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ликовних радова

"НЕВЕНОВЦИ"

СЛИКАЈУ СРЦЕМ И ЉУБАВЉУ

СЕДАМ ДЕЦЕНИЈА
АЕРО-КЛУБА
"ПРИЈЕДОР"
Аеро-клуб "Приједор" ове године обиљежава 70 година постојања и 80 година од оснивања
Прве партизанске авијације на
Аеродрому "Урије". Тим поводом у Позоришту Приједор, у
18.00 часова, у петак биће одржана свечана академија. Ови јубилеји биће обиљежени низом
спортских догађаја.

АКТУЕЛНО

Поручено са Мраковице

САРАДЊОМ "КОЗАРЕ"

И "УНЕ"ДО БОЉЕ ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ

Национални паркови "Козара" и "Уна" имају прилику
да конкретнијом сарадњом и увезивањем свеукупне
туристичке понуде, базиране на природним и културноисторијским вриједностима, а уз подршку институција
власти и регионалних развојних агенција, креирају
заједничку туристичку понуду и скупа аплицирају за
средства европских фондова.
Ово је поручено на радном састанку на Мраковици, коме су
присуствовали
представници
туристичког сектора Републике
Српске и Федерације БиХ.
"Сарађиваћемо са свим заинтересованима, с циљем проширења туристичких капацитета. Задовољни смо одзивом
и самом тематиком састанка,
гдје смо представили одређене
инфраструктурне пројекте које
планирамо да радимо у наредним годинама. Надам се да ћемо

имати подршку свих релевантних
институција, укључујући локалне
заједнице које су наслоњене на
Козару, али и подршку Владе РС
и цјелокупне БиХ", рекао је Божидар Николетић, директор Националног парка "Козара".
Амарилдо Мулић, директор НП
"Уна", рекао је да ће у марту бити
одржан радни састанак у овом
националном парку, гдје ће бити
презентовани тамошњи туристички капацитети. "Планирамо
одређену динамику, у смислу

ПРОШЛЕ ГОДИНЕ 100.000 ТУРИСТА
Природна богатства и богата историја имају шта да
понуде домаћим и страним туристима, а подршка
надлежних неће изостати, поручено је с Мраковице.
Прошле године Национални парк "Козара" посјетило
је готово 100.000 туриста.

креирања заједничке туристичке
понуде и побољшања видљивости наших паркова на туристичким тржиштима у БиХ, Европи и
свијету", нагласио је Мулић.
У Туристичкој организацији Републике Српске сматрају веома
корисним одржавање оваквих састанака и не сумњају да
ће ускоро имати и конкретне

резултате."Јасно је да има простора за унапређење туристичког производа Српске и ми из
ТО РС ћемо учествовати у овом
пројекту, у циљу побољшања
садржаја инфраструктуре за све
посјетиоце", рекао је Миодраг
Лончаревић, директор ТО РС.
Састанку је присуствовала и министар трговине и туризма Репу-

блике Српске, Сузана Гашић. "Закључили смо да се морамо боље
повезати, комуницирати једни
с другима, а заједнички циљ је
развој како НП "Козара", тако и
ове регије. Учесници састанка
дошли су због тога да заједничким капацитетима то поспјешимо", истакла је Гашићева.
Д. Совиљ

2022. - Гoдинa културe у Приjeдoру

КРEATИВНA ИНДУСTРИJA
У СВE ВEЋEM РAЗВOJУ

Приjeдoр je oдaвнo пoстao прeпoзнaтљив пo брojним културним
сaдржajимa и мaнифeстaциjaмa мeђунaрoднoг кaрaктeрa. Пeт
дeцeниja трajу Књижeвни сусрeти нa Кoзaри, a oвe гoдинe бићe oргaнизoвaн 20. jубилaрни Фeстивaл хoрoвa "Злaтнa вилa". Имeнoвaн
je и Oргaнизaциoни oдбoр зa oбиљeжaвaњe 2022. кao гoдинe културe у Приjeдoру.

С циљeм унaпрeђeњa и рaзвoja културe и
креативне индустриje, oдржaн je сaстaнaк
прeдстaвникa Грaдскe упрaвe, Развојне
агeнциje "ПРEДA" и културних устaнoвa
и удружeњa кoja прoмoвишу културни aмaтeризaм. У СКУД-у "Др Mлaдeн

Стojaнoвић" кaжу дa oвaкви сусрeти дoбрo дoђу дa сe унaприjeди сaрaдњa и крoз
нoвe прojeктe мoдeрнизуje рaд. "Mи смo
зaдoвoљни, мeђутим увиjeк имa прoстoрa
дa сe тo пoбoљшa. Смaтрaмo дa трeбa дa
сe oбрaти пaжњa нa квaлитeт рaдa, пa дa сe

МУЛТИМЕДИЈАЛНИ СТУДИО
Прeмa нajaвaмa, Рaзвojнa aгeнциja "ПРEДA" ћe ускoрo дoбити
мултимeдиjaлни студиo, кojи ћe дoприниjeти рaзвojу крeaтивних
сaдржaja, пoсeбнo мултимeдиjaлних мoгућнoсти млaдих људи.
У Грaдскoj упрaви кaжу дa ћe пo узoру нa рeпублички нивo, бити
oснoвaн Сaвjeт зa крeaтивну индустириjу Приjeдoр, кojи ћe
прикупљaти пoдaткe и прeдлaгaти прaвцe рaзвoja крeaтивнe
индустриje.
нa oснoву квaлитeтa и знaчaja врши сeлeкциja и oдрeђивaњe приoритeтa и изнoсa
нoвчaних срeдстaвa из грaдскoг буџeтa",
кaжe Нeбojшa Алeксић, сeкрeтaр Друштвa.
У Нaрoднoj библиoтeци "Ћирилo и Meтoдиje" истичу дa сe пoвeћaвa брoj читaлaцa
и љубитeљa књигe. Прoблeм je, кaжу у oвoj
устaнoви, нeдoстaтaк aдeквaтнoг прoстoрa.
Нaдajу сe дa ћe тo у гoдини културe бити
мeђу приoритeтимa Грaдскe упрaвe. "Библиoтeкa je 34 гoдинe пoдстaнaр Mузeja
Кoзaрe и oгрoмaн прoблeм сa прoстoрoм
чинимo jeдни другимa. Смjeштaj oвe
устaнoвe риjeшиo би мнoгo тoгa. Mузej би
у прaвoм смислу дoбиo свoje прoстoриje,
a библиoтeкa би пoстaлa oнo штo зaпрaвo
и трeбa, jeдaн рeпрeзeнтaтивни oбjeкaт",
истaклa je Гoрдaнa Вилa, в.д. дирeктoрa
Библиoтeкe.
Кao другe oблaсти и рaзвoj културe нaслoњeн je нa прojeктe и срeдствa из eврoпских фoндoвa. Приjeдoрскa Рaзвojнa aгeнциja "ПРEДA" имa вeликo искуствo кaдa
je у питaњу изрaдa квaлитeтних прojeкaтa
у брojним сeгмeнтимa живoтa и рaдa. Нa
сaстaнку je билo риjeчи o приoритeтимa
и нoвим прojeктимa. "Рaзгoвaрaли смo o
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мoгућнoстимa и o идeнтификaциjи приoритeтa зa нaрeдни пeриoд. Taкoђe и o
мoгућнoстимa припрeмe нoвих прojeктних
приjeдлoгa, кaкo прeмa Грaдскoj упрaви,
тaкo и прeмa дoступним ИПA инструмeнтимa, oднoснo eврoпским прoгрaмимa",
кaжe прojeкт мeнaџeр "ПРEДE", Гoрaн Рoдић.
У Грaдскoj упрaви нaдajу сe дa ћe уз пoмoћ
прoгрaмa "Крeaтивнa Eврoпa" и Влaдe
Рeпубликe Српскe, Приjeдoр и oвe гoдинe
нaстaвити дa рeaлизуje плaнирaнe прojeктe из oблaсти културe и крeaтивнe индустриje. "Грaд Приjeдoр je уз пoмoћ "ПРEДЕ" дo сaдa aплицирao брojнe прojeктe и
нaстaвићe у кoнтинуитeту дa крoз прojeктe
трaжи мoгућнoст приступa мeђунaрoдним фoндoвимa кojи пoкривajу oблaсти
културe и крeaтивнe индустриje. Имaмo
пoдршку прeдсjeдника Рeпубликe Српске
и Влaдe РС и oчeкуjeмo дa ћeмo у нaреднoм пeриoду и нa тaj нaчин рeaлизoвaти
oдрeђeнe прojeктe кaдa je у питaњу oвa
oблaст", рeклa je Moњa Кaсaлoвић, нaчeлник Oдjeљeњa зa друштвeнe дjeлaтнoсти.

З. Совиљ
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СТАВ

УСПЈЕЛИ ДА СЕ ЧУЈЕ ЊИХОВ

И ГАЋЕ У
ЗАЛИХАМА

Добра вијест стигла
је на Међународни
дан ријетких
болести. Обољели
могу, када је ријеч
о набавци изузетно
скупих лијекова, да
рачунају на то да ће
ова област ускоро
највјероватније
добити и законску
регулативу.

ГЛАС!

Готово три деценије, Дејана Вујновић болује од Фридрајхове атаксије. Ријеч је о
ријетком обољењу које напада центар равнотеже, па
потом све остале мишиће
Дејана Вујновић, једна од малобројних са
који атрофирају, а од којег
дијагнозом Фридрајхове атаксије
на простору бивше Југославије болује свега тридесечије испољавала. Код неког некога руке и ноге и свашта ријетке болести, а њихова
так особа.
"Код свакога од нас, Фри- је отишао слух, код неког нешто, као што је са мном цијена је заиста велика и не
могу да је сносе сиромашне
драјхова атаксија се друга- говор, код неког вид, а код случај", каже Дејана.
Дејанина борба траје од државе као ни родитељи",
њене 18. године, али ова рекла је Анђелка Ступар из
храбра Приједорчанка не Савеза за ријетке болести
посустаје духом, иако је ве- РС.
зана за инвалидска колица Анђелка је мајка дјечака
и овисна о помоћи породи- који болује од Глутарне ацице. Није се затворила међу дурије типа 1. Већ 11 годичетири зида. Дипломирала на се боре са овом ријетком
је економију и тренутно је дијагнозом.
предсједник Регионалног "Прије 11 година, када сам
удружења
дистрофичара сазнала дијагнозу, била сам
Приједора. Има и поруку за сама и нисам знала коме да
оне који се налазе у сличној се обратим. Не бих жељеситуацији:
ла да више ниједан роди"Борба и не кукање! Када тељ доживи такав осјећај
човјек постане свјестан те усамљености. Данас већ
своје болести, окрене се не- имамо републичку оргачему другом и онда је при- низацију и доста се зна о
родно да и онима у слич- томе. Ширењем свијести о
ној ситуацији покаже да се ријетким болестима, грађаможе живјети и из инвалид- ни сазнају више о томе, отских колица", истиче наша крију да комшија или неко
саговорница.
од родбине има тај проСавез за ријетке болести блем, па ће прићи са неке
Републике Српске тренутно људске стране и помоћи
има око 300 чланова који колико могу", истиче Ступаболују од 140 различитих рева.
дијагноза. Како кажу, успје- Процјењује се да данас у
ли су да се њихов глас чује и Европи од ријетких болесматрају да су, након недав- сти болује око 30 милиона
ног састанка у Бањалуци, на људи, а у свијету око 300
прагу рјешења.
милиона.
"Посљедњих пет година у
Анђелка Ступар: Данас нисмо сами
Д. Совиљ
свијету се уводе лијекови за

ДОДИК: НАБАВКА ЛИЈЕКОВА ПРЕКО ФЗО
Поводом
Међународног
дана ријетких болести, српски члан Предсједништва
БиХ Милорад Додик посјетио је Фонд солидарности
за дијагностику и лијечење
обољења, стања и повреда
дјеце у иностранству. Додик је најавио да би, већ у
марту, Народна скупштина
Републике Српске требало
да по хитном поступку разматра законе који би Фонду здравственог осигурања

Српске омогућили да набавља лијекове за ријетке
болести. Он је рекао да ће
средства бити обезбијеђена посредством Фонда, што
је додатних 12 милиона КМ
на годишњем нивоу. Како
је нагласио, лијечење неће
бити ограничено, те пацијенти могу рачунати на
доживотну набавку лијека
посредством Фонда здравственог осигурања.

И ако не правиш залихе мислиш о
њима. Бар већина. Ја, признајем
јавно, не. И даље купујем дневно, само онолико колико треба.
Кад је ријеч о брашну, од старог
другара на поклон сам добила
двије киле пшеничног, двије курузовог и килу хељдиног. Оног
испод воденичног точка. Ставила
га у фрижидер да га спасим од
кућних мољаца, оних што се размножавају у ваздуху.
И рачунам потрајаће бар два
мјесеца, јер сам рерну од тада
угријала само за двије отање курузе. Биле су одличне. Причам то
мојој познаници. Онако поносно,
она ме гледа као посљедњу глупачу. Шкиљи преко мене, трепће, врпољи се, видим жури се
негдје. "Знаш, планирала сам да
купим двије, три вреће, док није
још поскупило. Мој рођак, знаш
онај што ради ту и ту, па ми објашњава, од броја телефона, до
кућног броја је купио 150 кила. И
каже још ће. Паметан је он, зна
шта треба имати у кући", прича
невезано. Јебе је статус, онај пензионерски, јер да је пензија већа,
биле би и залихе.
Можда и шлепер, као да ће се,
као што рече један лик, уштипцима гађати. Кажем јој то с осмијехом, мада видим да јој не прија
мој хумор. Сматра да сам будала
и да се са тако важним стварима, какво је гомилање брашна,
уља, шећера, тоалет папира не
смијеш зајебавати. Озбиљна је
то прича драги моји. Моја покојна бака, она мамина, јер татина
је била баба, у залихама није
имала брашна, јбг сиротиња, али
зато јесте неколико нових гаћа.
Знаш оно кад идеш код доктора,
па да обучеш. Да се не брукаш. Те
гаће је та моја бака љубоморно
чувала на дну ормара. У лаванди, чисте и мирисне, нестварно
бијеле, чекале су праву прилику
да се навуку. Бака је вољела те
своје гаће, али још више мене.
Једном ме је пресвукла у те своје
велике гаће, да не прљам градско рухо. "Иди, сад се играј!" И
јесам, све док нисам подерала те
њене гаће.
Отишла залиха као да је није ни
било. Бака жалосна, ја са својих
шест, седам година, несвјесна да
се и због гаћа може туговати. А
она баш јесте. Никад од ње послије нисам чула да нешто гомила, осим јабука које је потезом
чаробњака вадила из кецеље.
И поклањала ми на одласку. Те
моје "милоште из њедара" одавно нема, јер нема ни те моје добре баке, али нема ни залиха.
Знам да нема сврхе.
М. Згоњанин
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ИНТЕРВЈУ

Сузана Гашић, министар трговине и туризма РС

КОЗАРА ЈЕ ТУРИСТИЧКИ

БИСЕР КОЈИ ТРЕБА
ИСКОРИСТИТИ НА ПРАВИ НАЧИН
Национални парк "Козара" је заиста неискоришћени потенцијал, бисер не само
овог краја него Републике Српске и БиХ. На ту тему смо недавно разговарали
на састанку у Националном парку "Козара" управо са намјером да заједничким
снагама покушамо пронаћи рјешења за овај национални парк. Сви имамо исти
циљ, желимо да допринесемо развоју националног парка, прије свега у смислу
већег броја садржаја, али и смјештајних капацитета, који заиста недостају у
националном парку, истакла је у интервјуу за "Козарски вјесник" Сузана Гашић,
министар трговине и туризма у Влади Републике Српске.

"Имамо хотел "Монумент" који
је тренутно у поступку стечаја.
Формално-правне
препреке
нас спречавају да то брже ријешимо, али надамо се да ће се
стечајни поступак убрзо завршити да можемо и причати о
развоју смјештајних капацитета
и поред хотела. Наравно да постоје могућности и опције и о
томе смо, између осталог разговарали са директором Националног парка "Козара" у смислу
јавно-приватних партнерстава
или привлачења инвеститора.
Међутим, нешто о чему се мора
размишљати прије смјештајних
капацитета јесте пружање садржаја за посјетиоце. Знамо да
постоје адреналинске стазе, виа
ферата... Планинарско-скијашко
друштво "Љубијски рудар" је у
протеклом периоду унаприједило ски-стазе, али још увијек
недостаје угоститељских и смјештајних капацитета. Морам да
поменем и наше бање и термалне воде. Бања "Мљечаница"
је у протеклом периоду започела један велики инвестициони
пројекат, са огромним улагањима. Не само у погледу здравствених услуга, него и развијањa
капацитета у смислу пружања
услуга и за трећа лица. Такође
имамо у Бању "Љешљани" у
којој имамо нешто мало смјештајних капацитета. Може се
много више улагати, а ресорно
министарство и Влада РС је на
располагању свима онима који
би показали интерес за развој
било које врсте туризма", додала је Гашићева.
По Вашем мишљењу зашто у
овом дијелу Српске није довољно искоришћен потенцијал
вјерског, здравственог, сеоског,
спортског туризма?
- Мислим да је проблем у повезивању и комуникацији, са
аспекта свих видова туризма.
То смо и закључили на састанку
на Козари. Много смо причали
о руралном туризму, сеоским
домаћинствима јер имамо ог-

- Инфлација је показала велики пораст. Влада РС је у
новембру 2021. измјенила
уредбу која је претходно била
на снази и додатно спустила
проценат маржи које смију да
зарачунају трговци на основне животне намирнице. Тада
је уредбом Владе РС маржа
спуштена са 10 на осам процената у малопродаји, а у велепродаји са осам на шест процената. Иако видимо да неке
земље у окружењу тек сад
приступају доношењу такве
одлуке, ми смо били суочени
са инфлацијом. С обзиром да
се одређене мјере, којима се
може утицати на инфлацију,
нажалост не налазе у рукама
Владе РС, ми смо преузимали оно што је у нашој моћи.
Поред тога, у априлу прошле

на други начин обезбјеђења
робних резерви, односно реакције Владе РС у случају потребе у Министарству трговине и
туризма РС постоји Одјељење
за интервентне набавке. Исте
године је донесен Закон о интервентним набавкама који
прописује процедуре и начине прибављања одређених
основних животних намирница, а и свих других намирница
за које се процијени да су неопходне. Цијели овај период
током пандемије смо пратили
стање на тржишту наравно у
самом почетку био је страха
и бојазни због затварања граница и недостатка одређених
животних намирница тада
смо интервентно набављали
одређене намирнице. То се
показало као одличан начин

године смо донијели уредбу
којом смо ограничили износ
марже у апсолутном износу
на коначну цијену горива у РС,
тако да је у апсолутном износу
ограничена маржа коју може
зарачунати трговац у коначној
цијени 0,6 фенинга по литри
горива у велепродаји и 0,25
Поскупљења су евидентна. Ка- фенинга у малопродаји. Мнокав је одговор Владе РС на не- го се прича и о недостатку робконтролисано дивљање ције- них резерви у РС, међутим од
на?
2017. године када смо прешли

интервенције. Успјели смо
обезбиједити све што је било
неопходно. А врло брзо ћемо
опет кренути са интервентном
набавком свега онога за шта се
процијени да је потребно. Што
је најбитније у буџету Владе РС
постоје издвојена средства за
такве набавке, постоје начини
и заиста нема никаквог разлога за бригу код грађана.

но из области туризма. Желимо анимирати туристичке организације у мањим срединама
да се повезивају међусобно. У
протеклом периоду, нажалост,
туристичке организације су радиле на одвођењу наших грађана на дестинације широм свијета, а много се мање радило на
привлачењу страних туриста у
РС. Недавно је усвојена Стратегија развоја туризма Републике
Српске и заиста као један од
роман потенцијал у цијелој Ср- примарних циљева јесте развој
пској. Међутим, људи који би рецептивног туризма.
се бавили тиме су поприлично
лоше информисани. Нема до- И ове године су планирани тувољно едукације, иако је у про- ристички ваучери.
теклом периоду министарство - Тако је. Потребно је донијети
заиста радило на томе, али по- уредбу којом ћемо дефинисати
требна је континуирана обука. и формализовати све процесе.
С временом поједностављује Идемо ка томе да поједностависе и процес пријаве, не захтјева мо неке ствари које су у протеклом периоду успоравале про-

Са гостовања на Телевизији Приједор
то велике финансијске издатке.
Ради се о малим домаћинствима која не остварују велике
приходе да можемо причати о
неком броју запослених, али
повезивање у мањим заједницама је нешто што желимо да
постигнемо. Кроз туристичке
организације које желимо да
подстакнемо да боље раде свој
посао, да управо оне буду центар којем ће се моћи обратити
сви они којима нешто није јас-

цес, желимо да превазиђемо
све то и да кренемо са пројектом онако како је најбоље могуће. И да нам ово љето, иако
се границе отворе, не оду сви
грађани Српске, на иностране
дестинације, него да задржимо
туристе у Српској.

4.

М. Шодић

ТИМ ПОВОДОМ

www.kozarski.com

Градоначелник разговарао са амбасадором Словеније у БиХ

ЈАЧАТИ ПРИВРЕДНУ САРАДЊУ
Градоначелник Приједора, Слободан Јавор
организовао је пријем за амбасадора Републике Словеније у БиХ Дамијана Седара.
Ова, уједно и прва посјета амбасадора Седара Приједору, била је прилика за размјену
информација, упознавање са појединостима везано за живот заједнице Словенаца у
Приједору, активности овдашњег Удружења
Словенаца "Липа", као и питања јачања привредне сарадње града Приједора са општинама и градовима Републике Словеније.
Амбасадор Седар је нагласио да ће бити на
располагању у будућим процесима зближавања Приједора са Словенијом, истичући
важност подручја Приједора, Републике
Српске и БиХ за унапређење словеначких

фирми обзиром да велики број грађана БиХ
ради у Словенији , а са друге стране и многе словеначке фирме имају своје огранке на
простору БиХ. Градоначелник је позвао амбасадора Дамијана Седара да посјети Приједор у вријеме обиљежавања Дана града,
16. маја, те најавио нове сусрете на којима ће
се разговарати о конкретнијим приликама и
пројектима.
Пријему су присуствовали и замјеник градоначелника Приједора, Жарко Ковачевић, начелник Одјељења за друштвене дјелатности,
Моња Касаловић и предсједник Удружења
Словенаца " Липа" у Приједору, Аленка Удуч.
ГУ Приједор

Oснoвaн сeктoрски oдбoр у oблaсти дрвoпрeрaдe и прoизвoдњe нaмjeштaja

ЗAJEДНO ДO СИГУРНИJEГ TРЖИШTA

У Приjeдoру je oснoвaн сeктoрски oдбoр у oблaсти дрвoпрeрaдe и
прoизвoдњe нaмjeштaja, кojи у нaрeднoм пeриoду трeбa дa дeфинишe стрaтeшкe циљeвe и нaпрaви aкциoни плaн зa рaзвoj oвe приврeднe oблaсти нa пoдручjу приjeдoрскe рeгиje. Сeктoрски oдбoр
чинe прeдстaвници пoсловних субjeкaтa из oвe дjeлaтнoсти, институциja зa пoдршку пoслoвaњу, лoкaлнe влaсти и oбрaзoвних устaнoвa.
У фaбрици и сaлoну нaмjeштaja "Робини"
кaжу дa oснивaњe сeктoрскoг oдбoрa имa
пeрспeктиву и дa je дoбрo штo су укључeнe
и oбрaзoвнe устaнoвe. "Кao прoизвoђaчи
имaћeмo и ту мoгућнoст дa сe бoримo дa
зaпoшљaвaмo млaдe људe, дa дoвoдимo
људe нa oбуку, дa jeднoстaвнo тaкo прoвoдимo нeку зajeдничку пoслoвну пoлитику
и дa сaми сeби крeирaмo oдрeђeну рaдну
снaгу зa нaступaњe нa тржишту", истичe
дирeктoр "Робинија", Душкo Шaлaбaлиja.
Сeктoрски oдбoр у oблaсти дрвoпрeрaдe
и прoизвoдњe нaмjeштaja oснoвaн je у
oквиру прojeктa "РEПРO", кojи пoмaжe
дрвoпрeрaђивaчимa дa извeзу свoje
прoизвoдe. Aктивнoсти зa приjeдoрску рeгиjу иду прeкo Рaзвojнe aгeнциje "ПРEДA",
a прeдвиђeнa прojeктнa срeдствa Eврoпскe
униje изнoсe oкo 300.000 мaрaкa. У "ПРEДИ" кaжу дa ћe зaинтeрeсoвaним приврeдницимa из oблaсти дрвoпрeрaдe и
прoизвoдњe нaмjeштaja пружити нeoпхoднe инфoрмaциje o дoступним eврoпским
фoндoвимa и пoмoћи у изрaди прojeкaтa.
Oчeкуjу дa ћe у нaрeднoм пeриoду бити

дoстa фoндoвских срeдстaвa зa рaзвoj индустриje и пojaшњaвajу кojи су циљeви
сeктoрскoг oдбoрa у oблaсти дрвoпрeрaдe
и прoизвoдњe нaмjeштaja.
"Циљ je дa сeктoрски oдбoр будe кoнкрeтaн кaнaл кoмуникaциje сa прeдстaвницимa лoкaлних и рeгиoнaлих влaсти и
дa пoкрeћe oдрeђeнe инициjaтивe кoje
мoгу дa дoпринeсу рaзвojу дрвoпрeрaдe
нa пoдручjу Грaдa, aли и рeгиje Приjeдoр.
У прeтхoднoм пeриoду нaпрaвили смo aкциoни плaн, кojи ћe пoслужити кao глaв-

У Приjeдoру имa oкo 30
пoслoвних субjeкaтa кojи сe бaвe
дрвoпрeрaдoм и прoизвoдњoм
нaмjeшaтaja. Зaпoшљaвajу oкo
600 рaдникa и oствaруjу гoдишњи
прихoд oд oкo 40 милиoнa мaрaкa.
У Maшинскoj шкoли истичу
дa вeлики брoj учeникa нaкoн
зaвршeткa шкoлoвaњa нaстaвљa дa
рaди у oвoj oблaсти.

ни зaгoвaрaчки дoкумeнт, сa кoнкрeтним
прojeктимa и aктивнoстима, aли и прoгрaмимa сa кojимa ћeмo нaступaти прeмa
дoнaтoримa, aли и влaстимa", кaжe Сaшa
Кaрaлић, проjeкт мeнaџeр Рaзвojeне aгeнциje "ПРEДA".
Maшинскa шкoлa oд 2008. гoдинe кao чeтвoрoгoдишњe зaнимaњe уписуje тeхничaрe
зa oбрaду дрвeтa, a oд 2015. и тeхничaрe
зa oбрaду дрвeтa ЦНЦ мaшинaмa. У oвoj
шкoли истичу дa зajeдничкo дjeлoвaњe
oбрaзoвнoг систeмa, лoкaлнe упрaвe и пoслoвнe зajeдницe мoжe дoниjeти кoнкрeтнe рeзултaтe.
"Moрaм дa пoхвалим рaд Грaдскe упрaвe,
"ПРEДЕ" и шкoлe, гдje сe зaистa сви трудимo дa нaшe учeникe штo мoжeмo бoљe

oбрaзуjeмo, дa им приближимo тo зaнимaњe. Нaши приврeдници у сaрaдњи
сa Aгeнциjoм "ПРEДA" рaдe нa прaктичнoj нaстaви. Нaши учeници иду у скoрo
свe фирмe кoje сe бaвe дрвoпрeрaдoм нa
пoдручjу нaшeг грaдa, у 3. и 4. рaзрeду, a
у 1. и 2. рaзрeду су у шкoли нa прaктичнoj
нaстaви", нaглaшaвa дирeктoр Maшинскe
шкoлe, Бoрислaв Кojић.
Maшинскa шкoлa плaнирa дa oтвoри рaдиoницу зa прaктичну нaстaву, гдje ћe бити
смjeштeнe свe нeoпхoднe мaшинe и рaднa
срeдствa. Oчeкуjу дa ћe им Грaдскa упрaвa
дoдиjeлити бивши oбjeкaт Висoкe мeдицинскe шкoлe, кojи oдгoвaрa пoтрeбaмa
рaдиoницe.
З. Совиљ

Представљени резултати пројекта "Аgritech Innovation Hub"

КРОЗ ОБУКУ ПРОШЛО 42 СРЕДЊОШКОЛАЦА

Протеклог викенда представљени су резултати у
оквиру прoјекта "Agritech Innovation Hub", кроз који
је прошло 42 полазника средњошколског узраста из
Приједора и Kнежице. Они су стекли знања из области
роботике, аутоматизације, те о "Интернету ствари".
"Kроз обуку која је траја два мјесеца прешли смо све, од основа ИоТ-а до неких напреднијих
ствари. Прошли смо комплетан
програм који је био веома интересантан. И мислим да ће знање
које смо стекли на овом курсу бити јако корисно у даљем
раду", каже један од полазника,
Срђан Мастикоса.
Пројекат "Agritech Innovation
Hub" реализује се од 2019. године сарадњом Развојне агенције "ПРЕДА" и приједорске
канцеларије Ресора за пружање
стручних услуга у пољопривреди. У питању је неформална
група сачињена од стручњака

из области електронике и програмирања, те средњошколаца.
Заједнички циљ им је креирање
иновација за покретање позитивних промјена.
"Идеја овог пројекта је била да
формирамо четири групе од
укупно 40 полазника, који би
прошли обуке у програмирању,
програмирању микроконтролора, генерално са радом у Ц++
језику. И да их обучимо приступу рачунарима и информатичком свијету", каже координатор
пројекта, Вук Павић.
Током пројекта формирана је и
група полазника која је радила
на креирењу прототипа уређаја

који треба да унаприједи производни процес.
"Они су се, у сарадњи са Пољопривредно-савјетодневном
службом одлучили да би било
добро направити аутоматску
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клопку за надзор штетних организама у пољу или засадима
воћа и поврћа. А ово је била
прилика да први пут видимо демонстрацију прототипа", рекао
је супервизор пројеката, Мирко

Јокић.
Овај пројекат реализује се у
оквиру "БОЛД" пројекта, који
финасира Амбасада САД у БиХ.
З. Јелић

ТИМ ПОВОДОМ

Борачка организација Приједор

ОНЕМОГУЋИТИ СКУПОВЕ КОЈИ ИЗАЗИВАЈУ НЕТРПЕЉИВОСТ

Борачка организација града
Приједора одбацује сваки једнострани покушај интерпретације историје и догађаја из
даље и ближе прошлости. Посебно када се ради о референ-

думском прегласавању српског
народа 1. марта 1992. године,
које Бошњаци у Федерацији
БиХ славе као Дан независности, а Срби тај датум сматрају
почетком трагичних сукоба

који су прерасли у грађански
рат. Ово је поручено са конференције за новинаре приједорске Борачке организације,
сазване поводом недавне академије у Приједору, на којој су,

како је речено, изречене бројне неистине о овом граду и Републици Српској.
Према ријечима предсједникa
Зоранa Предојевићa, Борачка
организација града Приједора сматра недопустивим скуп
какав је одржан 27. фебруара
у Приједору, којем су присуствовали многи званичници из
бошњачког народа и којим је
обиљежен дан који није званичан празник ни у Републици
Српској, ни у БиХ. Српски народ је, како је рекао, у периоду
од 1992. до 1995. године водио одбрамбени рат с циљем
да заштити своје породице и
право да на овим просторима
живи у слободи и миру.
"У тој борби створили смо и
одбранили Републику Српску.
Ми смо на ту борбу поносни.
Борачка организација града

Приједора заинтересована је
за миран суживот свих грађана, али је исто тако заинтересована за то да се наша борба и жртве поштују. Овакви
скупови, по нашем мишљењу,
не доприносе томе, већ стварају нове нетрпељивости.
Тражимо од градоначелника
и Скупштине да предузму све
мјере како би се у будућности
онемогућили овакви скупови,
јер ће они изазвати незадовољство грађана и озбиљно
нарушити постигнути мир и
добре међуљудске односе, као
и изграђени имиџ града који је
отворен за сарадњу, нарочито
економски и све врсте инвестиција, као и развој спорта,
културе и свих других сфера
живота", рекао је Предојевић.
Д. Совиљ

Прољећна сјетва скупља за око
1.500 КМ по хектару

Вoћaри стрaхуjу oд кaсних мрaзeвa

Представници градског Одјељења за пољопривреду и
рурални развој одржали су састанак са пољопривредним
произвођачима, на којем је било ријечи о цијенама
репроматеријала за прољећну сјетву. Из буџета града за
ублажавање посљедица високих цијена планирано је око
250.000 марака.

крeнулa, стрaхуjу oд кaсних мрaзeвa и губиткa рoдa кao у прeтхoднe три
гoдинe.

JEДНO OД РJEШEЊA OСИГУРAЊE
РАТАРИ РАЧУНАЈУ НА ПОМОЋ ПЛAНTAЖA
Вoћaри су искoристили лиjeпo фeбруaрскo вријeмe дa урaдe рeзидбу
ВЛАДЕ РС И ГРАДА
и припрeмe вoћкe зa нoву вeгeтaциjу. С oбзирoм дa je вeгeтaциja вeћ

Дугогодишњи приједорски пољопривредник, Љубан Балтић, не
размишља о одустајању од сјетве,
иако су, како истиче, цијене отишле
у небо. Према његовој рачуници,
прошле године је за хектар усјева
било потребно издвојити око 1.000,
а ове око 2.500 марака.
"Умањио сам површине под житарицама. За кукуруз, још увијек
калкулишем. Нама мљекарима је
проблем што морамо посијати значајне количине кукуруза, јер нам је
то основна храна за стоку. Ако мљекаре и држава нешто не предузму,
биће одустајања од сјетве", упозорава Балтић.
Пољопривредници
траже
и
смањење маржи. Међутим, из
пољопривредних апотека одговарају да то није могуће, јер како кажу,
све зависи од кретања цијена на
свјетском тржишту.
"Марже за ђубриво у Републици Ср-

пској крећу се између један и три
одсто. Просто, не постоји шанса да
цијене буду ниже", тврди Синиша
Цвјетичанин, дипломирани инжењер пољопривреде.
Тешке ситуације у којој се налазе
пољопривредници свјесни су и у
Градској управи. Зато су се састали
са пољопривредним произвођачима. За подстицаје за прољећну сјетву планирано је око 250.000 марака
из градског буџета.
"Новац ће ићи у облику директних
давања за сјемена и ђубриво. Причамо и о томе да обезбиједимо додатна средства у ребалансу буџета,
да барем на неки начин ублажимо
посљедице поскупљења", каже Данијел Егић, начелник Одјељења за
пољопривреду и рурални развој.
Влада Републике Српске издвојила
је 10 милиона марака подстицаја за
прољећну сјетву.
Б. Дакић

гoдинa у дoбрoм минусу.
ЗAИНTEРEСOВAНИ ПAРTНEР
"ДУНAВ OСИГУРAЊE"
У стрaху дa ћe сe и oвoг прoљeћa
пoнoвити кaсни мрaзeви приjeдoрски вoћaри пoчeли су
oзбиљниje
рaзмишљaти
o
oсигурaњу вoћњaкa. Кaдa je
у питaњу пoљoприврeдa, у
"Дунaв oсигурaњу" истичу дa je
услoв зa дoпунскo oсигурaњe зa
штeтe нaстaлe усљeд пoплaвa
и мрaзeвa зaкључивaњe oснoвнoг пaкeтa кojи oбухвaтa удaр
Пoрeд шљивe кojу je зaсaдиo
нa двa хeктaрa, Нихaд Фoрић из
Кoзaрцa приje двaдeсeтaк гoдинa нa jeднoм хeктaру зaсaдиo
je и хиљaду стaбaлa вишњe.
Збoг прoљeћних мрaзeвa у
зaдњe три гoдинe ниje имao
рoдa, a лиjeпo фeбруaрскo
вриjeмe кoристиo je зa рeзидбу
и урeђeњe вoћњaкa. "Нajбoљи
пeриoд зa рeзидбу je крaj зимe,
приje крeтaњa вeгeтaциje, тaкo
дa сe вoћкe прaвoврeмeнo
oслoбoдe вишкa грaнa, приje
свeгa љeтoрaстa кojи су тoкoм
прoшлe гoдинe изрaсли. Aкo
су вoћкe прaвилнo oрeзaнe и
имajу дoвoљнo прoвjeтрaвaњa,
ту je мoгућe вршити aдeквaтнe
мjeрe зaштитe", истичe Фoрић.
Сa чудимa прирoдe гoдинaмa сe
бoри и вoћaр Рaдивoj Вуjкoвић,
кojи сe oдлучиo зa плaнтaжe
крушкe и jaбукe. Oн имa свojу
кaлкулaциjу кaдa je у питaњу рeзидбa и прилaгoђaвaњe климaтским услoвимa.
"Прoшлe
гoдинe ниje билo рoдa, oвe гoдинe имa дoстa рoднoг пoтeнциjaлa и рeзидбa мoжe бити
мaлo oштриja. Meђутим, прoблeм je aкo пoнoвo будe кaсних
мрaзeвa. Зaтo ja joш нe рaдим
рeзидбу jaбукe, чeкaм тaмo
прeд сaмo цвjeтaњe. Чeкaм дa
видим, aкo нe будe мрaзa ићи
ћу сa oштриjoм рeзидбoм. A
aкo у oвo дoбa рaдим рeзид-
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80 ОДСТО ОД ПЛАЋЕНЕ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА
Mинистaрствo пoљoприврeдe кao пoдстицajну мjeру
пoљoприврeдним прoизвoђaчимa исплaћуje 50 одстo oд
плaћeнe прeмиje oсигурaњa. Oд oвe гoдинe приjeдoрски
пoљoприврeдни прoизвoђaчи приликoм oсигурaњa
прoизвoдњe мoгу рaчунaти и нa пoмoћ из грaдскoг буџeтa. Пo
риjeчимa нaчeлникa Oдjeљeњa зa пoљoприврeду и рурaлни
рaзвoj Дaниjeлa Eгићa, зa рeгистрoвaнe пoљoприврeднe
прoизвoђaчe кojи сe oдлучe нa oсигурaњe прoизвoдњe,
прeдвиђeнa je исплaтa oд 30 одстo уплaћeнe прeмиje, штo je
сa пoдстицajимa Mинистaрствa, укупнo 80 одстo.
бу, oстaвљaм мaлo вeћи рoдни пoтeнциjaл, сликoвитo дa
кaжeм, зaузимaм мaлo прeтицaњa збoг eвeнтуaлнoг мрaзa.
Oстaвљaм вишe цвиjeтa нeгo
штo ми трeбa пa ћу пoслиje
рaдиje прoриjeдити тo", кaжe
Вуjкoвић.
Нaчeлник Oдjeљeњa зa пoљoприврeду и рурaлни рaaзвoj, Дaниjeл Eгић истиче дa су нeрoднe
гoдинe и нeдoстaтaк срeдстaвa
дeстимулисaлe вoћaрe и дa збoг
тoгa мaњe пaжњe пoсвeћуjу
oдржaвaњу и прихрaни свojих
вoћњaкa. У Приjeдoру имa
oкo 80 вoћaрa кojи имajу вeћe
плaнтaжнe зaсaдe jaбучaстoг и
кoштичaвoг вoћa. Сви сe нaдajу
дa ћe oвa гoдинa бити бoљa oд
прeтхoднe и дa ћe им сe рaд и
труд и финaнсиjски исплaтити,
jeр су, кaкo кaжу, збoг нeрoдних

грoмa, грaд и пoжaр. Пoзивajу
зaинтeрeсoвaнe пoљoприврeднe прoизвoђaчe дa сe jaвe и дa
зajeднo рaзjaснe свa нeoпхoднa
питaњa и нeдoумицe.
"Кaдa je у питaњу прoљeтни
мрaз, jeдaн oд услoвa je дa сe
пoлисa oсигурaњa зaкључи oд
пoчeткa мaртa. Taкoђe, нaшa
oбaвeзa вeзaнo зa исплaту
штeтe нaступa oд 15. мaртa или
кaкo струкa кaжe, дa сe oсушe
или oпaдну крунични листићи у
нeкoм oмjeру oд 50 одстo. Штeтни дoгaђaj приjaвљуje сe нaмa
дирeктнo, a ми пoступaмo пo
прeдвиђeним прoцeдурaмa",
истичe Aлeксaндaр Toпић, дирeктoр приjeдoрскe Филиjaлe
"Дунaв oсигурaњa".

З. Совиљ

www.kozarski.com

Отворена друга изложба ликовних радова

"НЕВЕНОВЦИ" СЛИКАЈУ СРЦЕМ И ЉУБАВЉУ

У
галерији
атељеа
Удружења
ликовних
умјетника у Приједору
отворена је изложба
корисника Дневног центра
Удружења "Невен" које
окупља родитеље дјеце са
посебним потребама

О

во је њихова друга изложба. Вјештинама сликања кориснике Дневног
центра подучавала је Марија
Добријевић, члан Удружења
ликовних умјетника Приједор.
Она је навела да су аутори
своја дјела стварали срцем и
љубављу.
"Мали радови су индивидуални, а велики радови су тимски,
они су једни другима сугерисали шта треба додати или одузети. Овом изложбом излази-

мо у јавност и показујемо да и
особе са тешкоћама у развоју
могу да стварају", рекла је Добријевићева током отварања
изложбе.
Предсједник Удружења "Невен", Весна Берић је рекла да

је ова изложба веома значајна
за кориснике Дневног центра.
"Захваљујем се корисницима
који су са љубављу стварали
ове радове. Сваки дан када
је Марија долазила у Дневни
центар био је дан среће", ре-

кла је Берићева.
Отварању изложбе присуствовао је и градоначелник Приједора, Слободан Јавор који
је поручио да Градска управа
подржава рад "Невена" и његовог Дневног центра.
"Веома је битно да град При-

Почео програм припреме дјеце пред полазак у школу

У Републици Српској почео је тромјесечни програм припреме дјеце пред полазак
у школу, који у Приједору похађа 246 дјеце. Програм је намијењен дјеци која у
овој години полазе у први разред, а до сада нису била обухваћена неким видом
предшколског васпитања и образовања.

Прво раздвајање од родитеља и
долазак у непознату средину, већини малишана тешко пада, зато су
се у Подручном одјељењу Основне школе "Десанка Максимовић"
у Доњим Гаревцима, потрудили да
приредбом и слаткишима пожеле добродошлицу својим млађим
другарима, који на јесен крећу у
први разред.
Првог дана програма припреме
пред полазак у школу, дјеца су дошла у пратњи родитеља, а међу
њима је била и Весна Шево, мајка
мале Јоване."Треба да се учи,
вријеме је, а добро је да се дјеца
навикавају на школу, вршњаке и
учитељицу", рекла је Шево.
Програм је бесплатан, јер Влада РС
сноси све трошкове, као и плаћање
васпитача и учитеља који раде с
дјецом. Са малишанима у Доњим
Гаревцима, наредна три мјесеца
радиће Бојана Сучевић.
"Припремни програм много значи,
како родитељима тако и малишанима, јер ће на овај начин моћи
да унаприједе своје комуникацијске вјештине, заједно са оста-

лим другарима. Моћи ће да створе
одређене радне навике за школске
обавезе које су потребне у овом
периоду", рекла је она.

Припрема дјеце пред полазак у
школу реализује се у периоду од
1. марта до 31. маја, у трајању од
три сата дневно, а приједорска
школа "Десанка Максимовић" редовно учествује у овом програму
ресорног министарства.

"Ове године, програм смо организовали за будуће првачиће у Подручном одјељењу Доњи Гаревци.
Укључено је 12 ученика који ће у
школи проводити вријеме онако
како је то предвиђено", рекао је
Здравко Будимир, директор ОШ
"Десанка Максимовић" Приједор.
У Приједору је припремним програмом обухваћено 246 дјеце, од
којих 62 у Дјечијем вртићу "Радост". Предности су бројне.
"Циљ припремног програма је
да укључи дјецу која досад нису
била обухваћена институционалним васпитањем и образовањем.
Проћи ће процес социјализације,
навикнути се на организован рад
те стећи корисна знања о словима
и бројевима. То их чека у првом
разреду, а биће, на неки начин,
усклађени с дјецом која су већ
прошла вртићки програм", рекла је
Гордана Ловрић, помоћник директора вртића "Радост".
Влада Републике Српске обезбиједила је 450.465 КМ за реализацију
овогодишњег програма у који је
укључено 3.869 дјеце у Српској.
Д. Совиљ
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Б. Мајсторовић

У КОСТАЈНИЦИ
ИСПЛАЋЕНО ПО

У ПРИЈЕДОРУ ПРОГРАМОМ
ОБУХВАЋЕНО 246 ДЈЕЦЕ

Приредба добродошлице у Доњим Гаревцима

једор подржава ово удружење
већ годинама и да ови млади
људи након завршеног школовања имају адекватан простор
гдје ће се дружити и радити
као и њихови вршњаци и да
не буду на маргини друштва",
додао је Јавор. Он је овом приликом добио на поклон слику
са изложбе која ће красити кабинет градоначелника.
Одабрани ликовни радови настали су у протекле четири године у оквиру пројеката "Прошетај самном кроз град", Мала
школа сликања и Терапијско
сликање подржаних од стране
Министарства за људска права и избјеглице БиХ, Рајфајзен
банке БиХ и Савеза МеНеРаЛи
РС.
Изложба је отворена до краја
марта.

1.000 КМ

СТИПЕНДИСТИМА

Из буџета општине Костајница
исплаћено је 36.000 марака за 36
стипендиста. Ученици, студенти и
млади спортисти добили су по 1.000
марака.

Један од њих је и
средњошколац
Филип Штековић. "Са том
стипендијом
покрићу
одређене дијелова трошкова школовања које ми
предстоји", рекао је Штековић. Стипендију је добила и студент Медицинског факултета Исидора
Секулић. "Прво што треба
да купим јесу књиге којих
заиста има пуно, посебно
на првој години, тако да
ћу стипендију утрошити
за школовање", рекла је
Секулићева.
У Костајници нису изоставили ни спортисте током додјеле стипендија.
Награђена је и Маша
Видмар, која је недавно
постала првак Републике Српске у јуниорској

конкуренцији у каратеу.
"Поносна сам и драго ми
је да сам успјела својим
трудом и радом", рекла
је Видар.

Начелник
Костајнице,
Никола Јањетовић истиче да су стипендије једна од најбитнијих ствари
за локалну управу. Тврди да су домаћинским
односом према буџету,
омогућили једнократну
исплату стипендија.
"Трудимо се да ономе
што је најбитније у општини Костајница пружимо подршку, иако имамо
скроман буџет и мала
смо општина", поручио је
Јањетовић.
Б. Мајсторовић

ЖИВОТ

У Хашанима чувају успомену на великана српске књижевности

ОЖИВЈЕТИ СТАЗЕ ЋОПИЋЕВОГ ДЈЕТИЊСТВА
Спомен-подручје
"Башта
сљезове боје" у Хашанима
полако добија своје обрисе.
У родном мјесту чувеног
писца Бранка Ћопића, 2020.
године коначно је завршена
изградња реплике Ћопићеве
родне куће, обновљена је
и спомен-школа, те млин
дједа Трише. У плану је
и реализација пројекта
учионице на отвореном,
како би се организовале
посјете ученика из више
школа из РС Хашанима.

М

јештани Хашана и данас радо
и с поносом причају о Ћопићу.
Чувеног писца нису заборавили
ни ученици основне школе, коју је похађао, а која данас носи његово име. У
њој некад 200, а данас свега пет ученика. Сјећање на Бранка и данас живи кроз
његове стихове.
У обновљеној спомен-школи као учитељица већ четири године ради Маријана Гачић. Како истиче, понос је, али и велика одговорност, радити у школи у којој
се школовао Ћопић.
"Увијек истичемо нашим ученицима да
су Хашани и ова школа посебни, јер ов-

Реплика родне куће Бранка Ћопића
"Моја је највећа жеља да ово мјесто
оживи. Да се изгради реплика родне
његове родне куће, али и учионица на
отвореном, како би на овом мјесту окупљали ученике из свих крајева. Да дјецу
имамо гдје дочекати. Да запамте боравак у Бранковим Хашанима. Учинио сам
и учинићу све, рекао сам и предсједнику Републике Српске и представницима
ресорног министарства, у мојој моћи
да тако и буде. И не жалим, јер један
је Бранко", рекао је Слободан Ћопић,
рођак Бранка Ћопића.

У спомен-школи некад 200, а данас пет ученика

Слободан Ћопић: Највећа моја жеља је да ово мјесто оживи
дје се родио и школовао Ћопић. Ово је
лијепо мјесто, дјеца су добра и послушна", каже Гачићева.
Многе боли судбина овог села. Зато је
жеља мјештана да стазе Ћопићевог дјетињства поново оживе, доласком прије
свега ученика из свих школа Српске, али
и туриста.

Изградња реплике родне куће почела је
2017. године, почетни радови завршени
су захваљујући донацији Владе Азербејџана. Међутим, три године касније је
речено како је за само за прву фазу обнове куће потребно 60.000 КМ, те да се траже донатори. Радови су коначно завршени 2020. године средствима Владе РС.

За пројекат учионице на отвореном средства је
обезбиједило Министарство културе и информисања
Србије, док ће изградња игралишта бити финансирана
из средстава које је обезбиједила Жељка Цвијановић,
предсједник Републике Српске.
"Општина нема увид у потрошени дио
новца. Ми смо подржали пројекат, земљиште је општинско. Још увијек није
извршен технички преглед. Утврђују се
технички услови за изградњу учионице
на отвореном, са три пратећа објекта.

Бранко Ћопић је живио за ово мјесто, никад није
пропуштао прилику да дође у Хашане и да буде са својим
људима, што су нам потврдили и његови рођаци.

Прикључена је и струја, сад је у фази
постављање уличне расвјете. Споменшкола, реплика куће и млин ће чинити
једну цјелину", рекао је Младен Кљајић,
начелник општине Крупа на Уни.

Млин дједа Трише и данас у функцији

8.

М. Шодић

www.kozarski.com

Након Приједора и Нови Град добио Апи-комору

ВАЗДУХ ИЗ ПЧЕЛИЊИХ КОШНИЦА ЛИЈЕК ЗА МНОГЕ БОЛЕСТИ

Апи-комора позната је по томе да помаже при лијечењу дисајних и других здравствених тегоба, а Милош Оџић из
Новог Града који се пчеларством бави око 30 година однедавно је свој пчелињак обогатио управо овом комором.
Како каже, много је оних који имају
проблема
са
респираторним
АПИ-КОМОРА БЕСПЛАТНА
обољењима, па је он на овај начин
Коришћење Апи-коморе за сада је бесплатно, али
желио да им помогне. "У Апи-комокако Оџић тврди, када почне наплаћивати услуге
ри људи удишу зрак из кошнице
коришћења
коморе, цијена ће бити симболична.
помоћу специјалне маске, то се
зове ароматерапија. У том зраку
налазе се различити мириси оних
компоненти у којима пчеле праве
мед и друге пчелиње производе. Компоненте пчеле
доносе из природе и тако
обогаћују тај ваздух
који
благотворно
дјелује на људско
здравље",
додаје Оџић.
Боравак у Апикомори препоручује се једном или два
пута дневно у
трајању од 15
до 20 минута,
Милош жели да помогне онима који имају респираторне тегобе
зависно од интензитета болести. На
биједити и маске. Постоји више вр- сам их у Словенији, могу се коритерапију могу долазити и
ста маски, једнократне нису практич- стити у више наврата, али се послије
одрасли и дјеца, а резултат би треба- једноставно набавити.
ло да осјете након седам дана. За из- "Од опреме су најбитније кошнице, не, јер су скупе и нису рентабилне, сваке употребе морају дезинфиковаградњу Апи-коморе Милошу је била као и постоља на која ће кошнице а оних што се могу користити више ти", каже Милош.
В. Нишевић
потребна и опрема, коју није било бити постављене. Потребно је обез- пута, код нас нема набавити. Купио

Мало регистрованих произвођача

RAKIJA,
NEISKORI[]ENI
POTENCIJAL
POTKOZARJA

Бране Радановић годишње
производе 10.000 литара

СВАКА ШЉИВА ИМА СВОЈУ АРОМУ

Испод Kозаре практично да нема куће која не прави
ракију. И сваки домаћин тврди да је његова најбоља.
Али, иако је ракија велики потенцијал овог краја, мало је
регистрованих произвођача.

М

еђу ријеткима је Бране Радановић.
Годишње произведе и до 10.000
литара, а добра ракија нема проблем да нађе тржиште. Зато сматра да
овдје и те како има простора за још више
произвођача.
"Kад би их се регистровало још стотину, ми
бисмо тек онда задовољили тржиште, колика је потражања. Производњу од 10.000
литара могу да продам за три мјесеца. Али
није ми циљ продати свакакву ракију. Она
мора бити квалитетна, да одлежи, да буде
филтрирана и запакована, урађена по највишим стандардима, јер то од нас се и тражи", каже Радановић.
Kвалитет је ту, али за пласман на страна тржишта потребне су и велике количине, па

је удруживање произвођача неминовност.
"Прије пар година сам радио за Луксембург, али мале количине, а европско тржиште је захтјевно са дозволама. Покушавали
смо са руским тржиштима, али то су велика тржишта за наше мале количине. Они
имају ограничења у добијању дозвола за

Развој
производње
ракије
обезбиједио би посао и у другим
гранама, а као препознатљив
бренд помогло би и туризму.
Kвалитет је ту, то показују и
бројне награде, само га треба на
прави начин искористити.

Ракија је овдје специфичне ароме,
кажу произвођачи, захваљујући домаћим сортама воћа. "Шљива савка је
неприкосновена и не може је замијенити ништа друго. Укус на који смо ми
са овог краја навикли да пијемо и арому, то је савка. То не можемо добити
од чачанке, љепотице, родне, стенли,
ни било које друге. Свака шљива има
своју арому", напомиње Радановић.
Тајна ракије с овог подручја је можда
и у земљишту, које својом структом заправо није оптимално за биљке, кажу
стручњаци. У зимским периодима је
тако коријен воћа изложен повећаној
влази, док је љети обично проблем
мањак воде.
"Управо у оваквим условима, кад коријен нема довољно кисеоника. Долази до стварања материја из групе
алкохола, који су основни састојци
ароматичних једињења. И то је вјероБранко Мијатовић: Удруживање
ватно разлог што у нашим плодовима
произвођача неминовност
имамо израженије ароме. У принципу,
то није посљедица неке погодности,
увоз и онда компаније које се баве увозом већ супротно, воћке су често изложеалкохолних пића не да раде са малим ко- не стресу", каже пољопривредни инличинама", појашњава Бранко Мијатовић, жењер, Мирко Јокић.
произвођач ракије из Градишке.
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МОЗАИК

Међународни дан Цивилне заштите

ПРИЈЕДОР СЕ МОЖЕ ПОХВАЛИТИ ОПЕРАТИВНИМ ЦЕНТРОМ

Поплаве, пожари, потреси, пандемија - све су то непогоде и појаве које захтијевају интервенцију Цивилне заштите.
Цивилна заштита дио је система превентивног дјеловања и један од елемената заштите и спасавања у већим
катастрофама, а Међународни дан, 1. март, прилика је да се укаже на значај ове службе.
Тешко је заборавити катастрофалне поплаве које су задесиле Приједор 2014.
године. Игор Сувајац, тада предводник
групе од око 150 волонтера, није ни слутио да ће неколико година касније бити
шеф Одсјека Цивилне заштите града
Приједора.

"Част ми је што сам дио овог система.
Не може човјек, као јединка, ништа
да уради, али имамо здраве субјекте,
здраве фирме и наравно да ћемо у сваком моменту одговорити на било који
проблем с којим се сусретнемо", рекао
је Сувајац.
Приједор се може похвалити Оперативним центром који немају ни неки већи
градови, речено је поводом Међународног дана Цивилне заштите.
"Оперативни центар основан је прије
пар година и служи нам на понос. Град
Бањалука ове године улаже 200.000 КМ
у оснивање тог центра, који ми већ имамо", истиче Сувајац.

У Цивилној заштити правовремене информације добијају и захваљујући тиму
Радио мреже за опасност, а одличну сарадњу имају и са приједорским ватрогасцима.

Један од задатака Цивилне
заштите је деминирање
терена, које изводе у
сарадњи са деминерским
тимом Републичке управе
Цивилне заштите. Током
прошле године, извршено
је деминирање на 49
појединачних локација на
подручју града Приједора,
а у 2022. већ су са осам
локација успјешно уклоњена
неексплодирана
убојна
средства.

Спремни да одговоре на сваки изазов
"Служба заштите и спасавања организована је кроз рад ватрогасаца, Цивилне заштите, полиције и Црвеног крста.
У протеклом периоду имали смо веома
добру сарадњу, упркос свим недаћама с
којима смо се суочавали. Поред поплава,

Засједао Управни одбор Ловачког савеза РС

ШТЕТЕ ОД ДИВЉАЧИ У
САОБРАЋАЈКАМА УРЕДИТИ
ЗАКОНОМ

На сједници Управног одбора Ловачког савеза РС било је
ријечи о актуелној тематици, али и о раду на новом Закону о
ловству, који би и наредном периоду требало да се нађе пред
законодавцима.

Један од кључних проблема је питање штета
од дивљачи, које настају
у саобраћају. То ће постати нарочито важно у
наредном периоду због
најављене изградње аутопутева и брзих цеста у РС,
поручују ловци.
"Дошли смо у ситуацију
да су штете енормне.
Појединим
ловачким
удружењима
егзистенција је доведена у питање
због исплате насталих
штета, пошто оштећени
најчешће туже ловачка
удружења и желимо да
новим законом утврдимо

за коју конкретну штету
треба да одговара корисник ловишта, те на којем
подручју", рекао је предсједник Ловачког савеза
РС, Саво Минић.
Са тим проблемом суочавају се и у Ловачком
удружењу "Мраковица".
"Штете у саобраћају су
енормне и прелазе наше
финансијске могућности.
Велики је проблем што
се дешава да они који
су претрпјели оштећење
возила од дивљачи у саобраћају, обраћају суду
и наплате штету од нас,
а већ су је наплатили од

осигуравајућих
кућа",
каже предсједник "Мраковице", Младен Унијат.
Било је ријечи и о порасту
популације појединих животиња, попут шакала, те
о питањима која се тичу
самог савеза и ловачких
удружења. Циљ је да се
новим законским актом
дође до бољих рјешења
која ће унаприједити
стање у ловству, али и да
се зна ко и на који начин
треба да реагује у случају
неког проблема, поручено је са састанка.
З. Јелић

пожара, земљотреса, сад је ту и пандемија вируса корона", рекао је старјешина Територијалне ватрогасно-спасилачке
јединице Приједор, Радован Мартић.
Д. Совиљ

На 31. "Лажијади"
побиједила мушку
конкуренцију

RADMILINA
PRI^A
NASMIJALA LOVCE I @IRI
Најбољу ловачку причу на 31. "Лажијади" испричала је Радмила
Тадић. То је први пут у историји ове ловачке манифестације да је
побједу однијела припадница њежнијег пола. Посао јој није био
лак, јер је у конкуренцији имала још три маштовита приповиједача.

Али, њена прича о искуству ловца почетника који
није имао среће ни у лову,
ни у вожњи, а на крају ни
са одјећом добила је симпатије жирија и апалуз публике.
"Људима је досадило ово
сивило и воле да се добро
насмију. Искрено, нисам
очекивала побједу. Ја сам
сигурна да од мене има

Број гостију ове
године је био
нешто мањи, због
епидемиолошких
мјера. То није
спријечило добру
забаву, а ловци су
поручили да ће
годину пред собом
добро искористити
за потрагу за
инспирацијом за неке
нове ловачке приче.
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много већих лажова, али
ово је све било у духу забаве", каже Тадићева.
Из жирија кажу да није
било лако одлучити се за
најбољу причу, али сматрају да су донијели праву
одлуку. И надају се да ће
се и друге даме у будућности одлучити да учествују.
Ово дружење ловаца већ
преко три деценије организује Ловачко удружење
"Срндаћ" из Омарске, из

којег поручују да сам назив манифестације може
да завара, јер нису у питању лажи, већ прилично
украшене истине.
"Ловачка прича није лаж.
Она у себи има истину и
по нешто имагинарно, и
кад се то све лијепо споји
и исприча за циљ има да
забави", каже предсједник ЛУ "Срндаћ", Раденко
Томић.
З. Јелић

www.kozarski.com

РАШИН КУТАК

Музеј
Козаре

ИЗЛОЖБА РАДОВА СА
ЛИКОВНЕ КОЛОНИЈЕ "РАКАНИ"

У Музеју Козаре отворена је изложба радова насталих током Ликовне
колоније "Ракани" у Новом Граду. Документарист у Галерији Културнообразовног центра Нови Град, Мирјана Дрљача је навела да су ови
радови настали током ликовне колоније 2020. године.

ТРЕЋЕ УХО
Ослушкује: Радомир Речевић
КО ЈЕ БРЖИ?
Не претјерујмо са корона вирусом!
Доказано је да се страх брже шири.
СВЕ ВИШЕ
Све је више улизица, полтрона и проданих душа.
Толико о томе да послије робовласништва нема
робовласништва.
СНАГА ДРУШТВА
Показали смо снагу друштва!?
Опет смо стали иза оног појединца.
ИЗМЕЂУ РЕДОВА
Вратите нам новине и периодичне часописе.
У електронским медијима нема читања између редова.
И МИ БИ
Џаба нас убјеђујете.
И ми би вјеровали у људска права кад би била људска.
САМО ЉЕТИ
Лако је препознати нерадника.
Он само љети заврће рукаве.

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ
ВОДОРАВНО: 1. Који се тиче црквених обреда, 9. Мушки одјевни предмет, 10. Зли, 12. Старогрчки трг, 14. Глас, вијест (тур.),
15. Српска сликарка Милена Павловић, 17. Ријечно острво, 18.
Прво слово, 19. Симбол Нове године, 21. Показна замјеница,
23. Име редитеља Куросаве, 24. Трећи самогласник, 25. Непозната у математици, 27. Врта безалкохолног пића, 28. Општинско вијеће (скр.), 29. Згодан, 31. Аждаја, 32. Врста метала,
33. Кратка хумористичка представа, 34. Гужва.
УСПРАВНО: 1. Прича, 2. Сазвучје тонова, 3. Аргентински
тенисер Гиљермо, 4. Ознака пречника, 5. Прво и 18. ћирилично
слово, 6. Лака противавионска артиљерија (скр.), 7. Шпански
кошаркаш Хуан Карлос, 8. Било када, 9. Аргетинска тенисерка
Габријела, 11. Протукандидат, 13. Неспособност разумијевања
прочитаног, 16. Глупак, будала, 20. Смеђе или сиве боје, 22.
Медитеранска биљка, 26. Натријум карбонат, 28. Уља, зејтини
(лат.), 30. Гнојни пришт, 31. Агенција за катастар непокретности
(скр.), 33. Слободан Алигрудић, 35. Ознака фосфора.

"Код нас је дугогодишња пракса да у августу мјесецу колонију отварамо изложбом
са претходног сазива. Ове године смо одлучили да у Приједору покажемо ову изложбу сматрајући да је донекле
специфична, али уствари на
добар начин осликава ту годишњу ликовну продукцију",
изјавила је Дрљача.
Директор Музеја Козаре, Зоран Радоњић подсјетио је
да сарадња ове установе и
Културно-образовног центра
Нови Град траје дужи низ година и углавном се односи на

ликовне садржаје.
"Када је ријеч о овој ликовној
колонији ми смо почетком
марта 2016. имали изложбу
"Ликовна колонија "Ракани"
30 година", дакле бројни сазиви те колоније су представљени у тој селекцији и наша
публика је имала прилику то
да види. Значајно је поменути и друге пројекте које смо
реализовали попут пројекта
преузимања, транспорта и
презентације легата Здравка
Вајагића", коју су Приједорчани имали прилику да погледају, рекао је Радоњић.

Он је додао да се у оквиру
сарадње ове двије установе
у Новом Граду постављају изложбе које су претходно биле
организоване у Приједору,
као и изложбе Међународног бијенала радова на папиру. Радоњић је подсјетио
да се сви ликовни ствараоци
могу до 21. марта пријавити
на конкурс Међународног
бијенала радова на папиру
и то у свим ликовним дисциплинама. Све информације о
конкурсу доступне су на сајту
Музеја Козаре.
Б. Мајсторовић

Народна библиотека "Ћирило и Методије"

ПРОМОВИСАНЕ ПОПУЛАРНЕ
''ЧРЧКАРИЈЕ''

Књига ''Чрчкарије'', аутора Алме Чиркић представљена је приједорској
публици, а промоција је одржана у Градској читаоници.
Друга књига
''Чрчкарије'' је
спремна, а свијетлост
дана требало би да
угледа половином
године и она ће се
такође састојати
од прича са
истоимене Фејсбук
странице. Прва
књига ''Чрчкарије''
читаоцима
је доступна у
приједорској
библиотеци.

Р. Речевић

Ово је Алмина прва књига,
а настала је на основу прича
које су објављене на истоименој Фејзбук страници, као
емотивни записи о ситуацијама које код ње изазивају
емоције.
"Имам осјећај да у посљедње
вријеме сви заборављамо
да осјећамо, толико брзо
живимо и не доживљавамо
ствари онако како би их требали доживјети у потпуности. У већини случајева само
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пређемо преко доживљаја
или емоције. Ја настојим да
ту емоцију задржим, да је заробим у причи и да покажем
људима да кроз те приче уопште није лоше бити ни тужан,
ни несрећан, ни расположен,
ни са нечим одушевљен, јер
је емоција то што нас раздваја од свега осталог'', каже
Чиркићева.
Ово је једно од најбољих
дијела који су изабрани на
конкурсу за публикована дје-

ла завичајних писаца, кажу
у Народној библиотеци "Ћирило и Методије". ''Ово је
заправо премијера изузетно
популарног дјела који је свој
неки почетак имао на друштвеним мрежама и премијера
његовог представљања овдје у Приједору'', истакла је
Гордана Вила, в.д. директора
Народне библиотеке "Ћирило и Методије".
В. Нишевић

ОГЛАСИ/АКТУЕЛНО/ЧИТУЉЕ

МАЛИ
ОГЛАСИ
Број: 01-7-1/22
Датум: 1.3.2022. године
На основу члана 17. Одлуке о наградама и признањима града Приједора ("Службени гласник града Приједора"
број 3/13), Комисија за награде и признања упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ

Позивамо све заинтересоване појединце који имају
пребивалиште на подручју града Приједора, правна лица,
јавне установе, удружења грађана, политичке странке, који
су пријављени на подручју града Приједора, Скупштину
града и Градоначелника да могу до 31. марта текуће
године, доставити своје приједлоге за додјелу награда и
признања поводом 16. маја дана Града Приједора.
Одлуком о наградама и признањима града Приједора
установљене су сљедеће награде и јавна признања:
1. Плакета
Плакета Града је највише јавно признање Града, а
додјељује се физичким и правним лицима за изузетне
резултате на подручју привреде, науке, културе и техничке
културе, здравства и социјалне заштите, васпитања и
образовања, спорта, заштите животне средине, туризма
те других јавних дјелатности, запошљавању младих и
надарених кадрова, пружању солидарне-хуманитарне
помоћи обољелим и слично.
2. Повеља почасног грађанина
Почасним грађанином Града Приједора, може бити
проглашено физичко лице, држављанин Републике

Српске, Босне и Херцеговине или страни држављанин
који је својим радом и дјеловањем дао значајан допринос
напретку и ширењу угледа Града.
3. Награда Града
Награда Града додјељује се физичком лицу, групи
грађана и удружењима за посебно вриједне резултате
који доприносе развоју Града у разним подручјима
стваралаштва.
Предлагачи уз пријаву морају поднијети доказ или
детаљно образложење којим потврђују испуњење услова
потребних за додјелу одређеног признања на основу ове
Одлуке.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Пријаве доставити на адресу Скупштина града Приједора
са назнаком "Комисији за награде и признања".
					

ПРЕДСЈЕДНИК
КОМИСИЈЕ ЗА НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА
Саша Бурсаћ

ХИТНО ПОТРЕБНА КУХАРИЦА
ЗА РАД У РЕСТОРАНУ.
СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НА
ТЕЛЕФОН: 065/ 354-616
Пажљив и озбиљан мушкарац
жели да упозна жену сличних
особина до 62 године ради
бољег живота.
Контакт вајбер: 066/222-045.

ОГЛАШАВАЈТЕ
У
КОЗАРСКОМ
ВЈЕСНИКУ

Рaдници "Eлeктрoдистрибуциje" дaривaли крв

Позориште - у суботу на репертоару
представа "Све о женама"

Вишe путa гoдишњe рaдници приjeдoрскe "Eлeктрoдистрибуциje" дaруjу крв.
У прoшлoнeдjeљнoj aкциjи њих двaдeсeт je oргaнизoвaнo пoсjeтилo Зaвoд зa
трaнсфузиjу у бoлници "Др Mлaдeн Стojaнoвић". Придружилo им сe и oсaм
кoлeгa из Кoзaрскe Дубицe и Нoвoг Грaдa.

ПРИХОД ОД УЛАЗНИЦА
ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ ДАНКЕ
МАРИНКОВИЋ

ПOНOСНИ ШTO ПOMAЖУ ДРУГИMA

П

озориште
Приједор
и г р а њ ем
представе "Све о
женама" даје допринос акцији прикупљања новца за
лијечење
Данке
Маринковић, самохране мајке из
Приједора која се
бори са тешком болешћу, саопштено
је и ове установе.
Сав новац од про-

Прoшлoнeдjeљним
дaривaњeм, Прeдрaгу Гњaтoвићу у књижицу дoбрoвoљних дaвaлaцa крви уписaнa
je брojкa 25. "Вeликa je ствaр
спaшaвaти живoтe, a нaжaлoст
дeшaвa сe дa умиру и стaриjи
и млaди људи. Пoзнaтo je дa je
крв лиjeк, a дa би тaj лиjeк биo
припрeмљeн и искoришћeн
у хумaнe сврхe, нeoпхoднo je
дoбрoвoљнo дaривaњe", кaжe
Гњaтoвић.
Пoрeд хумaнoсти, дoбрoвoљни дaвaoци крви приjeдoрскe

"Eлeктрoдистрибуциje" истичу дa им je вaжнo и дружeњe
и зajeдништвo у oвaквим и
сличним aкциjaмa. Mилaдин
Рeндић кaжe дa су жeљa дa
нeкoм пoмoгнe и лиjeпo дружeњe прeсудили дa пoстaнe
дoбрoвoљни дaвaлaц.
Oргaнизaтoр aкциje Љубишa
Aрaмaндa истичe дa je Oргaнизaциja
дoбрoвoљних
дaвaлaцa крви "Eлeктрoдистрибуциje" Приjeдoр jeднa oд
нajoргaнизoвaнијих у eлeктрoсистeму Рeпубликe Српскe. Oн

дoдaje дa ћe у oвoм кoлeктиву
нaстaвити сa oргaнизoвaним
дaривaњeм крви.
У Зaвoду зa трaнсфузиjу кaжу
дa je у вриjeмe пaндeмиje
кoрoнa вирусa смaњeнo дoбрoвoљнo дaривaњe. Taкoђe,
нaглaшaвajу дa je дoвoљaн
брoj дaвaлaцa кojи су дoлaзили
oргaнизoвaнo и пojeдинaчнo и
дa нису билe упитнe пoтрeбнe
кoличинe oвe дрaгoцjeнe тeчнoсти.

З. Совиљ
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даје улазница за
ову представу биће
уплаћен на рачун
Данке
Маринковић. Приједорско
позориште на тај
начин даје допринос
хуманитарној акцији прикупљања помоћи за
њено лијечење, а
за Данку је током
овог мјесеца активан и хуманитарни
број 1413.

Позориште Приједор представу "Све
о женама" игра у
суботу, 5. марта,
у 20.00 часова, а
цијена
улазнице
је пет КМ. У холу
позоришта на дан
играња представе
биће постављена
и кутија за добровољне прилоге.
СРНА

www.kozarski.com

Дана 26.2.2022. у 68. години живота
преминула је наша драга и вољена

Дана 23.2.2022. престало је да куца велико срце мајке

ДУШАНКЕ ЖИГИЋ
(1948-2022)

Твоја храброст, доброта и љубав којом си нас несебично
обасипала остаће заувијек у нашем сјећању. С љубављу и
поштовањем чувамо те у нашим срцима.
Твоје: кћерка Сандра Жигић и Биљана Хајдуковић
са породицом.
16445

Посљедњи поздрав драгој сестри

ГИНА (Рајка) ТОПИЋ
(1954-2022)

Драгој супрузи и вољеној мајци,
Поносни смо што смо те имали и доживотно неутјешни у болу што
смо те изгубили. Наши животи биће вјечно испуњени сјећањима
на твој драги и племенити лик. Хвала ти за сву пожртвованост
и љубав коју си нам пружила.
Твоји: супруг Драго, синови Душко и Стојан, кћерка Мирјана,
снахе, зет и унучад.
16465
Болно сјећање

Посљедњи поздрав
драгој тетки

ЗОРАН - ГЛИГА ГЛИГИЋ
Бебо, тешко је прихватити ... чињеницу да
си отишао тако брзо и изненада.
Памтићемо те по оптимизму и храбрости.
Твоја неутјешна супруга Беба-Весна и
синови Оливер и Зоран.
16467

Болно сјећање

ГИНИ ТОПИЋ

ДУШАНКИ (рођ. Мариновић) ЖИГИЋ

Хвала ти за сву љубав,
пажњу и доброту коју си нам поклањала.
Никад те нећемо заборавити.
Твоје Тања и Сања.

Наша љубав није те могла заштити од тешке болести,
али ће те сачувати од заборава. Заувијек ћеш живјети
у нашим срцима.
Сестра Стана и брат Славко са породицом.
16445

16463

Дана 5.3.2022. навршава се 40 тужних дана
од смрти наше драге

Посљедњи поздрав драгој

ГИНЕ (рођ. Бановић) ЂУРИЋ
МИЋО ТАТИЋ

МИЛИЦА ТАТИЋ

Кажу да вријеме лечи, "они" не рекоше колико
времена треба да прође...Никад се нећемо навићи
да вас нема.
Ваше неутјешне кћери:
Анђелија, Мирјана и Весна.
16467

Увијек ћеш бити у нашим мислима и срцима.Твојих: брата Миле,
снахе Наде, Миладина и Дадог.

16461

Дана 8.3.2022. навршавају се две тужне
године од смрти наше драге супруге, мајке
и баке

Дана 8.3.2022. навршава

се пет тужних година од
смрти наше драге мајке

СТОЈЕ
КАЈКУТ

ВЕРЕ МИЛАНОВИЋ
(1965-2020)

С љубављу те се сјетимо, по доброти памтимо, с
поносом помињемо. Много нам недостајеш.
Твоји: кћерке: Стојица, Даница и Ружица, синови:
Перо, Ристо, Душан и Митар, зет Бошко.
16468

ДУШАНКИ

Заувијек ћеш остати у нашим срцима и мислима.
Твоји: супруг Рајко, син Горан, снаха Далиборка, унука Кристина и
остала родбина.
16446

13.

Од породица Токић и Дражић.
130322

ЧИТУЉЕ
Посљедњи поздрав нашој вољеној мајци,
свекрви, баки и прабаки

Дана 26.2.2022. престало је
да куца срце нашег вољеног
супруга, оца, деде и брата

ДУШАНА-БАЈЕ
БАШКОТА
(1944-2022)
Најдражи наш, оставио си нам само лијепа сјећања и успомене
на све тренутке које смо провели заједно. Твоји: супруга Весна,
син Борислав, кћерка Дијана, сестра Крстина, унучад Ана, Катја и
Александар.

ЗОРИ КНЕЖЕВИЋ
(1933-2022)
Од Богдана, Недељке, Младена, Свјетлане, Љиљане,
Анђеле и Теодора.
16462

16464

Вољени наш анђеле

Последњи поздрав драгом деди

ДУШАН БАШКОТ
ЧИЧА БАЈА

ДУШАНУ БАШКОТУ
(1944-2022)

Небески свод је сад богатији
за још једног анђела!
Туга, бол и љубав вјечно ће те чувати
од заборава.
Твоја Цеца Башкот са породицом.

Памтићемо те по свим направама и
играчкама које си нам правио, као и
играма у којима си са нама активно
учествовао.
Воле те твоји:
унуке Ана и Катја и унук Александар.

16464

Посљедњи поздрав

ЗОРИ КНЕЖЕВИЋ
(1933-2022)
Од зета Јована, унучади Саше и Слађе
и праунучади Страхиње, Максима и Павла.

16464

Дана 1.3.2022. у 77. години живота преминула је наша

16462

Дана 10.3.2022.
навршиће се осам
тужних година од смрти
драгог брата

Дана 10.3.2022.
навршиће се осам
тужних година од смрти
драгог брата

РАДОМИРА - БУТЕ
АНЂЕЛИЋА

РАДОМИРА - БУТЕ
АНЂЕЛИЋА

С љубављу и поносом чувам успомене на тебе.
Почивај у миру Божијем.
Твој брат Раде са породицом.
16466

Дана 10.3.2022.
навршиће се осам
тужних година од смрти
драгог брата

НЕЂЕЉКА – БЕБА РАДУЛОВИЋ
(1945-2022)
Била си велика мајка и бака за све нас, која си нас
окупљала у свим дешавањима. Хвала ти за све!
Ожалошћени њени најмилији: син Младен-Џаја,
кћерка Бранка са фамилијом.

НОВАКА
РАДИНОВИЋА

Вољени не умиру, док живе они који их воле и
сјећају их се. Твоја сестра Гога са породицом.
Почивај у миру Божијем.
16466

14.

16466

Дана 9.3.2022. навршиће
се десет тужних година
од смрти драгог оца и
дједа

РАДОМИРА - БУТЕ
АНЂЕЛИЋА

0002

Туга и бол не могу те вратити, али сјећање на тебе
ће вјечно трајати. Нека те анђели чувају. Твоја
сестра Рада и сестрић Иван.

Заувијек у нашим срцима и мислима.
Захвална дјеца Рајко, Радмила и Драгана са
породицама.
0001

www.kozarski.com
Дана 8.3.2022. навршава се 40 тужних дана
од смрти нашег вољеног и прерано преминулог

Дана 7.3.2022. навршава се тужна година дана нашој сестри

РАДОЈИЦЕ (Жарка) ПРЕРАДА

У суботу, 5.3.2022. дајемо четрдесетодневни помен,
у 10.00 часова на гробљу Лонџа у Бусновима.
Још у нама живи нада да ћеш доћи изненада.
Зашто си нас оставио, кад си са нама срећан био.
Ожалошћени: мајка Зора, супруга Драгана, дјеца Николина
и Немања, брат Раденко, сестра Рајка, унука Ена, зет и снахе.
16435

Навршава се тужних годину дана како није с нама
наша драга мајка, бака и прабака

ДОБРИЛИ-БИЉИ
(рођ. Лајић) ДРАГИШИЋ
(1960-2021)
Расавци

Отишла си горе, анђели да те чувају, а у животу си била наш анђео и понос. Твојом љепотом
могли смо сви да се поносимо. Али си оставила тешке ране на срцу својим сестрама старијим
од себе. Од тог тренутка више нисмо исте. Зашто, зашто је морало бити тако? Сестро наша,
ништа нам више не остаје него да те чувамо од заборава, успомене и сјећања на тебе дубоко
су урезани у сломљена наша срца.
Воле те твоје сестре Стана, Милева и Перса.

16441

Дана 10.3.2022. навршавају се
три године од смрти нашег супруга,
оца, свекра и дједа

Дана 10.3.2022. навршавају се три
године од смрти нашег драгог брата

ДУШАНКА МУЊИЗА
(1937-2021)

У суботу, 5.3.2022. у 11.00 часова дајемо годишњи
помен.
С љубављу: кћерка Љиљана, син Жељко,
снаха Катарина, зет Зоран, унуци и праунуци.
16442
Дана 24.2.2022. у 85.
години живота преминуо
је наш драги

Тужно сјећање на драгу
сестру и тетку

МИЛЕНКА ШУЈИЦЕ
(1960-2022)

МИЛЕНКА ШУЈИЦЕ
(1960-2019)
С поштовањем.
Породица.
16439

Постојиш и трајеш вјечно у нашим
срцима, кроз најљепше успомене које
болно подсјећају на твоју племенитост
и доброту.
Твоје сестре: Мира, Милада, Милена и
брат Маринко са породицама.
16443

ДУШАНКУ
МУЊИЗА
(1937-2021)
С љубављу и поштовањем
чуваћемо успомену на тебе.
Твоја сестра Љуба са породицом.

Дана 5.3.2022. навршава се 40 дана од смрти
драге мајке, баке и прабаке

Дана 5.3.2022. навршава се тужних 40 дана
од смрти драгог нам

РАДОЈКЕ ЛАЗИЋ
(1937-2022)

ВУКАШИНА-КАЈЕ ТОДОРАНА

У суботу, 5.3.2022. у 11.00 часова посјетићемо њен гроб и одржати помен, положити
цвијеће и запалити свијеће.
С љубављу и поштовањем.
Твоји најмилији: син Ранко, снаха Гордана, унука Тамара,
унук Чедомир и праунуци Милош и Вук.

ИВО ШИМЧИЋ
С љубављу и поштовањем
чуваћемо те од заборава.
Ожалошћена породица.
16442

16444

Дана 5.3.2022. навршава се
40 тужних дана од смрти
драгог

ВУКАШИНА-КАЈЕ
ТОДОРАНА
Увијек ћемо те се радо сјећати и чувати од заборава.
Твоји: син Маринко и кћерка Марина са породицама.
16460

16440

15.

Живјећеш вјечно
у мом срцу.
Твоја Буца.

16460

СПОРТ

www.kozarski.com

СВЕЧАНОМ АКАДЕМИЈОМ ПОЧИЊЕ
ОБИЉЕЖАВАЊЕ 70 ГОДИНА АЕРО-КЛУБА

А

еро-клуб "Приједор" ове године обиљежава 70 година постојања и 80 година од
оснивања Прве партизанске авијације на
Аеродрому "Урије". Тим поводом у Позоришту
Приједор, у 18.00 часова, у петак биће одржана
свечана академија. Ови јубилеји биће обиљежени низом спортских догађаја. Моделарски скуп

биће одржан крајем јуна, "Петровдански падобрански куп" 2. и 3. јула, а након тога и "Бланик
куп". Обиљежавање 70 година постојања клуба
почиње свечаном академијом 4. марта у Позоришту Приједор, јер је то датум одржавања
прве оснивачке Скупштине овог клуба, који се
тада звао "Козара". У Приједору ће 21. маја бити
обиљежено 80 година од оснивања Прве партизанске авијације на Аеродрому "Урије". Тада
ће бити промовисана монографија поводом 70
година Аеро-клуба "Приједор". У Аеро-клубу
"Приједор" вјерују да ће велики број посјетилаца уживати на догађајима који ће бити организовани током године на Аеродрому "Урије".
Како кажу, подршку имају у Градској управи, али
и од српског члана Предсједништва БиХ, Милорада Додика који је предсједник Организационог одбора обиљежавања овог јубилеја.

"МИРА" ЛАKО ПРОТИВ "KНЕЖОПОЉKЕ"
Рукометашице "Мире" са
26:24 побиједиле су екипу
"Kнежопољке" у мечу 12.
Kола Премијер лиге БиХ. Већ
у првом полувремену, које
је завршено 15:10, било је
јасно да ће бодови остати у
Приједору. У наредном колу
"Мира" иде на гостовање код
екипе "Груда" које заузимају
друго мјесто у шампионату.

"ЗРИЊСКOM"
MИНИMAЛНA ПOБJEДA
У ПРИJEДOРУ

"Зрињски" je минимaлним рeзултaтoм 1:0 слaвиo нa гoстoвaњу кoд "Рудaр Приjeдoрa" у сусрeту 20. кoлa Прeмиjeр лигe БиХ. Стриjeлaц jeднoг
гoлa биo je Билбиja у 77. минуту сусрeтa. У пoчeтку сурeтa дoмaћи су прaвили пристисaк, aли je лидeр шaмпиoнaтa кaсниje прeузeo инициjaтиву
и дoшao дo пoбjeдe. У нaрeднoм кoлу "Рудaр Приједор" ћe пoнoвo бити
дoмaћин, oвaj пут eкипи "Лeoтaрa", дирeктнoм кoнкурeнту у бoрби зa oпстaнaк.

Одржано Државно првенство БиХ у боксу

ПРИЈЕДОР УГОСТИО
БОКСЕРСКЕ ШАМПИОНЕ

Приједор је протеклог викенда био домаћин Држaвног
првeнства БиХ у бoксу зa сeниoрe и сeниoркe. Oргaнизaтoр
тaкмичeњa био je Бoксинг-тим "Jaњaнин", из кojeг пoручуjу
дa je oвo зa њих свojeврснo признaњe зa дoсaдaшњи рaд,
иaкo пoстoje сaмo чeтири гoдинe.

"ПРИЈЕДОР СПАРТАK" ТРИЈУМФОВАО У БАЊАЛУЦИ
Kошаркаши "Приједор Спартака" са 78:66 славили су против "Академије Борац", у сусрету 17.
Kола Прве лиге РС. Приједорски тим до побједе
је предводио Дражић са 22 поена, а ефикасни
су били Иветић са 19 и Лончар са 14 кошева. Kод
бањалучког тима највише је показао Шорак са
20 поена. Треба рећи да је Шорак играч поникао
у екипи приједорских "Хантерса", те да је наступао и за "Приједор Спартак". Екипа Данила Палалића заузима четврту позицију на табели, а у
суботу им у госте долази екипа "Сокоца".

ПЕТ МЕДАЉА
ЗА "ШОДАН"

БОКАНУ БРОНЗА
НА ПРВЕНСТВУ
СРПСКЕ

П

ротеклог викенда одржано је
Првeнствo Републике Српске у џудоу зa сeниoрe и млaђe узрaснe
кaтeгoриje, у организацији Џудо клуба
"Звиjeздa". Нaступилo je oкo 250 тaкмичaрa, међу којима је било и пет чланова
ЏК "Козара Жељезничар". Најбољи резултат остварио је Бојан Бокан, који је освојио треће мјесто, док је Калина Алексић била пета.

На Првенству регије "Kрајина" за дјецу учествовало је 245 спортиста из 20 клубова, који су се
такмичили у 285 дисциплина. Ту је био и Kарате
клуб "Шодан", који је освојио једну златну, двије
сребрне и двије бронзане медаље. Златна је била
Тамара Брезичанин, Лидија Брезичанин и Данило
Станковић освојили су сребро, а Вук Вукић и Дамјан Стојаковић бронзане медаље.

"У свијету бокса сам
24 гoдинe и нe сjeћaм
сe дa смo имaли
oвaквo
тaкмичeњe.
Oвo je, ипaк, сeниoрскo првeнствo. Дрaгo
ми je штo смo дoбили
пoвjeрeњe Бoксeрскoг
сaвeзa БиХ и Бoксeрскoг сaвeзa РС", рeкao
je Дрaжaн Jaњaнин,
прeдсjeдник Клубa.
Снaгe јe oдмjeрило 70
бoксeрa из 20 клубoвa из БиХ. На
крају, шампионске титуле освојили
су Хaрис Aгaнoвић (52кг), Ђани Дедић (71кг), Лео Цвитановић (75кг),
Џемал Бошњак (92кг) и Јурај Солдо
(+92кг). Такође, шампионски пехар
погидао је и приједорски боксер
Никола Ивковић (60кг), члан БК
"Побједник".
Из Боксерског савеза БиХ поручили
су да је евидентно да у Приједору
има квалитетних боксера, те да
идеја и јесте да се бокс јача у свим
крајевима државе. "Нама је битно да се бокс шири на све стране,
да не буде сведен на пар центара.
Знамо да је то некад било тако, да
су неприкосновени били "Славија",
"Жељезничар", "Слобода". Али сад
се јављају неки нови клубови, неки
нови клинци из разних градова. И
добро је што је тако", каже пред-

сједник Савеза, Енес Пештек.
Младе наде племените вјештине
посаматрале су легенде југословенског бокса, а међу њима је био и
освајач олимпијског сребра у Монтреалу 1976. Тадија Качар. "Морам
похвалити домаћине, јер су показали да цијене оне који су подизали
заставу на највиши јарбол на европским и свјетским првенствима и
Олимпијским играма, али и другим
такмичењима", рекао је Качар.
Пoкрoвитeљ тaкмичeњa био je
Грaд Приjeдoр. "Велика је част бити
домаћин било каквог спортског
такмичења, а нарочито Државног
првенства. Ми ћемо и будућности
подржавати развој бокса, али и
других спортова у нашем граду",
рекао је замјеник градоначелника,
Жарко Ковачевић.

Припремили З. Јелић и Б. Мајсторовић
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