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РАДОВЕ НА 
ПРОЈЕКТИМА 
ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА 
КОЧЕ ЖАЛБЕ НА ТЕНДЕРЕ

Конкретан корак ка враћању жељезничког саобраћаја у Љубију 

VELIKO OTVARANJE 
HIPERMARKETA 
"BELAMIONIX"

Опроштај од убијеног Раденка Башића, начелника Сектора 
криминалистичке полиције

УСКOРO ПРOJEКTНA ДOКУMEНTAЦИJA ЗA 
РEКOНСTРУКЦИJУ ПРУГE ЉУБИЈА-БРЕЗИЧАНИ

Драгослав Кабић, 
начелник Одјељења за 
саобраћај, комуналне послове, 
заштиту животне средине и 
имовинско-стамбене послове 

Na dan otvaranja mnoštvo iznenađenja, 
degustacija hrane i pića, akcije, poklon igračke za 
najmlađe i druženje sa maskotama.

Vaše novo najbolje mjesto kupovine, 
Vaš "Belamionix"

"Изгубио сам свог друга, пријатеља, 
првог оперативца, скромног, али 
приступачног. МУП је тог дана изгубио 
превише. Сви знамо како је био частан 
и поштен човјек, али и породичан, 
често смо причали о породици и дјеци 
која одрастају", истакао је Сретоја 
Вујановић, начелник Полицијске 
управе Приједор. 
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"Познавајући га лично, као 
његов непосредни ратни 
старјешина наш Раденко 
је био борац за примјер, 
одговоран, дисциплино-
ван и сталожен борац који 
себе није штедио. Борац 
који је права слика и узор 
како треба да се понаша и 
бори. Прави поштени ро-
дољубиви српски војник. 
Драги Раденко, немам 
ријечи да опишем шок, не-
вјерицу и тугу поводом твог 
страдања. Поздрави нам 
сву нашу погинулу и умрлу 
браћу", рекао је Војислав 

Кондић, предсједник Мјесних борач-
ких организација МУП-а регије Прије-
дор, опраштајући се на комеморацији 
од убијеног Раденка Башића, начел-
ника Сектора криминалистичке поли-
ције Полицијске управе Приједор.
Он је подсјетио да је Башићев живот-
ни пут био обиљежен и учешћем у Од-
брамбено-отаџбинском рату из којег 
је изашао као ратни-војни инвалид. 
Од Башића се потресним ријечи-
ма опростио и начелник Полицијске 
управе Приједор, Сретоја Вујановић. 
"Тог дана сам изгубио свог друга, свог 
пријатеља, свог првог оперативца, 
скромног, али приступачног. МУП је 
тог дана изгубио превише. Сви знамо 

2.  AKTUELNO

Опроштај од убијеног Раденка Башића, начелника Сектора криминалистичке полиције

25. март 2022.

НЕНАДОКНАДИВ ГУБИТАК ЗА ПРИЈЕДОР И СРПСКУ
Текст: Бојана Мајсторовић

Сретоја Вујановић: МУП је тог дана 
изгубио превише Комеморација



како је био частан и поштен човјек, 
али и породичан, често смо причали 
о породици и дјеци која одрастају", 
истакао је Вујановић. 
Градоначелник Приједора, Слобо-
дан Јавор изјавио је да је убиство 
Башића, губитак за Приједор, али и 
читаву Српску. "Ово је велики губитак 
за локалну заједницу, првенствено за 
породицу, за припаднике Полицијске 

управе Приједор, за наш град, локал-
ну заједницу, али читаву Републику 
Српску.  Сви смо ми на губитку",  ре-
као је Јавор. 
Раденко Башић, човјек чија ће чести-
тост и оданост послужити као примјер 
наредним генерацијама, сахрањен је 
на Градском православном гробљу. 
Од њега су се опростили породица, 
родбина, колеге, представници репу-
бличке и локалне власти, али и вели-
ки број Приједорчана чије животе је 
Башић штитио. 
Након 29 година рада у Министарст-
ву унутрашњих послова РС Башић је 
убијен у понедјељак, мучки с леђа 
из ватреног оружја, недалеко од свог 
стана и у вријеме када је пјешке кре-
нуо на посао.  

 

ЗАВРШЕНО ИСПИТИВАЊЕ 
РАИЛИЋА, ТУЖИЛАШТВО ЋЕ МУ 

ПРЕДЛОЖИТИ ПРИТВОР 

У Тужилаштву БиХ завршено је испити-
вање Далибора Раилића званог Дуги 
из Приједора, који је под истрагом као 
могући учесник у тешком убиству на-
челника криминалистичке полиције 

Приједор Раденка Башића и у закон-
ском року биће упућен приједлог о 
његовом притвору.
Раилића су у четвртак припадници 
Министарства унутрашњих послова 
Републике Српске предали тужиоцу 
Посебног одјељења за организовани 
криминал, привредни криминал и ко-
рупцију.
"Осумњичени  Д.Р. се доводи у везу са 
организованом криминалном групом 
која је дјеловала на подручју Градиш-
ке и других градова, а такође је под 
истрагом као могући учесник у теш-
ком убиству Башића", навели су из Ту-
жилаштва за "Независне".
У оквиру истраге приведено је више 
десетина особа на подручју БиХ, која 
би могла да се доведу у везу са уби-
ством Раденка Башића. Изузет је и ви-
део-надзор који ће послужити у даљој 
истрази. У насељу Пећани проведена 
је опсежна полицијска акција током 
које су претресени станови у потрази 
за убицом.  Успостављена је сарадња 
са свим полицијским агенцијама на 
нивоу БиХ и региона, као и са Интер-
полом, Европолом, ФБИ-ем и другим 
полицијским агенцијама у земљи и 
окружењу. 

До закључења овог броја "Козарског 
вјесника" није било познато више 
детаља о овом случају.

Опроштај од убијеног Раденка Башића, начелника Сектора криминалистичке полиције
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"Урадићемо све, преврнућемо 
сваки камен, али овај догађај 
неће сигурно остати неријешен. 
Ово је веома тежак удар за по-
лицију Републике Српске и чита-
ву државу."

СИНИША 
КОСТРЕШЕВИЋ,

 директор Полиције РС

ДРАГАН ЛУКАЧ, 
министар унутрашњих 

послова РС

Фоторобот особе за којом се 
трага због убиства начелника 
приједорске крим-полиције 
Раденка Башића одговара 
Аделу Кабашу и полиција ради 
на доказивању његове умије-
шаности у убиство. За Кабашем 
је у јануару расписана црвена 
Интерполова потјерница, због 
убиства Мехмеда Рамића зва-
ног Меша у сарајевском на-
сељу Пофалићи. Министарство 
моли грађане да уколико су 
примијетили лице са фотогра-
фије у ранијем периоду или га 
сад негдје примијете одмах по-
зову 122 или се обрате најбли-
жем полицијском службенику, 
или полицијској станици.

Башић је своју полицијску каријеру започео прије 29 година 
као полицајац у Полицијској станици Козарац. У рату је био 
припадник Чете посебне јединице полиције СЈБ-ЦЈБ Приједор, 
те је као учесник ратних дешавања био и рањен на Крупском 
ратишту. Био је ратни-војни инвалид девете категорије и борац 
прве категорије. Свој рад наставио је 1993. године у Полицијској 
станици Приједор 2, а од 2004. године био је распоређен на 
мјесто замјеника командира у Полицијској станици Приједор 
2, те од децембра, исте године, на радно мјесто инспектора 
криминалистичке полиције у Групи за спречавање производње 
и промета опојних дрога у Одсјеку криминалистичке полиције. 
Кратко вријеме, од 2008. године, био је инспектор у Полицијској 
станици Приједор 1, а потом и замјеник командира. На мјесто 
начелника Одјељења за општи криминалитет распоређен 
је 2019. године, а наредне  на мјесто начелника Сектора 
криминалистичке полиције. Иза њега остала је ожалошћена 
супруга и два малољетна сина.

"Изгубили смо великог профе-
сионалца и великог човјека. Учи-
нићемо све што је у нашој моћи 
да извршилац овог кривичног 
дјела буде пронађен."

"Башић је потврдио да је велики 
професионалац који је смјело 
стао у одбрану вриједности и те-
ковина које гаји Република Ср-
пска. Нико од полицајаца Репу-
блике Српске неће прећи преко 
овога, а ја сам у то увјерен."

МИЛОРАД ДОДИК, 
српски члан 

Предсједништва БиХ

ЖЕЉКА ЦВИЈАНОВИЋ, 
предсједник РС

"Његова трагична смрт је нена-
докнадив губитак за све, породи-
цу, пријатеље, Полицијску управу 
Приједор и Полицију Републике 
Српске. Осуђујем сваки вид на-
сиља и увјерена сам да ће почи-
ниоци овог убиства бити брзо из-
ведени пред лице правде."

РАДОВАН ВИШКОВИЋ, 
предсједник Владе РС 

"Због његових најближих, супру-
ге и двоје дјеце, због Приједора, 
анагажовани су сви капацитети 
да би се откриле убице једног не-
виног човјека, то смо дужни пре-
ма његовој дјеци, његовим коле-
гама полицајцима и Приједору."

УБИЈЕН ГОДИНУ ДАНА ПРИЈЕ ПЕНЗИЈЕ

ПОЛИЦИЈА ТРАГА ЗА МУШКАРЦЕМ СА СЛИКЕ 
Мјесто убиства

Привођење



По том уговору остала су нам 
још четири километра и то ћемо 
завршити у току ове грађевин-
ске сезоне. Такође, заврша-
вамо изградњу пута Ц-106 у 
Индустријској зони "Целпак". 
Радићемо и наставак те сао-
браћајнице, то је пут Ц-104. Са 
кредитним средствима при-
ступићемо изградњи путне и 
комуналне инфраструктуре у 
Индустријској зони "Аеродром 
4", како би омогућили долазак 
нових инвеститора, рекао је Ка-
бић. 

Да ли у плану реконструк-
ција и изградња путева у ру-
ралним подручјима? 

-Принцип нове Градске управе 
јесте да у свим сеоским подру-
чјима, гдје има дјеце, приступи-
мо асфалтирању саобраћајница. 
Дакле, тамо гдје има становни-

ка, асфалтираћемо путеве и то 
смо већ урадили на неким под-
ручјима.

Какво је стање у Приједору 
када је ријеч о градском и 
приградском саобраћају? У 
"Аутотранспорту" су се жа-
лили да су им поједине ли-
није неисплативе? Како 
ријешити овај проблем? 

- Проблем јавног градског пре-
воза је проблем у читавој Репу-
блици Српској. Град Приједор 
има Одлуку о функционисању 
јавног градског превоза из 
2013. године и она је истекла 
2018. године. Од 2018. до 2020. 
године, односно до промјене 
власти нико се није бавио тим 
питањем. Ми смо кренули у 
рјешавање те проблематике 
и јако је сложено питање. Ми 
имамо око 13 приватних пре-
возника који обављају јавни 
градски превоз и имамо "Ау-
тотранспорт". Велики број тих 
линија је нерентабилан, јер 
из неких подручја имамо јед-
ног или два путника, а линије 
морају функционисати. Велики 
проблем је настао и појавом 
вируса корона, а и сада с по-
скупљењем горива. Ми смо већ 
неколико пута имали састанке 
са превозницима и дали смо им 
помоћ од око 100.000 марака. 
Ми ћемо у наредном периоду 
морати расписати тендер за те 
линије и одредити колика би то 
субвенција била за одређене 
линије. Наше анализе показују 
да је обављање јавног градског 
превоза немогуће организова-
ти без субвенције града. Што 
се тиче "Аутотранспорта", ово 

предузеће има широк спектар 
дјелатности и сматрам да не 
треба да живи само од јавног 
превоза. Они треба да обезбије-
де додатни извор прихода из 
свих дјелатности којима се баве, 
а и њих субвенционишемо кроз 
одређене видове помоћи. Град 
ће помоћи, али мислимо да и 
менаџент треба да побољша по-
словање "Аутотранспорта".

Има ли Приједор довољно 
паркинг мјеста и да ли је за-
живјело плаћање паркинга 
путем СМС порука? 

- Приједор има око 704 паркинг 
мјеста, а у плану је изградња 
паркинга у Улици Милоша Об-
реновића, са неких 30 мјеста. 
Плаћање паркинга СМС-ом је 
заживјело. Можда не у оној 
мјери у којој би требало, али 
радићемо на унапређењу тога. 

Град има проблема са недостат-
ком паркинг мјеста и недавно 
смо у Улици Краља Александра 
добили простор за паркинг, гдје 
је паркирање бесплатно. Сма-
трамо да је рјешење изградња 
паркинг-гараже. Имамо идеје и 
у преговорима смо са РЖР "Љу-
бија", јер они имају земљиште у 
центру града које би било иде-
ално за изградњу паркинг-гара-
же. 

Шта је са пројектима заштите 
од поплава? 

- Ова проблематика је у надлеж-

ности "Вода РС". Били смо код 
њих и имали чврста обећања 
да ће то бити завршено још 
прошле године. Тендер је био 
расписан, али дошло је до про-
блема у процедури и поново је 
поништен. Сматрам да имамо 
огроман проблем са жалбама 
појединих фирми. Европска ин-
вестициона банка је тражила 
да се тендер провуче, да се не 
улази у жалбене рокове и да 
се промијене услови тендера и 
да онај ко има најбољу понуду 
уђе у посао. Дакле, жалбени по-
ступци онемогућавају почетак 
радова. Ми од фирми којих се 
пријављују на тендер тражимо 
да поштују процедуру.

Проблем Приједора су и 
уништени саобраћајни зна-
кови. Како то ријешити? 

- То се често дешава, али исто 

тако имамо информације да се 
то дешава и на магистралим и 
регионалним путевима. Када 
добијемо информацију из по-
лиције да је неки знак уништен, 
ми одмах реагујемо и то попра-
вимо и замијенимо. То су до-
датна средства које Град мора 
обезбиједити. Било би добро 
да завршимо пројекат покри-
вености града видео-надзором, 
како би се лакше могло утврди-
ти ко су починиоци тих дјела и 
да се они адекватно казне.

Грађани се често жале и на 
дивље депоније. Како рије-
шити овај проблем? 

- Евидентирамо све те дивље 
депоније и у складу са нашим 
могућностима и буџетом Града 
Приједора, уклањаћемо те депо-
није. Оне које не будемо могли 
уклонити и чије уклањање захтје-
ва већа финансијска средства, 
план је да се упути допис према 
Фонду за заштиту животне сре-
дине, како би нам они помогли 
да елиминишемо те депоније. 
То је неодговорност појединаца 
и није ми јасно зашто то раде, 

када "Комуналне услуге" одвозе 
смеће редовно и нема потребе 
да се праве дивље депоније, које 
су потенцијални извор заразе.

Изабрани сте за предсједник 
ГО СНСД-а Приједор. Шта ће 
бити приоритет Вашег рада? 
- Отворићемо врата стране 

свима који су заинтересовани 
да раде са нама и који се слажу 
са програмом СНСД-а. Ми смо 
тимска организација и ми ћемо у 
сарадњи са нашим коалиционим 
партнерима наставити радити на 
развоју града. 

Припремила: Бранка Дакић

У Приједору ће у овој години бити асфалтирани бројни путни правци, за шта је Влада 
Републике Српске обезбиједила три милиона марака, потврдио је ово у интервјуу за 
нашу медијску кућу Драгослав Кабић, начелник Одјељења за саобраћај, комуналне 
послове, заштиту животне средине и имовинско-стамбене послове. Како каже, до 
сада је асфалтирано 18 километара путева.
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Драгослав Кабић, начелник Одјељења за саобраћај, комуналне послове, заштиту 
животне средине и имовинско-стамбене послове

РАДОВЕ НА ПРОЈЕКТИМА ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА 
КОЧЕ ЖАЛБЕ НА ТЕНДЕРЕ                      

Са гостовања на Телевизији Приједор



"Дјелујемо тимски и није битно ко је 
на челу странке. Настављамо истим 
темпом, по истом принципу, онако 
како стоји у статуту СНСД-а. Припре-
мамо се и за предстојеће изборе", 
истакао је Кабић, који је подсјетио 
да је СНСД највећа парламентарна 
странка у Приједору. 
Кабић је на овом мјесту замијенио 
Сашу Бурсаћа, који је пет година био 
предсједник Градског одбора СНСД-
а у Приједору. Бурсаћ не крије за-
довољство оним што је урађено за 
вријеме његовог мандата.
"Нарадили смо се доста. Два пута 
заредом смо освојили мјесто гра-

доначелника. Вјерујемо у политику 
коју води СНСД и наш предсједник, 
Милорад Додик. Циљ нам је бољи 
Приједор и када смо преузели власт, 
показали смо да може боље", додао 
је Бурсаћ.
Изборној конференцији присуство-
вао је и лидер странке. Милорад 
Додик сматра да је ово један од нај-

бољих градских одбора СНСД-а.
"Веома смо поносни на ову Градску 
организацију, од које су училе многе 
организације. Драго ми је што иде-
мо једном узлазном путањом и што 
смо два пута освојили мјесто градо-
начелника. Ми смо се у Приједору 
навикли на побједе", каже Додик.
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ДРАГОСЛАВ КАБИЋ НА ЧЕЛУ 
ПРИЈЕДОРСКОГ СНСД-а
Драгослав Кабић је новоизабрани предсједник Градског одбора приједорског 
СНСД-а. Он је поручио да ће, заједно са својим тимом, наставити радити на 
јачању партије, као што је то радио и његов претходник.

Изборна конференција

Текст: Бранка Дакић

На Изборној конференцији обратили су се представници 
Уједињене Српске, СПС-а, Социјалистичке партије, Потко-
зарског народног покрета, НПС-а и Покрета демократске 
акције. Градској изборној конференцији у Приједору при-
суствовала је и потпредсједник СНСД-а Жељка Цвијановић.

Актив жена Градског одбора 
СНСД-а Приједор организовао 
је традиционално мартовско 
дружење поводом Међуна-
родног дана жена. Дубравка 
Рађеновић, предсједник овог 
актива истакла је да је СНСД 
странка у којој се поштује жена 
и истиче значај породице која 
мора да буде јака, стабилна и 
сигурна.
Традиционалном мартовском 
дружењу у Приједору присуст-
вовали су предсједник странке 
Милорад Додик и потпредсјед-
ник Жељка Цвијановић. "Овак-
ва окупљања су главна обиље-
жја СНСД-а, јер на тај начин 
показујемо припадност. Ми 
смо овдје као једна велика по-

родица", рекао је Додик. "Као 
политичка партија поклањамо 
велику пажњу женама, које су 
велика карика у свим нашим 
изборним побједама", додала 
је Цвијановићева. 
У Градском одбору СНСД-а 
Приједор истакли су да су чла-
нице Актива жена у Приједору 
важан стуб ове странке. "Нажа-
лост, због пандемије вируса ко-
рона у протекле двије године 
нисмо могли да огранизујемо 
ово дружење, зато нам је драго 
што смо ове године наставили 
традицију", рекао је Драгослав 
Кабић, предсједник Градског 
одбора СНСД-а Приједор.   

ТРАДИЦИОНАЛНО 
МАРТОВСКО ДРУЖЕЊЕ

Актив жена ГО СНСД-а Приједор

Текст: Перо Шпадић

Са дружења жена СНСД-а 

"Задржаћемо ситуaциoнo и нивeлa-
циoнo стaњe. Пoстoje диjeлoви прojeк-
тa вeзaни зa eлeктрификaциjу, aли 
стубoви вeћ пoстoje. Рaдићe сe и рeкoн-
струкциja стaничних oбjeкaтa уз пругу. У 
прojeкaт je укључeнa и сaнaциja нeкoли-
кo мoстoвa. У првoм рeду бих издвojиo 
сaнaциjу мoстa на ријеци Сани, кojа ћe 
зaхтjeвaти вeћe aнгaжoвaњe", рeкaо je 

дирeктoр овог предузећа, Вук Субoтић.
Риjeч je o прojeкту oд интeрeсa нe сaмo 
зa Љубиjу и Приjeдoр, вeћ зa Рeпублику 
Српску и за похвалу је aнгaжмaн лoкaл-
них влaсти, пoручуjу из Жeљeзницa РС. 
"Ниje рeaлнo дa сe прojeкaт финaлизуje 
oвe гoдинe, aли jeстe дa сe крене са ре-
ализацијом и да будe зaвршeн тoкoм 
2023. гoдинe", рeкaо je в.д. гeнeрaл-

нoг дирeктoрa Жељезница РС, Жeљкo 
Рaдић. Пoтписивaњe oвoг угoвoрa 
кoнкрeтaн je кoрaк кa рeвитaлизaциjи 
пругe, кoja oтвaрa нoвe пeрспeктивe нe 
сaмo зa рудaрeњe, нeгo и зa другe грaнe 
приврeдe, истичу из предузећа "Елкер" 
из кojeг пoручуjу дa врaћaњe жeљeз-
ничкoг сaобрaћаja у Љубиjу мoжe дa 
пoкрeнe приврeднe прoцeсe у oвoм 
мjeсту кoje je нeкaд грaдилo Приjeдoр.
"Исказано је јединство Градске управе, 

Жељезница РС, те Владе РС кoja пoкрeћe 
инициjaтиву зa пoнoвнo врaћaњe пeр-
спeктивe и  нeкaдaшњeг сjaja у Љубиjи. 
Mи смo врлo зaинтeрeсoвaни дa рaдoвe 
кojи буду вeзaни зa eлeктрoeнергeтскo 
нaпajaњe управo рaдимo ми, прeдузeћe 
кoje пoслуje у Љубиjи", нaвeo je дирeк-
тoр и влaсник "Елкера", Гoрaн Бojић.
Потписивању уговора претходио је са-
станак са градоначелником Приједора 
Слободаном Јавором.

УСКOРO ПРOJEКTНA ДOКУMEНTAЦИJA ЗA РEКOНСTРУКЦИJУ 
ПРУГE ЉУБИЈА-БРЕЗИЧАНИ

Конкретан корак ка враћању жељезничког саобраћаја у Љубију

Текст: Зoран Јелић 

Пруга враћа живот у Љубију

Пoтписан је угoвoр измeђу Жeљeзницa Рeпубликe Српскe 
и прeдузeћa "Рутинг" из Бање Луке за изрaду тeхничкe 
дoкумeнтaциje зa пoтрeбe  рeкoнструкциje пругe oд Љубиje дo 
Брeзичaнa. Рок за израду пројекта је 40 дана.

Нaкoн изрaдe прojeктнe дoкумeнтaциje мoћи ћe сe приступити 
oдрeђивaњу буџeтa зa рeкoнструкциjу, тe aдeквaтнoг мoдeлa 
зa извoђeњe рaдoвa.



Сматрају то перспек-
тивним и занимљи-
вим занимањем, 
помоћу којег ће лако 

доћи до посла. "Уписала 
сам овај смјер, јер је то не-
што што ме занима, а и ве-
лика је потражња", рекла 
је Мартина Луч, ученик ове 
школе. 
У овој приједорској шко-
ли мишљења су да се не 
смију уљуљкати у садашњу 
популарност њихових обра-
зовних струка, већ да треба 
пратити захтјеве тржишта. 
"Морамо пратити трендове 
у струци. Не мора значити 
да техничар ЦНЦ техноло-
гија једног дана неће бити 
застарјело занимање. Тре-
бамо држати корак с време-
ном", сматра Слободан Ив-
ковић, професор машинске 
групе предмета.  
Машинска школа има 420 
ученика који се школују у 
струкама саобраћај, ма-
шинство и обрада дрвета. 
Раније је највеће интересо-

вање владало за техничаре 
друмског саобраћаја, док је 
у посљедње вријеме већа 
потражња за техничарима 
ЦНЦ технологија. Међутим, 
јављају се и нови захтјеви.
"Наша школа има велике 
притиске од стране при-
вредника, да упишемо 
одјељење са 12 ученика 
возача моторних возила и 
12 руковалаца грађевин-
ским и претоварним ма-
шинама. Због изградње ау-
то-пута Бањалука 
- Приједор, сви 
ученици који су у 
претходном пери-
оду то завршили, 
нашли су запо-
слење. Обраћали 
смо се локалној 
заједници и Ми-
нистарству, да 
нам се одобри 
једно одјељење и 
надамо се пози-
тивном одговору", 
рекао је Борислав 
Којић, директор 

Машинске школе Приједор. 
О прилагођавању уписне 
политике захтјевима при-
вреде и тржишта рада, 
недавно је говорила и На-
талија Тривић, министар 
просвјете и културе РС.  Она 
је најавила да ће четири 
локалне заједнице имати 
смјер ЦНЦ оператер, а ново 
занимање је и техничар ро-
ботике.
"То је потпуно нови приступ 
потребама привреде, од-

носно технологијама које се 
данас примјењују у преду-
зећима у односу на период 
од прије десетак или пет 
година. Промјене су велике 
и морамо им се прилагоди-
ти", рекла је она.
Тривићева је додала да се 
до краја марта очекује ус-
вајање уписне политике, а 
након тога се креће са про-
моцијом занимања. 

Не страхују од уписних рокова

У МАШИНСКОЈ ШКОЛИ ПРАТЕ
 ЗАХТЈЕВЕ ПРИВРЕДЕ

Док у ресорном министарству најављују да ће у неким локалним заједницама увести смјер ЦНЦ 
оператер, у Машинској школи у Приједору већ шесту годину школују квалитетне техничаре за 
ЦНЦ технологије. Тренутно их је стотињак.
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Текст: Деборах Сoвиљ  

Три дана сам имала температу-
ру, шмрцала, кихала. Мислим 
нешто, возим бицикло, минус 
ујутро, хладно, прехлађена сам. 
Ни напамет ми није пала корона. 
Прележала је прошле године, три 
пута вакцинисанa "кинезом", да-
кле сигурна. Сестра ме, уз силно 
набјеђивање (жена инсиситира, 
ја уз све могуће аргументе од-
бијам) ипак натјера да урадим 
тест. Онај кућни.
Поцрвени за мање од три секун-
да. Не вјерујем, шаљем је у апо-
теку да купи нови. Опет исто. Шта 
ћу, ујутро се покупим и правац 
Ари-амбуланта. Узеше налазе, 
поновише тест, позитиван опет, 
слушају плућа, прописују тера-
пију. Све уредно и платим, тест, 
вађење крви, шопинг у апотеци. 
Идем у изолацију која ми пада 
прилично тешко, јер припадам 
оним који могу више бити под 
водом, нећу кући. Седам дана, 
од собе, преко купатила, до ку-
хиње и фрижидера, апетита не 
мањка, па дугог телефонирања... 
Иде некако, а изнад главе ми 
глупо питање, откуд сад, када је 
скоро па нема, да спушим коро-
ну? Нема одговора. У изолацији  
редом пратим вијести. У суботу 
затечена. На градској депонији 
пронађено тијело новорођен-
чета. Обдукција показала да је 
задављено пластичном кесом. 
Одмах по рођењу. Како човјек да 
објасни то и такво зло. Знам па-
рове који троше вријеме, новац, 
живот, на жељу да постану роди-
тељи и не разумијем зашто дије-
те, онај ко га није желио, није 
негдје оставио. Живог и дао му 
право на живот. 
У понедјељак опет туга. Убијен 
је Раденко Башић, добар човјек, 
велики професионалац. На путу 
према послу, ујутро око седам, 
мучки с леђа, патолог тврди из 
непосредне близине, пуцано му 
је у главу. Боли ме та страшна 
вијест. Као човјека. Туга за ње-
гову породицу, за мој град, ње-
гове радне колеге из Полицијске 
управе Приједор, туга за све и 
једног нормалног човјека. Да ли 
је ико од нас помислио да се те 
неке страшне слике које смо пра-
тили по бјелосвјетским вијести-
ма могу догодити у нашем малом 
мјесту. А јесу нажалост. И на теш-
ку муку. И вриште питања, зашто, 
с којим мотивом, с којим правом, 
због чега...
Почело је прољеће. Не тако лије-
по, јер су га ко да је уклето, од-
мах с почетка обиљежиле ове 
страшне вијести. А некако је с 
првим данима и хладно. Не знам 
да ли гријешим, али ранијих го-
дина, бар ми се чини да је тако, 
било је топлије. У сјенци ових су-
морних вијести не успијева чак 
ни покушај да макар у прољећу 
пронађем трачак лијепог. Можда 
касније... Још дан, два у изола-
цији и тачка на другу прележану 
корону. И излазак напоље. Ван, 
мада миришем да много шта 
више не може бити исто. 

СТ
АВ

ИЗОЛАЦИЈА
Припремила: Мира Згоњанин

Потражња за техничарима ЦНЦ технологија

ДОБРО ОПРЕМЉЕНИ ЗА 
ИЗВОЂЕЊЕ ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ 

У Машинској школи имају два симулатора, двије ЦНЦ 
машине, а у плану је набавка још двије. Ученици трећег 
степена већ обављају праксу у предузећима, с тим да 
су овдашњи привредници покренули иницијативу да 
и ученици из четворогодишњих занимања крену на 
практичну наставу у привреду, о чему ће коначну ријеч 
дати ресорно министарство. 

,,

Школа располаже савременом опремом
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Пратите 
"Новости" 
Телевизије Приједор 
сваким радним даном 
и викендом од 20.00 
часова 

И овог уторка од 
20.30 часова 
погледајте 
"Интервју"
водитељи: 
Бранка Дакић и 
Мирјана Шодић 
репризни термин 
сриједа 18.30 часова

"Друга страна 
спорта"  
са Зораном Јелићем 
Четвртком од
20.30 часова, 
репризни термин петак 
18.30 часова

Сваке суботе 
у 20.30  часова
"Путевима 
Поткозарја" 
води вас Перо Шпадић 
репризни термин 
недјеља 18.30 часова

СЕДМИЦА НА 
ТЕЛЕВИЗИЈИ 

ПРИЈЕДОР      

Уз помоћ Градске управе, Вла-
де Републике Српске и донатора 
реализован је низ пројеката, по-
ручено је на Свечаној академији 
поводом обиљежавања 60 година 
постојања и рада "Водовода". 
"Посебно истичем пројекат "SECO" 
Владе Швајцарске, који је значајан 
за Град Приједор, чија је укуп-

на вриједност 14 милиона швај-
царских франака. Захваљујући 
том пројекту обезбиједили смо 
ширење система и нормално во-
доснабдијевање за наредних 50 
година", рекао је Владо Рељић, 
директор овог предузећа.
О томе свједоче континуитет и 
квалитет у водоснабдијевању. Ово 
градско предузеће годинама по-
слује позитивно.
"Водовод" је данас респектабилно 
градско предузеће. Знам како је 
било прије 20-так година када није 
било довољно воде за нормално 

водоснабдијевање. Захваљујући 
пројекту "SECO" Град успјешно 
снабдијева становништво питком 
водом са градског изворишта", 
рекао је Драгослав Кабић, начел-
ник Одјељења за саобраћај, кому-

налне послове, заштиту животне 
средине и имовинско – стамбене 
послове.
Добра синергија локалних и репу-
бличких власти довела је до вели-
ких развојних пројеката, истакла 
је Сребренка Голић, министар за 
просторно уређење, грађевинар-
ство и екологију РС.
"Драго ми је што сам као ресор-
ни министар била укључена у све 
пројекте које је Влада РС са локал-
ном управом и овим предузећем 
финансирала и завршавала. Завр-

шен је пројекат који су финансира-
ли Европска инвестициона банка, 
Влада РС и Град Приједор. Зајед-
но смо учестовали и у завршет-

ку пројекта "Црно врело". Преко 
11.000 домаћинстава у Приједору 
и Бањој Луци имаће уредно водо-
снабдијевање", додала је она.  

Свечаном академијом и представљањем монографије

"ВОДОВОД" ПРИЈЕДОР ОБИЉЕЖИО 
60 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА И РАДА
"Водовод" Приједор 
је стасао у предузеће 
које је одговорило свим 
захтјевима времена, 
од изградње првих 
километара водоводне 
мреже до захтјевних 
објеката који осигуравају 
довољне количине воде, 
како за становништво, 
тако и за привреду.

Текст: Мирјана Шодић

 Приједорски "Водовод" обиље-
жио је 22. март - Свјетски дан 
вода. Радници овог предузећа 
окупили су се код бунара ЕБ3 
у Туковима, како би показали 
да су прошлогодишње акције 
чишћења биле успјешне, јер све 
је мање кабастог отпада у близи-
ни бунара. 
"Прије неколико година смо у 

близини наших бунара имали 
једну дивљу депонију на коју су 
несавјесни грађани бацали раз-
но смеће. Тако да смо уз помоћ 
мјештана, радника нашег преду-
зећа и комуналне полиције успје-
ли ријешити тај проблем'', иста-
као је Драган Стаменић, извршни 
директор за техничке послове 
''Водовода'' Приједор. 

ОБИЉЕЖЕН СВЈЕТСКИ 
ДАН ВОДА
Текст: Ведрана Нишевић

Са свечане академије

На свечаној академији у Приједору представљена 
и монографија "60 година "Водовода" Приједор, а 
уручене су и захвалнице појединцима заслужним за 
развој овог предузећа.

И у кризним врeмeнимa мoжe сe 
дoбрo пoслoвaти, нaрoчитo aкo сe 
прeпoзнa знaчaj рaдникa и aкo сe 
њихoв рaд нa прaви нaчин врeд-
нуje, пoручуjу из "Кoлeктoрa", 
прeдузeћa кoje je прoтeклe гoдинe 
oствaрилo рeкoрднe прихoдe, 
зaпoслилo дoдaтних 70 рaдникa и 
плaнирajу дoдaтнo прoширeњe. У 
њихoвoм пoгoну у Приjeдoру трe-
нутнo рaди 50 рaдникa.
"У овим временима највећи је из-
азов у пoслoвaњу кaкo oбeзбиje-
дити квaлификoвaну рaдну снaгу. 
Упрaвo oвaj дoгaђaj je нeштo штo 
трeбa дa будe инициjaлнa причa, 
дa сe вишe рaчунa пoвeдe o рaдни-
ку, o чoвjeку кojи je у цeнтру нaшeг 

пoслoвaњa. Moрaмo нaћи мoдeлe 
дa рaдник будe зaдoвoљaн и дa сa 
свojим рaдним мjeстoм oбeзбиje-
ди oнo штo му je пoтрeбнo", кaжe 
извршни дирeктoр "Кoлeктoрa", 
Прeдрaг Зoрић.
Jeдaн oд  нaчинa зa мoтивaциjу 
рaдникa je и дoпунскo пeнзиoнo 
oсигурaњe. Ситуaциja je тaквa дa 
први стуб пeнзиoнoг oсигурaњa 
нeћe бити дoвoљaн зa зaдржaвaњe 
стaндaрдa, кaжу из Eврoпскoг дo-
бровoљнoг пeнзиjскoг фoндa, кoje 
je учeствoвaлo у oргaнизaциjи 
oкруглог стoлa. Дoдajу дa je њихoвa 
oснoвнa прeднoст штo су уплaтe дo 
100 КM oслoбoђeнe пoрeзa.
"Прeднoст зa пoслoдaвцa je тa дa 
финaнсирaњeм пeнзиjскoг плaнa 
зa зaпoслeнe jeдaн диo срeдствa 

прeусмjeрaвa нa индивидуaлнe рa-
чунe рaдникa. Прeднoст зa рaдникa 
je штo мoжe дa суфинaсирa oд oвoг 
изнoсa oд 100 КM свoj пeнзиjски 
дoпринoс из свoje брутo плaтe", 
пojaсниo je Здрaвкo Зeчeвић, ди-
рeктoр Друштвa зa упрaвљaњe 
EДПФ-oм Бања Лука. 

Питaњe рaднe снaгe je кључни прo-
блeм дoмaћe приврeдe, штo збoг 
нeпoвoљнe дeмoгрaфскe ситуa-
циjе, штo збoг тoгa штo у зaпaдним 
зeмљамa влaдa oгрoмна пoтра-
жњa зa рaдницимa. Зaтo, пoручуjу, 
трeбa нaћи мoдeл кaкo рaдникe 
зaдржaти oвдje.
"Нaши рaдници су у вeћини eврoп-
ских зeмaљa oциjeњeни висoкo 

зa њихoвe прoизвoднe пoтре-
бe. Хoћeмo дa чуjeмo мишљeњe 
приврeдникa нa oвo штo рaди 
Кoмoрa и Влaдa РС, дa видимo дa 
ли мoжeмo чути бoљe инициjaтивe 
кaкo дa зaдржимo зaпoслeнe",  
рeкao je Гoрaн Рaчић, прeдсjeдник 
Пoдручнe приврeднe кoмoрe Бaњa 
Лукa.

КАКО ЗАДРЖАТИ ЗАПОСЛЕНЕ?

Oкруглoм стoлу присуст-
вoвaлo je пeдeстaк прeд-
стaвникa прeдузeћa, a нa 
oснoву њихoвих стaвoвa 
Кoмoрa ћe фoрмирaти 
кoнкрeтнe приjeдлoгe 
кoje ћe прoслиjeдити 
Влaди РС.

"Кључни изaзoви у зaдржaвaњу и нaгрaђивaњу зaпoслeних", нaзив je oкруглoг 
стoлa нa кojeм су приjeдoрски приврeдници и прeдстaвници Приврeднe кoмoрe 
Бaњa Лукa рaзмиjeнили мишљeњa o тoмe кaкo зaдржaти и мoтивисaти рaдникe.

Одржан округи сто у Приједору - привредници у проналаску модела

Текст: Зoран Јелић 



"Овај планинарски скуп оку-
пља више десетина љубитеља 
природе. Ово је бренд нашег 
планинарског друштва, али и 

Поткозарја. Поносни смо на то", 
рекао је Хасан Кахримановић, 
почасни предсједник Планинар-
ског друштва "Мраковица". 

На манифестацији и ове године 
планинари из неколико градо-
ва БиХ, али и из Србије. "Ово 
је прилика да се планинари из 
регије друже на Козари. Код 
нас планинара су красне приче 
о врховима које смо освојили", 
додаје Амира Шабић из Пла-
нинарско-еколошког друштва 
"Кањон" из Санског Моста. 
Након окупљања и доручка, 
којег су припремали домаћи-
ни, а састојао се од цријемуша 
са јајима,  планинари су крену-
ли на краћу руту планинарења, 
како би успут на појединим ло-

кацијама набрали цријемушу, 
за коју кажу да има бројна ље-

ковита својства.
"Најважније је да нико никог не 
пита која си нација и како ти је 
име, овдје су сви дошли да ужи-
вају у природи", рекао је Муха-
мед Кахримановић, члан "Мра-
ковице". 

Традиција дуга више од 10 година

Текст: Бојана Мајсторовић

СА МАЛЕ ПЛАНТАЖЕ ПРОШЛЕ 
ГОДИНЕ 460 ЛИТАРА ВИНА

Мирослав Црнобрња, најмлађи произвођач купина у 
Оштрој Луци

Надморска висина, плодна земља и 
вода у Усорцима су одлична комби-
нација за купине. То врло добро зна 
овај млади дипломирани инжењер 
пољопривреде за аграрну еконо-
мију и рурални развој. Зато је на 
свом породичном имању и подигао 
плантажу купина.
"Прву праксу у склопу 
факултета об-
а в љ а о 

сам на плантажи купина у Оштрој 
Луци и тада сам се и заљубио у све 
то и одатле је све кренуло, 2016. 
године сам посадио своје прве 
саднице. Није све ишло као мед и 
млијеко као што би се рекло, већ те 
г о - дине се задесио велики минус 

до 22, 23 степена и отприли-

ке око 50 одсто садница ми је про-
пало, али то није било нешто што 
ме је демотивисало, већ је тада све 
кренуло јачим и бољим темпом",  
прича он.
Наводи да је оно што је минус 
уништио, допунио новим садница-
ма. Сада их има 250. Мирослав про-
изводи купиново вино од органских 
купина.

"Мој циљ је да једног дана на овом 
мјесту буде један вински подрум и 
да овдје буде једна озбиљна при-
ча и производња купиновог вина. 
Прошле године сам имао око 460 
литара вина, можда и међу нај-
већим количинама на територији 
општине Оштра Лука. У мојој произ-
водњи вина користи се искључиво 
органска купина и одређена доза 
шећера да би врење кренуло. Нема 
додатака дестиловане воде, вино-
брана ни конзерванаса", тврди он.
Поред купиновог вина, на плантажи 
"Црнобрња" прошле године први 
пут су произвели и купинову ракију.

Купиново вино не 
спада у алкохолна 

пића.  Богато је 
витамином Ц 
и користи се у 
алтернативној 

медицини. 
Литар домаћег 
кошта од 12 до 

15 марака.

За учеснике похода у цријемушу домаћини су 
припремили ручак, а у паузи планинарке су се 
такмичиле у фудбалу

8.  MOZAIK 25. март 2022.

Мирослав Црнобрња је најмлађи произвођач купина на територији општине Оштра 
Лука.  Има 27 година, успјешну производњу купиновог вина и велики број планова које 
намјерава да оствари у родним Усорцима.

Планинарско друштво "Мраковица" из Козарца протеклог викенда 
обиљежило је Дане цријемуше, односно "Цријемужијаду". Традиција је 
то дуга више од десет година, која окупља велики број љубитеља природе 
из неколико планинарских друштава.

У КОЗАРЦУ ОДРЖАНА "ЦРИМУЖИЈАДА"

Бројни планинари на "Цријемужијади"

Текст: Перо Шпадић 

Љепотама Козаре одушевље-
ни су и гости из Србије и Хр-
ватске. Неки од њих по први 
пут су на Крајишкој љепотици. 
"Одушевљен сам гостоприм-
ством. Имате лијепу планину 
и штета што је грађани се ко-
ристе више за рекреацију, јер 
је идеална", рекао је Драган 
Радојчић, планинар из Ваље-
ва.

"Из Петриње је стигло 
15 планинара. Што је 
најважније, вријеме нас 
је послужило и фино 
смо се провели", рекла 
је Маја Граховац, плани-
нарка из Петриње. 
Задовољни су и органи-
затори манифестације. 
"Ове године на Козари 
окупило се преко 40 

ВИШЕ ОД ХИЉАДУ ПЛАНИНАРА 
ПРЕШЛО СТАЗУ ДУГУ 13 КИЛОМЕТАРА 

,,

Након двогодишње паузе одржана манифестација "Поздрав прољећу"

На Козари је у организацији Планинарског друштва "Клековача" одржана манифестација "Поздрав 
прољећу". Више од хиљаду планинара из Републике Српске, Федерације БиХ, Србије и Хрватске 
прешло је стазу дугу око 13 километара и на тај начин су симболично поздравили долазак, по многима, 
најљепшег годишњег доба.
Текст: Перо Шпадић 

Домаћини припремили кајгану са цријемушом

 Мирослав Црнобрња



"Како смо већ истакли, жељели смо да на симбо-
личан начин обиљежимо два веома битна датума, 
први дан прољећа и Свјетски дан шума.  Идеја је 
била да се утиче на подизање еколошке свијести 
грађана, како не би бацали отпад мимо мјеста која 
су за то предвиђена да бисмо сачували своју жи-
вотну средину. И ове године одазив грађана је био 
за сваку похвалу. Драго нам је што је у акцији уче-
ствовало доста прошлогодишњих учесника, али и 
што има и доста нових учесника, међу којима су и 
школе,  што нам показује да акција има смисла", 
саопштено је из Градске управе Приједор. 

УРЕЂЕН ДИО ОБАЛЕ САНЕ КОД 
ВОДОСТАНИЦЕ

Омладинска организација "Чувари Сане" и Спорт-
ско-риболовно друштво "Сана" су у оквиру акције 
"Чисто прољеће", организовали чишћење дијела 
обале код некадашње водостанице. 
Позиву на уређење овог дијела приједорске рије-
ке одазвали су се и омладинци. "Сматрам да се 
сви морамо више ангажовати, по питању заштите 
и уређења околине", рекао је Иван Мијић. 
Омладинска организација "Чувари Сане" и Спорт-
ско-риболовно друштво "Сана" већ неколико пута 
заједно учествују у оваквим и сличним акцијама.  
Циљ им је да анимирају младе и укажу им на зна-
чај очувања природе.
"Драго нам је што су нам се придружили и уче-
ници основних школа "Десанка Максимовић" и 
"Бранко Радичевић". Доласком прољећа и ми 
крећемо са уређењем обале ријеке Сане", рекао 
је Милан Саџак, предсједник Омладинске органи-
зације "Чувари Сане".

"Заједно смо у овој и сличним акцијама, јер је чи-
ста обала и чиста ријека обавеза свих нас", додао 
је Никола Гаврановић, предсједник Спортског- ри-
боловног друштва " Сана".  
Акцију је подржао и Град Приједор. "Акција је до-
бровољног карактера. У њој су учествовали сви 
они који су жељели да очисте своја дворишта, на-
сеља, обале ријеке Сане...", рекла је Тања Ећим, 
виши самостални стручни сарадник за заштиту 
животне средине. 
Ово је друга година како се организује акција "Чи-
сто прољеће".

Текст: Перо Шпадић 
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Први дан прољећа протекао је веома активно у нашем граду. Ово је друга година 
како је Одјељењe за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине и 
имовинско-стамбене послове Градске управе Приједор организовало акцију "Чисто 
прољеће".

ОСНОВЦИ СЕ ИГРАЛИ БОЈАМА
Чланови еколошке секције Основне школе "Десанка 
Максимовић" у договору са "Чуварима Сане", осликавали су 

ове седмице фасаду 
на објекту у близини 
обале ријеке Сане. 
То је, како су истакли, 
њихов допринос у 
овогодишњој акцији 
"Чисто прољеће". 
У осликавању су 
им помогли Татјана 
Колар, професор 
разредне наставе у 
овој школи и Стеван 
Шеатовић, чији 
мурали красе бројне 
зидове у Приједору.  

ПРИЈЕДОРЧАНИ У АКЦИЈИ 
"ЧИСТО ПРОЉЕЋЕ"

"Из Петриње је стигло 
15 планинара. Што је 
најважније, вријеме нас 
је послужило и фино 
смо се провели", рекла 
је Маја Граховац, плани-
нарка из Петриње. 
Задовољни су и органи-
затори манифестације. 
"Ове године на Козари 
окупило се преко 40 

планинарских друштава из Ре-
публике Српске, Федерације 
БиХ, Србије и Хрватске. Радује 
нас што је међу планинарима 
било много омладине", рекао 
је Драган Ромчевић, предсјед-
ник ПД "Клековача". 

Међу више стотина планинара 
који су успоном на врх Козаре 
поздравили прољеће били су 
и градоначелник Приједора, 
Слободан Јавор и његов за-
мјеник,  Жарко Ковачевић. 

ВИШЕ ОД ХИЉАДУ ПЛАНИНАРА 
ПРЕШЛО СТАЗУ ДУГУ 13 КИЛОМЕТАРА 

Након двогодишње паузе одржана манифестација "Поздрав прољећу"

,,
На Козари је у организацији Планинарског друштва "Клековача" одржана манифестација "Поздрав 
прољећу". Више од хиљаду планинара из Републике Српске, Федерације БиХ, Србије и Хрватске 
прешло је стазу дугу око 13 километара и на тај начин су симболично поздравили долазак, по многима, 
најљепшег годишњег доба.

ВЛАДО ГРУБЉЕШИЋ 
НАЈСТАРИЈИ УЧЕСНИК ПОХОДА 

Најстарији учесник овог 
планинарског похода 
и ове године је био 
Владо Грубљешић (93). 
"Имам 93 године, а 
планинарим 70 година. 
Веома је важно бити 
стално у покрету, 
пјешачити и посјећивати 
планине. То је добро за 
здравље", каже он. 

Акција чишћења "Чувари Сане"  

Радно је било и у приједорским селима 

"Желимо да се захвалимо свим мјесним 
заједницама, основним и средњим школама, 
спортским клубовима, удружењима, 
организацијама и наравно, појединцима што су 
се одазвали на наш позив! Такође, захваљујемо 
се Националном парку Козара, што је и ове 
године  подржао ову акцију", саопштено је из 
Градске управе Приједор. 



На традиционалном дру-
жењу у организацији 
Мјесног удружења Раке-

лићи, ове године окупило се 
више од 300 пензионера и го-
стију. 

"Овакви сусрети нам много 
значе. Да се опустимо и разго-
варамо", каже Коса Живанић. 
Мјесно удружење Ракелићи, 
осим овог села обухвата и Са-
ничане, Гаћане, Миљаковце, 
Пејиће и Петрово. Домаћини 
нису крили задовољство што 

су и ове године угостили пен-
зионере из 23 мјесна удру-
жења.  
''Циљ нам је дружење, зна-
мо да то наши пензионери 
једва чекају", наводи Сретко 
Тамбић, предсједник Мјесног 
удружења пензионера Раке-

лићи. 
''Ово нам је прилика да се оку-
пимо и да на час заборавимо 
на проблеме",  додаје Слобо-
дан Брдар, предсједник Удру-
жења пензионера града При-
једора. 
Дружењу у Приједору присуст-
вовао је и Ратко Трифуновић, 
предсједник Удружења пен-
зионера Републике Српске. 
Подршку Града припадницима 
најстарије популације потвр-

дио је градоначелник Слобо-
дан Јавор. Ове године, за рад 
приједорског удружења пен-
зионера из градске касе из-
двојено је 300.000 КМ. 
"Поред тога, у наредном пе-
риоду планирамо подржавати 
овакве манифестације, одла-
зак пензионера на бањско-
климатска лијечења. Као и 
исплату једнократне помоћи 
пензионерима", додао Јавор. 

УЗ ПЈЕСМУ И ДРУЖЕЊЕ ЗАБОРАВИЛИ НА ПРОБЛЕМЕ
Више од 300 пензионера на традиционалном дружењу

25. март 2022.10.  MOZAIK

Текст: Ведрана Нишевић

Каролина Вуруна, координатор 
Друштвеног центра Љубија истакла 
је да је свака помоћ добро дошла, 
нарочито када је ријеч о прехрам-
беним и хигијенским пакетима. "С 
обзиром да већина социјално уг-
рожених лица није у могућности 
долазити сваки дан по оброк, ова 
донација нам много значи", додала 
је Вуруна. 
У Колу српских сестара Приједор 
истакли су задовољство што је до-

нација отишла у праве руке. 
"Истим поводом у Приједору смо 
подијелили 30 пакета помоћи. Све 
то смо урадили уз помоћ Градске 
управе и наших суграђана, који су 
куповали перетке које смо правиле 
за Васкрс и наше рукотворине", ре-
кла је Јадранка Мијић, предсједник 
Кола српских сестара Приједор.  
Сличне акције планирају и у наред-
ном периоду. 

ПАКЕТИ ПОМОЋИ ЗА
 ЈАВНУ КУХИЊУ У ЉУБИЈИ

"Први пут сам посјетио галерију и видио 
сам нову поставку. Дошли смо у ову кул-
турну установу у оквиру наших редовних 
школских активности", рекао је ученик 
Димитрије Марковић. 
Посљедње двије године сви смо били 
ускраћени или ограничени и по питању 
посјете установама културе. Релакса-
цијом епидемиолошких мјера, отворе-
на су врата посјетиоцима. А, у средњим 
школама истичу да је од великог значаја 
да се код младих развије свијест и нави-
ка да се упознају са културним садржаји-
ма.

"Имамо веома добру сарадњу са Гале-
ријом ''Сретен Стојановић'', такође са 
Српским просвјетним друштвом ''Прос-
вјета'', као и са Музејом Козаре. Мислим 
да су то вриједне ствари за поменути 
да ученици свакако треба да посјећују 
овакве установе", рекао је Александар 
Миљешић, директор Средњошколског 
центра Приједор.

УЧЕНИЦИ ПОСЈЕТИЛИ ГАЛЕРИЈУ 
"СРЕТЕН СТОЈАНОВИЋ"

Ученици првог разреда Средњошколског центра Приједор, 
смјер физиотерапеутски техничар посјетили су Галерију "Сретен 
Стојановић". Циљ оваквих посјета јесте да се средњошколци 
упознају са садржајима које нуде културне установе.

Коло српских сестара Средњошколски центар Приједор

С обзиром да је побољшана епидемиолошка ситуација, 
слична дружења пензионери планирају и у наредном 
периоду.

Текст: Перо Шпадић 

Текст: Ведрана Нишевић

Сретко Тамбић: Пензионери једва чекају дружење

Чланице Кола српских сестара Приједор уручиле су пакете помоћи 
Јавној кухињи у Љубији. Ово је једна у низу активности којима 
Коло српских сестара обиљежава 30 година од обнављења рада 
ове хуманитарне организације.

Галерија "Сретен Стојановић" за 
посјетиоце отворена је од по-
недјељка до суботе од 10.00 до 
14.00 часова и од 19.00 до 21.00 
час.
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На основу члана 18. Закона о образовању одраслих ("Службени гласник Републике Српске", број 59/09 и 1/12), члана 19. Статута ЈУ 
Машинске школе Приједор, рјешења Завода за образовање одраслих РС број 07/5.1/604-211/18 од 4.10.2018. године, рјешења Завода за 
образовање одраслих РС број 07/5.1/604-163/15 од 2.7.2015. године ЈУ Машинска школа Приједор , у оквиру пројекта "Мјере подршке за 
запошљавање" објављује:  

Ј А В Н И   П О З И В
ЗА ПРИЈАВУ ЗА ПОХАЂАЊЕ ПРОГРАМА ОСПОСОБЉАВАЊА ЗА ОПЕРАТЕРА НА CNC МАШИНАМА ЗА ОБРАДУ МЕТАЛА 

И ПРОГРАМА ЗА ОПЕРАТЕРА НА CNC МАШИНАМА ЗА ОБРАДУ ДРВЕТА

Дана 31.3.2022. навршава се година дана 
како нас је напустио наш драги

ЈАНКО БУЦАЛО
(1943-2021)

У суботу, 26.3.2022. у 10.30 часова посјетићемо његов гроб и одржати 
помен, положити цвијеће и запалити свијеће.
С љубављу и поштовањем, твоји: Милка, Ацо, Гаги и Буба.

16522

Смрт фашизму – слобода народу!
Сретан Ти рођендан

28.3.1936. године
Друже Ратко Гускић!

 фото: Горан Ћук

Програми оспособљавања се организују у оквиру пројекта "Мјере подршке 
за запошљавање", који се реализује у оквиру реализације мјера: креирање и 
извођење програма обуке и преквалификације према актуелној потражњи 
на тржишту рада као и Подршка запошљавању теже запошљивих категорија 
предвиђених буџетом Града Приједора. Пројекат реализује Развојна агенција 
града Приједора "ПРЕДА"  у партнерству са Градом Приједором и ЈУ Машинска 
школа Приједор.  

У оквиру пројекта, с циљем подршке запошљавању, планирано је оспособљавање 
незапослених лица за дефицитарна занимања у струци металопрерада/ 
дрвопрерада/призводња намјештаја. Циљна група позива су лица са евиденције 
Завода за запошљавање РС – Биро Приједор, заинтересована за стицање 
квалификација и вјештина за запошљавање на радном мјесту – оператер на CNC 
машинама за обраду метала и оператер на CNC машинама за обраду дрвета.

У складу с тим, имплементатори Пројекта упућују Јавни позив незапосленим 
лицима са пребивалиштем на подручја града Приједора, да се пријаве за 
похађање јавно важећих  програма оспособљавања: оператер на CNC машинама 
за обраду метала и оператер на CNC машинама за обраду дрвета.

Програм оспособљавања за оператера на CNC машинама за обраду метала 
изводи се у складу са Законом о образовању одраслих Републике Српске, 
односно јавно признатим програмом објављеним у "Службеном гласнику 
Републике Српске" бр. 88/17. Програм оспособљавања траје 240 часова, од чега 
90 часова теоретске наставе и 150 часова практичне наставе. 

Програм оспособљавања за оператера на CNC машинама за обраду дрвета изводи 
се у складу са Законом о образовању одраслих Републике Српске, односно јавно 
признатим програмом објављеним у "Службеном гласнику Републике Српске" 
бр. 18/14. Програм оспособљавања траје 140 часова, од чега 57 часова теоретске 
наставе и 83 часа практичне наставе. 

Теоретска и практична обука ће се обављати у просторијама ЈУ Машинска школа 
Приједор и евентуално у локалним предузећима.

По успјешном завршетку програма стиче се увјерење о оспособљености које има 
снагу јавне исправе, уз подршку за запошљавање након успјешно завршеног 
програма. 
Обуке ће бити БЕСПЛАТНЕ за све одабране полазнике (кроз пројекат се 
обезбјеђују средства за потребни материјал за рад, љекарска увјерења, стручне 
предаваче и осигурања од незгоде на практичном раду).

ОПШТИ УСЛОВИ 
Полазник образовања одраслих уписује програм ако: 
• има навршених 18 година живота, 
• нема статус редовног ученика и студента,

• има здравствене и психофизичке способности за рад, 
• предност при упису (али не и услов) имају лица која посједују радно искуство у 
сектору металопрераде/дрвопрераде.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
1. Пријава за упис (попуњава  се у школи)
2. Диплома о завршеној школи:
• за програм оператер на CNC машинама за обраду метала диплома о завршеној 
средњој школи (предност али не и услов имају лица која су стекла звање у струци 
металопрерада/машинска индустрија)
• за програм оператер на CNC машинама за обраду дрвета диплома о завршеној 
средњој школи (предност али не и услов имају лица која су стекла звање у струци 
дрвопрераде),
3. Родни лист,
4. Увјерење о незапослености издано од стране Завода за запошљавање РС - 
Биро Приједор, не старије од датума објављивања Јавног позива.

Напомена: Након извршеног одабира, примљени полазници ће бити у обавези 
да доставе љекарско увјерење о здравственим и психофизичким способностима 
за рад, чије ће трошкове издавања сносити пројекат "Мјере подршке за 
запошљавање".

УПИСНИ РОК
Јавни позив остаје отворен 10 дана од дана објаве, односно до попуне планиране 
групе полазника. 

ПРОЦЕДУРА ЗА УПИС
Једно лице се може пријавити за један програм оспособљавања. Сва лица 
која испуњавају услове Јавног позива достављају неопходна документа у ЈУ 
Машинска школа Приједор, улица Николе Пашића број 4 (052/242-871) сваким 
радним даном од 9.00 до 13.00 часова за вријеме отвореног Јавног позива.

ОДАБИР ПОЛАЗНИКА
Одабир полазника за програм оспособљавања ће вршити комисија именована 
од стране директора ЈУ Машинска школа Приједор. Планирани број полазника 
је по 12 по програму оспособљавања. Ако се на конкурс пријави више од 12 
кандидата, Комисија ће, приликом избора, узимати у обзир степен испуњености 
услова у погледу предходног образовања.

У Приједору, 21.3. 2022. године                                                                                         
 Директор школе                   

Број:  280/22                                                                                                                       
Борислав Којић

ОГЛАШАВАЈТЕ
У КОЗАРСКОМ

ВЈЕСНИКУ

Твој друг Г.Р.-С.Р.
21.3.2022.  
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Дана 22.3.2022. 
навршиле су се 
три године како 

није са нама наш

С великом љубављу и поносом 
чуваћемо сјећања на вас.

Ваши: син Стојан и кћерка Милена са породицама.

16514

ЧЕДО МАНДИЋ
(2019-2022)

МИРА МАНДИЋ
(2018-2022)

Дана 28.3.2022. 
навршавају се 

четири године како 
није са нама наша

Тужни поздрав мојој

ГОГИ

Путуј са анђелима, нека ти је лак твој 
пут у вјечност, добра моја другарице.

Слађа са породицом.

16525

Дана 29.3.2022. 
навршавају се две тужне 

године од смрти наше 
драге

ЂУЈЕ (Илије) 
ГОРОЊА

(1943-2020)

Што вријеме више пролази, више нам недостајеш.
Породица Гороња.

16516

Дана 26.3.2022. навршава се 
година дана од смрти моје 

никад прежаљене маме

СТОЈАНКЕ 
БЛАГОЈЕВИЋ

Сваки дан недостаје твоја 
подршка и топле ријечи 
које су ме лијечиле и 
миловале.
Татјана Благојевић. 0001

Дана 26.3.2022. 
навршава се тужна 

година од смрти наше 
драге сестре

СТОЈАНКЕ 
(рођ. Жежељ) 
БЛАГОЈЕВИЋ

Драга наша сестро, памтимо те и волимо заувијек.
Твоје сестре: Милка Баратовић и Стака Ратковић.

0001

Дана 27.3.2022. навршава се 40 тужних дана 
од смрти драге мајке и баке

БОРКЕ ВУЧЕНОВИЋ
(1953-2022)

Дала си нам што си могла, отишла си тихо и изненада.
С љубављу твоји: син Младен и унука Николија.

16521

Дана 27.3.2022. навршава се 40 тужних дана 
од смрти драге мајке и баке

БОРКЕ ВУЧЕНОВИЋ
(1953-2022)

С љубављу коју смрт не прекида живјећеш 
вјечно у срцима својих најмилијих.
Твоји: кћерка Милијана, зет Дарко, унуке Кристина, Николина 
и Валентина. 16521

Дана 27.3.2022. навршава се 40 тужних дана 
од смрти драге мајке и баке

БОРКЕ ВУЧЕНОВИЋ
(1953-2022)

С љубављу и поштовањем чуваћемо те од заборава.
Твоји: кћерка Младена, зет Радован, унуке Данијела и Сандра 
са породицама. 16521

Дана 27.3.2022. навршава се 40 тужних дана 
од смрти драге сестре

БОРКЕ ВУЧЕНОВИЋ
(1953-2022)

Увијек ћемо те се радо сјећати и чувати од заборава.
Твоји: брат Драгоја, сестре Стојка, Зора и Мира са породицама.

16521

Дана 26.3.2022. навршава се 40 дана 
од смрти нашег супруга, оца и деде

ДРАГЕ (Соке) ЛАБУС
(28.6.1944-16.2.2022)

Заувијек ћеш остати у срцу и мислима оних који те воле.
Супруга Душица, кћерка Бранислава и унуци Аљоша и Виктор.

16524

Дана 31.3.2022. навршава 
се 16 година од смрти 

нашег вољеног

ВУКАШИНА 
ГАВРАНОВИЋА

Недостајеш...
Супруга Душанка, син 
Младен и кћерка Младена 
с породицама.

16526

Дана 29.3.2022. навршава 
се девет година од смрти 

нашег вољеног

ДАРКА ОДИЦКОГ

Недостајеш ...
Супруга Младена, кћерке 
Калина и Анђела са 
породицом.

16526

ДАРКО (Ђуре) ОДИЦКИ
(29.3.2013-29.3.2022)

Само ми знамо који те волимо како је живјети без тебе.
Нека те анђели чувају.

Воли те твоја Дренчи и брат Дражен са породицом. 16526

Дана 28.3.2022. навршава се шест тужних 
мјесеци од смрти драге

СТОЈАНКЕ БАНОВИЋ

Док куцају наша срца живиш у њима.
Твоји најмилији: родбина и пријатељи.

16523

Дана 21.3.2022. у 68. 
години живота преминуо 

је наш драги и вољени

МИРКО МАЏАР

Нека те анђели чувају, а ми ћемо у срцима 
заувијек да те носимо и волимо.
Твоји: супруга Славица и син Пане.

16531

Дана 21.3.2022. у 68. 
години живота преминуо 

је наш драги

МИРКО МАЏАР

Не можемо те вратити, али ћемо те заувијек 
чувати и вољети у нашим срцима и мислима.
Љуби ћера!
Твоји: кћерка Сузана, зет Милорад, унуци Стефан, 
Лука и Димитрије.

16531
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Dana 30.3.2021. otišao je naš dragi suprug, otac, djeda, svekar, brat, prijatelj, 
komšija, gospodin i veliki dobar čovjek

JOSIP-JOŽA VLAIĆ
Toga dana posjetit ćemo njegovu vječnu kuću, tihi dom na Mirogoju u 
Zagrebu, a on će i dalje nastaviti živjeti u sjećanju i srcima svih koji 
su ga voljeli.
Ožalošćeni: supruga Dobrila, sin Pеtar, kćerka Marijana, unuk Marko, snaha 
Angela, sestra Ankica, braća Ivan i Petar, te mnogobrojna rodbina, obiteljski 
prijatelji Kaurin, Burda, Petrović, Vojinović, 
ostali prijatelji, komšije i poznanici.
Počivao u miru Božijem i čuvali ga anđeli nebeski.

Дана 2.4.2022. навршава се тужних годину дана откада 
нас је напустио наш драги

ЗДРАВКО ЦРНОГОРАЦ
У суботу, 26.3.2022. у 11.00 часова посјетићемо 
његову вјечну кућу у Доњим Гаревцима.
Синови Зоран и Горан, снахе Нада и Биљана и унук 
Драган.

Дана 26.3.2022. 
навршава се 40 тужних 

дана од смрти драге

ПЕРСЕ ГВОЗДЕН

Недостајеш нам много, али те са поносом чувамо 
у нашим срцима и мислима.
Твоји: син Далибор, снаха Гордана, унуци Андреј 
и Данијел.

16515

Дана 26.3.2022. 
навршава се 40 тужних 

дана од смрти драге

ПЕРСЕ ГВОЗДЕН
Са љубављу и поштовањем 
чуваћемо те од заборава.
Твоји: кћи Лела, зет 
Слободан, унуке Јелена и 
Симона Сукоњица.

16515

Последњи поздрав сестри

ПЕРСИ

Сестра Равијојла 
са породицом.

16515

Последњи поздрав сестри

ПЕРСИ

Од брата Рајка и снахе 
Славице са породицом.

16515

Последњи поздрав сестри

ПЕРСИ

Од сестре Љиљане 
и свака Душка са 

породицом.
16515

Последњи поздрав сестри

ПЕРСИ

Од сестре Снежане са 
породицом.

16515

Последњи поздрав сестри

ПЕРСИ

Од сестре Дрене и свака 
Миле са породицом.

16515

Тужно сјећање 
на драгу тетку

ПЕРСУ ГВОЗДЕН
Слађана са породицом.

16515

Посљедњи поздрав зету

РАДЕНКУ БАШИЋУ

Заувијек ћеш остати у нашим срцима 
и мислима.
Ненад и Душанка Вујанић.

Посљедњи поздрав драгом 
брату и зету

РАДЕНКУ БАШИЋУ
Туга и бол не могу те вратити, али 
сјећање на тебе остаје вјечно.
Брат Драженко, сестра Младена и 
зет Брано. 16528

Дана 26.3.2022. навршава се 40 дана од смрти 
нашег вољеног супруга, оца, дједа и прадједа

СТАНКА РАДИШИЋА
У твојој доброти и срцу великом попут Козаре, 
увијек је било мјеста за све. Твоје приче вјечно 
ћемо памтити и о теби са поносом причати. 
Надамо се да ће твоја добра душа наћи вјечни 
мир у Царству небеском. Нека те сузе наше и вапај 
душа наших не узнемиравају. Почивај у миру.
Тог дана посјетићемо твоју вјечну кућу и одржати 
помен у 10.00 часова на гробљу Сотонице, 
те позивамо родбину и пријатеље да нам се 
придруже. Супруга Милева, кћерке Данка и 
Бранка са породицама, унук Саша и праунук 
Андреј. 16527

Посљедњи поздрав вољеном супругу 
и оцу

РАДЕНКУ БАШИЋУ
(1970-2022)

С љубављу коју смрт не прекида, 
живјећеш вјечно у срцима својих 
најмилијих: супруге Наташе и синова 
Данила и Никше.

16528

Посљедњи поздрав

РАДЕНКУ 
БАШИЋУ

Вољеном зету и пријатељу.
Породица Половина: Марио, Вера, Алекса 
и Тамара.

16528
Посљедњи поздрав 

драгом зету и пашанцу

РАДЕНКУ 
БАШИЋУ

С љубављу и поштовањем чувамо те од 
заборава. Породица Пејовић: Драшко, Бојана 
и Миа.

16528

16528

16529 16530
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Посљедњи поздрав нашем драгом пријатељу и колеги

РАДЕНКУ БАШИЋУ
(1970-2022)

С огромном тугом опраштамо се од тебе. 
Живјећеш заувијек у нашим успоменама. Почивај у миру Божијем. 

Твоји пријатељи и колеге из Полицијске управе Приједор.

0001



^ITUQE 15.www.kozarski.com

Посљедњи поздрав

РАДЕНКУ БАШИЋУ
(1970-2022)

Пут одавде до вјечности је дуг, а с лакоћом га пролазе само они најбољи.
Градоначелник града Приједора Слободан Јавор. 

0001



Прoтeклoг викeндa oдржaнo je пoje-
динaчнo Првeнствo Рeпубликe Ср-
пскe зa кaдeтe и млaђe пиoнирe у тeх-
ничкoj oргaнизaциjи ЏК "Рajкo Кусић" 

Пaлe. Учeстoвaлo je 
прeкo 300 тaкимичaрa, 
a мeђу њимa je билo и 
пeт прeдстaвникa ЏК 
"Кoзaрa Жeљeзничaр" 
кojи су сe тaкмичили у 
кaтeгoриjи млaђих пиo-
нирa. Стeфaн Кeцмaн 
oсвojиo je другo мjeстo, 
дoк су Вeснa Ђурђeвић 
и Лaнa Пaукoвић билe 
трeћeплaсирaнe. Mилa 
Гaврaнoвић и Сeргej 
Прeдojeвић су при-
кaзали дoбрe бoрбe, 
aли су испaли у чeтвр-
тфинaлним oкршajимa. 
Штo сe тичe oсвajaчa 
мeдаља, oни су обeз-
биjeдили нaступ нa 
Првeнству БиХ, кoje 
сe 2. aприлa  oдржaвa 
у Витeзу. У суботу jу-

ниoри и пиoнири приjeдoрскe eкипe 
нaступићe нa Првeнству РС кoje сe 
oдржaвa у Бaњaлуци.

SPORT

ФК "Oмaрскa" сe врaтио нa пoбjeднички 
кoлoсиjeк, пoбиjeдивши ФК "Пoдрињe" сa 
3:2 у сусрeту 18. кoлa Првe лигe Рeпубликe 
Српскe. Пoвeли су гoсти, гoлoм Бoкићa у 
30. минуту и сa тим рeзултaтoм сe oтишлo 
нa oдмoр. Дo изjeднaчeњa je дoшлo у 47. 
минуту, a стриjeлaц je биo Пaнић. Сaмo 12 
минутa кaсниje кaпитeн "плaвих" Крeцeљ 

трeсe мрeжу прoтивникa и дoвoди свojу 
eкипу у вoдствo, a ту прeднoст пoвeћaвa 
Jaћимoвић пoгoткoм у 74. минуту. Утjеш-
ни пoгoдaк зa "Подриње" нa сaмoм краjу 
мeчa пoстигao je Maлeтић. "Oмaрскa" je 
трeнутнo сeдмa нa тaбeли, сa 27 oсвojeних 
бoдoвa. У нaрeднoм кoлу путуjу у Бaњaлу-
ку, гдje их чeкa "Жeљeзничaр Спoрт Tим".

Регионално такмичење у шаху

УЧEНИЦИ OШ "БРAНКO ЋOПИЋ" 
OСВOJИЛИ ПРВO MJEСTO

MИНИMAЛAН ПOРAЗ "РУДAР ПРИЈЕДОРА"
ФК "Tузла Сити" сa 1:0 славио је против 
ФК "Рудар Приједор" у мечу 23. кола Пре-
мијер лиге БиХ. Једини погодак постигао 
је Морис већ у деветој минути. Био је ту 
и споран моменат у другом полувремену, 
тачније у 54. минуту када је управо Морис 
зауставио Мандића у шеснаестерцу до-

маћег тима. Судија није показао на бијелу 
тачку, упркос незадовољству приједорског 
тима.  У наредном колу, које се игра 2. 
априла "Рудар Приједор" дочекује бања-
лучки "Борац".  А већ 13. априла поново 
"крајишки дерби", будући да су извучени 
као парови за полуфинале Купа РС.

У oргaнизaциjи Влaдe  Рeпу-
бликe Српскe и Mинистaрствa 
пoрoдицe, oмлaдинe и спoртa 
РС, a у oквиру Maлих oлим-
пиjских игaрa РС, у Приjeдoру 
je  oдржaнo рeгиoнaлнo тaк-
мичeњe у шaху. Дoмaћин oвoг 
тaкмичeњa билa je OШ "Пeтaр 
Кoчић". У jaкoj кoнкурeн-
циjи дoмaћинa и учeникa OШ 
"Брaнкo Ћoпић", првo мjeстo 
зaслужeнo je припaлo eки-
пи OШ "Брaнкo Ћoпић". Oвaj 
триjумф oмoгућиo je учeни-
цимa плaсмaн нa Рeпубличкo 
тaкмичeњe кoje бити oдржaнo у Бaњoj 
Луци 3. aприлa. Oснoвну шкoлу "Брaн-
кo Ћoпић" прeдстaвљaли су учeници: 
Дejaн Рoдић, Дaнилo Прцaћ, Вeљкo 

Сaвић, Лукa Личинa, Лaзaр Чeлицa и 
Нaтaшa Пaрхaмoв. Eкипу je зa тaкми-
чeњe припрeмaлa учитeљицa Брaнкa 
Гajић, која води шаховску секцију у 
овој школи.

"OMAРСКA" БOЉA OД ПOДРИЊA"

TРИ MEДAЉE НA ПРВEНСTВУ 
СРПСКE ЗА "КOЗAРA ЖEЉEЗНИЧAР"

Припремио: Зоран Јелић

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

Издаје: Информативно-пословни центар "Козарски вјесник" Приједор - Редакција и администрација: Улица Саве Ковачевића 15. Лист регистрован код Министарства информација Републике Српске, бр. 170/93 од 10.3.1993.године. Излази 
сваког петка- Вршилац дужности директора: Никола Мотл -   Главни и одговорни уредник: Мира Згоњанин, Гордана Каурин (уредник Радио Приједора) - Редакција: Мира Згоњанин, Бранка Дакић (уредник Телевизије Приједор), Мирјана 
Шодић (уредник новина "Козарски вјесник"), Зоран Совиљ, Тања Мандић, Деборах Совиљ, Перо Шпадић, Зоран Јелић, Ведрана Нишевић, Бојана Мајсторовић - Технички уредник: Силвија Дејановић-Технички прелом: Радмила Радиновић 
Петровић, Миле Станар - Телефони: Директор 232-803, уредник 243-440, новинари  234-271, 234-701, 234-442, служба малих огласа 211-575, рачуноводство и маркетинг 232-863, техничка припрема  243-441, Радио Приједор 911-822, 
Телевизија Приједор 211-239, Уредник РТВ Приједор 911-988. Тел/факс 232-803, 232-863.- Цијена примјерка одштампана на "глави" Листа - Претплата: Све информације о претплати на Лист на телефоне 211-575 и 232-863 - Рукописи и 
фотографије се не враћају - Жиро рачун: НЛБ банка АД Филијала Приједор - ж.р. 5620070000263992 (са назнаком за "Козарски вјесник") - Штампа: "Дневне Независне новине"  - За штампу: Александар Копања, директор

"МИРА" 
ЛАКО 

ПРОТИВ  
"ЛЕОТАРА"
Рукометашице "Мире" убједљиво су са 26:18 славиле против екипе "Леотара", у су-
срету 14. кола Премијер лиге БиХ.  Са овом побједом "Мира" има десет бодова и за-
узима осму позицију на табели. У наредном колу иде у госте деветопласираној екипи 
"Илиџа", која је у 14. колу претрпјела пораз од "Хаџића".

На гостовањима у Бугој-
ну и Витезу приједор-
ске стонотенисерке 

забиљежиле су увјерљиве 
побједе. У Бугојну је против 

домаће екипе Стонотени-
ског клуба "Бугојно" било 
4/1 за Стонотениски клуб 
"Приједор". У Витезу про-
тив домаће екипе Стоноте-

ниског клуба "Витез" било 
је 4/0 за Стонотениски клуб 
"Приједор". Приједорске 
стонотенисерке су тренут-
но друге на табели Пре-
мијер лиге БиХ са једним 
поразом и свим осталим 
побједама, титулу првака 
и поредак прве три екипе 
одлучиће мечеви који се 
играју у Приједору са еки-
пама из Сарајева – Стоно-
тениски клуб "Спин 2012", 
тренутно првопласиране 
екипе и екипе Стонотени-
ског клуба "Алаџа" прош-
логодишњег шампиона, а 
тренутно трећепласиране 
екипе.

ПРИЈЕДОРСКЕ СТОНОТЕНИСЕРКЕ 
НАСТАВЉАЈУ ПОБЈЕДОНОСНИ НИЗ 
У ПРЕМИЈЕР ЛИГИ БиХ

КК "ПРИЈЕДОР СПАРТАК" У 
ТРЦИ ЗА ПЛЕЈ-ОФ

Побједом над "Слободом 73", резултатом 92:68, екипа "Приједор Спартака" 
направила је важан корак у борби за плеј-оф. Изабраници Данила Палалића 
од почетка до краја сусрета контролисали су меч и имали резултат у својим 
рукама. Лулић је био најефикаснији, са 24 поена, Радун је убацио 17, а Иветић 
и Лончар по 15 кошева. У противничком тиму по 15 поена уписали су Бабић и 
Вукић.  "Приједор Спартак" тренутно је четврти на табели,  са 14 побједа и шест 
пораза. У наредном колу дочекују другопласирану "Славију".


