академију. Деветог јануара организо-
ван је и концерт. 
"Као неко ко обавља функцију у име Градске 
управе могу коментарисати оно што је Градска 
управа радила поводом обиљежавања 9. јану-
ара и нећу и не дам и не може нико рећи да 
је било нешто како није требало бити. Било је 
све савршено, достојанствено и никада љепше 
организовано у Граду Приједору и сљедеће го-
дине ће бити још боље, па ће оне тамо бити 
још боље и тако ће бити сваке године све боље 
и боље, а то што се неком 9. јануар не свиђа 
па шта могу, па не свиђа се ни мени пуно тога, 
па не кукам и не плачем", навео је Ковачевић.
Он тврди да је под притиском неколико медија 
једна особа са адресе Градске управе  послала 
саопштење без његовог знања. Установљено 
је ко је одговоран за тај пропуст и како је рекао 
та особа ће сносити санкције.
"Шта Градска управа има са нечим што није ор-
ганизовала и гдје пише да се мора оглашавати 
и давати саопштења о нечему у чему није уче-
ствовала. Поручујем свим душебрижницима 
да у Градској управи односи нису никада били 
бољи. Постоје неки људи који не разумију шта 
је хијерархија, шта је Статут Града, шта значи 
поштовати систем и ти људи који то не раз-
умију, неће што се мене тиче бити дио наше 

приче, ове екипе која ће овај град да води и 
овај град да поправи",  закључио је Ковачевић.
Он подсјећа да су за све недозвољене радње 
једина права адреса правосудне институције. 
Како каже, постоје и интересне групе које сва-
ку позитивну ситуацију покушавају да лоше 
представе и искористе за стицање материјал-
не и финансијске користи. Наводи да уз ове 
интересне групе, лошу слику о граду на Сани 
желе да прикажу и поједини медији из Феде-
рације БиХ. 
"Постоје интересне групе и код Бошњака као 
и код Срба, које су дуго овдје остваривале 
разне интересе, финансијско-материјалне, са  
стотинама хиљада марака се код Бошњака 
осим гласова куповало свашта. Сада те инте-
ресне групе не могу више остваривати своје 
интересе, па им сада све смета. Ево да знате 
неће више никада остваривати своје интересе 
у Градској управи. Нажалост, има људи који су 
зарад интереса спремни на све, па и политизо-
вати жртве", истакао је он.
Ковачевић поручује да неће дозволити да се 
баци сјенка на достојанствено обиљежавање 
Дана Републике, нити да се од Приједора пра-
ви Град случај."Ја сам легалиста, поштујем све 
законе и писана правила. Осуђујем све злочи-
не у читавом свијету", закључио је он. 

НЕЋУ ДОЗВОЛИТИ ДА СЕ БАЦИ СЈЕНКА 
НА ДОСТОЈАНСТВЕНО ОБИЉЕЖАВАЊЕ 
ДАНА СРПСКЕ

Начелник општине Нови Град, 
Мирослав Дрљача који је при-
суствовао Божићном пријему 
истиче да приједорску касарну 
"Жарко Згоњанин" осјећају као 
нешто што припада свима. "Наш 
народ воли војску, некако постоји 
и тај неки жал међу становништ-
вом што нема више редовног 
служења војске, али политичке 
околности и организација држа-
ве су се промијенили", рекао је 
Дрљача. 
Протонамјесник Драган Хрваћа-
нин поручује да је Божићни при-
јем у касарни добра прилика за 
размјену искустава о свему што 

се дешавало током прошлих го-
дину дана. "Радује ме што овом 
приликом могу да пожелим све 
најбоље у Новој години, прије 
свега мир и радост у нашој држа-
ви у којој живимо и мир овој уста-
нови која дјелује у граду Приједо-
ру", поручио је Хрваћанин. 
Командант Првог пјешадијског 
батаљона Шесте пјешадијске 
бригаде, Горан Стокић истиче да 
су у касарни "Жарко Згоњанин" 
поносни што имају част да већ 
традиционално дочекају своје 
сараднике на Божићном пријему.
"Божић код нас православних 
Срба јесте и прилика када се по-

родица окупља и сви људи који су 
били овдје ми сматрамо својом 
породицом, можда нисмо везани 
крвним везама, али смо дефини-
тивно везани једним задатком, 
заједничким задатком, а то је 
благостање људи који живе на 
овим просторима. Неко се бави 
безбједношћу, неко се бави ду-
ховним, неко се бави бригом о 
одређеним категоријама људст-
ва, међутим битна је та синергија 
и заједничко дјеловање управо са 
свим тим релевантним инстанца-
ма", закључио је Стокић.

БОЖИЋНИ ПРИЈЕМ У КАСАРНИ 
"ЖАРКО ЗГОЊАНИН"

Б. Мајсторовић

Јавор се након преузимања функ-
ције захвалио Ковачевићу за све 
што је урадио за Град у претходна 
три мјесеца. "Сматрам лично да је 
обављао одличан посао и очекујем 
да у будућности заједно сарађујемо 
и доносимо одлуке које су битне за 
наше суграђане", навео је он.
Јавор је додао да ће са начелници-
ма градских одјељења да анализи-
ра и сагледа ситуацију у овој локал-
ној заједници. "Да видимо стање по 
одјељењима, да видимо у каквом 
је стању буџет како би могли пла-
нирати први квартал. Оно за што ћу 
се залагати јесте да кренем одмах 
у рјешaвaње инфраструктурних и 
других проблема наших суграђана. 
Наш град не смије стајати, а преду-
го је стајао, изгубили смо превише 
времена, потребно је да одмах кре-
немо у реализацију многих пројека-
та, а не да чекамо изборе", истакао 
је Јавор. 
Он је рекао да очекује подршку 
Владе РС у реализацији планова 
и пројеката. "Желим да град При-
једор буде град свих грађана, а не 
само појединаца како је то био слу-
чај претходних година. Морамо сви 
заједно да се укључимо. Врата Град-
ске управе као и свих предузећа и 
установа су широм отворена, у прет-
ходном периоду град се отуђио од 
наших суграђана и ту лошу праксу 
мијењамо", истакао је Јавор.

ПОСЉЕДЊА СУБОТА У МЈЕСЕЦУ 
РЕЗЕРВИСАНА ЗА КАФУ 

СА ГРАДОНАЧЕЛНИКОМ 

Јавор је навео је да ће током свог 
мандата градоначелника сваке по-
сљедње суботе у мјесецу организо-
вати кафу са суграђанима којој ће 
присуствовати он као и начелници 
свих одјељења. 
"Позваћемо све наше суграђане да 
дођу, да разговарамо сви заједно, 
да изнесу своје проблеме и нарав-
но да пружимо прилику нашим суг-
рађанима да учествују у креирању 
судбине и будућности нашег града.  
Сам појединац, био он млад или 
стар, не може ништа. Ми смо у прет-
ходном периоду показали заједно 
са нашим коалиционим партнери-
ма да имамо тим људи који чине 
и млађи и старији наши суграђани 

који су способни да воде овај град", 
поручио је Јавор. 
Он је позвао и опозицију у Приједо-
ру да се укључи и буде корективни 
фактор са циљем да се заједнички 
доносе најбоље одлуке за суграђа-
не. "Морамо се сви заједно укључи-

ти уколико желимо да нашем граду 
вратимо статус који је некада имао, 
а то је статус другог града у Републи-
ци Српској", закључио је Јавор.
Он је честитао празнике суграђани-
ма и пожелио им здравље, те личну 
и породичну срећу.
Замјеник градоначелника Приједо-
ра Жарко Ковачевић је изјавио да се 
нада да је свој посао током прошла 
три мјесеца обављао достојанстве-
но. "Трудио сам се да радим оно 
што сам могао и морао, вјероват-
но има неких људи који ће ми неке 
моје потезе замјерити, али ја ту не 
могу ништа, ко није схватио да је 
ово тако морало бити тај ништа не 
разумије и искрено мишљење тих 
људи ме неће пуно занимати", иста-
као је Ковачевић.
Ковачевић је Јавору пожелио пуно 
среће, успјеха, стрпљења и мудро-
сти, на функцији коју ће обављати. 
"Искрено се надам и вјерујем да ће 
он апсолутно оправдати указано по-
вјерење грађана Приједора, да ће 
водити овај град онако како треба, 
да ће град Приједор изгледати пуно 
боље и да ће се то видјети већ врло 
брзо", закључио је Ковачевић.

ГРАД НЕ СМИЈЕ СТАЈАТИ,  
ИЗГУБИЛИ СМО ПРЕВИШЕ ВРЕМЕНА

Слободан Јавор преузео функцију 
градоначелника Приједора

Б. Мајсторовић

Слободан Јавор (СНСД) преузео је функцију 
градоначелника Приједора од замјеника 
градоначелника Жарка Ковачевића (УС) који је дужност 
првог човјека Града обављао непуна три мјесеца.

Слободан Јавор је изабран за 
градоначелника Приједора 
на пријевременим 
изборима који су одржани 
12. децембра, а након што 
је оставку на функцију 
градоначелника поднио 
Далибор Павловић (СНСД). 
Јавор је као кандидат СНСД 
освојио 13.685 гласова, док 
је кандидат коалиције "За 
наш Приједор - ДНС, СДС, 
ПДП" са 10.625 гласова 
заузео друго мјесто.

Жарко Ковачевић, замјеник градоначелника Приједора

 Замјеник градоначелника 
Приједора, Жарко Ковачевић 
изјавио је да је Градска управа 
низом манифестација свечано и 
достојанствено обиљежила Дан 
Републике Српске.  Он је навео да 
Градска управа није имала потребу 
да се оглашава о дешавањима 
током ватромета и бакљаде, јер их 
није ни организовала.

Б. Мајсторовић

У приједорској касарни "Жарко Згоњанин" уприличен је традиционални Божићни 
пријем. Организовао га је командант Првог пјешадијског батаљона Шесте 
пјешадијске бригаде. Са пријема је поручено да је сарадња представника овог 
батаљона и цивилних структура власти у приједорској регији на завидном нивоу 
која ће бити очувана и током ове године.
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Обилазим ових дана апотеке по 
граду. Добар дан, имате ли кућни 
тест на корону? Увијек исти одго-
вор: "Нема, разграбљено. Један је 
јутрос купио 30 комада", каже ми 
у повјерењу апотекарка.  Не питам 
за кога, јер ја бих само један. Да 
ми се нађе, злу не требало. 
Уколико ме и поред бустера "дох-
вати", јер више не знаш ни ко ти 
је контакт, ни гдје можеш да за-
качиш вирус који очито је, воли 
минус. Нема правила. Друштво с 
којим сам славила нову на тргу, уз 
тамбураше и вино, је позитивно, 
пола фирме је позитивно, колега 
с којим сам дежурала за викенд 
је позитиван, мој добар друг једва 
дише. Тешка, обострана упала 
плућа. Покушавам да га утјешим, 
али плаши ме како говори, није 
онај стари, ма ни близу. 
У себи бројим дане, три до пет, 
кад прође посљедњи у низу, тихо 
понављам, "опет си се провукла". 
До кад не знам. Колективно смо 
заборавили на остале болести, 
онко-претраге радим у ходу, при-
ватно, по Дому здравља јурим ре-
цепте. Данима. Нервозни пацијен-
ти, љекари и медицинско особље 
баш уморни. Они који нису пози-
тивни раде по двије смјене у низу. 
"Данас 175 пацијената", каже ми с 
осмијехом у очима моја породич-
на. Драга ми је онако насмијана. 
Нема предаха, празнични јануар 
напунио је амбуланте. Кишемо, 
кашљемо, гурамо се, у неким има-
гинарним редовима стоји се и по 
неколико сати. Псовка је обавез-
на, прича ми жена која је тамо от-
ишла здрава због болесне  кћерке, 
а данас и она једва говори. Боли 
је грло, има температуру. Може-
мо ли се дозвати памети и као оп-
цију призвати мало разума. Тешко, 
вријеме четвртог таласа нам не 
иде на руку, али зато иду памето-
вања да се не треба вакцинисати, 
заштитити или шта већ. Лични из-
бор, одавно то више не комента-
ришем, али чему онда нервоза, 
нагуравање, пријетње, лудило... 
Тог ни у болести не мањка, а ту 
смо гдје јесмо. С навикама које 
не мијењамо. Оне су попут капу-
та којег огрћемо у жељи да при-
кријемо властите мане, таштине, 
комплексе, па и срећу и радост, 
јер никад не знаш ко ти их може 
огадити. Људи смо, ваља то увијек 
имати на уму. И не филозофира-
ти, већ играти ако знаш. Преста-
ти с било каквим рачунима, па и 
оним ко је твој, а ко није. На крају 
се увијек, али баш увијек прерачу-
наш, олити га зајебеш. 
Ма како ти математика ишла од 
руке. Још два дана до новог теста 
и још једног корона рулета. Ко зна 
можда се опет извучем. 

СТАВ

ЈОШ ДВА ДАНА 
ДО НОВОГ 

КОРОНА РУЛЕТА

Највећи узрок ширењу 
пандемије, били су праз-
ници, сматрају Прије-
дорчани који страхују да 
ће ситуација до краја ја-
нуара бити још лошија. 
Нови, омикрон сој виру-
са корона, у посљедњих 
неколико дана нагло се 
шири. Здравствени рад-
ници раде без предаха, 
јер из сата у сат расте број 

пацијената. Међу зараже-
ним има и љекара и ме-
дицинског особља што је 
додатни проблем у здрав-
ственим установама.  Над-
лежни тврде, ово је вели-
ки удар на здравство, а 
разумијевање пацијената 
за цјелокупну ситуацију, 
нажалост је, на минимал-
ном нивоу. 
"Највећи удар досад, по 
мени јесте, према Ари-ам-

буланати, досад смо има-
ли исто доста пацијената, 
али мислим да није било 
у овом броју. На срећу из-
узетно су лакше клиничке 
слике, што нам даје наду 
да неће бити тежих кли-
ничких слика. У једном 
дану прегледамо око 100 
пацијената. Наш здрав-
ствени систем не може 
да издржи такав напад. 

Ја молим све грађане да 
поштују епидемиолош-
ку ситуацију, да схвате да 
здравствени радници нису 
криви за овакво стање, 
да смо ту да њима помо-
гнемо, али и они морају 
помоћи нама", рекла је 
Дијана Ђерић, помоћник 
директора Дома здравља 
Приједор за медицинска 
питања.  
Ништа боље није ни у 

приједорској Болници 
"Др Младен Стојановић''. 
"Ситуација се из дана у 
дан погоршава, ми смо 

претходних недјеља има-
ли доста добру епиде-
миолошку ситуацију, али 
како су божићни и нового-
дишњи празници прошли, 
ситуација се погоршала. 
Појавио се нови омикрон 
сој који прави додуше 
блаже клиничке слике, 

али имамо велики број 
заражених, тако да је ово 
још један апел да се ста-
новици ове регије смире 

и да воде рачуна о епи-
демиолошким мјерама 
и да буде што већи број 
вакцинисаних'', истакао је 
Андрија Вукотић, дирек-
тор Болнице "Др Младен 
Стојановић''.

В. Нишевић

ИНСТИТУТ ПРЕДЛАЖЕ ПООШТРАВАЊЕ МЈЕРА
Приједлог Института за јавно здравство Републике Ср-
пске је да се на 14 дана пооштре мјере које се тичу 
окупљања, рекла је помоћник директора за меди-
цинске послове у Институту за јавно здравство Српске 
Јела Аћимовић. Она је навела да је у току пети талас 
епидемије вируса корона и да доминира омикрон сој 
који је најзаразнија варијанта вируса корона. Аћимо-
вићева је рекла да је велико оптерећене на примарној 
здравственој заштити, али да нема притиска на болни-
це, те позвала грађане да се вакцинишу. Она је додала 
да Република Српска има довољно тестова, али да се 
значајан број људи не тестира, јер имају благе симпто-
ме или не долазе због гужви.

М. Згоњанин

ПРАЗНИЦИ НАПУНИЛИ 
АМБУЛАНТЕ
ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА У ПРИЈЕДОРУ ЈЕ, ПРЕМА РИЈЕЧИМА ЉЕКАРА, ЗНАЧАЈНО 
ПОГОРШАНА. САМО У ПОСЉЕДЊИХ НЕКОЛИКО ДАНА У ПРИЈЕДОРСКОЈ АКУТНО-
РЕСПИРАТОРНОЈ АМБУЛАНТИ ПРЕГЛЕДАНО ЈЕ ВИШЕ СТОТИНА ПАЦИЈЕНАТА, ДОК СЕ НА 
ПРВОМ И ЧЕТВРТОМ СПРАТУ КОВИД ОДЈЕЉЕЊА БОЛНИЦЕ "ДР МЛАДЕН СТОЈАНОВИЋ" 
НАЛАЗИ 38 ПАЦИЈЕНАТА.

Погоршана епидемиолошка ситуација

Дијана Ђерић: 
У једном дану прегледамо око 100 пацијената

Андрија Вуковић:
Ситуација се из дана у дан погоршава 
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ТИМ ПОВОДОМ

ЖЕЉКА ЦВИЈАНОВИЋ, 
предсједник Републике Српске 

Сви смо ми Република Српска. Ово јесте 
наших првих 30 година. Увијек смо се 
окупљали 9. јануара да покажемо опре-
дијељеност да живимо у миру, градимо 
Српску, сваке године будемо бољи, из-
грађенији, љепши, напреднији... И да 
сваке године можемо мјерити успјехе 
које смо постигли у претходном периоду.

Обиљежен 9. јануар - Дан Републике Српске и 30 година постојања Српске 

ЖАРКО КОВАЧЕВИЋ, 
замјеник 
градоначелника
Приједора

Ми никада не смијемо 
заборавити допринос 
који су ти људи дали, 
да они нису били та-
кви какви су били, 
наши хероји, ми не 
бисмо данас живјели 
у слободи у Републи-
ци Српској.

ПОНОСНИ НА РЕПУБЛИКУ СРПСКУ 
Свечано је било у градовима Српске, поводом њеног 30. рођендана. У Приједору су положени 
вијенци код споменика "За крст часни", те прислужене свијеће у спомен комплексу "Камени 
цвијет". Свим заслужним командатима бригада и командатима батаљона који живе на 
подручју Приједора додијељене су ленте, а одржана је и Свечана академија. Рођендан 
Српске Приједорчани су прославили уз концерт "Рибље чорбе", а у Кину Козара приказана 
су три документарна филма Недељка Лајшића: "Од свијећа до свијетлости", "Није срце од 
камена јаче" и "Обећање". Уприличен је и спектакуларни ватромет.

МИЛОРАД ДОДИК, 
српски члан Предсједништва БиХ

Српску је створио српски народ, али 
није створена само за Србе, није на-
стала из ината из пркоса, није настала 
да буде нечији трн у оку, настала је из 
страха да нам се не понови геноцид из 
Другог свјетског рата.  Данас се Српска 
бори да сачува оно што је прије 26 годи-
на написано и потписано.

ОСТОЈА БАРАШИН, један од команданата Пете Козарске бригаде
Онда када смо се борили за ову Републику, ја сам био сигуран да се боримо за 
праву ствар. Данас сам још свјеснији и још сигурнији да је то заиста била права 
ствар и сигуран сам да ћемо славити још много деценија Републику Српску. 

Бројни Приједорчани на своје куће истакли су заставе Репу-
блике Српске, а неким од њих 9. јануар био је и двоструко 
славље, јер су поред 30. рођендана Српске славили Светог 
Стефана, а неки и свој рођендан.

ЗДРАВКА КАРЛИЦА, 
предсједник градске 
Организације заробљених 
и погинулих бораца и 
несталих цивила

Ово је јако значајан датум, 
јер сматрам да су сви они 
који су дали своје животе 
допринијели да данас има-
мо своју Републику Српску 
у којој можемо да живимо 
нормално.

ЗОРАН ПРЕДОЈЕВИЋ, 
предсједник Борачке 
организације Приједор
 
У темеље Републике Српске је 
уграђено преко 23.000 живота 
најбољих синова српског на-
рода. Зашто је оволика навала 
и на Републику Српску и на ср-
пски народ, не знам, али знам 
да нам је у овом моменту нај-
потребније јединство и подр-
шка оним људима који бране 
Републику Српску.

РАНКО КОЛАР, в.д. начелника Одјељења за борачко-инвалидску заштиту 
Додијелили смо ленте свим заслужним командатима бригада и командатима 
батаљона који живе на подручју Приједора. То је један допринос града Прије-
дора, један мали знак пажње свима онима који су били команданти јединица, 
бригада и батаљона. Ове године смо кренули са командатима, а идуће године 
са осталим заслужним командатима, борцима и свима онима који су дали не-
мјерљив допринос за Републику Српску.

БОРИСЛАВ БОЈИЋ, командант Четвртог батаљона 43. приједорске 
моторизоване бригаде 
Радостан сам због тога што данас имамо далеко више симболике и обиљежја 
која красе Републику Српску. Истакао бих заставу Републике Српске и присјетио 
бих се времена када је та застава, између осталог, била предмет оспоравања и 
спорења од стране многих па и од стране тзв. Уставног суда БиХ.

 Одата почаст погинулим борцима 

 Концерт "Рибље чорбе"  Свечана академија у Приједору

Ленте као знак пажње и захвалности за допринос 
у стварању Републике Српске 

У једном од 38 ешалона свечаног дефила у 
Бањалуци било је и 10 приједорских бораца 

М. Шодић



Резултати њемачке фирме "Ра-
ундлајнер" у приједорском 
погону за прошлу годину су и 
више него добри. Директор ове 
фирме, Осман Џамастагић каже 
да су изградили нову халу и до-
стигли број од 120 запослених 

радника у производњи пластич-
них и алуминијумских врећа. "У 
овом корона времену, нисмо 
осјетили пад производње, про-
изводили смо, наш репромате-
ријал добијамо са подручја Ње-
мачке и са подручја БиХ, тако да 

у принципу наша производња 
није оскудијевала", рекао је Џа-
мастагић и додао да пословни 
успјех очекује и током ове годи-
не.
Руководилац приједорске кан-
целарије Подручне привредне 

коморе Бањалука, Дијана Ђа-
ковић подсјећа да је пандемија 
вируса корона са собом је до-
нијела низ отежавајућих окол-
ности за привреду.
"Међутим, резултрати посло-
вања привреде показују опо-
равак и позитивне трендове. 
Привреда приједорске регије 
је остварила добре резултате, 
биљежи раст производње у об-
ластима вађење руда и камена и 

добрим дијелом у прерађивач-
кој индустрији. Посебно добре 
резултате у протеклој години 
остварила је дрвна индустрија, 
која је повећала производњу и 
остварила рекордне резултате у 
извозу, а охрабрује и чињеница 
да већи извоз остварују не само 
произвођачи грађе већ и произ-
вођачи намјештаја који теже но-
вим дизајнерским рјешењима 
и брендирању властите произ-
водње", каже Ђаковићева.
Она наводи да је опоравак при-
сутан и у областима металске, 
прехрамбене и текстилне инду-
стрије, те производњи обуће, 
електричне опреме, производа 
од метала и од пластичних маса.
"Наше фирме су искористиле 
поремећај ланца снабдијевања 
са Кином и са Источним земља-
ма и повећала своје извозне ак-
тивности, а самим тим и произ-
водњу и запошљавање радника. 
Искрено се надам да ће се ови 
трендови искористити и наста-
вити и у овој години", закључи-
ла је она.
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На подручју Града Приједора, у наредном периоду планирано је чишћење корита 
ријеке Сане, на дионици од манастира Клисина на подручју општине Оштра Лука 
до градског моста у Приједору. Процјењује се да је потребно око три милиона ма-
рака за чишћење корита у укупној дужини око 22,5 километара.

Приједорчани истичу да је ко-
рито Сане све плиће из годи-
не у годину. Честа излијевања 
ове ријеке упалила су аларам. 
Рибари тврде да је хитно по-
требно чишћење корита. Члан 
Спортско-риболовног друштва 
"Сана", Роман Остојић прича 
да је све је већи број мјеста на 
којима се током љета ова ријека 
може прегазити.
"Ово што нам се дешава са овим 
учесталим поплавама од 2014. 
године као и врло честим висо-
ким водостајем и екстремним 
излијевањем вода по околним 
дијеловима низводно од град, 
то је узроковано самим тим што 
је корито ријеке Сане затрпа-
но.  Љети нема дубине веће у 
просјеку од метар, метар и по 
изузев овог дијела гдје је била 
некадашња брана, узводно код 
водопумпе, ту има нешто воде, 

љети да је дубина око два и по 
до три метара. На 100 мјеста се 
појавила барска трава која расте 
цијелим током Сане, љети када 
је најнижи водостај од Приједо-
ра до Новог Града ви буквално 
не можете ходати водом, бру-
ка на шта је изашао водостај и 
било би добро да се корито де-
таљно прекопа", прича Остојић. 
Из Градске управе тврде да 
је чишћење корита Сане је-

дан од приоритета. Начелник 
Одјељења за саобраћај, кому-
налне послове, заштиту живот-
не средине и имовинско-стам-
бене односе, Драгослав Кабић 
подсјећа да је 2015. урађен 
пројекат за чишћење Сане. 
"Град је у током израде пројекта 
имао савјетодавну улогу. Тада су 
радови процијењени на скоро 
три милиона марака. Међутим, 
нека процјена је, с обзиром на 

тренутну ситуацију на тржишту, 
поскупљење грађевинског ма-
теријала и поскупљење радо-
ва, али и због додатних наноса 
у кориту ријеке Сане, да би за 
око 25 одсто могло бити скупље 
чишћење корита Сане, то је оно 
чиме у Граду располажемо, али 
сви радови у кориту Сане су у 
надлежности Јавне Установе 
"Воде Српске", рекао је Кабић.

Из Јавне установе "Воде Српске" 
кажу да је чишћење корита Сане 
једна од мјера за заштиту од по-
плава.  "У наредном периоду 
планирано је чишћење кори-
та ријеке Сане, на дионици од 
манастира Клисина на подручју 
општине Оштра Лука до град-
ског моста у Приједору у укупној 
дужини око 22,5 километара, 
пет километара на подручју Оп-
штине Оштра Лука и 17,5 кило-
метара на подручју Града При-
једора", наводе из ове установе 
и додају да према пројектној 
документацији, вриједност ових 
радова износи 2.980.991 КМ са 
ПДВ-ом.
"Воде Српске" и ресорно Мини-
старство пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде у Влади РС 
настоје да обезбиједе финан-
сијска средства за реализацију 
ових мјера, како би што прије 
започели планирани радови на 
чишћењу корита ријеке Сане", 
закључују из "Вода Српске".

РАДОВИ ПРОЦИЈЕЊЕНИ НА ОКО ТРИ МИЛИОНА КМ

ОСТОЈИЋ: ОД САНСКОГ ШЉУНКА 
БИ СЕ МОГЛО И ЗАРАДИТИ 

Док надлежни покушавају обезбиједити новац 
за чишћење корита, Приједорчани сматрају да би 
се овим послом могло и зарадити. Члан Спортско-
риболовног друштва "Сана", Роман Остојић 
присјећа се да се санским шљунком градио 
Приједор. "Мислим да би чишћење корита Сане 
било и економски исплативо с обзиром да би 
се извукла огромна количина шљунка. С тим 
материјалом би се чак могао урадити и насип 
са обје стране гдје буду поплаве. То не би били 
неки велики трошкови, то би био посао који је 
јако потребан и нужан за ову општину. Сада су 
одједном измислили да сански шљунак није 
добар, није оштар и сада треба довозити шљунак 
из Козарске Дубице, а Приједор је направљен 
од санског шљунка", прича Остојић. Додаје да 
се овај шљунак користио и за градњу објеката и 
насипање путева. 

У плану чишћење корита Сане од Оштре Луке до Приједора

ПОРАСТ ПРОИЗВОДЊЕ И ИЗВОЗА
Привреда остварила успјех и поред пандемије вируса корона

Б. Мајсторовић

Драгослав Кабић: Чишћење 
корита Сане један од приоритета

Роман Остојић: Потребно 
хитно чишћење корита 

Према подацима приједорске канцеларије Подручне привредне коморе Бањалука, привреда је остварила добре резултате 
у 2021. години, иако је то  била друга година пандемије вируса корона. Индустријска производња је порасла за 14 одсто, 
прерађивачка индустрија за 12,7 одсто, вађење руде и камена за 2,9 одсто, а покривеност увоза извозом достигла је своје 
највише вриједности од 79,7 одсто.

Б. Мајсторовић

Дијана Ђаковић: Резултати по-
словања показују опоравак и 
позитивне трендове

У "Раундлајнеру" изградили нову халу и достигли број од 120 запослених радника



Прeмa риjeчимa зaпoслeних у 
oвoj устaнoви, бићe тo сaврeмeни 
рeгиoнaлни мeдицински цeнтaр 
кojи ћe мoћи брзo и квaлитeтнo дa 
oдгoвoри нa пoтрeбe пaциjeнaтa 
зa рeхaбилитaциjoм. Пaциjeнти 
кojи сe нaлaзe у "Mљeчaници" 
нa рeхaбилитaциjи зaдoвoљни су 
трeтмaнoм и нaглaшaвajу дa ћe 
oсaврeмeњивaњe бoлницe дo-
ниjeти joш бржи и квaлитeтниjи 
oпoрaвaк. 
Пoрeд пaциjeнaтa и мeдицин-
скo oсoбљe рaдуje сe нoвoj oпрe-
ми и вeћим мoгућнoстимa зa 
квaлитeтниjи рaд. Meдицинaри 
"Mљeчaницe" истичу дa ћe им 
нoви смjeштajни и диjaгнoстич-
ки кaпaцитeти нajвишe пoмoћи у 
лиjeчeњу пoлупoкрeтних и тeшкo 
пoкрeтних пaциjeнaтa. "Знaчићe 
пунo jeр ћe нaм oлaкшaти рaд у 
смислу дa ћeмo имaти пoвeћaнe 
диjaгнoстичкe мeтoдe, дa пa-
циjeнтe нe мoрaмo дa шaљeмo нa 
дoдaтнe прeглeдe, ни у Приjeдoр, 
ни у Грaдишку", нaглaшaвa дoктoр 
Синишa Maркoвић, спeциjaлистa 
физиjaтриje. 
У Спeциjaлнoj бoлници "Mљeчa-
ницa" привoдe сe крajу рaдoви нa 
изгрaдњи oбjeктa пoлуинтeнзив-
нe њeгe и диjaгнoстичкoг цeн-

трa. У њимa ћe бити смjeштeнa 
нajмoдeрниja мeдицинскa 
oпрeмa. "Нaшa пoлуинтeнзивнa 
њeгa ћe пoчeти  рaдити дo 1. мaр-
тa oвe гoдинe, кao и диjaгнoстич-
ки цeнтaр, oднoснo  ЦT, РTГ и EMГ 
aпaрaти. "Mљeчaницa" шири спeк-
тaр свojих услугa кoje мoжeмo дa 
пoнудимo пaциjeнтимa", истaкаo 
je дирeктoр "Mљeчaницe", Дaркo 
Бaњaц. 

УСКOРO НOВИ 
ДИJAГНOСTИЧКИ И 
СMJEШTAJНИ КAПAЦИTETИ               

      З. Сoвиљ

У Спeциjaлној бoлници "Mљeчaницa"

6.

АКТУЕЛНО

Бољи услови за пацијенте и медицинске раднике

ХИДРО-БЛОК И 15 
БУНГАЛОВА 

Плaнирajу дa у oвoj гoдини 
зaвршe и хидрo-блoк сa 
хипeрбaричним кoмoрaмa. 
У плaну je и изгрaдњa 15 
бунгaлoвa, дeсeт двoсoбних 
сa пo чeтири лeжaja и пeт 
jeднoсoбних сa пo jeдним 
или двa лeжaja. Нoви 
oбjeкaт пoлуинтeнзивнe 
њeгe рaспoлaгaћe сa 44 
сaврeмeнa лeжaja. 

Спeциjaлнa бoлницa "Mљeчaницa" ускoрo ћe зaвршити рaдoвe 
нa прoширeњу смjeштajних и диjaгнoстичких кaпaцитeтa. 
Диjaгнoстички цeнтaр бићe oпрeмљeн нajсaврeмeниjoм 
oпрeмoм, a oбjeкaт пoлуинтeнзивнe њeгe сa 44 сaврeмeнa мe-
дицинскa лeжaja.

За школску 2021/22. годину 
798 ученика и студената Гра-
да Приједора  добило је сти-
пендије. Међу њима и Јелена 
Седл, студент Машинства у 
Новом Саду. Стипендија ће 
јој бити од великог значаја. 
"Стипендија је свакако добар 
подстицај за нас студенте, а 
лијепо је знати да неко ције-
ни наш труд и рад и улаже у 
знање младих", додаје Јеле-
на.

За стипендирање ученика и 
судената  за 2020/21. години 
било је издвојено око 500.000 
КМ, ове године ребалансом 
буџета тај износ је повећан за 
300. 000 КМ. 
"Донијели смо одлуку да сти-
пендије дамо свима који су 
се пријавили на конкурс. На-
дам се да ћемо од сљедеће 
године у одређеној мјери 
измијенити правилник о сти-
пендијама, те да ћемо пра-

вити класификацију у смислу 
факултета који се студира, 
године студија и успјеха на 
студијама", истакао је Жарко 
Ковачевић, замјеник градо-
начелника Приједора. 
За наредну школску годину, 
према најавама, биће уведе-
на правила за стипендирање 
студената и износ ће зависити 
од факултета који се студира, 
године студија, те успјеха. За 
средњошколце ова измјена 
правилника о стипендирању 
неће важити.  

ОВЕ ГОДИНЕ 800.000 КМ 
ЗА СТИПЕНДИЈЕ

Подршка за ученике и студенте

Градска управа Приједор ове године за 
стипендирање ученика и студената издвојиће 
око 800.000 КМ, што је за 300.000 КМ више у 
односу на прошлу годину. Ова одлука донијета 
је ребалансом буџета и важи за школску 
2021/22. годину.

Ова посјета почетак је сарадње туристич-
ких организација Општине Инђија и Гра-
да Приједора које су у септембру мјесецу 
прошле године и потписале Меморандум о 
сарадњи. Ова посјета је прва у низу зајед-
ничких активности које су предвиђене 
овим меморандумом. Током седмодневног 
боравка у Приједору 31 ученика, двије на-
ставнице и педагога из пет основних школа 
Инђије планиран је програм упознавања 
Приједора. 
Гости су обишли град, музеј, галерију, Спо-
мен кућу породице Стојановић, мурале, 
вјерске објекате, а присуствовали су и тур-

ниру у малом фудбалу у Дворани "Мла-
дост". Наредних дана гости из Инђије по-
сјетиће манастир Милошевац, Национални 
парк "Козара", а планирано је дружење 
са вршњацима из приједорских основних 
школа, те обилазак Аеродрома "Урије" и 
клизалишта у Љетној башти. 
Наредна заједничка активност је организо-
вање кампа за најбоље ученике основних 
школа Приједора и Инђије у Инђији, а по-
том слиједе и културно-привредне манифе-
стације "Упознај Инђију" у Приједору, од-
носно "Упознај Приједор" у Инђији.

ПРИЈЕМ ЗА НАЈБОЉЕ
ОСНОВЦЕ ИЗ ИНЂИЈЕ
У Градској управи Приједор организован је пријем за најбоље ученике 
осмих разреда и њихове наставнике из основних школа општине Инђија. 

  В. Нишевић

Студент Јелена Седл: 
Лијепо је знати кад неко 

цијени ваш рад и труд

 ГУ Приједор
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Које резултате и постигнућа би-
сте истакли у прошлој години?
- Први смо у двије године пан-
демије изашли с мјерама подр-
шке привреди, снизили смо 
каматне стопе на све наше кре-
дитне линије на 0,5 одсто и та 
одлука је још увијек на снази и 
биће на снази докле год наша 
привреда треба такву врсту 
подршке. Увели смо морато-
ријуме, грејс-периоде, снизили 
одређене пласмане које смо не-
када имали када су камате биле 
преко пет одсто на 0,5 одсто, 
аутоматски смо тај вишак сред-
става оставили нашој привреди, 
јер смо жељели да побољша-
мо њихову текућу ликвидност 
због пандемије вируса корона. 
У неких пар мјесеци смо доно-
сили сет мјера, јер смо пратили 
развој ситуације и желим да се 
захвалим Влади РС, јер су све 
наше приједлоге подржали. Та-
кође смо и грађанима омогући-
ли коришћење грејс-периода за 
стамбене кредите. Кад кажемо 
да је досад ИРБ РС пласирала 
преко 2,8 милијарди КМ у при-
вреду, онда знамо о којем зна-
чају говоримо, а план нам је да 
у првом тромјесечју ове године 
изађемо са новим сетом мјера 
подршке привреди. 

Кроз сарадњу са Свјетском бан-
ком реализујете пројекте кре-
дитне линије за подршку и опо-
равак микро, малих и средњих 
предузећа. Ко може користити 
ове кредите и под којим усло-
вима? 
- Тај аранжман има двије ком-
поненте, једна се реализује 
преко ИРБ РС и има двије циљ-
не групе. Једна циљна група су 
мирко, мала и средња преду-
зећа погођена ковидом којим 
је други квартал 2020. имао 
већи пад од 20 одсто, у одно-
су на други квартал 2019. Наша 
излазна каматна стопа заједно 
са Свјетском банком је 0,77 од-
сто и мислим да смо остварили 
фантастичне услове и на то се 
додаје маржа финансијских по-
средника. Потписали смо угово-

ре са "Новом" и "Сбер" банком, 
код тих банака се могу под-
нијети захтијеви за добијање 
овог типа аранжмана. А његова 
вриједност је преко 40 милиона 
КМ. Друга циљна група су ми-
кро, мала и средња предузећа 
у неразвијеним општинама. 
Друга компонента се реализује 
путем Министарства привре-
де РС - 1,76 милиона евра и на 
грант је основи. Мислим да смо 
добили веома повољне услове, 
ја сам имао неколико састанака 
и у Приједору са нашим превоз-
ницима који су погођени пан-
демијом и мислим да је овај 
аранжман усмјерен баш на те 
гране привреде које су највише 
погођене пандемијом. 

ИРБ РС је снажно присутна у 
Приједору и приједорској ре-
гији и у овом граду је отворена 
регионална канцеларија, да 
нам кажете нешто више о до-
садашњим улагањима у Прије-
дор и приједорску регију? 
- Досад је ИРБ РС на територији 
града Приједора уложила преко 
154 милиона КМ, од тога око 26 
милиона КМ у стамбено збриња-
вање наших грађана. Да подсје-
тим, ИРБ РС не послује на прин-
ципу пословних комерцијалних 
банака ми смо одредили циљне 
групе које ћемо да подржава-
мо. То су млади брачни парови, 
високообразовани до 30 година 
гдје је каматна стопа три одсто 
фиксна за цијели период от-
плате - 25 година. Максималан 
износ кредита је 150.000 КМ. 
Када је ИРБ РС кренула са стам-
беним кредитима тад су камате 
на стамбене кредите биле пре-
ко осам и девет одсто. Ми смо 
тад ишли са шест одсто и 2008. 
је просјечна каматна стопа била 
изнад седам одсто. У првом ше-
стомјесечју 2021. је износила 
3,3 одсто. Ми смо константним 
смањењем својих каматних 
стопа једноставно присилили 
пословне банке да буду конку-
рентне са нама и снижавали и 
њихове каматне стопе. Мислим 
да су ово најповољнија средст-

ва за стамбено збрињавање и то 
је један вид и државне помоћи 
нашим младим брачним паро-
вима да остану да живе у РС. 
За прву групу младих брачних 
парова Влада РС путем Мини-
старства породице, омладине 
и спорта РС субвенционише је-
дан одсто камате, додатно ИРБ 
РС за захтјеве који нам долазе 
из неразвијених и изразито не-
развијених општина РС снижава 
на 0,30 одсто, а град Приједор 
је један добар примјер јер већ 
двије године субвенционише за 
младе брачне парове један од-
сто камате за стамбене кредите 
који су подигнути код ИРБ РС. 
Када то све саберемо и одузме-
мо три одсто камате, за младе 
брачне парове камата износи 

0,30 одсто, мислим да је то из-
узетно повољно дуги су роко-
ви, рате су прихватљиве и то је 
конкретан вид помоћи младим 
брачним паровима који желе 
да остану овдје. Друге циљне 
групе су вишечлане породице, 
ратни-војни инвалиди, породи-
це погинулих бораца и остали. 

Помињали сте и финансијски 
механизам који је намијењен 
реализацији приоритетних 
развојних пројеката једини-
ца локалне самоуправе у РС. 
Ријеч више о том пројекту? 
- Финансијски механизам је за-
почео 2014. године, а у питању 
је Меморандум о сарадњи из-
међу ИРБ РС, Министарства фи-
нансија РС, Министарства ло-

калне самоуправе РС, УНДП-а 
и Амбасаде Швајцарске. Путем 
ИРБ РС подржавају се пројекти 
у општинама и градовима и ко-
муналних предузећа у смислу 
побољшања квалитета услуга 
живљења грађана у тим градо-
вима. Досад смо подржали 64 
пројекта у оквиру седам јавних 
позива. Крајем јануара или по-
четком фебруара расписујемо 
нови јавни позив. Посљедњи 
пројекат који смо подржа-
ли у Приједору је хладњача у 
Омарској, затим сирана, те ка-
мион за одвоз смећа у Новом 
Граду...  Настављамо и са тим 
пројектима.  

Народни посланик и 
директор Инвестиционо-
развојне банке Републике 
Српске, Дражен Врховац ће 
за четворо дјеце породице 
Стојнић из Петровог Гаја 
плаћати трошкове боравка 
у вртићу до љетног 
распуста.
Наташа и Синиша су 
поносни  родитељи 

четворогодишње Марије 
и двогодишњих тројки, 
Алексеја, Сергеја и 
Страхиње. "Ми за четворо 
дјеце истовремено у вртићу 
плаћамо износ од 300 КМ, 
није то неки огроман износ 
и имамо попуст, плаћамо 
само за двоје, али за једну 
шесточлану породицу 
300 КМ је велика свота 

на мјесечном нивоу и тај 
новац се може усмјерити у 
неке друге сврхе и пуно нам 
то значи", истиче Наташа.
Врховац каже да 
преузимањем трошкова 
вртића за Стојниће жели 
да покаже породицама 
које имају више дјеце да 
нису саме."Када сам први 
пут добио информацију, 
а нисам уопште знао о 
коме је ријеч, одмах сам 
рекао да ћу да учествујем, 
у питању је било плаћање 
обавеза вртића до љетне 
сезоне и тако смо се и 
договорили и хвала Богу и 
гост сам у њиховом дому",  
истиче Врховац.
Додаје да ће покренути 
иницијативу да се у 
Граду Приједору омогући 
бесплатан смјештај у вртићу 
за малишане из породица 
које имају четворо и више 
дјеце.

М. Шодић

7.

НАШ ЦИЉ ЈЕ РАВНОМЈЕРАН 
РАЗВОЈ СРПСКЕ 

ВРХОВАЦ ПРЕУЗИМА 
ТРОШКОВЕ ВРТИЋА ЗА СТОЈНИЋЕ

Б. Мајсторовић

Дражен Врховац, директор Инвестиционо-развојне банке РС

Oд 2006. године како је основана Инвестиционо-развојна банка Републике Српске 
много добрих ствари је урађено. Мислим да смо нарочито у временима кризе 
доказали сву суштину постојања ИРБ РС, по мени, један од најбољих пројеката који 
је Влада РС осмислила и реализовала. Били смо јасан партнер привреди, али и 
нашим грађанима, истакао је Дражен Врховац, директор Инвестиционо-развојне 
банке Републике Српске у интервјуу за "Козарски вјесник".

ИНТЕРВЈУ
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ЖИВОТ

"Преко 30 година бавим се 
производњом купиновог 
вина. И други се сад тиме 
баве, али безуспјешно. Није 
им добар квалитет, јер је то 
специфична производња која 
захтијева подрумске просто-
рије, чисто росфрајно и ста-
клено суђе, те све остало што 
треба. Што се тиче темпера-
туре, она током врења не би 

смјела да осцилира, да не 
буде велики плус или минус. 
Потребна је константна тем-
пература", савјетује Станар.
Кажу да иза сваког успјешног 
мушкарца стоји жена, а из-
узетак није ни наш саговор-
ник који увијек може да се 
ослони на супругу Росу, али 
и остале чланове породице. 
У сезони рачунају на вријед-

не руке својих синова, снаха 
и унучади, без којих не би 
обавили бербу на вријеме. 
Управо због здравља поро-
дице, Станари су велики про-
тивници хемије и посвећени 
су органској производњи.  
"Употребљавамо врло мало 
хемије, највише стајњак ђу-
бар и природна средства 
за прскање. Користимо нај-
чешће млијеко, соду бикар-
бону и уље у једној емулзији, 
а у другој коприву која је 
претходно била потопљена 
24 сата. Тиме пршћемо све 
наше производе. Ове ста-

ре аутохтоне сорте јабука и 
крушака не третирамо ни са 
чим, па шта остане", открива 
Роса Станар.  

У овом поднебљу, ракија је и 
даље омиљено пиће, а купи-
ново вино се углавном тра-
жи из здравствених разлога, 
истиче Станар. Он прави де-
сет врста ракије, искључиво 
за властите потребе и за по-
клон драгим људима. Душан 
и Роса узгајају и јапанску ја-
буку, смокву, крушку, аронију 
и друго воће од којих праве 
сокове и џемове. До богатог 
плода не долазе случајно, 
јер преко три деценије ула-
жу у систем за наводњавање. 
Признања им стижу и од дру-
гих.

"И они искуснији винари, 
који су производили вино 
на Фрушкој гори и штокуда, 
мени су одавали част. Кажу, 

имам неке своје тајне рецеп-
те, а у ствари их немам. Го-
динама су ми долазили сту-
денти из Бањалуке на праксу. 
Боравили би овдје десетак 
дана, али углавном су људи 
слабо заинтересовани за ову 
врсту производње. Све им 
објасним  како се шта ради, 
али ријетки су они који су ис-
пратили све фазе, од почетка 
до краја", говори Станар. 
Ниједна воћка му се није от-
ела. Све их је, каже, он кале-
мио, осим крушке црнице, 
старе преко 150 година, која 
се и данас поносно уздиже у 

дворишту куће, а остала му је 
у наслијеђе од покојног дједа 
и оца. 
"Зна да буде, чак, до хиљаду 
килограма крушке, за разли-
ку од виљамовке која ништа 
не роди", констатује Душан.  

ДУШАН СТАНАР, ПРОИЗВОЂАЧ ВИНА ИЗ ОШТРЕ ЛУКЕ

Овај брачни пар ведрог духа, није дозволио 
да их животне невоље поколебају. Четири 
пута су кретали од нуле и сваки пут изашли 
јачи. У пензији не мирују, а иако би се 
некоме учинило да је брига о плантажи и 
башти превише за њих, они у томе уживају.

СВИ СУ ЧУЛИ ЗА ВИНО ДУШАНА СТАНАРА. ТОКОМ ГОДИНА, МНОГИ СУ ПОСЈЕЋИВАЛИ ЊЕГОВУ ПЛАНТАЖУ У 
ОШТРОЈ ЛУЦИ ДА БИ СЕ УВЈЕРИЛИ У КВАЛИТЕТ КУПИНОВОГ ВИНА ОВОГ ДОМАЋИНА И ДОБИЛИ КОРИСТАН САВЈЕТ. 
БЕЗ СУМЊЕ, СТАНАР ЈЕ ИМАО ШТА ДА ИМ КАЖЕ. ВИНО ПРАВИ ЗА ВЛАСТИТУ ДУШУ, А РАДО ГА, КАЖЕ, ПОКЛАЊА 
ПОРОДИЦИ И ПРИЈАТЕЉИМА.

Душан, који је по струци металац и 
у младости је радио у бродограњи, 
није пожалио што се вратио земљи и 
посветио производњи вина и воћарству. Д. Совиљ

Парцела у Оштрој Луци 

Супруга Роса велика подршка

Купиново вино кријепи душу и тијело

ЗА ЊЕГОВО ВИНО 

ЗНАЈУ И СТУДЕНТИ 

И МИНИСТРИ



www.kozarski.com
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Почео је са девет крава, а да-
нас је на фарми око 100 грла 
крупне стоке и осам расних 
коња. Јусуф Мурановић упу-
стио се у производњу млије-
ка 2015. године. Како каже, 
покренуо је посао помоћу 
кредита и брзо схватио да 
без породице неће имати 
успјешну фарму нити квали-
тетан производ. 
"Срећа да су син и снаха при-
стали на ово. Без њих двоје, 
не бих могао ништа. Они сва-
ко јутро устају у четири часа, 

моја жена им скува каву, а на-
кон што је попију, крећу око 
пола пет у шталу на мужу", 
каже Јусуф.
Поред исхране, хигијена је у 
мљекарству изузетно важна, 

свјестан је овај домаћин. То, 
између осталог, утиче и на 
квалитет млијека. Прије три 
године, набавио је и лактоф-
риз. На фарми Мурановића 
дневно добију око 1.100 ли-
тара млијека, а прије суше 
која им је однијела четири 
грла, та бројка износила је 
преко 1.400. За пласман, Ју-
суф не мора да брине, јер је 
откуп млијека обезбијеђен. 
"Све откупи дубичка мље-
кара. Презадовољан сам 
њима, нема шта! Редовни су 

у плаћању и зна се да ћеш 
прије десетог у мјесецу доби-
ти оно што си зарадио. И ре-
сорно министарство испош-
товало je своје. Сваког првог 
у мјесецу легне премија. То је 

изузетно коректно", истиче 
овај фармер.
Велика узданица и помоћ 
Јусуфу је његов деветого-
дишњи унук и имењак, који 
је сам узорао и посијао 150 
дунума. Воли овај посао, 
а навикао је, каже, и на 
чуђење околине. 
"Често орем с дидом. Поне-

кад одем сам потањирати и 
побрнати неке њиве. Возим 
велике тракторе, истјерам 
ђубар са оцем. Није ми теш-
ко, а драго ми је да олакшам 
својима, јер имају пуно по-
сла око муже", истиче овај 

вриједни дјечак.  
Да његове возачке способ-
ности нису пуста прича, увје-
рила се и наша екипа, пред 
којом је спретно маневри-
сао пољопривредном меха-
низацијом. Глава породице 

с поносом нам је показао 
фијакер, како каже профе-
сионални, из Беча, који су 
му син и снаха поклонили за 
рођендан. 

Фарма крава дневно даје 1.100 литара млијека

ПОРОДИЦА КЉУЧ УСПЈЕХА 
Фарма Јусуфа Мурановића у Доњим Гаревцима

ЗА УСПЈЕХ У СВАКОМ ПОСЛУ ВАЖНА ЈЕ ПОСВЕЋЕНОСТ И ЉУБАВ ПРЕМА 
ОНОМЕ ШТО СЕ РАДИ. ПОЉОПРИВРЕДНИК ЈУСУФ МУРАНОВИЋ БИ 
ДОДАО - И ПОДРШКА ПОРОДИЦЕ. БЕЗ ПОМОЋИ СИНА АМЕЛА И СНАХЕ 
НЕДИМЕ, ПРИЗНАЈЕ ЈУСУФ, НЕ БИ БИЛО НИ ФАРМЕ КРАВА НА ИМАЊУ 
МУРАНОВИЋА У ДОЊИМ ГАРЕВЦИМА, КОЈА БРОЈИ ОКО СТОТИНУ ГРЛА. 

У овој породици 
слоге и љубави 

не мањка. Иако 
је данас све рјеђе 

видјети више 
генерација под 

једним кровом, 
Мурановићи живе у 

хармонији и ослонац 
су једни другима.  

Они који познају овог вриједног домаћина 
из Доњих Гареваца, кажу да не заборавља 
на друге. Поготово у празничним 
данима. Јусуф већ годинама обрадује 
стотињак дјеце пакетићима које Дједа 
Мраз подијели пред школом у овом 
насељу, а како каже, када њега више не 
буде, то ће наставити његови потомци.    

Д. Совиљ

Унук Јусуф спретан за воланом

На Јусуфовој фарми и осам расних коња 

Три генерације Мурановића: дјед, унук и син  
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ТИМ ПОВОДОМ/МОЗАИК

Повећање је ово које ће напра-
вити проблеме у пословању, 
поручују из приједорске Ком-
паније "Инвинг инвест". Многи 
потписани уговори, како кажу,  
мораће бити отказани, јер њи-
хово испуњавање не би било 
рентабилно са повећаним трош-
ковима за електричну енергију. 
"Шта ћемо ми са новим угово-
рима који су потписани за испо-
руке у овој години? Нама нико 
не признаје нову цијену струје, 
јер су фиксне цијене, принци-
пом кључ у руке. Ми све треба 
да испоручимо по уговореним 
цијенама. Имамо ливницу, ко-
вање и све је на струју, енергет-
ски захтјевно", рекао је Горан 
Бојић, власник Компаније "Ин-

винг инвест".
Бојић напомиње да је протекле 
године већ поскупила такозва-
на активна енергија за око 100 

одсто. Једно од рјешења, каже 
он, о којем Влада РС, ресорни 
министар и "Електропривреда" 
треба да размисле је да елек-

трична енергија буде повољнија 
за оне којим она чини значајан 
удио у производњи.
"Јер, је то питање опстанка. Мо-
жда у неким другим дјелатно-
стима то није толико изражено, 
али у производњи гдје је завис-
ност од електричене енергије 
то је огромно оптерећење. Да 
нас ослободе, заједно са ста-
новништвом, обавезе плаћања 
обновљивих извора енергије", 

истиче Бојић. 
Цијена за све индустријске по-
трошаче биће иста, иако је било 
приједлога да се она разликује 
по привредним областима, па 
је приједлог "Електропривре-
де" био да она буде 72 евра по 
мегават часу. Од тог се одуста-
ло, али хотелијери сматрају да 
је и усвојена цијена превисока, 
нарочито у времену пандемије 
кад је угоститељство претрпје-
ло огроман удар на пословање. 
Додају да су се надали укидању 
индустријске тарифе за ову об-
ласт.
"Схватам да цијене енергената 
у свијету расту, да је неминов-
но да дође до поскупљења. Али 
мислим да се то код нас није 
требало десити, јер неке расхо-
де које "Електропривреда" има 
могла је свјесно избјећи", рекао 
је Радован Суртов, власник Мо-
тела "Ле Понт". 

ПРИВРЕДНИЦИ: ТО ЋЕ НАМ ДОДАТНО ОТЕЖАТИ ПОСЛОВАЊЕ

З. Јелић

У Удружења млинара свјесни 
су животног стандарда станов-
ништва, али и цијене пшенице. 
Прошла година завршена је 
историјским максимумом када 
је ријеч о свјетском тржишту. 
Са 150 евра по тони пшенице, 
дошло се до 300 евра. Много је 
разлога за скок цијена пшени-
це, објашњавају стручњаци: од 
суша у Америци, преко могућих 
поплава у Европи, до ескала-
ције ратних жаришта, али и због 
чињенице да Кина и даље ку-
пује све што се нађе на тржишту 
и троши сто милијарди долара 
на житарице. Очекивања од 

2022. године нису ништа боља.
"У овој години можемо оче-
кивати да ће пшеница у жетви 
стартовати са значајно вишом 
цијеном. Ако је прошле године 
она била око 170 евра по тони, 
ове године ће та цијена сигурно 
бити 250 евра. Уколико се деси 
енергетска криза, још више, 
уколико Кинези наставе да ку-
пују житарице, ако дође до рата 
у Украјини или још нешто, може 
се очекивати да ће 2022. бити 
рекорднија од 2021. године. За 
очекивати је да цијена вреће 
брашна од 25 кг достигне ону 
чаробну границу од 30 КМ", ре-

као је Зоран Кос, предсједник 
Удружења млинара Привредне 
коморе РС. 
Поскупљење брашна наговјеш-
тава и раст цијена осталих про-
извода, при чему су најрањи-
вији грађани са најнижим 
примањима, сматрају у Удру-
жењу за заштиту потрошача.
"Нисмо више паметни шта рећи 
и како зауставити све ове ције-
не. Босна и Херцеговина много 
је везана за увоз, а веома мало 
производа се производи у на-

шој земљи. То додатно компли-
кује ситуацију што се тиче по-
трошача, а пензије и плате, све 
је још увијек исто, без обзира на 
причу да ће најнижа плата из-
носити 590 КМ. То и даље није 
довољно да се може преживје-
ти", истиче Муриса Марић, 
извршни директор Удружења 
грађана "ДОН".
Нико не спори да је ово слобод-
но тржиште и да се у складу с 
тим формирају цијене, поручују 
из "ДОН"-а. Додају да пада у 

очи то да се темом поскупљења 
више баве медији и удружења 
за заштиту потрошача него они 
који би могли нешто конкрет-
но учинити. Талас поскупљења 
није проблем само Босне и Хер-
цеговине, већ цијелог свијета. 
Тежимо ка развијеним земља-
ма, али досад нам је углавном 
полазило за руком да их прати-
мо у негативним трендовима, 
мишљење је многих. 

У НОВОЈ ГОДИНИ НОВА ПОСКУПЉЕЊА

Д. Совиљ

Од 1. јануара скупља струја за индустријске потрошаче

Као разлог за повећање 
цијене електричне 
енергије надлежни су 
навели раст цијена на 
свјетским тржиштима, 
који је узрокован растом 
цијена енергената.

Прошлу годину обиљежио је талас поскупљења основних животних намирница који је пољуљао и највеће оптимисте 
у очекивању да ће се томе брзо стати украј. По свему судећи, ни 2022. не доноси много лијепих вијести, с обзиром 
на најављени раст цијене пшенице који за собом аутоматски повлачи поскупљење брашна и других производа.

Од 1.  јануара нове цијене струје за индустријске потрошаче. Тако да сада мегават час кошта 53 
евра, док је раније та цијена износила 39 евра. То је значајно поскупљење, кажу привредници, 
нарочито јер се све одиграло у неколико дана од најаве поскупљења до потписивања нових уговора 
о испоруци електричне енегије.  

Оно што није нека новост је да ће се раст цијена 
струје за индустријске потрошаче итетако одразити 
и на цијене производа, што је додатни ударац на 
џеп грађана. "Доћи ће до тога да ће све то опет 
платити потрошачи, све ће се прелити на њихова 
леђа.  Сви производи ће аутоматски поскупити. 
Тако да прича да домаћинства неће плаћати скупљу 
струју није никакав показатељ да неће расти и 
потрошачка корпа, која је већ сад преко 2.000 КМ и 
биће знатно скупља у наредним мјесецима", рекла 
је Муриса Марић, извршни директор Удружења 
грађана "ДОН".

Горан Бојић: Привреднике и 
становништво ослободити 
плаћања обновљивих 
извора енергије

Муриса Марић, извршни 
директор "ДОН-а"

Грађани прижељкују раст плата и пензија

Цијена хљеба порасла на марку и по



11.

www.kozarski.com

ВОДОРАВНО: 1. Изборник, 9. Очева мајка, 10. Земљиште, тло, 
12. Звијезда (гр.), 14. Недовољно тешка, 15. Потпетица, 17. Траг 
сјечива, 18. Тона, 19. Записати, забиљежити, 21. Сибирска рије-
ка, 23. Припадник семитских народа, 24. Ознака пречника, 25. 
Једно чуло, 27. Оквир, 28. Нота солимизације, 29. Непрофесио-
налац, 31. Проналазач Џемс, 32. Наређење, 33. Надимак Васе 
Мискина, 34. Гласно се радовати.    

УСПРАВНО: 1. Масно ткиво, 2. Протеин мишићних влакана, 
3. Америчка тв-серија, 4. Пето ћирилично слово, 5. Коњ, 6. 
Швајцарски јунак Виљем, 7. Планина у Турској, 8. Тениски 
реквизит, 9. Вртлар, 11. Нејасно видјети, 13. Друго ја, 16. 
Бивши аргентински фудбалер Пабло, 20. Главни град Италије, 
22. Фабрика уља у Брчком, 26. Шпански сликар Салвадор, 
28. Прошле године, 30. Правац отицања воде, 31. Башта, 33. 
Ознака калцијума, 35. Треће слово ћирилице.            

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ

Ослушкује: Радомир Речевић

ТРЕЋЕ УХО

ВАЖНО И ВАЖНИЈЕ                                                                        
Климатолози код нас немају шта да траже.                                                                
Нама је много важнија политичка клима.

 
КРУПНЕ ЗВИЈЕРКЕ                                                                                      

Не помињите ловцима крупне звијерке.                                                            
Бар они знају да крупне звијерке не треба тражити 

у шуми.

НИКО НИШТА                                                                                                  
Просјаци су огорчени!                                                                                           

Оволико господе, а из џепа никад ништа. 

НИШТА НОВО                                                                                              
У ријалити програмима ништа ново.                                                                              

Више се шире ноге него руке. 

НОГЕ И ГЛАВА                                                                                                 
Не разумијем ни то вино.                                                                                    

Више удара у ноге него у главу. 
 

МУТИРАНА КОРОНА                                                                                                  
Страх је као мутирана корона.                                                                                                   

Не погађа само једног човјека.

РАШИН КУТАК

Р. Речевић  

Снијегу и зимском ам-
бијенту највише су се 
обрадовали  малишани. 
Неки од њих уче своје 
прве скијашке покрете, а 
неки скијају већ више го-
дина. Заједничко им је да 
воле снијег и скијање и да 
уживају у томе. На Козари 
уживају и старији скија-
ши, који већ годинама не 
пропуштају почетак сезо-
не. Мирко Гојић из Новог 
Града каже да му скијање 
и Козара значе много, да 
је организација добра и 
да су стазе сваке године 
боље уређене. 
Инструктори скијања 
имају пуне руке посла. 
Истичу да има пуно за-
интересоване дјеце и 
позивају омладину да се 
придружи зимским чаро-
лијама Козаре. "Ски-рен-

тал је обновљен са новим 
скијама, новим панцери-
цама, позивам сву мла-
дост овог региона да нам 
се придружи", рекао је 
Миодраг Стојановић, ин-
структор скијања. 
Задовољни су и у Плани-
нарско-скијашком друш-
тву "Љубијски рудар" и 
надају се да ће услови за 
одржавање стаза потраја-
ти довољно дуго да се 
може рећи да је ски-сезона 
на Козари успјела. "Темпе-
ратура је задовољавајућа, 
имамо нешто и природ-
ног снијега, интензивно 
смо правили вјештачки 
снијег и успјели смо да 
обезбиједомо једну ски-
стазу за одрасле, раде два 
ски-лифта, имамо стазу 
за дјецу, беби ски-стазу и 
ски-траку", рекао је Божо 

Грбић, предсједник Пла-
нинарско-скијашког друш-
тва "Љубијски рудар".

ЗИМСКОМ АМБИЈЕНТУ
НАЈВИШЕ СЕ ОБРАДОВАЛИ 
МАЛИШАНИ

Почела сезона скијања на Козари

З. Совиљ

Ски-пас за одрасле 
износи 20, а за 
дјецу 15 КМ. 
Ноћно скијање је 
18 КМ. Док траје 
распуст љубитељи 
скијања моћи 
ће свакодневно 
да користе ски-
стазе на Козари. 
Када почне друго 
полугодиште ски-
стазе вјероватно 
неће радити 
понедјељком и 
четвртком.

На Козари је отворена сезона скијања. Снијега има довољно да се 
љубитељи зимских чаролија препусте уживањима и изазовима на 
ски-стазама. 

Инструктори скијања имају пуне руке посла 
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Дана 17.1.2022. навршава се тужна година дана од 
смрти наше драге

ЉИЉАНЕ ПЕШИЋ
(1958-2021)

С нама си увијек, у сваком дану, мисли и осјећају. Фалиш 
јако и заувијек си у нашим срцима.
Твоји: супруг Милорад, кћерке Николина и Милана, мајка 
Ковиљка.

16263

У недјељу, 16.1.2022. године у 11.00 
часова на Градском гробљу Приједор, 
дајемо четрдесетодневни помен нашем 

великом пријатељу

БОЖИДАРУ БАЈИЋУ
(1946-2021)

Горан Трубарац, Радован Шалабалија, 
Владимир Батко Мирковић и Миодраг 
Дамјановић са породицама.

0001

IN MEMORIAM

МИРКО МУТИЋ
Мирко Мутић  рођен је 7. марта 1953. 
године у Брезичанима, гдје је завршио 
основну школу. Средњу школу завршава 
у Приједору, а Педагошку академију, 
Одсјек српско-хрватски језик у Бањој 
Луци. Звање професора српског језика, 
а касније магистра стекао је уз рад.
Као наставник радио је у основним 
школама у Бусновима, Брезичанима 
и Приједору. Био је директор Основне 
школе "Мира Цикота" у Приједору, а 
касније директор Центра за основно 
образовање све до његовог гашења.
Изабран је за првог предсједника 
Актива директора основних школа. 
Заслужан је за оснивање Подручног 
одјељења Републичког педагошког 

завода у Приједору, гдје је радио као 
савјетник и руководилац одјељења.
Као предсједник Актива и и руководилац 
Подручног одјељења РПЗ значајно 
је допринио томе да организација 
наставног процеса  у школама у 
Приједору буде узор многима у 
Републици Српској. Као савјетник у 
Републичком педагошком заводу био 
је учесник у изради многих програма 
Завода, те учесник и реализатор 
многобројних пројеката.
Задње године рада у Заводу провео 
је као инспектор-савјетник за општу 
организацију рада школа.
Мирко Мутић је цијели свој радни вијек 
провео у образовању и то у његовим 

различитим  сегментима. Врло добро 
је био упућен у организацију рада у 
школама и законске прописе који ову 
област регулишу, те је своје знање 
користио да усмјерава и коригује рад 
многих који су са њим сарађивали. 
Као врстан зналац свог посла, радећи 
на различитим радним мјестима и 
обављајући одговорне функције имао је 
важну улогу у процесу развоја система  
основног образовања и васпитања  у 
Републици Српској.
Његови савременици и многобројни 
сарадници  имали су прилику да уче од 
систематичног, прецизног и одговорног 
човјека и просвјетног радника.
Због заслуга за развој и успјех школа на 

подручју Града Приједора  одликован је 
Светосавском повељом. Био је учесник 
Одбрамбено-отаџбинског рата од првог 
дана и то као референт за информисање 
у  Петој козарској бригади, а касније је 
именован за помоћника комаданта 
бригаде за морал. Као што је био у 
професионалном животу, тако је и 
међу својим саборцима био изузетно 
уважен и поштован. Ми који смо га 
познавали памтићемо Мирка Мутића 
као изузетног професионалца, али 
надасве као колегу и пријатеља за сва 
времена.

Колеге из просвјете

Расвијетљеност кривичних дје-
ла по непознатом извршиоцу 
износи, како  је рекао, 68 одсто 
док је проценат укупне рас-
вијетљености 87,9 одсто. Он је 
истакао, да су по структури нај-
бројнија имовинска кривична 
дјела, чак 429, од чега су 243 
тешке крађе и крађе. "Током 
протекле године проведено је 
више акција усмјерених на от-
кривање и расвјетљавање имо-
винских кривичних дјела, од 
чега је у оквиру акције "Хупер" 
расвијетљено 20 кривичних 
дјела и слободе лишена чети-
ри лица", рекао је Вујановић и 
додао да су једно од два раз-
бојништва расвијетљена, као и 
три разбоништва почињена у 
протеклом периоду. 

У прошлој години евидентира-
но је и девет ктивичних дијела 
одузимања моторних возила. 
Осам кривичних дјела је рас-
вјетљено.  Вујановић је пре-
цизирао и да је од тежих кри-
вичних дјела у прошлој години  
евидентирано и расвијетљено 
једно кривично дјело тешко 

убиство, убиство и два убиства 
у покушају. 

На подручју ПУ Приједор еви-
дентирано је 377 миграната. Ту-
жилаштву  БиХ достављени су  
извјештаји против три лица која 
се терете за два кривична дјела 
кријумчарење људи. Раденко 
Башић, начелник Сектора кри-
миналистичке полиције  иста-
као је да је током прошле годи-
не евидентирано 69 кривичних 
дјела привредног криминали-
тета, од чега 39 коруптивног 
карактера. Извршењем ових 
кривичних дјела причињена 

је, како је рекао, материјална 
штета у износу преко три ми-
лиона КМ.  "Евидентирано је 
51 кривично дјело из области 
злоупотребе опојних дрога и 
103 прекршаја", рекао је Башић 
и додао да је због насиља у по-
родици регистровано 141 кри-
вично дјело. 

Марио Милашин, начелник 
Сектора полиције је истакао 
да су из области јавног реда и 
мира евидентирана 433 пре-
кршаја, од којих је једно на-
рушавање јавног реда и мира 
у којем је учествовало више 

лица. "Сви јавни скупови проте-
кли су без инцидената", рекао 
је Милашин и додао да је ПУ 
Приједор у протеклој години 
евидентирала 803 саобраћајне 
незгоде, од чега 14 незгода са 
15 смртно страдалих лица. Из 
саобраћаја је искључено 2.668 

возача, од чега 2.334 због во-
жње под утицајем алкохола", 
рекао је Милашин и додао да је 
у 2021. години од повратника у 

чињењу тежих прекршаја из об-
ласти безбједности саобраћаја 
одузето  88 возила. 

ЕВИДЕНТИРАНО 940 КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА, 
УКУПНА РАСВИЈЕТЉЕНОСТ 87,9 ОДСТО

Годишња конфренција за новинаре Полицијске Приједор

Сретоја Вујановић, начелник Полицијске управе Приједор истакао је на конференцији за новинаре да је у протеклој години 
одржано повољно стање безбједности. Према његовим ријечима, евидентирано је 940 кривичних дјела, што је за 30 мање 
у односу на број кривичних дјела евидентираних годину раније.

ДОБРА САРАДЊА

Сретоја Вујановић  истакао  је добру сарадњу 
ПУ Приједор са органима локалне самоуправе, 
правосудним институцијама, удружењима и 
организацијама, као и са медијима којим се 
захвалио на објективном информисању. 

"ПРЕСРЕТАЧ" КОНТРОЛИШЕ 
БРЗИНУ ДО 16. ЈАНУАРА

На подручју Полицијске управе Приједор до недјеље, 16. 
јануара, биће појачана контрола учесника у саобраћају 
аутоматским мјерењем прекорачења допуштене 
брзине кретања помоћу радарског система такозваног 
"пресретача", најављено је из ове управе. Прекршаји 
евидентирани у одласку санкционисаће се директном 
контролом, а прекршаји евидентирани у доласку 
обрађиваће се накнадно, наведено је у саопштењу. 
Полицијска управа Приједор апелује да возачи поштују 
саобраћајна правила и прописе и да прилагоде брзину 
возила условима и стању на коловозу.

М. Згоњанин
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Дана 11.1.2022. престало је да куца срце наше вољене

МИРЕ (рођ. Шодић) МУТИЋ
(1949-2022) 

Вјечно ћеш живјети у срцима твојих најмилијих. Почивај у миру 
Божијем и нека ти је вјечно Царство небеско. Хвала ти за све!
Седмодневни помен нашој Мири је у суботу, 15. јануара, на 
Градском гробљу у Приједору. 
Ожалошћени: супруг Милош, дјеца Радојица и Данијела, снаха 
Јелена, зет Тадија, унучад Тамара, Тијана, Ана и Сергеј. 

16261

Тужно сјећање

МИРА (рођ. Шодић) МУТИЋ
(1949-2022) 

Вољени никад не умиру!
Заувијек у срцима: брата Владе и снахе 
Леле, братића Небојше и братичине 
Наташе са породицама. 
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Дана 3.1.2022. напустио нас је наш вољени брат, 
дјевер и стриц

МИЛОСАВ САБЉИЋ - ЋИЋО

Драги мој брате, туга и бол за тобом су бескрајни, а љубав према теби вјечна.
Брат Милорад са породицом.

16258

Дана 3.1.2022. напустио нас је наш вољени брат

МИЛОСАВ САБЉИЋ - ЋИЋО

Био си радост у срцу мом и у њему остаћеш.
Сестра Дрина.

16258

Дана 3.1.2022. напустио нас је мој брат

МИЛОСАВ САБЉИЋ - ЋИЋО

Драги мој вољени брате и никад заборављени. Хиљаду година може проћи, а мој 
бол за тобом неће проћи. Твоја ожалошћена сестра Мира.

16258

Дана 15.1.2022. навршава се тужних седам година 
од смрти нашег драгог оца и супруга

ДРАГЕ ТОПИЋА
Из Петровог Гаја.

Твој драги и насмијани лик заувијек ће остати у нашим срцима.
Твоји: Немања, Николина и Славица.

16221

Дана 15.1.2022. навршава се седам тужних година 
од смрти драгог нам

ДРАГЕ ТОПИЋА
(1970-2015)

Пролазе године, али љубав према теби је вјечна.
Ожалошћени: отац Милорад, мајка Ружица, брат Далибор, 
снаха Даниела, синовке Андреа и Матеја.

16221

Дана 18.1.2022. навршава се тужна година дана од смрти 
драгог нам

ЈОВАНА БАНОВИЋА
У суботу, 15.1.2022. у 11.00 часова дајемо годишњи помен на 
гробљу у Великом Паланчишту.
Твоји: супруга Слободанка, кћерка Весна и син Марко са 
породицама.

16260

Дана 6.1.2022. навршавају се четири године како 
није са нама наш тата

ЗОРАН (Станка) ГАВРАНОВИЋ

Недостајеш нам у свим тренуцима које смо требали да дијелимо са тобом.
Твоја дјеца Станко и Сандра са породицама.

16222

Тужно сјећање

МИРА (рођ. Шодић) МУТИЋ
(1949-2022) 

130122

Почивај у миру Божијем!
Заувијек у срцима: брата Раденка, снахе 
Зоре, братичина Нинославе и Вање и 
зета Млађе са породицом. 
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Дана 22.1.2022. навршава се шест мјесеци 
како је престало да куца једно племенито 
срце. Вољећемо те док живимо

ДРАГАН КОМОСАР - КОМСО

Твоји најмилији: мајка, отац, супруга и син са породицом.
16226

Дана 30.12.2021. навршиле су се двије године 
од смрти драге мајке и баке

МИЛКЕ БАЛТИЋ
Вријеме које пролази није јаче од наше љубави, 
захвалности, поноса и туге за тобом.
Твоји: син Бошко, кћерке Божана и Гога, унучад: 
Марко, Наташа, Емина, Раденко и Татјана, праунучад: 
Софија, Ивона, Корина, Емилија и Исидора.

16234

ТУЖНО СЈЕЋАЊЕ

САВА ЗДЈЕЛАР
(1933-2011)

НОВО ЗДЈЕЛАР
(1958-1995)

РАДЕ ЗДЈЕЛАР
(1928-2021)

Мира, Милка, Борис и Јагода са породицама.
16233

Посљедњи поздрав драгом и 
вољеном

МЛАДЕНУ 
КАТИЋУ

(1950-2021)

Отишао си прерано и изненада, оставио велику празнину и бол.
Недостајаће нам твој ведри лик, твоје присуство и пажња, а љубав 
и успомене ће остати вјечно у нашим срцима и мислима.
Твоји: супруга Соња, син Немања, кћерка Маријана, зет Игор, 
унучад Коста и Габриела.

16257

ДУШАНКА ГВОЗДЕН
(2015-2022)

Године пролазе, али 
ми још увијек много 
недостајеш. Твоја Сања.

16227

Посљедњи поздрав

МЛАДЕНУ КАТИЋУ

Са поштовањем чувамо успомену на тебе.
Породица Јандрић.

00002

Тужно сјећање

ОСТОЈА ЂУРИЋ
Јелићка-Омарска.

(17.1.2007-17.1.2022)

С љубављу, тугом и поштовањем сестра 
Мара, зет Небојша са породицом.

14578

ЗДРАВКИ АНТОНИЋ МАРЧЕТА
(1956-2021)

Вјечно смо захвални за несебичну љубав 
и срећу коју смо осјетили у сваком 
тренутку док си била са нама.
С љубављу и поштовањем успомене 
на тебе чувају твоји најмилији: Славко, 
Наташа, Бојана, Радоја и унук Андрија.

16252

У суботу 15.1.2022. у 10.30 часова дајемо 
годишњи помен на гробљу Пашинац 

нашој драгој и вољеној

Дана 17.1.2022. навршавају се четири 
године како нас је напустила

ЈЕЛЕНА КНЕЖЕВИЋ
(1981-2018)

Много нам недостајеш откако си нас 
оставила да тугујемо, али твој лик пун 
доброте и љубави памтићемо док живимо!
Драга наша Јецо, почивај у миру и нека те 
анђели чувају.
Твоја кћеркица Емилија, супруг Даниел, 
тата Ранко, мама Мира, сестра Дражена са 
породицом и брат Слободан. 16256

Посљедњи поздрав драгом пријатељу

МЛАДЕНУ КАТИЋУ
(1950-2021)

Много ћеш нам недостајати, с тугом и поштовањем.
Породица Балабан.

16230
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БРАНИСЛАВ СИМИЋ - БАНЕ
(10.1.2021-10.1.2022)

Бол и туга што смо те тако рано и на тако кобан 
начин изгубили, никад неће нестати из срца твоје 
мајке Јорданке, тате Ђорђа, брата Борислава, ујака 
Жарка, баке Невенке и Божане и дједа Бранка.

16205

Дана 17.1.2022. навршава се 40 тужних 
дана од смрти супруге, мајке и баке

ДРАГИЦЕ МИКАНОВИЋ
(1961-2021)

Дана 15.1.2022. посјетићемо њен гроб, 
те позивамо родбину, пријатеље и 
познанике да нам се придруже.

Породица.
16223

Borila se iz sve snage, snažno željela da pobijedi 
opaku bolest, naša carica

EDITA (rođ.Elezović) RAŠIĆ
(1965-2022)

"Kad smrt dođe, ona odnese sve što je njeno. 
Ali ostane sve važno. Pečat čovjeka u vremenu, 
njegova dobra djela i ljubav onih koji ga vole. 
Kad smrt dođe, ona pomogne životu da se sjeti 
svoje besmrtnosti."(B.D.)
Hvala ti draga za 45 godina divnog, dubokog i bezgraničnog prijateljstva.
Zauvijek tvoje Carice. 16229

Дана 19.1.2022. навршава се 40 дана од 
смрти нашег драгог оца, супруга и брата

ДРАШКА ТОШИЋА
(1952-2021)

Вријеме пролази, али туга у нашим срцима 
остаје заувијек.
Дана 16.1.2022. обиљежићемо четрдесетод-
невни помен и посјетити његов гроб, па позивамо родбину, пријатеље 
и комшије да нам се придруже.
Ожалошћени: син Тихомир, супруга Душанка и брат Боро. 16228

Дана 19.1.2022. навршава се 40 дана од 
смрти нашег драгог оца и дједа

ДРАШКА ТОШИЋА
(1952-2021)

Пролазе дани, а ми још увијек не вјерујемо 
да те више нема, бол је велика, али док жи-
вимо ми, живјећеш и ти у нашим срцима и 
мислима.
Твоје кћерке Тијана и Дијана, зетови Жељко и Драган, унучад Марија, 
Марко, Лука и Уна. 1622

Дана 19.1.2022. навршава се 40 тужних дана 
од смрти нашег драгог брата и ујака

ДРАШКА ТОШИЋА
Из Буснова.

Туга и бол не могу те вратити, али сјећање на тебе вјечно ће трајати.
Легендо моја, почивај у миру.
Твоја сестра Божана и сестричина Жељка са породицом. 16228

Дана 19.1.2022. проћи ће осам година 
како није са нама наша вољена сестра 

и тетка

МАРИЈА БРКИЋ
(2014-2022)

Чувамо те у срцу и носимо најљепше 
успомене на тебе.
Нека те у тишини прати наша љубав јача 
од заборава.

Воле те твоји: сестра Ана 
и сестрић Драги. 16232

РАДЕНКО 
ТОРБИЦА

(16.5.1961-6.1.2022)

Драги наш Рашо, мили 
преблаги пријатељу 
свих нас, тужни смо што 
си нас оставио, али и 
благодарни што си за дужи низ година с нама био 
и умиривао и насмијавао нас свију.
Ожалошћени: Живанка Кечан, супруга, поћерка 
Мирјана Дринић и супруг јој Дражен Дринић са 
синовима Страхињом и Вуком. 16231

Последњи поздрав 
вољеном брату, стрицу и 

дјеверу

РАДЕНКУ 
ТОРБИЦА

(16.5.1961-6.1.2022)

Улична свјетиљка је изгубила сјај, лептировом 
лету је дошао крај, у нашим си срцима заувијек 
знај.

Твоји: Рајко, Дејо, Марко и Гога.
16250

Дана 15.1.2022. навршава се 40 тужних 
дана од смрти нашег драгог

СИМЕУНА ТОРБИЦЕ
Тог дана у 10.30 часова дајемо 
четрдесетодневни помен на Гламочком 
гробљу.
С тугом и поштовањем твоји: супруга 
Мира, кћерка Весна, зет Горан, снаха 
Гордана и унучад.

16259

Дана 15.1.2022. навршава се тужна 
година од преране смрти

ЗДРАВКА ОСТОЈИЋА
Немоћни да промијенимо тужну 
стварност, остаје нам да те са љубављу 
памтимо и заувијек носимо у срцу. 
Волимо те.

Твоји: мајка Нада, кћерка Деа 
и супруга Драгица.

16225

Нашем спортском 
пријатељу

ЗДРАВКИ  
ОСТОЈИЋУ

Од Атлетског клуба "Приједор" 
и Текашког друштва "Бовец".

16253

Тужно сјећање

МИЛОЈКА 
ДЕРЕТИЋ

(15.1.2016-15.1.2022)

Вријеме пролази, али сјећање на тебе остаје 
вјечно у нашим срцима.

Твоји најмилији.

16251
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''Желим да се захвалим нашем 
предсједнику, Александру Са-
вићу који нам је омогућио да 

учествујемо на овом турниру, 
једна сјајна организација, по-
звао бих све навијаче да ис-
прате овај турнир у што већем 
броју'', рекао је Марко Ђенадија 
из екипе ФСА Приједор.
У Организационом одбору исти-
чу да им је намјера била врати-
ти мали фудбал у Приједор. 
''Ми смо првенствено замисли-
ли да ово буде турнир за сени-
оре и ветеране, међутим онда 
смо се одлучили и за млађе 
категорије да организујемо 
турнир, тај ће се турнир игра-
ти викендом'', рекао је Ненад 
Мејакић, предсједник Органи-
зационог одбора Турнира.
Организатор Турнира је Спорт-
ска дворана "Младост", а гене-
рални покровитељ Град Прије-
дор. 
''Након неколико година паузе 

опет се турнир вратио у дворану 
и Приједор, морам да изразим 
своје задовољство што је тако и 
надам се да је ово симболичан 
почетак године у којој ће Град 

Приједор извршити бројна ула-
гања у инфраструктуру што се 
тиче спорта и надам се да ће 
се то врло брзо видјети по ула-
гањима у дворану и на стадио-

ну", истакао је Жарко Коваче-
вић, замјеник градоначелника 
Приједора.  

ФИНАЛНЕ УТАКМИЦЕ ДО 23. ЈАНУАРА

Клуб је ово који је основан 1993. 
године. Од тада, па до данас, 
кроз овај клуб је прошло преко 
5.000 дјеце, такмичара, спорти-
ста. Прве кораке је ту направио 
и Игор Ђукановић, као клинац, 
а потом и успјешан такмичар, 
па онда тренер, а данас и пред-
сједник "Козаре",  те Извршног 
одбора Теквондо савеза БиХ.
"Клуб је увијек активан, а коли-
ко се ради можда је боље рећи 
да смо проактивни. Чак и у овом 
времену пандемије и свега што 
је прати и имамо преко 50 ак-

тивних чланова. Дјеца су увијек 
ту, јер воле спорт и воле овај 
клуб", каже Ђукановић.
Претпрошла година била је 
тешка, јер се није могло на так-
мичења, а и у добром дијелу 
спортисти су били ускраћени и 
за тренинге. Но, прошла је била 
много боља, јер су врата спор-
тских борилишта била широм 
отворена. А "Козара", као клуб 
са мноштвом освојених трофеја 
током деценија брзо се вратила 
на колосијек успјеха. 
"Направили смо добар посао, 

били смо на девет такмичења. 
Државно првенство, првенство 
РС, турнири и купови у бројним 
градовима, а сезону смо закљу-
чили у Београду. Тако да се и на-
кон свих потешкоћа, међу којим 
су и оне финасијске, ми се и 
даље боримо да задржимо свој 
ниво", прича Ђукановић.
А враћање у ритам кренуло је 
са домаћег терена, тачније са 
"Козара Купа", који овај клуб 
традиционално организује. Так-
мичење је својим присуством 
увеличао и амбасадор Јужне 

Кореје у БиХ, земље из које ова 
борилачка вјештина и потиче, 
Ким Донг Чан.
Што се тиче проблема с којима 
се текводно на овим простори-
ма суочава један је заједнички 
са већином других спортова. 
А то је чињеница да спортисти 

који су били успјешни у омла-
динским категоријама тешко 
настављају сениорску каријеру.
"Једноставно, дешава се да ми 
стварамо младог и перспектив-
ног спортисту, са добрим јуни-
орским резултатим. И онда кад 
треба да пређе у сениоре де-
шава се да или оду на факултет, 
или морају да почну да раде. 
Једноставно, немамо могућност 
да финансијски подржимо ту 
дјецу, па се морају опредијели-
ти или за школовање или за по-
сао. И тако сви остајемо без тих 
очекиваних сениорских медаља 
и такмичари и клуб", појашњава 
Ђукановић. 
Уз више системске подршке 
резултати не би изостали, што 
показују примјери попут Неџа-
да Хусића, који је освојио пето 
мјесто на Олимпијади у Токију 
прошле године као репрезента-
тивац БиХ. 

Приједор у знаку турнира у малом фудбалу

ЗА 29 ГОДИНА КРОЗ КЛУБ ПРОШЛО 5.000 ДЈЕЦЕ

У Приједору се игра турнир у малом фудбалу 
''Приједор 2022'', на којем учествује преко 50 
екипа. У категорији сениора, пријављено је 28 
екипа, а код ветерана пет.

Текводно клуб "Козара" 

Ако бисте се запитали који је то борилачки спорт најпопуларнији међу 
млађим нараштајима у граду на Сани, тешко би вам на памет прво пао 
текводно. Неколико је клубова који раде у Приједору, а међу оним са 
најмасовнијим чланством и најдужом традицијом је свакако Текводно 
клуб "Козара".

Марко Ђенадија: Позивам 
навијаче да турнир испрате 
у што већем броју 

Клуб тренутно броји 50 активних чланова 

Д. Совиљ

З. Јелић

Разлог за оптимизам даје и велик број дјеце која 
долазе и прве спортске кораке праве у теквондоу. 
"Није то само код нас, већ је и у Европи теквондо 
најмасовнији спорт након фудбала. Ово је спорт 
који је изузетно добар за развој дјеце, забаван је, 
а опет су дјеца заштићена опремом у борбама, а 
могућност за повреде је сведена на минимум", 
навео је Ђукановић. И наравно, ово је спорт изнад 
свега, а потом борилачка вјештина. И учи нас да се 
никад не одустаје и да уз труд и залагање ни успјех 
неће изостати.

Игор Ђукановић, предсједник 
Теквондо клуба "Козара" 

Наградни фонд износи 10.000 КМ. Побједник турнира освојиће 5.000 
КМ, другопласирани 2.000 КМ а трећепласирани 1.000 КМ. Улазница 
кошта 2 КМ, а сваке вечери извлачиће се томбола и биће награђено 
троје најсрећнијих добитника.


