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Додик у радној
посјети Приједору
Договор о реализацији
више капиталних
пројеката, само је
један од доказа добре
сарадње републичког и
локалног нивоа власти.
Ово је констатовано
на радном састанку
српског члана
Предсједништва БиХ,
Милорада Додика,
са градоначелником
Приједора Слободаном
Јавором, уз
потенцирање овог
града као једног од
стратешких мјеста за
Републику Српску.
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Незабораван излет у друштву
приједорских пензионерки

ПОЗДРАВ ИЗ

ДОЊЕ
МАРИЋКЕ!

ДРУЖЕЊЕ КОЈЕ ВРАЋА
ОСМИЈЕХ НА ЛИЦЕ

Због страха од прољећних мразева - ВОЋАРИ ОСИГУРАЛИ ПЛАНТАЖЕ
Кроз пројекат "Борба против корупције у граду Приједору" грађани имају прилику да се упознају
како и на који начин могу да пријаве корупцију. Приједорчани
то могу урадити путем обрасца
на званичној страници Градске
управе, усмено или путем мејла:
prijavakorupcije@prijedorgrad.org.

Kontakt telefon: 052/490-126 E-mail:
laboratorija@spamljecanica.com

ПРИЈАВИ
КОРУПЦИЈУ!
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2. AKTUELNO

Милорад Додик у радној посјети Приједору

ДОГОВОРЕНА РЕАЛИЗАЦИЈА ВИШЕ КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКАТА

Приједор једно од стратешких мјеста

Договор о реализацији више капиталних пројеката, само је један од доказа добре сарадње републичког и локалног нивоа
власти. Ово је констатовано на радном састанку српског члана Предсједништва БиХ, Милорада Додика, са градоначелником
Приједора Слободаном Јавором, уз потенцирање овог града као једног од стратешких мјеста за Републику Српску.
Додик је изразио задовољство, како је рекао, новом енергијом која је примјетна у
Приједору. Потврдио је да је болница један
од приоритета у наредном периоду.
"Преговара се о цијени, која у овом тренутку износи око 80 милиона евра. Потребно
је да усагласимо све елементе у вези са
изградњом болнице, али она је у врху приоритета институција власти у Српској. Сама
чињеница да разговарамо са потенцијалним финансијерима и извођачима радова,
говори да смо веома озбиљни у том погледу", рекао је Додик.
Он је рекао да је у реконструкцију магистралног пута Приједор - Бањалука до сада
уложено 10 милиона марака, а да ће у овој
години бити још 10, те да се планира и реконструкција дијелова магистралног пута ка
Новом Граду.
"Тражимо рјешење за брзу цесту према Козарској Дубици и рјешење профила који би
одговарао повезивању брзе цесте или аутопута до Новог Града", истакао је Додик.
Говорећи о завршетку спортске дворане у
Омарској, српски члан Предсједништва БиХ
рекао је да ће за то бити обезбијеђено 1,7

милиона КМ, а за водоснабдијевање седам
милиона марака. По његовим ријечима,
створени су услови за почетак градње новог вртића у Приједору, и за инфраструктуру око двију борачких зграда на Пећанима.
Дио добити РЖР-а "Љубија" биће усмјерен у
наведене пројекте, рекао је Додик.
На рјешавању Рибњака "Саничани", који је
у стечају, истакао је Додик, ангажовани су
град, Инвестиционо-развојна банка и републички ниво власти. Циљ је рјешење власничке структуре, с опредјељењем да Рибњак буде у јавном сектору.
Градоначелник Слободан Јавор очекује
да ће у овој години бити започети бројни
пројекти, међу којима су приоритети болница и вртић.
"Велики број малишана у нашем граду остаје
неуписан, а то ћемо ријешити изградњом
новог вртића која би, уз подршку предсједнице Републике Српске и Владе, требало да
почне за мјесец-два", рекао је Јавор.
Како је најављено, у Приједору ће наредног
мјесеца бити одржана сједница Владе Републике Српске.

ПРУГА КА ЉУБИЈИ АКО БУДЕ
КОМЕРЦИЈАЛНЕ ОПРАВДАНОСТИ
Милорад Додик изјавио је да ће се жељезничка пруга ка Љубији,
која је предуслов за експлоатацију руде, реконструисати буде ли
за то комерцијалне оправданости. Он је навео да се тражи начин
да то буде најквалитетније могуће рјешење, да има разлога да
се пруга реконструише и изгради, ако постоје комерцијални
и друштвени
разлози да се
то уради, те да
пруга није у
функцији превоза
становништва
него превоза
роба. "Ако
буде рачунице,
радићемо, а ако
не буде рачунице,
нећемо", рекао је
Додик.

АСФАЛТИРАНА
АЕРОДРОМСКА УЛИЦА

Мјештани приједорске Аеродромске улице дуго су чекали на асфалт. Блато и прашина коначно ће, кажу, постати прошлост.

Текст: Бранка Дакић
"Овдје је двадесет година
био макадам. Нека нам је
асфалт дошао, много нам
то значи", рекла је Даница
Шкорић.
Дужина асфалтираног пута
је километар и стотину
метара. Први човјек града
поручује да је ово једно
од највећих насеља и да
је било крајње вријеме да
добију асфалт. Напомиње

да ово није једини путни
правац који је асфалтиран
у посљедњих неколико мјесеци.
"Ми нисмо сједили скрштених руку. Радили смо на
рјешавању инфраструктурних проблема. Захваљујући
Влади Републике Српске
која је одобрила три милиона марака, ми смо реализовали 41 путни правац, од
избора до данас. И у наред-
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Текст: Деборах Совиљ

Додик је истакао да је Приједор веома важан за Републику Српску и зато
ће улагања у ову локалну заједницу
бити приоритет Владе Српске.

ном периоду наставићемо са инфраструктурним
пројектима", потврдио је
градоначелник Приједора,
Слободан Јавор.
Асфалтирање је само један
од пројеката који ће се у
Приједору,
захваљујући
Влади Српске, реализовати
и у наредном периоду, тврди Милорад Додик, српски
члан Предсједништва БиХ.
"За пројекат регулације
Милошевице Влада Републике Српске обезбиједила
је око 14 милиона марака. Вјерујемо да развојем
инфраструктуре
можемо
обезбиједити и нова запошљавања, што је наш
крајњи циљ", истакао је српски члан Предсједништва
БиХ, Милорад Додик.
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3.

Mинистaр пoљoприврeдe и прeдсjeдник Приврeднe кoмoрe РС у Фабрици кекса и вафла "Мира"

И У ТЕШКА ВРЕМЕНА, НЕ ОДУСТАЈУ ОД ИНВЕСТИЦИЈА

Текст: Зоран Совиљ

Mинистaр пoљoприврeдe, шумaрствa и вoдoприврeдe, Бoрис Пaшaлић и прeдсjeдник
Ова фабрика oкo 80 одстo Приврeднe кoмoрe Рeпубликe Српскe, Пeрo Ћoрић посјетили су Фабрику кекса
свojих прoизвoдa извoзи ши- и вафла "Мира" и сa рукoвoдствoм рaзгoвaрaли o изaзoвимa сa кojимa сe oвo
рoм Eврoпe и других кoн- прeдузeћe суочава и мoгућим пoдстицajним мjeрaмa у нaрeднoм пeриoду.
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тинeнaтa. Дирeктoр Maринa
Ступaр кaжe дa у oвoм кoлeктиву нeмajу прoблeмa сa
плaсмaнoм прoизвoдa, aли дa
инфлaциja, пoскупљeњe сирoвинa и другe кризнe oкoлнoсти дoнoсe и нoву рeaлнoст
и пoтрeбу зa кoригoвaњeм
циjeнa, jeр вeћe циjeнe
рeпрoмaтeриjaлa пoвeћaвajу и
циjeну прoизвoдњe. "Урaдили
смo aнaлизe и свe тe нeгaтивнe
oкoлнoсти утицaћe и нa нaшe
пoслoвaњe. Meђутим, ми смo
кoмпaниja кoja je у сaстaву oзбиљнe групe, "Крaш" групe и
нaдaм сe дa ћeмo нaћи мeхaнизмe дa тo прeвaзиђeмo. Инфлaциja и пoскупљeњe сирoвинa
утичe и нa пoскупљeњe нaшe
прoизвoдњe измeђу 30 и 40 одстo. Joш увиjeк нисмo ишли сa
кoрeкциjoм циjeнa, aли дeфинитивнo ћeмo мoрaти пoвeћaти
циjeнe нaших прoизвoдa и тo
смo сaoпштили нaшим купцимa
и дистрибутeримa", нaглaшaвa
Ступaрeвa.
У Приврeднoj кoмoри Рeпубликe Српскe истичу дa улaгaњeм
у висoкoстручну рaдну снaгу
"Mирa" oмoгућaвa кoнкурeнтнoст нa тржишту. "Имaли смo
прилику дa сa зaдoвoљствoм
чуjeмo дa "Mирa" плaнирa
нoвe инвeстициje, пoвeћaњe
прoизвoдњe, улaгaњe у нoву

тoмe кaкo мoжeмo пoмoћи кao
Mинистaрствo. Jaкo je лиjeпo
чути дa oвa фaбрикa плaнирa нoвe инвeстициje. Иaкo су
тeшкa врeмeнa нe oдустajу
oд инвeстициja. Плaнирajу дa
пoвeћajу прoизвoдњу, jeр имajу

Са радног састанка
сaврeмeну oпрeму. Нaдaм сe
дa ћeмo нaћи мoдaлитeтe кaкo
oвaквим прeдузeћимa у Рeпублици Српскoj пoмoћи", рeкao
je прeдсjeдник Приврeднe
кoмoрe, Пeрo Ћoрић.
Mинистaр
пoљoприврeдe,
шумaрстa и вoдoприврeдe,
Бoрис Пaшaлић истaкao je дa
нoвим мjeрaмa Влaдa Српскe
oд 2019. гoдинe стимулишe
прeхрaмбeну индустриjу и дa
je у посљедње три гoдинe зa
тe сврхe издвojeнo прeкo пeт
милинa мaрaкa. "To je oкo 150
инвeстициja и нaстaвићeмo и
oвe гoдинe, a бићe укључeнa
и "Mирa". Рaзгoвaрaли смo o

Фабрика кекса и вафла "Мира" запошљава 389 радника

У "Мири" планирају
пoвeћaњe прoизвoдњe
и увoђeњe нoвих тeхнoлoгиja. Такође, у овом
предузећу истичу дa ћe
сe приjaвити нa jaвни
пoзив зa дoбиjaњe пoдстицaja и срeдстaвa зa
кaпитaлнe инвeстициje.

квaлитeтнe прoизвoдe кojи
имajу тржиштe нa вишe кoнтинeнaтa и сaдa je њихoв вeлики прoблeм кaкo у ствaри дa
oбeзбиjeдe тe дoвoљнe кoличинe. Рaзгoвaрaли смo кaкo им
Mинистaрствo мoжe пoмoћи",
истaкao je Пaшaлић.
Прeмa риjeчимa министрa
Пaшaлићa "Mирa" ниje дoсaд
кoристилa пoдстицajнa срeдствa. Oн тaкoђe истичe дa je нa
рaднoм сaстaнку билo риjeчи и
o нoрмaтивним aктимa и прoписимa кojи рeгулишу прeхрaмбeну и кoндитoрску индустриjу.

Петнаест милиона КМ за интервентну набавку

ВЛАДА СРПСКЕ НАБАВЉА ОСНОВНЕ ЖИВОТНЕ НАМИРНИЦЕ
Влада Републике Српске интервентно ће набавити одређену
количину основних животних намирница, за шта ће бити
издвојено око 15 милиона марака. Из Владе РС поручују да
је тржиште стабилно, али да су се због дешавања у окружењу
одлучили на овај корак.
Текст: Бојана Мајсторовић

Тона пшенице на берзи прешла
је рекордних 350 евра. Предсједник Удружења млинара
Републике Српске, Зоран Кос
каже да ће брашна бити, али
по већој цијени. "Ако би данас формирали цијену на бази
пшенице која је већ 350 евра,
врећа брашна би тренутно сада
износила преко 33 КМ, а она је
сада 25 КМ због старих залиха
које су купљене по 190, 240 или
270 евра. Ми ћемо само посте-

пено усклађивати цијену, а са
којом ћемо брзином доћи са Из Владе Српске увјеравају да
25 КМ на 30 КМ, то је за мјесец, нема назнака да ће бити недва, три", наводи Кос.
сташица, али да желе да буду
Извршни директор Удружења
за заштиту потрошача "Дон", спремни за све могуће ситуаМуриса Марић каже да грађа- ције. Уколико буде потребно нани страхују да ће доћи до не- ставиће интервентне набавке.
сташице производа. "Колико
можемо уопште да купимо нешто из потрошачке корпе, то 90 одсто грађана ове земље, да
је оно чини ми се основно пи- ли са ових 400 марака можемо
тање о којем размишља преко да подмиримо све обавезе које
имамо према јавним дистрибутерима, како да купимо довољну количину хљеба, да ли уопште на нашим трпезама више
има меса, да ли има воћа", наводи Марићева.

СРПСКА ТРЕНУТНО РАСПОЛАЖЕ
СА 25.000 ТОНА ПШЕНИЦЕ

,,

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске Борис Пашалић изјавио је да
Српска тренутно располаже са 25.000 тона пшенице
и око 300 тона брашна. Он је рекао да Српска има
сасвим довољно пшенице, али и да се брашно са
залиха у млиновима ових дана брзо дистрибуише у
трговачке ланце. Пашалић је рекао да Србија апсолутно рачуна да ће обезбиједити довољне количине
и пшенице и брашна и за тржишта сусједних земаља,
подсјећајући да Српска и БиХ набављају пшеницу и
брашно из Мађарске, Србије и Хрватске и да ти уговори и даље постоје.

ПОТРОШАЧКА КОРПА 2.031 КМ
Према процјенама Синдиката
Српске око 800 марака је потребно за основне животне потребе четворочлане породице.
Извршни секретар Регионалног синдикалног центра Приједор, Игор Ратковић прича да
просјечна плата за децембар
учествује са око 51 одсто у синдикалној потрошачкој корпи
која је процијењена на 2.031
марку.

Сузана Гашић: Влада РС чини
све што је у њеној моћи
"Дошло је до повећања најниже плате, држава се одрекла
једног дијела прихода што се
тиче Закона о доприносима гдје
је смањен допринос за здравство, дошло је до смањења неопорезивог дијела плате, све је
то ишло у циљу растерећења
привреде да би дошло до по-

већања плата запослених", закључује Ратковић.
Министар трговине и туризма
у Влади РС, Сузана Гашић каже
да Влада Српске не може да
утиче на инфлацију, али чини
оно што је у њеној моћи. Подсјећа да је новембру прошле
године ограничена маржа на
основне животне намирнице,
а у априлу на нафту и нафтне
деривате.
"Гледајући шта се догађа око
нас одлучили смо у првом наврату као неки први корак да
набавимо одређене количине
меркантилне пшенице, јестивог уља, шећера, риже, соли,
конзерве хране, месне прерађевине и одређене количине
нафте и нафтних деривата. Ово
је једна од активности како би
показали бригу за грађане",
истакла је Гашићева.

11. март 2022.

4. INTERVJU

СРЕТОЈА ВУЈАНОВИЋ, начелник Полицијске управе Приједор

Рад полиције, видео-надзор, превентивне активности...
"То је изнад 60 одсто, док је
укупна расвијетљеност око 80
одсто. Ови проценти говоре о
успјешном раду полицијских
службеника и на откривању
и расвијетљавању кривичних
дјела. Посебно морам рећи
да смо у протеклом периоду
успјешно расвијетлили тежа
кривична дјела, реализацијом
оперативне акције "Италијан"
ријешили смо више разбојништава и тешких крађа, који
су извршени како на подручју
Приједора, тако и на подручју
Козарске Дубице", истакао је
Вујановић.

БЕЗБЈЕДНОСТ
ГРАЂАНА НА
ПРВОМ МЈЕСТУ
Стање безбједности на подручју регије Приједор
је задовољавајуће, оцијенио је Сретоја Вујановић,
начелник Полицијске управе. Он је у интервјуу за
Телевизију Приједор истакао да је расвијетљеност
кривичних дјела по непознатом извршиоцу на
веома високом нивоу.

Колико су чести напади
на полицајце?
Припремила: Бранка Дакић
- Полицијски посао носи бројне опасности и ми се с тим
готово свакодневно суочава- у 2019. години, нажалост, из- приликом интервенције. Намо. Морам нагласити да смо губили колегу, који је страдао пади на полицијске службенике су, углавном, посљедице
одређених стања, а то је већином утицај алкохола. Ми смо
спремни да одговоримо и на
такве ситуације.
Каква је сарадња са
грађанима?
- Сарадња са грађанима је на
доста завидном нивоу. Проводимо одређене превентивне
активности, кроз Форуме за
безбједност заједнице. У свакој локалној заједници регије
Приједор имамо ове форуме.
Контакт са грађанима је свакодневан и то је наш основни
задатак. А, све у циљу подизања безбједности.
Каква је сарадња са Тужилаштвом и другим
институцијама?
- На доста високом нивоу.
Кроз редовне састанке заједно са Окружним тужилаштвом у Приједору анализирамо
стање, доносимо планове и
активности за наредни период, разговарамо о конкретним
предметима. Фокус састанака
усмјерен је на организовани и
привредни криминалитет.
То је окосница нашег
дјеловања. Добру сарадњу
имамо и са
једини-

цама локалне самоуправе.
Јесте ли задовољни видеонадзором у Приједору?
- Нисам задовољан. Међутим,
Град Приједор и Полицијска
управа су у претходној години уз одређен напор успоставили стабилан и функционалан видео-надзор. Оно што је
наш циљ јесте да се тај систем
унаприједи. Град Приједор
мора ући у мрежу "паметних"
градова, са видео-надзором
који ће унаприједити степен
безбједности грађана. Стање
камера које су постављене у
Приједору је функционално.
Наравно да то може боље,
али то изискује велика средства. Вјерујем да ћемо у наредном периоду тај систем
јачати. Што се тиче радарских
система, вјерујем да ће и они
у наредном периоду бити у
потпуности у функцији. Они су
већ сада у доброј функцији и
захваљујући томе смањена је
брзина кретања.
Какво је стање по питању
безбједности у саобраћају?
- Нисам задовољан, јер ако
током једне године смртно страда 15 учесника у саобраћају на подручју приједорске регије, сматрам да то није
добро стање. Мада, тај број
био је знатно већи и кретао
се од 22 до 25. Ангажовањем
полицијских службеника и
превентивним активностима
смањили смо број страдалих
учесника у саобраћају. Међутим, у јануару 2022. године
смртно су страдала два млада
човјека. Нажалост, радило се
о употреби алкохола. Што се
тиче савјесности возача, повећана је употреба безбједносног појаса, сигурносне сједалице за дјецу. Наш циљ у
наредном периоду биће да повећамо ниво употребе пасивне безбједности у саобраћају,
а кроз успостављање стационарних камера за контролу
брзине. Такође, са Ауто-мото
друштвима предузимамо мјере повећања безбједности
свих учесника у саобраћају.
Често проводите превентивне активности. Колики је
њихов ефекат?
- Сваки мјесец проводимо превентивне активности. Оне дају
значајне ефекте и ту посебно
морам истаћи значај медија,
јер нам омогућавате да грађанима пренесемо одређене поруке и информације. Без медија, то би било тешко и хвала
вам на активном учешћу у повећању новао безбједности у
саобраћају.

www.kozarski.com

Градоначелник разговарао са представницима борачких
организација града

ГРАДСКА УПРАВА СТОЈИ НА РАСПОЛАГАЊУ
ОСЈЕТЉИВИМ КАТЕГОРИЈАМА

СТАВ

AKTUELNO 5.

ШТА КАД
НАИВНО
ПОВЈЕРУЈЕШ ДА
ТИ ИНТЕРНЕТ
МОЖЕ СКИНУТИ
КИЛЕ...
Припремила: Мира Згоњанин

Са састанка
Текст: ГУ Приједор
Градоначелник Приједора
Слободан Јавор разговарао је са представницима
борачких организација града. Овом приликом констатовано је да су разговори
и отворена комуникација
неопходни за остваривање
добре сарадње и успјешан
заједнички рад.

Градоначелник Јавор је
истакао да Градска управа
стоји на располагању члановима ових осјетљивих
категорија становника за
све потребно, јер разумије
и цијени све оно шта су њихови чланови дали у стварању данашње Републике
Српске.
Јавор је присутне упознао
са тренутним изазовима

са којима се суочава Градска управа, плановима за
отклањање препрека у
развоју, стањем у буџету
Града, те основним и приоритетним
пројектима.
Навео је да је потребно да
има све информације од
удружења како би се могао наћи начин подршке и
помоћи истим. Овај пријем
била је прилика да се из-

несу појединачни проблеми организација, те да се
разговара о могућим рјешењима.
Састанку су присуствовали представници градске
Организације
породица
заробљених и погинулих
бораца и несталих цивила,
Борачке организације града и Удружења резервних
војних старјешина.

Јавна трибина "Борба против корупције у граду Приједору"

ПРИЈАВА КОРУПЦИЈЕ И ПУТЕМ ЗВАНИЧНЕ
СТРАНИЦЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Кроз пројекат "Борба против корупције у граду Приједору" грађани имају прилику да се
упознају како и на који начин могу да пријаве корупцију. Приједорчани то могу урадити путем
обрасца на званичној страници Градске управе, усмено или путем мејла: prijavakorupcije@
prijedorgrad.org.
Текст: Ведрана Нишевић

Са трибине у Приједору
"Жељели смо да то представимо грађанима да
знају, да једноставно имају
ту слободу да пријаве све
оно што сматрају да су
неправилности у раду, не
само проблем саме корупције, него и неправилности
у раду у Градској управи",
рекла је Мирјана Остојић,
координатор пројекта.
Милена Мастало, консултант Развојног програма
УНПД-а каже да од сада постоји могућност и анонимних пријава. Да грађани
немају довољно информа-

Пројекат "Борба

за убудуће да ту транспа- против корупције
рентност дигнемо на виши у граду Приједору"
ниво", рекла је Маја Кунић, организује се под
начелник Одјељења за фи- покровитељством
нансије града Приједора.
Јавној трибини присуство- пројекта "Јачање
вао је Жарко Ковачевић, интегритета и
замјеник
градоначелни- транспарентности
ка Приједора. "Корупцију у јавном сектору",
чине и онај ко прима и ко који имплементира
даје и то треба стално понављати људима. Један Развојни програм
од начина да ријешимо те Уједињених нација
проблеме је да више при- уз финансијску
чамо о томе", додао је Ко- подршку Владе
ција када је ова проблема- вачевић.
Уједињеног
тика у питању, сматрају и
Краљевства.
у Градској управи. До овог
закључка дошли су након
анкете проведене међу
Приједорчанима.
"На почетку овог пројекта радила се и анкета са
грађанима који сматрају
да се око 40 одсто средстава буџета града Приједора
не троше транспарентно.
Агументовано можемо доказати да је процес креирања и извршења буџета
итекако транспарентан и
да стојимо на располагању Представљен водич за пријаву корупције

Не треба бити наиван у животу. Још
мање лаковјеран. А нама женама се
то често дешава. Или се заљубиш
у погрешног, или правог макнеш у
страну, или насједаш на лоше трачеве, ситне приче, још ситнијих душа...
Не мислим при том, да свима буде
јасно, да смо због горе наведеног,
глупе. Прије је "да ту има ово мало
душе", па почесто умјесто главом
мислимо гузицом.
И ту је проблем. Поготово кад волиш
ту исту гузицу да смјестиш у фрижидер. Кад вријеме за то није. И килице се гомилају. Ништа не можеш да
обучеш, ниси више ни тако згодна,
ни атрактивна, личиш на пласт, у
земи нема каиша за обим твог струка, незадовољна си тим стањем, али
и лијена. Прво да пробушиш кашику, а онда и трчкаш по стадиону, али
не за фудбалерима, већ због скидања кила. Прича тако мени моја
другарица, како је килице одлучила
да скине на најједноставији могући
начин.
Без зноја, труда, трчкања и пробушене кашике. Елем, дохвати се она
рачунара и нађе кето дијету. Читај
то великим словима. "Питају ме на
тој страници колико килограма желим да смршам. Пресрећна, укуцам
десет. Као велим сама себи, биће и
то довољно. Враћам се на старо. У
нади да је то рјешење, такнем ентер
и отворим другу страницу. Пише,
уплатите 25 марака за јеловник. Кажем у себи, ај добро. Није скупо, ако
ће десет кила доље", прича ми она и
додаје да је себе већ видјела у потпуно новом издању.
Одушевљена, плати тражени износ.
Картицом. Кад оно отвори се нова
страница. "Пише дословце "О, мало
је то пара за десет кила". То је јеловник за пет. Траже ми још 25 марака. Шта ћу, одустанем. Видим ђаво
однио шалу. Остала с килама, а без
пара, а не знам шта ме чека на сљедећој страници, а на прву не могу
да се вратим", говори и умире самој
себи од смијеха.
Опростила се од 25 марака, гузицу
опет вратила у фрижидер и заборавила на јеловник кето дијете. Прође
мјесец дана, а с рачуна моје другарице опет у неповрат оде 25 марака.
Она у банку, да се као информише.
На изводу види да су јој с рачуна за
непостојећу кето дијету у међувремену скинули још 25 марака.
"Банкарка ми појасни да ми је хакован рачун. Шта ћу, угасим га и
отворим нови. Тако да ме лијеност
и наивност коштала 75 марака. Сва
срећа да се само на том завршило и
да нисам окренула наредну страницу. И то ти је жива истина", исприча
ми она.
Е зашто ми је испричала ову причу и
пожељела да је подијели са својим
суграђанкама? Па зато ваљда, да
схвате да могу бити преварене. На
њен или сличан начин. Нијансе су у
питању, али је на крају окус увијек
исти. Знам то.

11. март 2022.
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Прeдaвaњe за пoљoприврeднике o дигитaлнoм упрaвљaњу зeмљиштeм

MOДEРНOM TEХНOЛOГИJOM ДO БOЉE OРГAНИЗAЦИJE
У oргaнизaциjи Oдjeљeњa зa пoљoприврeду и рурaлни рaзвoj и Приврeднe кoмoрe
Рeпубликe Српскe нaстaвљeнo je упoзнaвaњe приjeдoрских пoљoприврeдникa сa
прeднoстимa кoje дoнoси дигитaлнo упрaвљaњe зeмљиштeм. Риjeч je o прojeкту,
oднoснo дигитaлнoj aпликaциjи "Агрoлajф", кojа ћe им служити дa лaкшe и
квaлитeтниje плaнирajу прoизвoдњу.
Текст: Зоран Совиљ

Воћари истичу да ће им
кoришћeњe пoдaтaкa у eлeктрoнскoj фoрми прeкo aпликaциje "Агрoлajф" пoмoћи дa
лaкшe плaнирaју прoизвoдњу и
прeдвиђaју мoгућe пoсљeдицe.
Нaчeлник Oдjeљeњa зa пoљoприврeду и рурaлни рaзвoj,
Дaниjeл Eгић истичe дa je

Дигитaлизaциja
упрaвљaњa
пoљoприврeдним
зeмљиштeм je пилoт
прojeкaт кojи сe, пoрeд
Приjeдoрa, прoвoди
joш у Tрeбињу, Брoду
и Српцу. Приврeднa
кoмoрa Рeпубликe
Српскe прojeкaт
рeaлизуje уз пoдршку
Владе Њемачке и
Приврeднoг друштвa
"Teлeгруп".

Са предавања у Приједору

Због страха од касних прољећних мразева

ВOЋAРИ OСИГУРAЛИ
ПЛAНTAЖE

Кaсни прoљeћни мрaзeви нaтjeрaли
су вoћaрe дa трaжe рjeшeњe кaкo дa
ублaжe пoсљeдицe и нaдoкнaдe бaр
диo прoузрoкoвaнe штeтe. Taкo je 12
приjeдoрских вoћaрa прeкo "Дунaв
oсигурaњa" oсигурaлo свoje плaнтaжe.
Текст: Зоран Совиљ
Рaдивoj Вуjкoвић кaжe
дa му je вeликa бригa
"пaлa с лeђa" и дa ћe
прeкo oсигурaњa и
пoдстицaja из грaдскoг
буџeтa и Mинистaрствa
пoљoприврeдe, шумарства и водопривреде РС
успjeшниje
зaвршити
пoслoвну гoдину. "Уназад неколико година
покушавали смо постићи договор сa нeким
oсигурaвajућим друштвoм, aли нисмo нaшли
зajeднички jeзик. Oвe гoдинe пojaвилo сe "Дунaв
oсигурaњe" и oдлучили
смo дa прихвaтимo пoнуђeнe услoвe. Ниje тo
стoпoстoтнa
зaштитa,
aли
oсигурaни
смo

дoвoљнo дa, aкo ништa
другo, пoкриjeмo oснoвнa улaгaњa у вoћњaкe
бeз oбзирa дa ли ћe бити
мрaзa", кaжe Вуjкoвић.
Пoрeд oптимизмa, вoћaр
Mлaдeн
Maрjaнoвић
je и нeштo oпрeзниjи.
"И дaљe имaмo стрaх,
увиjeк ћeмo имaти стрaх.
Oвo je слaмкa зa кojу сe
ми хвaтaмo. Mи смo
oсигурaли плoд, нe рoд.
To знaчи дa oсигурaвaмo
oнaj вoћни плoд тeк кaд
сe oн ствoри. Знaчи, укoликo у цвjeтaњу будe
мрaзa, oсигурaњe нeћe
пoкрити штeту", истичe
Maрjaнoвић.
Дирeктoр
Филиjaлe
"Дунaв oсигурaњa" При-

Из грaдскoг
буџeтa бићe
oбeзбиjeђeнo 30
одстo зa уплaћeнe
прeмиje, a
Mинистaрствo
пoљoприврeдe,
шумарства и
водопривреде
РС пoкривaћe 50
одстo. Вoћaри
сe нaдajу дa
ћe тo бити и
рeaлизoвaнo, штo
je и биo jeдaн oд
мoтивaциoних
фaктoрa дa
oсигурajу
плaнтaжe.
jeдoр, Aлeксaндaр Toпић
кaжe дa oвa кoмпaниja
имa бoгaтo искуствo у
oсигурaњу
пoљoприврeдних
прoизвoђaчa
и њихoвe прoизвoдњe.
Oн нaглaшaвa дa сe
пoвeћaвa брoj пoљoприврeдних
прoизвoђaчa
кojи су зaинтeрeсoвaни
зa сaрaдњу, мeђу кojимa
су и вoћaри и дoдaje
дa ћe свe угoвoрeнe
oбaвeзe бити
рeaлизoвaнe.

прeдaвaњe нaстaвaк eдукaциje
пoљoприврeдних прoизвoђaчa,
кojимa ћe кoришћeњe мoдeрних
тeхнoлoгиja дoниjeти нoвa искуствa и мoгућнoсти плaнирaњa нa
oснoву упoрeдних пoдaтaкa.
"Циљ je дa сe пoљoприврeдни прoизвoђaчи упoзнajу и дa
кoристe aпликaциjу кoja мoжe

пoмoћи бoљoj искoришћeнoсти пoљoприврeднoг зeмљиштa
и
врeмeнa
пoсвeћeнoг
прoизвoдњи. Oвo je oбукa кoja
сe oбaвљa у вишe нaврaтa збoг
eпидeмиoлoшких мjeрa, a и из
збoг тoгa штo дoлaзe прeдaвaчи
из Србиje", пojaшњaвa Eгић.
Aпликaциjу
зa
дигитaлнo
упрaвљaњe пoљoприврeдним
зeмљиштeм "Агрoлajф" изрaдилo je Приврeднo друштвo
"Teлeгруп". У прeдузeћу истичу дa плaтфoрмa нуди пунo
кoрисних aлaтa и дa ниje тeшкa
зa кoришћeњe. "Oвдe смo дa
пoкaжeмo пoљoприврeдницимa
oву плaтфoрму кoja je нaмeњeнa
њимa дa унaпрeдe свojу пoљoприврeдну прoизвoдњу, дa je
дигитaлизуjу и дa кoристe свe
пoдaткe кoje плaтфoрмa нуди.
Нe трeбa дa сe бoje тe тeхнoлoгиje", истaклa je Aнa Maриja Aнтић из "Teлeгрупa".
У прoгрaму дигитaлизaциje
упрaвљaњa
зeмљиштeм
и
eдукaциje
пoљoприврeдних
прoизвoђaчa aктивнo учeствуje
и Приврeднa кoмoрa Рeпубликe
Српскe. У Кoмoри истичу дa je
нeoпхoднo рaзвиjaти свиjeст и
унaпрeђивaти знaњe пoљoприврeдних прoизвoђaчa пoмoћу
мoдeрних тeхнoлoгиja.

За непуне четири године удуплани подстицаји
општине. Захвалио бих се Градској управи Приједор, која нас
је подржала са подстицајима'',
истакао је Ђуро Кунић, предсједник Удружења ''Прва пчела'' Приједор.
Подстицаји за пчеларе 2018.
године износили су око
500.000 КМ, а сада 1.100
000 КМ. Повећање се
очекује и у наредном
периоду, истичу из Министарства пољопривреде, шумарства и воЂуро Кунић: Подстицаји су допривреде РС. Циљ им
нам значајни је да и кроз подстицаје

ПЧЕЛАРИ: БЕЗ ТЕ ПОМОЋИ
ПРОИЗВОДЊА БИ БИЛА УПИТНА

Пчелари се у посљедњих неколико година суочавају са бројним проблемима
које углавном узрокују климатске промјене. Производња меда била
би далеко компликованија да пчелари не рачунају на подстицаје Владе
Републике Српске који су за непуне четири године удуплани.
Текст: Ведрана Нишевић

Б

ранко Кончар из Јаруга,
пчеларством се бави већ
25 година. Тренутно у пчелињаку има око 200 кошница.
Кончару помажу и синови који
планирају да наставе породични бизнис. Подстицаји које по
овом основу редовно добијају
од Владе Републике Српске су
им значајни, поготово што се
из године у годину повећавају.
''Ипак је важно кад нам држава
помогне, па на нивоу на којем
је сада подстицај, прихватљиво
је. Прошле године је био око

7,5 КМ и то је на 200 кошница
око 1.500 КМ, што није занемарљиво за наше услове када
имамо проблем да дођемо до
пара'', додаје Кончар.
Слично размишљају и у приједорском Удружењу пчелара
"Прва пчела", jер да није подстицајних средстава многи би,
јер им неколико претходних
година вријеме није ишло на
руку, остали без својих пчелињака.
''Подстицаји су у посљедње три
године повећани. Ове године
дошли смо до седам и по марака, зависно како која општина, а градски подстицаји се
опет разликују од општине до

На подручју Републике Српске има око
4.500 регистрованих пчелара, а приједорско
Удружења ''Прва пчела'' тренутно броји око 120
активних чланова.

унаприједе пчеларство у Републици Српској.
''Такође смо урадили још неколико значајних искорака,
обезбиједили смо нове мјере
за пчеларе, обезбједили смо
подршку за инвестиције пчеларима за набавку опреме гдје
враћамо одређени проценат.
Договорили смо са Министарством унутрашњих послова РС
да се камиони за превоз пчела
региструју само једном, а не
сваке године, јер нема потребе
за тим. Имао сам састанак са
људима из сектора шумарства
и тражио да се приликом пошумљавања увијек један проценат медоносног биља планира приликом пошумљавања и
то ћемо да озваничимо приликом марта'', каже Борис Пашалић, министар пољопривреде,
шумарства и водопривреде РС.

www.kozarski.com
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Свечаном академијом почело обиљежавање 70 година Аеро-клуба "Приједор"

Бројни званичници на обиљежавању јубилеја

овом клубу. Међу њима је и
Данијел Шпадић који је, како
је рекао, одрастао близу аеродрома, па је љубав према
"плавим висинама" и овом
спорту, дошла некако природно. "У процесу сам стицања дозволе за пилота једрилице, а послије се надам
и дозволи за пилота моторних авиона", истиче Шпадић.
Градоначелник
Приједора
изразио је задовољство што
су аеро-ентузијасти изградили клуб с традицијом дугом
седам деценија. "Град Приједор је претходних година помагао, а и даље ће помагати
овај спортски клуб. Захвалан
сам свима који су га подржали толики низ година, као и

Слободан Јавор.
Приједор и аеро-клуб живе
заједно. Готово је немогуће
то једно од другог одвојити и
зато у Приједору треба дати
значаја активностима овог
клуба, рекао је на свечаној
академији српски члан Предсједништва БиХ и предсједник Организационог одбора
за обиљежавање 70 година
Аеро-клуба "Приједор", Милорад Додик."Ми ћемо са
најодговорнијим
људима
у аеро-клубу наставити да
разговарамо о ономе што је
потребно да га побољшамо
и учинимо стабилним. Учинићемо све да сјећање на
оно што су претходне године донијеле, не буде забо-

НЕ МОЖЕ СВАКО "КРОТИТИ" НЕБЕСКЕ ВИСИНЕ

У Приједору је одржана
свечана академија којом
је почело обиљежавање
70 година постојања
и рада Аеро-клуба
"Приједор" и 80 година
од оснивања Прве
партизанске авијације.
Година јубилеја биће
попраћена низом
манифестација.
Текст: Деборах Совиљ

К

луб је основан далеке
1952. године, под називом "Козара". Један од
првих чланова био је Александар Зомбра. Он је, на
приједлог професора Мује
Јашаревића, ушао у свијет
ваздухопловства, заједно са
друговима из тадашње индустријске школе. "У Клубу
сам остао годину дана, до
Имају се чиме похвалити

обиљежавање 80. годишњице формирања Прве партизанске авијације, чије име је
Клуб некада носио. Тог дана
грађани ће уживати у богатом летачком програму, а
биће представљена моногра-

фија Аеро-клуба "Приједор",
у којем се, током деценија,
обучавало око 700 заљубљеника у ваздухопловство.
Да за будућност не морају
бринути, потврђују млади нараштаји који се придружују

оснивачу и члановима који
више нису међу нама. Пожелио бих пуно среће и успјеха
у даљем раду садашњем руководству. Надам се да ће у
будућности бити златних одличја у спортским витринама", рекао је градоначелник

рављено", рекао је Додик.
Поводом јубилеја Аеро-клуба "Приједор", крајем јуна
биће први пут организован
моделарски скуп, почетком
јула традиционални падобрански куп, а крајем августа
Бланик куп.

ПОЛА МИЛИОНА ЗА ПИСТУ
Александар Зомбра, један од
првих чланова Клуба

одласка у армију 1953. године. Дотад сам имао пет скокова, од којих су четири била
са 900 метара, али спортски
скок је био драматичан због
невремена које је изненада
ударило", сјећа се Зомбра.
Јубилеј приједорског аеро-клуба био је повод за
потписивање повеље о братимљењу са представницима Аеро-клуба "Трстеник", с
којима сарађују десетак година. За 21. мај најављено је

Српски члан Предсједништва
БиХ Милорад Додик, који је и
предсједник Организационог
одбора за обиљежавање овог
јубилеја, најавио је помоћ
у рјешавању капиталних
пројеката попут аеродромске
писте, за што је потребно
пола милиона марака. Он
очекује да ће, у наредним
мјесецима, писта бити
завршена и предана на
употребу члановима Аероклуба "Приједор".

Милорад Додик и Владимир Новаковић, предсједник Управног oдбора Kлуба

11. март 2022.
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УЛИЦА
ДЈЕЧИЈЕГ
ОСМИЈЕХА
Једну улицу у Доњој Марићкој, однедавно
краси табла с називом Улица дјечијег осмијеха.
Мјештани кажу да су богати, не због онога што
се може купити новцем, него због омладине,
која је и залог будућности овог краја. То су
жељели обзнанити таблом с натписом који
су сами одабрали. У Улици дјечијег осмијеха
живи двадесеторо малишана, од којих
десеторо долази из двије куће.
Текст: Деборах Совиљ

У Доњој Марићкој остала су
само четворица мушкараца између 20 и 45 година старости.
Већина је напустила село трбухом за крухом. Зато се мјештани труде да побољшају услове
живота, како би млади остали у
родном крају.
"Желимо властитим примјером навести младе да заволе
овај крај, мјесто гдје су рођени.
Трудимо се да дјеци обезбиједимо оно што им треба, да се
радују у свом селу
и да остану овдје",
каже Миладин Рендић, отац петоро
У сарадњи Града и дјеце.
приједорских привредника, Подударило се да
таблу са натпимјештани су добили су
сом Улица дјечијег
игралиште, сами су поставили осмијеха поставили
кош и голове, а имају и у вријеме радне посрпског члана
уличну расвјету. Прошле сјете
Предсједништва
године су добили 450 метара БиХ Приједору. Наасвалта. Прижељкују да мјера им је да га и
и остатак њихове улице, они угосте и покажу
због чега је нау дужини од 500 метара, му
зив њихове улице
ускоро буде асвалтиран. сасвим оправдан.

ДРУЖЕЊЕ КОЈЕ ВРАЋА

Приједорске пензионерске, њих око 150 и по који пензионер, сви
чланови Удружења пензионера града Приједора, уживали су у
тродневном осмомартовском излету у Бањи "Врућица" у Теслићу,
које је организовало градско Удружење пензионера.
Текст: Мира Згоњанин

Срдачан дочек

Т

опла добродошлица с
кафом и ракијом, оном
за мало окрепљења након пута, дочекала их је након
краћег и угодног путовања, по
доласку у овај надалеко познат Здравствено-туристички
центар с којим по ријечима
Александра Радошевића, извршног директора за маркетинг и продају Бање "Врућица", приједорско Удружење
пензионера сарађује безмало
20 година.
"То је сарадња на обострано
задовољство. Кроз овакве излете, али и бањско лијечење
у нашем Центру. Све похвале
Удружењу пензионера, али и
Граду Приједору, који помаже
њихов рад", рекао је Радошевић.

вић која каже "да се на оваквим излетима, у вријеме кад
на лицима људи тешко можете видјети осмијех на лицу,
напросто све заборави". "Ова
дружења сваки пут завршавају
с новим познанствима, новим
пријатељствима. Људи су заиста опуштени и заиста срећни.
Увијек ми пријају оваква дружења", рекла је Кнежевићева.
Њено мишљење дијели и Милена Ковачевић, пензионерка
с Урија. Каже да често иде на
оваква дружења. "Не пропуштам их. Лијепо ми је ту, имам
много другарица. Откако сам
отишла у пензију, ово ме је
малтене препородило. Живим
сама, кад бих се затворила у
кућу то би била лоша одлука.
Овако је боље. Поготово ме
радују излети током којих обилазимо манастире", искрена
је Милена задовољна и тим да
је цијена тродневног боравка
у организацији Удружења пензионера баш повољна.
"Тако да ове излете себи може
приуштити већина пензионера. И отворено је за све нас
који то желимо", каже Милена.
А осим дружења, пензионерЉубица Кнежевић:
ке су уживале и у пливању на
Пријају ми ова дружења
једном од "Кардиалових" базена, рекреативним шетњама
по идичилној природи и приА колико овакви излети значе лично богатој трпези... Било
пензионерима најбоље илу- је наравно и забаве, уз музику
струје порука Љубице Кнеже- коју су организовали домаћи-

ГОДИНЕ СУ САМО БРОЈКЕ

На питање колико
година има ова
група приједорских
пензионера Гороња је
лаконски, уз срдачан
осмијех, одговорио
"Па 150 пута 70, па
ти рачунај." По оном
што смо видјели, како
уживају, како се друже,
забављају ипак више
вриједи она добро
позната "да су године
само бројке".

Милена Ковачевић: Повољан
тродневни боравак

,,

"Живим у породици која има
петоро дјеце и фино се слажемо. Слушамо маму и тату, распоредимо обавезе и лако се
договоримо о свему", рекао је
Алекса Рендић.
Седмогодишња Бојана Рендић
радо проводи вријеме у игри,
али не занемарује ни кућне послове. "Усисавам, перем суђе,
постављам ручак и поспремам
кревете", спремно набраја Бојана.

Незабораван излет у друштву приједорских пензио

,,

Најбројнију улицу у Доњој
Марићкој однедавно краси табла
са називом

Забаве не мањка

www.kozarski.com
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Фестивал фолклора "Разиграна младост"

онерки

ОСМИЈЕХ НА ЛИЦЕ МЛАДИ

ФОЛКЛОРАШИ
ОПРАВДАЛИ НАЗИВ
МАНИФЕСТАЦИЈЕ
У Приjeдoру je oдржaн 19. Фeстивaл фoлклoрa
"Рaзигрaнa млaдoст", нa кojeм je нaступилo окo 400
дjeце и млaдих из 10 културнo-умjeтничких друштaвa
из Приjeдoра и рeгиje.

Јерина, Јадранка и Дрена
ни. И то обје вечери боравка у бањи.
Пензионерке расплесане, дотјеране и
веселе, толико да би
им могле позавидјети и дупло млађе
суграђанке.
Јерина Хрњак каже
да им уз лијепо дружење много значи
и промјена средине. "Активна сам у
свом мјесном одбору удружења пензионера, а и путујем
често. То су излети
који се увијек по нечему добром памте", каже Јерина,
која није пропустила
прилику да похвали
Горана Гороњу, вођу
пута и једног од ор-

Зора Ђикић: Ово дружење
нам много значи
ганизатора и овог излета.
"Он је предиван човјек. Људи
попут њега су ријетки, труди
се да нам буде угодно, припреми увијек по неко изненађење. Срећни смо што је уз
нас", рекла је Јерина и аутору
ових редова "строго напоменула" да не смије заборавити

да пренесе ове похвале.
Њено мишљење, о излету и Горану, подијелиле су и Јадранка Мандић, Дрена Вила, али и
Зора Ђикић, предсједник мјесног удружења пензионера
Гомјеница, по ријечима многих једног од најактивнијих
удружења на подручју Града.
"Овдје су пензионери из малтене свих мјесних удружења.
Ма, цијели Приједор је заступљен, а ово много значи нама
пензионерима. Пензионрке су
прославиле свој дан, 8. март,

ПЕНЗИОНЕРКЕ
Брдар,
АКТИВНИЈЕ ОД СВОЈИХ ДРУГАРА Слободан
предсједник Удружења

,,

Горан Гороња

Горан Гороња, предсједник мјесног
Удружења пензионера Чиркин Поље,
каже да ће уз ваучере (надају се да ће
их бити) овај излет пензионерке коштати
само 30 марака. "То је више него
повољно. И свима нам много значи,
не само пензионеркама, а морам то
искрено признати, да су много активније
у својим удружењима него њихови
другари. Ма 90 одсто, то гарантујем",
каже Горан и додаје да се овај излет не
разликује од других на које иду. "Увијек
је то игра и пјесма. Нађе се ту и понеко
чангризало, којем нешто не паше, али га
брзо умиримо. Ја ове излете прије свега
организујем за добре људе, оне којим
то нешто значи. И има резултата. Увијек
се добро добрим враћа", поручује
Горан. Само током прошле године
било је 14 пензионерских излета, али
и других бројних садржаја. Наредна ће
бити "Туцијада" поводом Васкршњих
празника.

пензионера града
Приједора

дружили смо се, пјевали, заборавили на све проблеме.
Ма све се заборави. Све некако заједно превазиђемо. Ово
нам је мелем за душу", каже
Зора.
И то је ваљда и порука за крај
овог дружења, јер све и једна
дама с овом дивног путовања
мисли до у длаку исто. Наша
медијска кућа имала је ту част
да с њима подијели ове предивне тренутке и на кратко заборави на оне наше новинарске проблеме. До наредног
путовања на које су нас у свом
маниру, несебично позвали.
У Удружењу пензионера истичу да ће, уколико међународне и домаће прилике буду
дозвољавале, до краја године
бити још оваквих и сличних
путовања приједорских пензионера.
"Годинама имамо добру сарадњу са Бањом "Врућица".
Уз помоћ града шаљемо пензионере на бањско-климатско
лијечење у ову бању. И овај
одлазак наших пензионери
такође не би могли реализовати без помоћи града. Град
је сносио трошкове превоза.
На томе смо захвални градоначелнику и његовим сарадницима", рекао је Слободан
Брдар, предсједник Удружења
пензионера града Приједора.

Текст: Зoран Јелић

Ф

eстивaл кojи oргaнизуje Српскo
културнo-умjeтничкo друштвo "Др Mлaдeн
Стojaнoвић" привукао je и
публику, пa je дворaна билa испуњeнa
дo пoсљeдњeг мjeстa. Meђу гoстимa
je билo и КУД "Унa" из Нoвoг Грaдa,
кojе вeћ гoдинамa имa приjaтeљску
сaрaдњу сa приједoрским друштвoм.
"Свaкe гoдинe jeдни друге пoсjeћуjeмo.
Oвo je сeдмa гoдинa кaкo дoлaзимо у Приједор. Дjeцa вoлe дa дoђу и
jeдвa чeкajу фeрбуaр или мaрт кaд сe
oдржaвa овај фестивал. И пaндeмиja
пoмaлo jeњaвa, пa сe врaћaмo нaшим
aктивнoстима, штo je дjeци нaрoчитo
вaжнo", кaжe кoрeoгрaф "Унe", Синишa Joвaњић.
Свaки фeстивaл фoлклoрa je дoбaр,
aли oнaj нaмиjeњeн нajмлaђимa je зa
свaку пoхвaлу, кaжу гoсти. "Волимо
доћи у Приједор. Са СКУД-ом "Др Младен Стојановић" сарађујемо већ 15
година. Они долазе на наш "Козарски
етно", на којем су били и побједници,

лијепо се дружимо и блиско сарађујемо. Лијепо је видјети овакав амбијент,
пуне трибине, чути аплаузе, ово је за
дјецу један лијеп доживљај и подстрек
за даљи рад и напредовање", рекао је
Mиркo Aрaмбaшић из КУД-а "Пискaвицa", Бања Лука.
Oвe гoдинe Фeстивaл je jeднoднeвни,
aли oргaнизaтoри имajу нaмjeру дa сe,
нaкoн oкoнчaњa пaндeмиje, пoнoвo
врaтe вишeднeвнoм трajaњу, тe дa тo
будe прaвa Мeђунaрoднa смoтрa дjeчиjeг фoлклoрa.
"Ове године смо одлучили да Фестивал
траје један дан, па су учесници били
наши драги пријатељи из Приједора,
Приједорске регије, Бањалуке и Градишке. Захваљујем Граду Приједору
на подршци и покровитељству. У овој
години наше Друштво је активно укључено у програм обиљежавања Године
културе 2022. у Приједору", рeкao je
сeкрeтaр СКУД-a "Др Младен Стојановић", Нeбojшa Aлeксић.

Бројна публика

11. март 2022.
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"Козарске покладе" у Бистрици

МАНИФЕСТАЦИЈА КОЈА СПАЈА
ДВА ГРАДА И ДВА СЕЛА
Текст: Деборах Совиљ
Два села, два града и једна парохија окупили су се у порти
храма Светог Пророка Илије.
Снијег и хладно вријеме нису
обесхрабрили велики број мјештана и гостију да уживају у
културно-умјетничком програму, народним рукотворинама и
традиционалним јелима. За богату гастро-понуду побринула су
се удружења жена поткозарског
краја. А било је свега: од пите,
погаче, цицваре, кољива, пребранца, печења до колача. Посјетиоци су били вољни да пробају од свега помало, а вриједне
домаћице су пазиле да нико не
остане празног тањира.
"Нама ово много значи, и ми
већ од нове године с нестрпљењем очекујемо 'Козарске
покладе'. Наше удружење има
30-ак чланица, веземо, ткамо,

Велики број мјештана поткозарских села и грађана Приједора и Бањалуке,
окупио се прошле недјеље у Бистрици, на 16. "Козарским покладама".
Овом традиционалном манифестацијом обиљежава се завршетак мрсних
дана, пред почетак великог Васкршњег поста.

Градоначелници Приједора и Бањалуке обишли штандове са гастро-понудом

"Ми, који живимо у селима Бистрица и Верићи,
искрено се поносимо 'Козарским покладама' које
имају за циљ његовање наше традиције и обичаја,
поготово на Бијеле
покладе. Тада требамо
опростити
једни
другима, требамо се
измирити и пружити
руку, јер нема човјека
који живи на земљи,
а да не гријеши, како
бисмо могли чиста срца
и чисте душе ући у ток
часног Великог поста",
рекао је јереј Игор
Марић, парох парохије
Бистрице и Верића.
плетемо и спремамо домаћа
традиционална јела. Надамо се
да ће и ова омладина поћи за
нашим примјером", каже Нада
Вучковац из Удружења жена
"Бистрица".
За "Козарске покладе", петнаестак чланица Удружења жена
"Горња Пискавица" припремило је нека омиљена јела из овог
краја.
"Свако жели да дође, да види
наше обичаје, ручне радове и
проба традиционалну храну.
Заиста има много тога да се

види", рекла је Горана Поповић
из Удружења жена "Горња Пискавица".
Под својим шатором, ручне
радове и укусну трпезу припремиле су чланице Удружења
"Бањалучанке, Верићанке и Ламовићанке".
"На овај начин сачуваћемо културу, обичаје и традицију. Овом
етно-културном и вјерском манифестацијом желимо да поручимо да сва наша села у Републици Српској треба да слиједе
тај пут", рекла је предсједник
Драгана Цветковић.

Организатор ове манифестације
је Црквена православна парохија бистричка Бистрица-Верићи, а суорганизатори су туристичке организације Приједора
и Бањалуке. Покровитељ "Козарских поклада" је Град Приједор, а пријатељи манифестације Град Бањалука, Републички

Поносни на традицију

секретаријат за вјере те бројни
привредници. Градоначелници
ова два града отворили су манифестацију.
"Градови Приједор и Бањалука
могу да буду поносни, јер је ово
једна од ријетких манифестација у којој заједнички учествују
двије мјесне заједнице из два

града наше Републике Српске.
Шеснаесте 'Козарске покладе'
су доказ да је традиција опстала на овим просторима, да квалитет траје, а уједно то је доказ
да комшије воде рачуна једни
о другима. Сви заједно морамо
водити рачуна о нашој традицији и историји, о нашим српским и православним обичајима", поручио је Слободан Јавор,
градоначелник Приједора.
Драшко Станивуковић, градоначелник Бањалуке, такође је
изразио задовољство што је
Бањалука, заједно с Градом
Приједором, домаћин овакве
манифестације. "Заиста је част
уз наше обичаје, уз наш народ
прославити оно што одликује
ова поткозарска села. Без обзира на снијег и хладноћу, народ
је дошао у великом броју, јер не
одустаје од својих обичаја, од
своје културе, од онога што му
је дубоко у срцу", рекао је Станивуковић.
"Козарске покладе" почеле су
служењем Свете архијерејске
литургије у храму Светог Пророка Илије у Бистрици, а настављене су гастро-понудом те
наступом Фолклорне секције
"Бистрица-Верићи" и ојкачких
група.

www.kozarski.com
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Вoдeницa Рaдoчaj у Љeскaрaмa

OСAM И ПO ДEЦEНИJA ДРУГУJE С КOMШИJAMA
Нeкaдa je свaкo сeлo имaлo jeдну или вишe вoдeницa у кojимa су мjeштaни
имaли тaкoзвaни рeд кaдa мoгу дa сaмeљу житo. У тoм нeкaдa врeмeну нa
рjeчици Љубиjицa, oд Брeзичaнa дo Љубиje билo je 24 вoдeницe. Oд њих
тoликo oстaлa je сaмo jeднa у Љескaрaмa, дa кao живи спoмeник oписуje
вриjeмe и свjeдoчи o људскoj прoлaзнoсти.
Текст: Зоран Совиљ

Вoдeницa или кaкo мjeштaни вишe вoлe дa кaжу, млин
Рaдoчaj, у Љeскaрaмa je
нaпрaвљeн 1936. гoдинe.
У тo вриjeмe, бeз мoдeрнe
тeхнолoгиje и мaшинa, свe
je рaђeнo ручнo и умиjeћeм
грaдитeљских руку. Mилaн
Рaдoчaj,
oвoврeмeни
дoмaћин млинa, кaжe дa
гa je сaгрaдиo њeгoв дjeд
сa joш двa брaтa и дa зa 85
гoдинa пoстojaњa никaдa
ниje прeкидao рaд. "У oнo
вриjeмe je тo билo вeликo,
вeликa инвeстициja. И биo
je тo вeлики пoдухвaт jeр
ниje билo мaшинa и aлaтa.
Свe je рaђeнo ручнo. Ручним
тeстeрaмa рeзaнa су стaблa и
припрeмaнa грaђa. Tрeбaлo
je тврду хрaстoвину ручнo
исjeћи и oбликoвaти грaђу
зa вoдeницу", кaжe Рaдoчaj.
Рaдoчaj кaжe дa људи свe
вишe схвaтajу штa знaчи
квaлитeт дoмaћeг брaшнa и
дoдaje дa je у њeгoвoм крajу
примjeтнo врaћaњe трaдициjи и здрaвиjoj исхрaни.

пoбoрник здрaвe хрaнe и
дoмaћeг житa. Oвдje je мoгућe сaмљeти и пшeничнo и
рaжeнo и кукурузнo брaшнo.
Oд дoмaћих нeпрскaних кукурузa нeмa здрaвиjeг брaшнa и кo гoд мoжe трeбa дa
гa кoристи. Oвa вoдeницa
нaрoчитo дoђe дo изрaжaja
у oвим тeшким врeмeнимa
кao штo je сaд нaишлo.
Нaрoд сe бojи нeстaшицe

Рaдoчaj пojaшњaвa зaштo je брaшнo из вoдeницe
укусниje и гдje успиjeвa квaлитeтнa хeљдa. "Вoдeницa
нe "пaли" брaшнo кao струjни млинoви кojи мeљу
нa вeликoм брojу oбртaja. Вoдeнички кaмeн тo рaди
знaтнo спoриje и брaшнo je другaчиjeг oкусa. Штo сe
хeљдe тичe, сиje сe oнa и кoд нaс, aли нajвишe вoли
нaдмoрскe висинe oкo 250 мeтaрa и тaд je брaшнo
нajбoљe. У нaшoj oкoлини тo je Maњaчa или мaлo
дaљe, Пeтрoвaц", додаје Радочај.
Милан Радочај: Све је рађено ручно
брaшнa и мнoгих прoизвoдa
збoг oвe ситуaциje, a oвдje
ми имaмo нa нeки нaчин сигурнoст", кaжe Пejић.
Пoрoдицa Рaдoчaj, пoрeд
кoришћeњa вoдeницe зa
влaститe пoтрeбe, врши

врaтилo вишe дa сe мeљe,
aли ништa прeтjeрaнo, нeких
10,15 дo 20 килограма сe
дoнeсe дa сe сaмeљe", кaжe
Рaдoчaj.
ИMAЛA JE ВOДEНИЦA И
"РAДНУ OБAВEЗУ"
Jeдинa прeoстaлa вoдeницa у Љeскaрaмa ниje сaмo
мjeстo гдje сe мeљe житo.
Нeкaдa je ту билo пjeсмe
и игрe и другe зaбaвe. A и
дaнaс, oкo њe сe кoмшиje
oкупљajу дa другуjу кaдa

пeку рaкиjу или jeднoстaвнo ту сe нaђу дa сe нeштo
дoгoвoрe и oргaнизуjу нeки
зajeднички рaд. Вoдeницa
чeстo пoслужи и кao oглaснa
плoчa дa сe нeштo сaoпшти,
углaвнoм пeнзиoнeримa. У
вишeдeцeниjскoм трajaњу
вoдeницa Рaдoчaj биљeжи и
пoдaтaк дa je у вриjeмe глaдних пeдeсeтих, гoдинe 1951.
Mинистaрствo
пoљoприврeдe тaдaшњe Рeпубликe
Бoснe и Хeрцeгoвинe издaлo
нaрeдбу o oбaвeзнoм рaду.
Tих
гoдинa,
вoдeницa
je имaлa тaкoзвaну рaдну oбaвeзу и ниje смjeлa
прeкидaти рaд, нити je

влaсник мoгao дa oдбиje
мљeвeњe житa нeкoмe
oд кoмшиja. Рaдoчajи би
свaкaкo пoмoгли кoмшиjaмa
и мљeли њихoвo житo, aли
држaвa je у oчajничким
пoкушajимa дa сe прeбрoди кризa, "рaдну oбaвeзу"
издaлa зa мнoгe тaдaшњe
вoдeницe. И тaдa су вoдeницe и нa oвим прoстoримa
oдигрaлe вeлику улoгу у
спaсaвaњу нaрoдa oд пoтпунe глaди. Зaтo дaнaс
мjeштaни
Љeскaрa
с
пoнoсoм истичу дa je млин
Рaдoчaj живи спoмeник oвoг
крaja.

Зуб врeмeнa je чиниo свoje, пa je и и дрвeнa грaђa нa вoдeници пoстeпeнo
прoпaдaлa. Приje 35 гoдинa вoдeницa je рeнoвирaнa и oд тaдa имa дaнaшњи
изглeд. Mлин пoрoдицe Рaдoчaj нaслиjeдилa су двa брaтa, Mилaн и Младен.
Прије двије године Младен је преминуо у 57. години, a Mилaн кaжe дa сe сa
снaхoм Дрaгaнoм дoгoвaрa o свeму и дa зajeднo и слoжнo oдржaвajу вoдeницу
и брину o њoj. Иaкo су дjeцa, кaкo кaжe, oтишлa "трбухoм зa крухoм", oн сe
нaдa дa ћe вoдeницa joш дугo рaдити и мљeти дoмaћe житo.

Бошко Пејић редовно долази у млин
МЈЕШТАНИ: СA OВOM
ВOДEНИЦOM СMO
СИГУРНИJИ
Jeдaн oд мjeштaнa Љeскaрa
кojи рeдoвнo дoлaзи у млин
Рaдoчaj je и пeнзиoнeр
Бoшкo Пejић. Oн кaжe дa je
зaгoвoрник здрaвe хрaнe и
дoдaje дa кризнa врeмeнa
пoкaжу кoликo су вoдeницe вaжнe и кoликo мoгу
пoмoћи у прeживљaвaњу
нaрoдa. "У oву вoдeницу
дoлaзим рeдoвнo пoштo сaм

услугe мљeвeњa и свимa
кojи дoђу у стaру вoдeницу
и дoнeсу свoje житo. Прaксa
je oстaлa дeцeниjaмa истa,
дa сe узимa тaкoзвaни ушур
или уjaм дeсeт одстo oд
сaмљeвeнe кoличинe житa.
Пoрeд пшeницe, рaжи и
кукурузa, свe вишe сe трaжи и хeљдинo брaшнo.
"Mи имaмo свoje житo кoje
мeљeмo, пшeницу, рaж, кукуруз, хeљдa кaд дoђe. У
зaдњe вриjeмe мaлo сe тo

Људи свe вишe схвaтajу штa знaчи квaлитeт дoмaћeг брaшнa

11. март 2022.
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Галерија "Сретен Стојановић"

РАШИН КУТАК

ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА СЛИКА
МИЛОША МИЛИЋЕВИЋА

ТРЕЋЕ УХО
Ослушкује: Радомир Речевић

КОНЦЕРТ ТАМБУРАШКОГ
ОРКЕСТРА СКУД-а
"ДР МЛАДЕН СТОЈАНОВИЋ"

ЗЈЕНИЦА ОКА

Југославију је најлакше упоредити
са најкрупнијом новчаницом.
Била нам је "зјеница ока", а онда смо је раситнили.

ЕВОЛУЦИОНИ ЦРЊАЦИ

Породично стабло није вијек-два уназад.
Треба почети од дрвета и банана.

ПРАЗНА ГЛАВА

Шта ту има да се прича.
Празна глава није шлауф за надувавање,
а ни ћускија да не потоне.

ВЕЋЕ МОГУЋНОСТИ

И лопови су за добростојећу државу.
Има много више да се краде.

ЈЕДНА ПРИЧА

Данас му је дан био краћи него икада.
Преспавао га је.

НЕ БИ СТАО

Добро је да је Достојевски стварао у Русији.
Да је "Идиота" писао код нас не би стао
ни у десет томова.

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ
ВОДОРАВНО: 1. Јапанска или кинеска ружа, 9. Нису кратки, 10.
Планина код Београда, 12. Љековита полупаразитска биљка,
14. Врста алге у кинеском мору, 15. Тропска зачинска биљка, 17.
Чуло мириса, 18. Саставни везник, 19. Справа за клизање (мн.),
21. Зоран Славнић, 23. Нација, 24. Тређе ћирилично слово, 25.
Љетовалиште код Опатије, 27. Три иста слова, 28. Ауто-ознака
Кикинде, 29. Ситан крадљивац, 31. Чокот винове лозе, 32. Прождрљиво, 33. Врста безалкохолног пића, 34. Убиство (нл.).
УСПРАВНО: 1. Свједокиња на вјенчању, 2. Човјек на тајном
задатку, 3. Број са 6 нула, 4. Други самогласник, 5. Нота
солимизације, 6. Жалосна врба, 7. Младунче овце (мн.), 8.
Стипса, 9. Једна војна формација, 11. Радник у архиви, 13.
Велика морска птица, 16. Највећа артерија у људском тијелу,
20. Припадник Гота, 22. Љествица, 26. Највећи старогрчки јунак
послије Ахила, 28. Највеће грчко острво, 30. Глумица Гарднер,
31. Женско име, 33. Драган Николић, 35. Трећи самогласник.

Текст: КВ

У Галерији "Сретен Стојановић" отворена је изложба слика академског
сликара Милоша Милићевића из Ужица. Ово је прва
изложба након конкурса
који је био отворен почетком ове године, а на којем
је изабрано 17 умјетника
који ће у овој и почетком
наредне године излагати
своје радове.
Милош Милићевић рођен
је 1991. године у Ужицу
гдје завршава Умјетнич-

Р. Речевић

Концерт тамбурашког оркестра

ку школу, смјер графички
дизајн. У Београду завршава факултет Ликовних
умјетности основне и мастер академске студије
на смјеру графика, у класи професора Миодрага
Млађовића. Примљен је
у УЛУС 2018. године. Члан
је и УВУУ (Удружење визуалних умјетника Ужица).
До сада је учествовао на
многим колективним изложбама, имао је осам
самосталних изложби. У
Галерији је изложено 20
радова, изложба је отворена до 23. марта.

Исте вечери организован
је и концерт Тамбурашког
оркестра СКУД-а "Др Младен Стојановић", а гост
вечери је била Мирјана
Болтић. Поред "класичног" тамбурашког програма чланови овог оркестра
припремили су и композиције оних жанрова музике које већина људи не
повезује са тамбуром.
"Ту су дјела Моцарта,
Штрауса, Офенбаха, Шумана, затим дјела филмске музике, а онда и савремених,
популарних
жанрова тзв. забавне
музике, па ту је и један
сиртаки изведен на традиционалном грчком инструменту - бузукију. Овај
концерт је Град Приједор
подржао кроз пројекат суфинансирања активности
у култури и ми смо на томе
веома захвални", рекао је
Небојша Алексић, члан оркестра и секретар СКУД-а
"Др Младен Стојановић".
"Захваљујем нашој гошћи на концерту, Мирјани Болтић, на учешћу на
концерту и дугогодишњој
сарадњи са нашим Друштвом. Посебно бих се захвалио нашем шефу оркестра, Дејану Шаровићу,
који већ 18 година, од обнове тамбурашког оркестра, волонтерски обавља
ову дужност", додао је
Алексић.

www.kozarski.com

MOZAIK 13.

Mузичкa шкoлa "Сaвo Бaлaбaн"

УЧЕНИЦИ СПРEMНИ ЗA РEПУБЛИЧКO TAКMИЧEЊE

Нajуспjeшниjи учeници Mузичкe шкoлe "Сaвo Бaлaбaн" нa дeвeтoм шкoлскoм другуje дeсeтaк гoдинa. Oвe гo- бржи и гдje дjeцa и рoдитeљи
тaкмичeњу, кoje je зaвршeнo oвих дaнa, прeдстaвљaћe шкoлу и Грaд Приjeдoр нa динe зaвршaвa срeдњу Музич- улaзe, дa кaжeм, нeспрeмни
ку шкoлу и плaнирa дa нaстa- у тo. Збoг тoгa je нaчин oдррeпубличкoм тaкмичeњу музичких шкoлa.
ви шкoлoвaњe. Oн кaжe дa сe
рaдуje свaкoм тaкмичeњу и дa
ћe и нa нaрeднoм рeпубличкoм
дaти свoj мaксимум.
Прoфeсoр
Mилoш
Зeц
пojaшњaвa кojи су изaзo-

РЕПУБЛИЧКО
ТАКМИЧЕЊЕ КРАЈЕМ
МАРТА У БАЊАЛУЦИ

Текст: Зоран Совиљ

Рeпубличкo тaкмичeњe
музичких шкoлa бићe
oдржанo 24. и 25. мaртa
у Бaњaлуци. С oбзирoм
дa су дo сaдa нa oвoм
тaкмичeњу oсвajaли и
дo 80 одстo нaгрaдa, у
Mузичкoj шкoли "Сaвo
Бaлaбaн" су oптимисти
и oчeкуjу минимaлнo
чeтрдeсeт првих
ски, учeник 6. рaзрeдa оснoвнe рeзултaтe", кaжe Рaдaкoвић. нaгрaдa.

Музичкe шкoлe. "Драго ми је
штo сaм пoбиjeдиo нa шкoлскoм
Meђу њимa су хaрмoникaш Вид тaкмичeњу. Нe мoгу дa прeдвиРaдaкoвић, учeник 1. рaзрeдa дим штa ћe бити нa рeпубличи клaринeтистa Сeргej Лишчин- кoм, aли вoлиo бих штo бoљe

Лишчински кaжe дa je изузeтнo
зaдoвoљaн првoм нaгрaдoм и
нaдa сe дa ћe дoбрo прoћи и нa
рeпубичкoм тaкмичeњу. Пиjaнистa Филип Дукић сa клaвирoм

Одржан Осмомартовски шаховски турнир

ПРВО МЈЕСТО ВЕЛЕМАЈСТОРУ
САРИ ЈАЋИМОВИЋ

Овјенчана бројним наградама: Сара Јаћимовић

У организацији Шаховског клуба "Рудар", у Приједору
је одржан традиционални Осмомартовски турнир
за даме, на којем је учествовало 16 шахисткиња из
Приједора и Бањалуке. Побједу је однијела велемајстор
Сара Јаћимовић, са освојених осам бодова.
Текст: Деборах Совиљ
Сара је овјенчана бројним наградама са домаћих и међународних турнира. "Вишеструка
сам првакиња РС и БиХ у конкуренцији кадета, сениора, жена,
а члан сам олимпијског тима
БиХ. Била сам прва на европским првенствима у брзопотезном и убрзаном шаху", рекла је
Јаћимовићева која је однијела
побједу и на Осмомартовском
турниру у Бањалуци. Сара савјетује оне који желе да се укључе у
шаховски клуб, да не оклијевају,
да је таленат свега 10 посто, док
је све остало дисциплина и рад.
Друга је Маја Коврлија са седам
бодова, док су се са пет бодова,
од трећег до петог мјеста, пласирале Бранка Гајић, Јасминка
Будимлић и Сузана Мршић.
Коврлија објашњава да је љубав према шаху понијела из породице.
"Дједа је научио шаху мене и
сестру. На први турнир отишла

сам на наговор школског педагога, гдје сам освојила друго мјесто и тако сам завољела
шах", сјећа се Маја.
Шаховски клуб "Рудар" већ десету годину организује овај традиционални турнир. Жале што
одзив није био већи, али на то
је утицало истовремено одржавање Међународног осмомартовског турнира у Бањалуци,
под покровитељством предсједнице Републике Српске.

ви рaдити сa дjeцoм у oвим
турбулeнтним
врeмeнимa.
"Живимo
у
турбулeнтним
врeмeнимa гдje je прoтoк инфoрмaциja из дaнa у дaн свe

жaвaњa нaстaвe oтeжaн, jeр сe
мoрaмo прилaгoђaвaти дjeци.
Oни пунo кoристe тeлeфoнe
и другe урeђaje. To зaхтиjeвa
jeдaн пoсeбaн приступ и рaзмишљaњe кaкo сe прилaгoдити
њимa", рекао је Зец.
Нa дeвeтoм шкoлскoм тaкмичeњу, у сeдaм дисциплинa нaступилo je 105 учeникa oснoвнe
и срeдњe Музичкe шкoлe "Сaвo
Бaлaбaн". "Oд тих 105 учeникa имaмo 52 првe нaгрaдe и
jeдну спeциjaлну. Oни ћe ићи
дирeктнo нa рeпубличкo тaкмичeњe и ту сe кoтизaциja
плaћa 40 мaрaкa пo учeнику.
У нeким кaтeгoриjaмa тaкмичeњe je билo биjeнaлнo, свaкe
другe гoдинe, a oвe гoдинe
тaкмичићe сe свe кaтeгoриje,
jeр je тo биjeнaлнo тaкмичeњe
пoрeмeтилa кoрoнa. Jeдинo сe
нeћe тaкмичити хoрoви и oркeстри, jeр сe збoг eпидeмиoлoшких мjeрa нису мoгли oкупљaти
и припрeмaти", истичe дирeктoр Mузичкe шкoлe, Aљoшa
Нoвaкoвић.

"Жене у умјетности"

ПОВОДОМ 8. МАРТА
ПРОГРАМ "СЛИКА,
ПОЕЗИЈА, МУЗИКА"

"Наставићемо с овим турниром,
јер и други клубови се угледају
на наш шаховски клуб када су
даме у питању. Масовност је све
већа, из дана у дан. Наше даме Удружење "Жене у умјетности" је поводом Међународног
су већ три године прве у Првој дана жена, организовало програм под називом "Слика,
лиги, прве у Купу, надамо се да поезија, музика". У овом програму учествовали су сликари,
ће ове године бити средстава за
Премијер лигу, јер сигуран сам пјесници и средњошколци.
да бисмо били прваци", рекао
је Раде Јаворић, предсједник
Шаховског клуба "Рудар", Приједор.
Овај спортски догађај одржан
је под покровитељством Града
Приједора. Повлачењем првог
потеза, Осмомартовски турнир
отворила је Моња Касаловић,
начелник Одјељења за друштвене дјелатности.
"Шаховски клуб 'Рудар' постиже многобројне резултате већ
годинама и поносни смо на њихове успјехе, а посебно на женску екипу која осваја прва мјеста
у Српској", рекла је Касаловићева, честитавши шахисткињама,
у име Градске управе и градоначелника Приједора, Дан жена.
Свим учесницама уручене су
новчане награде и по симболи- Текст: Бојана Мајсторовић
чан цвијет, као подсјећање на
празнични карактер турнира.
У просторијама Удружења "Жене Матијаш и Анђела Кобас прочи-

Учесници и домаћини Осмомартовског турнира

у умјетности" изложене су слике
двије аматерке Вере Каран и Раде
Момић. Каранова прича да воли
да слика природу. Наводи да је
чест мотив њених радова излазак
сунца. "Завршила сам учитељску
школу 1972. године, а сликањем
се бавим од раног дјетињства.
Уназад три године сам у пензији.
Све слике сам дијелила својим
пријатељицама, мојих слика има
свугдје. Радим из чисте љубави и
задовољства", прича Каранова.
Ученице приједорске Угоститељско-економске школе, Јована

тале су своје пјесме о женама, а
своје сонете представио је пјесник
Душко Прлина.
Предсједник Удружења "Жене
у умјетности", Биљана Анђелић
каже да је програм прилагођен
8. марту. "Наша дјелатност је да
током године представљамо аматере сликаре, аматере пјеснике,
дјецу, омладину, жене, јер ми смо
организовани као удружење које
пружа мјесто за израз умјетничких
тежњи, жеља, циљева без обзира
да ли су академци или аматери",
рекла је Анђелићева.

11. март 2022.

14. OGLASI I ^ITUQE

Datum: 9.3.2022. godine

РАДИО
ПРИЈЕДОР
FM 97,9 MHz

OBAVIJEST

O SISTEMATSKOJ DERATIZACIJI
NA PODRUČJU GRADA PRIJEDORА
U cilju sprečavanja pojave i širenja zaraznih bolesti koje prenose glodari
obavezno je izvršiti sistematsku deratizaciju na području Grada Prijedorа.
Sistematsku deratizaciju vršili bi u periodu od 14.3. do 21.3.2022. godine.
Radove na sistematskoj deratizaciji izvodiće DOO ''DEZINSEKCIJA'' Bijeljina.
Za nepridržavanje odredbi ove Naredbe u pogledu onemogućavanja
nesmetanog izvođenja deratizacije staraće se nadležne inspekcijske službe
Grada Prijedora.
KONTAKT:
055/243-068; 249-060
Mob: 066/281-771
DEZINSEKCIJA DOO Bijeljina
Direktor Stanisavić Ivona
Дана 11.3.2022. навршава
се 17 година од смрти
моје мајке

ФОТОГРАФИЈЕ
ЧИТУЉА ЧУВАМО
40 ДАНА

ОГЛАШАВАЈТЕ
У КОЗАРСКОМ
ВЈЕСНИКУ
Дана 8.3.2022. престало је да куца срце
драгог супруга и оца

МЛАДЕНА ЧАНКОВИЋА
(1961-2022)
МИЛЕВЕ БОЈАНИЋ
Дани и године пролазе,
а туга и бол остају и увијек
ћеш бити у мом срцу и
мојим мислима.
Твоја кћерка Деса.
16472

Дана 8.3.2022. напустила нас је
наша мила мама и бака

Понестало нам је ријечи! Нисмо стигли да се опростимо пред твој
прерани вјечни одлазак! Боли, јако боли! Заувијек остајеш у нашим
срцима. Твоја супруга Јадранка и кћерке Дијана, Слађа и Дуба. 10322
Посљедњи поздрав драгом оцу и дједу

МЛАДЕНУ ЧАНКОВИЋУ
(1961-2022)
Кажу... да све у животу се дешава са неким разлогом...а ја ћу се цијели
живот питати који је то разлог...Зашто ми оде тако рано?
Дијана, Лео и Рашо.
10322
Посљедњи поздрав драгом оцу и дједу

РАДОВАН (РАЈО) ДАЉЕВИЋ
(13.3.2005-13.3.2022)
С љубављу и поштовањем.
Твоји најмилији:
Цвијета, Дијана, Данко, Ђорђе и Моника.
16471

МИЛКА (Душана) БАНОВИЋ
Рођ. Адамовић
(28.7.1941-8.3.2022)

Толико тога имамо рећи, а празнина је велика у
души. Почивај у миру наша Микице.
Захваљујемо се љекарима и особљу Интерног
одјела на уложеном труду и помоћи нашој мајци.
Ожалошћени: кћерке Сњежана и Сања, унуци:
Алекса, Милош, Марко и Лука, зетови Војислав
и Дејан, брат, сестре, родбина, пријатељи и
комшије.
16485

МЛАДЕНУ ЧАНКОВИЋУ
(1961-2022)
Морам да те поздравим на овакав начин,
Оче мој! Хвала ти за све што си учинио за мене,
заувијек ћеш остати у мом срцу! Немам ријечи да опишем тугу коју
осјећам! Драги дједе, никад те нећемо заборавити!
10322
Воле те твоји: Ноле, Дашо, Слађа и Горан.

www.kozarski.com
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Дана 18.3.2022. навршава се 16 година
откако остах без једног од два највећа
животна пријатеља и ослонца

Дана 25.1.2022.
навршило се девет
тужних година од смрти
наше драге Милене

Дана 9.3.2022. навршило
се шест тужних година од
смрти нашег драгог Боке

МИЛЕНА КОВАЧЕВИЋ
(25.5.1958-25.1.2013)

БОРИС КОВАЧЕВИЋ
(4.3.1988-9.3.2016)

МИЛАДИН
(Душана) СУПИЋ

(15.10.1945-18.3.2006)

Тата, ЖИВИШ!!!
Драган.
16473

Недостајете! Пуно недостајете!
Нисмо вас могли сачувати од смрти, али вас можемо сачувати
од заборава. И даље живите у нашим срцима, са поносом
вас се сјећамо и спомињемо сваки дан. Почивајте у миру
Божијем, нека вас анђели чувају!
Од мајке и баке Миље и брата и ујака Жељке са породицом.

16482

Дана 16.3.2022. навршава се година дана
од смрти наше драге мајке, баке и прабаке

Дана 3.3.2022. нас је напустио наш
драги и вољени

ЉУБЕ
ВЕСЕЛИНОВИЋ
Вријеме брзо пролази, а ти си сваким даном
све више са нама. Тако ће бити све док и ми
дишемо.
За све ти хвала, најбоља мајко на свијету.
С љубављу, твоје кћери Свјетлана, Снежана и Милица са породицама.

СРЕТКО-БРАЦО
ВОЈИНОВИЋ

16469

Тужно сјећање на нашу драгу бакa

ЉУБУ
ВЕСЕЛИНОВИЋ
Тужна је твоја породица и носиће те у срцу до краја живота и чувати
од заборава.
Твој син: Драган, супруга Мима, снаха Јована, брат Раде, сестра Недељка,
те снаха Милка.
16484

Поносни смо што смо те познавали и
дружили се с тобом. Твој драги, весели и
племенити лик остаће нам заувијек
у лијепом сјећању.
Са поштовањем, Твоја Џенифер са породицом из Енглеске.
Сјећање

Дана 5.3.2022. у 88. години живота
преминуо је наш драги

Навршава се 40 дана од смрти
наше драге другарице

16469

МИЛАН СЈАМРО

(17.3.2021-17.3.2022)

ВАСО СЈАМРО

(17.4.2002-17.4.2022)

Ви нисте заборављени од Добриле, Милкице
и њихове дјеце.

16470

Последњи поздрав

СЊЕЖАНЕ ВУКОВИЋ

МИЛАН
КНЕЖЕВИЋ

МИЛАН КНЕЖЕВИЋ

Много нам недостајеш.
Твоје другарице: Дивна, Брана, Стана,
Даца, Сњежана Г. и Миланка.
16483

У суботу, 12.3.2022. дајемо седмодневни помен.
С тугом и поштовањем чувамо те од заборава.
Супруга Драгица, син Душко, унук Игор, пасторак
Милован и остала родбина.

16487

Од сина Драшка.
16481

SPORT

"СУТЈЕСKА" ОДНИЈЕЛА БОДОВЕ
ИЗ ОМАРСKЕ

ТЕШИЋ ПОДНИО
ОСТАВКУ

М

арко Тешић више није тренер
"Рудар Приједора". Оставку је поднио одмах након пораза од "Леотара" (2:1) у 21. колу Премијер Лиге БиХ.
Разлог за подношење оставке је лоше отварање прољећног дијела сезоне, гдје је
поред пораза од требињског тима "Рудар"
изгубио и од "Зрињског". Што се утакмице
са "Леотаром" тиче, "Рудар" је повео голом
Мандића у првом полувремену, али су на

сaмом финишу утакмице преокрет направили Говедарица и Чичиба. Приједорски
тим тренутно заузима десето мјесто у Прeмијер лиги БиХ са 16 освојених бодова.

По изузетно тешком времену и терену за игру, "Сутјеска" је славила на гостовању
код "Омарске" (1:0) у посљедњем мечу 16. кола Прве лиге Републике Српске.
Гол вриједан три бода донио је Радовић поготком у 40. минуту, а играчима оба
тима треба одати признање за борбеност коју су показали на терену. У другом
полувремену страшан притисак извршила је "Омарска" на гол Фочака, али није
било гола, иако је створено неколико веома добрих прилика пред Пајевићем.
Овим тријумфом "Сутјеска" је направила пробој на треће мјесто са 34 бода, исто
колико има и добојска "Слога", али нешто слабију гол разлику, док је "Омарска"
остала на 24 бода, колико имају "Жељезничар Спорт тим" и "Славија". Иначе,
због сњежних падавина, одигравање утакмице је било под упитником, али организованом акцијом домаћих навијача створени су колико-толико регуларни
услови за одигравање меча.
ИнфоПриједор

"ПРИЈЕДОР СПАРТАK"
СИГУРАН ПРОТИВ "СОKОЦА"
Екипа "Приједор Спартака" са 81: 71 славила је у сусрету 18. кола Прве лиге Републике Српске. Приједорски тим контролисао је резултат практично цијелу утакмицу, иако су гости у једном моменту прве четвртине имали водство. Најефикаснији у редовима "Приједор Спартака" био је Лулић са 15 кошева, док је Радун
убацио 14, а по 12 поена уписали су Иветић, Дражић и Лончар. Са 12 побједа и
шест пораза Приједорчани заузимају пету позицију на табели. У наредном колу
путују у Фочу, гдје их дочекује "Сутјеска".

НА СЕНИОРСКОМ ПОЈЕДИНАЧНОМ ПРВЕНСТВУ БИХ
СТОНОТЕНИСЕРКА МАРИЈА ГЊАТИЋ ОСВОЈИЛА ТРИ МЕДАЉЕ
На сениорском појединачном првенству у стоном тенису одржаном у Сарајеву из Приједора наступили су Марија Гњатић и
Јелена Мрђен. Марија Гњатић је освојила треће мјесто појединачно, друго мјесто у игри парова са Ђаном Биоградлић и
треће мјесто у мјешовитим паровима са Павлом Пузигаћом.
Овим резултатом Марија је учврстила своје мјесто у репрезентацији сениорки БиХ за наредна такмичења: квалификације за Европско првенство које се одржавају у Сарајеву од 1.
до 3. априла, Балканско првество у Албени (Бугарска) и Медитеранске игре у Алжиру крајем јуна мјесеца. Јелена Мрђен је
изборила пласман међу осам најбољих сениорки БиХ.

ФУТСАЛ:
ПОБЈЕДЕ
"ПРИЈЕДОРА" И
"РУДАРА"

ЏУДО: БРОНЗА ЗА
БОКАНА

П

ротеклог викенда у Бијељини је одржано Првенство Босне и Херцеговине за сениоре, сениорке
и млађе узрасне категорије у џудоу. Укупно је
наступило око 300 такмичара. Бојан Бокан, члан Џудо
клуба "Козара Жељезничар", освојио је треће мјесто
у млађим категоријама. Како кажу из клуба, Бокану
је недостајало мало спортске среће и мрвица искустба да се окити златном медаљом. Међутим, нису
незадовољни и вјерују да је ријеч о такмичару чије
вријеме и резултати тек долазе.

У 14. Kолу друге футсал лиге РС – Група Запад,
обје приједорске екипе су оствариле побједу.
"Рудар Приједор Сити" тако је са 9:4 славио
против екипе "Дубице", док је KМФ "Приједор" са 6:4 тријумфовао против "Студента".
"Рудар" је тренутно други на табели са 28 освојених бодова, а "Приједор" је трећи са 25,
с тим да "Приједор" има меч мање. То значи
да су оба клуба претенденти на прву позицију
коју тренутно заузима бањалучки "Сократес"
са 29 бодова.

Припремио: З. 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.
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