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Мира није хтјела да се Загорка (83) смрзава на пијаци
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АКТУЕЛНО

Изолација и боловање радника због короне нови изазов за предузетнике

ПОСЛОДАВЦИ НА МУКАМА, КОРОНА СМАЊИЛА БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ

Значајан број боловања и изолација због вируса корона, на муке су ставили
и послодавце. Тешко је организовати процес рада с мањим бројем радника.
Не трпе само велики привредници, већ и занатско-предузетнички сектор у
којем је дијелом због вируса, а након празничног периода, знатно смањен
обим посла.

Синиша Тривић, управник ТЦ
"Патрија"
Занатско-предузетничи сектор
само у Приједору запошљава
око 3.500 радника у 1.250 регистрованих радњи, међу којим
је највише оних угоститељских.
Срећа је, кажу, што сад, након
празничних гужви имају мање
посла, па се и лакше сналазе
уколико неко оде у изолацију
или на боловање због короне.
Најтеже је с куварима, јер је замјену готово немогуће наћи.
Углавном још увијек се држе,
мада има прича да су неки, а
ријеч је о мањим кафићима, локале због короне чак на кратко
затворили. "Срећа у несрећи
што је овај највећи удар с короном кренуо сад послије празни-

ка. Да је било преко празника
онда би баш било критично. Сад
се сналазимо, уколико се неко
разболи, јер је свакако обим посла преполовљен", каже Горан
Дакић, члан УО Занатско-предузетничке коморе Приједор. Додаје да је било неких прича да
су неки чак и затворили локале.
"За кафиће је лакше, снађу се,
ускочи газда, неко одради смјену, укратко сналазе се, али проблем су ресторани с кухињом и
већим обимом посла. Ту је баш
тешко надомјестити радника",
прича Дакић. У "Патрији" је
ових дана примјетно мање гужве. То је, тврде, тамо уобичајено
за ово доба године, јер смо се
током празника прилично истрошили. "Патрија" запошљава
око 200 радника, а раде и сви
локали, њих 24. И овдје се,
када су боловања и изолација у
питању, сналазе да не би трпио
процес рада.
"Уколико неко и оде у изолацију
они имају довољан број радника да то могу премостити, тако
да није било затварања. Успијевају да одрже радно вријеме,
али и с постојећим бројем радника покрију радну смјену",
каже Синиша Тривић, управник
Тржног центра "Патрија". Тврди
да је било за очекивати, сад у
другој половини јануара, да ће
купаца бити мање, јер се након
празника, а показала је то и ранија пракса, људи мало повуку.

Горан Дакић, члан УО
Занатско-предузетничке
коморе Приједор
"То је такво вријеме, једноставно послије ових празника људи
се мало повуку. Истрошили су
се", закључује Тривић.
И док се мали како тако сналазе,
већи привредници због боловања и изолације већ сад рачунају на мање приходе и губитке.
Није само у питању процес организације рада, већ и смањен
обим
производње.
Према
сазнањима из Уније послодаваца Републике Српске један број
је и затворио објекте. "Да смо
били озбиљнији, придржавали
се епидемиолошких мјера, да
се по слављима нису шетали и
они са сумњивим симтомима

Мање гужве
рити за неких 15-так дана, мада
посљедице по привреднике
ипак остају."Па евидентно је да
тренутно у Републици Српској
имамо велик број радника који
су заражени короном и да је
на многим мјестима смањена
производња. Чак имамо и дио
објеката који су затворени због
недостатка радника. Значи, послодавци тешко испуњавају
своје и домаће и иностране
обавезе. Према томе ситуација
није нимало лака", каже Тривић
тог не би било", каже Саша Три- мишљења да с друге стране повић, предсједник Уније посло- маже и нова мјера скраћења
изолације.
даваца Републике Српске.
Очекује ипак да би се ситуација
с овим сојем короне могла смиМ. Згоњанин

БЕЗ ЗЛОУПОТРЕБЕ
БОЛОВАЊА
Из Уније послодаваца
Републике Српске истичу
да до сада нису имали
случајева злоупотребе
боловања и изолације
због короне, као и да
радници у фирмама
поштују
прописане
епидемиолошке мјере.

Костајница након разорног земљотреса

НА ПРОЉЕЋЕ ИЗГРАДЊА СЕДАМ НОВИХ КУЋА
Многим Костајничанима крај 2020. године урезао се дубоко у сјећање. За само неколико
секунди остали су без крова над главом. У разорном земљотресу у потпуности је
уништена и кућа Јасминке Жигић.

Уточиште је пронашла у дому
рођака, недалеко од дома у
којем је живјела скоро 50 година. И данас јој није лако гледати
разрушену и девастирану кућу,
али нада се да ће на истом мјесту
ускоро бити саграђена нова, јер
је на списку оних којима ће Општина Костајница и Швајцарски
"Каритас" градити кућу.

"Кућа нам је у потпуности страдала у потресу. Из ње смо изашли
тог 29. децембра 2020. године и
више нисмо ушли. Надам се да
ће нам Општина направити нову
кућу. Обећали су", прича Жигићева у нади да ће што прије уселити
у свој дом.
Сличну судбину дијели и Радован
Тривунџа. У Костајницу је избје-

гао из Хрватске. Након неколико
година подстанарског живота,
купио је кућу, која је, усљед земљотреса, у потпуности порушена. И он се нада изградњи новог
објекта."Кућа није условна за
живот, зато живимо у контејнеру.
Имамо обећања да ће нам ове
године ријешити стамбено питање", рекао је Тривунџа.

се да неће бити жалби и да ће
до 1. априла почети да се изводе радови на изградњи нових кућа. Ми смо обухватили
објекте који нису условни
за становање. То су
објекти шесте категорије, а власници-

Једна од разрушених кућа

ШТЕТА 9,6 МИЛИОНА КМ
Материјална штета је огромна, тако да бројне донације
које су до сада стигле у Костајницу нису биле довољне за
потпуну санацију. Одборници Скупштине општине Костајница прошле године усвојили су елаборат о процјени
штете од земљотреса, у којем се наводи да она износи
9,6 милиона марака.

Јасминка Жигић: Кућа нам је у
потпуности страдала у потресу

Посљедице земљотреса и данас видљиве

2.

План је да на прољеће почну радови на изградњи седам нових
кућа у Костајници, за шта је Општина издвојила 180.000 марака. Исто толико обезбиједио је и
Швајцарски "Каритас".
"Пројекат је спреман. Тендер
се затвара 2. фебруара. Надам

ма објеката који спадају у пету
категорију обезбиједили смо по
18.000 марака", истакао је замјеник начелника општине Костајница, Драган Којић.
Б. Дакић
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Властитим средствима ШГ "Приједор"

ОТВОРЕНЕ НОВЕ ПРОСТОРИЈЕ
ШУМСКЕ УПРАВЕ "КОСТАЈНИЦА"
У
Костајници
су
свечано отворене нове
просторије Шумске
управе којe су, како
је речено, купљенe
властитим средствима
Шумског газдинства
"Приједор".

Земљотрес који је, у децембру 2020. године, нанио велику материјалну
штету овој општини, није
заобишао ни Шумску управу, чија је зграда претрпјела таква оштећења да
је боравак у њој био не
само неуслован него и
опасан по безбједност запослених. Није се губило
вријеме и у кратком року
купљен је нов простор од
преко 90 квадрата.
"Морали смо, послије земљотреса, да напустимо
стари објекат који није био
адекватан, а захваљујући
директору
Шумског
газдинства "Приједор", у
рекордном року смо добили нове просторије.
Веома смо задовољни
због тога", рекао је Дарко
Љубојевић, управник ШУ
"Костајница".
Свечану врпцу пресјекли
су ресорни министар Борис Пашалић, директор
"Шума Републике Српске"
Славен Гојковић и директор Шумског газдинства
"Приједор", Саша Бурсаћ.
Бурсаћ је изразио задовољство што је све урађено у кратком року и по
систему "рау-бау". Зграда
у центру Костајнице, која
је нова адреса тамошње

Шумске управе, стара је
десетак година, а квадрат
је плаћен по цијени од око
1.600 КМ.
ДОМАЋИНСКО
ПОСЛОВАЊЕ
"Када кажем да нас је изашло око 1.600 КМ по квадрату, мислим и на комплет намјештај, простор
је опремљен и потпуно
усељив.
Презадовољан
сам тиме што смо направили, а добро је што је
простор био у 'рау-бау'
систему, тако да смо га
могли одмах прилагодити потребама 17 радника
Шумске управе "Костајница", рекао је Бурсаћ.
Званичници нису штедјели комплименте на рачун
Шумског газдинства "Приједор" захваљујући чијем
домаћинском пословању
је, како је речено, била

Шумско газдинство "Приједор" запошљава
око 230 радника, а поред Дирекције у Приједору, припадају му шумске управе у Новом Граду, Костајници, Козарској Дубици,
Оштрој Луци и Крупи на Уни.
могућа ова инвестиција.
Подсјетимо, прошле године је Шумска управа у Оштрој Луци добила властиту зграду након деценија
подстанарства, а у плану
су и нова улагања.
"Шумско газдинство "Приједор" већ неколико година показује изузетне
резултате и на основу тога
имамо могућност да овако нешто завршавамо по
шумским управама. У плану је реконструкција појединих објеката и у другим управама и локалним
заједницама, а све је то
само захваљујући добром

пословању и ангажману радника приједорског
газдинства", нагласио је
Славен Гојковић, директор
ЈПШ "Шуме Републике Српске".
Борис Пашалић, министар
пољопривреде, шумарства и водопривреде РС,
потенцирао је да се ради
из властитих средстава
Шумског газдинства, што
је, како је рекао, доказ
да се домаћинским руковођењем може успјешно
пословати, остварити профит и инвестирати у нове
објекте.
Д. Совиљ

Функционалан простор од преко 90 квадрата
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СТАВ

ОТВОРИТЕ ОЧИ
И ПОГЛЕДАЈТЕ
ОКО СЕБЕ

Ових дана из главе ми никако не излази једно случајно познанство. Ту,
у нашој близини, на Градској тржници, дирљив сусрет двије жене.
Загорке (83) и изгледом дупло
млађе Мире која је, међу бројним
продавцима, уочила баш ту старицу која уморна и промрзла, с тезге,
својим радом покушава да себи и
млађем сину, иначе инвалидном
лицу, намакне паре за свакодневно преживљавање.
Један дан Мира је Загорки донијела јакну, други јој је поклонила
своје рукавице, скинула их и дала
Загорки, да јој се руке не мрзну. У
међувремену је "почистила" Загоркин штанд. Све што је старица
пјешке и на леђима довукла у Приједор из села подно Козаре, у трен
покуповала. Није било пуно, неколико хрпица салате, першуна, сушене јабуке за компот, приглавци...
Само зато да се старица на пијаци
не би даље смрзавала. Није било
ни много драме око ове куповине,
а ни великих ријечи.
Једноставно, једна је препознала
туђу муку, друга јој се на свој начин, топлим, али уморним погледом захвалила. И отишла. Сутра
ће опет по овом минусу на пијацу,
иза штанда срећна ако кући донесе
10, 20 марака. Не жали се Загорка
на живот који има. Лагано нашој
екипи каже: "Тако мора, јер другог
излаза нема". Види се, мучне јој и
камере и новинари. Досадни смо,
али ипак прича. И Мира је отишла
неким својим путем. И кад поново
дође у Приједор, опет ће вјероватно до пијаце, да види да ли има Загорке. И да ако је ту, опет све купи.
Ове приче су ријетке и зато ваљда
и мени драгоцјене. Колико се често
у овим мучним временима короне,
без ње сад не иде ни једна прича,
осврнемо око себе. Да погледамо
људе, да видимо да ли им је тешко, како живе, имају ли какву муку,
проблем који би ваљало заједно
побиједити. Хвата ли нас паника од
тог да смо сами себи центар свијета, а проблеми које имамо попут
планине.
Имамо ли саосјећања према другим људима или нам је све мање
важно осим нас самих. Саосјећање
са оним који у том тренутку има
мање него неко од нас, ма како то
наше било мало, није та роба коју
је Мира купила са штанда. Знам поуздано да јој не треба, као ни што
нашој Загорки не треба милост, али
је "књига" из које би требали учити.
Искључиво они, који ово "градиво"
нису прешли у рођеној кући или
на некој од животних степеница.
Вриједи покушати, јер осјећај да
си добар човјек је непроцјењив.
Зато, отворите очи и погледајте око
себе. Ако макар негдје препознате
причу сличну Загоркиној и не окренете главу од ње, има наде за нас.
М. Згоњанин

ИНТЕРВЈУ

Раде Росић, начелник Одјељења за привреду и предузетништво

ГРАДУ ВРАТИТИ МЈЕСТО
КОЈЕ МУ ПРИПАДА НА
ЕКОНОМСКОЈ МАПИ
СРПСКЕ

Нова Градска управа интензивно ради на унапређењу
привредног амбијента у
циљу повећања запослености, привлачења домаћих
и страних инвестиција, повећања конкурентности и
самим тим враћања града
Приједора на мјесто које му
припада на економској мапи
Републике Српске, истакао
је у интервјуу за "Козарски
вјесник" Раде Росић, начелник Одјељења за привреду
и предузетништво у Градској
управи Приједор.
► Колико је пандемија вируса корона успорила привредни развој?
- Стање привреде у Граду
Приједору тренутно није на

жимо те посљедице. Једна од
важнијих активности коју планирамо ускоро завршити је
израда стратешког документа
"Анализа и акциони план развоја предузетништва града
Приједора 2021 – 2027" који
има за циљ да кроз конкретне мјере подршке унаприједи
стање привреде, креира нова
радна мјеста и нове инвестиције.

КМ. Град Приједор је обезбиједио додатних 600.000
КМ, јер планирамо да
завршимо
и н ф р а структуру

► Да ли су у овој години планирана нова инвестирања у
Приједору и о којим фирмама се ради?
- Тренутно имамо неколико
фирми које су почеле са изградњом нових производних
погона. Ради се о три домаће
фирме које су започеле изПриједора, имамо заиста одличну сарадњу. Заједно реализујемо добар дио подстицаја и
пројеката Градске управе, посебно пројекте који се односе
на обуку и преквалификацију
радника. Тренутно Агенција
"ПРЕДА-ПД" кроз један пројекат заједно са Градом и међународним донаторима реализује изградњу центра за обуку
који ће послужити привреди,
Агенцији "ПРЕДА-ПД", те убрзати стварање бољег пословног амбијента.

У Индустријској зони ''Целпак'' шест фирми са више од 300 радника

задовољавајућем нивоу. С обзиром на то да имамо плате
испод републичког просјека и
да још увијек имамо велики
број незапослених. Пандемија
вируса корона није нам ишла
у прилог у претходном периоду. Прошле године смо у буџету Града обезбиједили 200.000
КМ за привредне субјекте који
су претрпјели посљедице
због пандемије вируса корона. У 2022. години такође смо
буџетом планирали одређене
подстицаје који би требало да
умање проблеме с којим се сусрећу наши привредници. Надамо се да ћемо и кроз остале
подстицаје, за које смо ове
године обезбиједили преко
600.000 КМ, додатно да убла-

градњу у Индустријској зони
"Целпак". Потписали смо уговор и са једним италијанским
инвеститором из области металске индустрије, који ће са
градњом погона почети на
прољеће у новој индустријској
зони. За инфраструктуру у тој
индустријској зони обезбиједили смо 1.400.000 КМ. Такође, у преговорима смо са
још неколико компанија.
► Која су то планирана улагања у Индустријску зону
"Целпак" у овој години?
- У Индустријској зони "Целпак" у току су завршни радови на јавној инфраструктури,
за које је Влада Републике
Српске обезбиједила 844.000

у дијаспори и позвали их да
улажу у Град Приједор. Такође, припремили смо и читав
низ олакшица при отварању
фирми у Приједору, као што
су подршка самозапошљавању и запошљавању нових
радника, подршка интернационалном повезивању привредних субјеката, као и обука
и преквалификација радника
► Дијаспора је огроман по- према актуелној потражњи на
тенцијал. Које олакшице Град тржишту рада.
нуди инвеститорима, да ли
ће на том пољу бити још не- ► Како оцијењујете сарадњу
ких новина?
Града и Агенције за економ- Ми смо већ започели низ ски развој града Приједора
активности. Прошле године "ПРЕДА-ПД"?
смо организовали Конферен- - Агенција "ПРЕДА-ПД" је једцију за дијаспору када смо на од кључних инструмената
презентовали све привредне у привредном развоју Града
потенцијале нашим људима
на тој локацији, гдје се тренутно граде три производна погона, поред постојећих
шест фирми које послују у овој
зони, које запошљавају више
од 300 радника. Очекујемо да
ће до краја ове године број
запослених на тој локацији
прећи 400.
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► Каква је сарадња са републичким нивоом када је и
питању подршка привреди и
предузетништву?
- Имамо одличну сарадњу
са републичким нивоом, као
што сам и поменуо они су и
прошлој години када смо се
обратили за помоћ у завршетку инфраструктурних радова у
Индустријској зони "Целпак"
обезбиједили 840.000 КМ.
Ми смо расписали тендер за
извођаче радове, радови су у
завршној фази, а Влада РС ће
исплатити тог извођача радова. Такође, уско сарађујемо
са републичким органима у
виду планирања подстицаја
и добар број наших привредника је аплицирао за подстицаје Министарства привреде
и предузетништва РС, који су
добили средства за набавку
машина, алата и опреме.
М. Шодић

ТИМ ПОВОДОМ
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Пандемија није утицала на реализацију
пројеката Агенције "ПРЕДА-ПД"

Све мање добрих мајстора

НА ПОПРАВАК КУЋАНСКИХ АПАРАТА
НАБАВЉЕНА ЦНЦ МАШИНА,
ЧЕКА СЕ НЕКОЛИКО ДАНА
ОТВОРЕН РЕСУРСНИ ЦЕНТАР,
МУЛТИМЕДИЈАЛНА САЛА...

Уколико вам се поквари веш машина, фрижидер или требате услуге вариоца
- будите спремни да мајстора чекате и по неколико дана. И у Приједору је, као
и у већини градова у Српској све мање добрих мајстора, јер је већина њих, у
Повезивање привреде, јавног и невладиног потрази за бољим примањима, отишла у Њемачку и друге европске земље.
сектора, један је од циљева Агенције за
доинсталатерима. Проблем је
и то што је све мање оних који
економски развој града Приједора "ПРЕДАимају жељу да уче овај занат.
ПД". Ту идеју реализују и кроз пројекат
"Доста их одлази. Тешко је наћи
правог радника. Ваљало би да
"РЕПРО", који подразумијева наставак
има неко да нам помогне", каже
сарадње ове агенције и Кластера "Дрво", који
водоинсталатер, Синиша Милиокупља дрвопрерађиваче из регије Приједор.
чевић.

У оквиру пројекта набављена
је и нова ЦНЦ машина, која је,
према мишљењу привредника
од великог значаја. "Она служи
за обуку. Доста ученика долази
на обуку, а долазе и из осталих фирми они који хоће да се
обуче, да виде како то функционише. "Ресурсни центар" и
Агенција "ПРЕДА" су нам значајни, јер им се обраћамо за

"ПРЕДА-ПД".
У "ПРЕДИ-ПД" наглашавају да
су неке од просторија у којима
раде реконструисане. У наредном периоду добиће и нови
простор, за шта је издвојено
више од 200.000 марака. Кажу
да пандемија није утицала на
реализацију њихових пројеката.
"Имамо пројекте из области

Оно мало што их је остало имају
толико посла да кажу да једва
могу испоштовати све оне који
им се јављају, а позива је све
више.
"Народ је у потражњи за мајсторима, јер је већина отишла вани
за бољим животом, тако да су
ова занимања сада у дефициту.
Доста је нервозних људи, треба
им мајстор хитно. Трудимо се
да испоштујемо све колико можемо ", прича Далибор Голић,
власник Електро-сервиса "Голић".
Све је већа потражња и за во-

Да је све мање добрих занатлија
потврдили су нам и у приједорским предузећима која запошљавају овај профил радника. У
"Боснамонтажи" тврде да плате
добрих мајстора достижу и до
2.000 марака, али ни то их, како
кажу, не може задржати.
"Могли би да запослимо још
радне снаге, да их има на тржишту. Не смијемо да узимамо
посла више, јер радне снаге на
тржишту нема. Нема ни необразоване радне снаге, а камоли
образоване", истиче Дарко Здјелар, директор предузећа "Боснамонтажа".
Веома је мало и ученика заинтересованих за занатска занимања. У средњим школама
рјешење виде у програму образовања одраслих.
"Ми ћемо са нашим партнерима

Приједорске фирме у потрази
за добрим занатлијама
односно заинтересованим фирмама којима су потребна оваква
врста занимања кроз тај систем
преквалификација да покушамо да упишемо заинтересоване
кадрове и особе које желе да
се школују за ова занимања и
да их образујемо да буду препознатљиви и да буду конкурентни на тржишту рада за ова
занимања", рекао је предсједник Актива директора средњих
школа регије Приједор, Александар Миљешић.
Б. Дакић

"Топлана" - Поред стандардних проблема још и "илегалци"

КОНТРОЛАМА СПРИЈЕЧИТИ ИЛЕГАЛНО
ПРИКЉУЧИВАЊЕ НА ГРАДСКО ГРИЈАЊЕ

Грађани дугују око 11 милиона марака Градској топлани, а додатни
проблем представља одјављивање корисника централног гријања. Са
постојећим бројем корисника и уз нагомилане дугове, ово предузеће не
може из текућег прилива средстава измиривати кредите и обавезе према
добављачима. Без помоћи Градске управе, истичу у "Топлани", не би могли.

У "Гаврановићу" машина служи за обуку
помоћ", рекао је Перо Гаврановић, власник предузећа за производњу и продају намјештаја
"Гаврановић".
У оквиру поменутог пројекта
формиран је и "Ресурсни центар", чије је сједиште у просторијама "ПРЕДЕ-ПД". Ту је и
мултимедијална сала, изложбени простор, али и дигитална
платформа.
"Основни циљ Ресурсног центра јесте да се да подршка привредном сектору, у свим оним
сегментима, који су њима, на
неки начин, недоступни. То
су, рецимо, сервиси за аплицирање за пројекте Европске
уније и слично", истакла је
Милена Гњатовић Симатовић,
пројект-менаџер
Агенције

Пројекат
"РЕПРО"
финансира Европска
унија и Влада савезне
Републике Њемачке.
развоја предузетништва, односно подршци развоја креативне индустрије, пројекте
који се финансирају из ИПА
средстава, односно пројекте
из области туризма, подршке
дрвопрерађивачком сектору,
развоју стручне радне снаге,
а ту су и пројекти подршке запошљавању, које финансира
сам Град", каже Горан Родић,
пројект-менаџер
Агенције
"ПРЕДА-ПД".
Б. Дакић

"Топлана" тренутно има 3.546 корисника
Посљедњих година, око 1.800
грађана одјављено је са система гријања. "Топлана" тренутно
има 3.546 корисника, што је недовољан број да би ово предузеће могло редовно сервисирати своје обавезе. Нова управа
затекла је у протеклој грејној
сезони велике дугове према
добављачима, које није могла
измирити.
"Досад су добављачи биомасе
плаћани из кредита, а дошли
смо дотле да се имовина "Топлане" више не може стављати
под хипотеку нити дизати нови
кредити. Градска управа помо-
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плане", у којој истичу да има корисника који никако не плаћају
рачуне.
"Топлана" такве случајеве редовно утужује, при чему мора
да измири и судске таксе, а
тешко успијевају наплатити дуг,
поготово када је ријеч о пензионерима и социјалним случајевима. У "Топлани" су, тврде, принуђени на непопуларну опцију
запљене и продаје некретнина
хроничних неплатиша.
"Тренутно имамо око 10.000
предмета на суду, гдје смо морали платити све те судске таксе

Доста одјављених корисника накнадно се поново
прикључило на систем централног гријања, истичу у
"Топлани", због чега су кренули у акцију контроле таквих
случајева. Уз асистенцију Комуналне полиције, намјера им
је да утврде чињенично стање, ко се илегално прикључио,
иако је одјављен и не плаћа рачуне за гријање.
гла је "Топлани" да исплати те
дугове. Јасно је да без Града не
можемо да функционишемо",
истиче Душко Милетић, директор "Топлане".
Дуг грађана за гријање, који је
достигао цифру од 11 милиона
марака, задаје велике проблеме
у пословању приједорске "То-

и порез на додатну вриједност,
а сама наплата од таквих корисника тешко иде. Нерадо се одлучујемо на тај потез, да дођемо
на извршење и узимамо личну
имовину грађана", рекао је Милетић.
Д. Совиљ

ТИМ ПОВОДОМ

Прву дозу вакцине примило само око 19.000 грађана

СВАКО СНОСИ ПОСЉЕДИЦЕ СВОЈИХ ОДЛУКА

"Ни ја ни моје колеге нисмо задовољни
бројем вакцинисаних грађана. Прву дозу је
примило њих око 19.000. Имам утисак да је
смањена заинтересованост за вакцинацију
против Ковида-19. Углавном је ријеч о
ревакцинацији и бустер дози. Не знам
због чега су грађани неповјерљиви према
вакцинама. Вјероватно су и друштвене мреже
направиле хаос у главама људи. А требало
би да поштују оне који су се школовали да
брину о њиховом здрављу", истиче Дијана
Ђерић, помоћник директора Дома здравља
за медицинска питања.
Додаје да здравствени радници не могу никог натјерати да
се вакцинише, али да су грађани ти који морају да сносе посљедице својих одлука.
Погоршање
епидемиолошке
ситуације након празника, чему
је допринијело и непоштовање
епидемиолошких мјера, било
је очекивано. Здравствени радници поново апелују на становништво да се вакцинише, јер,
како кажу, вакцинисани пацијенти углавном имају благу
клиничку слику у виду прехладе.
"Сви пацијенти који се јављају у
Акутно-респираторну амбуланту, а који су вакцинисани, имају
благу клиничку слику. Многи се
јаве само телефонски, да су тестирани и да се добро осјећају,
уз тражење савјета шта даље
да раде", истиче Дијана Ђерић.
Она наглашава да се епидемиолошке мјере морају поштовати, да би се смањио број
заражених у АРИ-ју и Ковид-амбуланти, те да би Дом здравља
радио нормалним режимом,
без занемаривања других пацијената. Ђерићева је замолила грађана за стрпљење и разумијевање, напоменувши да
нико неће остати непрегледан.

Дијана Ђерић: Пацијент на
првом мјесту
Ђерићева подсјећа да, уколико
грађани осјете симптоме акутне респираторне инфекције,
могу телефонски да се јаве у
АРИ-амбуланту, као и свом породичном љекару.
"Уколико не ради њихов љекар, ту је замјенски тим од
којег могу добити све информације. Ми имамо могућност
да у рачунару забиљежимо да
је то био телефонски савјет, те
да је пацијент дао податке, да
би се могло касније правдати
обољење од дана када је обо-

лио. Што се тиче тестирања, у
Дому здравља се врши брзи
антигенски тест. Тестирање се
врши и у АРИ-ју. Када се пацијент прегледа, он се упути да
ли на брзо антигенско тестирање или ПЦР, то зависи од пацијента. Одмах након тога знамо у ком правцу иде обољење.
Уколико је пацијент прегледан
у Акутно-респираторној амбуланти и има негативан тест,
добиће терапију, а контрола се
врши даље позивом код свог
породичног љекара. Уколико је
пацијент позитиван на ковид,
биће прегледан у АРИ-ју, добити терапију, а за даље лијечње
иде у Ковид-амбуланту", истиче Ђерићева.
Што се тиче поступка изолације, све лабораторије у Приједору, које су акредитоване за
брзе антигенске тестове, у току
дана пошаљу Хигијенско-епидемиолошкој служби податке
које су пацијенте тестирали и
ко је од тих пацијената позитиван. ХЕС већ ујутро има те податке. Пацијенти се позивају и
шаљу се подаци инспекцији за
изолацију.
"Досад је то рјешење стизало
на кућну адресу грађана, мада
знам да је Инспекција сада
затрпана послом. У једном
моменту смо имали велики
број пацијената са позитивним
брзим антигенским тестом и
грађана који су као контакти морали у изолацију. Били су затрпани и у ХЕС-у и у Инспекцији,
али мислим да се то сад полако
распетљава. Тако да грађани не
треба да се сикирају због својих
рјешења. Уколико се деси да га
нису добили, а изолација им је
истекла, онда треба да се јаве
у ковид-амбуланту гдје ће добити све савјете шта даље. Они
по своје рјешење могу да оду
у Инспекцију кад изађу из изолације и на тај начин правдају
своје боловање, на основу рје-

Вакцинални пункт у Дому за старија лица
шења о изолацији", рекла је др
Ђерић.
Не спори, каже, административне проблеме, али пацијенти, сматра Ђерићева, морају
бити свјесни да није све ни до
здравствених радника.
"Ми се трудимо свим силама
да грађани не осјете сву тежи-

ну овог посла и колики је број
обољелих, али некад не можете сву администрацију ријешити на вријеме. Нама је на
првом мјесту пацијент, да буде
прегледан и упућен гдје треба",
закључује Дијана Ђерић.
Д. Совиљ

Друго полугодиште у Приједору
почело редовно

ИМА ПОЗИТИВНИХ И
УЧЕНИКА И ПРОФЕСОРА

Другo пoлугoдиштe пoчeлo je рeдoвнo у приjeдoрским
oснoвним и срeдњим шкoлaмa. Нaдлeжни кaжу дa прaтe
eпидeмиoлoшку ситуaциjу у шкoлaмa. Пoдaци Aктивa
дирeктoрa oснoвних шкoлa Приjeдoр су oсaм пoзитивних
учeникa, 115 у изoлaциjи, дoк je нa кoвид пoзитивнo 25
нaстaвникa, a 19 их je у изoлaциjи. Штo сe тичe приjeдoрских
срeдњих шкoлa закључно са уторком позитивно на вирус
било је 13 ученика и девет професора. У изолацији је било 55
ученика, као и девет професора. Нови пресјек стања у средњим
школама на подручју града биће познат у понедјељак.
Eпидeмиoлoшкe мjeрe у шкoлaмa пoдрaзумиjeвajу oбaвeзну
дeзинфeкциjу руку приликoм улaскa у шкoлу, нoшeњe мaскe
зa вриjeмe крeтaњa крoз шкoлскe прoстoриje и зa вриjeмe
шкoлскoг oдмoрa, кao и нaкoн зaвршeткa нaстaвe и излaскa
из шкoлe.
З. Јелић

Oвe гoдинe нoвe стипeндиje из грaдскoг буџeтa

И
ПEРСПEКTИВНИ
СПOРTИСTИ
БИЋE
НAГРAЂEНИ
Oвe гoдинe пeрспeктивни спoртисти дoбиjaћe
стипeндиjу из грaдскoг буџeтa. Бићe дoдиjeљeнo
30 стипeндиja, a oсим пeрспeктивних спoртистa
дo 18 гoдинa стaрoсти, прaвo нa стипeндиjу
имaћe и спoртисти, лица са инвалидитетом и
пoтeнциjaни oлимпиjци.
Стипeндирaњу сe нajвишe
рaдуjу млaди спoртисти, oсвajaчи брojних мeдaљa. Meђу њимa
су стoнoтeнисeркa Maриja
Гњaтић и тeквoндoистa Бoжидaр Пилипoвић, кojи истичу
дa ћe им тo бити вeликa пoмoћ

и пoдстрeк зa будући рaд.
"Oбрaдoвao сaм сe, jeр су вeлики трoшкoви дa oдeмo нa тaкмичeњa. Oпрeмa je скупa, a ja
жeлим дa нaстaвим сa трeнинзимa и тaкмичeњимa, jeр вoлим спoрт. Бoљe дa сe трeнирa,

КОНКУРС ОТВОРЕН ДО 7. ФЕБРУАРА
Кoнкурс зa дoдjелу стипeндиja пeрспeктивним
спoртистимa oтвoрeн je дo 7. фeбруaрa. Сви дeтaљи
рeгулисaни су Прaвилникoм o услoвимa и критeриjумимa
зa стипeндирaњe пeрспeктивних спoртистa Грaдa
Приjeдoрa. Висину стипeндиje oдлукoм ћe утврдити
грaдoнaчeлник, a срeдствa ћe бити исплaћивaнa зa
jeдну гoдину, oднoснo 12 мjeсeци нa тeкући рaчун
пeрспeктивних спoртистa.

Божидар Пилиповић:
Стипендија ће нам покрити
трошкове такмичења
нeгo дa сe нe рaди ништa", кaжe
jeдaнaeстoгoдишњи Бoжидaр
Пилипoвић, кojи сe тeквoндooм
бaви вeћ сeдaм гoдинa.
"Зaхвaљуjeм сe Грaдскoj упрaви
штo су oвe гoдинe oдлучили дa
дoдиjeлe стипeндиje пeрспeктивним спoртистимa. To je зa
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Марија Гњатић: Велика
мотивација за наредна
такмичења
нaс вeликa мoтивaциja и пoдстицaj дa нaстaвимo joш вишe
трeнирaти и низaти рeзултaтe",
истичe Maриja Гњaтић, кoja
кao и Пилипoвић, изa сeбe имa
брojнe мeдaљe и пeхaрe.
У Грaдскoj упрaви истичу дa
je буџeтoм зa 2022. гoди-

ну прeдвиђeнo дa сe зa стипeндиje, приje свeгa учeникa
срeдњих шкoлa и студeнaтa
првoг циклусa студиja, издвojи
800.000 мaрaкa. Диo тих срeдстaвa бићe усмjeрeн и зa стипeндирaњe
пeрспeктивних
спoртистa. У Oдjeљeњу зa друштвeнe дjeлaтнoсти пojaшњaвajу
кo имa прaвo дa сe приjaви нa
jaвни кoнкурс, кojи je oбjaвљeн
нa сajту Грaдa и у "Кoзaрскoм
вjeснику".
"Прaвo нa aплицирaњe имajу
сви пeрспeктивни млaди спoртисти дo oсaмнaeстe гoдинe
живoтa, лицa сa инвaлидитeтoм
и пoтeнциjaлни oлимпиjски
кaндидaти, зa кoje нe вaжи oвo
стaрoснo oгрaничeњe. У тeксту
jaвнoг кoнкурсa oбрaзлoжeнo
je кoja je дoкумeнтaциja
нeoпхoднa зa приjaву", кaжe
Moњa Кaсaлoвић, нaчeлник
Одjeљeњa зa друштвeнe дjeлaтнoсти
З. Совиљ

Веће цијене горива нови удар на стандард

ПРЕВОЗНИЦИ У МИНУСУ, ОЧЕКУЈУ ЛИ НАС СКУПЉЕ КАРТЕ?

Већа цијена горива од око пет фенинга по литру
нови је удар за џеп грађана, али и привреду. Из
приједорског Удружења за заштиту потрошача "Дон"
тврде да би се до нижих цијена горива могло доћи
једино умањењем акциза.

Грађани огорчено истичу да су
дивљање цијена добро осјетили по џепу. Иако је званично гориво скупље за око пет фенинга,
има и оних Приједорчана који
тврде да је на појединим бензинским пумпама након двије

Зоран Грбић:
Бићемо принућени да
дижемо цијене карата
седмице литар горива скупљи
за девет фенинга.
Предсједник Удружења аутобуских превозника регије Приједор, Зоран Грбић прича да ће
превозници тражити помоћ из
буџета града или повећати цијену услуга уколико се не заустави
раст цијене горива.
"Цијене карата нисмо мијењали

још увијек, нисмо ни планирали
да мијењамо, али ако настави
цијена горива да дивља, бићемо
принуђени да мијењамо цијену карте на већи износ. Око 75
одсто превозника у Приједору
ради на позитивној нули, неко
чак ради и у минусу. Ако наставе цијене да дивљају, мораћемо
да тражимо помоћ од града или
неког другог да нам помогне,
јер и овако се не може радити,
а камоли да нам још поскупљују
гориво", рекао је Грбић.
Професор
економске
групе предмета у Угоститељскоекономској школи Приједор,
Жељко Кнежевић прича да се
поскупљења могу очекивати
док год траје пандемија вируса
корона.
"Видите поремећај са свим
енергентима, криза траје између Русије и Украјине, а знате
да је Русија највећи испоручилац плина. По неким мишљењима проблем са нафтом је настао
због кризе у транспорту, дакле,
нема превозника. Има неких
информација да нафте сирове,
непрерађене има у великим количинама, више него што треба,
али превоз је упитан. Наравно
да утиче и пандемија на раст
цијена. Има ту и неких нелогичности, рецимо, да су цијене
сирове нафте пуно јефтиније од

Зоран Петош: Гориво је
скупље и до седам фенинга
прерађене", рекао је Кнежевић.
Кординатор Удружења за заштиту потрошача "Дон" из Приједора, Зоран Петош каже да је
ново поскупљење горива велики финансијски удар за грађане.
"Гориво је скупље и до седам
фенинга. У Федерацији БиХ је
већ скупље 10 фенинга него у
Републици Српској, дакле гориво иде до 2,60 КМ и више.
Једини начин да се ово ублажи
је да се прије свега смање акцизе", каже Петош и додаје да
ланчаном реакцијом након поскупљења нафте долази до поскупљења и осталих производа.
Петош каже да би надлежни

Зоран Петош страхује
да грађани неће моћи
још дуго сервисирати
све своје обавезе и
поручује им да купују
само оно је неопходно
како би издржали до
сада највећи финансијски
удар. "Људима је постало
луксуз отићи у биоскоп
или позориште, они су
своје потребе свели на
минимум, нажалост ту је и
пандемија вируса корона
гдје су трошкови лијекова
и лијечења енормни, тако
да јако тешка ситуација,
можда и најтежа послије
рата у нашој земљи",
закључује он.
на државном нивоу требало
да предузму одређене кораке
са циљем да се умање цијене
горива. "Удружење "Дон" апелује на надлежне органе да се
смање акцизе на гориво, бар
док не прођу ова поскупљења и
да се ограниче марже, мада то
не утиче толико финално на износ цијена.
Б. Мајсторовић

Иницијатива локалним заједницама

ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОДРШКА
УМЈЕТНИЦИМА ТЕШКА 100.000 КМ

Министарство просвјете и културе
Републике Српске у овој години ће
откупити дјела ликовних умјетника на
основу јавних позива, за што ће бити
издвојено 100.000 КМ. У приједорском
Удружењу
ликовних
умјетника
поздрављају ову иницијативу, уз
констатацију да средства ресорног
министарства не значе само материјалну,
него и институционалну подршку.

Како кажу, умјетници неће више
имати осјећај да су препуштени
сами себи. "Свакако подржавам
одлуку Министарства просвјете
и културе РС о откупу умјетничких дјела. Колико знам, у питању ће бити сваке двије године
по 100.000 КМ. Умјетник и даље
код нас нема статус правног
лица, као што би морао имати,
јер је умјетник институција, он
је креативна фабрика која производи. Свугдје у свијету постоји
таква институција и то је нешто
на чему се може радити", истиче Борис Еремић, предсједник

За откуп умјетничких дјела 100.000 КМ
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Удружења ликовних умјетника
града Приједора.
Министарство просвјете и културе РС упутило је иницијативу
локалним заједницама да донесу документе у области културе
на основу којих ће спроводити
системску подршку развоју локалне ликовне сцене. Средства
од 100.000 КМ за откуп ликовних дјела у овој години, вид су
подршке ликовној умјетности,
истичу из ресорног министарства.

бити спона између Министарства и ликовних умјетника", рекла
је Наталија Тривић, министар
просвјете и културе РС.
У Удружењу ликовних умјетника града Приједора тврде да су
једино активно удружење тог
типа у Републици Српској, јер је,
како кажу, републичко годинама само мртво слово на папиру.
Надају се да ће, посљедњим закључцима ресорног министарства, то бити промијењено.
"Нажалост, Удружење ликов-

Приједор није случајно град сликара. Препознали су то
и у Градској управи, уступивши овдашњем Удружењу
ликовних умјетника просторије у згради Ватрогасног
дома. Поред атељеа, ту је и галеријски простор у коме
је тренутно постављена продајна изложба њихових
чланова, а сав приход ће ићи у хуманитарне сврхе.
"Радујемо се што ћемо, по први
пут, на овај начин организовано
подстаћи наше ликовне умјетнике да се јаве на јавни позив
како би учествовали у избору
најбољих дјела која ћемо откупити. С друге стране, успоставили смо сарадњу са Удружењем ликовних умјетника РС,
јер је веома важно да, поред
нашег министарства, које је институција која се бави области
културе, имамо и струковно
удружење које ће се искључиво
бавити ликовном умјетношћу и

них умјетника РС већ дуги низ
година постоји само на папиру,
али колико видим, постоји тенденција да се и оно оживи. То је
веома битно, јер је то удружење
од националног значаја, које
мора кореспондирати са ресорним министарством и Владом
РС. Надам се да ће нас звати у
наредном периоду, да подијелимо нека наша искуства, јер
приједорско Удружење ликовних умјетника постоји већ 12 година", истиче Еремић.
Д. Совиљ

МАНИФЕСТАЦИЈЕ

Одржана Светосавска академија

НАСТАВИТИ ПУТЕМ СВЕТОГ САВЕ

Да ли смо се понашали као прави насљедници Светог Саве
или смо се понијели као бахати потомци, запитао се, током
светосавске бесједе, историчар из Београда Милош Ковић.
Одговор на ово питање није лак, констатовао је Ковић на
Светосавској академији у Приједору.
"Свети Сава нам је оставио српски језик и писмо, ћирилицу,
према којима се понашамо
врло неодговорно. Када је ријеч
о припадности светосавској православној цркви коју је он основао, ту се ствари, у посљедњих
30 година, ипак постављају на
своје мјесто. Обнова побожности нарочито је примјетна код
млађе градске популације, можда чак и средње. Потребно
је да видимо шта је наслијеђе,
како смо се понијели и да ли

дан-данас мјеримо себе и свијет
око нас Савиним мјерилима.
Мислим да би нам дао пролазну
оцјену", закључио је бесједник.
На Светосавској академији
под називом "Путовања Светог Саве", награђено је 18 ученика приједорских основних и
средњих школа, који су учествовали на конкурсу за најбољи
ликовни рад и најљепши ћирилични краснопис о Светом Сави.
Градоначелник Приједора Слободан Јавор честитао је свим

Награђено 18 приједорских ученика
ученицима и просвјетним радницима школску славу, Светог
Саву. Он је изразио задовољство
што су међу добитницима Светосавске награде, коју додјељује
ресорно министарство, и просвјетари из Приједора који, како
је рекао, на најбољи начин про-

мовишу име свог града.
"Треба да наставимо пут Светог
Саве. Желим да изразим захвалност свим просвјетним радницима на њиховом труду, раду
и залагању, који су годинама
помагали и образовали наше
ученике. То је велики допринос

како друштву, тако и држави у
цјелини. Град Приједор је додатно издвојио средства у буџету и успјели смо исплатити све
стипендије за наше ученике и
студенте. Тако ће бити и у будућности", рекао је Јавор, захваливши Српској православној црквеној општини која је учествовала
у обиљежавању Савиндана.
Светосавске свечаности су ове
године, због актуелне епидемиолошке ситуације, скромније
организоване, а Светосавски
бал је отказан. Поводом Савиндана, у холу Позоришта Приједор отворена је изложба фотографија "Кровови Хиландара",
аутора Жарка Чигоје.
Д. Совиљ

ГРАДОНАЧЕЛНИК ОРГАНИЗОВАО ПРИЈЕМ ЗА ПРОСВЈЕТНЕ РАДНИКЕ

Градоначелник Приједора, Слободан Јавор
поводом обиљежавања школске славе Светог
Саве организовао је пријем за директоре основних
и средњих школа, као и Дјечијег вртића "Радост".

Градоначелник је руководиоцима ових установа додијелио захвалнице за допринос у очувању
основних вриједности васпитнообразовног процеса у прошлој
школској години коју је обиљежила пандемија вируса корона.
Посао просвјетних радника не
може успјешно да се обавља без
великог стрпљења и посвећености. Изазови их увијек прате, а
тренутно се боре са једним од
највећих до сада - преносити
знање на млађе генерације у
условима које диктира панде-

мија вируса корона. Зато и цијене што им је поводом обиљежавања Светог Саве Градска управа
исказала захвалност и организовала пријем.
Са пријема у Градској управи
нису изостављена ни три просвјетна радника из Приједора
који су међу 42 добитника Светосавске награде за прошлу школску годину у Републици Српској.
У Градској управи истичу да су
поносни на све просвјетне раднике и срећни што могу да их
угосте поводом школске славе
Светог Саве. "Оно што желим да
поручим да ће Град увијек стајати иза леђа нашим просвјетним
радницима и дати пуну подршку
образовању", рекао је градоначелник Слободан Јавор.

ПРИРЕДБА МАЛИШАНА ВРТИЋА "РАДОСТ"
Поводом Савиндана и малишани Дјечијег вртића "Радост''
су кроз рецитацију и игру приказали све оно што знају о
својој традицији, обичајима и култури. Малишанима су
у посјети били и представници Градске управе, који су
пажљиво пратили све оно што су они припремили.

Б. Мајсторовић

КУД "КОЗАРА": ИЗЛОЖБА И КОНЦЕРТ
ПОВОДОМ КРСНЕ СЛАВЕ
"И дрво има душу" назив је изложбе скулптура израђених
од дрвета у којој су ове седмице могли да уживају
Приједорчани. Аутор је Младен Стакић, који моторном
тестером ствара уникатне умјетнине. Изложба је дио
обиљежавања Светосавских свечаности Културноумјетничког друштва "Козара", чији је Стакић предсједник.
Ово друштво је и прославило своју крсну славу, Светог
Саву, а 28. јануара у Позоришту Приједор биће одржан
концерт КУД-а "Козара".

Добитници републичке Светосавске награде:

ИЗА ОВОГ ПРИЗНАЊА СТОЈИ ОГРОМАН РАД И ТРУД

Министарство просвјете и културе Републике Српске за
школску 2020/21. годину додијелило је 42 Светосавске
награде просвјетним радницима који су својим
радом допринијели у области развоја васпитања и
образовања. Међу њима нашли су се и приједорски
наставник, учитељ и васпитач.
Међу 42 најбоља просвјетна
радника којима је од Министарства просвјете и културе РС
додијељена Светосавска награда нашли су се Драшко Грбић
и Весна Зекановић. Поносни
су на ово признање, иза којег,
како и сами кажу, стоји огроман
рад, труд, али и љубав према
оном што раде.
"Награђен сам на основу успјеха који сам постигао са ученицом Ларом Петровић на Међународном такмичењу "Иност
младих 2020''. Учествовао
сам у реформи основношколског образовања за наставни
предмет Информатика. Моји

уџбеници за предмет Основи
информатике објављени су одлуком Министарства просвјете
и културе РС'', додаје Грбић.
"Посљедње двије године била
сам укључена у разне тимове
за иновирање наставног плана
и програма, али ако гледамо
само прошлу годину, била сам
у тиму за иновирање наставног плана и програма за трећи
разред. Коаутор сам приручника за предмет Моја околина,
Дигитални свијет, Физичко васпитање. Радила сам на приручнику националног идентитета и
разне рецензије за Природу и
друштво, други и трећи разред

Драшко Грбић и Весна Зекановић
дигиталних садржаја и тако,
било је посла доста, била је
плодна прошла година'', наводи Зекановићева.
Осим Грбића и Зекановићеве
Светосавску награду добила је
и Милка Шиљеговић, васпитач
Дјечијег вртића "Радост''. Додијељена јој је за пројекат "Ћо-
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пићеви дани'', који се састоји
од својеврсне промоције литерарног блага истакнутог српског писца Бранка Ћопића.
"Светосавска награда представља за мене велику част,
лично задовољство и једну
велику обавезу према дјеци,
професији, мојој установи, мом

Милка Шиљеговић
граду. Она је извјестан путоказ
за будућност да истрајем у свом
стваралачком раду, да дам свој
максималан допринос у унапређењу педагошке праксе и
промоције предшколског васпитања и образовања'', каже
Милка.
В. Нишевић

ЖИВОТ

www.kozarski.com

Обнова цркве брвнаре у Ракелићима

КРОЗ
ВИЈЕКОВЕ
МЈЕСТО
САБОРОВАЊА
Цркве
брвнаре
духовни
су
и
архитектонски бисери Поткозарја. Једна
од њих налази се и у Ракелићима, а
посвећена је Вазнесењу Христовом.
Прошле године почела је реконструкција
ове светиње. Постављен је нови камени
темељ, те стазе и степенице око храма.
Што није био нимало лак задатак, јер је требало пазити
да се не оштети храм. Темељ
је урађен, а парохијани поручују да оно што се започне,
ако Бог да, мора и да се заврши. Воље сигурно не недостаје.
"Хвала Богу, овој генерацији
и мени као свештенику припала је част и благослов Божији да ову древну светињу,

колико можемо сачувамо од
пропадања и да је заштитимо за будуће генерације. Ако
су људи у она времена могли
да је направе, ондашњим
техникама рада, бар ми у ово
вријеме можемо то да поправимо", рекао је протојереј Милорад Ђурђевић.
У вријеме кад је грађена, те
далеке 1856. године, није
било машина које би тај по-

Земни остаци пронађени у цркви

Мјештанин Бранко Мацура:
Поред ове цркве се увијек
веселило и дружило

сао олакшале. Сву дрвену
грађу и храстова дебла вјерници су уграђивали снагом
својих леђа, а вјеште руке
мајстора Мирка Чанка и његове дружине претварале у
сакрални објекат. Али градила се тада с вјером у Бога и у
томе су сви сложно учествовали. И ова реконструкција
буди тај дух заједништва у
парохији Ракелићи.
"Данас је то тако, долазе
наши људи из парохије и
јављају се. Али не само из
парохије, већ нам долазе
они који желе да се укључе
у ову обнову, јер препознају
њену вриједност коју има
као храм, као богомоља, као
дом Божији. Али и као споменик културе и као споменик вјештини мајстора оног
времена, али исто тако да
мајстори данашњег времна
покажу своје вјештине", додао је протојереј Ђурђевић.
Црква брвнара је и доказ
постојања једног народа
на овим просторима током
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вијекова. Приликом ископавања подова наишло се се и
на земне остатке, што говори
да је на овом мјесту у неком
тренутку у историји било и
гробље.
"Нашли смо шест гробних
мјеста. Два су била испод самог Светог престола. А остали су нађени у наосу. Једно
гробно мјесто је било и може
се рећи да су приликом неких ранијих радова на цркви
пронађени гробови, који су
сабрани сви у једно гробно
мјесто. Као што ћемо и ми
те кости све сабрати на једно
гробно мјесто у цркви да се
сачува", додао је он.
Поред цркве се одрастало,
дружило, договарало, а и веселило. Увијек је то било мјесто окупљања, саборовања,
а у порти су стасала многа
покољења."Имамо 76 година

Свештеник
Милорад Ђурђевић:
Уз помоћ добрих људи
обновићемо овај храм
ци забранили да се користи
гвожђе, тако да у цркви није
ударен ниједан ескер.Тешка
времена су била и за вријеме
комунизма.

Посао на реконструкцији ове цркве брвнаре биће
дуг и захтјеван. Али све би требало да се заврши
до 2026. године, када се буде обиљежавало
170 година од изградње ове светиње. Тада би
храм требао поново засијати својим пуним
сјајем и тако још више привлачити вјернике
у своју порту. Као што је то и некад било.
и увијек сам овдје био присутан. Стотину пута сам пјевао
ојкачу и заиграо овдје. И данас то радимо. Ваљда ћемо
успјети и ове радове да завршимо", рекао је Бранко Мацура из Ракелића.
Али нису сва времена била
срећна. Сам почетак изградње захтијевао је одлазак
у Истанбул, да се од отоманских власти тражи дозвола
за градњу. И одобрена је,
али прича каже да су Тур-

"Могу вам се само пожалити
да су нас доста ометали наши
комунисти. Па је зато црквица остала оваква каква јесте. Зато сада изводимо ове
радове, да је отмемо од заборава, да је колико-толико
обновимо са људима добре
воље. Без добрих и поштених људи не може се ништа
урадити, а камоли оваква црква", рекао је Мацура.
З. Јелић

МОЗАИК

Мира није хтјела да се Загорка (83) смрзава на пијаци

БАКИ ДАЛА СВОЈЕ РУКАВИЦЕ,
ПА ПАЗАРИЛА СВУ РОБУ С ТЕЗГЕ

На Градској тржници Мира Стипић чула је за
тешку причу Загорке Радаковић која са сином
инвалидом живи од минималних примања.
Свака марка коју заради на тржници добро
им дође. Због тога је Мира која иначе живи у
Аустрији, а у Приједору је на годишњем одмору,
одлучила да купи све са њеног штанда.
"Кад сам видјела њене руке
како су хладне и како се тресла,
толико ми је било жао, дала сам
јој своје рукавице. Послије сам
јој донијела одјеће и купила сам
све производе од ње. Могу вам
рећи да ми је јако жао што се
једна старија особа тако мучи.
Она пјешачи са Козаре. Сад
ћемо остати у контакту и ја желим да јој помогнем од срца'',

додаје Мира.
Захвална је Загорка на овом
гесту, тог дана није морала да
стоји сатима на хладноћи на
Градској тржници, како би зарадила коју марку. Како каже,
увијек је вјеровала да има добрих људи, а Мира јој је то и
доказала. "Свима желим само
добро здравље. Сваком желим
добро", поручује Загорка.

Продаја никад боља

Загорка: Борим се колико могу
Сваке зиме, са воћем и поврћем
у рукама, осамдесеттрогодишња Загорка пјешачи из села
Божићи, како би на Градској
тржници продала домаће производе. Како каже, на то је при-

морана, јер сама у позним годинама брине о сину инвалиду.
"Један син ми је на послу тамо
негдје око Загреба, а овај је други је инвалид и бринем о њему.
Нико ме не пита да ли могу, ја

И убудуће ако се
нађете на Градској
тржници, код Загорке
можете купити сушене
јабуке, зелену салату,
брашно, јаја и остале
домаће
производе,
које сама производи
подно Козаре.
Она
неће стајати на зими и
мрзнути се, а ви ћете се
боље осјећати.
морам, шта ћу, принуђена сам
да морам. Некада успијем на
тржници зарадити 10 до 20
КМ'', каже Загорка.
В. Нишевић

ПРИГЛАВЦИ - ЧУВАРИ ЗДРАВЉА

Пјесмом и осмијехом на Градској тржници Драгица и Ранка пркосе хладним данима. На
њиховим тезгама наслагане чарапе и приглавци, најбољи чувари здравља. Све руком
плетено. Драгица и Ранка чарапе плету од малих ногу, а како кажу, ове године продаја је
никад боља, јер све је мање оних који знају тајне стварања ових рукотворина.
''Одувијек смо носили
приглавке и чарапе. И
данас их носимо. Плетемо од малих ногу,
моја бака, па мајка,
снајка, она навече оплете приглавке само тако.
Има приглавака шарених, има бијелих, има
дугачких, кратких, шта
ко воли. Већ смо јед-

Шарена тезга
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На Градској тржници
ових дана, због ниских
температура, тражене
су вунене чарапе и
приглавци. Закупци
гарантују
квалитет
ових најстаријих и
најбољих
зимских
чувара здравља.

но двије туре продали,
сједимо навече и плетемо'', прича Ранка Стаменковић, закупац на
Градској тржници.
Пар приглавака може
бити готов за два дана.
Некад и прије, а све зависи од спретних руку
домаћица, кажу Драгица и Ранка. У понуди
имају различите моделе
са шарама на приглавцима какве не можете
ни замислити. Довољно
да се испуне све жеље
Приједорчана.
''Углавном траже једнобојне, ту и тамо неко
узме шарене. Сиви добру иду, тренутно их
немам, додаје Драгица
Миладиновић.
Цијена приглавака је од
пет до осам КМ, а вунених чарапа од 10 до 12
КМ.
В. Нишевић

www.kozarski.com

Удружење за очување традиције

РАШИН КУТАК

ПРЕДСТАВЉЕН ЧАСОПИС "ТРАДИЦИЈА"

Пет година постојања и рада Удружења за очување традиције
Приједор саткано је међу корицама часописа "Традиција". У
првом броју часописа представљени су сви организациони састави
удружења и најзначајније активности у протеклом периоду.

ТРЕЋЕ УХО
Ослушкује: Радомир Речевић
ПАМЕТ И ЦАРИНА

Добро је да се памет не царини.
Шта би човјек уопште могао да пријави.

ТУЂИ НОВАЦ

Шта је туга банкарских службеника? - пита један читалац.
Ех, шта?! Немати оно што бројиш сваког дана.

ЛИЈЕПИ И РУЖНИ

Да разјаснимо још нешто.
Само лијепи виде да је љепота пролазна.

ЛАЖНО ПЕРЈЕ

Истина је, пјевали су и у Паризу.
У кафани једног нашег гастарбајтера.

БИТИ ПАМЕТАН

Шта је несхватљиво? - пита један читалац.
Ех, шта?! Бити паметан на гладан стомак.

РЕЦИМО "ДА"

Рецимо "да" истини.
Колико напуштених паса толико и
бивших љубитеља животиња.

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ
ВОДОРАВНО: 1. Фамилија, 9. Сурла, 10. Један континент, 12.
Хунски вођа, 14. Мојсијев брат, 15. Мјесто на Хвару, 17. Показна замјеница, 18. Прво слово, 19. Сличност са прецима, 21. Дио
копна у мору, 23. Руска клизачица Родњина, 24. Ознака азота,
25. Архива ријетких књига (скр.), 27. Магнетни оптички диск
(скр.), 28. Надимак Ернеста Геваре, 29. Одређено вријеме, 31.
Умјетност украшавања платна, 32. Становник Индије, 33. Ријека у Војводини, 34. Највиши степен постдипломског студија.
УСПРАВНО: 1. Јуфка са поврћем или месом, 2. Попајева
дјевојка, 3. Савијати у ролне, 4. Ознака кисеоника, 5. Потврдна
рјечца, 6. Позади, 7. Обољење јетре, 8. Једна од држава САД,
9. Уништавати, 11. Историја болести пацијента, 13. Узбуњивач,
16. Ваздухоплов, 20. Ријека у Индији и Пакистану, 22. Општа
склоност, 26. Чопор, 28. Учестао, 30. Гробна тишина, 31. Преко
(лат.), 33. Танаско Рајић, 35. Четврти самогласник.

Ентузијасти окупљени у
редакцији и савјету овог
часописа на челу са главним и одговорним уредником Владимиром Крчковским истичу да је ово
јединствен часопис не
само у Републици Српској,
већ и шире.
"Желимо да у овом броју
часописа боље упознамо
сами себе у нашем удружењу, јер смо бројни и
имамо бројне дјелатности. Такође, желимо да
нас упознају и сви други,
они који желе са нама да
сарађују", истакао је Вла-

димир Крчковски, главни
и одговорни уредник часописа "Традиција".
Рад на припреми часописа
није био нимало лак, али
како истичу у Удружењу за
очување традиције, ово је
још један искорак у оквиру њихове издавачке дјелатности.
"Идеја нам је била да највећи дио оног што смо
радили у протеклих пет
година прикажемо свима
оним које занима шта ми
то радимо. У првом броју
представили смо наше
досадашње активности, а

Први број часописа
"Традиција" штампан
је у 500 примјерака,
а излазиће два до
четири пута годишње.
оно што ћете у наредним
бројевима моћи да видите
су стручни радови из свих
области које имају везе
са очувањем традиције
и културном баштином",
рекао је Жељко Шормаз,
директор Удружења за
очување традиције.
М. Шодић

КЊИГА ЗА МАРКУ, А KУПАЦА СВЕ МАЊЕ

Добра књига увијек је прави избор. Они који су створили
навику за читањем и данас то практикују. Приједорски
штанд књига који се налази на главном тргу редовно
обилазе старији Приједорчани, док они млађи све мање
имају навику за то.

Р. Речевић

Савремене информационе технологије код многих су већ давно у заборав бацили књигу. Они
коју су навику за читањем
створили док су још били
млади и данас сваки слободан тренутак користе
да прочитају добру књигу. Практикују то и неки
од млађих генерација,
али у знатно мањем броју
него ранијих година.
"Сваки интелектуалац са

11.

књигом другује, да јој се
отвара и учи током читавог живота. Књига је задовољство", рекао је један Приједорчанин.
Они који читају одвоје и
новац како би повремено купили добру књигу.
Приједорски штанд књига који се налази у центру
града у шеталишној зони
редовно посјећују сталне
муштерије. Цијене књига
у овој књижари на отво-

реном су повољне и приступачне за све грађане,
јер књига се овдје може
купити и за само једну
марку.
"Највећи проблем је јер
млади не читају. У зимском периоду чита се
нека лакша литература,
популарна психологија,
дјеца читају лектиру'',
истакао је Милан Кондић,
продавац.
В. Нишевић

МОЗАИК

У току акција "Заштитимо дјецу у саобраћају"

ВОЗАЧИ ОПРЕЗ, ПОЧЕЛО ЈЕ ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ

У оквиру акције "Заштитимо дјецу у саобраћају"
припадници Полицијске управе Приједор
заједно су са Школском саобраћајном патролом
Основне
школе
"Десанка
Максимовић"
организовали превентивне активности у
циљу побољшања безбједности учесника у
саобраћају, с акцентом на пјешаке.

истичу да такве акције имају дјеце школског узраста", каже
конкретне позитивне резулта- Дејан Вујчић, помоћник команте.
"Од почетка школске године Полицијски службеници
није евидентирана ниједна апелују на возаче и
саобраћајна незгода у којој су пјешаке
да поштују
учествовала дјеца школског узсаобраћајне
прописе и
раста. Такође, да напоменем да
је Полицијска управа Приједор на зтај начин заштите и
провела низ кампања и акција себе и друге учеснке у
Чланови Школске саобраћајне тово на почетку школске године које се односе на одржавање саобраћају.
патроле ОШ "Десанка Макси- и другог полугодишта. Такође доброг степена безбједности
мовић" Неа Ханданагић и Марко Пралица истичу да је за безбједност ученика у саобраћају
важно превентивно дјеловање
и упозорење возачима како
треба да се понашају када возе
у близини школе. Они такође
наглашавају да су кроз активности Школске саобраћајне
патроле спојили занимљиво са
корисним.
И у Полицијској управи Приједор наглашавају значај превентивних акција у побољшању
безбједности саобраћаја, пого-

дира за безбједност саобраћаја
ПУ Приједор.
У Полицијској управи кажу да
се, поред редовних активности
на заштити дјеце у саобраћају,
велика пажња поклања и превентивно-едукативним активностима везаним за однос возач-пјешак, као и на техничку
исправност возила, поготово
аутобуса који превозе дјецу.
З. Совиљ

Нови предмет у основним школама - Дигитали свијет

ЗАНИМЉИВ И УЧЕНИЦИМА И НАСТАВНИЦИМА

Ученици другог разреда основних школа од
септембра имају нови предмет, Дигитални
свијет. Бави се дигиталним друштвом и
безбједним коришћењем дигиталних уређаја.
Ученици су нови предмет добро прихватили и
један је од омиљених.
Сваком новом часу ученици се
радују, а до сада су и доста тог
занимљивог научили. "Мени је
најзанимљивије било кад смо
доносили таблет или лаптоп у
школу. Морали смо направити снимак о својој породици,
кући и да то представимо у
нашем разреду свим другарима", прича нам Дуња Ступар,
ученик другог разреда ОШ
"Десанка Максимовић''.
Како за ученике тако и за наставнике овај предмет нешто
је потпуно ново. Заједно сва-

кодневно уче нове детаље дигиталних уређаја.
"Ми смо прије школске године имали један, па већ кад је
почела школска година други семинар за увођење овог
предмета. Стварно добро и
квалитетно урађени семинари
и припрема за улазак у нову
школску годину. Чека нас још
један семинар до краја школске године. Добили смо основне упуте, имали смо радионице, па смо између себе успјели
колико толико да се припре-

мимо за нови предмет. Сигурно да ћемо ми у току рада
још да научимо и да ће наше
искуство колегицама идуће године помоћи да то боље ураде и изведу него што смо ми
ове године", истакла је Зорица
Шушкало, професор разредне
наставе у ОШ "Десанка Максимовић".
У овој школи истичу и да је Дигитални свијет прилагођен узрасту другог разреда. Ученици
већ знају доста тог, јер свакодневно иду у корак са технологијом, али је најбитније да науче како да безбједно користе
стечено знање.
"Овај предмет је уведен у
складу са измјенама наставног
плана и програма. То је на неки
начин изазов и за ученике и за
колеге, јер је то нови наставни
предмет, али према информа-

цијама које имамо то је веома интересантно за ученике
и они су добро прихватили
тај предмет'', наводи Здравко
Будимир, предсједник Актива директора основних школа

приједорске регије.
Дигитални свијет наставним
планом и програмом обухвата
36 часова у току једне школске
године.
В. Нишевић

Основна школа "Младен Стојановић" Љубија

БРОЈНЕ АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ШКОЛСКЕ ЗАДРУГЕ

Ученици и радници Основне школе ''Младен
Стојановић'' у Љубији прије неколико година
основали су Школску задругу, чији је циљ сарадња
ученика са локалном заједницом, родитељима,
те дјецом из других школа. Имали су досад и
велики број акција, а сав новац који су прикупили
прослиједили су у хуманитарне сврхе.
Од 2018. године помоћу Школске задруге коју су самостално
основали почели су да проводе
разне акције, од еколошких,
па до хуманитарних. За све то
добили су и подршку фирме
''ЕКОМИР'' из Приједора са
којом су потписали уговор о
откупу школског отпада. Чланови Школске задруге, кажу да
се радују свакој новој акцији
каква год била, а највише воле
оне хуманитарне, јер осјећај да
си помогао неком, како кажу,
нема цијену.

"Двије године сам члан Задруге. Помажемо болесној дјеци, организујемо хуманитарне
акције", истакла је Ана Грујин,
ученик ОШ ''Младен Стојановић''.
Са њом вриједно ради и њена
другарица Слађана Малбаша.
''Најзначајније је што смо помогли доста пута дјеци и што
прикупљамо новац за људе
којима је стварно неопходан и
драго нам је кад можемо некоме да помогонемо'', додала је
Слађана.

У
"Школску
задругу"
тренутно је укључено око
20 ученика ОШ ''Младен
Стојановић'' Љубија.

Све то раде уз помоћ својих
координатора. Сви заједно
бар два пута седмично организују састанак на којем дају
приједлоге шта ће у наредном
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ове креативне радове. Макну
се из свакодневнице, редовних
наставних предмета, укључују
се, јављају, помажу приликом
израђивања потребног материјала. Циљ наше Задруге јесте
сарадња са локалном заједницом, сарадња са родитељима,
сарадња са другим ученицима
који нису чланови Задруге, организовање радних акција око
школе, снимамо правимо видео-записе, израђујемо паное,
ширимо еколошку свијест да
периоду радити. У посљедње би ученици доприносили одрвријеме све је више и оних који жавању екологије", истакла
су заинтересовани за ''Школску је Јелена Тодић, координатор
задругу''.
''Школске задруге''.
"Дјеца воле да раде поготово
В. Нишевић

www.kozarski.com

НА ПРОЉЕЋЕ НАСТАВАК РАДОВА
НА ПАРОХИЈСКОМ ЦЕНТРУ

Уз благослов епископа бањалучког
Јефрема, започела је изградња
Парохијског центра при храму Свете
тројице у Приједору. У Црквеном
одбору презадовољни су оним што
је досад урађено.
Темељи су завршени, а радови би требало да буду настављени на прољеће. Како
је речено, пратећи објекат је
насушна потреба, а у њему
ће се одвијати садржаји који
су неопходни за свакодневни живот у цркви.
"Захваљујући великом добротвору и приложнику, господину Драгану Грбићу и
његовој породици, који је у
потпуности финансирао радове на темељу, пред зиму

смо их изградили и завршили, те припремили за нову
грађевинску сезону. Договорили смо у оквиру Црквеног грађевинског одбора да
на прољеће наставимо радове, зидање и покривање
објекта. Динамика радова
ће зависити од прилива новчаних средстава. Засад смо
презадовољни овим што је
урађено", рекао је протонамјесник Драган Хрваћанин.

Завршени темељи

В. Нишевић

ХРАСТ ЛУЖЊАК - ЧУВАР СЕЛА, ЦРКВЕ И НАРОДА У МАРИЋКОЈ

Двориште цркве Светог Пророка Илије
у селу Марићка краси храст стар чак
шест вијекова. Поносно пркоси зубу
времена и из године у годину све је
љепши.

Прве коријене пустио је прије 600 година и још увијек их
шири. Од старе цркве брвнаре удаљен је неколико метара и већ одавно је симбол
ове светиње, али и села. Мјештани су поносни на стари
храст лужњак, а све је више и
путника намјерника чију пажњу привлачи ово необично
дрво.
"Стручњаци са Шумарских
факултета који су узимали
узорке и радили на утврђивању старости овог храста
кажу да је стар више од 600
година. Што значи да је у
вријеме Турске био велики
храст, а у овом времену посебан'', навео је Славиша
Панчић, свештеник парохије
Марићка.
Према неким информацијама, стручњаци су на храсту

Свештеник Славиша Панчић:
Вјерује се да је ово најстарије
стабло у Српској

нашли 598 годова, што говори да потиче још из времена
Косовске битке. Вјерује се да
је ово најстарије стабло у Српској.
"Као да се инати и свети осталим стаблима и даље живи

ФОТОГРАФИЈЕ
ЧИТУЉА ЧУВАМО
40 ДАНА

без обзира на толике године,
иако је оронуо увелико још је
жив и доноси плодове у своје
вријеме", додао је свештеник.
Многи мјештани села Марићка, али и они из осталих
села носе само најљепше
успомене које су се догодиле испод овог стабла. Према
ријечима свештеника ове парохије често се крај храста иг-

рало, пјевало, а рађале су се крштења и кад неки путници
и нове љубави.
наиђу заинтересује их. Храст
"И данас кад су свадбе, сам по себи скрене пажњу.
Стабло је високо око У времену прије 50 - 100 го30 метра, а потребно дина док је било народа, док
је десетак људи да га је село било живо није могла
обгрли. Највећи број бити свадба, крштење да се
мјештана
овдје
се око њега није заиграло, одигокупља на Илиндан, када рало коло, сликало'', додаје
је и слава села Марићка. свештеник.

В. Нишевић

Дана 31.1.2022.
навршавају се 24 године
од смрти наше драге
супруге и мајке

Дана 1.2.2022. навршава
се шест тужних мјесеци
од смрти нашег драгог,
никад прежаљеног

РАДОЈКЕ
(Рођ. Мартић)
ТОДОРАН

НЕНАДА-НЕШЕ
ЗГОЊАНИНА

Супруг Вукашин-Кајо, син Маринко
и кћерка Марина са породицама.
16308

13.

Дани пролазе, туга остаје. Сваким даном све
више недостајеш. Вјечно ћеш остати у нашим
срцима. Твоји: мајка Даница, супруга Верица,
кћерка Ведрана и зет Обрад.
16316

ЧИТУЉЕ
Дана 3.2.2022. навршава се година дана
како нас је заувијек напустила

Дана 17.1.2022. напустила нас је наша вољена

ВЕСНА (Рођ. Драгоњић) БАЈИЋ
(1962-2021)
У суботу, 29.1.2022. у 11.00 часова
дајемо годишњи помен.
Твоји: мајка Ранка, син Лука,
кћерка Ана и супруг Сташко.

16306

Навршава се тужна година дана од смрти
наше драге

РАЈКА-СЕКА (Мирка) ЂАКОВИЋ

ВЕСНЕ

Воле те: твој Борис, мама, тата,
брат и сестра са породицама.

С поштовањем, породица Семиз.

16312

16313

Дана 29.1.2022. дајемо годишњи помен,
у 10.30 часова на гробљу код цркве у Брезичанима,
нашем драгом

Дана 2.2.2022. навршава
се годину дана од смрти
нашег драгог

Дана 29.1.2022. навршава се 40 дана
од смрти

СТОЈЕ (Илије) РАДИЋ
(1938-2021)

БОРИСЛАВА
ТОРБИЦЕ

Ожалошћени: син Горан, снаха Едита, унучад, праунучад и зетови.
16310

ТОМИСЛАВУ ТОДОРОВИЋУ
У миру и тишини прати те наша љубав
јача од заборава.
Твоји најмилији.

16315

Дана 28.1.2022. навршава се тужна година
како нас је напустио наш тата и деда

МИЛОВАН ДРАГИЋ

Драги тата, недостајеш нам у свему оном што живот доноси. Носимо
те у срцима до краја свог живота.
Кћерке Јелена и Невена са породицама.
16314

Заувијек ћеш остати у
нашим срцима и мислима.
Твоји: супруга Нада, кћерка
Бобана, синови Бобан и
Зоран са породицама.
16311

Дана 2.2.2022. навршава
се тужна година од смрти
драгог нам

Дана 30.1.2022. навршавају
се три године од смрти
драге мајке и баке

ВУКАШИНА ВИЛЕ

МИРЕ САВИЋ
(1942-2019)

Дана 29.1.2022. дајемо годишњи помен у 10.30
часова на гробљу у Јутрогошти.
Ожалошћени: син Драго, кћерке Јелка и Драгана
са породицама.

Иако ти душа вјечним сном спава, успомене на
тебе јаче су од заборава. Са тобом смо имали све,
а сад само успомене.
Ожалошћени син Горан са породицом.

16294

16309
Дана 28.1.2022. навршава
се 29 година од погибије
мог брата

Тужног срца јављамо родбини и пријатељима
да се наш Душан Кнежевић упокојио дана
25.1.2022. године

ДУШАН (Луке) КНЕЖЕВИЋ
(1934-2022)
У суботу, 29.1.2022. обавићемо седмодневни
помен на Савановића гробљу у Брезичанима.
Драги оче, хвала ти од срца за све што си урадио за нас.
Кћерка Зора и син Зоран са породицама.

14

РАЈКА БОЈАНИЋА

26122

Туга и бол за тобом ништа
неће избрисати, увијек
ћеш бити у мом срцу и
мислима.
Твоја сестра Деса.
16293

www.kozarski.com

Дана 28.1.2022. навршавају се двије тужне године
од смрти драгог оца и деде

Дана 23.1.2022. у 67. години
живота преминуо је наш драги
супруг, отац, деда и брат

НИКОЛА (Јована)
ШАРКИЈЕВИЋ
МИЛЕ СМИЉАНИЋА
(1937-2020)

С тугом и поштовањем чуваћемо успомену на тебе.
Ожалошћени: супруга Јелена, кћерка Николина, сестра Љубица,
унучад и породице: Драгић, Бадњевић, Хрват и Кусоњић, те
остала родбина, комшије и пријатељи.

С љубављу и поштовањем чуваћемо те од заборава.
Кћерка Милена и син Велимир са породицама.

16307

16289

Дана 19.1.2022. у 84. години живота
преминуо је наш драги

Дана 29.1.2022. навршава се шест
тужних мјесеци од смрти драгог нам

ОСТОЈА ПУЗИГАЋА

ДАНЕ ВУЈНОВИЋА
(1934-2021)

Као што знаш, они које волимо никад не умиру, а ти
си један од њих.
Заувијек ћеш остати у срцима својих најмилијих:
супруге Госпе, сина Славка и кћерки Славке, Милеве
и Слађане са породицама.
16298
Дана 29.1.2022. навршавају
се двије године од смрти
драгог нам

Много нам недостајеш.
Твоји најмилији.
16287

Посебни људи су у нашим срцима и кад
нису поред нас. Сјећање нас тјеши и
даје нам наду о постојању неког бољег
свијета и вјечности. Хвала ти за све.
Твоји: супруга Миљана, кћи Сара, отац
Томо, сестра Свјетлана и зет Милан.
16288

Поводом 40 дана како није са нама
наш драги пријатељ

ОСТОЈЕ ЗМИЈАЊЦА
(1939-2021)

Прођоше већ двије године како ниси са нама,
заувијек ћеш остати у нашим срцима.
Твоји: супруга Борка и кћерке са породицама.
16296

МИЛАНА
КОВАЧЕВИЋА
(25.1.2018-2022)

АДНАН ЖИГИЋ

Дана 29.1.2022. навршава се 40 дана
од смрти драгог супруга, оца, свекра и деде

РАЈКА ГРАБЕЖА
(1950-2020)

Сјећање на вољеног оца
и деду

Дана 16.1.2022. у 59. години живота
преминуо је наш драги

Хвала ти за сву љубав и срећу коју си нам
пружио, а која је јача од времена и заборава.
Ожалошћена супруга Лазарка, син Оливер, снаха Весна, унука Андреа
и унук Алекса.
16295
Дана 29.1.2022. навршава се 40 дана
како нас је напустио наш

ОСТОЈА ЗМИЈАЊАЦ
(1939-2021)

Да сам могла да бирам оца, не би могла да
изаберем бољег. Хвала ти што си ми подарио
Прошле су четири године како ниси са нама. С живот и што си увијек био ту за мене. Хвала ти
љубављу ћемо те спомињати и у срцу носити.
за сву несебичну љубав коју си нам пружао. Живјећеш вјечно у нашим
Син Мирко, унуци Михајло и Ђорђе.
срцима, јер вољени никад не умиру. Нек ми те анђели чувају.
Твоја кћерка Гордана Ритан са дјецом.
16297
24122

15.

ОСТОЈА ЗМИЈАЊАЦ
Недостаје нам твој осмијех, лијепа ријеч
и вјечни оптимизам.
Нешо, Предо, Кега, Ботка, Херга, Турпија,
Змија и брат Радован.
16297

СПОРТ

www.kozarski.com

Одбојкашки клуб "Приједор"

Најбољи спортисти у
Новом Граду у 2021. години

ПРАВИ СПОРТ ЗА ЗДРАВ ЖИВОТ

Oдбojкaшки клуб "Приjeдoр" вeћ гoдинамa oкупљa млaдe кojи жeлe дa сe oкушajу у спoрту испoд
мрeжe. Клуб je то чиja сe сeниoрскa сeлeкциja тaкмичи у Другoj лиги Рeпубликe Српскe. Oдбojкa je
спoрт кojи je у eкспaнзиjи мeђу жeнскoм пoлулaциjoм. To je глoбaлни трeнд кojи ниje мимoишao ни
грaд нa Сaни. Taкo je и у ОК "Приjeдoр" свe вишe дjeвojчицa кoje дoлaзe дa сe oкушajу у oвoм спoрту.

"Нa нaшу срeћу мнoгo je
дjeвojчицa и дjeвojaкa кoje
су зaинтeрeсoвaнe зa oдбojку, штo je oдличнo. С
другe стрaнe, имaмo прoблeм сa мушкoм oдбojкoм,
кoja je у вeликoj стaгнaциjи.
Нe сaмo кoд нaс, нeгo je тo
oпeт нeштo штo сe дeшaвa
у циjeлoм свиjeту. Mи у РС
имaмo сaмo oсaм мушких
клубoвa кojи игрajу Прву
лигу", причa трeнeр Влaдo
Вукoвић.
Jeдaн oд рaзлoгa су мoждa
и финaнсиje, jeр у oдбojци никад ниje билo нeких
пaра, пa сe вjерoвaтнo
дjeчaци рaдиje oдлучуjу зa
фудбaл или кoшaрку."Oвo
je тимски спoрт, сaмим тим
и вишe је пoслa oкo oргaнизaциje. Зaтим, спoриje
сe нaпрeдуje, jeр je пoтрeбнo дoстa врeмeнa дa сe
дoђe дo нeкoг рeзултaтa.
Moждa je и тo рaзлoг",
кaжe Вукoвић.
Нo, дjeвoчица кoje дoлaзe
дa трeнирajу je свe вишe.
"Oвo je идeaлaн спoрт
зa дjeвojчицe. Jeр нeмa
гурaњa, физичкoг кoнтaктa и сличнo, пa су сaмим
тим и пoврeдe риjeткe.
Другo, нaчин трeнирaњa
je тaкaв дa нeмa вeликoг
исцрпљивaњa, a oпeт je тo

Владо Вуковић: Одбојка
је идеалан спорт за
дјевојчице
У
свaкoм
случajу,
aтмoсфeрa
у
ОК
"Приjeдoр" je увиjeк
нa
висoкoм
нивoу,
мaлтeнe
пoрoдичнa.
Ниje свe у утaкмицaмa
и пoбjeдaмa, кaжу у
oвoм клубу, jeр сe oвдje
ствaрajу и њeгуjу нoвa
приjaтeљствa и вeзe кoje
трају и извaн свиjeта
oдбojкe и спoртa.

Сандра Ступар:
Овај спорт је тимски и зато
је важно да смо редовне на
тренинзима
дoбрa физичкa aктивнoст.
Jeднoставнo пoстaвљa сe
дoбaр тeмељ зa здрaв нaчин живљeњa, дoбрe нaвикe кoje ћe итeкaкo дoбрo
дoћи у oдрaслoj дoби",
нaпoмињe Вукoвић.
Штo сe тичe eнтузиjaзмa
и мoтивa зa рaд, Вукoвић
кaжe дa тoгa и дaљe нe
нeдoстaje и дa je ред дa
свoje бoгaтo oдбojкaшкo
искуствo прeнeсe нa млaђe
гeнeрaциje. "Дoк сaм биo
срeдњoшкoлaц игрao сaм
кoшaрку у "Mрaкoвици", a
пoслиje тoгa сaм oтишao у
Moдричу. Tу сaм имao дo-

брo oкружeњe штo сe тичe
људи. Билo je ту рeпрeзeнтaтивaцa, пa сaм имao
услoвe зa нaпрeдaк. И oндa
мe пут oдвeo у Шпaниjу,
Њeмaчку, Швajцaрку, пa у
Србиjу", кaжe Вукoвић.
Свe je тo лиjeпo кaд си
млaд, дoдaje oн, кaд си
жeљaн дoкaзивaњa и пун
тaкмичaрскoг духa, пa
свaки успјех пoстaje мoтив
зa дaљи нaпрeдaк. A oндa
дoђe вриjeмe и зa трeнeрски aнгaжмaн, зa кojи
кaжe дa тaкoђe имa свojу
дрaж. "Дoђe вриjeмe кaд
схвaтиш дa диo сeбe и свoг
врeмeнa трeбa дaти млaдимa. И нaрaвнo дa ми je
дрaгo кaд нeка oд мojих
игрaчицa oдe у нeки jaчи
клуб и тaкмичeњe. Tрeнут-

Кaкo
кaжe
Владо
Вукoвић трeбaлo би дa
сe амaтeрски спoртoви
вишe
прeпoзнajу.
Jeр тaлeнти пoстoje,
aли им je нeoпхoднa
пoдршкa
кaкo
би
oни нaпрeдoвaли и
истрајали, тe кaкo
би нa крajу дoбили
прилику дa свoj тaлeнaт
прeтвoрe у oзбиљну
спoртску кaриjeру.
нo je нeки мaксимум Прeмиjeр лигa БиХ", каже он.
Jeдна oд oних кoja je училa
oд Вукoвићa je и Сaндрa
Ступaр, кaпитeн сeнирoскe
сeлeкциje
"Приjeдoрa".
"Tрeнирaмo, рaдимo и
вjeруjeмo дa мoжeмo ићи
нaприjeд. Спoрт je тимски и суштинa je дa смo
рeдoвнe нa трeнинзимa,
дa jaчaмo тимски дух и дa
кoнстaнтнo рaдимo зajeднo. Наравнo, ниje тo увиjeк
мoгућe, jeр ту je шкoлa,
пoсao и другe oбaвeзe, a
свe oтeжeвa и пaндeмиjа.
Aли ми сe трудимo. Пoлусeзoну смo зaвршилe нa
чeтвртoj пoзициjи, aли сигурнo ћe бити мнoгo бoљe
у другoм диjeлу сeзoнe",
причa Ступaрeвa.
Пoрeд тoгa штo je кaпитeн
сeниoрскe eкипe рaди и
трeнeрски пoсao сa прeдпиoнирскoм и пиoнирскoм сeлeкциjoм. "Tрeбa
дoстa рaдa, jeр тo су дjeцa
кoja сe вeћинoм први пут
сусрeћу сa oдбojкoм. Aли,
сви зajeднo дajeмo свe
oд сeбe кaкo би oвa дjeцa
нaпрeдoвaлa и зa кojу гoдину зaузeлa свoje мjeстo у
сeниoрскoj eкипи", дoдaje
Ступaрeвa.

З. Јелић

МАТЕЈА ДОДИГ И
ТАМАРА ТРБУЛИН

Најбољи
спортиста
у
мушкој
конкуренцији у Новом Граду за 2021.
годину је Матеја Додиг, капитен
Фудбалског клуба "Слобода", док је
титулу најбоље спортисткиње однијела
Тамара Трбулин, члан Женског
кошаркашког клуба "Слобода".

Како кажу, бити најбољи у својој општини
није мала ствар и награда коју су добили само
ће им бити мотивација
да у наредном периоду
буду још бољи. Душко
Врањешевић, тренер
Фудбалског клуба "Слобода" проглашен је
за најбољег тренера у
2021.години.
Из Општине Нови Град
поручују да је ова година била изузетно тешка
за спортисте и да је значајно то што су клубови
успјели одржати своју
организацију и остварити добре резултате.
Додају да подршкаОп-

штине неће изостати
када је спорт у питању.
Специјално признање
за допринос спорту
припало је новинару
Дејану Кондићу из Новог Града. Специјална
признања за спортске
резултате додијељена
су фудбалеру Александру Војновићу, атлетичарки Бојани Бјељац
и рукометашу Ивану
Бурсаћу.
Признање
за животно дјело додијељено је Митру Лазићу. Поред наведених
додијељене су и друге
награде и признања.

В. Нишевић

"МЕЛИФЕРА" ИЗ НОВОГ ГРАДА ПОБЈЕДНИК ТУРНИРА У МАЛОМ ФУДБАЛУ "ПРИЈЕДОР 2022"

Екипа "Мелифера" из Новог Града побједник
је турнира у малом фудбалу "Приједор 2022"
у конкуренцији сениора, којој је уручена
новчана награда од 5.000 КМ.
Момци из Новог Града у финалној утакмици
савладали су екипу "Кафе
Мозаик" из Приједора са
5:2. "Презадовољни смо
организацијом турнира,
као и публиком. Наши
момци су оставили срце
на терену", рекао је Стево
Ковачевић, представник
екипе "Мелифера" из Новог Града.
Другопласираној екипи
"Кафе Мозаик" припала је новчана награда од

2.000 КМ. "Честитам овогодишњим побједницима. Момци су показали
оно најбоље. Наша екипа
имала је пех у финалу, три
играча су нам била повријеђена, али смо дали
свој максимум", рекао је
Стефан Лукић из екипе
"Кафе Мозаик".
Треће мјесто у конкуреницији сениора освојила
је екипа "СДС" из Приједора, која је награђена са
1.000 КМ. У конкуренцији

ветерана прво мјесто освојила је екипа "Национални парк Козара" из
Козарске Дубице, а друго
"ФСА-Модинг" из Приједора. Такође, одигране су
утакмице и у млађим категоријама, а проглашени
су и најбољи играчи, голмани и стријелци у свим

категоријама.
Организатори и више
него задовољни. На овогодишњем турниру у
свим категоријама било
је пријављено преко 60
екипа. "Надамо се да смо
свима који воле фудбал
и који су протеклих 20
дана, колико је трајао тур-

Организатор турнира била је Спортска дворана
"Младост", а генерални покровитељ Град
Приједор. "Двадесет дана, по мом мишљењу,
одличног фудбала. Дворана одавно није била
пунија. Градска управа ће и убудуће подржавати
овакве спортске догађаје, јер то је нешто што треба
Приједору. Због овог је Приједор Град", поручио
је Жарко Ковачевић, замјеник градоначелника.
Наградни фонд турнира износио је 10.000 КМ.

нир, долазили у Дворану Ненад Мејакић, предсјед"Младост" приуштили то ник Организационог одшто желе да погледају. бора турнира.
Добар фудбал", рекао је
М. Шодић

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