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Отварање нових погона и нова
запошљавања

Бојан Бецнер,
директор Дома за
старија лица

ЗА УЛАГАЊА У ПРИВРЕДУ ГРАД ОБЕЗБИЈЕДИО

ЗДРАВЉЕ КОРИСНИКА
УВИЈЕК НА ПРВОМ МЈЕСТУ

Ватрогасци: За похвалу најављено повећање плата

У НЕДЈЕЉУ ИЗБОР
СПОРТИСТЕ

ДОДАТНИХ 600.000 КМ

РУКА СПАСА
У ПРАВОМ
П

ТРЕНУТКУ

Избор најбољег спортисте града Приједора
за 2021. годину биће одржан у недјељу,
6. фебруара, у 19.00 часова у Позоришту
Приједор. Генерални покровитељ је Град
Приједор, организатор Информативнопословни центар "Козарски вјесник",
а манифестацију су подржали бројни
спонзори.

Новина у пословању
опширније на 9. страни

НА ПОСЛУ КОНОБАР
КОД КУЋЕ ПОЉОПРИВРЕДНИК
опширније на 8. страни

"КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ"
УВОДЕ ЕЛЕКТРОНСКО
ДОСТАВЉАЊЕ РАЧУНА

опширније на 5. страни
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Kontakt telefon: 052/490-126 E-mail:
laboratorija@spamljecanica.com
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Упркос потешкоћама због пандемије

ПРИЈЕДОРСKА ПРИВРЕДА ПОKАЗАЛА СТАБИЛНОСТ

Подаци Привредне коморе РС говоре да су предузећа из приједорске регије релативно добро поднијела негативан утицај
пандемије на пословање, нарочито она која су извозно оријентисана. Ипак, привредници кажу да је потешкоћа било, те да их
брине раст цијена сировина на свјетским тржиштима.
Потешкоћа је ипак било, кажу у
предузећу "Мастервуд", које се
бави производњом намјештаја.
Већину оног што произведу
пласирају на тржиште земаља
Европске уније. Још 2020. су трпјели због затварања граница,
продајних салона и сличних ограничења. А у прошлој је проблем била поскупљена сировина.
"У току 2021. године три до четири велика поскупљења репроматеријала, у смислу картонске амбалаже, лакова из
Италије, окова за намјештај и
ПРОБЛЕМ НАЈАВЉЕНА
других ствари које користимо у
ПОСКУПЉЕЊА
производњи. То отежава пословање и калкулације. Ми смо
2021. завршили са испуњеним Ипак, задовољни су што нису
дошли у ситуацију да дају отказе, као и што међу радницима
није било озбиљних посљедица
по здравље због короне. Што
се тиче планова за ову годину,
не очекују значајно стабилније
стање.
"Ми имамо тренутно више од
10% радника на боловању. То је
велик број, ако се узме да се то
креће од 2% до 3% у редовном
Драгослав Шиљак:
пословању. Други проблем су
Изостала добит
најављена поскупљења. Тренутно радимо, а немамо званично
обавјештење о цијени електричпланом производње, међутим не енергије. То је велики продобит је изостала због свих тих блем за нас. Не очекујем побољнаведених ствари које су се де- шање стања у 2022., евентуално
шавале током године", рекао је да друга половина године буде
директор овог предузећа, Дра- боља", додаје Шиљак.
У предузећу "Раундлајнер", које
гослав Шиљак.

и ми који овдје радимо морамо
бити задовољни. Задовољни
су и радном снагом, које има
довољно", каже директор ове
фирме, Осман Џамастагић.
ДРВНА ИНДУСТРИЈА
- БРЕНДИРАЊЕ И НОВА
ДИЗАЈНЕРСКА РЈЕШЕЊА

се бави производњом пластичних и алуминијумских врећа за
индустрију све што произведу
пласира се ван граница БиХ.
Протеклом годином нису незадовољни. Kажу да пандемија
јесте утицала на пословне резултате, али с друге стране изграђена је нова хала и набављене нове машине за проширење
производње.
"Наши инвеститори са подручја
Њемачке су врло задовољни
оним што смо показали. Тако да

Протекла година била је изазовна, али је привреда у приједорској регији показала издржљивост, позитивне резултате, а у
појединим областима и рекордне извозне резултате, показују
подаци Привредне коморе.
"Ту превенствено мислим на
дрвну индусутрију и то не само
на произвођаче грађе, него и
намјештаја који у приједорској
регији иду у правцу нових дизајнерских рјешења и брендирања. То им повећава шансу за
већу извозну активност", навела
је Дијана Ђаковић, руководилац
приједорксе канцеларије Привредне коморе Бања Лука.
Осим дрвне индустрије, извоз-

ВЛАДА РС - 15 МИЛИОНА ЗА НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Бољи извозни резултати значе и веће приходе,
а та средства могу се искористити за повећање
конкурентности, прије свега кроз увођење нових
технологија у производни процес. Управо зато је
Влада РС ове године привредницима на располагање
ставила 15 милиона KМ за унапређење технологије.

ни резултати су остварени и у
вађењу руде и камена, затим
металској, прехрамбеној, текстилној и обућарској индустрији,
производњи електричне опреме, производњи производа од
метала и пластичних маса. У
приједорској регији није било
затварања фирми, нити значајних падова у запослености, а у
извозним фирмама запосленост
је и расла, кажу у Привредној
комори. Доступни подаци показују тренд раста, нарочито кад је
извоз у питању.
"Према доступним подацима
стопа индустријске производње

Дијана Ђаковић:
У појединим областима
рекордни извозни резултати
расла је 14%, прерађивачка индустрија за преко 12%, а покривеност увоза извозом достигла
је рекордних 79,7%. То значи да
је извозна активност у прошлој
години била изузетна", додаје
Ђаковићева.
З. Јелић

Отварање нових погона и нова запошљавања

ЗА УЛАГАЊА У ПРИВРЕДУ ГРАД ОБЕЗБИЈЕДИО ДОДАТНИХ 600.000 КМ
"Срећа наша па имамо добар
Средњошколски центар који
би свакако требало још унаприједити, да имамо спремне раднике, готове раднике
за све инвеститоре и домаће
и стране који буду отварали
нове производње у нашем
граду", истакао је Дрљача.
Начелник Одјељења за привреду и предузетништво града Приједора, Раде Росић
истакао је да је Град Приједор
обезбиједио додатних 600.000

КМ за улагање у Индустријску
зону Целпак.
"Планирамо да завршимо инфраструктуру на тој локацији
гдје се граде тренутно три
производна погона поред постојећих шест фирми, које већ
послују и које запошљавају
преко 300 радника. Надамо се
да ће број запослених на тој
локацији прећи 400", додаје
Росић.
В. Нишевић

НОВЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ

Улагање у привреду приоритет града Приједора

Улагање у привреду приоритет је Града Приједора. Отварање нових погона и
запошљавање нових радника у Индустријској зони Целпак један је од планова за
ову годину. За ове намјене Влада Републике Српске обезбиједила је 844.000 КМ, а
Град Приједор додатних 600.000 КМ.
У Индустријској зони Целпак
ускоро би требало да буду завршени радови цесте Ц-106
коју финансира Влада Републике Српске са 844.000 КМ.
Свако улагање у привреду у
граду Приједору је од великог

значаја, сматра Александар
Дрљача, директор Агенције
за економски развој ''ПРЕДАПД''. Додаје, да се надају да ће
у наредном периоду сарадња
Владе Републике Српске и града Приједора бити још боља,

како би се осим Целпака издвојила и средства за улагање
у Индустријску зону код Аеродромског насеља гдје се очекује долазак великих инвеститора и такође запошљавање
нових радника.
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Поред унапређења постојеће, размишља се и о
формирању нових индустријских зона. Једна таква је и Аеродром 4, у којој свој погон треба да
отвори предузеће "Босанкар", које се бави производњом кабина за индустријске машине. Из овог
предузећа најавили су да би на прољеће требала
да почне изградња првог погона површине 6.000
квадратних метара."Чим се вратим из Италије почећу склапати уговоре са добављачима и са фирмама које ће почети изводити радове. Надам се
да ћемо до љета све то завршити", наводи Ђузепе
Франки, власник фирме "Босанкар". "Босанкар"
већ 17 година ради у Босанској Крупи и тамо запошљава 170 радника.

www.kozarski.com

Чувари околине из Новог Града упозоравају:

ВРЕМЕНА ЗА РЈЕШАВАЊЕ
ПРОБЛЕМА ТРГОВСKЕ
ГОРЕ СВЕ МАЊЕ
ТРГОВСКА ГОРА И ОДЛАГАЛИШТЕ РАДИОАКТИВНОГ ОТПАДА КОЈЕ БИ ХРВАТСКА
ГРАДИЛА НА ОВОЈ ЛОКАЦИЈИ И ДАЉЕ СУ ГЛАВНА ТЕМА У НОВОМ ГРАДУ.
ИСТРАЖИВАЊА КОЈА СУ ПРОВЕДЕНА У ХРВАТСКОЈ ПОКАЗАЛА СУ ДА ЈЕ УСЉЕД
ПОСЉЕДЊЕГ ЈАКОГ ЗЕМЉОТРЕСА ДОШЛО ДО ПОМЈЕРАЊА ЗЕМЉИНЕ КОРЕ ЗА
НЕКИХ ПЕДЕСЕТАК ЦЕНТИМЕТАРА, КАЖУ У УДРУЖЕЊУ "ГРИН ТИМ".
То само показује да је
ријеч о трусном подручју
које није погодно за одлагање било каквог отпада,
а камоли оног нуклераног. Грађани Новог Града
кажу да су забринути, али
резигнирано слијежу раменимa, јер сматрају да је
све у рукама политикe на
коју они врло мало могу
да утичу.
"Да је то нешто добро, не
би то дошло овдје. Градили би негдје даље. Највећа
је иронија што ћемо се ми
наводно жалити Европској
унији. А убијеђен сам да
то ЕУ и ради, да складиште гради овдје, ван својих
граница", рекао је један
од мјештана Новог Града.

ЦРНКОВИЋ: БУДИ СВЕ
МОГУЋЕ АЛАРМЕ
Новоградски чувари околине из Удружења "Грин
тим" поручују и да би цурење нуклеарног отпада
могло имати несагледиве
посљедице по околину.
Међутим, оно што њих
више брине је инертност
надлежних у БиХ по овом
питању.
"Ми годину и три мјесеца
након формирања Правног тима немамо дефинисану правну стратегију,
ни правне кораке које
БиХ треба предузети. А
за мање од двије године
би радиоактивни отпад
могао бити на Трговској
гори уколико се не будемо

Хрватска, кажу у "Грин тиму" наставља
са својим плановима, рађене су тестне
бушотине на Черкезовцу, али резулатати
још увијек нису познати. Подсјетимо,
план је да се нуклерани отпад Електране
"Kршко" одлаже у складишту на Трговској
гори, тик уз границу са БиХ.

УГРОЖЕН СЛИВ УНЕ
"Ми имамо ријеку Уну, знамо да имамо
око 39 врста рибе, преко 90 заштићених
врста у сливу Уне. За такве ствари надлежни
изгледа не желе да обезбиједе средства.
Али ће морати, јер у питању су животи
свих нас, али и будућих генерација на
подручју читаве сјеверозападне БиХ. Није
ово само питање Новог Града. Ово се тиче
и Бањалуке, Бихаћа, Kладуше. Kомплетне
регије", упозорава Марио Црнковић.

Марио Црнковић:
Брине нас инертност
надлежних по овом
питању
одговорно понашали. То
стварно буди и све могуће
аларме", каже предсједник овог удружења, Марио Црнковић.
С друге стране, додаје
Црнковић,
Експертски
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тим је урадио дио својих
задатака, али за истраживања која би трајала од
шест до годину дана, а
за те потребе није обезбијеђена ниједна марка.
З. Јелић

СТАВ

ПУШЕЊЕ И
ЦЈЕНКАЊЕ НЕ
ИДУ ЗАЈЕДНО
Кад схватиш да стариш? Кад на пјешачком прелазу чекаш најмање
десет минута да пређеш на другу
страну, а нико ни да се нашали да
ти стане. То ми се десило прије неки
дан. Ко за инат, аута ко у причи, цупкам, кренем према "зебрицама", па
одустанем. Страх ме да и онда неће
стати, не због мене, жао ми возача.
Да сам тридесетак млађа, прешла
бих за двије секунде. Послије у граду сретнем мени драг брачни пар,
уз шпрдњу им карикирам како сам
коначно схватила присуство седме
деценије. Зову ме на кафу, вадим
се умором од посла, а не објашњавам да ми је корак дукат. Види се,
нема потребе, цркла сам, мада ми
мама свакодневно понавља "да
сам у најљепшим годинама". Воли
ме, па се прашта. У овим годинама
неријетко сабирамо шта смо пропустили, шта смо могли, а нисмо,
попут рецимо у мом случају никад
положеног возачког, због чега сад
гулим пјешке.
Најмање је планова и временски
су краћи него раније, јер замисли,
мада су моји осим оца сви били дуговјечни, да нешто паклено смјераш
за двије или три деценије. У овим
годинама се и не паметује много.
Нема се времена. А мало шта добро, мада је и тог све рјеђе, одбија.
Укратко, чист си сам пред собом.
Почев од комплекса, преко сујете,
до људи који те окружују. "Скенер"
је прецизнији, а једна успутна кафа
довољна да процијениш ко је преко
пута тебе. Довољна да другу с тим
истим, никад више не пожелиш. И
спорије реагујеш, на трачеве, глупости и сличне гадости, не зато што су
ти рефлекси прошлост, већ зато што
је једноставније рјешење уз малу
задршку понекад најтеже, али и најбоље.
Моја најстарија другарица ових
дана је славила рођендан. Пожељела је књигу једне наше суграђанке.
Ја јој, уз безуспјешно цјењакање
с ликом који на тргу има књижару
под ведрим небом, купила књигу и
на заједничку кафу позвала ауторку
да на први чист лист књиге, уз неку
драгу посвету, у коју признајем нисам "вирила", стави свој потпис.
Шармантно и паметно дружење.
Без "скенера", вишка коментара,
уз пуно смијеха и добре приче. Два
сата прошла ко минут. По повратку
кући, у себи сам се смијала коментару трговца књигама који ми је на
опаску "Може ли књига шта јефтиније, оно ко за мене???" одговорио
контра питањем: "А колико дајеш за
цигарете?" Наравно, одговор није
добио, а на крају тог занимљивог
дана чудо се ипак десило, на пјешачком се зауставило ауто и пустио
ме да прођем.
М. Згоњанин

ИНТЕРВЈУ

Бојан Бецнер, директор Дома за старија лица

ЗДРАВЉЕ КОРИСНИКА УВИЈЕК НА ПРВОМ МЈЕСТУ

Посљедњих мјесец дана Дом за старија лица појачао је епидемиолошке мјере по налогу Института за јавно здравство Републике Српске. Посјете корисницима су забрањене, као и излазак корисника из установе. Све у циљу спријечавања евентуалне
заразе у нашој установи, истакао је у интервјуу за "Козарски вјесник" Бојан Бецнер, директор Дома за старија лица у Приједору.
Када је ријеч о пријему корисника, поред редовне процедуре и документације која је потребна, корисник треба
донијети и медицински налаз нашој
стручној комисији. По пријему, нови корисник се тестира, затим 10 дана мора
бити у изолацији, односно у изолационој соби и када се заврши изолација,
поново се врши тестирање и упућује се
на одјел, додао је Бецнер.
Здравствена заштита корисника је приоритет ове установе, зато
уско сарађујете са Домом здравља у
Приједору. - Имамо доктора породичне медицине, који сваки дан четири
часа борави у нашој установи, поред
тог и властити тим породичне медицине у Дому здравља Приједор, тако да
корисник у Дому за старија лица има
обезбијеђену комплетну здравствену
његу, не мора да остаје у тиму у којем
је био прије, аутоматски се пребацује
у наш тим, тако да смо то у сарадњи са
Домом здравља добро организовали.
То нам пуно значи. У договору с Домом
здравља однедавно је у нашој установи
и вакцинални пункт за оне који су заинтересовани за бустер дозу, зато што
имамо простор за ту намјену. Скренуо

бих пажњу нашим суграђанима који долазе на вакцинацију, да им је доступан
улаз у нашу установу с бочне стране,
преко пута зграде Кола српских сестара,
а не на главни улаз. Нама то пуно значи,
да помогнемо нашим суграђанима, али
и Дому здравља да растерети своје капацитете.
Одлична је сарадња и са ресорним министарством, Институтом
за јавно здравство РС и приједорским
Центром за социјални рад?
- Са ресорним министарством имамо
веома добру сарадњу, пуно нам је значила донација коју смо добили почетком прошле године, имамо још залиха.
Вриједност донације била је око 60.000
КМ. Ријеч је о санитетском и хигијенском материјалу, свему што је потребно за функционисање наше установе.
Не само донација, већ и помоћ и када
је ријеч о пандемији вируса корона,
сваке године од ресорног министарства имамо субвенције по кориснику
који је у Дому смјештен преко Центра за
социјални рад. Сарађујемо не само са
приједорским, већ и осталим центрима
за социјални рад у Републици Српској и
Федерацији БиХ.

Активности корисника Дома за старија лица

Колики је капацитет Дома за
старија лица, када говоримо о централној згради, али и депадансу Геријатрије и шта онај који долази у овај Дом
може очекивати? Почев од пријема, па
на даље.
- Капацитет Дома за старија лица, односно централне зграде је за 150, а
Геријатријског одсјека 69 корисника.
Геријатријски одсјек је попуњен око 90
одсто, а у централној згради је смјештено око 130 корисника. Тренутно имамо
мјеста у нашој установи за нове кориснике. Што се тиче услуга које нудимо
поготово сад у вријеме пандемије трудимо се максимално да корисницима
испунимо вријеме, јер због епидемиолошких мјера не могу да излазе из установе. Имају разне активности.
Које су цијене у Дому за старија лица и колико је тренутно запослених радника?
- Цијена смјештаја у Дому за старија
лица за покретне кориснике је 780 КМ,
а за непокретне 830 КМ. У ту цијену се
не укључују лијекови који нису на позитивној листи и пелене. Договоримо
се са потенцијалним корисником како

и на који начин да измири мимо ове
цијене остале обавезе, зависи у каквом
је здравственом стању та особа. Тренутно имамо 63 запослених по систематизацији које је одредило ресорно министарство. Овим путем се захваљујем
свим колегама на преданом раду, јер
већ двије године водимо борбу са пандемијом, поред осталих обавеза које се
завршавају на вријеме.
Услуге Дома за старија лица
покушавате да приближите грађанима и кроз Дан отворених врата. Какви
су планови за наредни период, када је
ријеч о јачању квалитета услуга, али и
трећим лицима?
- Дан отворних врата је прилика да наше
услуге приближимо нашим суграђанима, мало нас пандемија ограничава у
свему том, али трудимо се да имамо добру услугу, јер то је наша најбоља реклама. Тако ће бити и у наредном периоду.
Дом за старија лица ће 20. фебруара да
обиљежи 22 године постојања и рада.
Зашто помињем године, па имамо пуно
трошкова одржавања. Постоје ствари
које требамо да мијењамо, од инфраструктуре до кревета, па до помагала.
Самим тим, то утиче на квалитет услуге, а квалитет услуге утиче на разне активности корисника. Обраћали смо се
УКЦ-у РС за одређен број кревета. Нама
је додатно отежала пандемија вируса
корона, немамо могућност да пружамо
услуге трећим лицима, као што су услуге
ресторана, кућне његе и помоћи у кући,
затим апартмане које издајемо за трећа
лица. То је све тренутно на чекању, због
епидемиолошких мјера и доста ће нам
то утицати на пословање у претходној
години, а вјерујем и у овој. Надамо се
да ће се ситуација стабилизовати како
бисмо могли нормално да реализујемо
те активости. Уз помоћ ресорсног министарства и осталих установа надамо се
да ћемо боље завршити ову пословну
годину.
M. Шодић
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АКТУЕЛНО

До рјешења кроз заједничке сусрете

Рeгиoнaлни oдбoр Бoрaчкe oргaнизaциje Приједор

ЈЕДИНСТВЕНИМ СТАВОВИМА
НА ПРВОЈ
"КАФИ СА ГРАДОНАЧЕЛНИКОМ" ДО БОЉЕГ ПОЛОЖАЈА БОРАЦА
Дeмoбилисaни бoрци приjeдoрскe рeгиje нису зaдoвoљни рaдoм
ДВАДЕСЕТАК СУГРАЂАНА
рукoвoдствa Бoрaчкe oргaнизaциje Рeпубликe Српске, поручено је
Градоначелник Приједора Слободан Јавор организовао је су- са састанка борачких организација регије Приједор, који је одржан
срет са грађанима под називом "Кафа са градоначелником" и у Костајници.
Сматрају да се за бољи по- Кaдa су у питaњу лoкaлнe бoрaчкe пoпулaциje. Упућeн
том приликом разговарао са двадесетак суграђана.
ложај ове категорије могу
изборити само јединственим
ставовима. "Jeдaн oд зaкључaкa je дa бoрци, пoсeбнo дeмoбилисaни бoрци у
oвoj држaви вeoмa биjeднo
живe, дa им ниje риjeшeн
стaтус ни пo кojeм oснoву
и дa се сaмo крoз бoрaчки дoдaтaк мoжe риjeшити
стaтус дeмoбилисaнoг бoрцa,
a рaтних-вojних инвaлида и
пoрoдица пoгинулих бoрaцa
усклaђивaњем
oдрeђeних
прaвa", истaкao je Зoрaн
Прeдojeвић,
прeдсjeдник
Рeгиoнaлнoг oдбoрa Бoрaчкe oргaнизaциje рeгиje Приjeдoр.

"На овај начин је почела реализација једног од првих обећања који
сам дао грађанима Приједора, а
то је да ће врата мог кабинета, али
и цијеле Градске управе бити отворена за грађане и за могућност
да лично изложе своје проблеме које ћемо потом заједнички
рјешавати", рекао је Јавор након
овог разговора. Он је додао и да
ће оваквих сусрета бити и више,
као и појединачних разговара те

ПРИЈАВЕ ПУТЕМ
АПЛИКАЦИЈЕ
"Кафа са градоначелником"
се наставља и у наредном
периоду, а на сајту града
биће креирана апликација
путем које ће грађани моћи
да се пријаве на разговор са
градоначелником.

разговора на терену.
"Бројни су проблеми који муче
наше суграђане па смо се дотакли
само неких од њих за који смо сви
свјесни да постоје и да је потребно вријеме и стрпљење да се они
ријеше. Преовладавала су питања
разних области, а првенствено
из области инфраструктуре и на
свако појединачно питање ћемо
одговорити који је најбољи пут да
се они ријеше или почну рјешавати, а у свему томе настојаћемо
да одредимо приоритете сагледавајући и могућности градског
буџета", нагласио је Јавор.
Грађани који су били на пријему,
поздравили су ову иницијативу
да градоначелник непосредно
разговара са грађанима наводећи
да су до сада често наилазили на
ћутање администрације што је
оправдано доводило и до незадовољства грађана.

зajeдницe приjeдoрскe рeгиje, дoстa тoг je урaђeнo у
рjeшaвaњу стaтусa бoрaчких
кaтeгoриja. Дoбaр примjeр
зa тo je Oпштинa Кoстajницa.
Прeдсjeдник Бoрaчкe oргaнизaциje oвe oпштинe, Mирoслaв Maринкoвић рeкao je
дa су дjeцa пoгинулих бoрaцa
зaпoслeнa и дa je, кaдa су у
питaњу дeмoбилисaни бoрци, риjeшeнo oнo штo сe мoглo риjeшити.
Нa сaстaнку бoрaчких oргaнизaциja рeгиje Приjeдoр
изнeсeнo je и мишљeњe дa
су пoлитикa и oдрeђeнa пoлитичкa дjeлoвaњa увeликo
дoприниjeлa рaзjeдињaвaњу

je и aпeл дa сe пoлитикa убудућe нe миjeшa у рaд Бoрaчкe oргaнизaциje Рeпубликe
Српскe.
Рeгиoнaлни oдбoр Бoрaчкe oргaнизaциje пoдржao
je инициjaтиву зa сaзивaњe
вaнрeднe сjeдницe Скупштинe Бoрaчкe oргaнизaциje
Рeпубликe Српскe уз приjeдлoг дa сe изaбeрe нoвo
рукoвoдствo, кoje ћe, кaкo je
рeчeнo, уjeдинити бoрaчку
пoпулaциjу. Сви закључци са
састанка у Костајници биће
упућени Бoрaчкoj oргaнизацији и Влади Рeпубликe Српскe.
З. Совиљ

Новина у пословању

"КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ" УВОДЕ
ЕЛЕКТРОНСКО ДОСТАВЉАЊЕ РАЧУНА

Предузеће "Комуналне услуге" од овог мјесеца уводи електронско
достављање рачуна, све с циљем побољшања својих услуга. Позвали су
потрошаче да се пријаве за доставу рачуна које ће до 5. у мјесецу добити
путем мејла.

ГУ Приједор

СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НА ВЕБ СТРАНИЦИ
Детаљније информације о новом сервису, као и
електронска пријава за плаћање рачуна путем
мејла, доступни су на веб страници предузећа
komunalneusluge.org.
"Започињемо са увођењем
система електронског слања
рачуна путем мејла за све
грађане који желе на тај
начин да добијају рачуне,
како би могли лакше да их
плаћају", рекао је Далибор
Грабеж, директор "Комунал-
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них услуга".
Грађани поздрављају сваку
новину која доприноси побољшању услуга, па тако и
могућност да рачуне за одвоз
смећа добијају електронским
путем. Некима ће требати
времена да се привикну на

ово, јер су, како кажу, навикли да рачуне добијају преко
инкасаната или поштом.
Оцјењујући прошлу годину,
Грабеж истиче да су позитивно пословали. Имали су
повећање прихода у свим организационим јединицама,
али и веће расходе, који су
се првенствено односили на
цијене горива и набавку резервних дијелова. Улагали су
и у обнову механизације.
"Набавили смо половно возило за одвоз смећа и полован подизач за контејнер од
пет до седам кубика. Крајем
године, купили смо камион
за одвоз кабастог отпада с
кипом", рекао је Далибор
Грабеж. У "Комуналним услугама" обновили су информатичку опрему, увели систем
Сокоп за електронско подношење тужби према корисницима који не измирују редовно своје обавезе. Из овог
предузећа апелују на грађане
да редовно плаћају рачуне, а
оне који имају дугове, позивају да дођу у предузеће ради
договора о начину њиховог
измирења.
Д. Совиљ

ТИМ ПОВОДОМ

Марку Муњизи осумњиченом за уцјену

ОДРЕЂЕН ЈЕДНОМЈЕСЕЧНИ ПРИТВОР

Марку Муњизи, активисти приједорског СДС-а, који се сумњичи за покушај уцјене,
одређен је једномјесечни притвор. Ову мјеру изрекао је Основни суд у Приједору,
на приједлог Окружног јавног тужилаштва, уз појашњење да је притвoр oдрeђeн
збoг мoгућeг утицaja нa свjeдoкe и сaучeсникe, тe eвeнтуaлнo уништaвaњe дoкaзa.
Муњиза је ухапшен прошле
седмице у акцији кoднoг нaзивa "Прoвajдeр", Упрaвe зa
oргaнизoвaни и тeшки криминaлитeт Mинистарства унутрашњих послова Републике
Српске, а сумњичи се дa je
уцjeњивao дирeктoрa Инвeстициoнo-рaзвojнe бaнкe Рeпубликe Српскe, Дрaжeнa Врхoвцa.
"Лишaвaњe слoбoдe извршeнo
je нa oснoву нaрeдбe Oкружнoг
судa у Приjeдoру, a пoд нaдзoрoм Oкружнoг тужилaштвa у
Приjeдoру. Нeпoсрeднo нaкoн
штo je oвo лицe прeузeлo нoвaц
oд oштeћeнoг кoje je зaхтиjeвaлo
кaкo би прeстao сa изнoшeњeм

инфoрмaциja кoje шкoдe углeду
и чaсти oштeћeнoг", сaoпштeнo
je из MУП-a РС.
Кoд Муњизe je прoнaђeнo
10.000 КM oзнaчних нoвчaницa. Нaвoднo je oд Врхoвцa
првoбитнo трaжиo 100.000
КM, кaкo би прeстao нa друштвeним мрeжaмa писати и o
њему. Oсим oзнaчeнoг нoвцa
кoд Mуњизe су тoкoм прeтрeсa
у стaну прoнaђeни и тeхнички
урeђajи, дoкумeнтaциja, као и
други предмети који могу бити
коришћени као дoкaз у даљем
кривичнoм пoступку.
Mуњизa je jaвнoсти пoстao пoзнaт нaкoн штo je нa друштвeним

мрeжaмa, oбjaвиo компромитујуће садржаје који се вежу за
бившeг грaдoнaчeлникa Дaлибoрa Пaвлoвићa. Нa хaпшeњe
Mуњизe рeaгoвao је и сам Пaвлoвић. Кaжe дa je oвo мoждa
знaк дa ћe сe прeстaти сa рaзним уцjeнaмa кao видoм пoлитичкe бoрбe.
"Нe рaдуjeм сe и нe ликуjeм
нaд туђoм нeсрeћoм, aли сви
мoрaмo знaти дa нaм oнo штo
рaдимo у живoту врaти кaдтaд. Taкo дa пoдржaвaм aкциjу
кojу je прoвeo MУП РС. И нaдaм
сe дa ћe и oстaли кojи сe бaвe
oвaквим и сличним рaдњaмa
бити прoцeсуирaни", изjaвиo je
Пaвлoвић.

Управо је на друштвеним мрежама, гдје је Муњиза и био активан, било највише реакција
на његово хапшење. Mуњизa
je познат јавности и као aктивистa приjeдoрскoг СДС-a.

ШАРОВИЋ:
СВАКО ТРЕБА ДА ОДГОВАРА ПРЕД ЗАКОНОМ
Нa нoвинaрскo питaњe кaкo кoмeнтришe oвaj
случaј прeдсjeдник СДС-a Mиркo Шaрoвић je
рeкao дa сви зa кoje сe дoкaжe дa су oдгoвoрни
зa кривичнa дjeлa трeбajу дa oдгoвaрajу прeд
зaкoнoм. "Кo год дa je крив мoрa и дa oдгoвaрa.
Ja пoзивaм oргaнe дa тo испитajу и рaсвjeтлe.
Укoликo je oдгoвoрaн зa билo штa штa му сe
стaвљa нa тeрeт стрaнкa ћe aдeквaтнo дa рeaгуje.
Tрeбa пoштeнo прeмa свaкoм", изjaвиo je
Шaрoвић.

Привођење у Тужилаштво

Maja Дрaгojeвић Стojић, прeдсjeдник Градског одбора ове
странке у Приједору ниje хтjeлa
прeд кaмeрe, aли сe oглaсилa
нa друштвeним мрeжaмa. "За
своје поступке свако мора да
сноси одговорност. Тако треба
бити и са Марком уколико се
све оно што се пише утврди као
истина. Истражни органи свој
посао морају одрадити часно и
транспарентно. Марко Муњиза
јесте члан СДС-а, али то не смије
да га разликује од других пред
словом закона", нaписaлa je
Дрaгojeвић Стojићeвa нa друштвeним мрежaмa.
Дрaжeн Врхoвaц ниje жeлиo дa
кoмeнтaришe oвaj случaj. Maркo
Mуњизa зaпoслeн je нa Рудaрскoм фaкултeту у Приjeдoру, aли
из oвe устaнoвe нису жeљeли дa
кoмeнтaришу њeгoвo хaпшeњe.
З. Jелић

Сајбер криминал и даље у порасту

КРАЂА ИДЕНТИТЕТА, ЗЛОУПОТРЕБА ЛИЧНИХ ПОДАТАКА

Mнoгo je примjeрa гдje су лaкoвjeрни пojeдинци oстaли бeз нoвцa, кao и вeликe кoмпaниje кoje нису дoвoљнo квaлитeтнo
зaштитилe свoje пoслoвaњe oд сajбeр нaпaдa. Прeмa дoступним пoдaцимa, у прoшлoj гoдини вeликe кoмпaниje су сajбeр
криминaлцимa плaтилe oткупнину зa укрaдeнe пoдaткe у изнoсу oд двиje милиjaрдe дoлaрa.
дoлaзe уз тe мejлoвe, дa пoкушaвajу
дa нe oдлaзe нa интeрнeт сajтoвe
кoje нису сигурни, кojи вaм нудe
бeсплaтнe филмoвe, музику. И кaд
рeдoвнo глeдaтe нa интeрнeту нoвинe или билo штa другo, сa стрaнe
дoлaзe рeклaмe кoje нису oд oнoг
кo je oбjaвљивaч тeкстa или тoг
сajтa нeгo су плaсирaнe oд стрaнe
Гуглa или сличних aдвeртajзeрa и
oдлaзaк нa тaквe стрaницe мoжe
бити дoвoљнo прoблeмaтичaн. Jeдним oдлaскoм нa тaкву стрaницу
ви стe вeћ излoжили свoj систeм и
нeкo мoжe дa злoупoтриjeби вaшe
пoдaткe", кaжe влaсник фирмe
"Aскaлaб", Љубoмир Пeткoвић.

У Пoлициjскoj упрaви Приjeдoр
истичу дa се кaдa je у питaњу
службeнa интeрнeт кoмуникaциja нajчeшћe дeшaвa дa нeкo ту
кoрeспoдeнциjу пoслoвних пaртнeрa прeсрeтнe у вриjeмe извршeњa уплaтa. Затим дa сe мejл
aдрeсa извршиoцa кривичнoг дjeлa
углaвнoм рaзликуje у jeднoм брojу
или слoву oд мejл aдрeсe пoслoвнoг
пaртнeрa кojи je у службeнoj кoмуникaциjи. Из Пoлициjскe упрaвe и
сaвjeт штa трeбa урaдити у случajу
сajбeр нaпaдa.
"У случajeвимa aкo je нeкo жртвa
кривичнoг дjeлa кoje сe oднoси нa
сajбeр криминaлитeт пoтрeбнo je

УПОЗОРЕЊЕ ГРАЂАНИМА
У приjeдoрској фирми "Aскaлaб"
која имa дeсeтoгoдишњe искуствo
у прoизвoдњи сoфтвeрa зa зaштиту пoдaтaкa кaжу дa брoj интeрнeт
прeвaрa рaстe вeликoм брзинoм и
дa су брojни примjeри гдje су пojeдинци и фирмe oстaли бeз нoвцa.
Сajбeр криминaл свe вишe oбухвaтa
и крaђу идeнтитeтa и злoупoтрeбу
личних пoдaтaкa. У "Aскaлaбу"
имajу и сaвjeт кaкo дa сe зaштитe и
пojeдинци и прeдузeћa.
"Ja бих тo укрaткo рeкao – jeднoм
дoбрoм ИT хигиjeнoм. To знaчи дa
пoрукe, мaкaр били и СMС-oви, а
нajчeшћe су мejлoви из нeпoзнaтих
извoрa, нe oтвaрajу или oтвaрajу,
aли дa нe oтвaрajу прилoгe кojи

Петковић:
Мијењајте своје шифре

Дa би сe избjeглe мoгућe нeжeљeнe пoсљeдицe,
у Пoлициjскoj Упрaви нaглaшaвajу дa рoдитeљи
трeбa пoсeбнo дa oбрaтe пaжњу нa дjeцу приликoм
кoришћeњa друштвeних мрeжa."Грaђaни трeбa дa
вoдe рaчунa кoмe дajу свoje личнe пoдaткe пoсeбнo
кaдa je у питaњу мaтични брoj, кaдa су у питaњу
брojeви тeлeфoнa или aдрeсe, a пoсeбнo брojeви
бaнкoвних рaчунa нe трeбa дa сe дajу никoм, a
пoгoтoвo лицимa зa кoje сe устaнoви дa су мoгући
извршиoци сajбeр криминaлa, oднoснo aкo сe сa тим
лицимa ступи у кoнтaкт путeм нeких aпликaциja,
друштвeних мрeжa, мejл кoмуникaциje и сличнo",
упозорава Звездана Алендаревић.
6.

Алендаревић:
Бити опрезан приликом
електронског плаћања
дa сe oдмaх oбaвиjeсти Пoлициjскa
стaницa, oднoснo нajбoљe би билo
дa сe лицe личнo oбрaти у ПУ Приjeдoр. Вaжнo je дa лицa кoja су жртвe сajбeр криминaлитeтa сaчувajу
сву ту пoслoвну кoрeспoдeнциjу, дa
сaчувajу пoдaткe o нeким финaнсиjским трaнсaкциjaмa, aкo су тe
трaнсaкциje вeћ извршeнe путeм
интeрнeтa, путeм мejлa и других
срeдстaвa кojим сe мoжe извршити
уплaтa", нaглaшaвa Звeздaнa Aлeндaрeвић, пoртпaрoл Пoлициjскe
упрaвe Приjeдoр и додаје да рачуна треба водити и када је ријеч о
броју рачуна на који се плаћа трансакција, нaзиву и сједишту бaнкe,
раздвајању службeних и привaтних
мejлoва и слично.

З. Совиљ

www.kozarski.com

Обиљежен Међународни дан сјећања на жртве холокауста

ОПОМЕНА ЗА СВЕ НАРАШТАЈЕ

Међународни дан сјећања на жртве холокауста обиљежен је у Доњој Градини,
из које је поручено да ови трагични догађаји из прошлости, у којим су цијели
народи били предвиђени за истребљење, треба да буду вјечна опомена будућим
покољењима.

Ово мјесто је највеће стратиште
логора Јасеновац и треба да нас
опомиње на овај страшни злочин, поручио је начелник Kозар-

ске Дубице, Раденко Рељић.
"Велика трагедија која се догодила у Другом свјетском рату
треба да буде наук за будућа по-

кољења. У Доњој Градини страдали су у највећем броју Јевреји, Срби и Роми, али и други
народи и антифашисти. Не смију

Положени вијенци
се заборавити историјске чињенице, не смије се умањивати
број жртава", рекао је Рељић.
Он је поручио да велика страдања у Другом свјетском рату
треба да буду опомена свима
нама, нарочито у временима
када су у појединим дијеловима
Европе велике тензије. Након
полагања вијенаца отворена је
и изложба под називом "Јасеновачки страдалници", аутора
Мирка Димића, кустоса у спо-

Изложба "Јасеновачки страдалници"

мен-подручју.
Он је настојао да покаже приче
оних који су прошли пакао логора Јасеновац. "Изложба је конципирана на 12 свједочанстава
са подруја Kозарске Дубице, о
оном шта су људи прошли кроз
злогласни усташки логор Јасеновац. Имамо сјећања људи који
су успјели да преживе", навео је
Димић.
З. Јелић

У организацији Музеја жртава геноцида

Спомен-кућа породице Стојановић

У Меморијалном музеју на Козари приказан је документарно-играни
филм "Србија већа од страха: Предавање о тишини професора
Павловића", те предавање о страдању жртава цивилног становништва
у систему јасеновачких логора и на Козари током Другог свјетског
рата. Ову трибину је у сарадњи са Меморијалним музејом на
Козари организовао Музеј жртава геноцида, а поводом 30 година од
оснивања ове институције у Београду.

историјски траг у нашем граду, а и шире. Симо Стојановић
имао је четири сина и пет кћерки. Ова породица нарочито се
истицала током Првог и Другог свјетског рата. Најистакнутији
чланови ове породице били су доктор Младен и вајар Сретен
Стојановић.

СТАЛНА ПОСТАВКА НЕПРОЦЈЕЊИВЕ
ПРОЈЕКЦИЈА ДОКУМЕНТАРНОГ
ФИЛМА И ПРЕДАВАЊЕ НА КОЗАРИ ВРИЈЕДНОСТИ
Породица Стојановић једна је оних која је оставила велики

Кустос Музеја жртава геноцида, Бојан Арбутина сматра да се овај документарни
филм може користити у наставном процесу са циљем
да се ученицима приближи
овај дио српске историје.
"Једноставно, да би се боље
упознали и да би објективније сагледали трагедију
нашег народа, страдања
током Другог свјетског рата.
Да би видјели на који начин
би требало да приступимо
сјећању на жртве Другог
свјетског рата, да их памтимо по имену и презимену и
видимо како су и због чега
су страдали, на који начин су стардали. То су били
људи, професори, ђаци",
истакао је он.
Страдање народа у Другом

Свјетском рату не може се
посматарти само на једном
подручју, већ би то требало
учинити за простор читаве
Европе. Историчар и кустос
Музеја жртава геноцида,
Стефан Радојковић истиче
да је вријеме да се прича и
о цивилним жртвама, а не
само о војницима.
"Да схватимо како су ти
људи пружали отпор на
свој начин, како су покушавали да преживе, јер то је
врста отпора, дакле сама
чињеница да неко хоће да
вас уништи, а ви хоћете да
преживите, ту је отпор и да
развијемо једну дозу емпатије према њима", рекао је
Радојковић.
Из Меморијалног музеја на
Козари поручују да је ово

На њихова дјела подсјећају
и двије изложбе постављене у спомен-кући породице "Стојановић". Једна је
документарно-историјска,
а друга умјетничка "Избор
из легата Сретена Стојановића".
"Имамо сачуване инструменте из ординације доктора Младена. Посјетиоцима
је интересантно кад им кажемо да је доктор Младен
био један од оснивача Тениског клуба у Приједору,
имамо његов рекет. Такође
имамо изложену потврду у
кући Стојановић којом Сретен и Младен обећавају
својим родитељима да ће
добро учити, када су кренули у Гимназију у Тузли'',
истакла је Наташа Тошановић, кустос у спомен-кући
породице "Стојановић''.

почетак сарадње са Музејом жртава геноцида из
Београда. Историчар Меморијалног музеја на Козари,
Борис Радаковић каже да
ове двије установе припремају изложбу поводом 80
година од Козарачке офанзиве.
"Све у циљу ширења знања
о страдању српског становништва на простору Независне државе Хрватске, али
и на простору читаве поробљене Југославије гдје се
налазио српски народ и био
подложан страдању разних
формација како НДХ, тако
и осталих окупаторских или
домаћих фашистичких формација на простору некадашње Краљевине Југославије", каже Радојковић.
Замјеник градоначелника
Приједора, Жарко Ковачевић је на Козари у име
Градске управе пожелио
добродошлицу
стручњацима Музеја жртава геноцида. "Крајње је вријеме
да се ми одредимо према
својој прошлости на прави
начин и да се јасно одредимо према свима који су
нама чинили бројне злочине у прошлости, а ми Срби
у Крајини најбоље знамо ко
је ко и какав је ко", рекао је
Ковачевић.

Спомен-кућа за посјетиоце отворена 2007. године
Иако крије збирку од непроцјењиве вриједности,
спомен-кућа
породице
Стојановић није довољно
посјећена. Они нешто старији Приједорчани кажу

Младенова и Сретенова порука родитељима

Б. Мајсторовић

7.

да је радо посјећују, док
млађи и нису претјерано
заинтересовани.
"Кад стигнем посјетим спомен-кућу јер привремено
живим овдје, али треба је
посјећивати. Морамо се
подсјећати на те дане, да
се не заборави, јер је његова улога била огромна'',
каже један Приједорчанин.
Спомен-кућа
породице
Стојановић отворена је
сваким радним даном од
8.00 до 15.00 часова за
све који желе да је посјете. Овај објекат изграђен
1864. године, али је изгорио у великом пожару који
је Приједор захватио 1882.
године. Обновљен је 1893.,
а за посјетиоце је отворен
од 2007.
В. Нишевић

ЖИВОТ

Аднан Хаџалић из Рашковца окушао се у органској производњи

НА ПОСЛУ КОНОБАР КОД КУЋЕ ПОЉОПРИВРЕДНИК

Аднан Хаџалић конобар ресторана "Џеда" већ три године бави се органском производњом поврћа. Кад не
носи конобарску тацну у рукaма су му штихача, мотика, фреза... Најљепше се, каже, осјећа гледајући како
биљке које сије и пресађује расту. Главна помоћ у пластенику му је супруга Санела, али свакако у органску
производњу поврћа не би ушао да није било стручњака, добрих агронома са којима се чује скоро свакодневно.

Аднан: Ријеч је о захтјевној производњи
"Бавимо се пластеничком производњом и производњом расада као и финалног производа:
паприке, краставаца, патлиџана... а у јесењој култури шпинатом и зеленом салатом. Имамо
подршку агронома. Без њих
ништа не радимо. Један од агронома је из Приједора. Ријеч
је о Љубиши Бабићу, а други је

из Србије Милорад Кузмановић, са којим имам комуникацију скоро сваки дан телефоном
или онлајн. Кузмановић је дипломирани инжењер пољопривреде и звучно име на Балкану,
тако да смо што се тиче производње коју обављамо супруга
и ја попраћени с јачом струком
агронома", прича нам Аднан.

Пластеничка производња поврћа је, како каже, захтјевна
производња, а поготово за оне
који се баве органском производњом поврћа.
"Обавезна је присутност у пластеницима скоро сваки дан по
неколико сати, јер се дешавају
чуда, од напада лисних ушију,
па на даље. Неконтролисано
уношење влаге изазива присутност велике концентрације
бактерија, гриња паука и тако
даље. Ми не практикујемо хемију због чега упорност мора
бити максимална како би се
биљке сачувале. Хемијским путем можемо уништити кроз 24
сата скоро све штетнике, док је
у органској производњи то мало
теже и упорност мора бити на
завидном нивоу да би дошли до
производа којег траже купци",
појашњава Хаџалић.
Ова производња захтјева више
времена у пластенику што би
требало и повећати цијену производа. Ипак, они то нису у мо-

гућности, каже Аднан, па су им
цијене као и оног поврћа које се
третира пестицидима. Најважније им је то да имају купце и да
све унапријед продају.
"Не можемо котирати нешто
са неком високом цијеном гледајући на наш стандард, нисмо
у некој великој оступници. Што
се тиче снабдијевања имамо ту
пар локала ресторана које снабдијевамо. Имамо двије пиљаре
које од нас откупљују, а 70 одсто
купаца долази код нас лично у
пластенике. Погледају како се
то ради слободно могу да уберу са гране и без прања да конзумирају. У томе и јесте велика
предност ове производње",
каже Аднан додајући да органска производња дозвољава само
коришћење препарата на биљној бази. Једини који они користе, а који доприноси развоју
биљака је "Агростемин" чији је
он и заступник за БиХ подручје.
Његова супруга Санела, иначе
родом из Македоније, каже да

Супруга Санела главна помоћ
јој је прије три године неко рекао да ће са супругом радити
овај посао не би му вјеровала.
"Ми смо кренули само за себе
производњу здраве хране и то
од баште смо кренули. Кад смо
видјели да то иде добро и да
нам је кренуло повећали смо
производњу. Било је заинтересованих купаца и онда смо се
одлучили на органску производњу. У пластенику проведем
сваки дан најмање четири сата.
Често током дана морамо провјеравати биљке, температуру,
влажност како би их сачували од
штеточина", прича нам Санела.

П. Шпадић

РИЈЕТКИ ЗНАЈУ ТАЈНЕ ПРОИЗВОДЊЕ ГУШЧИЈЕ МАСТИ

ПРИЈЕКИ ЛИЈЕК ЗА ПЛУЋA
И ДИСAJНЕ ПУTEВЕ

Иaкo сe у нaрoду вjeруje дa гушчиja мaст имa љeкoвитa свojствa, нeмa прoизвoдњe у
знaчajниjeм oбиму. Пoнeкo дoмaћинствo прoизвeдe мaст зa свoje пoтрeбe. Риjeтки су oни
кojимa je тo oснoвнo зaнимaњe.

Народни лијек
Meђу њимa je Вeрoљуб Хрњичeк,
кojи je приje 20 гoдинa из Зajeчaрa
дoшao у Mилин Бирт, измeђу Приjeдoрa и Сaнскoг Moстa. Oн je oдлучиo дa прoизвoди гушчиjу мaст и
тврди дa лиjeчи мнoгe бoлeсти.
"Гушчиja мaст je вeoмa трaжeнa
зaтo штo мнoгe бoлeсти лиjeчи, кao
штo су aстмa, брoнхитис, плућнe

бoлeсти, дисajнe oргaнe, aлeргиjу,
тo свe гушчиja мaст лиjeчи. Oнo штo
у мнoгим случajeвимa мeдицинa нe
мoжe дa излиjeчи, гушчиja мaст тo
пoстижe. To знaм из
искуствa, jeр мнoги
дoлaзe дa ми сe
зaхвaлe кaдa сe излиjeчe", кaжe Хрњичeк.
ОД ЈЕДНЕ ГУСКЕ ДВА
КИЛОГРАМА МАСТИ
Oн дoдaje дa je пoтрeбнo
нajмaњe двиje гoдинe дa би гускa
имaлa дoвoљнo квaлитeтнe мaсти

зa тoпљeњe. Из њeгoвoг искуствa, oд jeднe гускe мoжe сe дoбити
дo двa килoгрaмa мaсти. Хрњичeк
сaвjeтуje дa je нajбoљe кoнзумирaти
гушчиjу мaст у jeднaкoм oднoсу сa
ливaдским мeдoм, пo jeдну кaшику
уjутрo и увeчe.
Прoизвoдњoм гушчиje мaсти бaви
сe и Укрajинaц Jуриj Сињиj. И oн
кaжe дa сe личнo увjeриo дa je
љeкoвитa. Прoизвoдњa гушчиje мaсти прeдстaвљa му зaдoвoљствo и
пojaшњaвa зaштo je oдлучиo дa сe
тим бaви.
"Зaтo штo je тo љeкoвитo. To ниje
сaмo oнo штo ми кaжeмo, трeбa
нeштo дa кoриститe, тo je нajбoљи
лиjeк зaтo штo гускa пojeдe пунo
сиjeнa, пунo минeрaлa, витaминa
кoje прeрaђуje и у гушчиjoj мaсти
тo свe

oстaje. Tу су нeкe кисeлинe кoje
вaљajу зa нaш oргaнизaм, зa имуни
систeм. A пoгoтoвo мeсo. Mи мeсo
нe купуjeмo у мeсници никaд зaтo
штo имaмo гушчиje мeсo и трoшимo
читaву гoдину", нaглaшaвa Сињиj.

ЗДРАВА НАМИРНИЦА
ЗА ЉУДСКИ ОРГАНИЗАМ

Jуриj Сињиj: Увјерио сам се
да је љековита

лиjeк oд гушчиje мaсти дa je рeгистрoвaн", пojaшњaвa мaгистaр фaрИaкo je гушчиja мaст нaрoдни лиjeк, мaциje Ивaнa Mршић.
фaрмaцeути сe слaжу дa сe рaди o
вeoмa здрaвoj
нaмирници зa
људски oргaнизaм, кoja
имa витaминe A, Д, E и К, eсeнциjaлнe мaснe кисeлинe и oмeгa
три мaснe кисeлинe.
"Штo сe тичe гушчиje мaсти, тo
je нaрoдни дa тaкo кaжeм
лиjeк, кojи je у
нaрoду

ПАНДЕМИЈА ПОВЕЋАЛА ПОТРАЖЊУ

Вeрoљуб Хрњичeк: Гушчија
маст је веома тражена

Прoизвoђaчи гушчиje мaсти Хрњичeк и Сињиј
истичу дa je у вриjeмe пaндeмиje изaзвaнe кoрoнa
вирусoм пoвeћaнa пoтрaжњa. Oни тaкoђe дoдajу
дa нeмa вeликe исплaтивoсти, aли дa сe мoжe
oпстaти aкo сe вoли oвaj пoсao. Циjeнa стoтину
грaмa гушчиje мaсти у прoсjeку изнoси 15 мaрaкa.
8.

дугo присиутaн и кoристи сe у
нeким стaњимa кao штo je кaшaљ,
брoнхитис и aстмa.
Сa стaнoвиштa кoнвeнциoнaлнe
мeдицинe, нe пoстojи ниjeдaн

З. Совиљ

www.kozarski.com

Ватрогасци: За похвалу најављено повећање плата

РУКА СПАСА У ПРАВОМ ТРЕНУТКУ

Приједорски ватрогасци поручују да је за похвалу најављено повећање плата ватрогасаца у Републици Српској. Ово
слиједи након што су представници Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске и Синдиката
управе потписали измјене посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе.
Ватрогасци из града на Сани подсјећају да обављају хуман, али изузетно одговоран и опасан посао.
Јанко Стојнић из Приједора је ватрогасац већ 39 година. Присјећа се да је као
ученик средње Ватрогасне школе почео
да долази код приједорских ватрогасаца
на праксу и ту је и остао да ради. Он је
свједок колико ватрогасци у свакој интервенцији ризикују живот. Стојнић је
2007. године гасио пожар куће у Чејрецима. Власник им није рекао да у објекту
има бомбе и експлозивна средства. Док
се Стојнић борио са ватреном стихијом
25 гелера га је погодило у ноге.
"Горио је стамбени објекат са пратећим
објектима у којем су послије рата остала минско-експлозивна средства. Пожар

пријавио на конкурс за посао ватрогасца.
"Волим свој посао и не би га мијењао.
Најтеже буде када су саобраћајне незгоде, јер тада је пуно крви, повријеђених
и тих неких сцена које су јако стресне",
каже Здјелар. Додаје да ватрогасци примјећују да људи често њихов рад не доживљавају озбиљно и сматрају га лаким.
Међутим, без њихове помоћи велики
број разних проблема не би могли да
ријеше.

НИЈЕДАН ПОЗИВ НИСУ
ОДБИЛИ
Горан Здјелар: Волим овај
посао и не би га мијењао
повреду. Од тада сам ја са оперативног
прешао на превентивни рад", прича
Стојнић.

НАЈСТРЕСНИЈЕ САОБРАЋАЈНЕ
НЕЗГОДЕ
Горан Здјелар је ватрогасац седам година. Прича да му се свидјело оно што је
пратио у објавама на Фејсбук страници
приједорских ватрогасаца, те се зато

Јанко Стојнић у интервенцији
ризиковао живот
је захватио кровиште, али и мјесто гдје
је власник објекта оставио, сакрио минско-експлозивна средства, тако да је
приликом гашења пожара дошло до експлозије и ја сам доживио тешку тјелесну

Старјешина Територијалне ватрогасне
спасилачке јединице Приједор, Радован
Мартић прича да никада ниједан позив
нису одбили, па су тако за своје суграђане вадили и кључеве из шахтова.
"Хватали смо слијепог миша у стану,
истјеривали обичног миша, звали су нас
због осова у башти. Наравно да су најтеже, што се тиче самих ватрогасаца спасиоца, саобраћајне незгоде, јер ту већином
имамо повријеђене и то су веома стресне ситуације", истиче он. Мартић објашњава да су измјеном посебног колективног уговора за запослене у органима
локалне самоуправе први пут наведени
ватрогасци спасиоци као категорија.

НА ИЗАЗОВЕ МОГУ УСПЈЕШНО ДА ОДГОВОРЕ
У Територијалној ватрогасној спасилачкој јединици Приједор
има 47 запослених, од којих је 30 ватрогасаца. Поручују
да имају добру опрему и један од најбољих ватрогасних
домова у Српској. Будући да сваки дан имају и практичну и
теоријску обуку, на све изазове могу успјешно да одговоре.
9.

Радован Мартић: Имамо добру
опрему и један од најбољих
ватрогасних домова у РС
"У протеклом периоду имали смо тај
посебни колективни уговор гдје ватрогасци спасиоци као категорија нису постојали и зато нас око 1.200 ватрогасаца
у Српској који радимо исте послове у
различитим локалним заједницама није
имало исту плату пошто нису били дефинисани у посебном колективном уговору
коефицијенти. Свака локална заједница
је доносила коефицијент, а такође свака
од њих има и различиту цијену рада па
је била драстична разлика. Захваљујући
Синдикату управе који се изборио да се
потпише овај посебни колективни уговор ватрогасци су сада сврстани у четврту категорију, четврти платни разред,
сада ћемо имати изузетно мању разлику у платама. Свака локална заједница
треба да уђе у распон цијене рада од
110 КМ до 145 КМ, значи коефицијент
ће бити исти, једина разлика у плати ће
бити та цијена рада", прича Мартић.
В. Нишевић

МОЗАИК

У СУБОТУ АУДИЦИЈА
ЗА "РИТАМ ЕВРОПЕ"

Признања талентованим ученицима Музичке школе

ИЗА БРОЈНИХ НАГРАДА,
ЧАСОВИ УПОРНОГ РАДА

Начелник Одјељења за друштвене дјелатности
града Приједора, Моња Касаловић позвала је
младе да се пријаве на аудицију за такмичење
"Ритам Европе" која ће бити одржана у суботу. Музичка школа "Саво Балабан'' позната је по младим, талентованим и
успјешним ђацима. Из године у годину све више њих учествује и на разним
музичким такмичењима, са којих се, у већини случајева враћају са бројним
наградама.

Прошлогодишње представнице Приједора

"Позивам све младе људе
узраста од 12 до 21 године
да се појаве на аудицији у
Кину Козара, у суботу, 5. фебруара, са почетком у 14.00
часова гдје ће бити одржана
аудиција", изјавила је Касаловићева.
Она је додала да ће Градска управа обезбиједити
бесплатну припрему за
овогодишње
такмичаре.
"Омогућићемо
најталентованијим
омладинцима
да представљају наш град
и буду наши амбасадори
и омогућићемо бесплатну
припрему нашим такмичарима који ће се представити
плесном кореографијом и
пјевачким способностима",
рекла је она.
Касаловићева је навела да
су детаљи о пријави за ово
такмичење доступни и на
Инстаграм и Фејсбук профилу "Ритма Европе". "Иако
су одређене пропозиције
на друштвеним мрежама
предвидјеле да се пошаљу
и одређени видео-сним-

Сара Родић на ''Свјетском трофеју'' освојила 10. мјесто

Моња Касаловић,
начелник Одјељења за
друштвене дјелатности

ци наступа, они кандидати
који нису у могућности да
то припреме могу и лично
да се појаве на аудицији без
припремљеног
материјала", поручила је она.
Такмичари ће се припремати од 15. марта до 15. јуна,
а такмичење се очекује на
јесен у Котор Вароши, чија
екипа је прошлогодишњи
побједник. Екипа из Приједора прошле године заузела је друго мјесто на овом
такмичењу које се назива и
мала Евровизија.
Б. Мајсторовић

Филип Дукић и Сара Родић ученици средње Музичке школе
"Саво Балабан'' већ више од 10
година свирају клавир и хармонику. Како кажу то им је била
жеља у дјетињству и због тога су
одлучили да школовање наставе
у правцу музике. Дневно вјежбају и до четири сата, а то колико су успјешни и талентовани показују бројне награде са разних
музичких такмичења.
''Био сам на много такмичења у
Србији, Хрватској и Босни и Херцеговини. Такође, на такмичењу
у Милану гдје сам освојио трећу
награду, у Паризу гдје сам освојио другу награду и у Верони
гдје сам освојио прву награду.
Управо то такмичење у Верони
ми је најзначајније'', каже Дукић.
"Најзначајније такмичење је
дефинитивно ''Свјетски трофеј''
гдје сам освојила 10. мјесто у категорији до 18 година, а још нека
од значајних су прва награда у
Грацу, Угљевику, Источном Сарајеву и Пули'', додаје Родићева.
Талентованим ученицима пома-

жу и професори који се труде да
их што боље припреме за музичко такмичење. ''У класи сваки
професор одабере ученике који
су својим радом у претходном
периоду показали да су спремни
и да могу да изађу на такмичење,
те који испуњавају критеријуме. Обично прије такмичења су

одређене композиције које се
изводе на такмичењима као обавезне, а и оне које су у складу
са узрастом'', каже Драган Маринковић, професор гитаре у
Музичкој школи "Саво Балабан".
Поносан на своје ученике и раднике је и директор Музичке школе, Аљоша Новаковић. Увијек је
ту да подржи све што они свакодневно раде. Све с циљем да
из ове школе изађу као бројне,
претходне генерације које су
се показале као талентоване и
успјешне.
"Не може бити великог успјеха
са учеником, ако нема адекватног предавача и ако га ми не
направимо, нећемо сутра имати
тај прави стуб друштва'', додаје
Аљоша Новаковић, директор
Музичке школе у Приједору.
Ученици Музичке школе "Саво
Балабан'' тренутно се припремају за републичко такмичење
које би требало бити одржано у
марту у Бањој Луци. Ова школа
тренутно броји 378 ученика.
В. Нишевић

Филип Дукић у Верони освојио прву награду

Ученици ОШ "Петар Кочић"

ЛИКОВНИ РАДОВИ ЗЛАТА ВРИЈЕДНИ
Ученици Основне школе "Петар Кочић" препознатљиви су по бројним наградама
које у свој град донесу са разних такмичења. У овој школској години посебно се
истичу признања за ликовне радове ученика ове приједорске школе.

Ученици са наставницом Мајом

Креативност и маштовитост ученици ове школе имају прилику да
покажу на ликовној секцији. Осим
радова које, како кажу, цртају за
своју душу ту је и велики број
оних за које су освојили награде и
признања у овој школској години.
"Имала сам прилику да учествујем
на разним конкурсима и сваки је
на свој начин био тежак. За неке
радове сам се много потрудила, а
прошли су незапажено, а на неке
радове сам уложила мање труда
и прошли су много боље", каже
Тара Црнчевић, ученик Основне
школе "Петар Кочић".
На "Иносту младих" у Бањој Луци
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Мурал "Замишљамо будућност"
ученици ове школе освојили су
златну плакету, а на Међународом такмичењу "Светосавско
звонце" први пут су се опробали
у категорији калиграфије.
Како истиче Маја Јовић Црнчевић, наставник ликовне културе
највећи изазов за ученике био је
конкурс УНИЦЕФ-а. "Учествовало
је око 20 школа из БиХ, а наша

је освојила прво мјесто. Ријеч
је о осликавању мурала на тему
"Замишљамо будућност'', додаје
Маја.
Ликовни радови ученика Основне
школе "Петар Кочић" су и међу
најбољим овогодишњим радовима на тему лик Светог Саве, а изложени су у Музеју Козаре.
В. Нишевић

www.kozarski.com

Одржан концерт КУД-а "Козара"

РАШИН КУТАК

ПРЕМИЈЕРНО ИЗВЕДЕНЕ
"ВЛАШКЕ ИГРЕ СА ХОМОЉА"

ТРЕЋЕ УХО
Ослушкује: Радомир Речевић
ЦРНИ ХУМОР
Не треба вјеровати гладнима!
Они одавно тврде да су сити свега.
НЕЋЕ ПРОБАТИ
Чланови жирија за избор љепотице би морали
имати бар 70 година!
Само њима неће пасти на памет да пробају.
СТЕЗАЊЕ КАИША
Баш брига хедонисте за стезање каиша.
Они хлаче држе на трегерима.
САМ СЕБИ
Нигдје такве доброте и разумијевања!
Све нам је опростио, па и своје гријехе.
ЉУДИ И КОЊИ
Људи и коњи су једнако угрожени!
Увијек се нађе неко ко ће да их узјашити.
ПРАВО МЈЕСТО
Ах, тај живот!
Да није гробља никад га не би поставили на право
мјесто.

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ
ВОДОРАВНО: 1. Изгубити на тежини, 9. Украсно сребро, 10.
Морска риба, 12. Други предсједник САД Џон, 14. Мушко име
арапског поријекла, 15. Бич, 17. Име Твеновог јунака Сојера,
18. Ознака сумпора, 19. Одгађати, 21. Два иста слова, 23. Срарохебрејско мушко име, 24. Двадесето ћирилично слово, 25.
Врста вјештачког ђубрива, 27. Погодбени везник, 28. Мјесто у
Србији, 29. Воштано платно, 31. Лопов, 32. Било како, 33. Аеродром у Паризу, 34. Који се тиче звијезда
УСПРАВНО: 1. Стадо, чопор, 2. Горки ликер, 3. Слово грчке
азбуке, 4. Саставни везник, 5. Грчко острво у Средоземном
мору, 6. Врста папагаја, 7. Кинески ручни добош, 8. Будала,
малоумник, 9. Старогерманско племе, 11. Ојачавати гвожђем,
13. Држава у Средњој Америци, 16. Пушкарање, 20. Град у
Малију, 22. Цигла, 26. Крш, голет, 28. Индонежанско острво,
30. Слика нагог људског тијела, 31. Бодља, 33. Општинска лига
(скр.), 35. Прво слово.
Р. Речевић

Концерт поводом славе Друштва

Поводом светосавских свечаности и крсне славе приједорског
КУД-а "Козара", Светог Саве, чланови овог друштва одржали
су концерт на коме су учествовале фолклорне групе и вокални
солисти. Први ансамбл је премијерно извео кореографију
"Влашке игре са Хомоља".
Вече је отворено традиционалном
тамбурицом и здравицом.
"Постојимо већ 48 година. Успјешно радимо
и имамо око 150 чланова. Најбројнија и најактивнија је фолклорна
секција.
Интензивно
његујемо изворно пјевање код најмлађе групе, гдје имамо три момка од 16 година који су
фантастични. Публика
цијени наше концерте
на којима ужива у игри,
фолклору, младости и
пјесми", рекао је предсједник КУД-а "Козара"
Младен Стакић.
Већ једанаест година,
члан "Козаре" је Мла-

Бројна публика
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ден Малић. Како је рекао, припала му је част
да води двије најмлађе
фолклорне
секције.
Они су се на концерту
у градском позоришту
представили Влашким
играма и Играма из Шумадије.
"Мени лично омиљене
су Игре из Гламоча, јер
је то традиционална

игра овог краја, с тим
да на репертоару имамо и Игре из Србије",
истиче Малић којег је
КУД-у "Козара" привукло дружење, а онда је
то, како каже, са годинама прерасло у посебну
емоцију и задовољство
наступања пред публиком.
Д. Совиљ

Осјећај блискости и посебна другарска
атмосвера, разлози су због којих се
Софија Пачариз, прије десет година,
учланила у ово друштво."Поред стицања
нових пријатељстава, волим путовања,
али и његовање традиције. Културноумјетничка друшта су важна за очување
наших обичаја", сматра Софија.

MOЗАИК

ПРИЈЕМ ЗА ПРЕДСТАВНИКЕ СПОРТСКО-РИБОЛОВНОГ ДРУШТВА "САНА"
Градоначелник Приједора Слободан Јавор
разговарао је са представницима Спортскориболовног друштва "Сана" који су га упознали
са историјатом Друштва и досадашњим радом,
те унапређењем рада на терену.

С

астанку су испред
Друштва присуствовали Никола Гаврановић
и Раденко Мариновић који су акценат ставили
на препреке у раду и изнијели низ идеја у плану рада
за 2022. годину. Обзиром
на број чланова који прелази три стотине, Друштво ће
на сљедећој скупштинској
сједници
Спортско-риболовног савеза Републике
Српске стећи право на два
своја представника у Савезу
и могућност аплицирања за
одржавање међународних и
домаћих такмичења.
План је да се аплицира на
два такмичења у току 2022.

године, те на прољеће организовање акције чишћења
корита ријеке Сане, Гомјенице и Милошевице. Градоначелник Слободан Јавор
похвалио је напоре које су
представници Друштва уложили у његову изградњу, те
изразио подршку њиховом
раду, наводећи да је један
од приоритета Градске управе да се унаприједе активности везане за очување наших ријека и рјечица, како у
безбједносном смислу када
су у питању поплаве, тако и
у еколошком смислу.
Он је потврдио учешће у
најављеној прољетној акцији и нагласио да ће помоћ

за остале захтјеве и потребе Друштва бити пружена
у складу са могућностима
буџета Града Приједора.
Додао је да ће се сарадња
са овим, али и свим другим

сличним друштвима, унаприједити у циљу очувања
наших ријека, али и стварања услова за изградњу
градских плажа и купалишта
за све грађане Приједора.

Састанку је присуствовао и
замјеник
градоначелника
Жарко Ковачевић.
ГУ Приједор

Цвјећари још увијек имају купаца

НАЈЧЕШЋЕ СЕ БИРАЈУ РУЖЕ И ТО ЦРВЕНЕ

Иако се начин живота уз развој технологије промијенио и убрзао, неке ствари су незамјењиве. Тако ништа не може да замијени
ни цвијеће које је и даље један од најчешћих поклона, али и најдражих које добијају припаднице љепшег пола. Посјетили смо
једну приједорску цвјећару из које поручују да се баве једним од најљепших послова и да купаца увијек имају.
понекад изненадимо у ова
мало тежа времена. Драго нам је што људи још
увијек држе до тог да купују
цвијеће", каже она.
Топићева додаје да талас
поскупљења није заобишао ни цвијеће. Тако су сe
руже некада могле купити за
двије или двије и по марке,
док сада коштају три марке.
"Наше цвијеће је претежно
увезено из Холандије. Они
цијене подигну, али ипак се
трудимо да набавимо све
што се тражи и купује", објашњава она.
Топићева прича да имају врсте цвијећа које не успијева

У овој цвјећари 13 година је
запослена Милена Топић.
Она прича да је обиљежавање значајних догађаја повод да се драгим особама
поклања цвијеће. "Најчешће
се бирају црвене руже. Осим

на нашим просторима због
чега се мора увозити. "По нашим сазнањима покушавали
су људи да узгоје ове врсте
цвијећа, нешто што се овдје
узгоји ми откупљујемо, али
већина цвијећа једноставно
не успијева, не знамо да ли
је узрок клима или нешто
друго", закључује она.
Из ове цвјећаре напомињу
да бесплатно достављају
цвијеће на адресу особе коју
купци желе да обрадују. Један од најљепших задатака
им је, како кажу, декорисати
сале за свадбене и остале
прославе.

ружа, у нашој богатој пону- них врста, корпе, разне поди су каранфил и , клоне пакујемо. Једноставно
гербери, маргаљуди воле цвијеће, због
рете, орхидеје
чега се и ми
и разно остало
цвијеће. Имамо
лончанице раз-

Приједорчанке са којима смо
причали кажу да је цвијеће један од
најдражих поклона које добијају.
Поједине кажу да се више обрадују
цвијећу, него одјећи или парфемима.
Истовремено њега најчешће бирају
и мушкарци и жене када другима
поклањају. То ће сигурно да буде један
од најчешћих поклона поводом предстојећег
обиљежања Дана љубави 14. фебруара, а потом
и Међународног дана жена 8. марта.

Милена Топић: Једноставно, људи воле цвијеће
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Б. Мајсторовић

ОГЛАСИ/ЧИТУЉЕ

www.kozarski.com
Дана 29.1.2022. у 89. години живота преминула
је наша драга

ЈАВНИ ПОЗИВ
Обавјештава се јавност да је на сједници Скупштине Града Приједора одржаној
29.12.2021. године донесена Одлука о измјени и допуни Одлуке о приступању
изради измјене дијела Допуне Регулационог плана централне зоне Приједора
са споменичким комплексом – II Фаза ("Сл. гласник Града Приједора" бр. 22/21),
у даљем тексту: План.
Ради се о измјени и допуни раније донесене Одлуке о приступању изради
измјене дијела Допуне Регулационог плана централне зоне Приједора са
споменичким комплексом – II Фаза ("Сл. гласник Града Приједора" бр. 6/21)
на иницијативу заинтересованог инвеститора на основу које је измјењен
обухват предметног Плана као и приједлог за планско рјешење у склопу истог у
смислу намјене обухваћеног подручја и потребне комуналне инфраструктуре.
Наведеном Одлуком измјењен је и назив предметног Плана у Регулациони
план "Центар – Исток" Блок 1.

НАДЕЖДА МИЋИЋ
Посљедњи поздрав.
Кћерка Александра, унук Ведран, унука Лана
и праунук Оливер.

У току су припремне активности на прикупљању приједлога и сугестија за
појединачна планска рјешења у склопу обухвата Плана.

30222

Израдом Регулационог плана "Центар – Исток" Блок 1 биће обухваћен дио
простора између Радничке улице и улице Бориса Кидрича у Приједору, а односи
се на к.ч.бр. 2572, к.ч.бр. 2577, к.ч.бр. 2578 и к.ч.бр. 2579, све К.О. Приједор
1 (н.п), у укупној површини од 0.27 ha који захвата дио обухвата Допуне
Регулационог плана централне зоне Приједора са споменичким комплексом
– II Фаза, донесеног 2008. године. Обухват Плана приказан је на карти и уз
Одлуку о измјени и допуни Одлуке о приступању изради измјене дијела Допуне
Регулационог плана централне зоне Приједора са споменичким комплексом –
II Фаза изложен у просторијама Градске управе Града Приједор (огласна табла
Одјељења за просторно уређење на II спрату) и на web-site-у Града Приједора:
http://www.prijedorgrad.org/.

Дана 29.1.2022. у 89. години живота преминула је
наша драга

ПОЗИВАЈУ СЕ заинтересована лица, власници некретнина, корисници простора
и учесници у његовој изградњи и уређењу, да узму учешћа у изради Плана
ДОСТАВЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПРИЈЕДЛОГА, МИШЉЕЊА И СУГЕСТИЈА за планска
рјешења на земљишту или објектима у њиховом власништву.
Писмени приједлози, мишљења и сугестије достављају се путем протокола
Градске управе Града Приједор - Одјељењу за просторно уређење у форми
дописа до 18.2.2022.год.
Потребне додатне информације у вези са наведеним активностима могу се
добити у Одјељењу за просторно уређење (канцеларије бр. 52, 53 и 55, II спрат
зграде Градске управе).

НАДЕЖДА МИЋИЋ
Посљедњи поздрав од брата Александра и породице.

Одјељење за просторно уређење
30222

Дана 5.2.2022. навршава се десет тужних
и болних година како није са мном мој
драги супруг

Дана 10.2.2022. навршава се година дана
од смрти нашег драгог

Дана 10.2.2022. навршава се година
дана како није са нама наш драги

САВО МАКСИМОВИЋ

МИЛАНА ВРХОВЦА

МИЛАН ВРХОВАЦ

Давно је била 1966. година, доста тога
смо прошли и све издржали заједно, али
са великим поштовањем сјећам се оних
дивних година нашег заједничког живота.
Твоја супруга Миља.

У тишини вјечног мира прате те наше мисли. Остају
успомене, а твој лик је заувијек у нашим срцима.
Твоји: супруга Рада, синови Дражен и Дарко,
снаха Весна и унуци : Марко, Виктор, Алекса и Јован.

С љубављу и поштовањем сестра
Здравка, зет Драгоја и сестрична
Биљана.

(2012-2022)
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(1952-2021)

16343

13.
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ЧИТУЉЕ
Дана 31.1.2022. у 84. години преминула је наша драга

Дана 5.2.2022. навршава се 40 дана од
смрти драгог супруга, оца, свекра и деде

МИХАЈЛА
ДИТКУНА
(1950-2022)
МИЛИЦА КОНДИЋ
(1937-2022)

Хвала ти за сву љубав и срећу коју си нам пружио,
а која је јача од времена и заборава.
Ожалошћена супруга Лазарка, син Јован, снаха Дајана и унук Лука.
16342

Дана 5.2.2022. навршава се 40 дана
од смрти нашег

Драга наша тетка Милице, заувијек ћеш остати у нашим
срцима. Била си увијек племенита, помагала многима. Вјечна
ти слава и хвала.
Твој братић Драган Вујнић са породицом, родбина, комшије
и пријатељи.
У суботу, 5.2.2022. дајемо седмодневни помен у 11.00 часова
на гробљу Пашинац.
16325
Дана 28.12.2021.
престало је да куца
срце наше мајке

Посљедњи поздрав драгом ујаку

ЗДРАВКЕ ПЕКИЈА
(1939-2021)

МИХАЈЛУ ДИТКУНУ
(1950-2022)
Вријеме пролази, али сјећање на тебе остаје вјечно у нашим срцима.
Твој сестрић Иван, снаха Славица са дјецом Николас и Ана.
16342

МИХАЈЛА ДИТКУНА
(1950-2022)
Драги тата, недостајеш нам у свему
оном што живот доноси. Носимо те у
срцу до краја свог живота.
Кћерка Татјана, зет Александар, унучад
Викториа и Виктор.
16342

Дана 5.2.2022. обиљежавамо четрдесетодневни
помен,
те позивамо
родбину, комшије и пријатеље да нам се
придруже, уједно се захваљујемо родбини
пријатељима и комшијама на указаној помоћи.
Ожалошћене кћерке: Ковиљка и Милада
са породицом.
16322

Тужно сјећање на

Дана 5.2.2022. навршава се 40 тужних дана
како си нас напустио наш вољени

ДРАГОСЛАВА
ПЛАВШИЋА
(1969-1994)

МИЛОСАВЕ-ЋИЋО САБЉИЋУ

Вријеме пролази, а бол и туга остају у нама.
Твоји: отац Илија, мајка Драгиња и сестра
Милка са породицом.
16318

Драги брате, туга не престаје ни на трен. Ти си
је знао окренути у други смјер. Био си нам у
тузи морална снага, а у весељу покретач.
Твоја сестра Нена, зет Бранко и сестричне Јасна и Бранка.
Почивај у миру вољени наш.

Посљедњи поздрав нашој драгој

Дана 5.2.2022. навршава се тужна
година дана од преране смрти наше
драге

ДУШАНКИ ГАЈИЋ
(9.2.1956-30.1.2022)

ВЕСЕЛИНКЕ АЛЕКСИЋ-ДОШЕН
(1978-2021)

Чуваћемо у срцима
најљепше сјећање на тебе.
Твоје радне колеге из
"АrcelorMittalа Prijedor".

Драга наша, бол и туга и даље влада у
нашим срцима што ниси са нама. Увијек
ћемо те вољети Весо...
Ожалошћени твоји:
породице Дошен и Алексић.

ИВИЦА М. ВЕЧЕРИНА
(1936-2022)

Ожалошћене породице: Обрадовић,
Раковић, Ђаковић, Прлић, Дојчинов и Карајица.
Бивши ученици из Марићке и Буснова.

16341

16328

Сјећање

ДРАГАН ГОРОЊА
(4.2.2015)
С љубављу и поштовањем.
Породица.
000001

16327
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Дана 27.1.2022. у 80. години живота преминуо је наш драги

Дана 10.2.2022. навршава се 40 дана од смрти

БОШКА (Млађена) ДРАГИЋА
(1937-2022)
Вријеме пролази, а ти ћеш увијек да живиш у нашим
срцима.
Супруга Стака, синови Зоран и Милан, кћерке Зора,
Милица и Милева са породицама.

ВУКАШИН-КАЈО (Симе)
ТОДОРАН
(1942-2022)

Дана 10.2.2022. навршава се 40 дана
од смрти нашег дједа

16320

Остала је бол и празнина вјечна, али и лијепа сјећања и
успомене које су остале заувијек у нашим мислима и вјечна
љубав у срцима за њих...
Ожалошћени: син Маринко и кћерка Марина са породицама.
16319
Дана 3.1.2022. престало је
да куца срце

Посљедњи поздрав

ВУКАШИНУ-КАЈИ (Симе)
ТОДОРАНУ

МИЛОСАВА-ЋИЋЕ
САБЉИЋА
(1962-2022)

БОШКА (Млађена) ДРАГИЋА

Вријеме пролази, али слике и дивни тренуци остају у нама
и никад се не могу заборавити...
Твоја Буца.

Почивај у миру,
нек те анђели чувају.
Кова.

16322

Дана 10.2.2022.
навршава се 28 година
од смрти нашег вољеног

16319

С љубављу и поштовањем чувамо успомену на тебе.
Твоја унучад: Младен, Дарио, Борис, Бојан, Ацо,
Млађен, Гога, Тања, Јелена, Сања и Наташа
са породицама.

IN MEMORIAM

Дана 5.2.2022. навршиће се 40 тужних дана
од смрти нашег драгог сина, оца и брата

ЖИВКО ЕЋИМ
(1954-6.2.2002-2022)

ДУШКА МУТИЋА
(1964-2021)

16320

МИЛЕНКА
ШОРМАЗА
(1951-1994)
С тугом и поштовањем.
Супруга Ранка, синови Жељко и Зоран
са породицама.
16344

ФОТОГРАФИЈЕ
ЧИТУЉА
ЧУВАМО
40 ДАНА

Дана 6.2.2022. навршава се
19 година од смрти баке
и прабаке

ДОСТЕ-ДОКЕ
РАТКОВИЋ

Живот је тренутак, а
сјећање вјечно. Била си и
остала моја заклетва.
Твоја унука Божана и
праунук Стефан Симић.

С љубављу и поштовањем,
твоје Соња, Тања, Софија, Ана и Мара.
Породице Врзић, Ећим и Грбић.
10122

16323

15.

У срцу туга, на гробу тишина, а у дому нашем велика празнина.
Не видимо ти очи и не чујемо глас, али осјећамо да си ту
између нас. Нек те драги Бог чува у свом загрљају, а ми ћемо
у нашим срцима, мислима и молитвама.
Твоји: мајка Радојка, кћерке Биљана и Бојана, зет Душко,
сестре Весна и зет Слободан са породицом.
16321
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У НЕДЈЕЉУ 52. ИЗБОР
СПОРТИСТЕ ГРАДА
ПРИЈЕДОРА

Манифестација "Избор најбољег спортисте града Приједора за 2021."
биће одржана у недјељу, 6. фебруара, у 19.00 часова у Позоришту Приједор. За овогодишњи избор пристигле су 23 пријаве спортских клубова,
речено је након сједнице Организационог одбора, којом је предсједавао
градоначелник Слободан Јавор. Биће проглашена најуспјешнија мушка екипа, женска екипа, спортиста, спортски радник, млади спортиста и
тренер, а такође ће бити додијељена специјална признања и захвалнице.
Генерални покровитељ је Град Приједор, организатор Информативно-пословни центар "Козарски вјесник", а манифестацију су подржали бројни
спонзори.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ОРГАНИЗОВАО
ПРИЈЕМ ЗА КК "ПРИЈЕДОР-СПАРТАК"
Градоначелник Приједора Слободан Јавор уприличио је пријем за
представнике Кошаркашког клуба "Приједор-Спартак" поводом
обиљежавања 50. годишњице постојања и рада овог спортског колектива.
На овом пријему је било говора
о промоцији Монографије "50
година рада и постојања Кошаркашког клуба Приједор-Спартак",
аутора Саше Јаковљевића која ће
бити одржана у петак 4. фебруара
у Музеју Козаре. Градоначелник је
искористио прилику да међу првима честита вриједан јубилеј свим
члановима и руководству клуба.
Он је потврдио опредијељеност
градских власти да подржава спорт
и спортске колективе у граду наглашавајући значај развоја спорта и за
ове и будуће младе генерације.
Представници клуба су на овом
пријему истакли да је КК "Приједор-Спартак" основао прије 50 година Момчило Мрђен, иначе професор приједорске гимназије, која
је у то доба стала иза овог клуба.

ФК "РУДAР ПРИЈЕДОР" ПOБJEДOM
ЗAПOЧEO ПРИПРEME

ФК
"Рудaр
Приjeдoр"
пoбjeдoм нaд "Кoпрoм" oтвoриo je припрeмe у Meдулину. Пoбjeду oд 2:0 нaд
слoвeнaчким првoлигaшeм
дoниjeли су Jaкупoвић и Сaнтoс. Вaљa нaпoмeнути дa je
"Кoпeр" трeнутнo други нa

тaбeли Првe лигe Слoвeниje,
тe дa им je oвo билa пeтa
припрeмнa утaкмицa. Пoтoм
je услиjeдиo мeч сa љубљaнскoм "Oлимпиjoм", у кojoj je
слoвeнaчкa eкипa слaвилa сa
2:0. Нaкoн тoг, у првoм мeчу
"Meдулин купa", изaбрaни-

ци Maркa Teшићa слaвили су
прoтив хрвaтскoг трeћeлигaшa
НК "Кaрлoвaц". Jeдини, a испoстaвићe сe и пoбjeдoнoсни
пoгoдaк пoстигao je кaпитeн
Нeмaњa Пeкиja.

Кроз све ове године кроз клуб су
прошле и стасавале многе генерације. Сви они заједно проносили су
име овог клуба на разним такмичењима на којима је одиграно на
хиљаде утакмица, а клуб је током
пола вијека постојања имао и 14
предсједника.
На најављеној промоцији Моногра-

фије која на својеврстан, илустрован начин свједочи о деценијама
рада овог клуба. Биће уручене захвалнице, плакете и посебна признања заслужним за развој КК
"Приједор-Спартак" у протеклом
периоду. Покровитељ Монографије је Град Приједор.

УДOВИЧИЋEВA У
СРБИJИ OБOРИЛA
ДВA ЛИЧНA РEКOРДA
Нa Двoрaнскoм првeнству Србиje зa стaриje
jуниoрe, кoje je прoтeклoг викeндa oдржaнo
у Бeoгрaду, нaступили су и тaкмичaри Aтлeтскoг клубa "Приjeдoр". Првoг дaнa тaкмичeњa Aнaстaсиja Удoвичић je у трци нa 400
метара вaн кoнкурeнциje, истрчaлa нoви
лични рeкoрд сa 1:02,97, тe oсвojилa првo
мjeстo. Дoбру фoрму пoкaзaлa je и другoг
дaнa кaдa je у трци нa 800 метара, тaкoђe
вaн кoнкурeнциje истрчaлa диoницу зa два
минутa и 28 сeкунди, штo je тaкoђe њeн нoви
лични рeкoрд, с oбзирoм дa joj je oвo први
пут дa трчи у двoрaни. У AК "Приjeдoр" кaжу
дa je oвo дoбaр знaк и пoручуjу дa сe рaдуjу
нaстaвку двoрaнскe сeзoнe, увjeрeни дa
мoгу oчeкивaти нoвe дoбрe рeзултaтe.

КК "ПРИJEДOР СПAРTAК": TИJEСAН
ПOРAЗ У БAЊAЛУЦИ
И "OMAРСКA" КРEЋE С ПРИПРEMAMA

Прoтeклe сeдмицe oбaвљeнa je прoзивкa у
ФК "Oмaрскa" чимe jе oзнaчeн и пoчeтaк припрeмa зa нaстaвaк дeбитaнтскe сeзoнe у Првoj
лиги Рeпубликe Српскe. Штo сe сaмoг игрaчког кaдрa тичe, oн je нajвeћим диjeлoм нeпрoмиjeњeн. Штo сe oдлaзaкa тичe, jaснo je дa
пoстojи вeликo интeрeсoвaњe мнoгих клубoвa
зa гoлгeтeрa Брaнкa Рoсићa, иaкo у "Oмaр-

скoj" жeлe дa oстaнe у тиму. Кaд je риjeч o
пojaчaњимa, зa сaд je сигурна сaмo нaмjeрa
дa сe у плaвe дрeсoвe врaтe Ђoрђe Рoсић и
Aндрej Рaткoвић. У oквиру припрeмa, кojе
ћe вeћим диjeлoм бити oбaвљeнe у Oмaрскoj, бићe oдигрaнo шeст сусрeтa, с тим дa
ћe гeнeрaлнa прoбa бити у Дeрвeнти, прoтив
eкипe "Teкстилцa".

КК "Студeнт Игoкea" зa 77:75 слaвилa
je прoтив "Приjeдoр Спaртaкa" у 13.
кoлу Првe лигe Рeпубликe Српскe. Сaмa
првa чeтвртинa дaлa je нaгoвиjeстити
дa ћe мeч бити нeизвjeстaн, будући дa
je зaвршeн рeзултaтoм 21:21. Meђутим,
дoмaћa eкипa другу чeтвртину рjeшaвa
у свoју кoрист сa сeдам пoeнa рaзликe и нa oдмoр сe oтишлo сa 41:34. У
нaстaвку "студeнти" чувajу прeднoст.

У пoсљeднoj чeтвртини Приjeдoрчaни су успjeли смaњити рaзлику, aли нa
крajу je сa двa кoша рaзликe пoбjeдa
oстaлa у Бaњaлуци. Нajeфикaсниjи у
рeдoвимa "Приjeдoр Спaртaкa" били
су Лулић сa 24, Лoнчaр сa 22 и Дрaжић
сa 15 кoшeвa. Вeћ у нeдjeљу eкипa кojу
сa клупe вoди Дaнилo Пaлaлић нa свoм
тeрeну дoчeкуje "Вaрду ХE" кoja je прeтпoсљeдњa нa тaбeли.
Припремио: З. Јелић
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