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Од укупно 20 милиона марака, колико износи кредитно задужење Града Приједора,
13 милиона је утрошено за рефинансирање претходних дуговања, а остатак за
инфраструктурне пројекте, као што су асфалтирање улица, изградња хладњаче у
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Пољопривредно-прехрамбенa школa

ПО ШКОЛСКИ РАСАД ШАЉУ

БРЗУ ПОШТУ
МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ 41
НАГРАДА НА РЕПУБЛИЧКОМ
ТАКМИЧЕЊУ

СВАКО КО ЧИТА ЋОПИЋА,
РАЗУМИЈЕ ВЕЛИЧИНУ ОВОГ
ПИСЦА

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

Дијана
Ђаковић,
руководилац
приједорске
канцеларије
Подручне
привредне
коморе Бања
Лука

ИЗАЗОВ ЈЕ КАКО
РЕАГОВАТИ ДА СЕ
УБЛАЖЕ ПОСЉЕДИЦЕ
ИНФЛАЦИЈЕ

1. април 2022.

2. AKTUELNO

Скупштинске актуелности

ИЗ КРЕДИТНОГ ЗАДУЖЕЊА БИЋЕ ФИНАНСИРАНИ ВАЖНИ

ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЈЕКТИ
Текст: Бранка Дакић

Од укупно 20 милиона марака, колико износи
кредитно задужење Града Приједора, 13 милиона
је утрошено за рефинансирање претходних
дуговања, а остатак за инфраструктурне пројекте,
као што су асфалтирање улица, изградња хладњаче
у Омарској, изградња стадиона у Гомјеници и
други. Капиталне инвестиције планиране су и за
наредни период.
"Наставићемо са инфраструктурним пројектима, од којих је
асфалтирање најзначајнији. То
је велики проблем у нашем граду и пројекат који је кандидовало већина мјесних заједница.
за то су обезбијеђена средства
од 700.000 КМ. Битних улагања
биће и у индустријску зону "Аеродром 4", која се простире на
93.000 квадрата и планирана
средства за то су 1.600.000 КМ.
Такође, битна нам је и борачка

популација, тако да ћемо дио
средстава уложити на асфалтирање платоа око борачких
зграда. Градићемо трим-стазу
на Пећанима и реконструисати
Улицу Митрополита Петра Зимоњића", најавио је градоначелник, Слободан Јавор.
Дио кредитних средстава, односно 1.300.000 марака пребачено је са намјенског на јединствени трезорски рачун. Ријеч је о
износу којим су плаћене раније

На 17. сједници Скупштине града верификован је
мандат Милораду Радићу из Уједињене Српске,
који је у скупштинској клупи замијенио колегу
Предрага Пуђу. Пуђа, који је руководилац у
приједорском Подручном центру Пореске управе
Републике Српске, је због неспојивости функција,
вратио мандат.

Радић умјесто Пуђе

обавезе Града, а план је био да
оне буду плаћене из кредита.
"Ријеч је о обавезама које су
плаћене прије него што је реализован кредит. Ми смо само
донијели закључак да пренесемо средства на текући рачун
и побољшамо текућу ликвидност", појаснила је Маја Кунић,
начелник Одјељења за финансије. У Приједору је у фебруару увећана наплата пореза на
непокретности за 87 одсто у
односу на исти мјесец прошле
године.
Одборници локалног парламента дали су зелено свјетло и Програму заједничке комуналне
потрошње за ову годину, за шта
је буџетом планирано 900.000
марака.
"Ти послови подразумијевају
чишћење и одржавање јавних
површина, одвођење вода са
јавних површина, одржавање
гробаља и остали послови.
Сматрамо да овај новац неће
бити довољан за ове послове,
па ћемо на ребалансу буџе-

ЗЕЛЕНО СВЈЕТЛО ЗА
ИЗГРАДЊУ НОВЕ БОЛНИЦЕ
Одборници Скупштине града Приједора усвојили су закључак о прихватању иницијативе за
изградњу нове зграде болнице у овом граду.
Предсједник Скупштине града Приједора, Мирсад Дуратовић рекао је да је сједница сазвана
у прописаној процедури, а након што је у касним поподневним часовима на дан засједања
Скупштине стигла информација из болнице да је
потребно донијети овај акт локалне Скупштине
прије сједнице Владе Републике Српске. Посебна
сједница са овом једином тачком дневног реда
одржана је по завршетку 17. редовне сједнице.
та тражити додатна средства",
истакао је Драгослав Кабић, начелник Одјељења за саобраћај,
комуналне послове и заштиту
животне средине и имовинскостамбене послове. Са дневног
реда повучена је информација о

проведеној финансијској ревизији Града Приједора за период
од 1.1. до 31.12.2020. године,
као и Одлука о расписивању избора за чланове Савјета мјесних
заједница.

Нови Град

ДО САДА УЛОЖЕНО БЛИЗУ СЕДАМ МИЛИОНА МАРАКА

ЗА БОРАЧКЕ
КАТЕГОРИЈЕ

Са састанка
Текст: Бранка Дакић

Влада Републике Српске до сада је, посредством Министарства рада и
борачко-инвалидске заштите у Нови Град уложила 6.900.000 КМ. Највише
средстава, близу 3.000.000 КМ уложено је у стамбено збрињавање
борачких категорија, а збринуто је 187 породица.

Ово је, након састанка са руководством општине Нови Град,
потврдио министар, Душко
Милуновић.
"Уложили смо и у запошљавање, 2.820.000 КМ и запослено је 829 особа. Бројна
улагања била су и за социјално збрињавање, а она су износила око 440.000 КМ, а за
санацију споменика уложено
је 338.000 КМ. Закључили смо
да нису завршени сви споменици. Договорили смо се
да урадимо спомен-чесму у
Блатни, а улагања ће бити и у
насељу Вуруне", додао је Милуновић.
У Новом Граду неопходна је и
санација централног спомен-

обиљежја, посвећеног погинулима у Одбрамбено-отаџбинском рату. Процјена је да би
радови коштали око 700.000
КМ и из ове општине очекују
помоћ ресорног министарства.
"Завршили смо идејни пројекат и процијенили да нам
је потребно између 600 и
700.000 КМ. Општина то не
може сама финансирати и неопходна нам је помоћ Владе
Републике Српске", истакао је
начелник општине, Мирослав
Дрљача.
Из ресорног министарства
обећали су и помоћ у финансирању монографије о новоградским бригадама.

www.kozarski.com

Иницијатива за измјене законских рјешења у циљу
ефикаснијег рада и заштите полиције и грађана

ВЕЋЕ КАЗНЕ ЗА КРИМИНАЛЦЕ И ОНЕ
КОЈИ ЗЛОУПОТРЕБЉАВАЈУ УНИФОРМУ
Александру
Миљатовићу,
осумњиченом за
убиство начелника криминалистичке полиције Полицијске
управе Приједор
Раденка Башића,
одређен је притвор у Окружном
суду у Бањалуци. Притвор у
трајању од мјесец дана одређен
је и његовом
куму и помагачу
Игору Репајићу.
Текст: Агенције, КВ

СТАВ
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3.

ШТО ВИШЕ
ХИЉАДАРКИ
ТО МАЊЕ
ПОЖАРА
Припремила: Мира Згоњанин

Спровођење осумњичених у Тужилаштво

Подсјећамо, Миљатовић је ухапшен
у суботу, а током испитивања у
полицији је признао да је 21. марта
у приједорском насељу Пећани убио
Башића, те да је убиство наручио
Далибор Раилић звани Дуги из
Приједора.
У Републичком јавном тужилаштву
раније је речено да су се осумњичени
бранили ћутањем и да је притвор
затражен због бојазни да ће
поновити кривично дјело, утицати
на саучеснике или прикриваче,
те да ће уништити, сакрити или
фалсификовати доказе, али и због
тежине кривичног дјела и бојазни да
ће пуштање на слободу резултирати
пријетњом по нарушавање јавног
реда.
Лидер СНСД-а Милорад Додик
најавио је да ће ова странка упутити
у процедуру измјене Кривичног
закона које се односе на казнену

политику за најтежа кривична дјела,
а посебно за она усмјерена према
овлаштеним службеним лицима.
"Такође, у разматрању су и измјене
Закона о кривичном поступку и
Закона о полицији и унутрашњим
пословима, којима би се дала
већа
овлаштења
полицијским
службеницима, а која би допринијела
њиховој ефикасности, али и њиховој
заштити и заштити свих грађана
Републике Српске", истакао је Додик.
Предсједник СНСД-а је нагласио да је
Република Српска, све до кривичноправне реформе коју су спровели
странци, очито имала бољи Кривични
закон, Закон о кривичном поступку и
Закон о полицији у којима је полиција
имала много већа овлаштења попут
полицијског притвора, који је укинут
том реформом.
И
Драган
Лукач,
министар
унутрашњих послова Српске, рекао

је да се слаже с потребом измјене
законских регулатива чији је циљ
да полицајци буду боље заштићени.
Према његовим ријечима, било је
више случајева да тужилац сматра да
нема потребе да се неко задржава
и онда то лице буде пуштено на
слободу.
"У тим измјенама, ја сам спреман
да предложим да поред сваког
криминалца који буде у складу са
Кривичним закоником осуђен на
одређену казну, сваки полицајац
буде осуђен на дуплу казну ако
се докаже да је сарађивао у том
кривичном дјелу или помагао било
ком криминалцу да изврши такво
кривично дјело", рекао је Лукач
и додао да ће бити формиране
радне групе од стручних лица, која
ће изнијети одређене приједлоге,
а који ће бити упућени у Народну
скупштину Републике Српске.

АКЦИЈУ ХАПШЕЊА ПОЗДРАВИЛИ И ПРИЈЕДОРЧАНИ

"...Човјек је настрадао ни
крив, ни дужан. Тешко је
то. Овај злочин мора бити
најстрожије кажњен..."

"...Искрено, желим да овдје
буде мир...Ово нас је све
узнемирило и полицији свака
част..."

"...Стварно треба да се уведе
ред и дисциплина. Ово што се
десило је баш жалосно..."

Пуне руке посла за приједорске
ватрогасце. Не што људи то желе,
већ што морају, па ових дана дневно у просјеку гасе између 10 до 15
пожара. На приближно исто толико локација. "Уморни смо", каже
ми резигнирано шеф ватрогасаца,
Радован Мартић.
Објашњава да им је тешко и да се
морају организовати, јер уз једну
смјену, а то је седам ватрогасаца,
унапријед рачунају на још двије
које одлазе на терен. Углавном,
одмора им нема. Због чега, па
због људског немара, јер пожаре
на отвореном није изазвао нико
други до човјек. Материјална штета је поприлична, ако се зна да је
рецимо, само у Доњем Волару ове
недјеље изгорјело преко 2.000 дунума шуме, неколико попратних
објеката и кров нове куће.
На сву срећу до сад није било
људских жртава, али та "срећа"
не амнестира оне који неопрезно палећи коров пепеле све око
себе. Наравно, било је и апела,
из ТВСЈ свакодневно нуде помоћ
у напртњачама, људству, нуде се
и савјети, али пријава о паљењу
корова није било све док се нису
поменуле казне, а највиша је до
1.000 марака. "С помињањем
казни неки су се освијестили, па
сад имамо и по неколико посјета
дневно. Траже се напртњаче, пријављује паљење корова", каже ми
Мартић.
Да ли треба ударати по џепу да
дођемо памети? Очито треба, јер
другачије се није, осим у случају
кише, могла зауставити ова лоша
серија и потврда да нам је у односу на свијест, на првом, ипак џеп.
Па нека тако и остане, ако не може
другачије. Отварам тако по ко зна
који пут причу о нашим наравима.
С питањем, колико ватрица треба
запалити да дођемо памети. И зашто пријетња о казни увијек има
више ефекта него апел.
И зашто нам је "дресура" ближа него најмање свјесно промишљање да својим лошим потезима неком можемо причинити
штету и угрозити га. Било би добро да је другачије, али навике
се код неких очито не мијењају
причом, осим ако лично нису угрожени. Односно, ако им случајно
запаљена ватра, неки ноншалантно бачени опушак, не запали властито имање или не дај Боже кућу.
Па том логиком слиједи и закључак, да док с нашим немаром гори
нечије туђе власништво, ватру, ако
је далеко од наше куће, можеш и с
прозора гледати.
Па и оне који је сатима гасе. Ако
је тачка на тај резон, она казнена
хиљадарка са средине приче, ја
сам за. Што више хиљадарки, то
мање несмотрених пожара. А и ватрогасци би требали мало одмора.
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Дијана Ђаковић, руководилац приједорске канцеларије Подручне привредне коморе
Бања Лука
Припремила: Мирјана Шодић

Пандемија је у самом почетку довела до поремећаја
у ланцима снабдијевања.
Довела је до мјера које су
забраниле рад привредним
субјектима и предузетницима и то је за привреднике било најгоре. Касније,
када им је рад у континуитету омогућен и када су
реализоване мјере Владе
РС у смислу помоћи да се
та криза савлада, дошло
је до стабилизације привредне активности. Није
дошло до неког значајнијег пада у већини привредних дјелатности. Највише су погођене области
туризма и путничког саобраћаја. Привредна комора РС је од самог почетка
пандемије имала двојаку
улогу, активно смо комуницирали са привредницима да би се упознали
са њиховим проблемима
и да их не би ускратили
за важне информације. С
друге стране, учествовали
смо у креирању мјера Владе РС за превазилажење
те кризе. Поменућу двије
конкретне мјере које смо
предложили Влади РС, а
које су дале значајне резултате. Једна је одлука о
примјени преференцијалног статуса домаћег, која је
била на снази годину дана
и која је у преференцијални
статус ставила домаће фирме приликом јавних набавки. Друга мјера су туристички ваучери. Чињеница је
да су они у значајној мјери
ублажили ефекте кризе и
остварили позитивне ефекте и више од очекиваног.
У овим временима изазов
је обезбиједити квалификовану радну снагу. С једне стране је неповољна
демографска слика, с друге огромна потражња за
радном снагом из западних земаља. Град Приједор
ради на синергији образовног система и потреба
тржишта рада. Тешко је све
заједно ускладити, како то
изгледа на подручју ове регије?
- Привредна комора РС са
другим институцијама учествује у подизању квалитета образовног система, кроз
примјену модела дуалног
образовања. Наше надлежности које су Законом предвиђене односе се на вођење
регистра послодаваца који
су спремни да примају уче-

Када је ријеч о привреди приједорске регије, пандемија није довела до пада
производње. Напротив, десиле су се неке глобалне промјене. Производња се
са истока лагано сели ка Европи. Ту су наши привредни субјекти препознали
своју шансу и повећао се извоз, што је мало и неочекивано у вријеме
пандемије. Али изостала је нека значајнија реализација добити, из разлога
што смо као посљедицу пандемије на крају прошле године имали појаву
инфлације. Наши привредници нису могли да поентирају онолико колико
би реално могли, изјавила је у интервјуу за "Козарски вјесник" Дијана
Ђаковић, руководилац приједорске канцеларије Подручне привредне
коморе Бања Лука.

општинским земљиштем",
конкретно пољопривредним земљиштем које Град
нуди у закуп и пољопривредници који су корисници таквог земљишта полазници су обуке, набављена
је и адекватна опрема. Желимо у овај процес да укључимо и ученике Пољопривредне школе и ту опцију
сада разматрамо, па чак
у будућности да уведемо
дигиталну пољопривредну
Говорили сте и о подстицајпроизводњу као предмет у
ним мјерама Владе РС. О
Пољопривредној школи.
којим тачно?
- Издвојила бих двије подТржиште је тренутно оптестицајне мјере чија је ререћено наглим скоковиализација у току. Једна се
ма цијена, пословање,
односи на пољопривреду,
поготово реaлног секјер је важно да у ово вријетора није једноставме задржимо обим пољоно, ви сте еконопривредне
производње
миста и раније
и свакако правовремено
сте
говорили
обавимо сјетву. Влада РС
о неким мјеје за ту намјену одобрила
рама
које
додатних 10 милиона КМ
би требало
из Компензацијског фонда
РС што ће свакако добро
доћи пољопривредницима
и ублажити, барем донекле, ефекте значајног скока
цијена репроматеријала.
Други подстицај који је можда Привредна комора РС
више форсирала тиче се
повећања средстава које
Влада РС издваја за набавку нове опреме и подизања
технолошког нивоа производње. Министарство привреде и предузетништва
подузети како би се што
РС је прије неколико дана
бенигније премостила ова
објавило јавни позив гдје
ситуација.
су далеко више средста- Тренутна ситуација је
ва предвидјели за ову вроптерећена
посљедицасту подстицаја у односу на
ма пандемије, а и кризом
прошлу годину. Прошле гопроузрокованом ратом у
дине је у ове намјене утроУкрајини. Инфлација оптешено седам милиона, а ове
рећује привреду, велики је
године привредницима је
изазов како реаговати да се
на располагању 12 милиона
ублаже посљедице. Раније
КМ. Привредна комора РС
сам помињала да је једна
форсира пројекте дигитаод могућих мјера увођење
лизације, јер је технолошдиференцијалне стопе ПДВки развој нешто што може
а гдје би се по нижој стопи,
задржати и обезбиједити
чак и по нултој стопи опоревећу конкурентност наших
зовале основне животне напроизвода на тржишту Евмирнице. Док би истовреропске уније. Зато су важни
мено по некој повећаној
подстицаји које предузећа
стопи од рецимо 22 проценмогу утрошити у ове намјета биле опорезоване лукне.
сузне робе. На тај начин би

ИЗАЗОВ ЈЕ КАКО РЕАГОВАТИ
ДА СЕ УБЛАЖЕ ПОСЉЕДИЦЕ
ИНФЛАЦИЈЕ
нике на праксу. У прошлој
години у Приједору било
је таквих 89 послодаваца,
а на нивоу регије око 130.
Прописујемо и испитујемо испуњеност услова код
послодаваца у смислу њихове оспособљености да
примају ученике на праксу.
Организујемо и обуке за
менторе, недавно је одржана једна таква обука, а наша
је сатисфакција да су полазници изузетно задовољни.
Истина је да је град Приједор један од примјера добре праксе када је у питању
синергија образовног система и потреба тржишта
рада. Приведна комора
РС је у Савјету за образовање и запошљавање града

Приједора, сарађујемо по
разним основама са осталим инстутицијама. Током
прошле године, Привредна
комора РС је у Приједору са
Машинском школом реализовала пројекат за увођење
занимања алатничар и
испоставило се да је проблем мотивисати ученике
да упишу ово занимање.
Тај проблем смо ријешили
на начин да смо заједно
са Машинском школом и
Развојном агенцијом "ПРЕДА" приступили снимању
рекламног спота. Резултат
те приче је да се појавио
довољан број ученика који
је предвиђен уписном политиком. У току је пројекат
"Дигитално
управљање

се успоставила равнотежа у
приходима буџета. Свједоци смо да то није наишло на
одобрење Међународног
монетарног фонда. Нашој
Влади не преостаје ништа
друго, него да путем подстицаја покуша да ублажи
негативне ефекте настале
кризе. Усљед пораста цијена дошло је до пораста новца у буџетима, то је резултат
повећане јавне потрошње,
али и прихода од индиректних пореза, тако да Влада
РС на срећу има повећан
прилив новца и може да га
усмјери ка најосјетљивијим
категоријама становништва с једне стране, а са друге према пољопривреди и
пољопривредницима како
би задржала ниво производње.

www.kozarski.com
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Градско одјељење за борачко-инвалидску заштиту

ПРИЈЕДОР ПРЕЛИМИНАРНЕ ЛИСТЕ ДОСТАВИО НА

Душко Милуновић, министар рада и борачко-инвалидке заштите РС раније је
навео да су, према Посебном програму, стамбено збринути сви демобилисани
борци и ратни-војни инвалиди који су испуњавали услове на листама, али је Влада
РС, на иницијативу невладиних организација и појединаца који су сматрали да
су пропуштени у процесу, расписала Јавни позив за стамбено збрињавање 2019.
године, који је обновљен 2020. "По тим позивима укупно се пријавило 4.362
особа, од којих су 2.963 аплицирале за неповратна новчана средства, а 1.345
особа за стамбене јединице", додао је министар.

Текст: Зoран Јелић

Прелиминарне
листе
кандидата за стамбено
збрињавање
борачких
категорија достављене су
ресорном министарству,
саопштено
је
из
приједорског Одјељења
за
борачко-инвалидску
заштиту. Раније је из
ресорног
министарства
речено да је Приједор
међу
11
локалних
заједница које нису на
вријеме доставиле листе.
У овом градском одјељењу
истичу да су листе достављене
на вријеме и додају да је вјероватно дошло до неких техничких проблема у министарству,
те да је тај проблем сад ријешен. Рок за листе био је 20.
фебруара, а она из Приједора
Министарству је достављена
18. фебурара.

ВРИЈЕМЕ

Колар:
Листе достављене 18. фебруара

"Морам да кажем да је дошло
до превида у Министарству и
да су сутрадан објавили да је
дошла непотпуна листа, што
није тачно. У табели је више
листа, гдје су посебно наведена имена људи који испуњавају

услове, дакле породица погинулих бораца, ратних-војних
инвалида за двије категорије
неповратна новчана средства и
стамбено збрињавање", рекао
је Ранко Колар, в.д. начелника
Одјељења за борачко-инвалидску заштиту.
На конкурс су пристигле 393
пријаве, а услове за новчану
помоћ испунило је њих 187, а
за стамбено збрињавање 11.

Износ за неповратна новчана средства је преко
милиона марака, а што се тиче стамбених јединица
биће их потребно 11, а ресорно министарство ће
одредити да ли ће се градити нови станови или ће
бити додијељени из постојећих капацитета.

терену што није био лак посао,
додао је Колар. Из приједорске
Борачке организације рекли су
да је у овом граду много урађено на рјешавању стамбеног
питања борачке популације,
иако још увијек има отворених
питања.
"Задовољан сам рјешавањем
стамбеног питања у овом граду. Али ћу потпуно задовољан
бити кад посљедње дијете поПредојевић: Много урађено на гинулог борца буде стамбено
ријешено, као и ратни-војни
рјешавању стамбеног питања
ивалид до четврте категорије",
борачке популације
рекао је Зоран Предојевић,
Правилник који израдила Вла- предсједник Борачке организада РС је јасно прецизиран, а ко- ције Приједор.
мисија је вршила провјере на

И У ПРИЈЕДОРУ СОЦИЈАЛИСТИЧКОЈ ПАРТИЈИ ПРИСТУПИЛО
150 НОВИХ ЧЛАНОВА
ПРИКАЗАНА
БЕСЈЕДА
МИЛОША
КОВИЋА
Текст: Ведрана Нишевић

Текст: Зoран Јелић

Градски одбор Социјалистичке
партије Приједор богатији је
за 150 чланова. Како истичу,
дијеле амбиције са овом
странком и теже ка бољем
животу у Приједору у Српској.
"Приступили су бивши чланови СДС-а,
ДНС-а, СПС-а. Ту смо јер смо препознали њихове идеје и вриједности", рекао
је Никола Миодраг, нови члан Социјали-

стичке партије. Међу новим члановима
СП-а је Дијана Граховац која је 2019. године напустила чланство СДС-а.
Предсједник Градског одбора СП Приједор, Игор Кнегињић истакао је да је
од 2019. године, када је дошло до промјена у Градском одбору, покренут низ
активности и процеса који су изазвали
позитивне ефекте, међу којима ширење
партије и приливом нових чланова.
"Задовољни смо што можемо да наставимо рад са људима који имају политичко искуство и већ су били ангажовани у
другим политичким партијама, а који су

препознали квалитет и снагу и енергију
СП-а", рекао је Кнегињић.
Он је додао да са њима заједно очекују
знатан резултат на предстојећим Општим изборима који ће бити освјежење у
посљедњих 22 године. "Један народни
посланик и један број гласова омогући
ће нам да створимо листу од шест до
седам посланика на нивоу Републике
Српске", додао је он.
Предсједник Социјалистичке партије
Републике Српске, Петар Ђокић истакао
је да ће нови чланови дати свој допринос да резултат који партија планира
остварити у наредном периоду буде
остварен и захваљујући њиховом ангажману.
"Неки од њих су били чланови других
странака и то показује да је наша партија била отворена за све квалитетне
људе и ја у њима видим квалитет, прије
свега, људски потенцијал, али и политички, којим желе да даље наставе да
се боре кроз нашу партију за развој и
побољшање живота у Приједору", додао је Ђокић.

Демос
"Репресија никоме добро није донијела и да се
слобода мисли, ријечи, говора, ма колико било
спријечена и заустављања уствари не може
спријечити. Да ли ико слободан може да спријечи кретање идеја?'', упитао се у бесједи београдски професор Милош Ковић.
Ова бесједа приказана је и у Приједору и још 14
градова и општина широм Републике Српске.
Они који су професора слушали у Приједору
истакли су да су, иако није физички присутан,
психички и интелектулано заједно са њим у
сваком моменту. ''То је човјек виђен, паметан,
културан ништа није рекао што није истина'',
поручио је Приједорчанин, који је присуствовао
онлајн бесједи.
''Заједно са патриотским организацијама и појединцима из Републике Српске организовали
смо онлајн предавање професора Милоша Ковића, којем је 12. марта забрањен улаз у Босну и
Херцеговину под изговором да он, наводно, угрожава безбједност у БиХ'', прецизирао је историчар Борис Радаковић, испред Неформалне
групе ''Самопоштовање''.

ЖЕНЕ НАЈЈАЧИ ДИО ЧЛАНСТВА СТРАНКЕ

Текст: Ведрана Нишевић

У

Приједору су се дружиле жене Градске организације ДЕМОС-а. Са дружења је поручено да су жене
најјачи дио ове партије. У ДЕМОС-у вјерују у добар резултат на предстојећим Општим
изборима.
"Са великим задовољством
смо овдје у Приједору на
једном великом скупу који
гарантује да ћемо овдје имати добар изборни резултат и
чињеница је да је тај најјачи
дио ДЕМОС-а управо женски
дио чланства", рекла је предсједник Организације жена

ДЕМОС-а, Радмила КоцићЋућић.
Предсједник
приједорске Градске организације

жена ДЕМОС-а, Сузана Гашић сматра да је улога жене
значајна у сваком сегменту
друштва, па и политичком

дјеловању."Вјерујем да жене
могу можда да допринесу
бољем рјешавању многих ситуација", поручила је она.

1. април 2022.
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Алармантно - све више пожара на отвореном

ВАТРОГАСЦИ ГАСЕ ЉУДСКИ

НЕМАР КАЗНЕ
ИЗОСТАЈУ

,,

У великом шумском пожару у Доњем
Волару, изгорио је један стамбени и
седам помоћних објеката. Како су навели
приједорски ватрогасци, објекти се налазе
на двије одвојене локације. У пожару је изгорјело и
око 200 хектара шуме, шикаре и ниског растиња.

Текст: Перо Шпадић

Мартић: Најчешћи узрок пожара
људски немар

Од почетка године на подручју Приједора ватрогасци су гасили 177 пожара,
међу којим 24 шумска и 64 ниског растиња. Радован Мартић, командир Територијалне-ватрогасно спасилачке јединице Приједор каже да је узрок ових
пожара најчешће људски немар. Иако је
Закон јасан, а казне високе, починиоци
ових кривичних и прекршајних дјела,
по Мартићевим ријечима, ријетко одговарају. Још рјеђе плаћају казне, мада је
материјалну штету насталу оваквим пожарима тешко намирити.
"Према подацима које ја имам 2020. године на републичком нивоу нико није
кажњен. Годину касније кажњена је 31
особа, а ове само једно лице. А по Закону о заштити од пожара члан 87. новчаном казном од 100 до 1.000 КМ прекршајно ће бити кажњено физичко лице
уколико спаљује коров и биљни отпад,
а да претходно о том није обавијестило
ватрогасце нити предузело мјере у циљу

спречавања ширења ватре", појашњава
Мартић.
У Шумском газдинству Приједор сматрају да у случају оваквих пожара треба
дјеловати превентивно, али и репресивно. Немања Цвијић, руководилац за узгој и заштиту шума Шумског газдинства
Приједор каже да радници овог предузећа неријетко са ватрогасцима гасе пожаре, како се не би проширили на шуме
које су у државном власништву.
"Чињеница је да је за све пожаре, с којима се данас суочавамо на подручју нашег газдинства, директ узрочник људски
фактор. Морамо изаћи на терен, јер пожари директно пријете државној шуми,
а наша обавеза и дужност је да заједно
са ватрогасном јединицом гасамо те пожаре ", рекао је Цвијић. У ТВСЈ Приједор
појашњавају и процедуру о кажњавају
особа која изазову пожар. Поред ватрогасаца увиђај на пожаришту обавља и
полиција. Забиљешка с лица мјеста про-

Цвијић: Треба дјеловати
репресивно
слијеђује се Управи за инспекцијске послове, а уколико постоји основ, инспектор за противпожарну заштиту подноси
пријаву против починиоца.

Постављена гама сонда у Новом Граду

У СВАКОМ ТРЕНУТКУ ЗНАЋЕ СЕ ПОДАЦИ О РАДИОАКТИВНОСТИ

Нови Град добио је гама сонду за мјерење
радиоактивности у ваздуху. Постављена је
у насељу Млакве које је, на територији БиХ,
најближе мјесту Черкезовац гдје Хрватска
планира да одлаже радиоактивни отпад.
Текст: Перо Шпадић

Ово је прва од укупно укупно 11 станица које ће бити постављене на територији БиХ,
а у оквиру пројекта Међународне агенције за атомску енергију. На подручју Трговске
горе Хрватска није инсталирала ниједну станицу за мјерење радиоактивности, истичу у
Регулаторној агенцији за радијацијску и нуклеарну сигурност БиХ.

Тако ће БиХ бити умрежена у Европски систем мјерења радиоактивности. Уколико она буде на високом нивоу, биће
то још један од разлога да се од Хрватске тражи да одустане од ове намјере.
Замјеник директора Регулаторне агенције за радијацијску
и нуклеарну сигурност БиХ, Емир Диздаревић рекао је да је
ријеч о првој од укупно 11 станица у склопу пројекта Међународне агенције за атомску енергију "ИАЕА".
"Имамо сервер који очитава вриједности. Прва очитана
вриједност природне радиоактивности је 83,5 наносилверта. Свако одступање показаће да је дошло до неких активности. Онда ћемо инсталирати спектрометријску станицу
која ће очитавати који су то нуклеиди повећали радиоактивност", објаснио је Диздаревић.
Захваљујући постављеној мјерној станици, у сваком тренутку се могу знати подаци о радиоактивности у ваздуху.
Како истичу из општинске управе Нови Град локација Черкезовац је неприхватљива и неадекватна.
"На сједници Правног тима добили смо увјеравања да ће
ускоро бити завршен документ који ће одредити правни
аспект и у ком правцу треба да иде БиХ кад је у питању
проблем Трговске горе", рекао је Мирослав Дрљача, начелник општине Нови Град.
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Регулација корита Милошевице

ВЛАДА СРПСКЕ ОБЕЗБИЈЕДИЛА СРЕДСТВА, ПРОЈЕКАТ

КОЧЕ ЖАЛБЕ

Мјештани приједорских насеља Нова Орловача, Врбице, Тополик и Целпак
годинама муку муче са поплавама. Влада Српске обезбиједила је новац за
регулацију ријеке Милошевице која протиче кроз ова насеља. Међутим, радови
још нису почели, коче их жалбе на расписани тендер.
Текст: Перо Шпадић

ПРЕДУЗЕЋА

ЗА ПРОЈЕКТЕ 14 МИЛИОНА КМ

"Сваког прољећа и јесени мјештани страхују од поплава. На овом За пројекте заштите од поплава Влада Српске обезбијеподручју се налази око 3.500 ста- дила је око 14 милиона марака. "Регулација корита ријеновника и 1.000 домаћинстава.
Сада је и вегетација затворила ко- ке Милошевице треба да ријеши стогодишњи проблем
рито, све је зарасло у траву и ра- поплава у овом мјесту. Сви капитални проблеми су нападстиње", истиче Ранко Јаковљевић, нути капитално. Средства је обезбиједила Влада РС путем
предсједник Савјета мјесне зајед- предузећа "Воде РС", рекао је Милорад Додик, српски
нице Орловача.
члан Предсједништва БиХ.
Да почетак радова коче поменуте
жалбе потврђују и у Градској упра- што прије ријешен.
Инвестиционо-развојна банка је,
ви. Апелују на власнике предузећа "Главни проблем су жалбе преду- колико је мени познато, тражила
да имају разумијевања, јер циљ је, зећа која се пријављују на тендере. да се овај тендер повуче, како се не
како кажу, да овај проблем буде

Мјештани се надају да ће овај проблем ускоро бити ријешен
би улазило у жалбене рокове. Да се
промјене неки услови тендера, односно да не би било тих жалбених
поступака, да се испоштују све процедуре", рекао је Драгослав Кабић,
начелник Одјељења за саобраћај

и комуналне послове, заштиту животне средине и имовинско-стамбене односе.
Поред овога, у Приједору су у плану и други пројекти заштите од поплава.

Донација за приједорску болницу Традиционално поводом 4. априла - Дана полиције РС
вриједна 18.000 КМ

АПАРАТ ЗА СКРИНИНГ
СЛУХА КОД
НОВОРОЂЕНЧАДИ И
ИНФУЗИВНА ПУМПА

ВИШЕ ОД 65 ПРИЈЕДОРСКИХ
ПОЛИЦАЈАЦА У АКЦИЈИ ДАРИВАЊА КРВИ

Кроз ову активност, којој се прикључује велики број младих, показује се хуманост полицијског
позива, поручују из Полицијске
управе Приједор.
Актив добовољних давалаца
крви Полицијске управе
Приједор броји око 70
чланова који дају крв и мимо
акција.

Донација је стигла је од "Интеса
Санпаоло банке" БиХ, у оквиру кампање

"Инспирисан срцем".

Текст: Зоран Јелић
И ове године више од 65 полицијских службеника Полицијске
управе Приједор учествовало
је у акцији добровољног даривања крви, која се традиционал-

но организује поводом Дана полиције Републике Српске.
"И прије него што сам приступио
МУП-у РС, одазивао сам се акцијама добровољног даривања
крви. То је хуман гест", рекао
је Марко Чубрило, припадник
Жандармерије.

"Оно што је најважније је да
шаљемо поруку младима, а већ
имамо много младих кадета и
полицајаца који су се пријавили
за давање крви. И то је за нас
веома битно, да грађани имају
виду да у сваком тренутку, кад
је најпотребније, полицајци су
ту да дају крв", рекао је Зоран
Инђић, помоћник начелника ПУ
Приједор.

Актив добровољних давалаца крви из Омарске

Текст: Перо Шпадић
Ова донација је врло значајна за
приједорску болницу, јер скрининг апарат који ова установа има
одавно није функцији, па су најмлађи пацијенти одлазили на преглед у Бања Луку. Сада ће моћи да
га обаве у приједорској болници.
"Уколико овим апаратом откријемо неонатални губитах слуха, у могућности смо и да брзо реагујемо и
на тај начин помогнемо бебама да
развију слух, а након тога и нормалан говор", рекао је Синиша Мутић,
начелник Оториноларингологије у
приједорској болници.
У оквиру кампање "Инспирисан срцем" за девет година прикупљено
је скоро 200.000 КМ. "Ова средст-

ва донирали смо бројним институцијама. Само ове године донације
су отишле у породилишта у Ливну и
Приједору", рекла је Лејла Диздаревић из "Интеса Санпаоло банке"
БиХ.
Како истиче директор приједорске болнице, Андрија Вукотић, нова
опрема у тешка времена много значи. "Свака донација је вриједна за
нашу установу, с обзиром на тешку
материјалну ситуацију и вишемилионске дугове. Захваљујем се банци
на донацији и драго ми је што на
овакав начин показују друштвену
одговорност за нашу најосјетљивију
популацију, а то су бебе", додао је
он.

ДРАГОЦЈЕНУ ТЕЧНОСТ
ДАРОВАЛО 35 ЧЛАНОВА

Актив добровољних давалаца крви из Омарске организовао је традиционалну
акцију даривања крви. Драгоцјену течност дало је око 35 чланова овог актива.
Текст: Ведрана Нишевић
''До сада сам крв даровао око 30
пута и сматрам да би сваки здрав
човјек требао да дарује крв'', рекао
је Небојша Пушац.
Овај актив има добру сарадњу са
Заводом за трансфузијску медицину Републике Српске у Бањалуци и
Приједору. Зато, кад год су у могућности, користе прилику да организују акцију добровољног даривања
крви.
''Циљ оваквих акција је промоција
добровољног даривања крви, јер

,,

Нова опрема

ПОМОГЛИ ИЗГРАДЊУ КУЋЕ

Актив добровољних давалаца крви
из Омарске препознатљив је и по
бројним другим хуманитарним акцијама.
Недавно су уз помоћ донација Раденку Беговићу,
члану овог актива, помогли око изградње новог
дома, након што је у пожару остао без куће.

сви смо свјесни да је крв потребна. Ово је
један од начина гдје се људи добровољно
окупљају и посебна вриједност овога је то
што је све на добровољној бази'', каже Раденко Мамић, предсједник Актива добровољних давалаца крви Омарска.
Актив добровољних давалаца крви у
Омарској постоји 12 година.

1. април 2022.
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Обиљежена 38. годишњица од смрти Бранка Ћопића

СВАКО КО ЧИТА ЋОПИЋА, РАЗУМИЈЕ
ВЕЛИЧИНУ ОВОГ ПИСЦА

У Хашанима у Крупи на Уни, родном мјесту Бранка Ћопића, обиљежено је 38 година од смрти овог великана
писане ријечи. Поручено је да су веома значајни допринос и стваралаштво Ћопића, због чега је потребно
чувати сјећање на овог писца.
шанка Дакић.
У општини Крупа на Уни истичу
да је Ћопић својим стваралаштвом прославио ову локалну
заједницу. Начелник општине,

спомен-музеј,
постављни су експонати и биће проширени. Такође,
око куће се

,,

Положени вијенци
Текст: Бојана Мајсторовић
Његово дјело добро је познато
ученицима који похађају школу
"Бранко Ћопић" у овом мјесту.
Ученица Милица Ћук прича да у
школи много читају његове текстове.
Из Завичајног друштва "Бранко Ћопић" из Хашана вјерују да
за њихов и Ћопићев крај стижу боља времена. Изградња
спомен-куће и Дједа Тришиног
млина постало је повод за масовније доласке школараца, али
и осталих туриста из Српске и
Србије.
"Замолила бих све наше ученике да на тренутак оставе мобилне телефоне и да узму Ћопићеву књигу и прочитају "Босоного
дјетињство", "Магареће годи-

Поводом 38 година од
смрти Ћопића положени
су вијенци испред његове
бисте код спомен-школе "Бранко
Ћопић" у Хашанима, гдје је одржан
и пригодан књижевни програм.
Учесници манифестације посјетили
су његову родну кућу и Дједа
Тришин млин.
дешавају активности, Министарство просвјете и
културе РС ради учионицу на отвореном. Урађена је јавна расвјета око куће, тако да ћемо да
урадимо све што се тиче инфра-

структуре", најавио је Кљајић.
Он је додао да је израђен је Зонинг-план који ће разматрати
Влада РС, а којим се утврђује
шта се може градити у Бранковим Хашанима.

Спомен - музеј у родној кући Ћопића
не", "Јежеву кућицу", јер ће се
и насмијати и одморити и напојити душу добротом и сваком
врстом моралних вриједности",
поручила је предсједник Управног одбора Завичајног друштва
"Бранко Ћопић" Хашани, Ду-

Младен Кљајић каже да је поред школе у Хашанима изграђено и спортско игралиште за које
је кабинет предсједника Српске,
Жељке Цвијановић издвојио
50.000 КМ.
"Кућа Бранка Ћопића је сада

Књижевни програм

Упоран рад и свакодневна вјежба донијели признања

МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ 41 НАГРАДА НА
РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ
Ученици Музичке школе ''Саво Балабан'' са недавно одржаног
Републичког такмичења у Бањој Луци у Приједор су се вратили са 41
наградом.

ОТКАЗАНИ ХОРСКИ
ФЕСТИВАЛИ
Отказани су Међународни фестивал хорова "Златна вила" и
Ревија дјечијег хорског пјевања "Мала вила" који је требало
да буду одржани средином маја у Приједору, саопштио је
Организациони одбор.
Текст: СРНА
Текст: Ведрана Нишевић
Међу освојеним признањима су три специјалне награде
с максималним бројем бодова, 22 прве, 12 других и четири треће. Све је освојено у
врло јакој конкуренцији."На
такмичењу је било супер.
Конкуренција је била јака",
рекала је Ивана Комосар са
Одсјека виолончело.
За такмичење су се дуго припремали. Заједно професори и ученици. Труд и рад се

исплатио, а оправдано је и
међусобно повјерење.
''Био сам члан стручног жирија, а такође сам два ученика водио на такмичење.
Био је једно лијепо искуство,
чули смо доста сјајних свирача", рекао је Драган Маринковић, професор гитаре.
"Ове године сам извела два
ученика, а то је Лена Шијан
која је освојила другу награду у првој категорији и Филипа Дукића који је освојио
специјалну награду у петој

категорији'', рекла је Боријана Кутровић-Стеванић, професор клавира.
Аљоша Новаковић, директор Музичке школе Саво Балабан, не крије понос због
признања. "Честитам свим
ученицима, нарочито њиховим професорима. Ово је
велики успјех за нашу школу", додао је Новаковић. На
28. Републичком такмичењу
у Бањој Луци учествовало је
11 музичких школа из Републике Српске.

Фестивал "Златна вила" који је од 12.
до 14. маја требало да буде одржан
20. пут отказан је због недовољног
броја хорова учесника. У саопштењу
се наводи да је одбор једногласно
одлучио да се и ове године направи пауза у одржавању такмичења на
препоруку умјетничког савјета којим
предсједава Аљоша Новаковић, а
разматрајући све сегменте одржавања манифестације који су регулисани пропозицијама.
"Нажалост, посљедице пандемије вируса корона одразиле су се негативно
и на одржавање још једне хорске ма-

нифестације, Ревије дјечијег хорског
пјевања "Мала вила" која је раније
претходила Међународном фестивалу хорова "Златна вила", те су чланови одбора одлучили исто као и у случају фестивала "Златна вила", пише у
саопштењу.
У Приједору је у мају 2018. године
одржан 18. Међународни фестивал
хорова "Златна вила" и тада је одлучено да ова манифестација убудуће
буде одржавана бијенално. Због пандемије није одржана 2020. године, а
лани је 19. издање одржано у форми
ТВ емисије.

www.kozarski.com
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Потражња за садницама Пољопривредно-прехрамбене школе

ПО ШКОЛСКИ РАСАД ШАЉУ

БРЗУ ПОШТУ

У приједорској Пољопривредно-прехрамбеној школи почела је продаја расада поврћа за рану пластеничку производњу. Због поскупљења
репроматеријала, порасла је и цијена њихових производа, али то се није одразило на потражњу.
Текст: Деборах Совиљ

11.000 струка пикираног расада парадајза, паприке, краставца, диње, лубенице,
купуса и целера. Нажалост, и они су, ове
године, морали подићи цијене због поскупљења репроматеријала. Крећу се
од 33 фенинга за комад целера до 0,80 и
1,20 КМ за друго поврће.
"Цијене су веће због 30 одсто скупљег
репроматеријала. Радили смо калкулацију и схватили да морамо дићи цијене.
Такође смо се модернизовали и прешли
на аутоматизовано загријавање на пелет, па је и то поскупјело производњу.
Пелет је отишао са 350 на 500 КМ", рекла је Јованка Дражић, професор стручних предмета.

Најбоља реклама је добар производ, а
у овој школи с поносом истичу да имају
најбоље хибриде у регији. Да је то тачно, потврђује недавни примјер купца из
Прњавора који је брзом поштом поручио
расад парадајза, паприке и краставца из
школских пластеника у Пухарској.
Ученици, пољопривредни и агротуристички техничари, у оквиру практичне
наставе раде у два пластеника. "Пикирамо, залијевамо, кренула је продаја, народ долази. Овдје сам научио све што је
потребно да сутра могу бити самосталан
произвођач расада. С нашим професорима све се може савладати, без икаквих проблема", рекао је ученик Огњен
Стојнић.

БИВШИ УЧЕНИЦИ ОЗБИЉНИ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОЂАЧИ

ЗАРАДУ ОД РАСАДА ТРОШЕ И
ЗА СТРУЧНЕ ИЗЛЕТЕ

У оквиру практичне наставе, ученици су у школском воћњаку
завршили резидбу и његу воћки. Земљиште у Туковима углавном
је припремљено за прољетну сјетву. У овој приједорској
школи одлучили су да се, ове године, не баве сојом, већ само
кукурузом. Од укупно четири хектара, под овом културом биће
око два хектара, док је остатак под стрним житом.

Поштовати правила код излова рибе

КАЗНЕ ЗА НЕСАВЈЕСНЕ

Дио прихода од продаје расада
иде за стручне излете, те плаћање
карата и санитарних листова
ученицима,
док
одређену
количину
производа
ђаци
користе на практичној настави
за спремање зимнице. Највећим
успјехом у Пољопривреднопрехрамбеној школи сматрају
то што су њихови ученици,
по завршетку школовања, у
потпуности оспособљени за
самосталну производњу.
У овој приједорској школи напомињу
да је у току продаја расада за рану пластеничку производњу, док за узгој на
отвореном, по расад не треба долазити прије 20. априла. Располажу са око

Дражићева додаје да су неки од озбиљних приједорских произвођача расада
управо њихови бивши ђаци. Драго јој је,
како је рекла, што све више младих долази да купује код њих, да тражи савјет и
подиже пластенике.
"Пластеничка производња се шири, а задовољна сам што смо разбили предрасуде да је компликована и да су производи
нездрави. Напротив, ова производња је
далеко повољнија и користи се мало хемије. Задовољство је видјети да се све
више младих опредјељује за пластеничку производњу", рекла је Дражићева.
Школска економија у Пухарској успјешно ради већ 18 година. Два пластеника
су укупне површине од 600 квадрата, од
чега се загријава око 350.
"Ученици учествују у свим фазама производње, а ове године је то доста олакшано, јер смо се опремили савременом
пећи, тако да мање времена проводимо
на загријавању пластеника. Препоручујем и другим произвођачима да пређу
на овај вид загријавања", истиче професор Горан Аничић.

И ДО 3.000 КМ

Како би се сачувао рибљи фонд у ријеци Сани, али и другим водотоцима, потребно је да се риболовци придржавају правила, прије свега,
када је ријеч о дозвољеним количинама рибе коју могу да улове. Како би се слово Закона поштовало, а риба у Сани сачувала, брину
рибочувари Спортског-риболовног друштва "Сана".
Текст: Зоран Јелић
Иако постоје тек годину дана, у овом
друштву кажу да већ има помака у односу на претходни период, када је стање
рибљег фонда значајно нарушено.
"Око десетак година уназад стање рибљег фонда у Сани било је нарушено.
Због немарности неких претходних
структура. Не може се ништа преко
ноћи, али ово је већ друга година нашег
дјеловања и стање се доста поправило",
истиче Никола Гаврановић, предсједник
СРД "Сана".
Пресудну улогу има рибочуварска служ-

ба, која је свакодневно на терену, обилази водотоке на подручју Приједора и
контролише да ли има кршења правила.
Закон јасно каже колико се и које рибе
може уловити у току дана, а такође се
мора пазити и на величину рибе.
"Конкретно, плотица десет комада дневно или пет килограма. Шаран пет комада или пет килограма. И уколико ухватите шарана од 15 килограма, ви сте за тај
дан испунили риболовну норму и немате право вршења риболова", појаснио је
Владислав Томић, рибочувар.

Прописане казне су за уловљену рибу изнад мјере
износе од 1.000 до 3.000 КМ, а за непосједовање
дозволе за пецање од 300 КМ.

Сад је и сезона
мријеста, па је за неке
врсте рибе ловостај већ
наступио, док за друге
тек треба да почне.
Већина риболоваца
су љубитељи природе
и поштују мјере како
би заштитили рибљи
фонд. Има и оних
несавјесних, али их
је све мање, кажу
рибочувари.

,,
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Рамазански пост почиње
у суботу, 2. априла

Одржана манифестација "У сусрет Рамазану"

НАЈСВЕТИЈИ МЈЕСЕЦ У ИСЛАМСКОЈ ВЈЕРИ
У Позоришту Приједор одржана је традиционална манифестација "У сусрет Рамазану",
у организацији Културно-умјетничког друштва "Осман Џафић", поводом почетка поста и
наступајућег мјесеца Рамазана.

ЕФЕНДИЈА ХОЏИЋ:

МЈЕСЕЦ РАМАЗАНА

ДОЧЕКУЈЕМО С РАДОШЋУ
Текст: Перо Шпадић

Бењамин ефендија Хоџић, главни имам Меџилиса
Исламске заједнице Приједор поводом почетка Рамазанског поста послао је поруку вјерницима у којој
је истакао да је мисија сваког човјека да подстиче
добро и спрјечава зло.
Он је подсјетио да Рамазански пост, који почиње у
суботу 2. априла и траје 30 дана, чини између осталог, суздржавање од хране, пића и других тјелесних
уживања од изласка до заласка Сунца.
"Мјесец Рамазан вјерници исламске вјероисповјести широм свијета ишчекују са радошћу, па и ми у
Приједору, као и наши Приједорчани у дијаспори.
Свима желим да предстојећи пост испостимо у добру и здрављу, чисти од гријеха да дочекамо Бајрам
Рамазан", рекао је ефендија Хоџић.
Рамазан је свети девети мјесец према исламском
календару који се обиљежава постом од јутра до
навече.

Са манифестације у Позоришту Приједор
Текст: Бојана Мајсторовић

Посјетици манифестације
уживали су у традиционалним духовним пјесмама и рециталима који су
проткани начином живота
на овом простору. Овакви
облици дружења посебно
су значајни за најмлађе
чланове културно- умјет-

РАШИН КУТАК
ТРЕЋЕ УХО
Ослушкује: Радомир Речевић
У ШАЛИ - ОПАЛИ
Више не насједам на првоаприлске шале.
Кад су, уосталом, априлили шале биле без
подвале.
САМ СВОЈ
Џаба смо га бирали.
Био је довољан сам себи.
ПИСАЧИ И ЧИТАЧИ
Књига пролази кроз тежак период.
Више је писача него читача.
БОЛИ НАС ...
Једно је увијек исто.
Нас највише боли "она ствар!"
НЕМОГУЋЕ МОГУЋЕ
Данас ће сваки Приједорчанин добити 200
евра, а зашто и не би?!
На Дан шале и смијеха могуће је све што је
немогуће!
ОКРЕТАЊЕ ЋУРКА
Имовина је, кажу, светиња.
... Док Америка и Енглеска не одлуче
другачије.

ничких друштава, попут
Сумеје Вармаз, члана
КУД-а "Осамн Џафић",
која истиче да је у овом
друштву много научила о
традицији.
Секретар овог друштва,
Алма Семанић је рекла да
су међу гостима били чланови хора "Хармонија" из
Санског Моста, са којима

имају вишегодишњу сарадању и музичар Јусуф Бркић из Сарајева.
Предсједник КУД-а "Осман Џафић", Амел Сијечић подсјећа да је ова
манифестација
традиционална и од посебног
значаја."Због пандемије
смо морали направити
паузу, јер није било до-

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ
ВОДОРАВНО: 1. Зла жена, 9. Родно мјесто одбојкаша, браће Гр-

бић, 10. Један континент, 12. Плутајућа маса леда, 14. Најмањи
дио материје, 15. Унутрашњи живот човјека (мн.), 17. Показна
замјеница, 18. Литар, 19. Напредовање у служби, 21. Јединица
електричног отпора, 23.Предметак са значењем: зглоб, 24. Пето
слово ћирилице, 25. Предње свјетло на аутомобилу, 27. Пас, 28.
Симо Матавуљ, 29. Говорник, 31. Грчко слово, 32. Небрига, 33.
Главни град Јордана, 34. Запаљење срца.

УСПРАВНО: 1. Шкотско братство, 2. Град у Војводини, 3.

Супротно од: пасива, 4. Ознака азота, 5. Показна замјеница,
6. Позади, 7. Послушно, кротко, 8. Држава у САД, 9. Један
инструмент, 11. Допуна приједлогу одлуке, 13. Фелинијев
филм, 16. Типка на компјутерској тастатури, 20. Заједница
рачуноводствених радника (скр.), 22. Чешки диригент Штилец,
26. Ријека у сјеверној Херцеговини, 28. Узраст, 30. Трина, 31.
Америчка награда за тв продукцију, 33. Коњ, 35. Саставни
везник.
Р. Речевић

пуштено окупљање или је
било ограничено, па нам
је било тешко. Наравно
да нам је драго што смо
се поново окупили. Очекујем неке љепше и боље
дане, када се више шири
љубав и људство међу људима", рекао је Сијечић.
Предсједник Скупштине
града Приједора, Мирсад
Дуратовић подсјећа да је
мјесец Рамазан најсветији
мјесец у исламској вјери.
"Суграђанимa исламске
вјероисповјести честитам
надолазећи Рамазан, да
га испосте у хајиру и добру. Да Рамазан код тих
људи и у њиховим душама
испуни оно што Рамазан у
суштини јесте, да будемо
бољи људи, да више пазимо једни на друге, да из
Рамазана изађемо сложнији, јединственији и да
више пазимо на своју родбину, комшије, своје пријатеље и своје суграђане",
поручио је Дуратовић.

СЕДМИЦА НА
ТЕЛЕВИЗИЈИ
ПРИЈЕДОР

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

www.kozarski.com
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На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Рeпублике Српске" број: 97/16 и 36/19 и 61/21), а у вези са
одредбама члана 134. став 2. тачка 4. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 44/17, 31/18, 84/19,
63/20 и 35/20), члана 127. став 2. тачка 4. Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске", број: 41/18, 35/20 и 92/20),
члана 5. Правилника о раду и поступку избора и разрјешења чланова школског одбора ("Службени гласник Републике Српске" број: 37/19), члана
22. став 1. тачка 3. Статута Града Приједора ("Службени гласник Града Приједора", број: 12/17) и Одлуке Скупштине Града Приједора о расписивању
Поновног јавног конкурса за избор и именовање чланова школских одбора за дио основних и средњих школа на подручју Града Приједора, испред
јединице локалне самоуправе, број: 01-022-51/22 од 29.3.2022. године, Скупштина Града Приједора расписује

ПОНОВНИ
ЈАВНИ
КОНКУРС
за избор и именовање чланова школских одбора за дио основних и

средњих школа на подручју града Приједора, испред јединице локалне самоуправе
I-Скупштина града Пријeдора расписује Поновни
јавни конкурс за избор и именовање чланова
школских одбора за дио основних и средњих школа
на подручју града Приједора, испред јединице
локалне самоуправе и то:
А) ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
1. ЈУ Основна школа "Петар Кочић" Приједор,
2. ЈУ Основна школа "Десанка Максимовић" Приједор,
3. ЈУ Основна школа "Бранко Ћопић" Приједор,
4. ЈУ Основна школа "Јован Дучић" Ламовита,
5. ЈУ Основна школа "Вук Караџић" Омарска,
6. ЈУ Основна школа "Козарац" Козарац,
7. ЈУ Основна школа "Ћирило и Методије" Трнопоље,
8. ЈУ Основна школа "Петар Петровић Његош" Буснови,
9. ЈУ Основна школа "Бранко Радичевић" Петрово,
10. ЈУ Основна школа "Јован Цвијић" Брезичани и
11. ЈУ Основна школа "Младен Стојановић" Љубија;
Б) ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
1. ЈУ Музичка школа "Саво Балабан" Приједор и
В) СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
1. ЈУ Гимназија "Свети Сава" Приједор,
2. ЈУ Угоститељско-економска школа Приједор,
3. ЈУ Машинска школа Приједор и
4. ЈУ Пољопривредно-прехрамбена школа Приједор.
II- НАДЛЕЖНОСТ И ДЈЕЛОКРУГ РАДА
Школски одбор обавља послове утврђене актом о
оснивању и статутом школе у складу са Законом о
основном васпитању и образовању, односно Законом
о средњем образовању и васпитању.
Школски одбор:
1) доноси статут и друге опште акте школе,
2) на приједлог директора доноси правилник о
организацији и систематизацији радних мјеста у
школи,
3)доноси годишњи програм рада школе и финансијски
план и прати његово извршење,
4) одлучује о кориштењу финансијских средстава
школе у складу са законским,
5) усваја извјештај о пословању школе и годишњи
обрачун,
6) одлучује о кориштењу средстава за инвестиције и
инвестиционо одржавање,
7) покреће иницијативу за смјену директора,
8) доноси одлуку и расписује конкурс за избор
директора, подсредством Завода за
запошљавање
Републике Српске,
9) разматра пријаве кандидата који испуњавају
услове конкурса за именовање директора,
10) министру доставља документацију и списак
кандидата који испуњавају услове конкурса за
именовање директора, у року од осам дана од дана
разматрања пријава,
11) доноси приједлог плана уписа ученика,
12) одлучује о жалбама ученика о искључивању из
школе,
13) одлучује о приговорима на одлуке директора,
14) одлучује о приговорима радника на рјешење
директора и одлуке комисија школе,
15)извршава рјешења, одлуке и захтјеве Министарства
и инспектора,
16) прати и контролише све друге активности
прописане Законом о основном васпитању и

образовању и и Законом о средњем образовању и
васпитању, статутом и оснивачким актом школе,
17) покреће поступак код надлежних здравствених
институција за комисијску оцјену радне и здравствене
способности радника, директора, помоћника
директора и лица овлаштеног за замјену директора
школе,
18) прати успјех ученика и предузима мјере за
унапређивање рада школе,
19) даје директору мишљења и приједлоге о
питањима од интереса за рад школе и
20) разматра и друга питања утврђена закoном.
III- МАНДАТ
Чланови школског одбора бирају се на период од
четири (4) године.
Мандат чланова школског одбора траје четири године
од дана конституисања школског одбора.
Члан школског одбора у мандату школског одбора у
једној школи не може бити биран за члана школског
одбора у другој школи.
По истеку мандата, члан школског одбора може бити
поново биран за члана школског одбора.
IV- СТАТУС
Рад чланова школског одбора је добровољан и не
плаћа се.
V- ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ
За члана школског одбора испред јединице локалне
самоуправе може бити именовано лице које
испуњава сљедеће опште услове:
1. да је држављанин Републике Српске или Босне и
Херцеговине,
2. да је старије од 18 година,
3. да није правоснажном пресудом осуђивано за
кривично дјело на безусловну казну затвора од
најмање шест мјесеци у периоду од три године до
дана објављивања овог конкурса и
4. да није осуђиван за кажњива дјела учињена
против уставног поретка, достојанства личности,
морала, службене дужности, полног интегритета,
злостављања дјетета, полног и другог насиља над
дјететом или малољетним лицем.
VI- ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ
Поред наведених општих услова, кандидат треба да
испуњавају и сљедеће посебне услове:
1. да има најмање средњу стручну спрему,
2. да има пребивалиште на територији Града
Приједора, гдје школаима сједиште у
којој се кандидат пријављује за члана школског
одбора и
3. да је упознат са дјелатношћу којом се бави школа.
VII- СУКОБ ИНТЕРЕСА
Члан школског одбора из реда јединице локалне
самоуправе не може бити:
1. лице које у истој школи обавља послове директора,
2. лице које у истој школи обавља послове помоћника
директора,
3. лице које у истој школи обавља послове секретара,
4. лице које у истој школи обавља послове рачуновође и
5. лице чији би избор био у супротности са Законом

о спречавању сукоба интереса у органима власти
Републике Српске ("Службени гласник РС" број: 73/08
и 52/14).
VIII- ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
Уз пријаву на Јавни конкурс, кандидат је дужан
доставити доказе о испуњавању општих и посебних
услова, и то:
-увјерење о држављанству,
-извод из матичне књиге рођених,
- увјерење о некажњавању,
- овјерену изјава да није осуђиван за кривична дјела
из тачке V подтачка 4. овог
Јавног конкурса,
-овјерену копију дипломе о завршеном образовању,
- увјерење о пребивалишту,
-овјерену изјаву да не постоји сукоб интереса
прописан тачком VII овог јавног
конкурса и
-кратку биографију са назначеним бројем контакт
телефона.
Са подносиоцима пријаве са којима се не ступи у
контакт у одређеном року, а након рока за подношење
пријаве, исте неће бити узете у разматрање у даљем
процесу именовања.
Са свим кандидатима који уђу у ужи избор, Комисија
за избор ће обавити интервју, о чему ће кандидати
бити благовремено обавјештени.
Документа приложена уз пријаву неће се враћати
кандидатима.
IX- ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА И РОК ЗА
ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
Јавни конкурс биће објављен у листу "Козарски
вјесник" и на интернет страници Града Приједора.
Aко конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се
рачунати од дана посљедњег објављивања.
Рок за подношење пријава је 15 (петнаест) дана од
дана објављивња.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати
у разматрање.
Пријаве на Јавни конкурс могу се доставити лично
у Пријемну канцеларију Градске управе Града
Приједора или путем поште, на адресу: Градска
управа Града Приједора, Трг ослобођења бр. 1, 79101
Приједор, са назнаком: "Комисија за избор чланова
школских одбора основних и средњих школа у граду
Приједору".
Комисију из претходног става именује Градоначелник
и иста броји пет (5) чланова.
Комисија утврђује коначну листу чланова школских
одбора и исту доставља Градоначелнику, који је
предлаже Скупштини Града на усвајање.
Пријава на конкурс се може поднијети и путем
Е-управе Градске управе Приједор (https://euprava.
prijedorgrad.org), с тим да су кандидати, који на овај
начин конкуришу, у обавези да, до краја конкурсног
рока, Одјељењу за друштвене дјелатности доставе у
оригиналу или овјереној копији доказе о испуњавању
прописаних услова Конкурса.
Број: 01-022-51/22
Приједор,
Датум: 29.3.2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић

1. април 2022.

12. MOZAIK

Пореска управа РС опет позива пореске обвезнике који остварују приливе из иностранства

ПРИЈАВИТЕ ПРИХОДЕ И РЕГИСТРУЈТЕ ДЈЕЛАТНОСТ

Пореска управа Републике Српске позива пореске обвезнике који остварују приходе из
иностранства, укључујући и приходе од услуга остварене удаљеним радом (freelancer), да те
приходе пријаве Пореској управи, као и да региструју дјелатности које обављају.
финансијско плаћање као што
је "PayPal" и др., у претходном
периоду, а по рачунима отвореним код овлашћених субјеката
за платни промет на територији
Републике Српске и БиХ.
Напомињемо да су сви порески
обвезници који остварују приходе из иностранства дужни
поднијети одговарајуће пријаве
надлежној подручној јединици
Пореске управе Републике СрТекст: Пореска управа Републике Српске
пске ради пријаве дохотка осттим у вези, обавјештава- Српске располаже подацима о вареног у претходном периоду,
мо пореске обвезнике да оствареном приливу средста- у за то законски предвиђеном
Пореска управа Републике ва путем интернет сервиса за року. Из тог разлога и позивамо

С

Искористити потенцијале Козаре

пореске обвезнике који остварују приходе из иностранства,
да пријаве те приходе и себе
не доведу у ситуацију да сносе
санкције, јер непријављивање
оствареног дохотка подлијеже
прекршајној одговорности у
складу са чланом 113. Закона о
пореском поступку, као и евентуалној кривичној одговорности из члана 264. Кривичног закона Републике Српске.
Подсјећамо да је Пореска управа Републике Српске у неколико наврата већ позивала пореске обвезнике који остварују

У ПЛАНУ ПОВЕЋАЊЕ БРОЈА
Текст: Деборах Совиљ

приходе из иностранства, а
који при томе не пријављују и
не плаћају пореске обавезе, те
који нису регистровани за обављање дјелатности, да уреде
своје пословање у складу са позитивним законодавством Републике Српске у овој области.
Наглашавамо да циљ Пореске
управе Републике Српске није
кажњавање пореских обвезника већ увођење њиховог пословања у легалне, законске оквире и елиминисање нелојалне
конкуренције.

БУНГАЛОВА

У Националном парку "Козара" рачунају на домаће и стране посјетиоце који се радо
враћају овој ваздушној бањи, било да је ријеч о зимској или љетној сезони. Да ипак може
боље, сматрају и у управи овог предузећа и у ресорном министарству, гдје већ раде на
унапређењу туристичке понуде.

У оквиру припрема за љетну сезону, у Парку намјеравају уредити
више пјешачких стаза, а у плану
је повећање броја бунгалова, с
циљем побољшања смјештајних
капацитета. У сарадњи са Развојном агенцијом "ПРЕДА", санирана су два постојећа, док би
изградњом још шест бунгалова,
добили 32 додатна мјеста.
"Ићи ћемо ка изради Стратегије

развоја туризма за неки петогодишњи период, да учврстимо Козару као добру туристичку дестинацију, али са назнаком заштите
природе. Козара је добро очувана
планина, а да не причамо о њеном историјском и културном значају", рекао је Божидар Николетић, в.д. директора НП "Козара".
У ресорном министарству истичу
да треба побољшати смјештајне

Продајем бојлер од 50 литара, "Горење"
росфрајни - комбиновани, купљен 2019.
године и веш машину. Цијена повољна.
Све информације на телефон 062/071-398.

и угоститељске капацитете, али и
обогатити садржаје које овај национални парк нуди туристима.
"Садржаји су оно што ће опредијелити посјетиоце да проведу
неколико дана на Козари. Имају
адреналинске стазе, за тренинге,
потом виа ферату, а планинарско-скијашко друштво 'Љубијски
рудар' у протеклом периоду унаприједило је освјетљење стазе са
ноћним скијањем. Међутим, још
увијек недостају угоститељски и
смјештајни капацитети", рекла је
Сузана Гашић, министар трговине
и туризма РС.

МАЛИ
ОГЛАСИ

Мијењам кућу за једнособан стан.
Све информације на телефон: 066/996-679.

УМJEСТO НEКРOЛOГA
– OМAЖ ЉУДИМA И ДOГAЂAJИМA

Радмило Кондић

Приje извjeснoг врeмeнa нaпустиo
нaс je Рaдмилo Кoндић, тeниски
шaмпиoн, jeдaн oд "Хoливудoвих"
дjeчaкa. Биo je пиoнирски првaк
Бoснe и Хeрцeгoвинe и вицeпрвaк
Jугoслaвиje, дaвнe 1954. гoдинe.
Кaдa сe нeзaбoрaвни нeимaр
приjeдoрскoг
спoртa
Вeљкo
Стojaнoвић – Хoливуд, нaкoн
oпoрaвкa oд рaнa из Другог
свjeтскoг рaтa, из Oпaтиje врaтиo
у свoj Приjeдoр, чврстo je oдлучиo
дa oбнoви тeнискo игрaлиштe и
oвaj дивaн спoрт. Нaишaвши нa
групу млaдих тeниских eнтузиjaстa,
дoдушe вишe зaгриjaних зa питaњe
"лoптe" нeгo зa крaмпaњe и гурaњe
тaчки прeпуних мaтeриjaлa зa тeнис
игрaлиштe, Вeљкo je, нa њeму
свojствeн пeдaгoшки нaчин рaдa,
убрзo бившa тeнискa игрaлиштa
прeтвoриo у прaви мрaвињaк
млaдих aкциjaшa. Упрaвo нa мjeсту
дaнaшњeг стaдиoнa пoчeo je нeгдje
1950. гoдинe, нa oстaцимa мaкaдaмa

прeдрaтнoг тeнискoг игрaлиштa
дa грaди нoвe тeнискe тeрeнe.
Фoрмирao je грaдилиштe бeз игдje
ичeгa, сa aлaтoм пoзajмљeним у
сусjeдству, штoштa су, пoнeку лoпaту,
крaмп и сличнo, дjeчaци нoсили
сoбoм. Билo je ту и кaнти и лaвoрa
зa скупљaњe прaшинe, сa тaдa, joш
увиjeк нeaсвaлтирaних приjeдoрских
улицa, jeр прaшинa je зaмjeњивaлa
цeмeнт зa вeзaњe пиjeскa рaзгрнутoг
пo тeрeну будућeг игрaлиштa. Пo
прaшину, кaдa je ниje билo дoвoљнo
пo приjeдoрским улицaмa, ишлo сe
чaк нa Пaшинaц. Свeгa тoгa сe дoбрo
сjeћajу oни кojи су у тo вриjeмe
били прaви дjeчaци, a кojи ћe, крoз
гoдину – двиje и кaсниje пoстaти
прaви aсoви "биjeлoг спoртa" нa
oбaли Сaнe, пa и ширe. У тoj су
гeнeрaциjи, пoрeд oстaлих били:
Aлeксaндaр Бojкo, Нeџaд Шeрић,
Брaнкo Кaлeмбeр, Вукo Рaдeтић,
Дрaчкo Oстojић, Слaвкo Чaчић,
Дрaгaн Aнчић, Рaдмилo Кoндић,

Слaвкo Пeрхoч, Дрaгeц Aнтoниjeвић,
Joвицa и Срeтeн Mилaнoвић,
Рaдмилo
Oбрaдoвић,
Брaнкo
Пoтoчњaк, Mилeнкo Дуjмушић, тe
дjeвojкe Вeрa Кoвaчeвић и Хeлeнa
Чaчић. Сaмo, пoрeд тeнисa, Вeљкo
сe бaвиo и другим спoртoвимa.
Oвдje у Приjeдoру, нa oбaлaмa Сaнe,
oргaнизoвao je првa вaтeрпoлo
тaкмичeњa, пливaњe, скoкoвe у
вoду, бoкс, кajaкaштвo, aли тeнис
je биo и oстao дo крaja живoтa
њeгoвa нajвeћa љубaв. Mнoги oд
нaвeдeних, нaжaлoст, вишe нису
мeђу живимa. У oвoj гoдини, кaдa
тeнисeри oбиљeжaвajу 108 гoдинa
игрaњa тeнисa у нaшeм грaду, кao
и 90 гoдинa кaкo je доктор Mлaдeн
Стojaнoвић oснoвao клуб, дaнaшњи
члaнoви клубa их сe сjeћajу сa
вeликим пиjeтeтoм.
Нeнaд Maрjaнoвић
Члaн Teнис клубa
"Др Mлaдeн Стojaнoвић"

www.kozarski.com
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Дана 25.3.2022. у 60. години живота преминуо је
мој драги и вољени отац

Дана 15.4.2022. навршава се тужна година
од смрти драгог сина, брата, ујака и шурјака

МИЛАНА (Жарка) БУКВЕ

ДРАГАН МАРЈАНОВИЋ
Прерано и без поздрава си нас напустио, али нашу љубав
према теби ни смрт не може да прекине. Нека те анђели
чувају, а ми ћемо у срцима заувијек да те носимо и волимо.
Твоји: син Данијел и снаха Невена.

16559

У суботу, 9.4.2022. дајемо годишњи помен у 10.00 часова на гробљу у
Маринима. Овом приликом позивамо родбину, пријатеље и комшије
да нам се придруже. Бол и туга не мјере се временом, већ празнином
која је остала за тобом. Хвала ти што си свој живот подијелио са нама и
што си нас бескрајно волио.
Твоји најмилији: мајка Вукосава,
сестра Милена, зет Момчило, сестрићи Давор и Игор.
16322

Посљедњи поздрав драгом брату

Посљедњи поздрав драгом

Посљедњи поздрав

ДРАГАНУ МАРЈАНОВИЋУ

ДРАГАНУ МАРЈАНОВИЋУ

ДРАГАНУ МАРЈАНОВИЋУ

Нема ријечи које те могу ожалити, ни времена у
којем ћу те заборавити. Увијек ћу те вољети и по
добру памтити, јер си то и заслужио.
Твоја сестра Милада.

Туга и бол не могу те вратити, али сјећање на
тебе вјечно ће трајати.
Синовци: Дејан и Дарио са породицама.

Душа боли кад одлази пријатељ којег срце воли.
Никад те неће заборавити твоји пријатељи
Стјепићи.

16560
Посљедњи поздрав другу

Тужно сјећање

МЛАДЕН БАЛАБАН
(3.4.2013-3.4.2022)

ДРАГАНУ ЧУЛИЋУ

С љубављу и поштовањем,
твоја породица: супруга
Љиљана, кћерка Мирјана и
син Душко са породицама.

Мишо Микић

0002

Посљедњи поздрав другу

ДРАГАНУ ЧУЛИЋУ

Мехо
0002

0002

Дана 2.4.2022. навршава
се десет тужних година
откако си нас напустио

ОСТОЈЕ ЦРНОБРЊА

(1932-2001)

МЛАДЕН

(1960-2013)

БАЛАБАН

С љубављу ваше: Вина, Мира, Брана и Драгана.

Дана 4.4.2022. навршава
се девет година од смрти
наше мајке

ЗОРЕ МАРИЋ
(1933-2013)

Драги Остоја, двије године су
како си нас напустио. Лијепе
успомене си нам оставио које
неће никад отићи у заборав.
Свака помисао на тебе свима
нам је суза у очима. У нашој
души и срцу остаћеш вјечно.
Одмарај нам у миру.
Друштво ојкаче Усорци. 16536

МЛАДЕН ВРАЊЕШ
Вријеме пролази, али
сјећање на тебе вјечно
остаје.
Супруга Гордана, кћерке
Сања и Тања, унук Сергеј и
зетови.
16538

Сјећање на наше вољене

ДРАГОЉУБ

16561

16561
Дана 6.4.2022. навршавају се
двије године од смрти

Никад те нећемо заборавити.
Син Душан, кћерка Љиљана са породицама.
16537

Сјећање на вољене

КОСА

МИЛАН ЂУРИЋ

ДРАГАН ЂУРИЋ

ДРАГАНА ЂУРИЋ

Јелићка

Пок.Остоја-Омарска

Пок.Остоја-Омарска

(12.3.2015-2022)

(1936-2021)
16553

(1.4.2011-2022)

(25.5.1988-2022)

Бол за вама је непролазна и трајаће док живимо.
Ваша сестра и тетка Мара са породицом.

16558

1. април 2022.
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Дана 2.4.2022. навршава се 40 тужних дана
од смрти драге мајке и сестре

Посљедњи поздрав нашем вољеном мужу,
брату, оцу, дједу и прадједу

ДУШАНКЕ ЖИГИЋ
У суботу, 2.4.2022. у 11.00 часова посјетићемо њен
гроб и одржати помен.
С љубављу и поштовањем чуваћемо успомену на
тебе.
Твоје: Сандра, Биљана и Стана.
16549

Дана 4.4.2022. навршава се
пет тужних година
од смрти

Дана 2.4.2022. навршава
се 40 тужних дана од
смрти драге тетке

РАДИ ПИЛИПОВИЋУ

Дана 26.3.2022. заувијек нас је напустио
наш вољени муж, брат, отац, дјед и прадјед.
Овим путем желимо да се захвалимо родбини
и пријатељима који су нашег Раду
испратили на вјечни починак.
Ожалошћена породица Пилиповић.

ДУШАНКЕ ЖИГИЋ
МИРЕ ГРУЈЧИЋ
Драга
Миро,
вријеме
пролази, али туга никада
неће проћи.
Супруг Милан
са породицом.

Вољена тетка, увијек ћеш живјети у нашим
успоменама и срцима.
Младен, Дадо и Јелена са породицама.
16550

16557

Дана 8.4.2022. навршава се година од смрти
нашег вољеног

16556

Дана 26.3.2022. престало је да куца срце
мога дједа

Посљедњи поздрав мом заштитнику,
примјеру и ослонцу животном

РАДЕ ПИЛИПОВИЋА

РАДИ ПИЛИПОВИЋУ

Био си мој понос, борац и темељ, моја
легенда. Драги мој дједе, заувијек ћеш
живјети у мом срцу, мислима и најљепшим
успоменама. Иако ништа више неће бити
исто, трудићемо се да буде како си нас учио
и како би желио.
Бескрајно те воли унука Тамара са
породицом.

Прешли смо заједно много километара и сваки
пут смо се заједно кући вратили, осим овај пут. И
ову вожњу смо одвезли заједно, али си ти остао на
неком другом мјесту да се одмориш и посматраш
како настављам тамо гдје си ти застао! За мене
ти никада нећеш умријети, јер легенде не умиру,
сваки дан ћеш бити са мном у мојим мислима и
срцу. Волио бих да ми се деси да опет неког волим
као тебе.
Волим те највише на свијету твој Немања!

РАТКА МАЦАНОВИЋА
Отишао си тихо, достојанствено остављајући
у нашим срцима неизмјерну празнину, бол и
тугу коју ћемо вјечно осјећати.
У суботу, 2.4.2022. у 11.00 часова посјетићемо његов гроб и положити
цвијеће.
Твоји: супруга Санела и кћерке Миа и Ена.
16532
Дана 8.4.2022. навршава се година дана од
смрти нашег брата

РАТКА МАЦАНОВИЋА

Драги наш брате, твојим одласком у наш живот су ушли неизмјерна
туга и бол.
Заувијек ћеш остати у нашим срцима и сјећању.
16532
Твоја браћа Ђуро и Љубо.
Дана 8.4.2022. навршава
се година од смрти мог
драгог зета

16556

Дана 2.4.2022. навршава
се година дана од смрти
мог драгог брата

Дана 2.4.2022. навршава се година дана
од смрти нашег драгог оца

ВЕЉКЕ ДРАЖИЋА
(1948-2021)

РАТКА
МАЦАНОВИЋА

С љубављу и неизмјерним поштовањем сјећаћу
се његовог племенитог лика.
Пуница Аида.
16532

16556

ВЕЉКЕ ДРАЖИЋА
(1948-2021)

Година прође, а туга и бол остају у срцима оних који те воле.
Твоји: синови Зоран и Горан са породицама.
16551

Недостајеш нам много, али те са поносом
чувамо у нашим срцима и мислима.
Од брата Свете са породицом.
16551

www.kozarski.com
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Посљедњи поздрав драгом колеги

Тужним срцем јављамо да је дана
25.3.2022. престало да куца племенито
срце нашег вољеног

ДАВОРА
ВРХОВЦА
(1969-2022)
ДАВОРУ
Смрт је била јача од живота, али није од наше љубави и туге за тобом.
Од маме Рајке, сина Срђана и брата Горана са породицом.

Од радних колега Нове Топлане: Рашо, Манда, Рода,
Синиша, Весо, Зоран, Радић, Роки, Дуле, Катана,
Маринко, Шпадић, Илић, Рајлић и Сиђак.
16548

16548

Тужна година за вољеном супругом,
мајком и баком

Дана 25.3.2022. престало је
да куца срце драгог

Тужног срца обавјештавамо родбину
и пријатеље да је дана 23.3.2022. у 92.
години живота преминуо наш драги

ВУКАШИН (Стевана) РАДИЋ
(1931-2022)
Са љубављу и поштовањем вјечно ћемо
те чувати и носити у нашим срцима
и мислима.
Ожалошћени: син Раде, кћерка Гордана, снахе Мирјана и Бранкица,
унучад, праунучад и остала многобројна родбина, комшије
и пријатељи.
16539
Дана 2.4.2022. навршава се 40 тужних дана
откако нас је напустио наш драги и вољени

ДУШАН-БАЈА БАШКОТ
(1944-2022)

ДАВОРА ВРХОВЦА
(1969-2022)

ВЕРА МИЛУТИНОВИЋ
(25.2.1950-4.4.2021)

Туга и бол за тобом су бескрајни, а љубав
према теби вјечна.
Стриц Бошко са породицом.

Била си добра супруга, мајка, бака.
Хвала ти!
Чувамо те у срцима нашим.
Вјечна ти слава.
Твоји: супруг, кћерке, унука и унук.

16548

16552

Дана 5.4.2022. навршава се 40 дана од смрти
моје драге мајке

У суботу, 2.4.2022. дајемо четрдесетодневни
помен на гробљу Тубини-Башкоти у Брезичанима. Позивамо комшије, пријатеље и родбину да нам се придруже.
С љубављу и поштовањем чуваћемо успомену на тебе
и твоју доброту.
Твоји најмилији: супруга Весна, син Борислав, кћерка
Дијана, сестра Крстина, унучад Ана, Катја и Александар.

Дана 2.4.2022. навршава се тужна година дана
од смрти нашег драгог

16554

Дана 2.4.2022. навршава се
девет година од смрти

МИЛОША
БОГДАНОВИЋА
Успомену на тебе чувају:
Милена, Милорад, Сања и
Тања са породицама.
16555

Дана 2.4.2022. навршава
се девет година од смрти
драгог оца и дједа

ВЛАДЕ МАРКОВИЋА
(1939-2021)

ЗОРЕ КНЕЖЕВИЋ
Остала је бол и празнина, а такође и много лијепих
сјећања. Заувијек ћеш остати у нашим срцима.
Твоји: син Богдан, снаха Недељка са породицом.
16533

У суботу, 2.4.2022. дајемо годишњи помен у 11.00
часова на гробљу Пашинац. Овом приликом позивамо
родбину, пријатеље и комшије да нам се придруже.
С тугом и поштовањем, супруга Мира са дјецом,
зетовима и унучади.
14549

МИЛОША
БОГДАНОВИЋА

С
љубављу,
чуваћемо
те у нашим срцима и
сјећањима.
Кћерка Драгана и унука
Андреа.
16555

SPORT

КУГЛАШИ "РУДАРА" ПРВАЦИ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Куглаши приједорског "Рудара" прваци су
Републике Српске. Иако је до краја доигравања за првака Прве лиге РС остало да се
одигра још једно коло, побједом у директном дуелу са екипом "Козаре" из Градишке, Приједорчани су на недостижна три
бода предности, па ће гостовање "Херце-

говцу" из Билеће бити само формалност.
Коначан резултат гласио је 5:3 за "Рудар"
који је побједом и са нова два бода и теоретски осигурао титулу првака Прве лиге
РС и пласман у Премијер лигу БиХ у наредној куглашкој сезони.

МАРИЈА ГЊATИЋ НA
КВAЛИФИКAЦИJAMA ЗA EВРOПСКO
ПРВEНСTВO

Приједорданас

Maриja Гњaтић oтпутoвaлa je нa припрeмe Рeпрeзeнтaциje сeниoрки БиХ у
Сaрajeвo, гдje ћe oд нaступити нa квaлификaциjaмa зa eкипнo првeнствo
Eврoпe. Квaлификaциje сe oдржaвajу у
Сaрajeву, a нaступићe дeсeт рeпрeзeнтaциja Швицaрскa, Финскa, Шкoтскa,

Лaтвиja, Maлтa, Изрaeл, Црнa Гoрa,
Кипaр, Кoсoвo и дoмaћин рeпрeзeнтaциja Бoснe и Хeцeгoвинe. Бoснa и
Хeрцeгoвинa je у групи сa Изрaeлoм,
Црнoм Гoрoм, Кипрoм и Кoсoвoм, a
oчeкивaњa су дa избoрe плaсмaн нa
Eврoпскo првeнствo.

НOВЕ МЕДАЉЕ ЗА "ШOДAН"
"БОРАЦ" ИЗНЕНАДИО "ОМАРСКУ"

ФК "Борац" из Козарске Дубице са 2:0 побиједио је на гостовању код "Омарске", у
оквиру 20. кола Прве лиге Републике Српске. Прво полувријеме прошло је релативно мирно, с тим да је Микић имао прилику да госте доведе у водство још тада,
али је погодио пречку. Након паузе, услиједио је корнер за "Борац", у 63. минути, гдје

је Хуртадо надвисио одбрану "Омарске" и
главом прослиједио лопту у противнички
гол. Пет минута касније Микић поново
шутира и овај пут погађа, за коначних 2:0.
Момци у плавим дресовима окрећу се
наредном противнику. Слиједи им гостовање у Модричи код екипе "Алфе".

"ПРИJEДOР СПAРTAК"
ПРИЗEMЉИO "СOКOЛOВE"

К

К "Приjeдoр Спaртaк" слaвиo je прoтив
"Слaвиje 1996" рeзултaтoм 64:58, у сусрeту
21. кoлa Првe лигe РС. Нa
пoчeтку гoсти из Истoч-

У Кoстajници je oдржaн кaрaтe турнир
"Куп Mлaдoсти 2022". У кoнкурeнциjи je
билo 230 тaкмичaрa из 12 клубoвa. Кaрaтe
клуб "Шoдaн" из Приjeдoрa у гeнeрaлнoм
плaсмaну oсвojиo je првo мjeстo, дoк су
кaрaтисти из КК "Шeснaeстa" из Бaњaлукe
били други, a КК "Рajкo Црнoбрњa – Глигo"
трeћи. Нaкoн тoгa услиjeдиo je нaступ нa
турниру "Кључ Опeн 2022", нa кojeм je
учeствoвaлo 412 спoртистa из 38 клубoвa.
Нa oвoм турниру су учeствoвaли члaнoви
из сeкциje "Шoдaнa" у Кoпривни. У вeoмa
jaкoj кoнкурeнцији Вaлeнтинa Билбиja je
oсвojилa брoнзaну мeдaљу.

нoг Сaрajeвa успjeли су
дa дoђу у водствo, aли су
дoмaћи брзo прeoкрeнули рeзултaт, тaкo дa сe нa
пoлувриjeмe oтишлo сa
33:26. Meђутим, у трeћoj

чeтвртини гoсти су пoнoвo
зaприjeтили и дoшли дo
вoдствa, aли je "Приjедoр
Спaртaк" у сaмoм финишу
чeтвртине пoнoвo нaпрaвиo прeoкрeт. Прeд крaj
мeчa "Слaвиja" успиjeвa
дoћи дo пoeнa зaoстaткa,
aли изaбрaници Дaнилa
Пaлaлића нису дoзвoлили
нoвa изнeнaђeњa и пoдигли су разлику нa кoнaчних
шeст пoeнa. Нajeфикaсниjи
у приједорској eкипи биo je
Дрaжић сa 24 пoeнa, Лулић
je убaциo 15, a Ивeтић 12.
У пoсљeдњeм кoлу шaмпиoнaтa "Приjeдoр Спaртaк" путуje у Звoрник, гдje
их чeкa "Дринa Принцип",
дирeктни кoнкурeнт зa
мjeстo у плej-oфу.

ДВИJE
MEДAЉE
ЗA "КOЗAРУ
ЖEЉEЗНИЧAР"

НA ПРВEНСTВУ РС
Нa нeдaвнo oдржaнoм Првeнству РС
зa jуниoрe и стaриje пиoнирe у џудoу,
нaступилo je 320 тaкмичaрa из 38
клубoвa. Били су ту и члaнoви Џудo
клубa "Кoзaрa Жeљeзничaр" кojи су
oствaрили oдличнe рeзултaтe. Сaрa
Лaндуп билa je трeћa, чимe je oбeзбиjeдилa плaсмaн нa Првeнствo БиХ.
Вeљкo Бокaн биo je пeти, дoк je Никoлa Maндић oствaриo двиje пoбjедe,
aли je збoг пoврeдe мoрao дa нaпусти
тaкмичeњe.
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