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Април у знаку промоције хранитељства  

ОТВОРИ СРЦЕ, ПОСТАНИ ХРАНИТЕЉ
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Александар 
Зобеница, 
стручњак за 
политички 
маркетинг

РЕПУБЛИКУ СРПСКУ ЗА 
30 ГОДИНА ВИДИМ КАО 
САМОСТАЛНУ ДРЖАВУ

Хранитељске породице заслужују већу пажњу и подршку, 
како друштва, тако и институција, истакла је предсједник 
Републике Српске, Жељка Цвијановић након посјете 
хранитељским породицама Крнетић и Десница у Новом 
Граду протекле седмице. "Хранитељство је један од најбољих 
и најплеменитијих начина да се дјеци без адекватног 
родитељског старања пруже љубав, заштита и подршка", 
навела је Цвијановићева.

Обострана корист привреде и образовног система 

У "КОЛЕКТОРУ ЦЦЛ" ТРЕНИНГ ЦЕНТАР ЗА БУДУЋЕ АЛАТНИЧАРЕ 

На избору најуспјешнијих 
привредника за 2021. 

ПРИЗНАЊА ЗА ТРИ ПРИЈЕДОРСКА 
ПРЕДУЗЕЋА 

Мирела Предојевић, глумица 
Позоришта 
Приједор

Игор Бакај, једини часовничар у 
Приједору 

ПОЗОРИШТЕ 
ЈЕ 
МОЈА ДРУГА 
КУЋА  

САТ ЈЕ ЖИВА 
ДУША, 
КОЈОЈ ТРЕБА 
ДАТИ СНАГУ 
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У Трeнинг цeнтру зa oбуку aлaтничaрa у кoмпaниjи 
"Кoлeктoр ЦЦЛ" прaктичнa знaњa стичe 18 учeни-
кa приjeдoрскe Maшинскe шкoлe. Кaкo сaми кaжу, 
услoви су oдлични, кao и прeдaвaчи, тe сe зaистa 
мoжe нaучити мнoгo тoгa.
"Прaксa je дoбрa, мoжe сe мнoгo 
тoгa видjeти и нaучити. Рaдимo 
нa рaзличитим мaшинaмa, мeђу-
сoбнo сe пoмaжeмo. И трудимo сe 
дa нaучимo штo вишe мoжeмo o 
кoмпoнентама кoje oбрaђуjeмo", 
рекао је један од будућих aлaтни-
чaрa, Maркo Зeц.
У пoсjeти "Кoлeктoру" билa je 
Нaтaлиja Tривић, министaр 
прoсвjeтe и културe РС, кoja je 
пoручилa дa je oвo прaви примjeр 
кaкo трeбa дa изглeдa дуaлнo 

oбрaзoвaњe кoje je у Рeпублици 
Српскoj зaживjeлo приje три гo-
динe.
"Увjeрили смo сe дa нaши учeници 
зaистa имajу прилику дa, у услo-
вимa сaврeмeнe прoизвoдњe, 
мoгу мнoгo дa нaучe. To нaм je и 
нajвaжниje, дa стичу знaњa, кoм-
пeтeнциje, дa имajу дoбрe мeн-
тoрe и стручнo вoђeнe, тaкo дa би 
с jeднe стрaнe били квaлификoвa-
ни зa зaнимaњa кojа су уписaли, a 
с другe стрaнe кaкo би били кoн-

курeнтни нa тржишту рaдa", рe-
клa je Tривићeвa.
У Српскoj трeнутнo 1.063 прeд-
узeћa прoвoдe прaктичну нaстaву, 
a у тaj прoцeс je укључeнo 3.600 
учeникa. 
"Први зaдaтaк биo je дa oбeзбиje-
димo прaвe услoвe зa шкoлoвaњe, 
дa смo пoвeзaни сa шкoлoм и 

дa je нaстaвa кooрдинирaнa. Зa 
сaд je кoд нaс други рaзрeд, гдje 
oбaвљajу oбуку у зaсeбнoм Трe-
нинг цeнтру кojи je издвojeн из 
прoизвoдњe, приje свeгa збoг 
мjeрa зaштитe нa рaду, aли и збoг 
нaстaвнoг плaнa. Teк у трeћoj гo-
дини их укључуjeмo у прoизвoдни 
прoцeс гдje ћe нaучити свe oпeрa-
циje у прoцeсу", кaжe Прeдрaг 
Зoрић, гeнeрaлни дирeктoр прeд-
узeћa "Кoлeктoр ЦЦЛ". 
Из Maшинскe шкoлe пoзвaли су 
и другe фирмe дa створе дoбре 
услoвe у прaкси, те да на то нe 
трeба глeдaти кao трoшaк, вeћ кao 
инвeстициjу.
"Oвaj нaчин извoђeњa нaстaвe je 
jaкo значајан зa учeникe. Oни сe 
у "Кoлeктoру ЦЦЛ" срeћу сa кoн-
крeтним прoблeмимa, сa кoм-

плeтним прoизвoдним прoцeсoм. 
И нe сумњeмo дa ћe нaкoн 
зaврeшткa трeћeг рaзрeдa бити 
спрeмни дa сe зaпoслe и рaдe 
кao врхунски рaдници", нaвeo je 
дирeктoр oвe шкoлe, Бoрислaв 
Кojић.
Прeдузeћe "Кoлeктoр ЦЦЛ" бaви 
сe прoизвoдњом кoмутатора 
зa пoтрeбe aутo-индустриje, тe 
индустриje ручних и кућaнских 
aпaрaтa.

Обострана корист привреде и образовног система

На пракси 18 ученика Машинске школе

8. април 2022.

На избору најуспјешнијих привредника за 2021. годину

Зорици Савић, директору предузећа 
"Липа дрво" додијељено је признање 
најуспјешније жене у привреди за прошлу 
годину. Ласкава награда резултат је више-
годишњег рада и труда и доброг посло-
вања, чак и у отежаним условима. 
"Почаствована сам овим признањем. То је 
резултат мог труда, али морам признати 
и заједничке сарадње са колегама који су 
ми омогућили да доведем ово предузеће 
у стање какво је сада", рекла је Савићева.
Признање за инвестиције и запошља-
вање на овој манифестацији додијељено 
је "Калцедонији", а Творници кекса и ваф-
ла "Мира" за промоцију домаће произ-
водње. 

Премијер РС, Радован Вишковић подсје-
тио је да је прошла година била година 
са најбољим привредним и економским 
резултатима. "Број запослених у РС је у 
овом моменту највећи, откад се ови по-

казатељи почели мјерити у РС. Имамо 
просјечну плату у фебруару 1.091 КМ. 
Она је прошле године у истом периоду 
била 1.004 КМ", подсјетио је Вишковић. 

ПРИЗНАЊА ЗА ТРИ ПРИЈЕДОРСКА ПРЕДУЗЕЋА
На манифестацији "Избор најуспјешнијих у Републици Српској за 
2021. годину" коју је организовала Привредна комора Републике Ср-
пске, на адресе три приједорска предузећа стигла су признања. Ријеч 
је о приједорској "Калцедонији", Творници кекса и вафла"Мира", те 
предузећу "Липа дрво".

Перо Ћорић, предсјед-
ник Привредне комо-
ре РС рекао је да сви 
показатељи јасно гово-
ре да је прошла година 

била и година опоравка при-
вреде у Републици Српској. 
"Упркос тешким искушењима 
у протекле двије године за-
хваљујући мјерама Владе РС 
наша привреда је успјела да 
се врати на стазе успјеха и раз-
воја", додао је он.    

Текст: Перо Шпадић 

Текст: Зоран Јелић 
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У "КОЛЕКТОРУ ЦЦЛ" ТРЕНИНГ ЦЕНТАР ЗА БУДУЋЕ АЛАТНИЧАРЕ

Тренинг центар инвестиција за будућност

Из "Кoлeктoрa" 
пoручуjу дa 
инвeстициjoм у 
Трeнинг цeнтaр 
oбeзбjeђуjу стручaн 
кaдaр у будућнoсти, 
тe дa би билo дoбрo и 
дa сe другa прeдузeћa 
oдлучe нa овај кoрaк.

Сa свaким учeникoм 
нa oбуци oвo 
прeдузeћe je склoпилo 
угoвoр, пo кojeм 
oни свaкoг мjeсeцa 
дoбиjajу и нoвчaну 
нaкнaду.   

Зорица Савић: Значи ми ово признање 

"Калцедонији" признање за инвестиције и запошљавање

Творници кекса и вафла "Мира" признање за промоцију 
домаће производње 



"Имали смо неколико обука за храни-
теље који брину о дјеци, а у априлу 
ћемо организовати обуку и за оне 
који брину о пунољетним лицима. 
Ријеч је о 10 радионица. Тематски су 
усмјерене и оне припремају будуће 
хранитеље да усвоје неке вјештине 
и знања о правима дјетета, о специ-
фичностима и како да се поставе у 
проблематичним ситуацијама" ре-
кла је Сања Топић, психолог у Тиму за 
збрињавање у хранитељске породи-
це. 
Ова установа, у сарадњи с локал-
ном заједницом, константно трага 
за адекватним хранитељима. С том 
намјером објавили су јавни позив 
да се грађани пријаве Центру за со-
цијални рад, ако су заинтересовани 
за стицање статуса хранитеља. Де-
шава се, али изузетно ријетко, да се 
дјеца врате биолошкој породици. 
Уколико до тога не дође, радници 

Центра за социјални рад траже дуго-
трајан облик збрињавања, као што је 
усвајање. Стручњаци наглашавају да 
је важно не мијешати хранитељство 
са усвајањем, јер је оно привременог 
карактера.  
Слободанка Шобот из Брезичана, већ 
девет година има статус хранитеља. 

Тренутно брине о двојици малољет-
ника. Прошла је неопходну обуку у 
приједорском Центру за социјални 
рад, а ова мајка четворо дјеце исти-
че да је дјеци најпотребнија топлина, 
љубав и разумијевање. 
"Бринем о деветогодишњаку и се-
дамнаестогодишњаку.То је веома 
лијепо искуство и препоручила бих 
свакоме ко има могућности, да буде 
хранитељ, да та дјеца не би завршила 
у дому. Треба имати срца и осмијех за 
њих. Они су њежна и паметна дјеца", 
истиче Слободанка.
О хранитељству постоје бројне пред-
расуде, па су и сами радници Центра 
за социјални рад често на мети кри-
тика. Увријежени су ставови да су 

разлози изузимања дјеце из биолош-
ких породица најчешће финансијске 
природе, што никако није тачно, 
тврди Наташа Милановић Краљ, со-
цијални радник на пословима смјеш-
таја у хранитељске породице.
"Дјеца се изузимају због удружених 
ризика и патологија, и тек када струч-

ни радници исцрпе све ресурсе у 
оснаживању родитеља и када је еви-
дентно да је у тој средини угрожено 
здравље и живот дјетета, оно се смје-
шта у адекватну хранитељску поро-
дицу", рекла је она.

ОТВОРИ СРЦЕ, ПОСТАНИ ХРАНИТЕЉ

Није ријеткост да се развију 
јаке емоционалне везе из-
међу хранитеља и дјеце. Оне 
не престају ни након што 
млади постану пунољетни. 
Према подацима Центра за 
социјални рад, 29 храни-
тељских породица у Приједо-
ру брине о 23 малољетних и 
11 пунољетних особа.

У Центру за социјални рад 
ове седмице су организовани 
"Дани отворених врата", 
који имају за циљ промоцију 
хранитељства. Цијели мјесец је 
посвећен овој теми, а медијска 
кампања даје резултате, тврде 
у овој установи. Већ им се 
јавило више потенцијалних 
хранитеља.

AKTUELNO  3.www.kozarski.com

Центар за социјални рад: Април у знаку промоције хранитељства

Текст: Деборах Совиљ
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Упишем прије мјесец дана 
енглески. У мом случају, 
трећи пут почетни. Нагово-

рим другарицу, нешто млађу од 
мене, жена прихвати и кренемо. 
Професорица, па могли би је ро-
дити. Бескрајно драга, насмијана, 
стрпљива, искрено нас убјеђује 
да ми то можемо, јер прича нам, 
зна један од нас двије старији пар 
који сад читају текстове на енгле-
ском. Ај вјерујем, мада мало мла-
ко. 
Прије уписа сам тој школи поста-
вила милион услова. Те могу једи-
но од 20.00 часова, те само тим и 
тим данима, те да они склопе гру-
пу... Ваљда у нади да ће одуста-
ти (а неколико школа већ јесте) и 
рећи "Е другарице, то што ти тра-
жиш, ни виле из бајки не испуња-
вају". У животу нисам рачунала 
да ће се потрудити и испунити те 
моје жеље. На крају нисам имала 
образа да се повучем. И сад ми 
је драго што је тако, мада пре-
скочим по коју задаћу (доносем 
накнадно наравно), увијек сам 
уморна на часовима, неријетко и 
поспана, клупа ко кревет, али иде 
некако. 
И другарица ми мало проприча-
ла. Чуда се ипак дешавају. Ваљда 
треба бити само упоран, мада над 
главом стално виси питање "Шта 
си се у тим годинама и у овим 
"занимљивим" временима нада-
ла на учење?". Искрено не знам 
одговор, али зар је и важан, кад у 
крајњем досад нисам добила од-
говоре на милион других питања. 
Мени, много битнијих у животу. 
И да ли увијек вучемо неке екстра 
шаховске потезе које ће нас до-
вести до побједе или брљамо по 
табли у нади да ће се коцкице не-
како посложити и извући нас на 
сигурно. Прије вјерујем да је ово 
друго. Бар код већине нас. Мада 
не смијем занемарити ни оно "да 
кад све посложимо како треба, 
неки прстић судбине поруши фи-
гуре и каже нам како смо мали 
под небеским сводом и како мно-
го шта не зависи од нас". И зар је 
гријех играти се, дати себи мало 
слободе, изути ципеле и "полетје-
ти". Вјерујте ми није. 
С тим одлукама везе немају ни 
дубина џепа, ни конто у банкама, 
ни сигурност брачног или самач-
ког живота, ни добро плаћена 
радна мјеста, која то данас јесу, 
а сутра нису, ни број људи које 
волимо, а за које упорно немамо 
времена, ни они које не волимо, 
а упорно се дружимо с њима. Јер 
тако побогу треба. Ма, могла би 
набрајати до сутра шта све ради-
мо у животу, а шта све нисмо, а 
жељели јесмо. 
Листа жеља није проблематична. 
Ми који лако одустајемо јесмо. 
Ја у овим годинама учим енгел-
ски, моја вршњакиња гради кућу 
од темеља до крова... Рачуна да 
ће имати и башту. Искрено, по-
штујем је. Као и мале листе жеља. 
Надам се не и посљедње. 

СТ
АВ ЛИСТА ЖЕЉА

Текст: Мира Згоњанин

ХРАНИТЕЉСКЕ ПОРОДИЦЕ ЗАСЛУЖУЈУ ВЕЋУ ПАЖЊУ И ПОДРШКУ
Хранитељске породице заслужују већу па-
жњу и подршку, како друштва, тако и инсти-
туција, истакла је предсједник Републике 
Српске Жељка Цвијановић након посјете 
хранитељским породицама Крнетић и Десни-
ца у Новом Граду протекле седмице. "Хра-
нитељство је један од најбољих и најплеме-
нитијих начина да се дјеци без адекватног 
родитељског старања пруже љубав, заштита 
и подршка", навела је Цвијановићева, која 
је са предсједавајућим Савјета министара 
Зораном Тегелтијом посјетила ове двије хра-
нитељске породице које се тренутно брину о 
шесторо дјеце, којој су уручили поклоне.

Слободанка Шобот девет година има статус хранитеља

У Центру са социјални рад организовани "Дани отворених врата"



На изборима у Србији гласало 
се и у Републици Српској. Шта 
побједа Александра Вучића 
значи за Српску и српски на-
род? 
- У Републици Српској гласало 
је око 11.500 грађана на де-
сет бирачких места. Излазност 
је била већа од 90 одсто и то 
је потврдило добру сарадњу 
Српске и Србије, која је по-
следњих десет година подиг-
нута на виши ниво.

Најављена је и могућност да 
сваки грађанин Републике 
Српске аутоматски добије др-
жављанство Србије. Како то 
коментаришете? 
- У потпуности сам сагласан са пред-
логом господина Милорада Додика 
да би то законски требало да се уре-
ди и да се држављанство Србије до-
бије одмах по рођењу. Сада имамо 
дипломатско-конзуларних представ-
ништава, која готово свакодневно 
примају захтеве за држављанство 
Србије. Ово што је Додик предложио 
је брже и лакше.

Како оцјењујете политичку ситуа-
цију у Српској, односно у БиХ? У по-
сљедње вријеме много се прича о 

враћању БиХ у Дејтонски оквир. 
Док се у Српској залажу за то, у Фе-
дерацији, ипак, негодију. 
- Политичка ситуација у БиХ је ком-
пликована. Што се тиче враћања 
БиХ у Дејтонске оквире, постоји низ 
разлога зашто се она уопште поме-
рила од Дејтона. Сам Дејтонски спо-
разум је основа Устава БиХ, који се у 
оовј држави не поштује последњих 
15 година. Ми смо имали практич-
не примере, који су показали да је 
политичко Сарајево одговорно за 
нефункционисање БиХ. Оно што је 
добро јесте да је Република Српска 
у последњих годину дана показала 
стабилност и показала да гласине 
које долазе из Сарајева нису тачне.
 
Да ли из Федерације покушавају да 
одговорност пребаце на Републику 
Српску? Они који помену враћање 
надлежности, обично се називају 
непријатељима државе. 
- БиХ је једна вештачка творевина. 
Оно чему тежи бошњачки режим 
јесте унитаризација БиХ, а то је оно 
што ниједан Србин у БиХ неће при-
хватити, јер само јака и стабилна 
Република Српска је гарант опстанка 
српског народа у БиХ. Ми имамо и 
хрватски народ, који је у изузетно ло-
шем положају и мислим да је добро 
што су се српски и хрватски народи 
нашли на разини одбране Дејтонског 
мировног споразума.

Постоји ли шансе да се сми-
ре тензије на рела-

цији Бањалу-
ка-Сараје-

во? 

-Верујем да не постоје 
шансе, а нисам сигуран 
ни да постоји интерес 
Сарајева, али и страна-
ца, који играју једну од 
кључних улога у БиХ. Ми-
слим да ће се појавити и 
проблеми око самих из-
бора.

Постоји ли могућност да 
не буде избора у окто-
бру? 
- Верујем да ће ЦИК по-
четком маја расписати 
изборе. Проблем је то 
што буџет БиХ не функ-

ционише, па самим тим није обез-
беђен ни новац за изборе. Ту има-
мо још један проблем, БиХ нема 
званично легитимно изабраног 
високог представника, који би мо-
гао својим законом да обезбеди 
средства за одржавање избора у 
октобру, тако смо у безизлазној 
ситуацији, уколико из Сарајева не 
седну за сто са представницима 
друга два народа.

Како коментаришете Инцков За-
кон о негирању геноцида? 
- То је закон који је наметнут у по-
следњој недељи мандата бившег 
високог представника. Сигуран 
сам да је он наметнут у договору 
са Бошњацима у Сарајеву и да је 
циљ дестабилизација БиХ, али и 
дезинтеграција Републике Српске, 
на челу са господином Додиком, 
јер без обзира шта договорили са 
Сарајевом, без сагласности стра-
них амбасада ништа не може бити 
урађено. Западу је у интересу да 
Додик не води Српску, због њего-
вог става око очувања Српске.
Када говоримо о политичкој си-
туацији у Српској, сада имамо и 
трећи блок, тачније ДНС на јед-
ној, а ПДП и СДС на другој страни. 
Шта значи то за политичку сцену? 
- Сам однос ПДП-а и СДС-а је отво-
рен и питање је тренутка када ће 
ескалирати. Мислим да СДС пред-
ставља неку врсту оптерећења 
ПДП-у, у смислу њихових функ-
ционера и ставова. Мислим  да 
ће грађани знати да препознају 
које, заиста, опозиција, а ко није. 
Недавно смо имали изборе у 
Приједору, где смо, такође, има-
ли тај трећи блок који се појавио 
са својим кандидатом. Верујем 
да опозиција ни на предстојећим 
изборима неће моћи да се дого-
вори око јединствених кандидата 
и мислим да ће бити најмање два 
кандидата.

Како коментаришете захтјеве 
странаца да се српском члану 
Предсједништва БиХ уведу санк-
ције? 
- По први пут није било јединст-
веног става Европске уније по пи-
тању БиХ. Европски парламент је 
покушао да наметне санкције Ми-
лораду Додику и одређеним функ-
ционерима и због вета Мађарске 
чак се променио и начин гласања 
у Европском парламенту. Госпо-
дин Додик је имао неколико бит-
них састанака са веома значајним 
људима и успео је да делимично 
промени слику страних сила.
Како видите Републику Српску у 
наредних 30 година? - Ако при-
чамо о мојим личним жељама, 
видим је као независну државу. 
Оно што је сигурно јесте да Ср-
пска у наредних 30 година треба 
економски да ојача, да спречи те 
миграције које се дешавају. Све 
остало ће доћи само.
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Текст: Бранка Дакић

О изборима у Србији, политичкој ситуацији у Републици 
Српској и БиХ, враћању у оквире Дејтонског споразума, 
али и другим темама разговарали смо са Александром 
Зобеницом, стручњаком за политички маркетинг.

РЕПУБЛИКУ СРПСКУ 
ЗА 30 ГОДИНА 
ВИДИМ КАО 

САМОСТАЛНУ ДРЖАВУ

4. INTERVJU 8. април 2022.



"Одговорно тврдим да не постоји никаква 
политичка позадина. Нажалост, дошло је 
до грешке и пропуста у Одјељењу за финан-
сије. Људски фактор је узрок, а то се дого-
дило тако што је у систем унесен погрешан 
датум престанка уговора о стипендирању. 
Умјесто 31. октобра, унесен је 31. децем-
бар. Службеник који је то урадио, више 
није запослен у Градској управи и мислим 
да није у реду да га прозивамо и позивамо 
на одговорност. Одговорни су, по дифолту, 
и његови надређени, а од те одговорности 
нико не бјежи", рекла је Кунићева.
Додаје да је револт студената, вјероватно, 
изазвао допис који им је послала Градска 
управа, у којем су обавијештени да је сти-
пендија исплаћена грешком и гдје су, како 
је рекла, замољени да новчани износ врате 
на рачун Града. 
"Неки од студената су то погрешно про-
тумачили као пријетњу. Међутим, нико 
није имао намјеру да икоме пријети, нити 
да понизи студенте. Једноставно, то је био 

једини начин да ми у финансијама евиден-
тирамо ту погрешно исплаћену стипендију, 
односно као потраживања од студената, 
која би они требало да врате", истиче Маја 
Кунић.
По њеним ријечима, у допису није наведен 
рок за поврат стипендија, јер нису жељели 
да улазе у финансијску ситуацију студената, 
када они могу да врате новац. 
"Понављам, иза овога не стоје никакве 
пријетње и лоше намјере. Многи студенти 
су вратили стипендије и ја им се овом при-
ликом јавно захваљујем на одговорности. 
Град Приједор студенте сматра важном ка-
тегоријом, а  то потврђује и чињеница да 
смо у 2022. годину у буџету предвидјели ре-
кордних 800.000 КМ за студентске и ђачке 
стипендије, те 80.000 КМ за једнократне по-
моћи студентима", нагласила је Маја Кунић.
Подсјетимо, појединачни износ студентске 
стипендије је 120 марака, а грешком је ис-
плаћено укупно 11.000 КМ за 92 студента, 
којима је истекао уговор о стипендирању. 

СТИПЕНДИЈЕ ИСПЛАЋЕНЕ ГРЕШКОМ, 
НЕМА ПОЛИТИЧКЕ ПОЗАДИНЕ

Маја Кунић, начелник Одјељења за финансије

Текст: Деборах Совиљ

TIM POVOD0M 5.www.kozarski.com

Стипендије које су у децембру 
прошле године исплаћене 
студентима који више нису имали 
право на њих, грешка су људског 
фактора, тачније службеника 
Градске управе који више није у 
радном односу, а никако намјера 
да се купе гласови на тадашњим 
ванредним изборима за 
градоначелника Приједора. Ово 
је на конференцији за новинаре 
изјавила Маја Кунић, начелник 
градског Одјељења за финансије, 
демантујући писања појединих 
медија и објаве на друштвеним 
мрежама.

Међу стипендистима је атлетичарка 
Сара Дешић, која је прошле године 
понијела титулу најуспјешнијег младог 
спортисте."Веома ми је драго што је 
Град препознао труд младих спортиста 
и што их је наградио. Свима нама то 
много значи", рекла је Дешићева.
Приједор је град спорта и поносни смо 
на дугу и успјешну традицију наших 
спортских клубова кроз које су стасава-
ле многе генерације и изњедриле неке 
од најуспјешнијих спортиста Републи-

ке Српске, поручио је градоначелник 
Слободан Јавор. 
"Циљ нам је да спортским стипендија-
ма мотивишемо младе људе из нашег 
града да се баве спортом као здравим 
начином живота и да уједно подстак-
немо све спортисте да још више тре-
нирају и доносе још боље резултате", 
рекао је Јавор. 
На конкурс Града Приједора за додјелу 
30 спортских стипендија, пријавило се 
36 кандидата, од којих девет није ис-
пуњавало прописане услове. 

СТИПЕНДИЈЕ ЗА 27 
ПЕРСПЕКТИВНИХ СПОРТИСТА

Потписани уговори

Спортисти најбољи амбасадори града

Градоначелник Приједора Слободан Јавор потписао је уговоре 
са 27 перспективних спортиста, који су путем јавног конкурса 
остварили право на стипендије из градског буџета у 2022. 
години. Од ове године по први пут су обухваћени и млади 
спортисти. Стипендија износи 100 КМ мјесечно, а спортисти ће 
је примати 12 мјесеци.
Текст: Деборах Совиљ

Осим перспективних спортиста до 18 година старости, 
право на стипендију имали су и спортисти инвалиди и 
потенцијални олимпијци. Средства за спортске стипендије 
обезбијеђена су из ставке за стипендирање ученика и 
студената, која ове године износи око 800.000 КМ.

Вриједност опреме која је 
предата корисницима је око 
128.000 КМ.  ''Захваљујем се 
Агенцији ''ПРЕДА'' са којом 
имамо дугогодишњу са-
радњу. Сарадњу наставља-
мо, а све ово досад је права 
подршка и помоћ за развој 

туризма у Националном 
парку, истакао је Божидар 
Николетић, в.д. директора 
Националног парка ''Коза-
ра''. ''Планинарско друштво 
''Клековача'' је добило мо-
дерно опремљену кухињу. 
Осим тога, добили смо салу 
за презентације са комплет-
ном опремом. У оквиру овог 

пројекта смо добили Виа-фе-
рату, као и опрему за одржа-
вање планинарских стаза'', 
рекао је Драган Ромчевић, 
предсједник Планинарског 
друштва ''Клековача''.
Опрему су добили Нацио-
нални парк ''Козара'', Угости-
тељска радња ''Бијеле воде'', 
Елта медиа група, Планинар-
ско друштво ''Клековача'' и 
Бициклистички клуб ''Коза-
ра'' Приједор. 
''Они су у протеклом перио-
ду дали значајан допринос 
и као једна од активности је 
била набавка опреме и ма-
теријала за кориснике. То је 
специфична опрема и врло 
је битна за наше кориснике 
и свакако је послужила за 
даље креирање туристичке 
понуде'', истакла је Миле-
на Гњатовић-Симатовић, 
пројект менаџер у Развојној 
агенцији ''ПРЕДА''.

ОПРЕМА ИЗ ПРОЈЕКТА "FEEL KOZARA" 
ПРЕДАТА КОРИСНИЦИМА

Развојна агенција града Приједора "ПРЕДА"

Текст: Ведрана Нишевић 

Планинарска, угоститељска и бициклистичка опрема само је дио 
онога што је обезбијеђено уз помоћ пројекта "Feel Kozara". Овај 
пројекат је имплементиран од 30. априла 2020. до 31. јануара 2022. 
године, а проводила га је Развојна агенција града Приједора ''ПРЕДА'' 
у сарадњи са пројектним партнерима и корисницима.

Након посјете руководст-
ва Града насељу Јањића 
пумпа и разговора са 
представницима Орга-
низационог одбора за 
изградњу канализацио-
не мреже договорено је 
рјешење вишегодишњег 
проблема мјештана на-
сеља.

Наиме, Град Приједор 
ће исплатити преостали 
износ дуга који је пао на 
терет чланова Одбора у 
износу од 42.305 КМ.
Немаром претходне 
градске власти, иако је 
канализација изграђена 
прије више година, сав 
терет пао је на пет мје-
штана. Канализација је у 
функцији, али није извр-

шен технички пријем.
Мјештани овог насеља 
ће, након након овог до-
говора коначно имати 
функционалну канализа-
циону мрежу, те ће се она 
легално користити. Овим 
ће бити створени усло-
ви да више стотина до-
маћинстава овог насеља 
напокон легално користи 
комуналне услуге.

КОНАЧНО РЈЕШЕЊЕ ЗА
ВИШЕГОДИШЊИ ПРОБЛЕМ 
МЈЕШТАНА ЈАЊИЋА ПУМПЕ

Текст: ГУ Приједор



На спомен-обиљежје вијен-
це су положили руководство 
Полицијске управе Приједор, 
представници Мјесне борачке 
организације СЈБ-ЦЈБ Приједор, 
Градске управе и Борачке орга-
низације Града Приједора и по-
родице погинулих припадника 
Полицијске управе Приједор.  
Замјеник начелника Поли-
цијске управе Приједор, Стево 
Томчић рекао је да је Дан по-
лиције Републике Српске ове 
године скромно обиљежен и 
да је парастосом, полагањем 
вијенаца и паљењем свијећа 
Полицијска управа Приједор 

показала да припадници Ми-
нистарства унутрашњих посло-
ва који су дали живот за ства-

рање Републике Српске нису и 
не смију бити заборављени.  
''У Одбрамбено-отаџбинском 

рату живот за Српску су дала 74 
припадника Полицијске упра-
ве Приједор и шест припадни-
ка Седмог одреда специјалне 
бригаде полиције. Због тешког 
убиства нашег колеге Раденка 
Башића овај дан смо обиље-
жили скромно и у жалости и 
остале активности које су биле 
планиране, уз сагласност МУП-
а РС смо отказали. У своје име 
и испред Полицијске управе 
Приједор желим успјешан рад 
свим колегама у наредном пе-
риоду'', изјавио је Томчић.
Вршилац дужности начелника 
Одјељења за борачко-инвалид-

ску заштиту града Приједора, 
Ранко Колар изјавио је да су 
припадници МУП-а РС дали не-
мјерљив допринос и стварање 
Републике Српске.
''Сигурно је да овај датум тре-
ба сваке године обиљежавати. 
Ове године је  посебно јубилар-
но 30 година и са свим овим 
проблемима са којима се РС 
сусреће сигурно ће уз помоћ 
припадника МУП-а бити лакше  
ријешени. МУП РС је јако битан 
фактор и желим срећу свим 
припадницима у даљем раду'', 
рекао је Колар.

Скромно обиљежен Дан полиције Републике Српске

СЈЕЋАЊЕ НА ПОГИНУЛЕ ПРИПАДНИКЕ 
ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ ПРИЈЕДОР

Рођен је са краћом ногом, са 18 
година добио је и епилепсију, а у 
међувремену тешко му је оштеће-
на и кичма.  Прије седам година 
умрла му је мајка о којој је бринуо 
и од тада се бори и са депресијом.  
Тешко се креће и уз помоћ штаке.

''По десет дана нити једем, нити 
имам шта јести, нити могу спре-
мити, а у посљедње двије године 
тешко одем и у град по лијекове, 
трговина ми је близу, али не могу 
отићи, имам колега дођу ми, унесу 
ми дрва, ја наложим ватру нека-
ко.  Осјећам да је све горе и горе'', 
прича он.
Душко мјесечно добије око 200 

марака инвалидске пензије и со-
цијалне помоћи од које купује ве-
лики број лијекова и плаћа струју. 
Жели да има условније купатило 
са кадом у којој може да се окупа, 
али нема новца да испуни ову, као 
ни остале скромније жеље. Једна 
од њих је и исправна машина за 
веш.

''Немам одјеће, немам новца ни 
да је купим, немам хране, не оста-
не ми од тих примања ни 30, 40 
КМ, да идем и молим, да тражим 
храну нисам такве природе'', каже 
Стојанчић.
Наводи да има сестре и брата, 
али да они нису у могућности да 
му помогну. Прије неколико го-

дина организована је помоћ за 
Душка када су на његовој поро-
дичној кући која је пуна влаге, за-
мијењени прозори.  Тврди да је у 
овој трошној кући потребно боље 
развести воду и струју, јер стално 
страхује од могућих хаварија. 

Поводом обиљежавања 4. априла, Дана полиције и 30 година рада Министарства 
унутрашњих послова Републике Српске у цркви Свете Тројице служен је парастос, 
а у просторијама Полицијске управе Приједор положени су вијенци и упаљене 
свијеће испред спомен-обиљежја погинулим припадницима ове управе у 
Одбрамбено-отаџбинском рату.
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Текст: Бојана Мајсторовић

Душку Стојанчићу (46) из Томашице који је тешко 
болестан потребна је помоћ. Бори се са неколико 
обољења и живи у трошној и запуштеној кући. За 
нашу медијску кућу каже да му је потребан сваки вид 
помоћи, али и храна и одјећа.

Служен парастос у цркви Свете Тројице 

Градоначелник Слободан Ја-
вор, на посљедној сједници 
Скупштине најавио је да ће 
од остатка кредитног заду-

жења града Приједора, у износу 
од 5.200.000 КМ бити ријешени 
бројни инфраструктурни пројек-
ти. Један од њих је и асфалтирање 
дијела око борачких зграда у на-
сељу Пећани за које је издвојено 
420.000КМ. 
Станарима је то, како кажу, од ве-
ликог значаја. ''Значи нам пуно, 
мекан је терен и брзо се праве 
локве. Треба нам асфалт'', каже 
један од станара борачких згра-

да. Борачка популација једна је 
од значајнијих у граду Приједору, 
истиче градоначелник Слободан 
Јавор. Због тога су одлучили да 
ријеше њихов проблем и да им 
асфалтирају дио насеља у којем 
живе. 

''Нама је веома значајна борачка 
популација, тако да ћемо дио тих 
средстава уложити у асфалтирање 
око борачких заграда у насељу Пе-
ћани'',  истакао је Јавор.

Кредитно задужење града Приједора износи 
20.000.000 КМ, од којих је 13.000.000 КМ утрошено 
за рефинансирање претходних дуговања. Остатак 
је утрошен на инфраструктурне пројекте од којих су 
већ неки завршени, а неки тек у плану, међу којима и 
асфалтирање око борачких зграда.

УСКОРО АСФАЛТИРАЊЕ ОКО БОРАЧКИХ ЗГРАДАТекст: Ведрана Нишевић

ПОТРЕБНА ПОМОЋ ДУШКУ СТОЈАНЧИЋУ 
ИЗ ТОМАШИЦЕ

Инфраструктура

Текст: Бојана Мајсторовић

Кућа у којој Душко сам живи

Сви који желе 
помоћи Душку могу 
му помоћ донијети 
кући или новац 
уплатити на један од 
рачуна. 
СБЕРБАНК Број 
рачуна: 567-363-
59006160-17, Број 
девизног рачуна: 
5673635416152427



Обиљежене годишњице рођења и смрти Младена Стојановића

Осим патриотизмом и хра-
брошћу, Стојановић се исти-
цао и својом хуманошћу. 
Био је познат као народни 
доктор, који је бесплатно 
лијечио сиротињу."Приједор 
је остао вјеран традицији и 
још од откривања овог спо-
меника, давне 1952. године, 
одржавамо помен на докто-

ра Младена Стојановића. То 
је прилика да се окупимо и 
подсјетимо његове величи-
не и значаја, не само за Пот-
козарје, него и за простор 
бивше Југославије", рекао је 
Вељко Родић, предсједник 
Градске организације СУБ-
НОР-а Приједор. 
Важно је његовати културу 
сјећања међу младим гене-
рацијама, слажу се учесни-

ци манифестације којој је 
прошлог петка присуствовао 
велики број приједорских 
ученика."Он је повео народ 

Приједора и Поткозарја у 
борбу против окупатора. На-
равно да је важно његовати 
културу сјећања, јер све више 
се заборављају народни хе-
роји, како српски тако и југо-
словенски", рекао је Његош 
Крнета, ученик Средњошкол-
ског центра Приједор.  
Доктор Младен био је љекар 
и срчан визионар, велики бо-
рац за слободу народа, вођа 
и пријатељ козарачких душа, 
који их је повео у слободу и 
чије име сви потомци потко-
зарског живља с поносом из-
говарају, рекао је, обраћајући 
се на овом скупу, Андрија Ву-
котић, директор приједорске 
болнице, која носи име Мла-

дена Стојановића. 
Међу бројним делегација-
ма, вијенце су положили и 
челници Града Приједора. 

Одали су поштовање хероју 
који је, по ријечима градона-
челника Слободана Јавора, 
и прије избијања народног 
устанка, ушао у крајишку 
пјесму. "Народ је увијек во-
лио и поштовао свог доктора, 
чувеног Младена са Козаре, 
из више разлога. Ови наши 
крајеви увијек памте и ције-
не херојство. Код његовог 
споменика увијек су долази-
ли поштоваоци Младеновог 
лика и дјела, те сви они који 
чувају идеју антифашизма 
наших предака, као и пошто-
вање свих жртава, свих наро-
да и свих нација", поручио је 
Јавор.

Ове године, 
сјећање на 

доктора Младена 
попраћено је 

вишедневним 
манифестацијама 

у организацији 
приједорског 
Удружења за 

очување традиције, 
уз учешће 

организација и 
удружења које носе 

име овог народног 
хероја.

Поводом 126 година од рођења и осам деценија од 
погибије Младена Стојановића, бројне делегације 
положиле су вијенце код споменика партизанском 
доктору, испред зграде Градске управе Приједор. 
Из приједорског СУБНОР-а, организатора ове 
традиционалне манифестације, подсјетили су због 
чега се Козара и овај крај поносе доктором Младеном.
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НАРОД ЦИЈЕНИ ХЕРОЈСТВО ДОКТОРА СА КОЗАРЕ

Основна школа "Младен Стојановић" Љубија

Бројне делегације одале пошту народном хероју

Текст: Деборах Совиљ

Директор ове школе, Свет-
лана Ружичић подсјећа да 
је ова годишњица  прије 
двије године требало да 
буде прослављена, али да је 
то одгођено због пандемије 
вируса корона.  Прича да је 
зуб времена ослабио мате-

ријално-техничке услове у 
њиховој школи, али да их то 
није спријечило да постижу 
добре резултате у настав-
ним и ваннаставним актив-
ностима.
"Ово је школа са традицијом 
и угледом, иза нас стоји ду-

гогогодишњи рад, извели 
смо много генерација васпи-
тавали их у духу традиције и 
културе нашег краја, оства-
ривали значајне резултате. 
Међутим, сама чињеница 
да смо већ у осмој деценији 
живота говори довољно о 

томе да је потребна једна 
значајна финансијска ињек-
ција да би се материјално-
технички услови у нашој 
школи довели на задовоља-
вајући ниво",  изјавила је Ру-
жичићева.
Она је додала да је то-
ком прошлих година било 
мањих улагања у ову школу. 
Замјеник градоначелника 

Приједора, Жарко Коваче-
вић истиче да ова, као ни 
остале школе у Приједору, 
неће бити изостављена из 
будућих улагања. 
"У име Градске управе че-
ститам и руководству и свим 
родитељима и  ученицима 
школе у Љубији вриједан 
јубилеј, 70 година постојања 
није мала ствар. Градска 

управа ће и убудуће подр-
жавати рад свих централних 
и подручних школа, а што се 
тиче школе у Љубији мора-
мо ту извршити одређена 
улагања у смислу инфра-
структуре и то ћемо урадити 
у наредном периоду", рекао 
је Ковачевић.

У Позоришту Приједор обиљежено је 70 година 
постојања и рада Основне школе "Младен Стојановић" 
из Љубије.  Ученици и наставници пригодним програмом 
на позоришној сцени приказали су пут којим је прошла 
њихова школа од оснивања до данас.

ПОНОСНИ НА 70 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА И РАДА

Текст: Бојана Мајсторовић

У централном објекту Основне школе "Младен 
Стојановић" у Љубији и њена четири подручна 
одјељења наставу похађа 129 ученика.

Са свечаности у Позоришту Приједор

Ученици и наставници приредили пригодан програм 

,,

У пригодном програму и приједорски ученици 



Глумица Мирела Предојевић родом из Градишке у Приједор је дошла, како каже, по вољи судбине. 
Овдје је упознала супруга, па је то био добар разлог  да покуца на врата приједорског позоришта и 
потражи посао. Добила га је, а од тада па до данас одиграла је више од 30 улога.

ПОЗОРИШТЕ ЈЕ МОЈА ДРУГА КУЋА  
Мирела Предојевић, глумица Позоришта Приједор ускоро ће прославити 
17 година успјешне каријере

Свака је остала урезана у 
сјећање, као и пробе и колеге 
с којим је дијелила даске које 
живот значе.  ''Сјећам се више 
колега, неки нажалост, нису 
више са нама. Сјећам се дру-
жења, додуше то није толико 
далеко прије 17 година, али то 
је оно што нас веже, та љубав 
према позоришту и оно што се 

дешава иза сцене '', додаје Ми-
рела.
Коментари људи који је сретну 
на улици најчешће су позитив-
ни, прича Мирела. Посебно је 
памте по улози Бранкице коју 
је играла у филму ''Добро јутро 
комшија''. 
''Схватила сам да је то сасвим 
природно урађено када сам 

видјела једну госпођу која из-
гледа баш тако. То је било када 
сам потпуно овладала ликом 
Бранкице, а ту госпођу која је 
идентична Бранкица, само има 
црну косу, сасвим случајно сам 
срела у граду'', додаје она. 
Уз помоћ колега Мирела је 
успјела и да у родном граду 
оснује позориште. И на то је 
посебно поносна.  Као и на 
чињеницу да се тамо појави у 
некој  представи. ''Са колегама 
успјела сам да то реализујем 
и основали смо Градско позо-
риште ''Градишка'' на које сам 
јако поносна. Не пружи се сви-
ма прилика да свом граду на тај 
начин допринесу. Играла сам 
тамо пар улога и трудим се кад 
год имам прилику да играм'', 
истиче Мирела. 

Мирела има и савјет за младе људе који 
су одлучили да професионалну каријеру 
посвете глумачком позиву. Каже, важно 
је да његују  индивидуалност, да не 
забораве да маштају, да схвате да је 

љепота у различитости и том да воле и поштују 
себе и друге.

,,
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''Привукла ме поправка сатова, 
то је нешто што има неку своју 
драж. Сат је жива душа којој 
треба дати снагу и енергију да 
показује тачно вријеме", прича 
Игор. 
Посла, каже, никад не мањка, 
јер је једини који се у Приједо-
ру бави овим занатом. У часов-
ничарској радњи има и колек-
цију сатова који су стари и више 
од 100 година. Игор прича да 
поправка сата некад и није тако 
једноставна. 
''Мора бити мирна рука, добри 

живци и стрпљење. То је главно 
у овом послу. Код механичких 
сатова вијек трајања може бити 
стварно дуг. Може бити 50 до 
60 година. Има сатова и преко 
100 година који се и данас могу 
поправљати'', наводи Бакај. 
Овај Приједорчанин је поносан 
што је наставио породичну тра-
дицију, а вјерује да ће га у овом 
послу наслиједити син. 
''Имам дјечака од три године. 
Као мали је показао интересо-
вање за сатове, па се надам да 
ће и он једног дана сјести на 
моје мјесто и наставити поро-
дичну традицију'', истиче он. 

САТ ЈЕ ЖИВА ДУША,
 КОЈОЈ ТРЕБА ДАТИ СНАГУ

Занимање часовничара некада је било међу водећим занатима, а данас 
их је све мање. Игор Бакај је једини часовничар у Приједору.

Текст: Ведрана Нишевић

У јединој часовничарској радњи у Приједору с осмијехом вас увијек дочека Игор Бакај. Занат је, каже, 
као дјечак научио од оца, који се овим послом бавио четири деценије.

У његовој радњи и 
колекција сатова старих 

више од 100 година

 
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      

Текст: Ведрана Нишевић

Из представе ''Све о женама'' 

Публика је посебно памти по улози Бранкице 



Љубомир Тркуља, предсједник Ловачког 
удружења "Сана" из Оштре Луке и домаћин 
овог дружења изразио је задовољство од-
зивом, како чланова Ловачког удружења 
"Сана" тако и гостију. Он је подсјетио да је 
Ловачко удружење "Сана" из Оштре Луке 
основано 1998. године, да броје 300 чла-
нова и да имају ловну површину од 18.476 
хектара.
"Организовани смо по секцијама. Функ-
ционишемо одлично, немамо проблема, 
а добро и финансијски стојимо",  рекао је 
Тркуља. Ловачко удружења "Сана" из Ош-

тре Луке је једно од узорних ловачких удру-
жења, истакао је Горан Зубић, помоћник 
министара за ресор шумарство и ловство у 
Министарству пољопривреде РС. "Могу да 
кажем да је ловство у Републици Српској 
уређена област. Корисници ловишта су ло-
вачка удружења, па између и осталог и ЛУ 
"Сана" из Оштре Луке. То је један узоран ко-
рисник ловишта",  рекао је Зубић.
Ловачке вечери, попут ове, дугогодишња 
су традиција свих ловачких удружења. На 
њима се поред вечере и забаве организује 
и неизбјежна ловачка томбола са награда-
ма у којима доминира ловачка опрема. 

Најуспјешнији примјер пољопривредног задругарства

У организацији Ловачког удружења "Сана" из Оштре Луке 
одржано је ловачко вече, на којем су се окупили не само ловци 
овог ловачког удружења, него и бројних других удружења у знак 
подршке домаћинима.

ДРУЖЕЊЕ УЗ ЛОВАЧКЕ ПРИЧЕ

Текст: Перо Шпадић

www.kozarski.com@IVOT 9.www.kozarski.com

Чишћење обале ријеке Сане, школ-
ских дворишта, мјесних заједница 
само је дио онога што су урадили 
учесници акције ''Чисто прољеће''. 
Као знак захвалности, што су се по-
трудили да Град добије љепши из-
глед, у Градској управи уручене су 
им захвалнице и пригодне награде. 
''Учествовали смо у уређењу обале 
ријеке Сане, а купили смо и смеће 
од Градског моста до Ушћа, са лије-
ве и десне стране'', истакао је Милан 
Саџак, предсједник Омладинске ор-
ганизације ''Чувари Сане''.
Учесници акције добили су 10 го-
дишњих улазница за Национални 
парк ''Козара'', те поклон бонове у 

износу од 50, 100 и 200 КМ за купо-
вину у расаднику Центра за сјемен-
ско-расадничку производњу" Добој 
радна јединица "Горња Пухарска" 
Приједор.
''Одзив грађана је био веома до-
бар. Мото акције је био `За један 
дан очистимо наш град`, а учество-
вање у акцији је било добровољног 
карактера због чега упућујемо још 
већу захвалност свим учесницима'', 
рекао је  Драгослав Кабић, начелник 
Одјељења за саобраћај, комуналне 
послове и заштиту животне средине 
и имовинско-стамбене односе. 
Ово је друга година како је организо-
вана акција ''Чисто прољеће''. 

ЗАХВАЛНИЦЕ И 
ПРИГОДНЕ НАГРАДЕ 
УЧЕСНИЦИМА АКЦИЈЕ 
''ЧИСТО ПРОЉЕЋЕ''

Ловачко удружење"Сана" из Оштре Луке

Стручњаци запослени у овој за-
друзи прате начин узгајања по-
врћа. Истичу да ове производе 
и сами троше, јер се претежно 
узгајају на природан начин. 
У овој задрузи је запослена и 
Весна Вуковић, дипломирани 
инжењер пољопривреде.
"Водим пољопривредну про-
изводњу, конкретно поврћа 
чиме се и највише бавимо. 
Производимо све врсте по-
врћа, све што може успјевати у 
нашем крају, од пасуља, лука, 
кромпира. Квалитет је одли-

чан, настојимо да промовише-
мо нашу домаћу производњу", 
каже Вуковићева.
Задруга је већ засадила осам 
дунума кромпира, а имају у 
плану да засију пасуљ на 15 ду-
нума и око шест дунума садног 

купуса. Директор Пољопри-
вредне задруга "Агронова", 
Дарко Вујановић прича да оно 
што сами не узгоје, купују од 
домаћих произвођача.
"Све је домаће са нашег под-
ручја, нешто из Лијевче поља и 
нешто смо повукли из Херцего-
вине, меда и осталог што нам 
недостаје. Све прерађевине су 

од наших коперанта из регије 
и то је већином од малих про-
извођача, који нису у стању из-
аћи на велико тржиште", навео 
је Вујановић.
"Агронову" је прије пет година 
основало пет пољопривредних 

произвођача из Новог Града и 
Козарске Дубице. Са општи-
ном Нови Град и Министар-
ством пољопривреде Српске 
кроз програм "ИФАД" уредили 
су за своје потребе дио објек-
та који је некада у Сводни био 
војно складиште. У њему се на-
лази и њихова Пољопривред-
на апотека. 

Сокови, пекмез, мед, салате, кромпир, лук,  чајеви, само су дио онога што се може купити у просторијама Пољопривредне 
задруге "Агронова" у Сводни код Новог Града. Купци су задовољни квалитетом производа, а како кажу и цијене неких од њих 
су повољније него у осталим продајним објектима. 

У "АГРОНОВОЈ" СВЕ ДОМАЋИ ПРОИЗВОДИ ИЗ РЕГИЈЕ И РС

Текст: Бојана Мајсторовић

Прошле године 
имали су 60 
коопераната из 
регије, а у овој 
години  већ имају 
20 регистрованих 
пољопривредних 
произвођача.

,,

Текст: Ведрана Нишевић

Велики избор домаћих производа

Дарко Вујаковић: Све је домаће, са нашег подручја 
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Ове седмице у Приједору је 
организована акција "Моје 
прво даривање крви", 
којој се одазвало око 100 
средњошколаца. 
И матуратни приједорске 
Гимназије "Свети Сава" по-
казали су хуманост. Око 15 
ученика одазвало се овој 
хуманој акцији. Како исти-
чу, њихово мало, некоме ће 
значити живот. ''Сматрам да 
свака здрава особа на овај 
начин треба да помогне, јер 
крв коју ми дарујемо неко-
ме може да спаси живот'', 
рекао је средњошколац Ва-

силије Пачариз. 
Акцију "Моје прво дари-
вање крви" традиционал-
но организује Црвени крст 
Приједор. "Сваке године 
овој акцији се одазове око 
100 средњошколаца. Нама 
је посебно драго што су 

то наши будући даваоци и 
што на овај начин постају 
чланови најхуманије поро-
дице", рекао је Зоран Весе-
линовић, секретар Градске 
организације Црвеног крста 
Приједор. 

Сваког дана 40 мјештана Ко-
зарске  Дубице, којим срећа 
у животу није била наклоње-
на, могу да рачунају на то-
пао оброк. Ријечи захвал-
ности за ове младе људе не 
недостаје."Свака част овим 
момцима. Шта год да кажем 
да ми помогну, они то ураде", 
рекао је Миленко Ступар. 
Оброке и новац за исте, обез-
биједе донатори, а Фокусов-
ци се побрину да дођу до 
оних којим је то најпотреб-
није. "Поменуо бих да смо у 
прошлој години подијелили 
16.000 топлих оброка, што 
није мало. Поред тога, има-
мо и пројекат школске ужине 
гдје за 92 ђака у потреби сва-
кодневно достављамо ужину, 

како би у школи појели један 
оброк. Поменуо бих и проје-
кат  "Донирај градеробу", гдје 
смо омогућили суграђанима 
да вишак гардеробе не ба-

цају, већ оперу и спакују, а ми 
покупимо и подијелимо коме 
одговара", рекао је Недим 
Кривдић, предсједник Удру-
жења младих "Фокус".
Ту је и пројекат "Први школ-
ски дан", кроз који су за 114 
првачића у Козарској Дубици 
обезбијеђене школске тор-
бе и прибор. "Фокус" постоји 
од 2017. године и за кратко 
вријеме се много постигло. И 
што је најважније, млади пре-
познају ову хуману причу.
"Имамо 10 активних волонте-
ра. Имамо и четири основца, 
која након наставе у школи са 
нама дијеле оброке. Нарав-
но, уз одобрење родитеља. 
Сви су вриједни и желе по-
моћи", додаје Кривдић. 

ПОМАЖУ СИРОМАШНИМА И 
ШКОЛАРЦИМА

Удружење младих "Фокус" из Козарске Дубице

У ХУМАНИТАРНОЈ АКЦИЈИ "ЗА ЂОЛЕТА" ПРИКУПЉЕНО 5.320 КМ

Текст: Зоран Јелић 
Свакодневно на терену

Удружење младих "Фокус" из 
Козарске Дубице посљедњих 
пет година реализује неколико 
пројеката кроз које помажу 
сиромашне суграђане, 
школараце којим набављају 
школски прибор, обезбијеђују 
ужину. У тиму "Фокуса" је 
10 младих волонтера који су 
свакодневно на терену. 

Чланови Српског културно-
умјетничког друштва "Др 
Младен Стојановић"  органи-
зовали су акцију прикупљања 
хране, хигијенских производа, 
одјеће и обуће за кориснике 
Јавне кухиње у Љубији. 
У овој хуманитарној акцији 
учествовали су чланови овог 
друштва, али и грађани. По-
моћ је прикупљана од петка, 
а већ у понедјељак уручена 
Јавној кухињи. Руководилац 
фолклорних група у СКУД-
у "Др Младен Стојановић", 
Младен Радић рекао је да Јав-
на кухиња у Љубији има 40 ко-
рисника.
"Од тих 40 корисника 12 је дје-
це од двије до 15 година који 
су у лошој финансијској ситу-

ацији, а ни Јавна кухиња није 
у могућност да им обезбије-
ди толико оброка колико им 
је потребно. Замислите када 
дјетету од двије или три го-
дине дате један оброк у 11.30 
часова, како онда то дијете 
функционише тај цијели дан", 
додао је Радић.
Секретар СКУД-а "Др Младен 
Стојановић" Небојша Алексић 
истакао је да је су у Статуту 
друштва као циљеви наведе-
ни и развијање другарства и 
солидарости, те да је примјер 
тога и ова хуманитарна акција. 
"Анимирали смо наше члано-
ве, али и остале грађане да 
помогнемо људима који имају 
одређене потребе и који су 
слабијег материјалног стату-
са", рекао је Алексић.

ПАКЕТИ ПОМОЋИ ЗА 
ЈАВНУ КУХИЊУ У ЉУБИЈИ

Хуманитарна акција СКУД-а
"Др Младен Стојановић" и грађана

Удружење дијабетичара из Приједора је у 
хуманитарној акцији "За Ђолета" прикупило 
5.320 КМ за куповину инзулинске пумпе пет-
наестогодишњем дјечаку Ђорђу Доклестићу 
из града на Сани. 
Будући да се инзулинска пумпа коју је овај 
дјечак користио покварила, а да је за купо-
вину нове потребно чак око 5.000 КМ, чла-
нови Удружења дијабетичара свим силама 
су се заложили да овај дјечак добије нову 
пумпу, која ће олакшати његову битку са 
дијабетесом.
Предсједник овог удружења Светлана Чеко 

изјавила је да су новац прикупили на хума-
нитарној вечери која је одржана у локалној 
посластичарници.
"Задовољни смо одзивом за учешће у овој 
хуманитарној акцији. Подржали су је Град 
Приједор и градоначелник Слободан Јавор, 
чланови удружења и родитељи дјеце која су 
чланови удружења, Коло српских сестара, 
Лицитација Приједор, представници Ује-
дињене Српске, Актив жена СНСД-а, Кафе-
сластичарна "Миња", Удружење "Анемона", 
Удружење параплегичара Приједор као и 
остали пријатељи нашег удружења. Свима 
им се много захваљујемо", изјавила је Чеко, 
након успјешне хуманитарне вечери.

СРЕДЊОШКОЛЦИ У АКЦИЈИ 
"МОЈЕ ПРВО ДАРИВАЊЕ КРВИ"

Текст: Ведрана Нишевић 

Текст: Бојана Мајсторовић

Из "Фокуса" поручују да нема љепше ствари него помоћи другоме, али 
би вољели да не постоји потреба за оваквим радом и да нема социјалних 
случајева у њиховом граду, али и у цијелој земљи. Али док год је ту макар 
један Дубичанац којем је живот подијелио лоше карте, они ће бити ту да 
помогну. Додају и да је биједа свакоме иста, те да ту вјера и нација не праве 
никакву разлику.

Недим Кривдић

Текст: Бојана Мајсторовић  



Градоначелник Приједора Слобо-
дан Јавор организовао је пријем за 
десетогодишњу Машу Гашић која 
ће ове године бити једини пред-
ставник града на Ђурђевданском 

фестивалу који ће бити одржан 13. 
маја у Бањалуци.
Јавор је након пријема изјавио да 
је и на овај начин желио да подржи 
младу суграђанку и да јој пожели 
успјешан наступ на овом дјечијем 
фестивалу на којем су Приједорча-
ни увијек имали запажене успјехе. 

"Жељели смо да јој кажемо да је 
њен град уз њу и да ћемо срцем 
навијати на буде најбоља, мада ће 
за нас и сам њен наступ бити вели-
ки успјех јер представља свој град 
Приједор" , рекао је Јавор.
Маша ће извести композицију "Ка-
баре правилног говора" и будући да 

јој је музика саставни дио живота 
од малих ногу, вјерује да ће имати 
успјешан наступ на фестивалу пого-
тово уз подршку родитеља, сестре, 
другова из Основне школе "Десанка 
Максимовић", али и свих оних који 
воле музику и који подржавају мла-
де људе у њиховом настојању да 
остварују своје снове. Машин сан је, 
очигледно, у свијету музике.
Ова талентована дјевојчица пјева 
од треће године у Дјечијем хору 
"Вилењак", други је разред музич-
ке школе, свира виолину и похађа 
фолклорну секцију СКУД-а "Др 
Младен Стојановић". Аутор музике 
и текста композиције "Кабаре пра-
вилног говора" је Ђорђе Јованчић 
који је као дијете започео своју му-
зичку каријеру на истом фестива-
лу 2001. године, а послије и писао 
пјесме за тај фестивал. "Годинама 
сам то радио, али направио сам 
паузу неких четири до пет година 
и ево ове године се опет враћам 
као аутор. Очекивања су позитивна 
и увијек окренута ка оном најљеп-
шем и надам се да ћемо ове годи-
не показати нешто мало другачије 
јер пјесма је специфична и врло 
посебна и вјерујемо да ће и други 
то примијетити", рекао је Јованчић, 
који је, такође, био на пријему код 
градоначелника Приједора.

Ученици другог разреда Зубно-сто-
матолошког смјера захваљујући пра-
кси  већ су савладали основне сто-
матолошке технике.  Вјерују да ће до 
краја школовања стећи добро знање 
за ово занимање. ''Научили смо како 
да моделујемо зубе, да правимо на-
докнаде и моделе надокнада'', каже 
ученик Радован Манојловић. 
Слична прича и код ученика фризер-
ског смјера. Матуранти на пракси 

већ праве свечане фризуре, а како 
истичу, за све је потребна спретна 
рука и много креативности. ''Научи-
ли смо израду таласа на више на-
чина уз помоћ пегле и четке. Изра-
ду праменова, правилног фарбања 
и осталих фризерских процедура'', 
каже Наташа Мастикоса. 
Ученици су  на пракси  редовни и 
заинтересовани за рад, истичу про-
фесори практичне наставе. Стомато-
лошке и фризерске технике више им 
нису тајна. 
''Кад заврше четврти разред учени-

ци су већ упознати са радом зубно-
стоматолошке технике и раде на 
моделовању мобилних и фиксних 
надокнада, као и у раду у амбулан-
тама гдје припремају медикаменте 
и баве се стерилизацијом истих'', 
каже Ема Антонић, доктор стомато-
логије и професор медицинске гру-
пе предмета. 
Професор практичне наставе уче-

ницима фризерског смјера је Дали-
борка Новаковић. ''Од првог разре-
да ученици крећу са прањем косе, 
плетеницама и увијањем косе. До 
трећег разреда се добро усаврше'', 
додаје Новаковићева. 
Смјер зубно-стоматолошки техничар 
и фризер уписују се и наредне школ-
ске године. 

Средњошколски центар Приједор

ПРАКСА НА НАЈСАВРЕМЕНИЈОЈ ОПРЕМИ 
Пракса не би била успјешна да није добро опремљених кабинета. У 
Средњошколском центру Приједор истичу да се труде да се пракса 
обавља на најсавременијој опреми. ''Трудимо се заиста да кабинете 
за практичну наставу опремимо најсавременијом опремом која 
је тренутно на тржишту, како би ученици имали добре услове за 
праксу'', истиче Александар Миљешић, директор Средњошколског 
центра Приједор. 

MOZAIK 11.www.kozarski.com

Текст: ГУ Приједор

Текст: Ведрана Нишевић

У приједорским средњим школама знају да је добра пракса 
и први предуслов припреме ученика за тржиште рада. 
Предуслов су добро опремљени кабинети с квалитетном 
опремом.

ДОБРА ПРАКСА ПУТ КА ТРЖИШТУ РАДА

ГРАДОНАЧЕЛНИК ОРГАНИЗОВАО ПРИЈЕМ ЗА 
УЧЕСНИЦУ ЂУРЂЕВДАНСКОГ ФЕСТИВАЛА

Са пријема код градоначелника 

Пракса фризера

Пракса ученика Зубно-стоматолошког смјера
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ВОДОРАВНО: . Грчко име за Напуљ, 9. Откуцаји срца, 10. На-
петост, 12. Попајева дјевојка, 14. Свеска, 15. Месарска сјекира, 
17. Скуп инсеката, 18. Тона, 19. Лучки град у Шпанији, 21. Је-
диница електричног отпора, 23. Карте за прорицање судбине, 
24. Ознака метра, 25. Сјеверноевропски јелен, 27. Билијарски 
штап, 28. Интернет домен за Кину, 29. Угао измешу меридија-
на и правца кретања брода, 31. Прост број, 32. Уређај којом се 
одређује удаљеност неког предмета, 33. Дио гостионице гдје се 
точи пиће, 34. Понижавати, компромитовати (жарг.).  

УСПРАВНО: 1. Почетни број, 2. Крем народа, 3. Маса за 
прекривање путева, 4. Ознака фосфора, 5. Лична замјеница, 6. 
Латица, 7. Један бојни отров, 8. Организација музичких аутора 
Србије (скр.), 9. Обућар, 11. Слуган, надничар, 13. Метални 
скелет на грађевини, 16. Вода са угљичном киселином , 20. 
Временски термин, 22. Најсложенији орган у тијелу, 26. Опака 
болест, 28. У црним бојама, 30. Марка камиона, 31. Лопов, 33. 
Ознака Шибеника, 35. Литар.  

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ

Ослушкује: Радомир Речевић

ТРЕЋЕ УХО

ПРОНАЋИ КЊИГУ                                                                                               
Данас није лако ни љубитељима књиге.                                                     
И међу књигама треба пронаћи књигу. 

ЗНА ДА НЕ ЗНА                                                                                              
Статистика и зна и не зна.                                                                                  

Зна колико има мушкараца и жена, али не зна 
колико има људи.

РАДНИ ЕЛАН!                                                                                                     
Реците "да" јагњећим бригадама!                                                                               

Да није њих многи не би подигли ни кашику. 

"ПРЕЈАКА" РИЈЕЧ                                                                                              
Убиће ме "прејака" ријеч.                                                                             

Сад свака будала има право на своје мишљење.
 

ЈЕДНА КАРИЈЕРА                                                                                                      
То је став, то је карактер!                                                                               

Једном руководилац - стално руководилац. 

САМО МИРНО                                                                                                              
Не свађајте се са онима који вас брију!                                                            

Нисте ни свјесни шта ризикујете.                        

РАШИН КУТАК

Р. Речевић  

''Бавим се неким свакоднев-
ним животним темама као 
што су љубав и страх од смр-
ти, које заокупљају обичног 
човјека. Сматрам да је ствар-
ност највећа фантазија и да 
нема потребе да тражим ин-
спирацију негдје другдје'', 
појашњава Благојевићева.
''Мандаринске патке'' су 
њен књижевни првенац, 
објављен 2018. године, а 
"Нервус вагус и друге приче" 
двије године касније, обје у 
издању бањалучког ''Импри-
матура''. Директор ове изда-
вачке куће Борис Максимо-
вић подсјетио је да је ауторка 
добила "Чучкову награду" 
која се додјељује за најбољу 
прву књигу.

''То је била и формална по-
тврда квалитета за Миланку 
Благојевић и доказ да њене 
књиге нису оствариле лије-
пу рецепцију само код чи-
талачке публике него и код 
књижевне критике'', рекао је 
Максимовић.

У Народној библиотеци ''Ћи-
рило и Методије'' подсјећају 
да је у току конкурс за избор 
и промоцију публикованих 
дјела завичајних писаца с 
подручја приједорске регије. 
Конкурс ће бити отворен до 
25. маја.  

ПРОМОВИСАНЕ ЗБИРКЕ ПРИЧА 
МИЛАНКЕ БЛАГОЈЕВИЋ

Књиге ''Мандаринске патке'' и ''Нервус вагус и друге приче'', бањалучке 
књижевнице Миланке Благојевић, промовисане су у Приједору, у 
организацији Народне библиотеке ''Ћирило и Методије''. Ријеч је о збиркама 
кратких прича, које су, по ријечима ауторке, разноврсне тематике.

Представљене двије књиге бањалучке књижевнице

Текст: Деборах Совиљ 

Ивановићу и Симићевој ово 
је, уједно, било увјежбавање 
пред међународна такми-
чења која их чекају у наред-
ном периоду. "Драго ми је 
што, након пандемије вируса 
корона, поново можемо да 
се уживо представимо пу-
блици", рекао је хармоникаш 
Радован Ивановић.  
Флаутисткиња Деана Симић, 
која је прва година доктор-
ских студија на Академији 
умјетности, рекла је да она 
и њен колега Ивановић сви-
рају око годину дана у овом 
саставу, те подсјетила да су 
недавно, у класи професо-
рице Биљане Јашић Радова-
новић, приредили концерт у 
Банском двору. 
Концерт у Галерији "Сретен 

Стојановић", био је први 
наступ за Марка Галоњу. 
"Хармоника је некако дио 
породичне традиције коју је 
започео мој дједа. Сви смо 
музичари, па је било природ-
но да и ја наставим тим пу-
тем", каже Галоња. 
У приједорској галерији за-

довољни су што су угостили 
ове младе талентоване музи-
чаре. Вршилац дужности ди-
ректора Александар Дринић 
најавио је изложбу требињ-
ског вајара Теофила Окиље-
вића која ће бити отворена 
15. априла. 

БАЊАЛУЧКИ СТУДЕНТИ ОДРЖАЛИ 
КОНЦЕРТ У ГАЛЕРИЈИ

Троје студената Академије умјетности из Бањалуке са одсјека хармонике и 
флауте, одржали су концерт класичне музике у Приједору. Радован Ивановић, 
Марко Галоња и Деана Симић представили су се соло композицијама и 
камерним саставом.
Текст: Деборах Совиљ 

Публика задовољна концертом

МАЛИ  ОГЛАСИ
ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА 
ЗА ИНФОРМАТИКУ И БИЗНИС 
ПРИЈЕДОР ДАЈЕ ПОД ЗАКУП 
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ПОВРШИНЕ 
210 м2 СА ПОСЕБНИМ УЛАЗОМ. 
СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НА ТЕЛЕФОН: 
065/821-940.

Озбиљна, поуздана жена чувала би дијете два до три пута 
седмично. 
Информације на телефон: 052/215-722.

Мијењам кућу за једнособан стан. 
Све информације на телефон: 066/996-679.
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ДУШАНКА (Цвијо) КОБАС
(1934-2022)

Драга наша мајко, свекрво и бако, била си оличење доброте и племенитости. Остајеш 
у нашим срцима вољена. Дана 10.4.2022. обавићемо седмодневни помен на мјесном 
гробљу Доњи Петров Гај у 11.00 часова. Чувају те од заборава: синови Здравко, Нико и 
Мирко, кћерке Зора и Ружа, зетови, снахе, унучад и праунучад.

Дана 9.4.2022. навршава се годину дана од 
смрти нашег поштованог брата

СЛАВКА (Илије) БИЛБИЈЕ
Туга коју осјећамо за тобом никада неће проћи, 
али сва лијепа сјећања и сва љубав коју смо као 
породица дијелили са тобом ће остати са нама 
као вјечна утјеха. До тада ћемо његовати све твоје 
вриједности и поштење које си нам пренио и сву 
љубав коју си нам оставио.
С тугом и поштовањем, заувијек ћеш остати у 
срцима и мислима оних који те воле. Породица. 

16422

Дана 9.4.2022. навршава 
се 40 дана од смрти сина

ЂОРЂА 
ЛАТИНЧИЋА

Од мајке Винке Латинчић.

16579

Дана 9.4.2022. навршава 
се 40 дана од смрти 

супруга и оца

ЂОРЂА 
ЛАТИНЧИЋА

Од супруге Гордане, сина Александра и кћерке 
Јелене.

16579

Дана 9.4.2022. навршава 
се 40 дана од смрти оца

ЂОРЂА 
ЛАТИНЧИЋА

Од кћерке Јелене, зета Раденка и унучади 
Милице и Милоша Грубан.

16579

Обавјештава се јавност да је на сједници 
Скупштине Града Приједора одржаној  
29.3.2022. године донесена Одлука о 
приступању изради Регулационог плана 
"Центар - Југ" Блок 1 ("Сл. гласник Града 
Приједора" бр. 4/22). У току су припремне 
активности на прикупљању приједлога и 
сугестија за појединачна планска рјешења у 
склопу обухвата Плана.

Израдом Регулационог плана "Центар - Југ" 
Блок 1 биће обухваћен дио простора који 
оквирно захвата дио централног подручја 
Приједора уз десну обалу ријеке Сане и десну 
обалу Берака до градског парка, дијелом 
улицa Краља Петра I Ослободиоца и Српских 
великана, те обострано уз Радничку улицу до 
почека улице Краља Александра, укључујући 
и дио Горанове улице, у укупној површини 
од 7,1 ha. Обухват Плана приказан је на карти 
која ће уз Одлуку о приступању изради бити 
изложена у просторијама Градске управе Града 
Приједора (огласна табла Одјељења за 

просторно уређење на II спрату) и на web-site-у 
Града Приједора: http://www.prijedorgrad.org/.

ПОЗИВАЈУ СЕ заинтересована лица, власници 
некретнина, корисници простора и учесници у 
његовој изградњи и уређењу, да узму учешћа 
у изради Плана ДОСТАВЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ 
ПРИЈЕДЛОГА, МИШЉЕЊА И СУГЕСТИЈА за 
планска рјешења на земљишту или објектима 
у њиховом власништву. 
            
Писмени приједлози, мишљења и сугестије 
достављају се путем протокола Градске управе 
Града Приједора - Одјељењу за просторно 
уређење у форми дописа до 22.4.2022.године. 
  
Потребне додатне информације у вези са 
наведеним активностима могу се добити у 
Одјељењу за просторно уређење (канцеларије 
бр. 52, и 55, II спрат зграде Градске управе).

 Одјељење за просторно уређење

 Ј А В Н И   П О З И В 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОСНОВНИ СУД У ПРИЈЕДОРУ
БРОЈ: 077-0-СУ-22-000-335
ДАНА, 23.3.2022. године

"СЕДМИЦА СУДСКОГ ПОРАВНАЊА" 
ОД 23. МАЈА ДО 3. ЈУНА 

Поштовани,

Овим путем желимо да Вас информишемо о провођењу активности 
"Седмице судског поравнања" у Основном суду у Приједору која се 
спроводи на иницијативу Високог судског и тужилачког савјета БиХ у 
свим првостепеним и другостепеним судовима у БиХ, а у периоду од  
23. маја до 3. јуна 2022. године.

Циљ организовања "Седмице судског поравнања" јесте рјешавање 
што је могуће већег броја предмета мирним путем, у скраћеном 
поступку, који је економичнији и бржи за странке.  На овај начин се 
жели извршити позитиван утицај на ефикасност судских поступака, 
те промјену приступа суда и странака рјешавању спорова, гдје се 
као приоритет поставља брзо и ефикасно рјешавање, с акцентом на 
задовољство странака на исход спора и услугу суда.

Судско поравнање има значајне предности које се тичу тога да је краћи 
и ефикаснији поступак, јер се спор окончава закључивањем судске 
нагодбе пред првостепеним судовима, без другостепеног жалбеног 
поступка у предмету; јефтинији поступак јер је привилегован са 
аспекта плаћања судске таксе, те једноставнији поступак  који 
странке у поступку и суд поштеђује  дуготрајног вођења поступка, 
непотребног прибављања и извођења доказа, одлагања/одгађања 
рочишта, дуготрајног поступка намирења, евентуалног другостепеног 
поступка, те додатних трошкова који настају при томе, а карактерише 
га сигурност и повјерење, јер је судска нагодба  извршна исправа 
на основу које је  могуће покренути поступак за принудну наплату 
(извршни поступак). 

У жељи да  јавности и евентуалним странкама суда афирмишемо 
овај начин рјешавања спорова 

С поштовањем,
Предсједник суда:
Данијела Еленков 

Дана 11.4.2022. навршава се тужна година 
откада није са нама наша драга мама

СТАНА КОМОСАР
(1930-2021)

Драга мама, била си нам велика подршка и 
ослонац кроз читав живот. Пружала си нам 
несебичну љубав. Много нам недостајеш!
Твоје кћерке Борка и Дренка са породицама.
Помен нашој мајци обавићемо 9.4.2022. у 
10.30 часова. Позивамо родбину и 
пријатеље да нам се придруже. 16571

ФОТОГРАФИЈЕ
ЧИТУЉА 
ЧУВАМО
40 ДАНА

16580
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Дана 30.3.2022. племенито срце нашег вољеног Драге, 
престало је да куца

ДРАГО (Стојана) ГРБИЋ 
(1950-2022)

С љубављу његови најмилији: супруга Милка, син Стојан, 
кћерка Николина, унучад: Петра, Никола, Мара, Ружица, 
снаха Анита и зет Југослав.

16569

Посљедњи поздрав брату Драги од породице Топић 
из Ријеке

ДРАГО ГРБИЋ
(1950-2022)

Твоја сестра Зора, зет Милутин, те Жељка са породицом.

16570

Посљедњи поздрав брату и ујаку Драги од породице 
Јанковић из Ријеке

ДРАГО ГРБИЋ
(1950-2022)

Много те воле твоји: сестра Ђуја са дјецом 
Младеном, Драгом и Сњежаном са породицама.

16569

Посљедњи поздрав вољеном ујаку Драги од породице 
Мишковић из Ријеке

ДРАГО ГРБИЋ
(1950-2022)

Много те воле твоји: 
Младен, Дражен и Марија са породицом.

16569

Дана 13.4.2022. навршавају се двије најтужније и 
најболније године од преране смрти наше драге 
кћерке и сестре

ДАНИЈЕЛЕ ЈАЊОШ КОСИЋ
(1977-2020)

Бол није у ријечима ни у сузама, него у срцу и души, бол 
која никад неће престати. Недостајеш нам, сваки дан све 
више и више. Док живимо ми са нама живјећеш и ти до-
бра наша Дацо, душо наша.
Вјечно ожалошћени: твоја мајка Миланка и сестра Весна са породицом.
Дана 9.4.2022. у 10.00 часова посјетићемо њену вјечну кућу. 16566

У суботу, 9.4.2022. навршавају се двије године од 
преране смрти наше најдраже

ДАНИЈЕЛЕ ЈАЊОШ КОСИЋ

Ожалошћени супруг Бошко и син Теодор са породицом.
16578

Дана 13.4.2022. навршавају се двије године од смрти 
наше вољене

ДАНИЈЕЛЕ ЈАЊОШ КОСИЋ
(1977-2020)

Са тугом у срцу од заборава те чувају они који те воле.
Тетка Мира са породицом.

16577

Дана 13.4.2022. навршавају се двије године од смрти 
наше драге

ДАНИЈЕЛЕ ЈАЊОШ КОСИЋ
(1977-2020)

Тужно сјећање на нашу вољену Дацу.
Тетка Ана са породицом.

16577
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Пролетјела је тужна и претешка 
година откада није с нама наш драги и 
поштовани супруг, тата и дјед

МИЛОШ-МИШО 
БИЈЕЛИЋ

(1944-2021)

Увијек ћеш остати ненадокнадиви дио наше породице, наше срце и душа. 
Твоји: Боба, Владимир, Наташа, Нађа и Ненад.

16545

Чувамо успомену на тебе и у годинама 
које долазе. Породица Стојнић.

Навршила се тужна година сјећања 
на драгог комшију

МИЛОША БИЈЕЛИЋА
(1944-2021)

16568

Помен

МИЛОШУ БИЈЕЛИЋУ

С љубављу и поштовањем чувамо те од заборава. 
Твоји кумови: Тадићи, Шормази и Шоботи.

16545

Година дана од смрти

МИЛОША 
БИЈЕЛИЋА

Увијек ћемо те се радо сјећати и чувати од 
заборава. Душа, Драго, Драгана и Дијана са 
породицама.

16565

Дана 29.3.2022. у 81. години живота 
преминула је наша драга мајка и бака

ДАРА БАЛАБАН

Посљедњи поздрав од сина Жељке, снахе Биљане, 
унучади Ање и Давида.

16572

Дана 29.3.2022. у 81. години живота 
преминула је наша драга и вољена

ДАРА БАЛАБАН

С тугом и поштовањем, заувијек ћемо те чувати у нашим срцима и 
мислима. Твоји: супруг Младен, син Јово, снаха Слободанка, унуке 
Жељана и Анђела. 16572

Посљедњи поздрав 
драгој снахи, јетрви и стрини

ДАРИ БАЛАБАН
(1941-2022)

У лијепим успоменама чуваћемо те од заборава. 
Дјевер Ратко са породицом.

16567

Дана 9.4.2022. навршава се 40 дана од 
вјечног одласка супруга, оца, дједа и свекра

МОМИРА (Милана) 
ЗМИЈАЊЦА
(1948-2022)

С љубављу и поштовањем, вјечно ћемо те 
чувати и носити у срцима и мислима. Много 
нам недостајеш, али те са поносом чувамо 
у нашим срцима.Твоји: супруга Гордана, 
синови Немања и Александар, снаха 
Драгана и унуке Тамара и Марија.

16573

Посљедњи поздрав драгој мајци

ДРАГИЊИ-ДРАЈИ ГАВРАНОВИЋ
(1939-2022)

Драга мајко, живјела си скромно и 
поштено, а отишла тихо. Хвала ти на 
свему. Нека твоја племенита душа нађе 
мир и спокој у Царству небеском. Волим 
те! Твоја кћерка Рада са породицом.

16576

Дана  9.4.2022. навршава се 40 тужних дана 
од смрти драгог

ОСТОЈЕ БАНОВИЋА
(1934-2022)

С љубављу и поносом чувамо успомене на тебе. 
Ожалошћени: супруга Радославка, син Зоран, снаха Душанка, 
унуке Зорана и Горана са породицама. 16575

У петак, 8.4.2022. 
навршавају се три године од 
смрти вољеног оца и супруга

ВЛАДИМИРА 
(Милана) ЕГИЋА

(1937-2019)
С тугом те се сјећају твоји 
вољени: супруга Марта и 
синови Драшко, Ненад и 
Предраг, унучад: Ивана, Нина и 
Милан, те сестре Госпа и Рајка.

16574

У суботу, 9.4.2022. обиљежићемо 40 дана 
од смрти наше драге мајке и баке

НЕЂЕЉКЕ-БЕБЕ 
РАДУЛОВИЋ
(1945-2022)

С љубављу и поштовањем твоји: 
син Младен-Џаја и  кћерка Бранка са 
породицама.

16570



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.

SPORT 8. април 2022.

Протекле суботе одржана је редовна 
годишња сједница Скупштине Тенис 
клуба "Др Младен Стојановић". На за-
сједању су усвојени извјештај о раду 
клуба за протеклу годину, финансијски 
извјештај,  те извјештај о раду стручно 
такмичарске комисије за 2021. годину. 
Усвојен је и програм рада за текућу го-
дину, у којем треба издвојити организа-
цију 48. Меморијала "Др Младен Стоја-
новић" – 15. "ITF World tennis Tour", te 
13. "ITF Seniors турнир". Такође, у плану 
је организација обиљежавања великог јубилеја, 90. година постојања клуба у којем је 
планирана и промоција трећег издања монографије  "Тенис у Приједору 1914-2022". 
На сједници је усвојен и финансијски план за 2022., те су изабрани чланови Управног и 
Надзорног одбора клуба, као и предсједник и потпредсједник Скупштине.

Нa квaлификaциjaмa зa eкипнo Eврoпскo првeн-
ствo кoje су oдржaнe у Сaрajeву oд 1. дo 3. aпри-
лa у сaстaву сeниoрскe рeпрeзeнтaциje БиХ на-
ступила је приjeдoрскa стoнoтeнисeркa Maриja 
Гњaтић. Eкипнo Eврoпскo првeнствo биће oдр-
жaнo 2023. гoдинe у Швeдскoj. Рeпрeзeнтa-
циja БиХ нaступилa je у групи сa Црнoм Гoрoм, 
Изрaeлoм, Кипрoм и Кoсoвoм и зaузeлa трeћe 
мjeстo пoбjeдивши Кипaр и Кoсoвo, a изгубивши 
oд Црнe Гoрe и Изрaeлa. Гњатићева je oдигрaлa 
чeтири мeчa прoтив oвих eкипa и билa je врлo 
успjeшнa, пoбjeдивши у три мeчa рeпрeзeн-
тaтивкe Кипрa, Кoсoвa и Изрaeлa, a jeдини пoрaз 
je прeтрпjeлa прoтив рeпрeзeнтaтивкe Црнe 
Гoрe. Oвим рeзултaтoм рeпрeзeнтaциja БиХ сe 
плaсирaлa у сљeдeћи круг квaлификaциja кoje 
ћe бити oдржaнe у oктoбру.

КЕЦМАНУ ПЛАСМАН НА БАЛКАНСКО 
ПРВЕНСТВО

У КРAJИШКOM ДEРБИJУ 
ПOДИJEЉEНИ БOДOВИ

ФК "Рудaр Приједор" и "Бoрaц" пoдиjeлили су 
бoдoвe у Приjедoру. Краjишки дeрби зaвршeн 
je рeзултaтoм 2:2, a мeч je у пoтпунoсти oпрaв-
дao eпитeт дeрбиja. Први пoгoдaк зa дoмaћe 
пoстигao je Jaкупoвић у 23. минуту. Чeтири 
минутe кaсниje мрeжу "Бoрцa" зaтрeсao je 
Maндић. Нa 2:1 у 40. минуту смaњио je Meлeг. 
Сa тим рeзулaтoм oтишлo сe нa пoлувриjeмe. 
Нaкoн пaузe нaстaвилa сe прaвa фудбaлскa бит-
кa, притисaк гoстиjу и кoнтрaнaпaди дoмaћих, 

тe сjajнe oдбрaнe Шћeкићa.  Кoнaчaн рeзул-
тaт пoстaвљeн je у судиjској нaдoкнaди у 94. 
минуту,  a стриjeлaц je биo Чaвић. Нaжaлoст, 
oвaj рeзултaт дoвeo je "Рудaр Приједор" нa 
днo тaбeлe, упркoс дoбрoj пaртиjи, нaрoчитo 
у првoм диjeлу сусрeтa. У нaрeднoм кoлу 
"Рудар Приједор" путуje нa гoстoвaњe кoд eки-
пe "Сaрajeвa", кojа je oдигрaла нeриjeшeнo сa 
"Лeoтaрoм" у Трeбињу.

Протеклог викенда одржано је 
Првенство БиХ у џудоу за млађе 
узрасне категорије. Укупно је на-
ступило око 350 такмичара из 38 
клубова. Међу њима су били и 
такмичари ЏК "Козара Жељезни-
чар".  Одличан резултат имао је 
Стефан Кецман који је освојио дру-
го мјесто, чим је себи обезбиједио 
наступ на Балканском првенству 
које ће бити одржано у Румунији. 
Такође, Сара Ландуп је осигурала 
наступ на Првенству БиХ за старије 
пионирке.

ГЊАТИЋЕВА ОДЛИЧНА У ДРЕСУ 
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ БИХ

ОДРЖАНА СЈЕДНИЦА ТК "ДР 
МЛАДЕН СТОЈАНОВИЋ"

Припремио: Зоран Јелић

УДОВИЧИЋЕВА 
НАЈБРЖА У 
БИЈЕЉИНИ

Анастасија Удовичић, чланица Атлетског клу-
ба "Приједор",  била је најбржа у трци на 800 
метара за млађе јуниорке. Трка је одржана у 
оквиру Атлетског митинга "Трофеј Бијељине 
2022", на којем је наступило 80 такмичара из 
14 клубова. Укупно је одржано 11 трка, на ду-
жинама од 600 до 1.500 метара.

У Биjeљини je прoтeклoг викeндa oдржaнo 
23. Првeнствo Рeпубликe Српскe у тeквoндoу 
зa свe узрaстe. Учествовало је 370 тaкмичaрa 
из 19 клубoвa, a oдличaн нaступ имaли су 
приjeдoрски клубoви. Teквoндo клуб "Љу-
биja"  нaступиo је сa 18 тaкмичaрa и oсвojиo 
12 злaтних, двиje срeбрнe и чeтири брoнзaнe 

мeдaљe. Злaтни су били Бoжидaр Пилипoвић, 
Дaнилo Вукoтић, Кристиjaн Tимaрaц, Стeфaн 
Цвиjић, Mихajлo и Aлeксaндaр Joвaнoвић, 
Mилoш Jeличић, Mилoш Стojaнoвић, Сoфиja 
Вукoтић, Eлeнa Бajић, Никoлa Кoтoрaш и Сeр-
гej Рaкoвић. 
Сa срeбрним мeдaљaмa у Приjeдoр су сe 
врaтили Jaнa Maндић и Maркo Гњaтoвић дoк 
су брoнзу узeли Aндриja Бajић, Ђoрђe Maн-
дић, Aндрej Tимaрaц и Њeгoш Jeличић.
Дaнилo Вукoтић прoглaшeн je зa нajбoљeг 

кaдeтa, a Бoжидaр Пилипoвић зa нajбoљeг 
млaђeг кaдeтa. Taкoђе "Љубиja" je у свeукуп-
нoм плaсмaну билa трeћa, дoк je у кaдeтскoj 
кoнкурeнциjи билa другa.
Штo сe тичe TК "Кoзaрa", нaступили су сa 11 
тaкмичaрa и oсвojили истo тoликo мeдaљa. 
Билo шeст злaтних, a oсвojили су их Aнa 
Mиa Вукић, Унa Tубин, Урoш Aнђић, Aлeксa 
Aнђић, Joвaн Сузић и Aлeксaндрo Maцурa. 
Tрeбa нaглaсити дa je Вукићeвa прoглaшeнa 
зa нajбoљу кaдeткињу турнирa.

Срeбрне мeдaљe oсвojили су Никoлинa Mуд-
ринић, Aндриja Гajић и Бoрис Бoгoвић, дoк су 
брoнзaнe мeдaљe oсвojили Aдриjaн Tубин и 
Aндриja Пeтoш.
Maксимaлан учинaк имao je и приjeдoрски 
"Спартак". Пeт тaкмичaрa oсвojилo je пeт 
мeдaљa. Злaтни су били Mилoш Шукaлo и 
Кристинa Jaњић, дoк су срeбрo у Биjeљини 
oсвojили Taтjaнa Стojнић, Зoрaнa Стojнић и 
Кристиjaн Jaњић.

ПРИJEДOРСКИ ТЕКВОНДОИСТИ "ПOЖEЛИ" MEДAЉE НA ПРВEНСTВУ РС

"ШОДАНУ" 15 МЕДАЉА

У oргaнизaциjи Кaрaтe клубa "Синђeлић" 
oдржaн je 18. Meђунaрoдни кaрaтe тур-
нир "Бaњa Лукa Опeн 2022", нa кojeм су 
учeшћe узeли и тaкмичaри КК "Шoдaн". У 
јакој кoнкурeнциjи oд 630 тaкмичaрa из 

36 клубoвa из Рeпубликe Српскe, 
Фeдeрaциje БиХ, Црнe Гoрe, 
Србиje, Хрвaтскe и Слoвeниje, 
тaкмичaри приједорског клуба 
oсвojили су укупнo 15 мeдaљa, 
oд чeгa двиje злaтнe, шeст срeбр-
них и сeдaм брoнзaних. Златни 
су били Дaлибoр Шурлaн и Кри-
стиjaн Maндић. Сребрне медаље 
освојили су Jeлeнa Кузмaнoвић, 
Дaмир Бурнић, Никoлa Узeлaц у 
двиje узрaснe кaтeгoриje, eкип-
нo jуниoркe и eкипнo jуниoри 

у дисциплини кумитe. Брoнзaни су били 
Aлeксa Кeчaн, Нeнaд Tрнинић, Урoш и Фи-
лип Рajилић, Taмaрa и Лидиja Брeзичaнин, 
те Teoдoрa Пeтрoвић.
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