
Необичан хоби Кристијана Ерића 
УЗГАЈА КОЊЕ И ПЛАНИРА 

ОТВОРИТИ ШКОЛУ ЈАХАЊА 

Вајар Миле Прерад и ове године у родним 
Нишевићима

ПРЕРАДОВА СКУЛПТУРА И НА 
МРАКОВИЦИ?!

Поред кувара и конобара у Угоститељско-економској 
школи и коктел мајстори

МАЛО КО МОЖЕ ОДОЉЕТИ ОНОМ 
ШТО ОНИ СМУЋКАЈУ 
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Kontakt telefon: 052/490-126    E-mail: 
laboratorija@spamljecanica.com
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Акција "Прољећно уређење града" обухвата 
чишћење града, уређење зелених површи-
на око школа, пословних објеката, стамбе-
них зграда, улица, тротоара, обала и корита 
ријека и других неуређених површина. У 
склопу акције биће организован бесплатан 
одвоз прикупљеног и кабастог отпада. Град 
ће такође обезбиједити одређен број сад-
ница цвијећа, украсног грмља, клупа и кор-
пи, за уређење  школа и мјесних заједница. 
Акција уређења почиње 1.4.2022. године. 

СВИ СМО 
ИЗВУКЛИ СВОЈ 
МАКСИМУМ, ЧАК 
И ВИШЕ ОД ТОГА!

Трговском гором бавио се и Правни тим 

ЉЕПШИ И ЧИСТИЈИ 
ГРАД ТРЕБА БИТИ БРИГА 

СВИХ НАС!

ЗАШТИТИТИ ЗДРАВЉЕ И ИНТЕРЕСЕ 
ГРАЂАНА БиХ

Младен Митровић, главни тужилац Окружног 
јавног тужилаштва Приједор

страна 13. 

Босна и Херцеговина још увијек није дио 
Еуротрансплант програма за додјелу и 
размјену органа. Због тога је и отежана 
трансплантација бубрега обољелима, од 
особа које су преминуле. Трансплатација 
бубрега коју донирају сродници 
успјешно се обавља у Универзитетско-
клиничком центру Републике Српске и 
већим здравственим центрима у Босни и 
Херцеговини.

Сафета мужу Нијазу донирала 
бубрег

ДАН У ЖИВОТУ 
НАЈСРЕЋНИЈИТО ЈЕ МОЈ 

Нова законска рјешења 

ВИШЕ 
СРЕДСТАВА 
ЗА НАБАВКУ 

ОРТОПЕДСКИХ 
ПОМАГАЛА
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Према наводима Групације 
за промет нафте и нафтних 
деривата Привредне коморе 
РС јефтиније гориво могло 
би бити већ од наредне сед-
мице. "То се може видјети из 
индекса барела који је негдје 
око 100 долара. И мислим 

да је то тенденција која ће у 
наредном периоду сигурно 
донијети снижење цијена на 
бензинским станицама. То 
је нешто што ћемо сигурно 
видјети већ идуће седмице", 
рекао је Драган Тришић, пред-
сједник ове Групације. 
То је, према његовим ријечи-
ма, стабилизација у сваком 
смислу, а тенденција је како 
каже, да нафта иде према 
доље, што ће се одразити и на 
наше тржиште. 
У "ВД турсу" истичу дa je пут-
никa свe мaњe, а влaсник ове 
aгeнциje, Лaзo Дeспoт нaвoди 
и пoдaтaк дa je зa jeдну туру 
дo Њeмaчкe пoтрeбнo 420 
литaрa гoривa и 350 eврa зa 
путaрину. Кoликo ћe joш дугo 
издржaти у "ВД турсу" нeмajу 
oдгoвoр. 
"Aкo сe нeштo нe прeдуз-
мe, вjeрoвaтнo ћe дoћи 
дo прeстaнкa рaдa мнoгих 
прeвoзникa, jeр су углaвнoм 
сви кojи држe линиje дизaли 
aутoбусe нa крeдит. У кoрoни 

путникa скoрo дa ниje ни билo, 
ни зa ближe, ни зa дaљe дe-
стинaциje, a трoшкoви гoривa, 
путaринa и oдржaвaњa су 
oгрoмни", нaглaшaвa Дeспoт. 
У приjeдoрскoм Удружeњу 
прeвoзникa кaжу дa je ситуa-
циja aлaрмaнтнo тeшкa и дa 
ћe прeвoзници oвaквo стaњe 

нeћe мoћи joш дугo издр-
жaти. "Укoликo нaм нeкo нe 
пoмoгнe, нaс jeднoстaвнo 
вишe нeмa. Стaњe je вeoмa 
тeшкo, сви прeвoзници су у 
истим мукaмa, из дaнa у дaн 
идeмo у минус", кaжe прeд-
сjeдник Удружeњa, Зoрaн Гр-
бић. 

ЗАКОН О АКЦИЗАМА БИЋЕ РАЗМАТРАН У 
РЕДОВНОЈ ПРОЦЕДУРИ

18. март 2022.

Закон о измјенама и допунама Закона о акцизама БиХ биће разматран у редовној процедури. Делегат 
Дома народа БиХ, Никола Шпирић појаснио је да кризна ситуација не значи да Закон треба да буде 
усвојен по хитној процедури кршећи друге прописе у БиХ. У складу са пословником измјене Закона о 
ПДВ-у биће разматран на сједници Дома народа БиХ 24. марта.

ИНСПЕКТОРИ НА ТЕРЕНУ - КОНТРОЛЕ 
НЕЗАКОНИТОГ ПОВЕЋАЊА ЦИЈЕНА

Премијер Републике Српске Ра-
дован Вишковић изјавио је да ће 
Српска и даље имати уредно снаб-
дијевање електричном енергијом и 
енергентима, упркос поремећајима 
на свјетском тржишту, те истакао да 
неће бити поскупљења струје у овој 
години ни за грађане, ни за привре-
ду.
"Цијена струје остаје на садашњем 
нивоу бар до краја 2022. године", 
рекао је Вишковић. 

ВИШКОВИЋ:
 УРЕДНО 

СНАБДИЈЕВАЊЕ 
СТРУЈОМ, БЕЗ

 ПОСКУПЉЕЊА ДО 
КРАЈА ГОДИНЕ

ПАШАЛИЋ: 
ДОВОЉНЕ 

ЗАЛИХЕ ПШЕНИЦЕ 
И БРАШНА

ИНТЕРВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА, 
ИСПЛАЋЕНО ПРЕКО 100.000 КМ 

Из Градске упра-
ве истичу да 
мора постојати 
превоз линија на 
којима има свега 
неколико ђака 
због чега оне и 
нису рентабилне. 
Наводе да се так-
ве линије морају 
финансирати из 
буџета града. "Од 
прошле године, 
од пандемије короне интервенисали смо из 
градског буџета и према "Аутотранспорту" и 
осталим превозницима из јавног превоза и 
исплатили их до сада око 100.000 КМ. У на-
редном периоду предузећемо неке мјере. Да 
ли је то расписивање тендера, јер је постојећа 
одлука о додјељивању линија истекла 2018. 
године и нико се до сада није бавио тим, нити 
то препознао...А онда ћемо на основу неке 
наше анализе понудити оно што ми можемо, 
па ћемо видјети како ће се то манифестовати 
на цијену карата или слично", рекао је Драго-
слав Кабић, начелник Одјељења за саобраћај, 
комуналне послове, заштиту животне средине 
и имовинско-стамбене односе.

,,

Текст: Агенције, Зоран Совиљ

У тржишнoj инспeкциjи пojaшњaвajу дa je у 
aприлу прoшлe гoдинe oбjaвљeнa Влaдинa 
Урeдбa o oдрeђивaњу мaржe нa прoдajу 
нaфтних дeривaтa и дa oнa изнoси мaксимaлнo 
25 фeнингa пo литри гoривa. "Oд тaдa дo 
дaнaс тржишни инспeктoри Грaдa Приjeдoрa 
кoнтинуирaнo вршe кoнтрoлe мaржи. 
Прeтпрoшлoг  викeндa нa пojeдиним пумпaмa 
дoшлo je дo нeзaкoнитих пoвeћaњa циjeнa, 
нaкoн чeгa je, у сaрaдњи сa Mинистaрствoм 
тргoвинe и туризмa РС рeaгoвaлa рeпубличкa 
тржишнa инспeкциja и мaржe су врaћeнe нa 
дoзвoљни нивo. Tрeбa пoмeнути дa пoрeд 
кoнтрoлe бeнзинских пумпи, тржишнa 
инспeкциja кao рeдoвну плaнску aктивнoст врши 
и кoнтрoлу oснoвних живoтних нaмирницa и 
мeдицинских прeпaрaтa и лиjeкoвa", истичe 
тржишни инспeктoр, Mилицa Кoњeвић.

Република Српска има довољно за-
лиха пшенице и брашна до наредне 
жетве, али и послије тога и неће бити 
несташице, изјавио је републички 
министар пољопривреде, шумарства 
и водопривреде Борис Пашалић.
"Имамо 25.000 тона пшенице у мли-
новима и тај податак је константан у 
посљедњих петнаестак дана", рекао 
је Пашалић и напоменуо да је Србија 
поручила да ће помоћи уколико буде 
неких проблема.
Он је рекао да постоје информације 
да се у неким малим продавницама 
које имају мале залихе деси једнод-
невна несташица, али да је то резул-
тат веће, нерационалне куповине.

УСКОРО ДОВОЉНЕ 
КОЛИЧИНЕ 

МИНЕРАЛНОГ ЂУБРИВА
Министар пољопривреде, шумарства 
и водопривреде Републике Српске 
Борис Пашалић изјавио је да је циљ 
обезбједити да се на тржишту нађу 
потребне количине минералног ђу-
брива, којег за сада нема довољно.
"Министарство спољне трговине и 
економских односа у Савјету ми-
нистара разрађује са партнерима 
из Турске начин допремања неких 
50.000 тона минералног ђубрива, 
прије свега азотног ђубрива које до-
говарано прије неколико дана у Тур-
ској, а о чему је у јавности говорио 
српски члан Предсједништва БиХ 
Милорад Додик", рекао је Пашалић и 
додао да се управо ради на томе како 
да се то ђубриво допреми на најефи-
каснији начин.

Зоран Грбић: Ситуација је 
алармантно тешка

Драгослав Кабић
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"Апелујем да родбина, дру-
гови, другарице иступе са 
том одлуком. Да донирају 
орган. Немам, заиста, ника-
квих проблема, чак се љеп-
ше осјећам. Човјек кад зна 
да је неком помогао, сваки 
дан му је испуњен, јер је не-
што добро учинио у живо-
ту", прича Сафета.
Нијаз Зубановић објашња-
ва да само два човјека од 
100 обољелих побједе "Гуд-
пастеров синдром" који је 
напао и његове бубреге. 
Присјећа се да је четвртком 
отишао на преглед у болни-
цу, а већ у понедјељак је био 
на дијализи. "За три, четири 
дана сам од здравог човје-
ка из кабине, који је возио 
камион, постао човјек који 
није више ни за шта, само 
да лежи и чека смрт у овим 
условима", наводи он.
Додаје да су родбина и су-
пруга покренули акцију ску-
пљања новчане помоћи и уз 
помоћ "Отворене мреже", 
Нијазу је Сафетин бубрег 
уграђен у Француској, 2015. 
године. 

ЧЕТИРИ ПАЦИЈЕНТА
 ЧЕКАЈУ ПОЗИВ ЗА 
ТРАНСПЛАТАЦИЈУ 

У прошлих 12 година 
трансплатација бубрега 
обављена је код осам 
пацијената приједор-
ског Центра за дијализу  
"Фрезенијус медикал 
кер". Начелник овог Цен-
тра за дијализу, др Љу-
бомир Вуковић прича да 
су тренутно четири па-
цијента спремна и чекају 
позив за трансплатацију.
"Транспантације ради-
мо у Турској, Италији, 
Француској. Једна жена 
има заказану трансплан-
тацију у Бјелорусији. 
Живе сродне транспла-
тације се раде и код нас. 
Више од 30 таквих транс-

плантација је урађено 
у Бањалуци, Сарајеву и 
Тузли, а ми то још ради-
мо у Београду. Значи ако 
је донор неко од породи-
це, а кадаверичне то је 
проблем, јер ми још ни-
смо у Еуротранспланту", 
наводи Вуковић.

ТО ЈЕ БИО МОЈ НАЈСРЕЋНИЈИ ДАН У 
ЖИВОТУ

Не знам да ли Главни награђује по 
доброти, неким општим људским 
вриједностима, да ли нас то мјер-
ка по карактеру или нечем сличном 
што нас на крају и чини људима. По 
оном што свакодневно гледам, ра-
чуница му, скромно тврдим, мада 
му се никад нисам мијешала у "по-
сао", понекад  личи на лош имуни 
систем. 
Онај што погрешно рачуна, јер како 
објаснити да поједине људске и ни-
чим заслужне сподобе које у себе 
нису салиле ни кап доброте, нити 
ће то икад, живе јако угодно, без 
размишљања како сутра платити 
обавезе, шта јести, куда путова-
ти... Награда на овоземаљском, за 
њих "рају", не мора, причају ми 
у повјерењу "упућени" бити и на 
оном бољем свијету, али живо ми 
се фућка и за такво размишљање. 
Неодољиво ме подсјећа на ону си-
туацију кад након "одласка" неке 
драге особе, којој у животу нисмо 
поклонили ни частан осмијех, за 
њом, могуће због публике, насљед-
ства, неке очекиване некретнине, 
просто гинемо.  
По систему, док једном не смркне, 
другом не сване. Шта ћеш добра 
стара народна. Па тим слиједом 
испада да они себични који мисле 
углавном на своје добро, мада по-
знајем још једну сорту, оне који 
живе добро, али нису заборавили 
оне друге којим у животу не тече 
мед и млијеко, боље пролазе у 
шетњи овоземаљским ливадама. 
Да ли их гризе савјест, да ли мирно 
спавају, шта виде кад се погледају у 
огледало, е то су питања за њихове 
личне, а не моје море. 
Углавном, не волим себичне и себи 
довољне људе.  Ма о којем терену 
била ријеч. Сафету и Нијаза Зубано-
вића упознала сам прије неколико 
година. Писала о њиховој судбини, 
била ситан камичак у епилогу, ис-
поставило се срећном, ове приче. 
И бескрајно срећна због тог, мада 
увијек искрено затечена толиком  
количином љубави  у  којој  је  до-
нирање властитог органа оном дру-
гом, без било каквих калкулација, а 
само да се не пати у животу,  тек 
доказ више колико им је стало. 
Послије сам чула за још неке слич-
не приче. И реакција ми је, мада те 
људе нисам упознала, била иста. 
Сафета и Нијаз су нам, морам то јав-
но признати, одржали лекцију, по 
свим параметрима. Лијепо објас-
нили шта је љубав и оно "заједно 
у болести, срећи, несрећи...", нису 
се колико знам никад дивили оним 
који су ничим заслужено уживали 
у неким благодатима, нити пот-
цјењивали оне који немају. Срећни 
са по једним размијењеним бубре-
гом уживају у животу онако како 
поједини с врха ове приче, који 
имају све, вјероватно неће никад. 
И оно што је најважније указали су 
на још један велики проблем.  Да 
у земљи у којој одавно ништа није 
по мјери човјека, нажалост ни до-
норство, без кровне институције 
још увијек није заживјело у пуном 
смислу те ријечи. На тугу оних који 
су жељни напити се обичне воде.  

СТ
АВ

КАД ТЕ 
ЗАТЕКНЕ 
ЉУБАВ

Босна и Херцеговина још увијек није дио 
Еуротрансплант програма за додјелу и размјену 
органа. Због тога је и отежана трансплантација 
бубрега обољелима, од особа које су преминуле. 
Трансплатација бубрега коју донирају сродници 
успјешно се обавља у Универзитетско-клиничком 
центру Републике Српске и већим здравственим 
центрима у Босни и Херцеговини.

Сафета Зубановић мужу Нијазу који је био на дијализи донирала бубрег

Текст: Бојана Мајсторовић

Сада су обоје здрави

Припремила: Мира Згоњанин

Сафета Зубановић је прије седам година донирала бубрег супругу Нијазу и тиме му спасила 
живот. Сада су обоје здрави и руку под руку храбро корачају даље. Сафета истиче да је 
најсрећнији тренутак у њеном животу био када јој је хирург саопштио да може донирати 
бубрег супругу који је четири године био на дијализи.

Др Љубомир Вуковић: 
Значи ако је донор 
неко из породице

Чланство у Еуротранспланту и донорске 
картице за многе би биле нова шанса за 
живот. У приједорски Центар на дијализу 
долази 65 пацијенaта из регије, од којих 
је 11 из Санског Моста.



Зашто је тако, кад је познато, 
а изјавили сте то и раније го-
стујући на нашој Телевизији, да 
је тужилачка норма буквално и 
рударска? 

- Имамо велики број предмета, а 
првобитна систематизација није 
била, да кажем, у правом смислу рије-
шена како треба. У међувремену смо 
тражили и добили проширење сис-
тематизације тужилачких позиција, 
а Високи судски и тужилачки савјет 
је донио одлуку да Окружно јавно 
тужилаштво Приједор треба да има 
11 тужилачких позиција рачунајући 
и главног тужиоца. Тренутно радимо 
са четири тужиоца и ја сам као главни 
тужилац пети. Тако да је с обзиром 
на број предмета објективно немо-
гуће да се заврше сви ти предмети, 
односно да будемо ажурни онако 
како би то требало да будемо. Ако 
узмете у обзир да требамо имати 
11 тужилаца, а да тренутно ради нас 
пет, онда вам је јасно да је то преко 
50 одсто непопуњених позиција и то 
је у најмању руку дупло предмета од 
оних што смо ријешили и који су се 
евентуално могли ријешити, чак мо-
жда и више. У оваквим околностима 
то једноставно није било могуће. Сви 
смо извукли свој максимум, чак и 
више од тога. Није споран рад, жеља 
и ентузијазам тужилаца и свих других 
запослених у Тужилаштву, једностав-
но нас је мало и то је основни разлог 
зашто нисмо успјели ријешити већи 
број предмета.

Нама лаицима рад Тужилаштва 
је прилично непознат. Па самим 
тим и брзина рјешавања одређе-
ног броја предмета. Можете ли 
то коментарисати, јер оно што је  
неком можда доказ, то на Суду 
није. А у интересу Тужилаштва је 
да предмет не "падне", условно 
речено.

- Сваком предмету приступамо јако 
озбиљно. Основна тужилачка одлука 
по окончању предмета је у принци-
пу оптужница. Тежимо да имамо што 
више оптужница које ће свој епи-
лог добити на Суду у виду осуђујуће 
пресуде. Наравно, поред оптужни-
це тужилачке одлуке су и наредбе 
о неспровођењу истраге и наредбе 
о обустави истраге, међутим таквих 

предмета има много. Темељ сваког 
доброг предмета је добра истрага, 
а након добре истраге слиједи оп-
тужница, главни претрес на суду, од-
носно да се сви чињенични наводи 
оптужнице и правна квалификација 
докажу, након чега слиједи осуђујућа 

судска пресуда. У том смислу, јако 
сам задовољан нашим резултатима 
јер тај квалитет подигнутих оптужни-
ца има начин на који се вреднује. Ми 
смо у погледу осуђујућих пресуда на 
број подигнутих оптужница у неком 
проценту чак 97 одсто. Што значи да 
смо ослобађајућих пресуда имали 
јако мало. Такође, кад су у питању на-
редбе о обустави и неспоровођењу 
истраге и у том погледу могу бити 
врло задовољан, јер је тај проценат 
још већи од 97 одсто.  

Тужилаштво јавност неријетко ко-
ментарише као затворену инсти-
туцију. Неки јој се обраћају и онда 
кад то не треба. Можете ли пре-
цизирати у којим то случајевима 
Тужилаштво није надлежно? 

- Тужилаштво је по својој природи 

затворенија институција у односу на 
друге. Истрага је, сама по себи, мо-
жемо рећи, на неки начин тајна. У 
току истраге дајемо само оне инфор-
мације које не би својим садржајем 
и објављивањем у јавности угро-
зиле циљеве истраге. Зато се мора 
разумијети да Тужилаштво не може 

изаћи у јавности са свим подацима 
које има у одређеним предметима. 
Губио би се смисао истраге, али неке 
информације наравно ми пуштамо 
дозирано када можемо и када те 
информације не би довеле до било 
каквих посљедица у самом предмету 
и угрожавања циљева истраге. Уочен 
је тренд, не само у овом Тужилаштву 
већ и у свим, да имамо велики број 
пријава грађана које нису уопште у 
надлежности и да будем искрен то 
су пријаве које нас оптерећују својим 
бројем. Не може Тужилаштво да се 
бави неким односима који нису у 
његовој надлежности. Ми се бави-
мо искључиво  кривичним дјелима. 
А грађани имају могућност да своја 
права која не улазе у домен кри-
вичног законодавства заштите кроз 
неке друге поступке пред судовима. 

Грађани врло често дођу у ситуацију 
чекајући да Тужилаштво ријеши њи-
хов проблем који није у његовој над-
лежности да пропусте рокове пред 
редовним судовима, гдје та права 
могу заштитити у другом поступку 
превиђеном за њихов проблем.
 

Морамо поменути тренутне усло-
ве у којим радите. Нове просто-
рије у које сте недавно уселили. 
Колико вам то олакшава посао, 
јер сте раније били подстанари? 
- Услови под којима смо ми ради-

ли до 31. децембра 2020. године, 
не могу рећи да су били лоши, него 
и гори од тога. Једноставно нисмо 
имали простора да сједимо, а да не 
причам о нечему другом. Те године 
преселили смо у нове просторије, у 
Занатској број 20. То је зграда пра-
восудних институција гдје су поред 
Тужилаштва смјештени Окружни суд 
и Окружни привредни суд Приједор. 
То су сада потпуно бољи услови, 
услови који задовољавају све потре-
бе Тужилаштва како би квалитетно 
радили свој посао. 

Незаобилазна је сарадња грађана 
са овом институцијом. 

- Ово је јако одговоран посао. Мени 
је некад тешко на прави начин пре-
дочити грађанима, јер због њих смо 
ту, сву тежину овог посла, а посебно 
одговорност коју носи сваки тужилац 
и други запослени. Један пропуст ту-
жиоца може да изазове велике по-

сљедице. Тужилац има дежурство, он 
је 24 часа у послу. Нико не поставља 
питање да ли је он уморан када дође 
са увиђаја у три часа ујутро, а у осам 
има суђење. Да ли ће тако уморан на-
правити пропуст на Суду, хвала Богу 
нисмо имали таквих проблема. Али 
се то на људима осјети. Разумијем 
некад и грађане, који су незадовољни 
дужином трајања поступка, али мо-
рам бити искрен, када би попунили 
систематизацију, врло брзо би дошли 
у неко стање ажурности гдје би и то 
незадовољство грађана могли откло-
нити. Мислим да је од формирања 
Окружног јавног тужилаштва При-
једор и перцепција грађана према 
овом Тужилаштву јако добра, у то сам 
се и лично увјерио. 
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Припремила: Мирјана Шодић

Окружно јавно тужилаштво Приједор наставило је 
континуитет доброг рада и резултата од момента када је 
формирана ова институција 2016. године, у односу на услове 
и околности под којим радимо. Прошла година је у том 
погледу била успјешнија у односу на претходне, с обзиром 
и на пандемију вируса корона. Планови који су предвиђени 
за рад испуњени су 100 одсто, норме тужилаца су прешле 
преко редовних, ријешили смо велики број предмета, иако 
је поред свега тога остало још неријешених предмета, рекао 
је у "Интервју" за Телевизију Приједор Младен Митровић, 
главни тужилац Окружног јавног тужилаштва Приједор.

 СВИ СМО ИЗВУКЛИ 
СВОЈ МАКСИМУМ, 

ЧАК И ВИШЕ ОД ТОГА!                      
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Петар Прпош из Горње Ламовите 
већ 20 година не може без ин-
валидских колица. Он истиче да 
је свака помоћ добро дошла, од 
оне кад му неко помогне да купи 
хљеб, па до законских и систем-
ских рјешења. Прпош поздравља 
одлуку Владе Републике Српске да 
обезбиједи више средстава и нада 
се да ће то бити реализовано. 
У приједорском Удружењу пара-
плегичара истичу да је повећање 

средстава за помоћ инвалидним 
особама увијек добра вијест. Та-
кође напомињу да ће повећање 
средстава обухватити већи број 
инвалида којима је потребна по-
моћ и да ће на тај начин бити пра-
веднији однос друштва према овој 
категорији. 
С обзиром да је за родитеље ње-
говатеље прописано да могу до-
бијати новчана средства само до 
тридесете године живота њиховог 

болесног дјетета, у Удружењу па-
раплегичара кажу да се то мора 
мијењати, јер ствара велики про-
блем, пошто и родитељи и болес-
на дјеца постају старији и све више 
исцрпљени. У овом удружењу 
имају и приједлог кога би још тре-
бало укључити у давање приједло-
га за законска рјешења.
"За све што се предлаже, а тиче се 

инвалидних особа и њихових по-
родица, треба укључити и ове ка-
тегорије, што би свакако донијело 
квалитетнија законска рјешења", 
каже Биљана Томић, предсједник 
Удружења. Она истиче да ратни 
војни инвалиди и цивилни ин-
валиди имају исте потребе и да 
треба изједначити однос друштва 
према њима. 

TIM POVODOM  5.www.kozarski.com

''Враћамо се на стари режим 
рада одлуком Министарства, 
а и самим тим због смањења 
ковид пацијената. Што зна-
чи да ће све амбуланте и сва 
одјељења наше болнице при-
мати пацијенте'', истакао је Да-
нило Драшковић, помоћник ди-
ректора за медицинска питања 
Болнице "Др Младен Стојано-
вић". 
Ковид амбуланта приједорског 
Дома здравља ради до 15.00 

часова. То значи мање посла 
и за љекаре који су мјесецима 
били на првим линијама. Сад су 
већином у амбулантама поро-
дичне медицине.
''Породични љекари су у својим 
амбулантама, још нам је остала 
једино ковид амбуланта у првој 
смјени, због пацијената које 
још увијек имамо под надзо-

ром и позитивних лица којих је, 
наравно, сада све мање", иста-
кла је Дијана Ђерић, помоћник 
директора за медицинска пи-
тања Дома здравља Приједор. 
Дом здравља Приједор има 
довољно вакцина. Из ове уста-
нове поново су упутили апел 
грађанима да се вакцинишу.

СТАРИ РЕЖИМ РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА

У ПЛАНУ И ПОСЈЕТЕ
 ПАЦИЈЕНТИМА 
У болници планирају 
и посјете пацијентима 
што је дужи временски 
период било забрањено. 
Око тачног термина ће 
се договорити након што 
виде шта са ковид па-
цијентима. ''Посјете још 
нису дозвољене. План је 
Управе да видимо како 
ће бити око укидања 
ковид одјељења, однос-
но гдје збринути  ковид 
пацијенте који су још у 
болници. Да направимо 
план гдје са њима, да ли 
да их премјештамо или 
да их оставимо на по-
стојећем одјељењу и да 
онда можемо да прогла-
симо редовно стање'', 
додао је Драшковић. 

Након двије године пандемије с бољом епидемиолшком ситуацијом одахнуће и 
здравствени радници. Наиме, здравствене установе прелазе на стари режим рада, 
онај од прије пандемије.

Коначно могу одахнути

ВИШЕ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ОРТОПЕДСКИХ ПОМАГАЛА
Према новом правилнику који је у ресору борачко-
инвалидске заштите усвојила Влада Републике 
Српске, у наредном периоду биће издвојено 
више средстава за набавку квалитетнијих 
ортопедских помагала за ратне војне инвалиде 
и параплегичаре, као и за бањско лијечење. 
Предвиђено је и поједностављивање процедура 
и брже долажење до неопходне помоћи.

Нова законска рјешења

Текст: Ведрана Нишевић ,,

Текст: Зоран Совиљ

Новим правилником 
не само да је обез-
бијеђен већи износ 
новца за набавку 
квалитетнијих орто-
педских помагала за 
ратне војне инвали-
де и параплегичаре, 
већ су њиме поједно-
стављене и админис-
тративне процедуре. 
Довољно је да лице 
које је једном ост-
варило право на ор-
топедско помагало, 
ресорном министар-
ству достави захтјев 
и добиће одобрење 
за коришћење сред-
става која ће му бити 
пребачена на рачун.

Биљана Томић: Треба изједначити однос друштва према овим категоријама

Петар Прпош: Надамо се да ће то бити реализовано 



Предсједник Управног одбора 
Заједнице етажних власника 
Црвеног солитера, Зорица Мал-
башић каже да су савјесни ста-
нари неколико пута купили от-
пад који се скупи поред зграде, 
али да то није рјешење.
"Има их који просипају и супу и 
свашта нешто. Горњом страном 
се не смије проћи, само можеш 
гледати да те нешто не удари 
одозго у главу, што се и дешава-
ло, људи су наилазили заливени 
водом и свачим", каже она и 
додаје да станари не могу овај 
проблем ријешити без помоћи 
"Комуналног предузећа".
Негативно искуство са отпадом 
који  "лети" са прозора имају и 
они који имају пословне просто-
ре у Црвеном солитеру. Врши-
лац дужности директора ИПЦ-
а "Козарски вјесник", Никола 
Мотл апелује на станаре да не 
бацају отпад по јавној површи-
ни.
"Згражавам се сваки дан када 
прођем овуда и видим колико 
је смећа бачено на зелену по-
вршину. С обзиром да је овдје 

стамбени блок, увјерен сам да 
већину тог смећа бацају сами 
станари и незамисливо ми је да 
на прагу своје куће имају депо-
нију", каже  Мотл.

Руководилац Радне јединице 
"Јавна хигијена" у "Комуналном 
предузећу" Приједор, Милка 
Грбић наводи да радници овог 
предузећа редовно чисте све 
јавне површине, те да би про-
стор удаљен три метра од згра-
да требало да одржавају стана-
ри.
"Црвни солитер има око 100 
станова и пуно станара који не 
желе да воде рачуна о чистоћи 
града и стамбених простора, 

тако да је то јако ружна слика. 
Повремено ми тамо одемо и то 
очистимо, али то се јако брзо за-
прља и видјело се и нашле су се 
врећице са именима и презиме-

нима, ко то баца, али нисмо са 
тим излазили у јавност, али ина-
че би инспекција требало више 
радити на томе да се то санкци-
онише", каже Грбићева.

Шеф Одсјека комуналне поли-
ције града Приједора, Мирослав 
Крнета прича да је Одлуком о 
комуналном реду предвиђено 
је да станари зграде скупљају 
отпад у кесе и одлажу их у кон-
тејнере у близини зграда.
"Станарима Црвеног солитера 
апел да Комуналној полицији 
пријаве оне који бацају смеће 
на јавну површину. Једино уз 
њихово свједочење комунал-
ни полицајац може починиоцу 
прекршаја уручити прекршајни 
налог и казнити га. Једним свје-
дочењем станара Црвеног соли-
тера и кажњавањем починиоца 
други сигурно више не би баца-
ли смеће",  наводи Крнета.

Предсједник Удружења "Грин 
тим" из Новог Града, Марио 
Црнковић каже да правни и ек-
спертски тим треба да поднесу 
извјештаје шта су до сада уради-
ли и све спреме за тужбу која би 
могла да буде поднесена против 
Хрватске до краја године.
"Да ли ће БиХ тужити Хрватску 
или не, није моје да нагађам, 
али оно што могу сигурно рећи 
да ће се грађани организовати 
на своје начине, да ће тужба си-
гурно ићи, да ли од грађана као 

група, да ли као невладин сек-
тор, али грађани ће се сигурно 
борити и изборити за своја пра-
ва", истиче он.
Складиште отпада на Трговској 
гори било би највећа пријетња 
за Нови Град јер је најближи 
овој локацији. Начелник општи-
не Нови Град, Мирослав Дрљача 
подсјећа да су и недавни земљо-
треси у близини Петриње која је 
око 20 километара удаљена од 
Трговске горе доказ да ово није 
добро мјесто за нуклеарни от-
пад. 

"Имамо и европску регулативу 
која регулише да отпад који је 
настао на простору једне држа-
ве би требало да се лагерује и 
складишти у тој држави, тако да 
сматрамо да би најбоља лока-
ција за тај отпад била Врбина, у 
општини Кршко, гдје је свих ових 
година и радила нуклеарка и то 
би било најидеалније и најбез-
бједније, јер не би било ни тран-
спорта кроз Хрватску", рекао је 
Дрљача.
Правни тим најваљује да ће до 
краја мјесеца да заврши страте-
гију за заштиту интереса БиХ у 
којој ће бити смјернице на који 
начин спријечити одлагање ну-
клераног отпада у бившој касар-

ни Черкезовац на Трговској гори. 
Предсједавајући овог тима, 
Жељко Богут вјерује да проблем 
са Хрватском могу ријешити у 
добром духу, те да ником није 
у интересу да се наруше односи 
између ове двије државе. 
"Она засигурно у овом тренутку 
изгледа да је коначно рјешење, 
ја мислим да ту ипак постоји 
једна нада да то неће бити ло-
кација, али без обзира какав ће 
бити избор Хрватске, ми ћемо 
урадити наш документ и дати 
правно и мишљење и смјернице 
за органе власти у БиХ како би 
могли даље дјеловати", рекао је 
Богут.

Трговском гором бавио се и Правни тим

ЗАШТИТИТИ ЗДРАВЉЕ И ИНТЕРЕСЕ ГРАЂАНА БиХ

Дугогодишњи проблем

До краја овог мјесеца требало би да буде израђена стратегија за заштиту интереса 
БиХ у вези са одлагањем нуклеарног отпада на локалитету Трговска гора. Ово је 
поручено након састанка Правног тима за израду ове стратегије који је одржан у 
Новом Граду.

6.  TIM POVODOM 18. март 2022.

Текст: Бојана Мајсторовић   
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КАЗНЕ ОД 50 ДО 300 КМ 

Уколико се утврди ко од станара баца отпад са прозора 
биће кажњен новчаном казном која износи од 50 до 
300 марака. Станари који пријаве несавјесне комшије 
свједочиће на Суду уколико дође до судског поступка. 
Међутим, станари планирају поставити камеру на 
једној од сусједних зграда и снимати ко из зграде са 
13 спратова, 104 стана и 216 станара баца отпад са 
прозора. 

СТАНАРИ ЦРВЕНОГ СОЛИТЕРА БАЦАЈУ ОТПАД КРОЗ ПРОЗОР
Неки од станара највише зграде у Приједору, Цр-
веног солитера годинама бацају отпад са прозора 
и балкона и тиме угрожавају пролазнике и воз-
аче који паркирају аутомобиле.

,,

Зорица Малбашић

ОПАСНОСТ ЗА ПРЕКО 250.000 СТАНОВНИКА 

Уколико Хрватска буде на Трговској гори одлагала 
отпад из Нуклеарне елктране Кршко то ће бити 
опасност за око 250.000 становника из 13 општина. 
Ова локација је у близини и ријеке Уне, као и 
изворишта питке воде.



"Ова радионица, по први 
пут, у Приједору ује-
дињује представнике по-
менутих сектора, с циљем 
успостављања функцио-
налног партнерства. Они 
ће донијети лична искуст-
ва из свакодневног живо-
та те заједнички покушати 
да ријеше одређене про-
блеме, који ће помоћи 
развоју заједнице", поја-
шњава предавач Фран-
ческо Молинари.
Организатор радионице 
о "Ливинг Лаб" концепту 

је Развојна агенција града 
Приједора "ПРЕДА". Циљ 
је успостављање "Ливинг 
Лаб" капацитета и ства-
рање услова за чланство у 
европску мрежу, чиме би 
Приједор био прва локал-
на заједница у БиХ која би 
се званично придружила 
тој мрежи.
"Суштина приче је да 
грађани сами или кроз 
организације цивилног 
друштва, имају опцију да 
изложе одређене про-
блеме, а да их саслуша 

и пословна заједница, и 
јавни сектор и образов-
не институције. На крају 
би заједно дјеловали на 
отклањању тих пробле-

ма", рекао је Горан Родић, 
пројект-менаџер у Аген-
цији "ПРЕДА".
Међу учесницима радио-
нице био је Арсеније Ра-

досавац, члан приједор-
ског "Agritech Innovation 
Hub-a".
"Ми смо група средњош-
колаца која се бави рје-
шавањем проблема у 
својој заједници, како у 
пољопривреди, тако и у 
осталим сферама. Жеља 
нам је да се повежемо са 
другима и створимо ко-
муникацију која би нам 
омогућила да доприне-
семо развоју наших про-
тотипова", рекао је Радо-
савац.  

Промоција "Ливинг Лаб" концепта

Радионица је организована у оквиру 
пројекта "Развој прекограничне 
мреже креативне индустрије", 

који Агенција "ПРЕДА" реализује у сарадњи 
са партнерским организацијама из Сиска и 
Подгорице. Укупна вриједност пројекта, који 
је суфинансиран из фондова Европске уније, 
износи готово 600.000 евра. 
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Текст: Деборах Совиљ

 
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      

Извршни директор за економс-
ке послове у "Водоводу", Алек-
сандра Пашалић прича да је по-
већана и фактурисана количина 
воде у 2021. "Пословни приходи 
износе 4,6 милиона КМ и по-
већани су у односу на претход-
ну годину у износу од 5,6 одсто. 

Проценат наплате износи 
101,1 одсто што је уједно 
највећи проценат напла-
те у послијератном пе-
риоду пословања преду-
зећа", каже она.
Пашалићева додаје да 
ово предузеће потражује 

око 6,8 милиона марака што је 
за 14 одсто мање у односу на го-
дину раније. "Код Основног суда 
имамо  8.751 активан судски 
спор. У 2021. години утужили 
смо око 1.000 потрошача због 

дуга који износи око 400.000 
КМ. Веома је значајно да смо 
почетком 2021. почели у са-
радњи са Високим судским и ту-
жилачким вијећем и Основним 
судом у Приједору да уносимо 

наше предме-
те, како старе, 
тако и нове 
захтјеве за из-
вршење у њи-
хов судски про-
грам "Сокоп" и 
то је резулти-
рало са тим да 
је Суд почео да 
ријешава наше 
предмете и 

одмах је учествовао у проценту 
наплате од 101,1 одсто",  тврди 
она.
Додаје да је "Водовод" од 2011. 
године предмете достављао 
Суду како би прекинули њихову 
застару. "Међутим, те предмете 
у папирном облику Суд није рје-
шавао, када смо их почели уно-
сити у програм "Сокоп" они су 
се почели активно рјешавати", 
наводи она.
Приједорски "Водовод" највише 
новца потражује од домаћин-
става чија су дуговања достигла 
око 2,3 милиона КМ. 

Примјер успјешног локалног предузећа

ПАРТНЕРСТВО ЧЕТИРИ 
КЉУЧНА СЕКТОРА
У организацији Развојне агенције "ПРЕДА", у Приједору је одржана 
дводневна радионица на тему промоције "Ливинг Лаб" концепта. 
Овај концепт на иновативан начин повезује четири кључна сектора: 
јавни и невладин сектор, образовне установе и пословну заједницу, 
што би у крајњем резултирало развојем иновација и стварањем нових 
вриједности. ,,

Прошлу годину приједорски "Водовод" завршио је са добити из редовног пословања која 
износи 19.117 КМ. Осим тога, повећали су приходе, а смањили потраживања.

Текст: Бојана Мајсторовић
"ВОДОВОД" ГОДИНУ ЗАВРШИО СА

ШЕСТ ДЕЦЕНИЈА ПОСЛОВАЊА
 

Уз позитиван пословни резултат 
приједорски "Водовод" ове године 

прославља и шест деценија постојања. Тим 
поводом у понедјељак ће бити одржана Свечана 
академија у Позоришту Приједор и представљена 
монографија "60 година Водовода Приједор".

,,

ДОБИТИ

Он је истакао да је и ра-
није имао сусрете и разго-
воре са мјештанима овог 
подручја о проблемима 
које имају."Они су иста-

кли да имају проблем са 
нисконапонском мре-
жом, да је струја слаба 
и да су често без струје. 
Ми смо одредили прио-

ритете и ово је свакако 
био један од приоритета. 
Кренули смо одмах са по-
четком љепшег времена 
у реализацију тога и оче-
кујемо да се у првој поло-
вини ове године заврши 
ова нисконапонска мре-
жа да би ови људи имали 
нормалне услове за жи-
вот", рекао је Јавор.
Директор предузећа 
"Електро Приједор", Да-
либор Павић потврдио је 
да је укупна траса која се 
гради дужине 2.400 ме-
тара и вриједност инвес-
тиције је око 45.000 КМ. 
Инвестицију у цјелости 
покрива "Електро-краји-

на" Бања Лука. 
"Напајање електричном 
енергијом ће у овом на-
сељу од сада бити у скла-
ду са нормама које ми 
морамо да испоштујемо 
када је у питању квалитет 
и испорука електричне 
енергије", рекао је Павић.
Мјештани су истакли да 
је проблем са нискона-

понском мрежом дугого-
дишњи, те су поздравили 
ове активности."Коначно 
ћемо дочекати да не 
гледамо да ли ће неком 
бандера пасти на главу и 
неће бити честих неста-
нака струје, јер је сваки 
јачи вјетар за нас значио 
нестанак струје", рекли су 
мјештани.

Реконструкција нисконапонске мреже у Доњој Марићкој

ГРАДОНАЧЕЛНИК ОБИШАО РАДОВЕ
Градоначелник Приједора, Слободан Јавор са сарадницима обишао је 
радове на реконструкцији нисконапонске мреже у Доњој Марићкој, 
трафо подручје Абазе са којег се електричном енергијом напаја око 50 
домаћинстава.

Текст: ГУ Приједор



А сад планира да једну 
своју скулптуру поста-
ви на Козари. ''Радим 

на томе да на Мраковици 
направим скулптуру која би 
подсјећала на овај крај. На 
руду, шуме, све оно чине се 
поносимо", каже он. 
Жеља за вајарством траје 
шест деценија. ''За сваког 
умјетника то је велика бор-
ба, рад, не може то одјед-
ном да се постане. Радим 
преко 60 година и увијек 
учим нешто ново", додаје 
он. 
Прерад је нашој екипи от-
крио и како ствара. Изра-
да једне његове склптуре 

траје око годину дана. При-
је него што узме вајарски 
алат све представи на папи-
ру. Цртеж је основа свега, 
каже Прерад који највише 
ради скулптуре људи и жи-
вотиња. 
Посљедња  која је изложе-
на у музеју "Океа-
нум"  у Њемач-
кој изазвала 
је огромну па-
жњу јавности, 
а ријеч је  о 
репу  кита који 
је висок 
три ме-
тра и 
те-

жак чак осам тона. 
''Нијемци се диве тим ра-
довима, кад год напра-
вим један рад, долази 
много народа да слика, 
а посебно код овог му-
зеја гдје је изложен кит. 
Много људи је сликало 
ту моју скулптуру, а фо-
тографије су обишле 

свијет", каже Прерад. 

"Све је почело кад сам 
био шести разред. Нисам нешто волио 
школу, па ми је отац купио понија, не би 
ли боље учио. То се није десило, нисам 
постао бољи ученик, али сам заволио 
коње и почео да их узгајам. Прво мале, а 
онда и оне велике. Живот ми је испуњен 
тим племенитим животињама", каже 
Кристијан. 
Временом, постао му је то хоби у ком 
нема рачунице. Узгаја их из љубави, а 
свакодневне обавезе око ових љуби-
маца не падају му тешко. "Има оба-
веза. Љети морам скупљати сијено да 
имају за зиму, сваки дан одржавати 
шталу, њихову чистоћу", прича нам 

Необичан хоби Кристијана Ерића из Омарске

Текст: Ведрана Нишевић

Вајар Миле Прерад и ове године у родним Нишевићима

ПРЕРАДОВА СКУЛПТУРА И НА МРАКОВИЦИ?!
Вајар Миле Прерад пола вијека живи и ствара у Њемачкој, а скулптуре које израђује од 
дрвета и камена изложене су у најпознатијим свјетским музејима. Ипак, радо долази у своје 
Нишевиће, јер није заборавио коријене.

ДРЖЕ НАС КАО КАП 
ВОДЕ НА ДЛАНУ

Јелена и Тијана једине жене у 
приједорском Аеро-клубу:

Тијана равноправно са својим колега-
ма, члановима Аеро-клуба "Приједор" 
управља једрилицом. Иза ње су бројни 
летови. И ту нема раздвајања на мушко-
женске послове, јер пилот је само пилот. 
Ипак, чињеница да је једна од ријетких 
која је упознала тајне једриличарства 
има и своје ситне привилегије. Колеге је 

и те како уважавају, јер жена у ваздухо-
пловству има јако мало.
''Од мушких колега сам имала подршку, 
они су ми вјетар у леђа. У Клубу смо при-
лично равноправни, нико вас не гледа 
као жену, него као свог колегу пилота. 
Држе нас као кап воде на длану", додаје 
Тијана.
Те привилегије дијели и Јелена која је 
члан овог Клуба 23 године. До сада је 
имала више од 1.000 падобранских ско-
кова. Прича да се понекад током скока 
дешавају непредвиђене ствари. Треба 
јако брзо реаговати, јер ни падобранст-
во не познаје разлику између мушкара-
ца и жена. 
''Увијек се дешавају неке непредвиђене 
ствари, нешто на шта човјек једностав-
но није или јесте спреман. Кад дођете 
на обуку, припреме вас за све могуће 
ситуације, а до човјека је како ће одре-
аговати. Зато падобранство захтијева 
одговорност",  наводи Јелена. 

Јелена и Тијана би вољеле 
да им се придружи још по 
нека Приједорчанка, јер 
искуство стечено у свијету 
ваздухопловства желе 
подијелити с младим  дамама. 
Обећавају да ће им бити вјетар 
у леђа и несебична помоћ за 
небо без граница.

,,

Текст: Ведрана Нишевић
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Тијана и Јелена 

Чланице Аеро-клуба "Приједор" Тијана Глушац и Јелена 
Вученовић, равноправно дијеле небо са осталим члановима 
клуба. Прва је пилот једрилице, а друга може да се похвали с 
преко 1.000 падобранских скокова.

Кристијан Ерић (17) из Омарске велики је љубитељ коња. 
На свом малом ранчу тренутно има пет коња. Четири 
понија и једног великог расе хрватски хладнокрвњак.

УЗГАЈА КОЊЕ И ПЛАНИРА 
ОТВОРИТИ ШКОЛУ ЈАХАЊА

Дјеца највише одушевљена 

Текст: Перо Шпадић 



овај младић.
Са малим коњима често је ишао на ску-
пове, вашаре, зборове. "Они су атракција 
за дјецу. Пошто су веома мирни, дјеца их 
безбрижно јашу. Тако сам од малих ногу 
почео зарађивати и џепарац. Ипак, мени 
је веће задовољство чинило то што људи 
воле ове животиње. Прилазе им, мазе их 
сликају се", каже нам Кристијан.  
Дјеца су му, каже, чести гости. Долазе да 
гледају мале коње, а воле и велике. И по-

себан им је доживљај, како прича, кад га 
гледају како јаше коње."Има и оних који 
желе да науче јахати. Размишљао сам 
да једног дана отворим и Школу јахања, 
с обзиром да сам већ прошао ту обуку", 
каже Кристијан.
Раније су Ерићи држали више великих 
коња. Ишли на бројне штрапаријаде. У 
дворишту Кристијан има и стара запреж-
на кола. Остала су му од дједа који је та-
кође узгајао коње. Ову запрегу и данас 

користи. Не толико за рад, односно пре-
воз, већ као атракцију.
"Кад ми се окупи друштво, упрегнем 
коња у запрегу. Сједнемо у кола и про-
возамо се улицама Омарске. За нас је то 
посебан доживљај, али и за људе који нас 
сретну, поздрављају, сликају се са нама, 
посебно старији",  прича Кристијан који 
у свему овом има велику подршку роди-
теља. Они су му, како твди, све ово и при-
уштили и на томе им је захвалан. 

Необичан хоби Кристијана Ерића из Омарске

''Сигуран сам да ћу се након школовања 
бавити угоститељством. То је и моја 
жеља. Увијек учим и драго ми је кад неко 
похвали мој коктел", каже Огњен Јури-
шић, ученик ове школе. Његова прија-
тељица Анђела Црномарковић, додаје да 
ништа није тешко и да је потребна воља 
за све што радите. 
У свему им помаже професор практичне 
наставе, Виолета Јефтић. Каже да је нај-
битније  да се ученици добро сналазе у 
припреми  коктела. Тек након тог слије-
де рецепти. Тренутно, пошто је ријеч о 
школарцима, коктели су безалкохолни.  
''Имамо тај модул који се зове барско 
пословање. Прво уче о барском инвента-
ру, начину рада у бару, припреми радног 
простора, да савладају брзину и вјешти-
ну, а након тог крећемо са рецептура-
ма", додаје Јефтићева. Коктеле служе и у 
школском ресторану гдје имају и свакод-

невну понуду добре хране. ''Наш школ-
ски ресторан је опремљен захваљујући 
доброј сарадњи са Развојном агенцијом 
"ПРЕДА" и донацијама Владе Швајцарс-
ке и осталим. Они уче из дана у дан, до 
краја школске године ће прећи све те 
модуле везане за угоститељство'', каже 
Бранко Боровница в.д. директора Угости-
тељско-економске школе Приједор.

Вајар Миле Прерад и ове године у родним Нишевићима

ПРЕРАДОВА СКУЛПТУРА И НА МРАКОВИЦИ?!
Вајар Миле Прерад пола вијека живи и ствара у Њемачкој, а скулптуре које израђује од 
дрвета и камена изложене су у најпознатијим свјетским музејима. Ипак, радо долази у своје 
Нишевиће, јер није заборавио коријене.

СВЈЕТСКИ, 
А НАШ

Миле Прерад за оно 
што ствара и ради 

има и признање 
земље у којој 

тренутно живи.  Тако 
у Њемачкој један 
парк носи његово 

име. Нијемци 
планирају, њему у 

част и градњу музеја.  

МАЛО КО МОЖЕ 
ОДОЉЕТИ ОНОМ ШТО 
ОНИ СМУЋКАЈУ

Поред кувара и конобара у Угоститељско-
економској школи и коктел мајстори

Текст: Ведрана Нишевић
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Осим што је Угоститељско-економска школа препознатљива по 
добрим куварима, ту су и врхунски конобари који припремањем 
коктела у школском ресторану, али и на разним градским 
манифестацијама сваки пут изнова одушеве госте.  

  Ученици ове 
школе припремаће 

се и ове године за 
такмичење "Гатус" 

које ће бити одржано у 
септембру у Новом Месту.

,,

Мали коњи на Кристијановом ранчу

Скулптура која би требала бити 
постављена на Козари

Израда скулптуре



У градњи кампа помажу и из-
виђачи. Користе своје слободно 
вријеме, како би камп што при-
је био завршен, јер ће то бити 
мјесто за извиђачка окупљања 
и дружења.  "Кад временски 
услови дозвољавају долазимо 
овдје. Надамо се да ћемо већ до 
прољећа овдје окупити велики 
број наших пријатеља, извиђа-
ча", рекла је Соња Малић-Тор-
бица, извиђач овог Одреда. 
Камп се гради на површини од 
око 30 дунума. У земљиште на 

којем ће бити камп уложена 
су већином властита средства, 
појашњавају у овом Одреду. У 
припремним радовима извиђа-
чима су помогли и "Приједор-
путеви". Уколико све буде по 
плану, овај камп би требао бити 
завршен за неколико година. 
''У плану нам је да ове године 
покушамо привести дио радо-
ва на терену, припреме неког 

идејног рјешења и пројекта. 
Остало нам је да ријешимо пи-
тање струје и воде, те простора 
гдје би поставили тоалет, јер ми 
овдје планирамо боравак веће 
групе извиђача, од стотину до 
двије стотине учесника'', наводи 
Ернест Бадњевић, старјешина 
Одреда извиђача ''Др Младен 
Стојановић''.

ПОЧЕЛИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ИЗВИЂАЧКОГ КАМПА

У Полицијској управи Приједор  
истичу да су возачи и лица која 
се превозе тракторима и најуг-
роженија категорија учесника 
у саобраћају. По броју страда-
лих на трећем су мјесту. Марио 
Милашин, начелник Сектора 
полиције ПУ Приједор каже да 
је само у посљедњих пет година 
погинуло 14 тракториста.
"На подручју ПУ Приједор у про-

теклих пет година евидентира-
но је 100 саобраћајних несрећа 
у којима су учествовали возачи 
трактора. Од наведеног броја 
14 саобраћајних незгода је са 
смртним посљедицама, 15 са 
тешким тјелесним повредама, 
25 са лакшим повредама и 46 
са материјалном штетом", на-
вео је Милашин.
Предраг Ликокур, представник 
Ауто-мото савеза РС рекао је да 
су након предавања  присутним 

трактористима  подијељени 
свјетлоодбојни прслуци и реф-
лектујуће и ротационо свјетло, 
те  брошура за ту категорију 
учесника у саобраћају. "У окви-
ру кампање организовано је 
и предавање  за трактористе. 
Упознати су с припремом трак-
тора у сезони пољопривредних 
радова и учешћу у саобраћају 
на магистралним путевима", 
додао је он. 
Трактористима је поново 

упућен апел да возе технички 
исправна возила  и поштују са-
обраћајна правила и прописе. 
Посебан акценат стављен је 

на  употребу жутог ротационог 
свијетла и исправност свјетлос-
не  сигнализације  на трактору и 
прикључним уређајима. 

ОСВЈЕТЛАЈ ОБРАЗ, ДОМАЋИНЕ!

Одред извиђача "Др Младен Стојановић"

Одред извиђача ''Др Младен Стојановић'' почео 
је са припремним радовима на изградњи новог 
извиђачког кампа. Камп се гради на локацији 
Капела у Брезичанима.
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Текст: Ведрана Нишевић

Марија Пиљић, Милица 
Алексић и Данило Поповић 
само су неки од ученика 
који су укључени у Школску 
задругу ОШ ''Петар Петро-
вић Његош'' у Бусновима. 
Школске обавезе се подра-
зумијевају, а рад у Школској 

задрузи је  нешто ново, јер 
ту могу причати о својим 
активностима, представити 
их, могу бити добри глумци, 
монтажери, сликари, хума-
нитарци, али и чувари свога 
села. 
''У плану нам је да изведемо 
двије представе и да такође 
снимимо спот о сеоском ту-
ризму'', каже Марија Пиљић. 

Ништа мање у организацији 
рада не изостају ни Милица 
Алексић и Данило Поповић. 
Како кажу, док једни при-
премају садржај школског 
часописа, други реализују 
спот о сеоском туризму. 
За све што су урадили стигла 
је и награда од Удружења 
''Програм Приједор''. До-
били су и лаптопе. ''Главни 
посао воде ученици и по-
стојање задруге  управо је 
њихова заслуга. Имамо пуно 
ентузијазма, снаге и зато 
нису изостали наши успје-
си. Највише се поносимо са 
двије вечери задругарства 
које су захтијевале озбиљну 
организацију", наводи Ми-
рела Средић, наставник срп-
ског језика у Основној школи 
''Петар Петровић Његош''.

ГЛУМЕ, СЛИКАЈУ, А БАВЕ СЕ 
ХУМАНИТАРНИМ РАДОМ

50 УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ ЗАДРУЗИ
 

У Школску задругу ОШ ''Петар Петровић Његош'' 
Буснови укључено је око 50 ученика од шестог до 
деветог разреда. Удружење ''Програм Приједор'' 
из Трента уз финансијску подршку града Трента 
у приједорским основним и средњим школама 
већ дуги низ година промовише пројекат 
''Задругарство у школама''. 

Закон о правима потрошача је ја-
сан, а на лецима који су поводом 
Свјетског дана потрошача дијељени 
Приједорчанима прецизирана су 
и та права. Захваљујући приједор-
ском Удружењу потрошача многи 
знају како да се заштите.
Само у прошлој години на адресу 
овог Удружења стигло је око 1.900 
пријава по разним основама. Осим 
из Приједора пријаве су стигле и из 
других градова Републике Српске. 
''Потрошачи се највише жале на 
бијелу технику, квалитет обуће и 

одјеће у радњама. Ако роба није ис-
правна потрошачи морају да имају 
рачун и да се обрате у радњу, да се 
упишу у књигу рекламације и онда 
чекају одговор од трговаца. Ако се 
не ријеши у корист трговца, обраћа 
се инспекцији", наводи Јелена 
Стојановић-Кецман из Удружења 
грађана ''Дон''.
Ово Удружење позвало је све по-
трошаче да им се обрате  у  случају 
да сами не могу ријешити неки про-
блем. О свим правима грађани се 
могу информисати  и на број теле-
фона 052-231/155. 

ЛЕЦИ СУГРАЂАНИМА О 
ПОТРОШАЧКИМ ПРАВИМА
Свјетски дан потрошача обиљежен је и у Приједору. У 
организацији    Удружења грађана ''ДОН'', на Градском тргу, 
организован је Инфо-штанд с којег су суграђанима дијељени 
леци с основним правима потрошача.

Полицијска управа Приједор у Кнежици је учествовала у превентивној 
кампањи под називом "Освјетлај образ домаћине! Означи трактор жутим 
ротационим свјетлом". Кампања траје до 31. марта, а организује је Ауто-
мото савез Републике Српске.

Школарци Буснова успјешни у Школској задрузи "ДОН" обиљежио Свјетски дан 
потрошача

Радови на новом извиђачком кампу

Одред извиђача  ''Др Младен 
Стојановић''  наредне  године 
слави 70 година постојања, а 
тренутно броји око 200 чланова.

Лаптоп као награда за рад и труд 

У току кампања 
Ауто-мото савеза РС

На тргу дијељени леци

Текст: Ведрана Нишевић

Текст: Ведрана Нишевић

Текст: Перо Шпадић 



У овој школи подсјећају да 
су овакве приредбе код њих 
већ традиционалне, а радују 
им се и дјеца и родитељи. 
Поготово што је ово прва 
приредба након двије годи-

не паузе, изазване вирусом 
корона.
"Чињеница је да смо већ 
требали имати и приредбу 
'Стотину дана ђака првака', 
међутим, хигијенско-епиде-
миолошке мјере нам то нису 
дозвољавале. Зато смо све то 
објединили овом приредбом 

на којој је учествовало сто-
тињак ђака од првог до петог 
разреда, из централне школе 
и подручног одјељења у Го-
мјеници", рекла је директор 
Сања Муњиза. 
Основну школу "Бранко Ћо-
пић" похађа око 900 ђака. 

ОШ "Бранко Ћопић"
MOZAIK 11.www.kozarski.com

Текст: Деборах Совиљ

Поводом Међународног дана жена, ученици Основне школе "Бранко 
Ћопић" приредили су традиционалну осмомартовску приредбу 
за своје мајке и баке. У препуном градском позоришту, ученици су 
глумили, пјевали, плесали и рецитовали мајкама у част. Било је 
примјетно да су ђаци, уз помоћ својих наставника, с много љубави 
припремали ову приредбу.

ПРИРЕДБА МАЈКАМА У ЧАСТ

У програму учествовали ученици од првог до петог разреда

ВОДОРАВНО: 1. Шуштави гласови, 9. Висинска тачка, 10. Затвор, 
хапс, 12. Појас уз ток ријеке, 14. Руско-француско јело, 15. Рав-
нотежа, 17. Међународни олимпијски комитет (скр.), 18. Прво 
слово, 19. Лик из француског стрипа, 21. Да (итал.), 23. Ријека у 
Италији, 24. Ознака за тону, 25. Перуанска пјевачица Сумак, 27. 
Шумарак, 28. Кинеско-америчка глумица Нина, 29. Прегледач, 
процјењивач, 31. Изумрло европско говедо, 32. Негативно нае-
лектрисана честица, 33. Трунка, 34. Полагач асфалта. 

УСПРАВНО: 1. Кућна просторија, 2. Најстарији превод Библије, 
3. Непотребан терет, 4. Саставни везник, 5. Нота солимизације, 
6. Умјетност (лат.), 7. Изумитељ термостата, 8. Страна свијета, 
9. Месна прерађевина, 11. Склоп, састав, 13. Софоклова 
трагедија, 16. Сељак у средњовјековној Србији, 20. Супротно 
паклу, 22. Називи, 26. Врста зачина, 28. Музеј у Паризу, 30. 
Бивши италијански голман Дино, 31. Три (итал.), 33. Мира 
Траиловић, 35. Ознака за литар.              

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ

Ослушкује: Радомир Речевић

ТРЕЋЕ УХО

ВЕЋ ВИЂЕНО                                                                                                        
Шта се ово дешава?                                                                                                     

Чим Америка кихне други прокашљу. 

НА ГРОБЉУ                                                                                                             
Није утјешно, али ...                                                                                             

Они који су чекали Годоа већ су на гробљу. 

ПРЕКО ВОДЕ                                                                                                             
Живот није бајка.                                                                                              

"Овце" и без воде преводе жедне преко воде. 

НЕКАД И САД                                                                                                      
Промјене су и драстичне и драматичне.                                                                       

Оно што смо некад читали у тоалету сад читамо 
на интернету. 

КРИШКА ХЉЕБА                                                                                                   
Лажна обећања су као намазана кришка хљеба.                                                                 

Увијек падне на "обећану" страну.
   

КОРАК ДАЉЕ                                                                                                          
Отишли смо корак даље.                                                                                        

Сад дивље депоније правимо и у свемиру.  

РАШИН КУТАК

Р. Речевић  

Јово Петровић - Јошко човјек са 
десет заната прославио је 80. 
рођендан. Па се тако, пун утиса-
ка, похвалио и нашој редакцији. 
Овај пут онима на које је најви-
ше поносан. Својом дјецом, уну-
цима и праунуцима. Са својом 
супругом Савком, стекао је чет-

воро дјеце, шесторо унучади и 
седморо праунучади. Нажалост, 
Јошко сада живи сам, јер му је 
супруга преминула прије 16 мје-
сеци. Али се овај старац не пре-
даје и даље радуцка у својој ра-
дионици, у којој га често посјете 
његови најмилији, али и бројне 

новинарске екипе, међу који-
ма је била у наша. Јошко прича 
да је у животу свашта радио, те 
да је и данас тако, али да му је 
породица била и остала главни 
ослонац. 

Око нас        Јошко пун живота и у 80. години

Јовини праунуци

МОЈА СНАГА СУ МОЈА ДЈЕЦА,

 УНУЦИ И ПРАУНУЦИ
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У локалној акцији појачане контроле 
учесника у саобраћају полицијски 
службеници Полицијске управе При-
једор контролисали су 163 учесника 
у саобраћају, а због почињених пре-
кршаја санкционисали њих 35, саоп-
штено је из ове Управе.

Због управљања возилом под деј-
ством алкохола из саобраћаја је 
искључен 31 возач, а због утврђе-
ног присутва алкохола у организму 
у количини већој од 1,5 милигарама 
ухапшена су три возача.
Локалну акцију појачане контроле 

учесника у сао-
браћају са акцен-
том на контролу 
управљања воз-
илом под дејст-
вом алкохола, 
дроге или лијеко-
ва који се не смију 
употребљавати 
прије и за врије-
ме вожње поли-
цијски службе-
ници Полицијске 
управе Приједор 
реализовали су 
током претходног 
викенда.

ИЗ САОБРАЋАЈА ИСКЉУЧЕН
31 ВОЗАЧ

 Полиција је 
у претресу 
куће у При-
једору коју 
к о р и с т и 
лице чији су 
иницијали 
Ф.А. прона-
шла дрогу, 
оружје и 
м у н и ц и ј у, 
саопштено 
је из Поли-
цијске упра-
ве у овом 
граду.
Током пре-
треса од-
узето је 15 грама ма-
рихуане, 353 сјеменке 
индијске конопље, 
пушка "М48" и 31 пуш-
чани метак. Предмети 
су депоновани у де-
позит Основног суда 

у Приједору, а, након 
комплетирања пред-
мета, против Ф.А. ће 
Окружном јавном ту-
жилаштву Приједор 
бити достављен извје-
штај.

Кућа је претресена уз 
сагласност тужиоца 
Окружног јавног тужи-
лаштва у Приједору и 
према наредби Основ-
ног суда у овом граду.

ПРОНАЂЕНИ ДРОГА,
ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА

1. Rukovodilac radilišta-inženjer -------------------------------- 2 izvršioca
2. Poslovođa  -------------------------------------------------------- 2 izvršioca
3. Tehnolog zavarivanja -------------------------------------------  1 izvršilac
4. Inžеnjer zaštite na radu ----------------------------------------- 1 izvršilac
5. Pravnik -------------------------------------------------------------  1 izvršilac
6. Bravar -------------------------------------------------------------- 4 izvršioca
7. Zavarivač ---------------------------------------------------------- 3 izvršioca
8. Dizaličar/vozač ----------------------------------------------------2 izvršioca

Opšti uslovi za sva radna mjesta:
- da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
- da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
- da su spremni za kolektivan rad i rad na terenu.

Posebni uslovi za radno mjesto rukovodilac radilišta:
- diploma VSS, VŠ mašinskog ili drugog tehničkog smjera,
- vozačka dozvola B kategorije,
- poznavanje rada na računaru (Word, Excel, itd.) kao i u mašinskim 
programima (Auto Cad i slični programi), poželjno poznavanje stranih jezika 
(engleski, njemački), ali nije obavezno, poželjno iskustvo rada na istim ili 
sličnim poslovima, ali nije obavezno,
- bruto plata 3.320 KM - 6.640 KM.

Posebni uslovi za radno mjesto poslovođa:
- diploma SSS  ili KV ili VKV majstor mašinskog ili drugog tehničkog smjera,
- vozačka dozvola B kategorije,
- poželjno poznavanje rada na računaru (Word, Excel, itd.) kao i osnove u 
mašinskim programima (Auto Cad i slični programi), ali nije obavezno,
- poželjno poznavanje stranih jezika (engleski, njemački), ali nije obavezno,
- poželjno iskustvo rada na istim ili sličnim poslovima, ali nije obavezno,
- bruto plata 3.000 KM - 4.200 KM.

Posebni uslovi za radno mjesto tehnologa zavarivanja:
- obrazovanje SSS, VS ili VSS tehničkog smjera sa položenim ispitom za 
tehnologa ili inžinjera zavarivanja,
- bruto plata 2.300KM - 4.800 KM.

Posebni uslovi za radno mjesto inženjer zaštite na radu i pravnika:
- diploma o stečenom  obrazovanju,
- bruto plata 2.500 KM - 3. 500 KM.

Posebni uslovi za radno mjesto bravar-zavarivač:
- sklonost za timski rad i rad na terenu, poželjno radno iskustvo ali nije 
obavezno, 
- stručna sprema NK, KV, VK, SSS,
- bruto plata 1.200 KM - 3.600 KM.

Posebni uslovi za dizaličara: 
- potrebno radno iskustvo na dizalicama, hiabu ili drugim građevinskim 
mašinama,
- bruto plata 1.600 KM - 3.500 KM.

Prijave nа konkurs zajedno sa dokazima i biografijom mogu se dostaviti na 
e-mail: 
kadrovska.sluzba@bosnamontaza.com, lično ili putem pošte na adresu:
"Bosnamontaža" a.d. Prijedor.  Rudnička bb, 79101 Prijedor. 

Sve potrebne informacije mogu se dobiti putem telefona 052/232-680 svakog 
radnog dana od 8.00 do 15.00 časova. 

Rok za prijavljivanje kandidata je do popune radnih mjesta.
 

Uprava  Društva 

Preduzeće za montažno proizvodne i uslužne djelatnosti "Bosnamontaža" a.d. Prijedor dana 15.3.2022. raspisuje:
 

K O N K U R S
za prijem radnika
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МАЛИ  ОГЛАСИ

- Издајем пословни простор 90м2  уз повољну закупнину у Доњим Гаревцима код 
кафане "Монтер". Све информације на телефоне: 052/231-175 и 066/660-534.

- Продајем бојлер од 50 литара, "Горење" росфрајни, купљен 2019. године. 
Све информације на телефон 062/071-398.

Дана 20.3.2022. навршава се 30 пуних година 
од смрти наше кћерке, сестре и тетке

ЉИЉЕ (Нове) ПРЕРАД 
Рођена 1966. године.

Драга наша Љиљо, увијек ћемо те се сјећати.
Твоји најмилији: 

тата Ново, сестра Биљана и сестрић Ђуро.

16503

Дана 14.3.2022. у 61. години живота 
преминула је наша драга

ГОРДАНА (Ранка) ГАЈАНОВИЋ
(1961-2022)

Ожалошћени: супруг Ненад, синови Вања 
и Ранко, сестра Весна са породицом, снаха 
Матеа, унучад  Лазар и Дуња.

16511

Дана 20.3.2022. навршавају 
се четири тужне године од 

смрти наше драге

МИЛКЕ ХРВАЋАНИН
(1955-2018)

Бол није у ријечима ни у сузама, него у души и 
нашим срцима у којима ћеш вјечно живјети.
Твој син Предраг, снаха Бранкица, унуке Милица и 
Маја. 16505

Посљедњи поздрав нашој

ГОГИ

Од породица: 
Крагуљ, Граховац, Згоњанин и Тадић.

16511

Дана 20.3.2022. навршавају 
се четири тужне године од 

смрти наше драге

МИЛКЕ ХРВАЋАНИН
(1955-2018)

И данас, као и оног дана када си нас напустила 
једнако боли сјећање на тебе никад не пролази и 
трајаће док смо живи.Твој син Ненад, снаха Драгана, 
унуке Ивана, Анђела и Мартина, праунука Марија.

16505

Дана 19.3.2022. навршава се 
година дана од смрти наше 

драге мајке

РАДМИЛЕ 
ШАЛАБАЛИЈА

(1955-2021)

С љубављу и поштовањем чувамо те од заборава.
Хвала ти за све.
Твоји: син Владимир и кћерка Ивана.

16513

Дана 19.3.2022. 
навршава се година 
дана од смрти нашег 

пријатеља и риболовца

БРАНКА-КАСТРА
МАЛНОВИЋА

Обавјештавамо родбину и пријатеље да ћемо тог 
дана у 11.00 часова обићи његов гроб и упалити 
свијеће.
Пријатељи и риболовци Приједора.

16506

Број: 08-сл/22
Датум: 14.3.2022. године П  О  З  И  В

за укључивање у акцију "Прољећно уређење града"
Град Приједор и ове године у циљу љепшег изгледа града организује акцију 
"Прољећно уређење града". 
Акција обухвата чишћење града, односно уређење зелених површина око школа, 
пословних објеката, стамбених зграда, улица, тротоара, обала и корита ријека и 
других неуређених површина на подручју града Приједора.
Град Приједор ће у склопу ове акције организовати бесплатан одвоз прикупљеног 
отпада у акцијама као и одвоз кабастог отпада, а према утврђеном распореду 
"Комуналног предузећа". Град ће такође обезбиједити одређен број садница 
цвијећа, украсног грмља, клупа и корпи, за уређење  школа и мјесних заједница.
Позивају се грађани, мјесне заједнице, власници пословних простора, школе, 
омладинске организације, НВО, заједнице етажних власника и други да дају свој 
допринос очувању, заштити и унапређењу животне средине, односно да дају 

свој допринос љепшем изгледу града. Заједнице етажних власника  се обраћају 
искључиво путем мјесних заједница којима припадају.
За све информације обратити се  Административној служби Града Приједора 
– Одјељење за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине и 
имовинско-стамбене послове на телефон 052/245-187.
Акција уређења почиње 1.4.2022. године и трајаће до краја априла. 

ЉЕПШИ И ЧИСТИЈИ ГРАД ТРЕБА БИТИ БРИГА СВИХ НАС!

                                                                                НАЧЕЛНИК  ОДЈЕЉЕЊА
Драгослав Кабић, дипл.инг.грађ.
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Дана 19.3.2022. навршава се 40 
тужних дана од смрти драге сестре

ДРЕНЕ МАЏАР

С љубављу и поштовањем вјечно ћемо те чувати и носити у нашим 
срцима и мислима. Много нам недостајеш, али те са поносом чувамо у 
нашим срцима. 
Заувијек захвални на твојој неизмјерној доброти и великодушности.
Вјечно те се сјећају твоје сестре Винка, Милка и Бранка, браћа Цвијо и 
Бране са породицама.

16495

Дана 19.3.2022. навршава се 40 тужних 
дана како није са нама наша драга мајка

ДРЕНА МАЏАР
(1969-2022)

Остала је бол и празнина, али такође и 
много лијепих сјећања. Заувијек ћеш 
остати у нашим срцима.

Твоји: син Раде, кћерка Тијана 
и унук Душко.

16494

Дана 19.3.2022. 
навршава се 40 дана од 
смрти наше драге снахе

ДРЕНЕ МАЏАР

С љубављу и поштовањем чуваћемо те 
од заборава.
Твоје заове Мира, Рада и Смиља са породицама.

16510

Дана 19.3.2022. навршава се 40 дана 
од вјечног одласка мог драгог и никад 
прежаљеног супруга

ЂОРЂА МИОДРАГА
(1945-2022)

Био си и остао наш анђео чувар.
Супруга Велинка са дјецом.

15322

Дана 19.3.2022. навршава се 40 тужних дана 
од смрти нашег оца и дједа

ЂОРЂА МИОДРАГА
(1945-2022)

У тишини вјечног мира прате те наше мисли. 
Остају успомене, а твој лик остаје вјечно у 
нашим срцима. Док живимо ми, живјећеш и ти у нама.
Твоји: син Никола, снаха Богданка, унучад Ђорђе и Ружица.

15322

Дана 19.3.2022. навршава се 
40 тужних дана од смрти нашег оца и дједа

ЂОРЂА МИОДРАГА
(1945-2022)

Отишао си пребрзо и оставио велику 
празнину и бол. Остаћеш заувијек у мом 
срцу и мислима кроз најљепше успомене. 
Почивај у вјечности гдје нема боли, вољени мој оче.
Твоја кћерка Драгана, унучад Моника и Марк. 15322

Дана 19.3.2022. навршава се 
40 тужних дана од смрти мог драгог оца

ЂОРЂА МИОДРАГА
(1945-2022)

Драги оче, отишао си, али си и даље ту у
свакој мојој мисли, у сваком погледу, на 
сваком кораку, у цијелом мом бићу. 
Вјечно ћеш живјети у мени.
Почивај нам у миру и нека ти је вјечна слава и хвала.
Син Милан са породицом. 16509

Дана 13.3.2022. преминула је 
наша драга мајка, бака и прабака

МИЛИЦА (Милана) ГРУБАН
(1943-2022)

Из Г. Ламовите.

Дала си нам што си могла, отишла си 
тихо и изненада.
С љубављу твоји: син Радомир, кћерке 
Бранка и Љиљана са породицама.

16502

Дана 20.3.2022. 
навршава се 40 дана 

од смрти мајке

ГИНЕ МАЧКОВИЋ

Са поносом ћу те се сјећати и са љубављу 
помињати мајко.
Твоја кћерка Бориславка, зет Горан и унучад: 
Драган и Дајана Максимовић.

16488

Дана 20.3.2022. 
навршава се 40 дана 
од смрти моје мајке

ГИНЕ МАЧКОВИЋ

Не постоје ријечи којима могу описати тугу.
Увијек си у мом срцу мајко.

Твој син Борислав.
16488

Дана 20.3.2022. 
навршава се 40 дана 
од смрти моје сестре

ГИНЕ МАЧКОВИЋ

Увијек ћу те се радо сјећати.
Твој брат Мирослав Стојнић са породицом.

16488

Навршавају се двије 
године дана откад није 

више са нама наша Раша

РАДАНА ГЊАТОВИЋ
Увијек си у нашим 
мислима и срцима.
Твоје: Мира, Љубица 
и Мира.

16500

Дана 12.3.2022. у 62. 
години живота преминуо 

је наш драги отац

ЗЛАТКО (Миле) 
ЈАВОР

Ако је смрт угасила свјетло живота, никад неће 
угасити љубав и сјећање на твој драги лик. Не 
можемо те вратити, али ћемо те заувијек чувати 
и вољети у нашим срцима и мислима.
Син Марко и кћерка Андреа. 16512

Посљедњи поздрав

ЗЛАТКО ЈАВОР
(1960-2022)

Увијек ћемо те се радо сјећати и чувати 
од заборава.
Породице: Иванковић и Кришка.

16508

Посљедњи поздрав брату

ЗЛАТКУ ЈАВОРУ
С љубављу и поштовањем 
чувамо те од заборава.
Породица Јавор: Ицо, 
Радана, Ана, Марија, 
Катарина и унучад.

16508
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ILIJAS ČANIĆ
(17.3.2020-17.3.2022)

Uvijek voljen i nikad zaboravljen.
Zahvalni brat Sakib sa porodicom.

16486

Дана 8.3.2022. у 52. години 
живота преминуо је наш драги и 
вољени

ТОМИСЛАВ 
(Мирка) МУЊИЗА

(1970-2022)

Тужна је твоја породица и носиће те у срцу до краја живота и 
чувати од заборава.
Твоји: мајка Јованка, супруга Биљана, кћерке Ивона и Соња, 
зетови Дејан и Саша, унук Урош, брат Борис и синовац Петар.

16493

Дана 18.3.2022. навршава се пет година 
од смрти нашег драгог брата

МИРОСЛАВА ПРЕДОЈЕВИЋА
(1956-2017)

Живио си тихо, мирно, поштено и спокојно. Много смо те вољели и 
даље те волимо. Никада те нећемо заборавити. Твоје сестре: Мира и 
Нада, брат Неђо и остала фамилија. 16499

Дана 5.2.2022. навршило се 40 тужних дана 
од смрти наше драге

НАДЕ (рођ.Стакић) МИЏИЋ

Увијек ћеш бити у нашим мислима.
Твој чича Лазо, стрина Милка, брат Илија са породицом.

16497

Драги наши, с љубављу и поштовањем чуваћемо вас од заборава.
Ваши најмилији: син Драган, кћерке Коса и Вука са породицама.

Ђ А КО В И Ћ

СВЕТОЗАР
(20.5.2008-2022)

16498

СТОЈА
(15.3.2017-2022)

Тужно сјећање

ДУБРАВКА 
ЈАЊАТОВИЋ
(1975-2021)

Драга наша супруго и мајко, заувијек ћемо 
памтити твој ведар лик. Поносни смо што смо те 
имали, а тужни што ниси више са нама. Сјећање 
на тебе вјечно ће трајати твој супруг Тодор, дјеца 
Драгиша, Теодора и Синиша. 16492

Шеснаест година од трагичне 
смрти нашег сина и брата

МЛАДЕНА 
ОБРАДОВИЋА

(2006-2022)

Никад те нећемо заборавити.
Твоји најмилији: тата, мама 
и сестра Цеца са породицом.

16496

Дана 18.3.2022. 
навршава се година 
дана од смрти наше 
драге

ДУБРАВКЕ 
ЈАЊАТОВИЋ

(1975-2021)

Сваки дан нам недостајеш, увијек си у 
нашим срцима.
Ожалошћени: браћа: Радован, Владо, 
Драган, Данко, сестра Нада и снахе.

16492

Дана 23.3.2022. навршава се тужна година од преране смрти наше 
драге и никад прежаљене супруге, мајке, свекрве и баке

МИЛИЈЕ ЧИЧА
(1962-2021)

Драга наша, никад прежаљена Милија.
Сви су могли да нам узму све, али никад нам нико неће моћи узети 
и забранити да те заувијек волимо. Увијек ћеш нам недостајати, 
јер си била наш ослонац и наша подршка. У суботу 19.3.2022. 
посјетићемо твој вјечни дом запалити свијеће и положити цвијеће.
Заувијек ожалошћени: супруг Ранко, кћерка Татјана, син Синиша, 
зет Грега, снаха Драгана и унучад: Давид, Леа и Тара.

Дана 15.3.2022. навршава се 40 тужних 
дана од смрти драге супруге и мајке

СЊЕЖАНЕ ВУКОВИЋ

С љубављу коју смрт не прекида 
живјећеш вјечно у срцима својих 
најмилијих.
Ожалошћени: 

Николина, Никола и Раденко.

Дана 17.3.2022. 
навршава се година 
дана од смрти нашег 
драгог

МИЛАНА СЈАМРЕ

За тугу и бол не постоје ријечи.
Недостајеш ...
Увијек ћете вољети твоја Бојана и Мирјана 
са породицама.

165071650416501



У Бијељини је протеклог викенда одржано Појединачно и Екипно првенст-
во Републике Српске за дјецу до 13 година у каратеу. У конкуренцији 50 
клубова преко 500 учесника у мушкој и женској конкуренцији, спортисти 

КК "Шодан" постигли су сјајне резултате. Сребрне медаље освојили су Тамара и 
Лидија Брезичанин и Урош Рајилић, док је Вук Вукић освојио бронзу.

SPORT

Данило Вукотић и Божидар Пилиповић 
чланови Теквондо клуба ''Љубија'' са Др-
жавног првенства Босне и Херцеговине, 
у Приједор су се вратили са  освојеним 
првим мјестима. 
За њих је ово велики успјех, с обзиром да 
је на такмичењу било око 700 учесника. 
"Сваки пут када побиједим или изгубим, 
то ме подстакне да још више тренирам 
како бих постигао боље резултате'', каже 
Данило. "Имао сам пет борби, а у три бор-
бе сам побиједио нокаутом. Ово је јако 
значајно такмичење, зато сам презадо-

вољан", додаје Божидар. 
Осим два прва мјеста, ту је једно друго 
и једно треће. За ова мјеста изборили су 
се Милош Стојановић и Кристијан Тима-
рац. Резултатима је задовољан и тренер 
Теквондо клуба ''Љубија''. Весо Арежина 
каже да ће им ово само бити мотивација 
да на такмичењима која им слиједе буду 
још бољи. 
''Припремамо се за "Куп БиХ" који ће бити 
одржан 26. марта у Сарајеву, а 2. априла 
ће бити одржано Првенство Републике Ср-
пске у Бијељини. Почетком маја у Прије-
дору ће бити одржан "Козара опен", каже 
Арежина. 
Теквондо првенство Босне и Херцеговине 
одржано је протеклог викенда у Зеници. 

Теквондо клуб "Љубија"

ПРИЈЕДОР ДРУГУ ГОДИНУ 
ЗАРЕДОМ У БИЦИКЛИСТИЧКОЈ ТРЦИ 
''БЕОГРАД-БАЊАЛУКА"

"РУДАР ПРИЈЕДОР" У ПОЛУФИНАЛУ КУПА РС
"Рудар Приједор" пласирао се у полуфи-
нале Купа Републике Српске, савладавши 
"Љубић" након извођења пенала. Регу-
ларни ток меча завршио је резултатом 3:3. 
"Рудар" је до самог финиша утакмице имао 
водство, али је "Љубић" у посљедњих пет 
минута успио да постигне два гола и из-
бори пенале. Ипак, са бијеле тачке "жу-
то-плави" су били бољи и заслужено су 

прошли у наредну фазу такмичења. Треба 
поменути да је и у Премијер лиги "Рудар" 
узео важан бод "Раднику", директном кон-
куренту у борби за опстанак и да се све то 
дешава у вријеме озбиљних турбуленција 
у самом клубу, будући да су играчи одржа-
ли штрајк упозорења због неисплаћених 
плата, а раније је оставку на тренерску по-
зицију поднио и Марко Тешић.

Приједор ће другу годину заредом бити учесник бициклистичке трке "Београд-
Бањалука". Возиће се пет етапа, а наш град ће 16. априла бити дио четврте етапе. 
Очекује се учешће око 26 екипа из 30 земаља свијета. Старт трке је у Београду 13. 
априла. 
''Прва етапа комплетно се вози у Београду 13. априла и надам се да ће са нама 
бити представници Града Приједора, да заједно кренемо из Београда. Друга етапа 
се вози од Обреновца до Бијељине у дужини од 127 километара. Сутрадан је старт 
из Бијељине до Власенице, најтежа брдска етапа преко Шековића. Из Добоја према 
Приједору стартујемо у суботу 16. априла у најдужој етапи'', истакао је Владимир 
Куваља, директор Трке ''Београд-Бања Лука''.
Осим спортског, ова манифестација има и туристички значај. За вријеме трке, оче-
кује се велики број туриста у граду на Сани. ''Очекујемо велики број туриста и више 
од 200 ноћења, што ће значити за наше хотелијере. Велики број људи имаће прили-
ку да упозна наш град, а ми ћемо се потрудити да будемо одлични домаћини и да 
сви понесу лијепе успомене", рекао је градоначелник Слободан Јавор. 

ВУКОТИЋУ И ПИЛИПОВИЋУ ЗЛАТО 
НА ДРЖАВНОМ ПРВЕНСТВУ

МЕДАЉЕ ЗА "ШОДАН" У БИЈЕЉИНИ

ИнфоПриједор

Припремили: Зоран Јелић и Ведрана Нишевић

Данило Вукотић

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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ПЕТ МЕДАЉА ЗА "ТИМ ЈАЊАНИН"

На Државном првенству за млађе узрасте које је одржано у Вогошћи, у ор-
ганизацији БК "Вогошћа" учествовало је 110 такмичара из 23 клуба. На 
овом првенству учествовало је и пет младих боксера БК "Тим Јањанин" и 

свако од њих је освојио по медаљу. Недим Селимовић, Никша Суртов и Јаков 
Стијак су освојили златне медаље, док су се сребром окитили Срђан Милић и 
Даријан Јањанин.                                                                                  

ДВИЈЕ БРОНЗЕ "КОЗАРИ" НА 
ПРВЕНСТВУ БИХ

На првенству БиХ у теквондоу, које је одржано у Зеници наступио је и приједор-
ски Теквондо клуб "Козара", који је освојио двије медаље. Бронзаним медаљама 
окитили су се Андрија Гајић и Андрија Петош, без медаља остали су Николина Му-

дринић, Ана Миа Вукић и Лука Гњатовић. Из "Козаре" поручују да се увелико спремају 
за наредни турнир, а ријеч је о Купу БиХ.

Божидар Пилиповић 


