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Привредни савјет - разматран Акциони план развоја предузетништва за период 2021-2027. године

ПОЛАЗНА ОСНОВА ЗА
ИЗРАДУ НОВЕ
СТРАТЕГИЈЕ ГРАДА
ПРИЈЕДОРА
Привредном савјету града Приједора представљена
је Анализа и акциони план развоја предузетништва
Града Приједора за периoд од 2021. до 2027. године.
Представљен је и секторски одбор дрвопрераде
и производње намјештаја, који је од посљедње
сједнице Савјета саставни дио Привредног савјета.
Члановима Савјета представљени су и реализовани
подстицаји.
"Три године смо чекали на овај
документ. Надамо се да то није
крај, јер нас чека још много посла на развоју предузетништва",
поручују из подручне Занатскопредузетничке коморе Приједор. Сектор који само у Приједору запошљава око 3.000 радника
код 1.309 регистрованих предузетника оптерећен је бројним
проблемима. Вјерују ипак да се
уз политичку вољу могу направити помаци на боље.
"Да би се наставио развој предузетништва, за шта има потребе, потребна је политичка воља.
Све оно што је још потребно је
смањење парафискалних на-

узетничка едукација, наставак
предузетничке подршке, али и
један сасвим нов модел давања
субвенција.
"Те мјере се даље односе на наставак субвенционисања, али уз
промјену парадигме субвенционисања, с обзиром да је субвенционисање узимање новца од
пореских обвезника, предлажемо увођење менторства. И то

Раде Росић: 700.000 КМ из
буџета

У "CROMEXU"
ПЛАНИРАЈУ
ЗАПОСЛИТИ
ЈОШ
ДВАДЕСЕТАК
РАДНИКА
"Отежано
је
пословање са
иностраним
фирмама", кажу у приједорском "Cromexu", извозно
оријентисаном предузећу за обраду метала. Трка за
купцима је свакодневна, као и доказивање квалитете.
Ипак, не одустају већ уз проширење производних
капацитета, набавку још неколико машина, планирају
ове године и запошљавање још двадесетак радника.
Тај оптимизам не дијеле када су цијене у питању,
напротив очекују нове скокове цијена репроматеријала.
"Наставиће се сигурно и у овој години, нарочито
племенити метали, инокс, росфрај, алумијум... гдје
и седмично има промјена цијена навише. Жељезо је
мало стагнирало, али ми углавном највише радимо
с иноксом и алумијумом, тако да константна борба
мора бити, константано праћење цијена, преговори
с кооперантима, са фирмама... Значи, ту морате бити
виртуоз да би опстали, јер и мали корак је огромна
рефлексија на само пословање фирме", каже Енес
Пехлић, директор "Cromexа".
мета, увођење владавине прва,
борба против сиве економије.
Има тих елемената које ми сваки дан понављамо, али има и
неких знакова да ће се ићи у
том правцу", каже Ранко Згодић,
предсједник УО подручне Занатско-предузетничке коморе Приједор.

РЕЗУЛТАТ ШЕСТ МЈЕРА
Ауторе анализе занимала су пи-

тања које су то кључне препреке
расту и развоју бизниса, које су

Привредни савјет - полазна основа

то добре ствари које је град до
сада радио и шта се препоручује
да би се олакшао бизнис. Резултат је шест мјера. Између осталог
процес дигитализације Градске
управе, али и привреде, пред-

Ранко Згодић: Потребна
политичка воља

ПЕТКОВИЋ: ВОЂЕЊЕ ПАМЕТНЕ ПОРЕСКЕ
ПОЛИТИКЕ
Професор доктор Саша Петковић сматра да неће бити
неког директног лијека за инфлацију, јер смо, како каже,
мала отворена постранзициона економија. Инфлација
нам се прелијева из иностранства, а интервентни корак
могло би бити и вођење паметне пореске политике
која подразумијева увођење диференциране стопе.
Још предлажем увођење такозваног готовинског
модела обрачуна ПДВ-а за
мале пореске обвезнике.
То значи да они плаћају
свој порез када наплате
потраживања,
а
не
кад испоруче фактуру.
То би с моје стране
биле конкретне мјере
фискалне природе, али
постоје и монетарне,као и
структурне мјере", наводи
овај редован професор
Економског факултета.
Саша Петковић

ЂАКОВИЋ: ПОЖЕЉНЕ СУБВЕНЦИЈЕ
Свјесни проблема у пословању су и у Привредној
комори. Ограничење трговачких маржи није по њима
добро рјешење. Робне резерве могле би ублажити
удар инфлације, али и субвенције. "Оно што ће
Влада РС сигурно предузети, а и ми то предлажемо
су субвенције. Већ су најављене у пољопривреди у
износу од десет милиона марака за гориво и за сјетву,
али и субвенције за привреднике које ће у сваком
случају ублажити удар инфлације чији раст очекујемо
и у наредном периоду",
каже Дијана Ђаковић,
руководилац канцеларије
у Приједору Подручне
привредне
коморе
Бањалука. Она
наводи
и да би у случају знатно
веће инфлације било
могуће увести и ваучере
номиналне вриједности
за неке основне животне
намирнице.
Дијана Ђаковић

НА ИМЕ ПОДРШКЕ ИЗ БУЏЕТА ОКО 700.000 МАРАКА
За мјере самозапошљавања и запошљавања
и конкурентности малих и средњих предузећа
издвојено је око 700.000 марака ове године значи 100.
000 КМ више него годину раније, а за инфраструктуру
у индустријским зонама око два милиона марака.
2.

два стадија, једно менторство
људи који су већ дуго у бизнису
људима који ће покренути властите бизнисе, а друго је такозвано "вршњачко менторство", особа које ће примити субвенције,
особа које ће након годину дана
бити на услузи другим младим
људима који се одлуче да по-

крену властити бизнис", каже
професор др Саша Петковић, редован професор на Економском
факултету и вођа пројектног
тима Удружења економиста РС
"СВОТ" Бањалука.

НЕ КОЗМЕТИЧКЕ, ВЕЋ
ЗНАЧАЈНЕ ЕКОНОМСКЕ
МЈЕРЕ
Пандемија је оставила трага
и на пословање приједорских
привредника. Очекивања су
да се на Привредном савјету кроз дијалог пронађу неке
заједничке мјере које ће се
провести у овој години. "Кроз
Акциони план биће дефинисани подстицаји за запошљавање
и самозапошљавње нових радника, које смо имали и раније
и неке нове мјере као што су
унапређење пословања кроз
менторство
новооснованих
предузећа", каже Раде Росић,
начелник Одјељења за привреду.
Петковић је става да козметичке промјене неће донијети
неке претјеране резулате, већ
само оне економске, истиче
значајне и радикалне. Документ ће послужити и као полазна основа за израду нове
стратегије града Приједора за
наредни период.
М. Згоњанин

www.kozarski.com

За квалитетније образовање и веће запошљавање

СТАВ

ПРИЈЕДОР ДОБИЈА РЕГИОНАЛНИ
КАКО ДО
САВЈЕТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И
НОРМАЛНОГ
ПРИТИСКА?
ЗАПОШЉАВАЊЕ

У Приједору је потписан споразум о формирању Регионалног савјета за образовање
и запошљавање, чији је циљ да се образовни систем усклади са потребама тржишта
рада. Самим тим, то ће допринијети квалитетнијем образовању, али и већем
запошљавању.

"Циљ овог Савјета јесте
да се успостави механизам координације између
средњих школа, Министарства просвјете и културе РС,
Уније удружења послодаваца РС, локалних послодаваца и Агенције за економски
развој града "ПРЕДА-ПД".
Ово је једна добра идеја,
чија је иницијатива покренута у јуну прошле године",
истакла је Моња Касаловић, начелник Одјељења за
друштвене дјелатности Града Приједора.
Неопходно је да се образовни систем прилагоди по-

требама послодаваца, како
они који заврше средњу
школу, а не планирају студирати, не чекају дуго на
посао, поручено је са састанка. Значајну улогу у
томе имају савјети за образовање и запошљавање, а
позитиван примјер је бањалучки Савјет.
"У пракси се добро показао
рад бањалучког Савјета.
Послали су мишљење Ми-

нистарству о образовном
систему и списак дефицитарних занимања, а у току
је спровођење упитника о
потребама опремања кабинета практичне наставе",
каже Данијел Ковч, стручни сарадник из Уније удружења послодаваца Републике Српске.
"Задатак
регионалних
савјета је боља међусобна
повезаност између школа,

пословне заједнице и локланих заједница. Дакле,
потребно је усагласити
образовне политике и тржиште рада", додаје Тијана
Рађевић-Дрљача, начелник
Одјељења за средње стручно образовање и образовање одраслих у Министарству просвјете и културе
Републике Српске.

Б. Дакић

Регионални савјет за образовање и запошљавање Приједор
обухватиће све локалне заједнице приједорске регије. План
је да се у Српској оснује 10 оваквих савјета.

Ускладити образовање са потребама послодаваца

Годинама вјежбам како да се што
мање нервирам. Рецепт је наоко једноставан, у себи прогуташ, одбројиш
до десет, чекаш мало да се слегне,
па тек онда реагујеш. Као достојанствено, како ваљда и треба у "пристојним" годинама, мада не поричем
да неријетко има ситуација кад ни
одбројавање не помаже. Али сналазим се и у себи "једем", мада се то на
мени не види. Бар што се кила тиче.
Углавном моја ситна, а упорна вјежба
да се не нервирам има и потврду.
У високом притиску, на који мој доктор, ваљда да ме не препадне, онако
доброћудно клима главом. И другар
ме пита: "Је л' се секираш због нечег?"
"Ма не, уопште. Немам разлога", одговарам по навици. Невјешто лажем,
човјек ме добро познаје, јер ми стално понавља да неке ствари, оне које
нису до мене, а људска глупост и безобразлук, то свакако нису, не примам
срцу. Неки дан дођем пред банку да
подигнем мамину пензију. У реду
двадесетак људи. Срачунам да ми
је то најмање пола сата живота, па у
слободном дану, а таквих је мало, одлучим да одшетам до пијаце, купим
неког зелениша и да се опет вратим
пред банку.
Ред, истина нешто мањи, ја наоко
мирна, али жена иза мене хода горе,
доље, лијево, десно, броји, галами
и нервира ме за цијели ред. И она и
банка која због короне ради само до
три, мада чекање у редовима, осим
кад не пада киша или снијег има и
ситну предност. Можеш да пушиш
до миле воље. Како год ко то превео.
У другој банци плаћам рачуне. Због
ниже провизије, јер су је у овој првој
удуплали и тако вјешто смислили
како да се ријеше навале. И ту наравно гужва и опет пола сата мог живота.
Не помаже ни успутна, самачка кафа,
јер се и ту увијек нађе неко да те бар
на кратко удави. Зна се својим проблемима. Твоји су увијек у другом
плану. Увече по обавези "прелисташ"
дневнике. Најмање три, јер од тебе
се очекује да будеш приколико информисан. То све гарнираш с неколико телефонских разговора, обично
дужих, па опет мало по вијестима,
порталима, да ти нешто не промакне.
И то најмање неколико пута дневно.
И подразумијева се, мјесецима тако.
Зашто? Е на то немам одговор.
Осим ваљда да сами бирамо. Скала
избора је невјероватна. И не мора
бити ни чучање пред банкама, телевизором, рачунаром, с телефоном...
Неком слободно можете рећи да вам
је досадан, а разговори с њим глупи.
Можете се дохватити и мотике и с
љубављу, онако како то раде жене из
"Хербе", узгајати љековито биље. Можете свашта, а попут мене вјероватно
не мијењате ништа, мада вриједи бар
покушати. Ако ни због чега другог, а
оно бар због притиска. Ко зна, можда
се коначно и унормали.
М. Згоњанин

3.

ИНТЕРВЈУ

Далибор Грабеж, предсједник Поткозарског народног покрета

ЦИЉ НАМ ЈЕ ЈАЧАЊЕ
РЕГИЈЕ ПРИЈЕДОР И ЈЕДНО
ПОСЛАНИЧКО МЈЕСТО

дикалну странку и то је кршење
Статута ПДП-а, јер не можете
истовремено бити у двије политичке партије, а поготово у органима и једне и друге партије.

Ј

Приједор је недавно добио нову политичку
партију - Поткозарски народни покрет.
Формирали су га, сада већ бивши чланови
ПДП-а, незадовољни односом врха странке
према приједорском Градском одбору. На челу
новоформиране странке је Далибор Грабеж.

З

е ли није било никаквог интереса са врха ПДП-а да се ријеши ситуација у Приједору?

- Није. Подсјетићу да смо ми од
2012. до 2016. године били у
скупштинској већини са ДНС-ом.
На локалним изборима 2016. године испоштовали смо органе
ПДП-а и подржали смо кандидата опозиције, Душана Берића.
Имали смо тада лош изборни
резултат и практично су сви општински одбори били "потопљени". Након Општих избора 2018.
година када су почеле турбуленције између ДНС-а и СНСД-а
у Приједору, врх ПДП-а знао је
наше намјере и ништа нисмо
радили, а да се нисмо консултовали са њима. Наш став је био
да Приједору требају промјене и
придружили смо се скупштинској
већини. На Локалним изборима
2020. године такође смо испоштовали врх стране и за кандида-

ће бити у коалицији. Након тога,
Предсједништво је донијело одлуку да се не може ићи у коалицију са СНСД-ом. Тада су почели
већи проблеми, јер смо ми овдје
хтјели да водимо принципијелну
политику. Ја сам крајем године
из медија сазнао да постоји иницијатива господина Деретића о
искључењу нас пет функционера из ПДП-а. Након тога, звао ме
Бранислав Бореновић и рекао
да ћемо разговарати и покушати
превазићи ту ситуацију. Међутим, то се није десило.

К

мо мјесне одборе, организације
младих и жена и самим тим покушаћемо да формирамо општинске одборе и у другим локалним
заједницама регије Приједор.
Сматрамо да јаке регије могу
допринијети јачању Републике
Српске и циљ нам је да Приједор
буде центар регије. Подржаћемо
све добре пројекте који се буду
реализовали у Поткозарју. Фокус
нам је на овој регији, нећемо се
бавити високом политиком. Циљ
је, наравно, да имамо једног народног посланика из Изборне јединице један.

К

ако коментаришете тренутолико чланова броји Потну политичку ситуацију у
козарски народни покрет и
Приједору?
јесу ли то само бивши чланови ПДП-а?
- Политичка ситуација у Приједору је стабилна. Постоји добра
- Иницијативу за оснивање Пот- сарадња градоначелника и скупкозарског народног покрета пот- штинске већине. Грађани су два
писало је 625 људи. На Оснивач- пута рекли не политичкој опцији
кој скупштини било је више од која је владала 16 година. Након
ових турбуленција кроз које
100 чланова. Највећи број људи свих
смо прошли, мислим да улазимо
је из ПДП-а, а један дио људи је у стабилнији период и моћи ћемо
дошао из ДНС-а, а имамо и оне да се посветимо развоју града.
који су до сада били аполитични. ПНП у локалном парламенту има

ашто сте напустили ПДП и
одлучили се за формирање
нове странке?

- Прије извјесног времена упутили смо писмене захтјеве према
Предсједништву и Главном одбору Партије демократског прогреса, који су се односили на поништење искључења госпође Маје
Кунић из чланства ПДП-а, затим
неприхватање иницијативе господина Миодрага Деретића о
искључењу пет чланова и функционера Градског одбора ПДП-а
и трећи захтјев је био да се из
Градског одбора искључе Деретић и Михајлица. Сматрамо да
су њиховим доласком у странку
настале турбуленције у Градском
одбору ПДП-а. Органима којима
смо се обратили са овим захтјевима дали смо рок од 15 дана да
одговоре. Нису одговорили, већ
смо имали једно штуро саопштење портпарола ПДП-а, која је
рекла да коме се не свиђа, може
да иде. Сматрамо да је то погубна ствар за политичку партију да
се на такав начин односи према
члановима и функционерима
ПДП-а, који су ту, практично, од
оснивања странке. Ако једној политичкој партији не треба члан
Главног одбора, два одборника,
носиоци извршних функција, два
директора, онда нама није ни
мјесто у тој странци. Зато смо се
одлучили на овај корак. Сматрамо да у ПДП-у више није политика коју је водио Младен Иванић.
Ово што се сада дешава у ПДП-у,
то више није исти ПДП и ми смо
се одлучили да оснујемо нову
странку и настављамо политику
због које смо добили повјерење
грађана.

Из емисије "Интервју" Телевизије Приједор

З

начи ли то да се ПДП лако
одрекао значајних људи у та за градоначелника подржали
странци?
Мају Драгојевић-Стојић. Након
избора и побједе СНСД-овог кан- Ни нама није јасно да нису раз- дидата, сматрали смо да треба да
говарали са нама. Ми смо у ПДП- будемо дио скупштинске већине
у били и када је био у републич- и врх партије је то знао. Главни
кој власти, а нисмо га напустили одбор ПДП-а није засједао већ
ни када је прешао у опозицију. двије године и одлука Главног
Господин Миланко Михајлица одбора била је да локални одје даље представља Српску ра- бори сами доносе одлуке с ким

4.

Ш

два одборника, који сада дјелују
самостално и подржаћемо скупштинску већину и све оно за шта
сматрамо да је добро. Оно што
будемо сматрали да није у реду,
- Циљ Поткозарског народног указаћемо на то.
покрета јесте дјеловање у регији
Поткозарја и јачање ове регије. У
наредном периоду формираћеБ. Дакић
та је циљ новосноване
партије. Да ли се припремате за предстојеће
изборе?

ТИМ ПОВОДОМ

www.kozarski.com

УСКОРО НАСТАВАК РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТА

Раденко Црногорац:
Чека се топлије вријеме за
извођење радова

ПРИЈЕДОР-БАЊАЛУКА

Ускоро би требало да се наставе радови на рехабилитацији магистралног пута Приједор-Бањалука, тачније трасе од Козарца до Приједорске
петље дужине 37 километара. Прошле године у потпуности је завршена дионица од Козарца до Верића.
Радове изводи предузеће "Приједорпутеви" из којег поручују
да се надају да ће ускоро поново извести механизацију и људство да наставе гдје су стали
прошле године.
"У октобру и новембру су извођени радови на додатних
девет километара од Верића
до Ивањске и урађен је бито-

носиви слој. Тада су радови обустављени због зимских услова, тако да смо прошле године
урадили око 50 одсто послова",
рекао је директор "Приједорпутева", Раденко Црногорац.
Интензивне припреме за наставак посла су у току, а прије
свега чека се топлије вријеме за
извођење радова.

"Преостало је још 15 километара комплетних радова на
дионици од Ивањске до Приједорске петље. Сигурно ћемо
кренути са стругањем и по-

стављањем битоносивог слоја.
Док ћемо радове на хабајућем
слоју оставити за мај, када би
требали бити константнији временски услови и температуре

које су потребне за квалитетно
извођење асфалтних слојева",
навео је Црногорац.
Из овог предузећа рекли су да
ће о тачном датуму наставка извођења радова јавност бити на
Из "Приједорпутева" рекли су да "Путеви Републике Српске", вријеме обавијештена, као и о
који су инвеститор, имају обезбијеђена средства за ове
режиму саобраћаја, те трасама
радове и очекују да ће ове сезоне посао бити завршен.
заобилазница.

Укупна вриједност радова је 22 милиона КМ.

З. Јелић

Повјереништво ПДП-а

Одржана сједница Градског одбора
Уједињене Српске Приједор

СТРАНКА РАДИ ПУНИМ
СТЕВАНДИЋ УРУЧИО ЧЛАНСКУ КАПАЦИТЕТОМ
Стање у приједорском ПДП-у није ни приближно онако
КАРТУ УНИЈАТУ
како се то пласира у медијима из одређених кругова и
У Приједору је одржана прва сједница Градског одбора Уједињене
Српске који је формиран у децембру прошле године. На упражњено
мјесто трећег потпредсједника изабран је Жарко Ковачевић.

Унијат приступио УС
Предсједник Градског одбора
УС Приједор, Ненад Мејакић
навео је да ће умјесто Ковачевића, секретар у локалном
одбору ове партије бити Борислав Којић. Осим Ковачевића,
потпредсједници ГрО УС Приједор су Предраг Пуђа и Александар Брадић. "Уједињеној
Српској приступио је Младен
Унијат којем честитам што је
одабрао ову странку", навео је

Мејакић.
Младен Унијат је подсјетио да
је на прошлим локалним изборима био независни кандидат
за градоначелника Приједора.
"Медији су ме бојкотовали и
промијенили ми презиме у
старту. Рекли су да сам нечији
и да за некога радим, а ја сам
увијек свој и ово је моја одлука да сада званично кажем
гдје сам, чији сам и с ким сам.

Надам се да ћу допринијети
Уједињеној Српској", поручио
је Унијат.
Ненад Стевандић, предсједник Уједињене Српске истакао
је да је Унијат човјек који се
афирмисао и ван политике.
"Пошто је он угледни привредник, ван свих политичких калкулација и пошто запошљава
велики број људи, надамо се
да ћемо кроз наш тим за развој, који ради опцију привредног препорода РС, убрзаног
развоја, да ће нам ту још више
допринијети него на политичком плану", изјавио је Стевандић и додао да су задовољни
растом странке у Приједору и
Поткозарској регији.
"Ми смо странка која расте
зато што ради, а не зато што
издаје саопштења. Код нас
нико не спава до 10.00 сати, па
у 11.00 смишља кога ће напасти, као што има неких политичара, ми смо сви на послу у
седам часова, па тај дан када
урадимо можемо рећи шта
смо урадили", навео је он.
Б. Мајсторовић

5.

од стране бивших чланова ове странке, поручено је са
конференције за новинаре Повјереништва ПДП-а.

Са конференције за новинаре
Како је речено, у току је консолидовање ове партије које би,
према најавама, требало да буде
завршено на прољеће, формирањем Градског одбора. Миодраг Деретић, повјереник странке, позвао је грађане да вечерас
(петак), у 19.00 часова у градском
позоришту разговарају са потпредсједником ПДП-а, Јеленом
Тривић.
"Јелена Тривић ће, између осталог, говорити о актуелној политичкој и економској ситуацији,
те проблему одласка грађана са
ових простора. Позивам чланове и симпатизере странке, као и
остале грађане, да присуствују

трибини", рекао је Деретић.
ПДП у Приједору постоји и ради у
пуном капацитету, без обзира на
све оно што се спекулише и износи у јавности, истакао је Драган
Драгојевић, члан Повјереништва
ПДП-а.
"Лоше конотације износе они
који су нас, неизвршавањем
одлука Партије демократског
прогреса, довели до тога да је
морало доћи до провјетравања
Градског одбора, што је резултирало његовим распуштањем и
новим консолидовањем", рекао
је Драгојевић.
Д. Совиљ

ТИМ ПОВОДОМ

Обиљежено 28 година од оснивања Седмог одреда Специјалне бригаде полиције

СЈЕЋАЊЕ НА ПОГИНУЛЕ ПОЛИЦАЈЦЕ

У Приједору је обиљежена 28. годишњица од формирања Седмог одреда Специјалне бригаде полиције. Након парастоса у цркви Свете
Тројице, представници борачких организација, Полицијске управе Приједор, Градске управе, те породице и пријатељи погинулих,
положили су вијенце испред централног спомен-обиљежја за "Крст часни", те поред спомен-плоче у згради Полицијске управе Приједор.
На спомен-плочи посвећеној погинулим
припадницима Седмог одреда Специјалне
бригаде полиције уписано је и име Радована
Глигорића. Његова мајка Невенка прича да је
имао само 24 године када је убијен код Двора на Уни. Сахранили су га у родном Доњем
Вакуфу и након непуних 40 дана избјегли у
Бањалуку. "Успјели смо га сахранити и избјегли. Тешко је, а шта ћеш, свака година је тежа
и незгоднија", каже она уз јецај и сузе.
Замјеник ратног команданта Седмог одреда
Специјалне бригаде полиције Министарства унутрашњих послова Републике Српске,
Милорад Павлица каже да је овај Одред учествовао на ратиштима широм Српске. "То је
била једна маневарска јединица која је била
спремна да у току 24 сата интервенише на

било којем дијелу ратишта у Републици Српкој. У току тог ратног пута имали смо шест
погинулих бораца, 57 рањавања лакших и тежих", изјавио је Павлица.
Замјеник градоначелника Приједора, Жарко Ковачевић поручио је да се овим обиљежавњем његује сјећање на припаднике полиције који су животе дали за Српску. "Не
смијемо заборавити њих, као ни њихове породице. Сјећамо се зато да се то зло које нам
се десило више никада не би поновило, ако
је то икако могуће. Данас морамо да урадимо све да нам се не дешавају никаква страдања, јер српски народ једноставно нема
више потенцијал да поднесе било какав рат
и било какву жртву", истакао је Ковачевић.
Б. Мајсторовић

Припадници Седмог одреда одликовани су Орденом Немањића, Орденом
Његоша првог реда и Медаљом Петра Мркоњића, а у команди бригаде
су појединачно уручена два ордена Немањића и више од 25 ордена
Карађорђеве звијезде. То је била елитна јединица МУП-а РС чије традиције
слиједе припадници Специјалне антитерористичке јединице (САЈ).

Форум за безбједност заједнице

МОДЕРНИЗОВАТИ
ВИДЕО-НАДЗОР

У Приједору је потребно модернизовати систем видеонадзора, јер би се захваљујући "паметним" камерама
повећала безбједност у саобраћају, али и безбједност
грађана. Поручено је ово са сједнице Форума за безбједност заједнице.

Нови Град: Полицијски службеници извели показну вјежбу

СРЕДЊОШКОЛЦИ УЧИЛИ КАКО ПОСТУПИТИ
У СЛУЧАЈУ САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ

Ученици четвртог разреда Средњошколског центра ''Ђуро Радмановић'' у Новом Граду,
смјер саобраћајно-друмски техничар су на лицу мјеста имали прилику да виде како се
врши увиђај саобраћајне незгоде. Показну вјежбу извели су Полицијски службеници
Полицијске станице Нови Град.
''Све оно што смо учили, имали
смо прилику да видимо у пракси, што нам може помоћи у
случају саобраћајне незгоде",
рекла је Ана Тубић, ученик четвртог разреда смјер саобраћајно-друмски техничар.
Да је ова активност од великог
значаја за ученике потврђује
и професор практичне наставе Мирослав Јањић. ''Ово је
круна, не може боље, имају
комплетан податак, комплетну
технологију захваљујући припадницима Министарства унутрашњих послова који су имали потпуно разумијевање за
нашу потребу'', додаје Јањић.
Припадници Полицијске станице у Новом Граду кажу да је
од великог значаја да ученици
који се школују за саобраћајног
техничара знају како поступити

у случају саобраћајне незгоде.
''Ово је добра прилика да се
упознају са посљедицама саобраћајних незгода, јер они ће
једног дана, надам се у скорије
вријеме, бити учесници у саобраћају'', додаје Милан Трива-

новић, командир Полицијске
станице Нови Град.
Ово је само једна од активности коју проводи Полицијска
управа Приједор
с циљем
повећања безбједности у саобраћају.

В. Нишевић

У ОВОЈ ГОДИНИ ОДУЗЕТО СЕДАМ ВОЗИЛА
У Полицијској управи истичу да
се на томе радило у претходној години, али да је неопходно наставити и у овој, те да је
набавка већег броја камера
приоритет."Задатак нам је да
систем видео-надзора буде на
адекватном нивоу и на корист
свих грађана, што значи да се
мора повећати и број камера",
сматра Сретоја Вујановић, начелник Полицијске управе Приједор.
У Градској управи похвалили
су рад Форума за безбједност
заједнице. Како кажу, у претходном периоду предузете су бројне активности у циљу побољ-

шања безбједности. "Можемо
рећи да смо познати по активностима Форума за безбједност
заједнице и то не само у приједорској регији, већ и шире и да
смо, на основу резултата, били
узор многим другим локалним
заједницама", сматра Моња Касаловић, начелник Одјељења
за друштвене дјелатности Града
Приједора.
На дневном реду сједнице, између осталог, нашао се извјештај
о раду Форума за 2021. годину,
Стратешки безбједносни план
Форума 2022-2026., као и програм рада за ову годину.
Б. Дакић

На подручју приједорске регије у прошлој години одузето је 88 возила од оних који су
извршили теже прекршаје. Суд је до сада донио коначна рјешења за 11 возила која су
трајно одузета, док је једно возило враћено власнику. Остали прекршајни поступци су
још у току. Од почетка 2022. године, па до сад, одузето је седам возила.
га управљање возилом под дејством алкохола,
дроге или одбијање тестирања на исто. Затим,
управљање нерегистрованим возилом или возилом којем је истекла потврда о регистрацији
дуже од 30 дана, управљање возилом прије
стицања права на управљање, управљање возилом коме је изречена забрана управљањем
моторним возилом или коме је возачка дозвола
депонована, те управљање возилом на којем
се налазе неприпадајуће регистарске ознаке'',
појаснио је Милашин.
Из Полицијске управе Приједор упутили су апел
Марио Милашин, начелник Сектора полиције свим возачима да поштују саобраћајна правила
истакао је да се возила одузимају од вишестру- и прописе и самим тим допринесу властитој безких повратника у чињењу тежих прекршаја.
бједности, али и безбједности других учесника у
"Под тежим прекршајима из области безбјед- саобраћају.
ности саобраћаја подразумијевамо, прије свеВ. Нишевић
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Спомен-подручје "Доња Градина: прикупљање свједочанстава о страдању у Другом свјетском рату

СAЧУВATИ OД ЗAБOРAВA ЖРTВE СTРAДAЛE У НДХ

O стрaдaњу Србa у лoгoру Jaсeнoвaц и oстaтку НДХ мoрa сe гoвoрити и oд зaбoрaвa сe мoрajу чувaти жртвe устaшкoг рeжимa. Зaтo oд
2016. у Jaвнoj устaнoви Спoмeн - пoдручje "Дoњa Грaдинa" интeнзивнo рaдe нa прикупљaњу дoкумeнaтa, фoтoгрaфиja, прeдмeтa и другe
истoриjскe грaђe вeзaнe зa Други свjeстски рaт и стрaдaњe нaрoдa сa oвoг пoдручja.

ТРАГИЧНА СУДБИНА АНКЕ ИЛИШЕВИЋ

"Циљ je прикупити штo вeћи
брoj истoриjскe грaђe, приje
свeга фoтoгрaфиja, кaкo бисмo свим тим жртвaмa, чиja
имeнa имaмo, врaтили лицe.
Пoнoсни смo нa oву aктивнoст и зaхвaљуjeмo сe свимa
кojи су сe oдaзвaли. Жeлимo
oхрaбрити свe oнe кojи имajу
фoтoгрaфиje, дoкумeнтe или
прeдмeтe дa нaм сe jaвe", рeклa je Taња Tулeкoвић, дирeктoр JУ Спoмeн-пoдручje "Дoњa
Грaдинa".
Oвe цртицe из прoшлoсти и
сjeћaњa дajу пoтпунo другу
тeжину и идeja je дa сe жртвe

oвих злoчинa нe дoживљaвajу
кao брojкa, вeћ дa им сe врaти
њихoв идeнтитeт и тaкo прoбуди вeћa eмпaтиja прeмa стрaдaлимa.
"Уз фoтoгрaфиjу нaпрaвимo и
крaтку биoгрaфиjу убиjeних у
лoгoру Jaсeнoвaц. Дa нe буду
суштa фaктoгрaфиja, вeћ дa дoбиjу и нeки свoj живoт кojи су
имaли приje смрти кoja их je
зaдeсилa зa вриjeмe НДХ", кaжe
виши кустoс у Спoмeн-пoдручjу
"Доња Градина", Дejaн Moтл.
Дoстa тoгa oбjaвљeнo је крoз
излoжбe или крoз Стручни
чaсoпис "Toпoлa", a прикупљe-

Свaкa фoтoгрaфиja je
нeпрoцjeњивa и чeстo
je jeдинo свjeдoчaнствo
o нeчиjeм пoстojaњу и
трaгичнoj судбини. Taкaв
je случaj сa фoтoгрaфиjoм
Aнкe
Илишeвић,
дjeвojчицe рoђeнe 1938.
гoдинe.
"Нaкoн
Кoзaрскe
oфaнзивe 1942. гoдинe
Aнкa je у тoм збjeгу сa
свojим oцeм прeшлa у
кoлoни прeкo сaвскoг
мoстa у Стaру Грaдишку. Tу
jу je прeузeo jeдaн устaшa.
Зaдњe риjeчи кoje je њeн
oтaц чуo и зaпaмтиo билe
су: "Нe дaj мe чикo." И тo je, уз oву фoтoгрaфиjу, jeдини
дoкaз o њeнoм пoстojaњу", причa Tулeкoвићeвa.

Тања Тулековић: Maтeриjaл
oд кључнe вaжнoсти зa
чувaњe истинe o Jaсeнoвцу

ни мaтeриjaл нaћи ћe свoje
мjeстo и у Meмoриjaлнoм
музejу, чиja грaдњa je рaниje
нajaвљeнa. Вeћинa прикупљeнe
грaђe дoбиjeнa je кao пoклoн.
"Tу бих истaкao jeдну гoспoђу,
кoja нaм je пoклoнилa прeкo 50
фoтoгрaфиja. To je Нeдa Спaсeнић с пoдручje oпштинe Лaктaши кoja je и сaмa истрaживaлa
судбину људи сa тoг пoдручja и
свe тe фoтoгрaфиje пoклoнилa

је нaшoj устaнoви", нaвeo je
Moтл.
Вриjeмe чини свoje и нeумитнo
тeчe и живих свjeдoкa устaшких злoчинa свe je мaњe. Зaтo
je прикупљaњe oвe грaђe oд
нeпрoцjeњивoг знaчaja, кaкo
зa нaук будућим пoкoљeњимa,
тaкo и зa сjeћaњe нa стрaдaлe
прeткe.
З. Jелић

Година дана након премијере филма "Дара из Јасеновца"

БИЉАНА: СВИ МЕ ЗОВУ ДАРА

Филм "Дара из Јасеновца" чија је премијера била прије годину дана,
оставио је дубок траг на бројне гледаоце. Готово да нема оних у Српској
и Србији који нису погледали филм, а посебан утисак оставила је Биљана
Чекић, која је тумачила главну улогу.

Биљана
тренутно
похађа
девети
разред у Основној
школи ''Вук Караџић''
у Козарској Дубици.
Живи
у
селу
Срефлије, са оцем,
братом,
сестром,
баком и дједом.
Жеља јој је да се
настави
бавити
глумом и нада се да
ће остварити у томе.

Породица јој је највећа подршка
Кроз ово филмско остварење
приказан је дио голготе кроз
који је прошао српски народ у
Другом свјетском рату. Биљана
Чекић из села Срефлије надомак Козарске Дубице, којој је
припала част да тумачи главну
улогу, каже да није било лако.
О страдањима српског народа у
логору Јасеновац слушала је од
старијих укућана, а девет чланова породице Чекић никада се
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није вратило из логора.
Биљана каже да су снимања
била захтјевна, а најтеже су јој
биле сцене са млађим братом.
''Ради се о истинитој причи и
баш је тужно. Сцене са млађим
братом биле су ми толико потресне и тужне. Прошло је годину дана и даље ме сви препознају и то ми је баш драго",
каже Биљана.
Биљану и данас многи зову

Дара. Признаје да јој то импонује, а добро се сјећа и дана
када је сазнала да ће играти
главну улогу. ''Тај дан и данас
памтим. Била сам баш изненађена када су ми рекли да ћу
играти главну улогу. Глума ме
никад није привлачила и све се
десило спонтано. Међутим, сад
мислим потпуно другачије. То је
нешто чим бих жељела да се бавим'', додаје она.
В. Нишевић

ЖИВОТ

Нема хемије, само мотика

ЖЕНЕ ИЗ "ХЕРБЕ" УЗГАЈАЈУ ЉЕКОВИТО И ЗАЧИНСКО БИЉЕ

Жене које производе љековито и зачинско биље у Приједору основале су Удружење "Херба" с циљем да своје производе
понуде, за почетак, домаћем тржишту. Подршку имају и у локалном Одјељењу за пољопривреду и рурални развој.
Љиљана Милетовић уназад неколико година на породичном имању у
Црној Долини узгаја разно љековито
биље. Прича да је са још неколико
жена основала је Удружење "Херба"
са циљем да своје производе понуде
Приједорчанима.
"Узгајам лаванду, рузмарин, вријесак, матичњак, папрену метвицу,
то су вишегодишње биљке. Планирам да садим једногодишње, увијек
имам једну или двије културе једногодишњих биљака, биће то босиљак
који обожавам и слатки пелин",
каже она.
Додаје да од својих биљака праве
мјешавине чајева, мирисне свијеће и
сапуне. Истиче да све узгајају искључиво уз помоћ мотике."То подразумијева да нема хербицида, пестицида, хемијских гњојива, стриктно
стајска гњојива, компосиране масе.
Не желим да трујем себе ни друге
људе око себе", истиче она.

Жене "Хербе"

Чланови "Хербе" планирају да
на својим имањима узгајају
и биљке које нису са ових
подручја. Тако је породица
Милене Буква већ почела са
садњом бадема, маслина, те
разног и необичног цвијећа.
Породица Ведране Згонањин
ће уз помоћ овог Удружења
Приједорчанима да нуди
производе од аутохтоног воћа.
Вјерују да ће им природа
и даље бити наклона, јер и
они њу чувају и не загађују
је хемијским додацима у
производњи.

Планирају да прошире засаде
Чланица "Хербе" је и Милена
Буква. Она тврди да биљке
могу помоћи при
ублажавању разних тегоба.
"Невен је
за ране,

за стомачне проблеме, али и гинеколошке. Матичњак је исто тако као
и невен добар. Он помаже и за смирење", каже Милена.
Уз помоћ "Хербе" своје воћне про-

Љиљана Милетовић:
Уназад неколико година
узгајам љековито биље

Производи "Хербе"
8.

изводе на домаћем тржишту нудиће
породица Згоњанин. Ведрана Згоњанин прича да на три дунума имају аутохтоне сорте воћа.
"Првенствено јабуке, међу којима су
колачаре, зеленике, у нашем крају
позната сорта кромпируша. То су сорте које изумиру. Ја и отац смо прије
четири године посадили 50 стабала
пожегаче, односно савке која изумире, па покушавамо на природне начине кречењем, раствором урее, да
пршћемо те старе аутохтоне сорте
које изумиру. Ако третирате вјештачким средствима, онда то више није
природно и нема своју љековитост",
прича Ведрана.
Значај Удружења "Херба" препознали су и у локалној управи. Начелник
Одјељења за пољопривреду и рурални развој, Данијел Егић каже да
ће им из градског буџета за почетак
рефундирати новац који су утрошили
за регистарцију Удружења.
"Удружење је на самом почетку,
ради се о малим површинама, али то
је нешто ново на овим просторима и
ми ћемо сву своју пажњу да усмјеримо како стручну, тако и материјалну,
да помогнемо том удружењу", рекао
је Егић.
Б. Мајсторовић
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Млади оперски пјевач Борис Папак

НАСТУП ПРЕД ПРИЈЕДОРЧАНИМА, МОЈЕ
ЈЕ НАЈВЕЋЕ ЗАДОВОЉСТВО
Борис Папак дијете је приједорског
Српског-пјевачког друштва "Вила",
а данас млади оперски пјевач,
који као и многи други нама добро
познати, Приједор представља
добрим гласом и запаженим
наступом, гдје год да се појави.
Иако годинама због студија живи
у Београду, наглашава да му је
највеће задовољство наступати у
свом родном граду.

вач не значи само стати и пјевати како то
многи људи замишљају. Иза једне оперске
арије стоји читав низ радњи које пјевачи
морају обавити, а камоли иза једне читаве
оперске улоге", каже Борис.
Иако је тренутно незапослен, ангажован је
на бројним пројектима. У родни Приједор
радо долази и наступа. Посљедњи пут, на
позив своје професорице на обиљежавању
100 година постојања и рада приједорске
Гимназије. За Приједор га веже породица,

дио посао музичког педагога, радо би пристао. Признаје да је тешко бити умјетник у
данашње вријеме. Али, срећан је јер поред
себе има неког ко га разумије, буквално, у
сваком смислу.
"Нико ме боље не разумије, него моја дјевојка Невена. Много је велика предност
што дијелимо заједничко интересовање,
јер и она је оперска пјевачица. Једно другом смо највећа подршка. Неколико пута
смо и заједно путовали на разне аудиције

Поглед све говори: Са Борисовог првог рођендана
Борис је одрастао уз музику, јер му је отац
музичар. Након завршетка основне школе, избор је пао на Гимназију, али убрзо је
схватио да је музика саставни дио његовог
живота и да без ње не може. Тако је и данас.

"Факултет музичке уметности у Београду
који сам прво уписао на Одсјеку за музичку
педагогију, а касније и на Одсјеку за соло
пјевање је врло битна ставка у профилисању моје пјевачке личности и надам се
будуће каријере. Ипак, бити оперски пје-

ДОСАДАШЊЕ УЛОГЕ
Улога Первана Стоичкова у
модерној акапела опери "Џумбус"
композиторке Милице Илић у
Бугарској ( четири града укључујући
и Национални театар у Софији) мај
2019. године у оквиру програма
Young at Opera organizacije Operosa,
Улога Милутина Миланковића у
сценској кантати "Кроз васиону
и векове" композиторке Вере
Миланковић заједно са оркестром
ансамбла "Станислав Бинички",
Улога Врховног ђавола у модерној
опери "Дечак који се ничега није
бојао" композитора Димитрија
Големовића у оквиру Оперског
студија Факултета музичке
уметности у Београду,

Борис у Перголезијевој опери "Служавка господарица"
али и школовање у Музичкој школи "Саво
Балабан", као и наступи са СПД "Вила".
"Вилу" прије свега памтим по драгом професору Аљоши Новаковићу, који је највише заслужан за све што сам постигао
данас, а затим и по људима са којима сам
заједнички музицирао, путовао, дружио
се и провео неке од најљепших тренутака који остају за цијели живот. Атмосферу
на пробама и наступима никад нећу моћи
ријечима описати и мислим да сви они
који су бар дио свог живота пјевали у овом
хору, знају о чему причам", додаје Борис.
Себе радије види као музичког извођача у
оквиру неке Оперске куће, али у данашње
вријеме, како каже, када би му неко пону-

и концерте, тако да професионални пут
уједно може бити и излет којем се увијек
радујемо, јер обоје обожавамо да путујемо", додаје Борис.
Када је у питању професионално бављење
пјевањем, таленат се подразумијева. Сви
они који се одлуче бавити овим послом,
морају имати таленат који даље надограђују и радом напредују. Рад чини много
више од талента, тако да њихова комбинација гради једног квалитетног професионалног музичара, истиче Папак који је недавно и магистрирао на Факултету музичке
уметности у Београду.

Улога Уберта (као и у Бања Луци)
у Перголезијевој опери "Служавка
господарица" у Народном
позоришту у Београду у априлу
2021. у оквиру Оперског студија
Факултета музичке умјетности у
Београду,

Невена и Борис заједно до звијезда

Улога тате у дјечијој опери "Дјечја
соба" композитора Миленка
Живковића у оквиру МОТО
организације.

Успомена са обиљежавања 100 година Гимназије у Приједору
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М. Шодић

МОЗАИК

Обиљежен Дан матерњег језика

Козарска
Дубица

НА СВИМА НАМА ЈЕ
ДА ЈЕЗИК И ПИСМО
САЧУВАМО

БЕЗ ЈЕЗИКА
НЕМА НАРОДА

ОШ ''Петар
Кочић''

Језик је наше највеће благо и због тога треба да га чувамо. Порука
је ово ученика Основне школе ''Петар Кочић'' који су уз рецитацију,
Oбиљeжaвaњeм Дана матерњег језика из Кoзaрскe Дубицe пoручeнo игру и пјесму обиљежили Дан матерњег језика.
је дa je jeзик личнa кaртa jeднoг нaрoдa, aли и свaкoг пojeдинцa и дa
je нa свимa нaмa дa jeзик и писмo сaчувaмo, кaкo сe сутрa нe бисмo ''Мислим да је стварно у свакодневној комуни- вање свог матерњег језилијепо што ми у нашој кацији све више користе ка, историје књижевности
питaли кo смo зaпрaвo.
школи обиљежавамо овај туђице.
и историје народа веома
дан већ дуги низ година,
да нас подсјећа да морамо да чувамо наш језик
и да пишемо ћирилицом,
јер без језика нема народа'', истакла је Маша
Пецаљ, ученик деветог
разреда Основне школе
''Петар Кочић''.
У припреми програма ученицима је помогла Наташа
Пецаљ, наставник српског
језика, која истиче да су
оваке приредбе од великог значаја за ученике који

O тoмe дa je jeзик oснoвa
идeнтитeтa нaрoдa гoворили су прoф. др Душкo Пeвуљa и прeдсjeдник Удружeњa лeктoрa Рeпубликe
Српскe, Aлeксaндрa Сaвић.
"Сви зajeднo, aли и свaкo
пoнaoсoб мoрa дa знa дa je
jeзик диo нaшeг идeнтитeтa
и дa je oн нaшa личнa кaртa.
Ни сa чим сe пoтпуниje нe
прeдстaвљaмo нeгo oним
нaчинoм кaкo гoвoримo
свojим рjeчникoм и свojим
oднoсoм прeмa jeзику",
рeкao je Пeвуљa.
Oвaквих
мaнифeстaциja
трeбa бити вишe, поручилa
je Сaвићeвa кoja je упутилa

пoхвaлe oргaнизaтoримa.
"Пoчaствoвaнa
сам
и
oдушeвљeнa, jeр oвaквa
свeчaнoст дoсaд ниje уприличeна пoвoдoм Дaнa
мaтeрњeг jeзикa. Свaкe гoдинe oбиљeжимo 21. фeбруaр нa нeки нaчин, крoз
eмисиje или путeм друштвених мрежa, али нa oвaj
нaчин, дa сe гoвoри o вaжним тeмaмa и дa имaмo
oвaкo вaжнe гoстe, тo сe
ниje дoгoдилo", истичe Сaвићeвa.
Из Општинскe упрaвe
пoручили су дa сe нaдajу
дa je oвo сaмo пoчeтaк,
тe дa ћe сличних култур-

''Просвјетни
радници,
посебно ми наставници
матерњег језика трудимо
се да избацимо те ријечи
страног поријекла и да
ученицима укажемо на
важност чувања наших
изворних српских ријечи
и чувања нашег писма'',
наводи Пецаљева.
Дан матерњег језика у
овој приједорској школи обиљежава се већ 10
година.''Трудимо се да
дјеца схвате да је позна-

важно за опстанак и за напредак'', каже Горана Босанчић, директор Основне
школе ''Петар Кочић''.
Међународни дан матерњег језика у свијету се
обиљежава од 2000. године, с циљем унапређивања, учења и развоја
матерњег језика, те његовања језичне и културне
различитости и вишејезичности.
В. Нишевић

них мaнифeстaциja бити
и у нaрeднoм пeриoду,
jeр сe пoкaзaлo дa je интeрeсoвaњe грaђaнa билo
вeликo. "Нaдaм сe дa ћe
сличних
мaнифeстaциja
бити тoкoм прoљeћa и
љeтa, jeр су грaђaни жeљни oвих дoгaђaja и нaучних
спoзнaja o култури и нaшeм
jeзику", рeкaо je нaчeлник
Кoзaрске Дубицe, Рaдeнкo
Рeљић.
Oргaнизaтoри мaнифeстaциje били су oпштински
oдбoри СНСД-a, НПС-a, СП
и НДП-a.
З. Јелић

КУД "Омарска" има нову групу

НА ПРОБАМА РЕДОВНИ И ВЕТЕРАНИ-РЕКРЕАТИВЦИ

Иако се бројна Културно-умјетничка друштва жале да су од појаве пандемије остали без доста чланова, то није задесило
Културно-умјетничко друштво "Омарска". Овдје је недавно основана Ветеранско-рекреативна група, која је по свему
судећи била пун погодак.
корак, трокорак са поскоком, кретње
десно-лијево, чисто да осјете музику и
кораке, а већ за двије-три пробе ћемо
почети са склапањем неких једноставнијих сплетова који су тренутно за њихов
ниво, а даље ћемо да радимо све сложеније и сложеније'', истакао је Бојан Раковић, кореограф у Културно-умјетничком
друштву "Омарска".
Идеју да се оснује ова група иницирали
су родитељи чија су дјеца чланови Културно-умјетничког друштва "Омарска". У

Нова група окупила бројне чланове
Оне које смо затекли на проби нису крили одушевљење што се уз игру и пјесму
могу дружити. "Пјесме и игре овдје никад не недостаје", каже Николина Тејић.
На пробе, кад буде у могућности планира да долази и Радивој Вујковић. ''Мислим да је ово права ствар, поготово за
нас ветеране, да будемо физички активни, да се дружимо, а уз то да научимо и

неке игре", додаје Радивој.
У групи су већином они који су по први
пут почели да уче кораке, а има и оних
који су некада, као млађи, били чланови друштва. Како год, са свима се исто
ради, да се прво науче основни кораци
који се користе у већини фолклорних кореографија.
''За сада радимо основне кораке, тро-

Културно-умјетничко друштво "Омарска" има пет група за млађе
и једну Ветеранско-рекреативну. Чланарина за све ветеране који
желе да им се придруже је 15 КМ, док је за млађе 10 КМ.

Дружење уз пјесму и игру
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Друштву кажу да нису очекивали оволики одзив мјештана.
''Ми смо очекивали да ће одзив бити добар, али заиста нисмо очекивали толико,
а по најавама биће ту 50 чланова. Ове године обиљежавамо 15 година постојања
Друштва. Из године у годину број чланова расте, без обзира на корону и одзив
је заиста задовољавајући'', наводи Ранко
Анђић, предсједник Културно-умјетничког друштва "Омарска".
В. Нишевић

www.kozarski.com

Најмлађи чланови Градског хора уљепшавају
градске манифестације

РАШИН КУТАК

''ПЧЕЛИЦЕ'' ПЛИЈЕНЕ
ПАЖЊУ ПУБЛИКЕ

ТРЕЋЕ УХО
Ослушкује: Радомир Речевић
БАР ТО
Бар то не треба доказивати.
Истина је увијек истина, док се не сретне са политиком.
ОСОБИТО ОНДА
Тачно је да тајкуни воле вриједне и стручне људе.
Особито онда кад раде за њих.

Веселе дјечије композиције добро су савладали наши најмлађи
суграђани, чланови Градског хора ''Пчелице''. Радују се свакој проби, а
посебно оној пред наступ. Реакције публике тада су сјајне, коментари
позитивни, а они срећни, јер уживају док пјевају.

МАЛО-МАЛО
Фризери су људи од апсолутног повјерења!
Мало-мало, па им повјеримо властиту главу.
ЦРНИ ХУМОР
Коначно је увидио снагу тржишне економије.
Супруга му се претворила у акционарско друштво.
ЈЕДНА ЖЕЉА
Синдикат још увијек сања само једну жељу.
... Да напуни синдикалну корпу.
ИМА ОПРАВДАЊА!
Опет смо погријешили, али оправдања има!
Обећали су да ћемо ципеле дерати на асфалтној,
а не блатној подлози.

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ
ВОДОРАВНО: 1. Љетописци, 9. Питон, 10. Физичка моћ
тијела, 12. Бањалучки хотел, 14. Азијска држава, 15. Мафијашки закон ћутања, 17. Шумска креда, 18. Ознака
пречника, 19. Направа за загријавање тијела, 21. Никола
Тесла, 23. Староримска мјера за тежину, 24. Дванаесто
слово абецеде, 25. Право вријеме, 27. Ломљив, 28. Лудолфов број, 29. Клавирска композиција, 31. Плин, 32.
Тама, 33. Жица (њем.), 34. Вршилац асанације.
УСПРАВНО: 1. Први човјек, 2. Насртај, 3. Један од браће
Далтон, 4. Ознака за запремину, 5. Исак Самоковлија,
6. Снови, 7. Утврђена цијена, 8. Град на црногорском
приморју, 9. Истрајност, 11. Припадник анархистичког
покрета, 13. Изричан, тачно одређен, 16. Мирисна смола,
20. Јединични вектор, 22. Инертна, 26. Зачинска биљка, 28.
Земљорадник, 30. Име тенисерке Ивановић, 31. Највећи
дио, 33. Пето и 22. слово ћирилице, 35. Прво слово.

Како кажу Мила и Александар, већ су научили све
композиције, а и редовно
долазе на пробе. ''Пчелице'' не би биле успјешне
да није њихових учитеља.
Њихов узраст захтијева и
додатну пажњу. Суштина
је да на занимљив начин
покушавају да им приближе композиције и дочарају музику.

Р. Речевић

Са пробе

11.

''Све је са ''Пчелицама''
ишло спонтано и рад и наступи. Са дјецом то тако и
треба'', каже Анета Шурлан која води ову секцију у
Градском хору.
Истог мишљења је и Бојана Новаковић која је у улози васпитача. ''Са дјецом
треба стрпљиво радити,
када је ријеч о музици,
али и кореографији. Вре-

меном они то све лијепо
прихвате'', додаје Новаковићева.
Градском хору ''Пчелице''
сваког понедјељка и сриједе од 17.00 часова могу се
придружити талентовани
малишани од четири до 10
година. Ова секција Градског хора тренутно броји
око 40 чланова.
В. Нишевић

ОГЛАСИ/АКТУЕЛНО/ЧИТУЉЕ
JАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ДОМ ЗДРАВЉА ПРИЈЕДОР

О Б А В Ј Е Ш Т Е ЊЕ
О СИСТЕМАТСКОМ ПРЕГЛЕДУ ДЈЕЦЕ ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Обавијештавамо родитеље:
- Да закажу дјецу за систематски преглед на телефон 052/231-295 ако је дијете регистровано код изабраног педијатра у Дому здравља Приједор,
- Да обавезно донесу здравствену књижицу дјетета, податке о вакцинама, као и друге податке од значаја за увид у здравствено стање дјеце,
- Да се придржавају распореда систематских прегледа и мјеста прегледа који су прилагођени тренутној епидемиолошкој ситуацији,
- Да у пратњи дјетета буде само једна особа (родитељ/старатељ) уз обавезно придржавање епидемиолошких мјера (маске, физичка дистанца).
Заступник по овлашћењу
Др Дијана Ђерић, спец.породичне медицине, с.р

НОВА ВОДОВОДНА МРЕЖА У
УЛИЦИ ФРАЊЕ КЛУЗА

У улици Фрање Клуза, која се налази преко пута касарне на Уријама
дошло је до квара водоводних инсталација, а проблем је било
немогуће ријешити, јер се цијев која је пукла налази испод куће. Због
тога су у "Водоводу" одлучили да о свом трошку у тој улици ураде
реконструкцију комплетне водоводне мреже и доводне цијеви
измјесте на јавну површину.

Мјештани истичу да ће сви
бити на добитку замјеном
старе и дотрајале водоводне мреже у њиховој
улици. "Цијеви за воду постављене су прије шездесет година, прво за касарну и војску, па су одатле
доведене у нашу улицу.

Проблем је и то што су
људи у то доба у незнању
објекте градили на цијевима. Добро је што се ради
реконструкција и тако би
требало у свим дијеловима града гдје су цијеви
дотрајале. Вода ће бити
чистија, мање ће бити гу-

Планирано је да радови на реконструкцији
и измјештању водоводне мреже за девет
домаћинстава у улици Фрање Клуза буду
завршени до краја ове седмице.

битака и трошкова честих
поправки", истиче Милена
Микић.  
"Стварани су огромни губици на мрежи, која је
дотрајала. Дешавало се да
вода плива по двориштима. Ово је нешто ново и
савременије и омогућиће
квалитетнији притисак и
бољи доток воде", каже
Зоран Петковић.
У "Водоводу" наглашавају
да је главни задатак у овом
предузећу управљање и
одржавање мреже, али
да није ријеткост да о
властитом трошку ураде
и реконструкцију и замјену појединих дијелова
водоводних инсталација.
Технички директор "Водовода", Драган Стаменић
каже да, када је то могуће,
грађанима треба изаћи у
сусрет и да ће сличних интервенција бити и убудуће.
Када је у питању квар у
улици Фрање Клуза кажу
да ту није било дилеме.

З. Совиљ

OБAВИJEСTИTИ ВATРOГAСЦE ПРИJE
ПAЉEЊA КOРOВA
Maрт вaжи зa мjeсeц
кaд сe биљeжи нajвишe
пoжaрa нa oтвoрeнoм,
a нeуoбичajeнo тoплo
вриjeмe вaтрoгaсцимa
je ствoрилo дoстa пoслa
вeћ у фeбруaру.

У Tериторијалној ватрогасно-спасилачкој
јединици
Приjeдoр oвe гoдинe вeћ су
имaли пeт шумских пoжaрa
и двa пoжa нискoг рaстињa.
Пoсљeдњи тaкaв случaj зaбиљeжeн je у Mискoj Глaви, гдje je гoрjeлo нискo рaстињe, a вaтрa je зaхвaтилa
и дaлeкoвoдни стуб, штo je
пoсao вaтрoгaсцимa учинилo
кoмпликoвaниjим.
"Нajчeшћи узрoк пoжaрa на
отвореном je пaљењe кoрoвa
и биљнoг oтпaдa. Aкo глeдaмo
стaтистику, прoшлe гoдинe
oд укупнo 457 пoжaрa имaли
смo 31 шумски пoжaр и 109
пoжaрa нискoг рaстињa. Нajвишe их будe у мaрту, 20 и
30 пoжaрa", кaжe стaрjeшинa
TВСJ Приjeдoр, Рaдoвaн Maртић.
Укoликo сe вeћ мoрa вршити пaљење, зa тo сe трeбa

aдeквaтнo
припрeмити,
упoзoрaвajу
вaтрoгaсци.
Приje свeгa, aкo сe плaнирa
спaљивaњe вeћe кoличинe
oтпaдa, трeбa oбaвиjeстити
вaтрoгaсцe oд кojих грaђaни нa рeвeрс мoгу узeти
нaпртњaчe са вoдoм. И нaрaвнo, дoбићe сaвjeт кaкo тo
урaдити нa бeзбjeдaн нaчин.
Измeђу oстaлoг, дa нe пaлe
вaтру нa рaстojaњу мaњeм
oд 200 мeтaрa oд рубa шумe
или 30 мeтaрa oд зaпaљивих
oбjeкaтa, нити дa зaкрчуjу прилaзe вaтрoгaсним вoзилимa.
"Нe трeбa вршити спaљивaњe
вишe вaтри истoврeмeнo кoje
сe нe мoгу кoнтрoлисaти, a

Вaтрoгaсци упoзoрaвajу дa су прeдвиђeнe и нoвчaнe
кaзнe, укoликo пojeдинaц узрoкуje пoжaр oд 100
КM дo 1.000 КM, кaжњивo je и спaљивaњe вeћe
кoличинe oтпaдa, укoликo сe o тoмe нe oбaвиjeсти
нaдлeжнa вaтрoгaснa jeдиницa.

12.

спaљивaњe трeбa вршити пo
лиjeпoм врeмeну бeз вjeтрa.
Истo тaкo, трeбa припрeмити
кaнтe сa вoдoм, лoпaтe... кaкo
би извршили пoчeтнo гaшeњe
пoжaрa", нaпoмињe Maртић.
У Дoбрoвoљнoм-вaтрoгaснoм
друштву Кoзaрaц кaжу дa je у
oвoм случajу нajбoљa прeвeнциja, тe дa им сe вeћинa
грaђaнa нajaви укoликo имajу
нaмjeру дa нeштo пaлe.
"Бoљe сприjeчити нeгo лиjeчити. Нама се око 270 грађана
пријавило када су нешто палили. Mи смo ту зa њих, aкo
зaтрeбa и сa jeдиницoм, вoзилoм, нaпртњaчaмa и свoм
oпрeмoм кaкo би сприjeчили
дaљe ширeњe вaтрe", кaжe
члaн oвoг Друштвa, Meрсaд
Фaзлић. Он је напоменуо да је
сарадња са ТВСЈ Приједор на
врхунском нивоу, што додатно
доприноси безбједности од
пожара.

З. Јелић

www.kozarski.com

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Рeпублике Српске" број: 97/16 и 36/19 и 61/21), а у вези са одредбама члана 134. став 1. тачка 4.
Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 44/17, 31/18, 84/19,63/20 и 35/20), члана 127. став 2. тачка 4. Закона о средњем образовању и
васпитању ("Службени гласник Републике Српске", број: 41/18, 35/20 и 92/20), члана 6. Правилника о избору и раду школског одбора ("Службени гласник Републике Српске", број: 7/09,
12/09, 37/09 и 65/13), члана 22. став 1. тачка 3. и члана 39. Статута Града Приједора ("Службени гласник Града Приједора", број: 12/17) и Одлуке Скупштине Града Приједора о расписивању
Јавног конкурса за именовање чланова школских одбора у основним и средњим школама града Приједора, број: 01-022-14/22 од 16.2.2022. године, Скупштина Града Приједора на 16.
сједници одржаној дана 16.2.2022. године, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање чланова школских одбора у основним и средњим школама на подручју града Приједора, испред
јединице локалне самоуправе
I - Скупштина града Пријeдора расписује Јавни конкурс
за избор и именовање чланова школских одбора у свим
основним и средњим школама града Приједора, испред
јединице локалне самоуправе, и то:
А) ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
1. ЈУ Основна школа "Петар Кочић" Приједор,
2. ЈУ Основна школа "Десанка Максимовић" Приједор,
3. ЈУ Основна школа "Бранко Ћопић" Приједор,
4. ЈУ Основна школа "Доситеј Обрадовић" Приједор,
5. ЈУ Основна школа "Јован Дучић" Ламовита,
6. ЈУ Основна школа "Вук Караџић" Омарска,
7. ЈУ Основна школа "Козарац" Козарац,
8. ЈУ Основна школа "Ћирило и Методије" Трнопоље,
9. ЈУ Основна школа "Петар Петровић Његош" Буснови,
10. ЈУ Основна школа "Бранко Радичевић" Петрово,
11. ЈУ Основна школа "Јован Цвијић" Брезичани и
12. ЈУ Основна школа "Младен Стојановић" Љубија.
Б) ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
1. ЈУ Центар "Сунце" Приједор и
2. ЈУ Музичка школа "Саво Балабан" Приједор.
В) СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
1. ЈУ Гимназија "Свети Сава" Приједор,
2. ЈУ Угоститељско-економска школа Приједор,
3. ЈУ Машинска школа Приједор,
4. ЈУ Електротехничка школа Приједор,
5. ЈУ Средњошколски центар Приједор и
6. ЈУ Пољопривредно-прехрамбена школа Приједор.
II - НАДЛЕЖНОСТ И - ДЈЕЛОКРУГ РАДА
Школски одбор обавља послове утврђене актом о
оснивању и статутом школе у складу са Законом о основном
васпитању и образовању, односно Законом о средњем
образовању и васпитању.
Школски одбор:
1) доноси статут и друге опште акте школе,
2) на приједлог директора доноси
правилник о
организацији и систематизацији радних мјеста у школи,
3)доноси годишњи програм рада школе и финансијски
план и прати његово извршење,
4) одлучује о коришћењу финансијских средстава школе у
складу са законским,
5) усваја извјештај о пословању школе и годишњи обрачун,
6) одлучује о коришћењу средстава за инвестиције и
инвестиционо одржавање,
7) покреће иницијативу за смјену директора,
8) доноси одлуку и расписује конкурс за избор директора,
посредством Завода за запошљавање Републике Српске,
9) разматра пријаве кандидата који испуњавају услове
конкурса за именовање директора,
10) министру доставља документацију и списак кандидата
који испуњавају услове конкурса за именовање директора,
у року од осам дана од дана разматрања пријава,
11) доноси приједлог плана уписа ученика,
12) одлучује о жалбама ученика о искључивању из школе,
13) одлучује о приговорима на одлуке директора,
14) одлучује о приговорима радника на рјешење директора
и одлуке комисија школе,
15) извршава рјешења, одлуке и захтјеве Министарства и
инспектора,
16) прати и контролише све друге активности прописане
Законом о основном васпитању и образовању и Законом о

МАЛИ ОГЛАСИ
- Продајем бојлер "Горење" росфрајни, 50
литара, купљен 2019. године.
Све информације на телефон: 062/071-398.
- Продајем крмачу, једну свињу од 250 кг и
двије свиње по 50 кг.
Све информације на телефон: 052/370-239.
- Пажљив и озбиљан мушкарац жели да
упозна жену сличних особина до 62 године
ради бољег живота.
Контакт вајбер: 066/222-045.

средњем образовању и васпитању, статутом и оснивачким
актом школе,
17) покреће поступак код надлежних здравствених
институција за комисијску оцјену радне и здравствене
способности радника, директора, помоћника директора и
лица овлаштеног за замјену директора школе,
18) прати успјех ученика и предузима мјере за
унапређивање рада школе,
19) даје директору мишљења и приједлоге о питањима од
интереса за рад школе и
20) разматра и друга питања утврђена закoном.
III - МАНДАТ
Чланови школског одбора бирају се на четири (4) године.
Мандат чланова школског одбора траје четири године од
дана конституисања школског одбора.
Члан школског одбора у мандату школског одбора у једној
школи не може бити биран за члана школског одбора у
другој школи.
По истеку мандата, члан школског одбора може бити
поново биран за члана школског одбора.
IV - СТАТУС
Рад чланова школског одбора је добровољан и не плаћа се.
V - ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ
За члана школског одбора испред јединице локалне
самоуправе може бити именовано лице које испуњава
сљедеће опште услове:
1. да је држављанин Републике Српске или Босне и
Херцеговине,
2. да је старије од 18 година,
3. да није правоснажном пресудом осуђивано за кривично
дјело на безусловну казну затвора од најмање шест
мјесеци у периоду од три године до дана објављивања
овог конкурса и
4. да није осуђиван за кажњива дјела учињена против
уставног поретка, достојанства личности, морала, службене
дужности, полног интегритета, злостављања дјетета,
полног и другог насиља над дјететом или малољетним
лицем.
VI - ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ
Поред наведених општих услова, кандидат треба да
испуњавају и сљедеће посебне услове:
1. да има најмање средњу стручну спрему,
2. да има пребивалиште на територији Града Приједора,
гдје школа има сједиште у којој се кандидат пријављује за
члана школског одбора и
3. у стручним и техничким школама представник локалне
заједнице је, по правилу, представник којег предлаже
друштвени партнер.
VII - СУКОБ ИНТЕРЕСА
Члан школског одбора из реда јединице локалне
самоуправе не може бити:
1. лице које у истој школи обавља послове директора,
2. лице које у истој школи обавља послове помоћника
директора,

3. лице које у истој школи обавља послове секретара,
4. лице које у истој школи обавља послове рачуновође и
5. лице чији би избор био у супротности са Законом о
спречавању сукоба интереса у органима власти Републике
Српске ("Службени гласник РС" број: 73/08 и 52/14).
VIII - ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
Уз пријаву на Јавни конкурс, кандидат је дужан доставити
доказе о испуњавању општих и посебних услова, и то:
- увјерење о држављанству,
- извод из матичне књиге рођених,
- увјерење о некажњавању,
- овјерену изјаву да није осуђиван за кривична дјела из
тачке V подтачка 4. овог Јавног конкурса,
- овјерену копију дипломе о завршеном образовању,
- увјерење о пребивалишту,
- овјерену изјаву да не постоји сукоб интереса прописан
тачком VII овог Јавног конкурса и
- кратку биографију са назначеним бројем контакт
телефона.
Са подносиоцима пријаве са којима се не ступи у контакт
у одређеном року, а након рока за подношење пријаве,
исте неће бити узете у разматрање у даљем процесу
именовања.
Са свим кандидатима који уђу у ужи избор, Комисија за
избор ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити
благовремено обавијештени.
Документа приложена уз пријаву неће се враћати
кандидатима.
IX - ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ
ПРИЈАВА
Јавни конкурс биће објављен у листу "Козарски вјесник"
и на интернет страници Града Приједора. Aко конкурс не
буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана
посљедњег објављивања.
Рок за подношење пријава је осам /8/ дана од дана
објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у
разматрање.
Пријаве на конкурс достављају се лично или путем поште на
адресу: Градска управа Приједор-Одјељење за друштвене
дјелатности, Трг ослобођења 1, са назнаком "Комисија
за избор чланова школских одбора основних и средњих
школа у граду Приједору".
Комисију из претходног става именује Градоначелник и
иста броји пет ( 5) чланова.
Комисија утврђује коначну листу чланова школских
одбора и исту доставља Градоначелнику, који је предлаже
Скупштини Града на усвајање.
Пријава на конкурс се може поднијети и путем Е-управе
Градске управе Приједор (https://euprava.prijedorgrad.org),
с тим да су кандидати, који на овај начин конкуришу, у
обавези да до краја конкурсног рока доставе у оригиналу
или овјереној копији доказе о испуњавању прописаних
услова Конкурса.
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић, с.р.

Број: 01-022-14/22
Приједор
Датум: 16.2.2022.године

In memoriam

Дана 17.2.2022. преминуо је наш драги

БРАНКО (Милана) ЗЕКАНОВИЋ
НИКОЛА
МАРИНОВИЋ
(1931-2018)

У тишини вјечног мира почивај, нека те прате наше молитве.
Ожалошћене породице Зекановић и Пувача.
16408

13.

ДАНИЦА
МАРИНОВИЋ
(1934-2012)

Увијек ћемо вас чувати од заборава у свом срцу.
Кћерка Дрена, унука Николина са породицом.
16415

ЧИТУЉЕ
Дана 16.4.2022. навршава се
29 година од смрти нашег
оца и дједа

Дана 28.2.2022. навршава се
десет година од смрти наше
мајке и баке

Посљедњи поздрав мајци

БОГДАНКИ (Миле) ШОРМАЗ

Са љубављу, тугом и дужним поштовањем заувијек ћете се сјећати син
Мићо и кћерка Милена са породицама.

16409

Дана 25.2.2022. навршава се пет
година откад није међу нама

Тужног срца јављамо
да је дана 16.2.2022.
преминула

ДРАЖЕ СТОЈИЋА

БОГДАНКА-МАЈА
(Миле) ШОРМАЗ

ОЛГЕ СТОЈИЋ

Вријеме тугу брише, а туге и бола све је више!
Како је тешко без вас бити у души плакати, а насмијан бити.
Ожалошћени: кћерке: Љиљана, Мирјана, Божана, Сњежана и Соња,
зетови: Јово, Божо и Славко, унучад и паунучад.

ПЕРСА (рођ. Родић)
КАЧАВЕНДА
(1937-2017)

Ожалошћени: син Остоја, снаха Вука, унучад
Слободан и Бојан са породицама.

16406

Дана 28.2.2022. навршавају се три тужне
и болне године како није са нама наш
вољени

ЉУБИША ГРУБАН
(1965-2019)

Бол и туга не мјере се временом, већ
празнином која је остала за тобом.
Хвала ти што си свој живот подијелио са
нама и што си нас бескрајно волио.
Твоји најмилији: мајка Душанка, супруга
Миланка, син Дејан и кћерка Марина
са породицама.
19222
Дана 3.3.2022. навршава се годину дана
откако нас је напустио

16409

Дана 1.3.2022. навршава се тужна година дана
од смрти нашег драгог супруга, оца и дједа

РАДОМИРА (Томе) ТЕНИЋА
(1942-2021)

Постоји нешто теже од смрти, а то је живот
без тебе. Признајем и себи и Богу да без тебе
морам, али тешко могу. Воле те твоји: супруга
Драгица, син Дадо, кћерка Тања, снаха
Сабина и твоје унуке Ања, Сара, Оља и Мија.
Волимо те бескрајно.
Дана 1.3.2022. у 10.30 часова посјетићемо
његову вјечну кућу и положити цвијеће и
залити сузама.
Волимо те!
16434

ЉУБА
(МАРИН)
ВИЛА
(1922-2004)

НИКОЛА
ВИЛА
(1921-2001)

16413

РАДЕНКО ЗДЈЕЛАР

(24.2.2018-24.2.2022)

16411

ЧЕДО (Никола) ПАВЛОВИЋ
(1930-2021)

Има нека моћ у добрим људима, они су
јаки и послије смрти.
Догађа се да и даље живе, по својим
ријечима и дјелима, а највише по
доброти срца.
Мој тата је мој анђео који ме чува са
неба.
00002
Кћерка Нада са породицом.

Тужно сјећање

Дана 28.2.2022.
навршавају се три тужне
године од преране смрти
мени драгог дјевера

ДРАГИЊЕ - ДРАГЕ
ГОРОЊИЋ

ЉУБЕ
(Драгомира)
ГРУБАНА

14.

НЕЂО ЗДЈЕЛАР

(28.2.2000-28.2.2022)

Без обзира колико година је прошло, туга и бол
су присутни у нашим срцима.
С тугом: Борка, Сузана, Јелена,
Миладин и Далиборка.
16417

Дана 27.2.2022.
навршава се осам година
од смрти моје мајке

С љубављу и поштовањем чувам успомену
на тебе.
Твој син Живко.

РАДЕНКО ЗДЈЕЛАР
(2018-2022)

Вољени мој брате Рашо,
нема утјехе за мој тешки
бол. Вјечно ћеш живјети,
драги брате у рањеном
срцу мом. Недостајеш ми
брате мој. Хвала ти за све.
С тугом у срцу твоја једина
сестра Борка.
16417
Тужно сјећање

НЕЂО ЗДЈЕЛАР
(2000-2022)

Са поштовањем снајка Зорана Анђић.
16433

СЛАВКА
ВИЛА
(1951-2017)

Анела с породицом.

ЧЕДЕ ПАВЛОВИЋА

Чуваћемо те од заборава.
С љубављу и поштовањем, твоји најмилији.
Захвална породица.

16404

Сјећање на вољене

Тужно сјећање на вољене

Дана 3.3.2022. навршава
се годину дана од смрти

У овим мутним временима
показивала си шта значи
бити човјек.
Твоји синови Дражен,
Дарко и унук Никола.

16416

Вољени мој брате Неђо,
вријеме
пролази
бол
са мога срца не одлази.
Вјечна сузо у оку рано не
пребољена. Недостајеш ми
брате мој. Хвала ти за све.
С тугом у срцу твоја једина
сестра Борка.
16417

www.kozarski.com

Посљедњи поздрав нашој драгој

Дана 19.2.2022. у 75. години живота
преминуо је наш драги

ЂУРАЂ-БРАНЕ
ВУЈЧИЋ
Сада кад те више нема међу нама, боле
нас ријечи које ти нисмо стигли рећи,
загрљаји које ти нисмо успјели дати,
боле успомене. Боли то што ћеш свуда да нам фалиш и што ћеш свуда бити
тај неко који недостаје. Боли празнина коју нико више неће моћи да попуни.
С љубављу и поштовањем вјечно захвални за све што си нам пружио.
Посљедњи поздрав...
Ожалошћени: супруга Златка, синови Горан и Срђан, снахе Дијана и Јелена,
сестре Бранка и Савка, унучад: Елена, Ирина, Нађа, Лука и Озрен и остала
родбина.
16419

ГОСПИ (Жарка) ПРЕРАД
(12.8.1935-19.2.2002)
Остала је бол и празнина вјечна, али и лијепа сјећања на тебе.
Заувијек ћеш остати у срцима најмилијих.
Ожалошћени: сестра Драгица, кћерке Радица и Сњежана,
зетови Рајко и Милан, унучад и праунучад.
16410

Дана 27.2.2022. навршава се тужних шест мјесеци како
нас је напустио наш драги

КРИСТИНА - ТИНА ТУБИН
(8.1.1988-30.8.2014)

Драга наша Тино!
Наша срећо, радости и туго. Пуно је времена
прошло од наших сусрета, гдје смо се смијали
и радовали заједничким тренуцима. Све то
проживљавамо кроз твоје слике и сјећања.
Највише би жељели да се то вријеме врати
и да поново будемо срећни. Заједнички
тренуци су били најљепши, највеселији и са
радошћу их се сјећамо.
Воле те безгранично и заувијек твоји баба
Пава и деда Миле.
16421

Дана 26.2.2022. навршава се 40 тужних
дана откада није са нама наш драги

КРИСТИНА - ТИНА ТУБИН
(8.1.1988 - 30.8.2014)
Драга наша Тино!
Остави нас без поздрава и без ријечи.
Изненада отвори дубоке ране на срцу и
души, које никад неће зацијелити. Отишла
си у најљепшој младости, тек стасала за
живот. Остале нам само успомене и сјећања
дубоко урезана у срцима. Оплеменила си
нам животе свима.
Волимо те бескрајно и заувијек, твоји Маја,
Свјетлана и Владо.
16421

Тужно сјећање на драге родитеље

СЛОБОДАН ПРЕРАД
Драги наш ћале, поносни смо што смо те имали, а много
тужни што си нас напустио. Заувијек ћеш бити у нашим
срцима.
Воле те твоји: супруга Бранка, синови Бојан и Горан, снахе
Драгана и Тања, унучад Миа и Алекса.
16420

Навршава се седам година откада нас је
напустио наш драги брат и ујак

ЂУРО МРЂА
(25.2.2015-25.2.2022)

У нашим срцима увијек вољен, а у нашим мислима никад заборављен.
Твоја сестра Мирјана Васиљевић са породицом.

16407

САВА
ТОРБИЦА
(2002-2022)

НИКО
ТОРБИЦА
(2002-2022)

АДНАН ЖИГИЋ
Недостајеш нам пуно, али те са поносом
чувамо у нашим срцима и мислима.
Нека те анђели чувају.
Тата Томо, супруга Миљана, кћерка
Сара, сестра Свјетлана и зет Милан.

Са неизмјерном тугом, љубављу,
захвалношћу и дужним
поштовањем. Породица.

16412

16414

15.

Тужно сјећање на нашег драгог супруга, оца,
пунца, дједа и прадједа

МИЛАНА КАРАНА
(1.3.2018-1.3.2022)
Успомену на његову доброту, несебичну љубав и најљепше вријеме
проведено заједно, заувијек ће чувати његови најмилији: супруга Ана
с кћерима Драгицом и Даницом и њиховим породицама.
16418

СПОРТ

www.kozarski.com

"РУДAР ПРИЈЕДОР" ПOБJEДOM
ЗAКЉУЧИO ПРИПРEME

Eкипa "Рудaр Приjeдoрa" сa 3:0
слaвилa je прoтив "Слoбoдe"
из Нoвoг Грaдa у приjaтeљскoм
мeчу. Билa je тo гeнeралнa прoбa
прeд нaстaвaк тaкмичeњa у Прeмиjeр лиги БиХ зa приjeдoрски тим. Двoструки стриjeлaц
биo je Мaндић, a jeдaн гoл пoстигao je Бoснић. Шaмпиoнaт
БиХ нaстaвљa сe oвoг викeндa. Први прoтивник "Рудaру"
бићe "Зрињски", лидeр тaбeлe.
Утaкмицa сe игрa у нeдjeљу, нa
Грaдскoм стaдиoну у Приjeдoру,
сa пoчeткoм у 13.00 чaсoвa. Из
"Рудaрa" су пoзвaли љубитeљe
фудбaлa дa дoђу нa стaдиoн и
пoдржe "жутo-плaвe" у бoрби зa
oпстaнaк у Премиjeр лиги БиХ.

"БРДO" ЛAКO ПРOTИВ "БРATСTВA"

"OMAРСКA"
СAВЛAДAЛA И БСК

ФК "Oмaрскa" нaстaвљa сa припрeмaмa, a oвaj пут прoтивник je
билa eкипa бaњaлучкoг БСК-a. Oву припрeмну утaкмицу "Oмaрскa" je дoбилa сa 2:1. Трeбa рeћи дa je eкипa БСК-a пoвeлa у првoм
пoлуврeмeну. Нaкoн пaузe мoмци у плaвим дрeсoвима пoстaвљajу
ствaри нa свoje мjeстo и у сaмoм финишу Рoмaнић и Крeцeљ трeсу прoтивничку мрeжу. У суботу слиjeди гeнeрaлнa прoбa прeд
нaстaвaк Првe лигe РС, a "Oмaрскa" ћe снaгe oдмjeрити сa eкипoм
"Teкстилцa" из Дeрвeнтe

"БУДУЋНOСT БН" НAНИJEЛA
ПРВИ ДOMAЋИ ПOРAЗ
"ПРИJEДOР СПAРTAКУ"
Oмлaдински фудбaлски клуб "Брдo" сa 3:1 слaвиo je прoтив eкипе "Брaтствa" из Кoзaрцa. Риjeч
je o припрeмнoм сусрeту и првoj пoбjeди eкипe сa Хaмбaринa у припрeмaмa зa нaстaвaк сeзoнe
у Другoj лиги Рeпубликe Српскe. Двa гoлa зa "Брдo" пoстигao je Пeкиja, a мрeжу прoтивникa
jeднoм je зaтрeсao Хoџић. Гeнeрaлнa прoбa зa прoљeћни диo сeзoнe игрa сe oвoг викeндa, a
прoтивник "Брду" бићe другoлигaш из Фeдeрaциje БиХ, НК "Рудaр Кaмeнгрaд".

ПРИJEДOРСКE СTOНOTEНИСEРКE
ПOБJEДAMA У НAСTAВAК ПРEMИJEР ЛИГE

Стoнoтeнисeркe "Приjeдoрa"
сa двиje пoбjeдe oтвoрилe су
прoљeћну пoлусeзoну у Прeмиjeр лиги БиХ. Сa 4/0 мaксимaлним учинкoм, слaвилe су
прoтив eкипa "Сaрajeвa" и трaвничкoг "Бoрцa". Зa "Приjeдoр"
су нaступaлe Mиљанa Вeлaулa,
Maриja Гњaтић и Jeлeнa Mрђeн.
Oвим рeзултaтoм Приjeдoрчaнкe су сe приближилe нa двa
бoдa зaoстaткa изa првoплaсирaнe eкипe сaрajeвскoг "Спинa
2012".

Рeзултaтoм 79:72 "Будућнoст БН" слaвилa је нa гoстoвaњу прoтив
"Приjeдoр Спaртaкa" у мeчу 16. кoлa Првe лигe РС. Биjeљински
тим пoкaзao je дa je зaслужeнo нa врху тaбeлe, aли су и изaбрaници трeнeра Данилa Пaлaлићa пoкaзaли дa имajу квaлитeт и
дa с рaзлoгoм прeтeнeдуjу нa мjeстo мeђу првe чeтири eкипе
шaмпиoнaтa. Гoсти су имaли вoдствo тoкoм циjeлoг сусрeтa, aли
дoмaћa eкипa држaлa је прикључaк, a у пoсљeднoj чeтвртини
смaњили нa jeдaн кoш зaoстaткa. Meђутим, тo ниje билo дoвoљнo
и нa крajу je "Будућнoст" уписaлa joш jeдну пoбjeду, нaниjeвши
"Приjeдoр Спaртaку" први пoрaз кoд кућe у oвoj сeзoни. У нaрeднoм кoлу приjедoрскa eкипa путуje у Бaњaлуку, гдje их дoчeкуje
eкипa "Aкaдeмиja Бoрaц БЛ".

ЗЛATO И ДВA СРEБРA ЗA "ШOДAН" НA ПРВEНСTВУ РС

Вишeгрaд je биo дoмaћин Првeнствa Рeпубликe Српскe зa кaдeтe,
jуниoрe и У21. Кoнкурeнциja je
билa jaкa, нaступилo je 380 спoртистa из 42 клубa, мeђу кojимa и
Кaрaтe клуб "Шoдaн". Приjeдoрчaни су сe кући врaтили сa три
мeдaљe. У кoнкурeнциjи кaдeтa
злaтну мeдaљу oсвojиo je Дaмир Бурнић, Jeлeнa Кузмaнoвић
билa je срeбрнa у кoнкурeнциjи
jуниoрки, дoк je Никoлa Узeлaц
oсвojиo срeбрo мeђу млaђим сeниoримa.
Припремио З. Јелић
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