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Градоначелник Слободан Јавор у посјети највећој
повратничкој општини у ФБиХ

ПОМОЋ ПРИЈЕДОРА

ДРВАРСКИМ ШКОЛАМА

Стартовала Међународна
бициклистичка трка
"Београд-Бањалука"

ПРИЈЕДОР У
СУБОТУ ДОМАЋИН

БИЦИКЛИСТИЧКОЈ ЕЛИТИ

Ово је мали знак пажње за ове дивне људе који су се вратили у Дрвар,
и порука да нису сами, поручио је Слободан Јавор. Нагласио је да и
Град Приједор добро зна шта значи бити повратник, те да је град на
Сани широм отворио врата бројним избјеглим и расељеним лицима.

Хуманост ученика ОШ "Десанка Максимовић"

ПРИКУПИЛИ
ХРАНУ
ЗА ЈАВНУ
КУХИЊУ У
ЉУБИЈИ

Владимир Грубљешић,
најстарији приједорски
планинар

НИ У 94. ГОДИНИ
НЕ НАПУШТА
ПЛАНИНАРСКЕ
СТАЗЕ
ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

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

Градска управа Приједор објавила је два
правилника за подстицаје у пољопривреди
које заинтересовани грађани могу видјети у
Службеном гласнику града Приједора број:
5/22 од 11.4.2022. године.
Правилницима су дефинисани услови које
произвођачи требају да испуне, као и крајњи
рокови за подношење захтјева.
Захтјеви се могу преузети у шалтер сали
Градске управе Приједор и просторијама
Одјељења за пољопривреду и рурални
развој и подносити већ од 19.4.2022. године.
Информације се могу добити и путем
телефона: 052/490-187 и 052/211-400.

15. април 2022.

2. AKTUELNO

Градоначелник Слободан Јавор у посјети највећој повратничкој општини у ФБиХ
Текст: Деборах Совиљ

У посјети Дрвару боравио је градоначелник Приједора Слободан Јавор. Он је том приликом обишао
тамошњу основну и средњу школу, те обезбиједио новчану помоћ у износу од 22.000 КМ.

О

сновна школа "Дрвар" једина је у овој општини и похађа је 316 ученика. Млади
радо иду на часове информатике,
али није лако испратити програм
на застарјелој опреми. Надају се
да ће се и то промијенити, захваљујући помоћи Града Приједора у набавци рачунара.
"Била нам је част да угостимо градоначелника Приједора који је,
на властиту иницијативу, дошао
и пружио несебичну помоћ нашој школи. Био је отворен за сарадњу, обишао је школу и питао

шта је то што нам је најпотребније. Наши рачунари у кабинету
информатике задовољавају неке
основне спецификације, али ни
један рачунар не подржава оперативни систем Windows 10 који
је у складу са наставним планом
и програмом, тако да ће нам ова
помоћ заиста добро доћи", рекла
је в.д. директора ОШ "Дрвар",
Дијана Новковић Пећанац.
Одушевљени донацијом Града
Приједора били су средњошколци из Дрвара и Босанског Грахова, који иду у тамошњу средњу

Набавка рачунарске опреме за кабинет информатике

ПОМОЋ ПРИЈЕДОРА ДРВАРСКИМ

Основну школу у Дрвару похађа 316 ученика

Градоначелник Приједора најавио је
посјету Босанском Петровцу гдје ће такође
разговарати са српским повратницима.

школу. Свих 184 ђака, добило је
по 100 КМ.
"Драго ми је што Град Приједор
хоће да нам помогне, а то је посебно значајно сад кад прикупљамо средства за екскурзије.

ШКОЛАМА

Свакако да ће нам по 100 КМ добро доћи", рекао је ученик Јован
Гвозденовић.
"Ово је јако лијеп гест. Не само за
ученике трећих разреда, који ове
године иду на екскурзију, него и
четврте разреде. Пред њима је и
екскурзија и прослава матуре",
рекла је Бојана Шобот Грбић,
професор у Средњој школи "Дрвар".
Новчана помоћ једна је у низу потврда да Република Српска чврсто стоји уз повратничке општине, на челу са Дрваром, поручила
је Душица Рунић, начелник ове
општине.
"Градоначелник Приједора донирао је нашим школама значајна
средства. Када говоримо о помоћи, ми у први план стављамо
моралну, јер свако ко се одлучи
вратити и живјети на овим просторима, мора имати много храбрости и стрпљења за све недаће
које преко двије деценије стоје

на повратничком путу", рекла је
Рунићева.
МАЛИ ЗНАК ПАЖЊЕ ЗА
ПОВРАТНИКЕ
Ово је мали знак пажње за ове
дивне људе који су се вратили у
Дрвар, и порука да нису сами,
поручио је Слободан Јавор, напоменувши да су његови коријени везани за Дрвар. Нагласио је
да и Град Приједор добро зна
шта значи бити повратник, те да
је град на Сани широм отворио
врата бројним избјеглим и расељеним лицима.
"Тек са доласком у Дрвар, сви постанемо свједоци колико су ови
људи заправо и борци за живот
и за опстанак српског народа у
овим крајевима. Посебно сам
срећан да смо ми данас једно,
живимо и дишемо као један народ и нема никаквих турбуленција", рекао је Јавор.

Инфраструктура

СТАНОВНИЦИ УЛИЦЕ ЈОВЕ БОСНИЋА ДОБИЛИ АСФАЛТ
тих радова биће 560.000 КМ, а биће
асфалтирано 19 путних праваца. Овдје
ће бити асфалтирана и Улица Блаже
Конецког и сматрам да је она требала бити давно завршена. Захваљујући
Влади Републике Српске, која је препознала наше потребе и дозначила
нам средства, у наредном периоду радићемо у Омарској и тамо ћемо асфалтирати највећи дио макадамских путе-

Текст: Бранка Дакић

Н

икола Марић у Аеродромском
насељу живи више од 20 година.
Толико је чекао и да се асфалтира улица у којој станује. Њему и његовим комшијама то много значи, јер,
како каже, асфалт је један од основних
услова за нормалан живот.
"До претпрошле године нисмо добили ништа. У међувремену је асфалтирано више од 25 улица. Очекујемо да
ће бити асфалтиране и друге улице у

овом насељу, али да ће бити ријешена
и расвјета", истакао је он.
Улица Јове Боснића само је једна у низу
асфалтираних у претходном периоду.
У четири протекла мјесеца асфалтирано је више од 40 путних праваца, а за ту
намјену утрошено је око два милиона
марака. Дужина асфалтираних путева
је 13 километара.
"Само у овом насељу асфалтирали смо
12 путних праваца. У наредним данима
асфалтираћемо још око пет километара путева широм града. Вриједност

ва. Напокон ћемо завршити и тротоар
код Основне школе "Петар Кочић" на
Уријама. У наредном периоду наставићемо и са реконструкцијом дотрајалих улица у граду", рекао је градоначелник Приједора, Слободан Јавор.
Он је подсјетио да ће ускоро бити реконструисана Улица Митрополита Петра Зимоњића на Пећанима.

www.kozarski.com

AKTUELNO

УЧЕНИЦИМА ЦЕНТРА "СУНЦЕ"

НЕОПХОДНО

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ВОЗИЛО

Пригодан програм ученика Центра ''Сунце''

Ученици Центра ''Сунце'' су кроз пригодан програм у Позоришту Приједор показали све
оно што уче у овој образовној установи. Како би им пут од куће до школе био олакшан,
нарочито онима који живе у удаљенијим мјестима, њихови родитељи организовали су
донаторско вече за набавку специјализованог возила.
Текст: Ведрана Нишевић

Војин Нишевић: Специјализовано возило много
би значило за нашу дјецу
и представници града Приједора. Сви
заједно треба да допринесемо квалитетнијем образовању и одрастању
ученика овог центра, јасан је први човјек града.
''Дјеца са сметњама у развоју нажа-

лост се суочавају са разним препрекама у животу. Задатак свих нас је да
им омогућимо да све те препреке што
лакше превазићу'', наводи Слободан
Јавор, градоначелник Приједора.

,,

''Специјализовано возило би нам било
од великог значаја, зато што би дјеци
која се теже крећу олакшало пут од
куће до школе", истакао је Војин Нишевић, предсједник Савјета родитеља
Центра ''Сунце''.
Прво возило добили су од Италијана
из Трента, истиче директор ове установе. Слађана Радаковић додаје да 85
одсто дјеце која се школују у Центру
"Сунце" користи неки вид превоза.
''Када смо први пут добили, постојеће
и већ дотрајало, возило од Италијана
које није намјенско возило за дјецу
са потешкоћама у развоју, први пут су
тада нека дјеца уопште кренула у школу из простог разлога што су та дјеца
непокретна и користе колица. Овај
комби иде од куће до куће и на тај начин омогућава да и дјеца која не могу
ићи ни редовним ни ванредним превозом, могу на овај начин да долазе у
школу и похађају наставу", додала је
Радаковићева.
Донаторској вечери прусуствовали су

НОВЧАНА
СРЕДСТВА МОЖЕТЕ
ДОНИРАТИ И ВИ

Слађана Радаковић: Већина ученика
користи неки вид превоза

Сви заинтересовани за
учешће у овој акцији
новчани прилог могу да
уплате на рачун града
Приједора НЛБ банке а.д.
Бања Лука.
Жиро-рачун:
5620078084249036.

СТАВ

Хуману иницијативу покренули родитељи

3.

ВАЖНА ЈЕ
ПОВРАТНА
КАРТА

Текст: Мира Згоњанин

Данима сам се припремала за своје
велико путовање, вадила папире, паковала и препакивала кофер који није
смио бити тежи од десет кила, нотала
да ли уз дозвољену штеку цигарета да
убацим још коју кутију, да случајно не
зафали… спремила кесу за козметику
коју на царини нико није ни погледао,
јер кофер који је био до у центиметар
тражене величине, ипак иде са мном.
У авиону схватим да је то летећи аутобус, да нико не броји центиметре
оног мог кофера, а ни број сједишта,
мада сам ја упорно инсистирала на
свом, јер је било до прозора… додуше с погледом на крило, али прозор је
увијек прозор. У иностранству, одмах
на царини, знаш да си нон ЕУ. Стојиш
у реду с двије трећине путника, оних
из летећег аутобуса, дуже те загледају,
гледају онај твој јад од кофера, траже
да им обавезно покажеш повратну
карту… Да ли ме шта од тог дирнуло?
Вјерујте ми није, забавна ми је цијела
та ситуација, радујем се сусрету с кћерком који је корона у неколико наврата
стопирала.
Углавном ту сам гдје јесам срећна,
пресрећна што ћу неких десетак дана
живјети тренутке које сам сањала у
двије протекле године. Сабирам у
себи, да, већ има толико, мада о том
не желим много. То некако сабијеш у
неку своју ладицу, ставиш на дно као
кад пажљиво одлажеш џемпер који
највише волиш и ладицу по потреби
отвараш, чисто да провјериш да ли је
ту. То једноставно одлагање емоција,
било да је туга или радост ме увијек
смири.
Научила сам да се тако носим с неким
ситуацијама за које немам ни објашњење, ни тренутно рјешење. Углавном сад одмарам, онако како дуго
нисам. Ходам, присјећам се трамваја
из неких студентских дана, пијем кафу
по неким парковима од којих сваки
по правилу има језерце, једно или
два, истражујем неке "домаће" и ино
кухиње, загледам цијене и не правим
неке посебне паралеле. Јер, то је с
аспекта мјесечних примања, просто
немогуће, читај глупо, мада је и овдје
све нешто скупље него прије неколико
мјесеци.
Људи су љубазни, још нисам видјела неку надрндану фацу, нема оних
"слатких" уличних свађа кад ти неко
из чиста мира каже да си крава и почасти те псовком због неке баналне
свађе коју ћеш заборавити у неколико
наредних сати, а сенилан ниси. Укратко унормалио ми се и притисак. С неке
добре дистанце пратим и вијести. Има
их пуно, превише чак, а емотивно издвајам ону приједорску, о основцима
који су прикупили помоћ за Јавну кухињу у Љубији.
Не због количине помоћи, већ чињенице да је успјех у тим годинама спознати осјећај да неко има мање него
ти и да му ваља помоћи… И вијести и
дане овдје дијелим с мени неколико
драгих људи. Оне из Приједора бројим
на прсте једне руке. Ма и мање, али
добро је да је тако. Бар из мог угла.
Искреније, ако ништа друго, јер кад
на неке људе љуљнеш двије, три деценије живота и на крају схватиш да
си им био само интересна сфера онда
буђење није баш једноставно. Што
више таквих буђења то мање могућности да другим, можда и драгим људима, повјерујеш да си им драг управо
такав какав си. И то је за неке ладице,
које не планирам отварати. А, нема се
ни времена.

15. април 2022.

4. INTERVJU
Почела је прољећна сјетва
на територији Приједора
и ове године кукуруз је
најзаступљенија култура.
Процјењујемо да је на подручју
Приједора ранијих година под
овом културом било засијано
до 6.500 хектара. Надамо се
да ћемо и ове године остати
на том нивоу, с обзиром на
поскупљења. Друга култура
која заузима значајно мјесто
је соја, а постоје назнаке како
ће ове јесени уз програм
Министарства пољопривреде
Републике Српске на територији
Приједора бити засијано више
соје него претходних година.
Томе се радујемо и спремни
смо да суфинансирамо сјетву
соје, рекао је у интервјуу за
"Козарски вјесник", Данијел
Егић, начелник Одјељења за
пољопривреду и рурални развој
Града Приједора.

Данијел Егић, начелник Одјељења за пољопривреду и рурални развој

ПЛАСТЕНИЧКА ПРОИЗВОДЊА ЈЕ

РАЗВОЈНА ШАНСА
ПРИЈЕДОРСКЕ РЕГИЈЕ
Текст: Мирјана Шодић
Да ли има довољно сјеменског материјала и колико су поскупљења
утицала сјетву?
- Сјеменског материјала има довољно. Нема проблема ни када је набавка у питању. Чак, шта више, нису
пуно и поскупјела, пет до десет одсто износи повећање цијена. Док је
минерално ђубриво пуно поскупјело и то представља велики проблем
за ову сјетву. Ђубрива углавном
има довољно у пољопривредним
апотекама. Међутим, велика је разлика у односу на прошлу годину,
пољопривредни произвођачи све
морају авансно платити, не могу га
добити уз одгођено плаћање и то
је проблем. С друге стране, пољопривредни произвођачи се на све
могуће начине прилагођавају овој
сјетви, тако да се бојимо да би се
могло десити да не употријебе неке
формулације потребних минералних ђубрива и да би на основу тога
могли имати лошије приносе. Иако
ми то не савјетујемо, али финансијска ситуација ипак диктира све.

они су се углавном за сада снашли.
Јесте ситуација тешка, неки се чак и
кредитно задужују. Али ја мислим и
у разговору са њима то су потврдили, да неће бити умањења сјетве.
Они ће засијати планиране површине, али ипак размишљају о количини употријебљеног минералног
ђубрива, што им не савјетујемо, јер
ће се то одразити на принос.

Који су највећи потенцијали аграрне производње приједорске регије? У чему видите развојну шансу?
- С обзиром на климатске промјене
посљедњих десетак година мислим
да производња поврћа и цвијећа
у пластеницима има огромну развојну шансу. У разговору са повртларима очигледно је да немају
проблема са продајом, да све што
произведу могу да продају. С друге
стране, морамо да радимо на стварању услова да се достигне већи
ниво прераде, да се улаже у нове
технологије, како би тај производ
добио своју финализацију у виду
сокова, џемова и осталог, како би
произвођачи имали већу зараду.
Морамо размишљати и о томе шта
Шта кажу пољопривредници, да можемо да садимо и шта то успијели се сјетва ове године уопште ис- ва на овом подручју.
плати?
- Велики пољопривредни произ- Колико је у овим временима битвођачи, при том мислим на фар- но промовисати и очувати домаћу
мере који се баве производњом производњу?
млијека, морају да засију културе, - Веома је важно. Већ неколико

година имамо примјере из којих
треба да учимо. Прва година пандемије нас је затекла неспремне и
видјели смо да нам је оно што смо
имали у својим силосима била једина сигурност. Границе су биле
затворене, ништа се није могло увозити или врло мало. То је била прва
опомена да морамо повести рачуна
о домаћој производњи и заштити
домаћих произвођача. Морамо да
се окренемо домаћој производњи,
заштити домаћих произвођача, а
уједно и да градимо свијест потрошача који би требали да прво купују
домаће производе. Тиме се ствара
сигурност код грађана за горе ситуације.
Прошло је годину дана од формирања Одјељења за пољоприведу и
рурални развој. Које су то новине
које сте увели и шта су пољопривредници добили формирањем
овог одјељења?
- Мислим да је то добра одлука и да
су користи многоструке за раднике
одјељења који су били распоређени на двије локације, али и за пољопривредне произвођаче. У просторијама које су смјештене уз Зелену
пијацу на Пећанима имамо добре
услове за рад. Свакодневно нам се
обраћају пољопривредници. Прошле године смо много идеја провели
кроз правилник о подстицајима.
Повећали смо субвенције за музне
краве, стеоне јунице, повећали смо

и субвенције за пчеларе и при том
спустили норму на 15 кошница умјесто 30 или 50, како би обухватили
што више пчелара да добиију подстицај. Субвенционишемо тезге закупцима на Градској тржници. Имали смо и проблема са мразом који
је десетковао производњу воћа и ту
смо интервенисали са неких 70.000
КМ, имали смо исплату премија
за млијеко. То су ствари које смо у
ових годину дана рада успјели да
помакнемо са мртве тачке. Можда
ми је од свега тога најдраже што
смо на неки начин успјели у томе
да се више прича о пољопривреди.
Завршени су радови на хладњачи у
Омарској, ових дана се ради на пословном моделу. Воћарска задруга
"Коператива" је заинтересована да
изнајми хладњачу од Града и надамо се доброј години како би могли
да успјешно складиште воће и да
раде.
Који су планови Одјељења за
пољопривреду и рурални развој за
наредни период?
- Имамо у плану реализацију значајних пројеката. Између осталог,
у договору са градоначелником
Приједора у почетној смо фази разраде пројекта наводњавања, гдје
би могли да урадимо систем наводњавања за више од 500 хектара.
Имамо организацију која ће нам
пројектовати тај систем и финансијере.

www.kozarski.com
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Оштећена надстрешница на Градској тржници

РЕКОНСТРУКЦИЈА НАКОН ИЗМЈЕНЕ
ПЛАНА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Текст: Зоран Јелић
Олујно невријеме у суботу уништило је дио нaдстрeшницe нa Грaдскoj тржници. Зaкупци трaжe дa сe
oвaj прoблeм хитнo риjeши, jeр кaкo кaжу, рoбa кojу
прoдajу мoрa бити зaштићeнa oд сунцa и кишe. Из
упрaвe Грaдскe тржницe пoручуjу дa ћe нaћи нaчин
зa сaнaциjу нaдстршницe, a дoк тo нe будe риjeшeнo,
приjeдлoг je дa сe зaкупци прeсeлe нa Зeлeну пиjaцу
нa Пeћaнимa.
"Нaдстрeшницa je билa лoшa, a сaд пoгoтoвo. Дaj
Бoжe дa oни тo сaд срeдe", причa закупац Дрaгицa
Mилaдинoвић.
У упрaви Грaдскe тржницe свjeсни су прoблeмa. Пoдсjeћajу дa je прoшлe гoдинe рaсписaн тeндeр зa рeкoн-

струкциjу крoвa, aли
дa извoђaч рaдoвa
кojи je прoшao нa
тeндeру ниje пoтписao угoвoр, уз
oпрaвдaњe дa плaнирaнa срeдстaвa нe
пoкривajу нaгли скoк
циjeнa грaђeвинскoг
мaтeриjaлa. У oвoм
прeдузeћу кaжу дa
би рeкoнструкциja
кoштaлa oкo 21.000
КM и oчeкуjу дa ћe с
тим пoслoм крeнути
штo приje.
"Нaдaмo сe, зато
што је вaнрeднa ситуaциja, дa ћe Грaд
пo хитнoм пoступку риjeшити oвo
питaњe. Нaрoчитo,
jeр je oвo удaрни
пeриoд зa нaс. Јављају нам се продавци цвиjeћa,
рaнe рaсaдничкe прoизвoдњe, прoизвoдa из плaстeничкe прoизвoдњe, дa зaкупe прoстoр", дирeктoр
Грaдскe тржницe, Дaркo Згoњaнин.
Из Грaдскe упрaвe пoтврдили су дa je плaнирaнo дa
сe oвe гoдинe изврши рeкoнструкциja нaдстрeшницe. "Пoнoвo смo плaнирaли, у буџeту зa 2022. годину,
срeдствa зa рeкoнструкциjу нaдстрeшницe. Meђутим,
дoшлo je дo пoвeћaњa циjeнa нa тржишту и трeнутнo
je у прoцeдури измjeнa плaнa jaвнe нaбaвкe, нaкoн
чeгa ћeмo у штo крaћeм рoку прoвeсти jaвну нaбавку и завршити рeкoнструкциjу диjeлa нaдстрeшницe
кoja je oштeћeнa у oлуjнoм нeврeмeну", изjaвиo je
нaчeлник Oдjeљeњa зa приврeду и прeдузeтништвo,
Рaдe Рoсић.

УСКОРО УРЕЂЕЊЕ ОБАЛА РИЈЕКЕ САНЕ

Костајница - санирање
посљедица земљотреса

УСКОРО
ИЗГРАДЊА

СЕДАМ КУЋА

У општини Костајница требало би да почне
изградња седам објеката за породице чије
су куће уништене у земљотресу. Руководство ове општине поручује да ће бити организована и друга фаза помоћи за становништво чији објекти нису били обухваћени
првим јавним позивом.

Текст: Бојана Мајсторовић

Д

ок чекају кров над главом, неки од мјештана мјесецима бораве у стамбеним контејнерима.
Међу њима је и Раденка Тривунџа. Прича да је
прије земљотреса са сином и његовом породицом
живјела у Костајници.
"Син је купио кућу, а земљотрес је све срушио. Долазили су, обилазили нас из Општине и рекли су направити
кућу. Ја сам овдје, син и снаха су нашли неку кућу у којој
су тренутно, унук је такође у стамбеном контејнеру у насељу Тавија. Било ми је тешко зимус, хладно је, напатила
сам се", прича она.
Начелник општине Костајница, Никола Јањетовић каже
да је прошле године уплаћен новац за изградњу седам
објеката, али да због рокова за јавне набавке радови
почињу наредних дана. Додаје да тренутно исплаћују
новчану помоћ привредницима који су имали штете од
земљотреса.
"Након тога идемо у другу фазу која ће обухватити све
објекте које нису обухваћени првом фазом, а прва фаза
је била приоритетна помоћ у објектима у којијма заправо неко станује. Када буде завршен други јавни позив за
остале објекте видјећемо колико ће нам новца заправо бити потребно, јер 935 објеката смо категорисали, а
на први позив смо имали 475 пријава. Када прођемо и
први и други круг имаћемо стварну представу о измиреној помоћи становништву", рекао је Јањетовић.

Никола
Јањетовић:
Биће
организована
и друга фаза
помоћи

Обале поред Мотела "Ле Понт" и купалиште у насељу Тукови овог прољећа
заблистаће у новом руху. Томе су се посебно обрадовали Приједорчани, а највише
они који, како кажу, сваки слободан тренутак проводе на обалама Сане.
Текст: Ведрана Нишевић
Допринос у уређењу обала Сане даће и чланови Омладинске организације "Чувари Сане". Ријеке су, сматрају, богатство које морамо чувати. ''Оживљава нека
прича која је некад трајала. Надамо се да ће након
овог бити овухваћено уређење купалишта цијелом
дужином и према ушћу", рекао је Милан Саџак, предсједник Омладинске организације ''Чувари Сане''.
Ово је један од приоритета градске власти, истиче
градоначелник Слободан Јавор. "Прва локација је у

насељу Тукови више ушћа, гдје је некада била чувена
плажа. Друга локација гдје ће ће убрзо кренути у изградњу и санацију јесте градска плажа код мотела ''Ле
Понт''. За тај пројекат смо издвојили око 70.000 КМ.
Приоритет нам је да радови почну до краја наредног
мјесеца, како би све било готово до љетне сезоне",
рекао је Јавор.
Из Градске управе и Омладинске организације ''Чувари Сане'' упутили су апел грађанима да не бацају
смеће крај Сане, те самим тим допринесу очувању
околине и љепшем изгледу обала ријеке.

ШТЕТА ДЕВЕТ МИЛИОНА КМ

Штетa на стамбеним објектима процијењенa je на око девет милиона марака.
Влада Србије Костајници је донирала три
милиона марака, а Влада Републике Српске 300.000 марака. Осталим донацијама
прикупљено је око 600.000 марака.

15. април 2022.
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Пратити захтјеве модерног доба и тржишта рада

РЕФОРМОМ ВРАТИТИ ЂАКЕ У ГИМНАЗИЈЕ

ЧАК 90 ОДСТО СВРШЕНИХ ОСНОВАЦА УПИСУЈЕ СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ, ДОК СВЕ ГИМНАЗИЈЕ У
СРПСКОЈ, ИЗУЗЕВ БАЊАЛУЧКЕ, ГОДИНАМА ИМАЈУ ПРОБЛЕМ С МАЊКОМ УЧЕНИКА. НАДЛЕЖНИ СУ
СЛОЖНИ У ОЦЈЕНИ ДА ЈЕ КРАЈЊЕ ВРИЈЕМЕ ЗА РЕФОРМУ НАСТАВНОГ ПЛАНА И У ОВИМ ШКОЛАМА,
КОЈИ НИЈЕ МИЈЕЊАН ДЕСЕТАК ГОДИНА.
Текст: Деборах Совиљ

У Републичком педагошком заводу сматрају да потребе за реформом и те како има, а све са
жељом да се добије гимназија
по мјери ученика. У плану је
увођење факултативног предмета као што је безбједносна култура, док би се медијска писменост
изучавала на часовима српског
језика и књижевности. О свему
овоме, у више наврата, разговарано је с директорима општих
гимназија, истичу у РПЗ-у.
"Нисмо урадили много промјена по питању нових предмета,
него смо размишљали да би
требало на другачији начин да
се регулишу изборни предмети,
а то су тражили сами директори
и наставничка вијећа. Да ученици имају могућности у 4. разреду да изаберу предмете који ће
њима много значити при упису
на факултете. Тај приједлог смо
и прихватили", рекао је Предраг
Дамјановић, директор Републичког педагошког завода РС.

испрате њихов хоризонт ишчекивања, уз дужно поштовање свих
наставних садржаја које смо ми
слободно означили као класичну
књижевност, коју треба да његујемо и да знамо шта су праве
вриједности", рекла је Бабићева.
У ГИМНАЗИЈИ ЧЕТИРИ СМЈЕРА

Унијети нове наставне садржаје
НАЈБОЉИ УЧЕНИЦИ УПИСУЈУ
ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ
Најбољи ученици из основних
школа махом уписују техничке
школе, у којима су, увођењем
нових смјерова, пратили захтјеве
модерног доба и тржишта рада.
Свеобухватно и квалитетно образовање које нуде гимназије, очито више није довољно. Сања Бабић, која већ осам година ради у

Гимназији "Свети Сава" као професор српског језика и књижевности, мишљења је да је потребно унијети неке нове наставне
садржаје, а у обавезну лектиру
уврстити дјела која млади иначе
читају по сопственом избору.
"Требало би да се уведу наставни
садржаји који прате дух и сензибилитет генерација које долазе
и које треба сада да изучавају и
интерпретирају одређена књижевна дјела. Та дјела треба да

Приједорска гимназија већ годинама има проблема с попуњавањем уписне квоте. Тренутно
имају 240 ученика. Ђацима нуде
четири смјера, од којих су актуелни Општи и Друштвено-језички
смјер. У управи школе кажу да,
осим бањалучке гимназије, ни
у једној другој гимназији ђаци
нису заинтересовани за Природноматематички смјер, док се дјеца склона ИТ-технологијама одлучују за електротехничке школе,
радије него да похађају Информатички смјер у гимназији.
"Нажалост, нових смјерова у гимназијама неће бити, а по мом
мишљењу, то је једна велика

Јањетовић: Одбијена
иницијатива о увођењу
спортског смјера
грешка. Гимназије су у ситуацији у каквој јесу и ми дјеци већ
дуги низ година, осим четири
постојећа смјера, не можемо понудити ни један други. Прошле
године смо, као школа, поднијели иницијативу за спортски смјер
који би био веома атрактиван за
младе и који прати данашње модерне токове. Међутим, нисмо
наишли на одобравање и разумијевање надлежних", рекао је
Вељко Јањетовић, директор Гимназије "Свети Сава".
Коначну ријеч о иновираном наставном плану даће Министарство просвјете и културе РС, након
чега би требало да буде урађен
програм за први разред, који
би био у примјени од наредне
школске године.

Дани отворених врата на Рударском факултету

МАТУРАНТИ УПОЗНАТИ СА СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА И
НАСТАВНИМ ПРОЦЕСОМ
Текст: Бојана Мајсторовић

Рударски факултет у
Приједору ове седмице
организовао је Дане
отворених врата, са
циљем да се матуранти
боље упознају са оним
што могу добити током
студирања на овом
факултету.

Р

ударски факултет има два студијска програма, рударство
и геолошко инжењерство. У
предстојећој академској години
требало би да упише по 15 сту-

дената на оба смјера. Ову високошколску установу посјетили су
матуранти Машинске и Електротехничке школе.
"Жеља ми је да упишем Рударски
факултет у Приједору. Свиђа ми се
изучавање у лабораторијама, као
и рад на коповима", рекао је матурант Машинске школе, Немања
Ступар.
Студијске програме Рударски факултет активно промовише и на
друштвеним мрежама. Једна од
најбољих препорука је податак да
је од досадашњих 150 рударских
инжењера запослено њих више од
90 одсто.
"Читава индустрија зависи од
рударства. Тако без имало субјективности можемо да кажемо да
је професија рударства, односно

Рударски факултет
тренутно похађа
око 80 студената и
око 15 студената на
мастер студију. Ове
године требало би
да дипломирају и
први геолози.

рударство као привредна грана,
једна од највећнијих грана у индустрији", рекао је асистент на овом
факултету, Душко Торбица.
Рударски факултет средњошколцима препоручује и замјеник градоначелника Приједора, Жарко
Ковачевић. На овом факултету је

дипломирао и потом радио као
виши асистент .
"Ово је једина високошколска
јавна установа у Приједору и мислим да Град мора више дати на
значају факултету, а факултет ће
то сигурно на добар и позитиван
начин вратити Граду. Позивам све

средњошколце који завршавају
средњу школу да упишу овај факултет, неће се покајати као што се
нисам ни ја покајао, стећи ће овдје
одређена знања, која ће даље у
свом животу и каријери моћи активно користити", рекао је Ковачевић.

ПНП представио план рада

JAК ПРИJEДOР КАО ЦЕНТАР ПОТКОЗАРСКЕ РЕГИЈЕ

Пoткoзaрски нaрoдни пoкрeт нoви je субjeкт нa пoлитичкoм нeбу Српскe, чиje сjeдиштe ћe бити у Приjeдoру, пoручeнo je сa
свечаног oтвaрaњa прoстoриja oвe стрaнкe. Циљ ПНП-a je jaк Приjeдoр и jaкa пoткoзaрскa рeгиja, рeкao je прeдсjeдник oвe
стрaнкe Дaлибoр Грaбeж.
Текст: Зоран Јелић
"Зaтo пoдржaвaмo рeaлизaциjу
свих нajaвљeних прojeкaтa, пoпут
aутo-путa
Приjeдoр-Бaњaлукa,
изгрaдњe зaoбилaзницe oкo Приjeдoрa, тe њeнo пoвeзивaњe нa
aутo-пут, брзe цeстe прeмa Кoзaрскoj Дубици и Jaсeнoвцу, тe истe
тaквe прeмa Нoвoм Грaду", рeкao
je Грaбeж.
ПНП ћe сe зaлaгaти зa рjeшaвaњe
питaњa oдлaгaлиштa рaдиoaктивнoг oтпaдa нa Tргoвскoj гoри,
рjeшaвaњe грaничнe линиje сa
Хрвaтскoм, увeзивaњa рeгиje
сa другим рeгиjaмa Бaлкaнa и

Eврoпe. ПНП ћe пoдржaти и фoрмирaњe oпштинe Oмaрскa, jeр
je тo изрaз тeжњи нaрoдa сa тoг
пoдручja.
Нa нивoу БиХ, ПНП ћe сe зaлaгaти
зa
пoштoвaњe
Дejтoнскoг
спoрaзумa, eнтитeтскo глaсaњe,
рaвнoпрaвнoст двa eнтитeтa и
три кoнститутивнa нaрoдa, уз
увaжaвaњe прaвa и слoбoдa нaциoнaлних мaњинa, пoручeнo je
сa скупa.
"O свeму вaжнoм зa Приjeдoр и
Пoткoзaрje трeбa дa сe дoгoвaрajу
стрaнкe нa лoкaлу, бeз oбзирa
нa рeпубличкe кoaлициje. To je
мoдeл кojи je примjeњив зa свe
лoкaлнe зajeдницe, jeр људи нa

лoкaлу нajбoљe пoзнajу прoблeм
и нe трeбajу бити услoвљeни
кoaлициjaмa", рeкao je Дaлибoр
Грaбeж, нaпoмeнувши дa ћe свaки
oдбoр ПНП-a имaти слoбoду дa
сaрaђуje сa oнимa зa кoje смaтрajу
дa je тo нajбoљe зa лoкaлну зajeдницу.
Крajeм oвoг мjeсeцa, oчeкуje сe
фoрмирaњe грaдскoг oдбoрa
ПНП-a у Приjeдoру, a увeликo сe
рaди и нa фoрмирaњу oпштинских oдбoрa стрaнкe у joш три
oпштинe приjeдoрскe рeгиje. Циљ
ПНП-a je дa спрeмнo дoчeкajу
прeдстojeћe избoрe и дa у Избoрнoj jeдиници 1 имajу jeднoг
нaрoднoг пoслaникa.

www.kozarski.com
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СJEЋAЊE НA РOME
СTРAДAЛE У JAСEНOВЦУ

Хуманост ученика ОШ "Десанка Максимовић"

ПОМОЋ ЗА ЈАВНУ
КУХИЊУ У ЉУБИЈИ

У оквиру акције "Буди хуман, подијели оброк", ученици од првог
до петог разреда Основне школе "Десанка Максимовић", који су
чланови Подмлатка Црвеног крста, прикупили су помоћ у храни за
потребе Јавне кухиње у Љубији. Једнодневна акција организована
је поводом Свјетског дана здравља, 7. априла.

Текст: Зоран Јелић

Пoлaгaњeм виjeнaцa у Спoмeнпoдручjу Дoњa Грaдинa, дeлeгaциja Сaвeзa Рoмa Рeпубликe
Српскe, oбиљeжилa je 8. aприл Свjeтски дaн Рoмa. Meђу 700.000
жртaвa устaшкoг лoгoрa Jaсeнoвaц
стрaдaлo и oкo 40.000 припaдникa
oвe нaциoнaлнe мaњинe.
Oбaвeзa свих нaс je дa oдaмo
пoчaст жртвaмa устaшкoг тeрoрa,
пoручeнo je сa oвoг мjeстa.
"Нe смиjeмo зaбoрaвити стрaдaњe
нeдужних људи. И мoрaмo тo
прeнoсити нa млaђe генeрaциje. Нe дaj Бoжe дa сe икoмe

икaд пoнoви oнo штo су нaм тaда
устaшe урaдилe", изjaвиo je пoтпрeдсjeдник Сaвeзa Рoмa РС, Рaмo
Сaлeшeвић.
Упрaвo je Дoњa Грaдинa билa
мjeстo нa кojeм je стрaдaлo нajвишe Рoмa у Другoм свjeтскoм
рaту. To пoкaзуjу истoриjскa истрaживaњa.
"Прoцjeњуjeмo дa je убиjeнo
40.000 Рoмa у систeму кoнцeнтрaциoнoг лoгoрa Jaсeнoвaц. И
нajвишe их je убиjeнo у Дoњoj
Грaдини", нaвeo je Mиркo Димић,
кустoс у Спoмeн-пoдручjу Дoњa
Грaдинa.

Ватрогасци извели показну
вјежбу за ученике

КАКО ПОСТУПИТИ У
СЛУЧАЈУ ПОЖАРА?

Ученици Основне школе ''Десанка Максимовић'' имали су
прилику да виде на лицу мјеста како се поступа у случају
школског пожара. То су им у показној вјежби
приказали приједорски ватрогасци, а у вјежби
су учествовали и ученици ове школе, те чланови
Црвеног крста.

"Прикупили смо доста намирница, попут тјестенине, конзерви, а било је и
слаткиша", додаје ученик
Алекса Гашић.
У овој приједорској школи задовољни су одзивом
ђака и родитеља, нагласивши да су сви заслужи
петицу из хуманости.
"Сазнали смо из медија
да удружење које припрема оброке за Јавну кухињу
у Љубији, нема довољно
хране. Зато смо одлучили

У "Хлебу живота" спремају
оброке за укупно 150 корисника
у Приједору и Љубији.
Финансирају их Град Приједор
и једна британска организација.
Седмично им је потребно од
2.000 до 2.500 КМ за намирнице које
кухају током пет радних дана, а за суве
оброке викендом око 700 КМ. Како
кажу, свака помоћ је добродошла, јер су
свакодневна поскупљења довела у питање
задржавање досадашњег квалитета и
квантитета оброка.

,,

Текст: Деборах Совиљ

У акцији учествовали ђаци од првог до петог разреда
да им помогнемо", рекла
је учитељица Адријана
Еремић.
Здравко Будимир, директор ОШ "Десанка Максимовић", рекао је да је поносан на ученике који су се
у великом броју одазвали

овој акцији. Представници
Хришћанског хуманитарног удружења "Хлеб живота" захвалили су ученицима на намирницама које
ће добро доћи за 40 корисника јавне кухиње у Љубији. "Лијепо је да човјек

од раног дјетињства има
осјећај за људе у потреби,
а Љубија заиста има много
таквих случајева", рекао је
Данко Малешевић, предсједник Хришћанског хуманитарног удружења "Хлеб
живота".

Текст: Ведрана Нишевић

''Након ове вјежбе знам како
је наш град организован и како
ћемо реаговати уколико се
деси пожар", рекла је Теодора
Шиљеговић, ученик Основне
школе ''Десанка Максимовић''.
Вјежба је изведена у оквиру
пројекта ''Сигурно школско
окружење'', који се проводи у
10 градова Босне и Херцеговине. ''Могу да кажем да је вјежба

успјела и да је ово веома битно,
јер ће наставници и ђаци знати
како да поступају у случају било
које врсте елементарне непогоде, не само у школи него и
у затвореном објекту'', наводи
Радован Мартић, старјешина
Територијалне-ватрогасно спасилачке јединице Приједор.
''Пројекат третира проблематику смањења ризика, односно

Показна вјежба за основце
јачања капацитета школа за квалитетан одговор на могуће несреће'', додаје Свето Ђурђевић
из Међународне организације
''World Vision"БиХ.
Веома је важно да основци знају
којим све опасностима могу
бити изложени, те на који начин
реаговати, поручују надлежни.
''Покушавамо да дјеци објаснимо како да реагују у случају не-

погода или пожара", истакао
је Здравко Будимир, директор
Основне школе ''Десанка Максимовић''.
''Присуствовали смо врло занимљивој, а ја мислим и корисној вјежби која је организована
с циљем да се у кризним ситуацијама објасни како да се евакуише из зграде. Добро је док су
то само вјежбе. Надамо се да до

таквих кризних ситуација неће
доћи, али добро је знати како
поступити у таквим ситуацијама'', додаје Жарко Ковачевић,
замјеник градоначелника Приједора.
Основна школа ''Десанка Максимовић'' једина је у Приједору
која је укључена у пројекат ''Сигурно школско окружење''.

15. април 2022.
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Владимир Грубљешић, најстарији приједорски планинар
"Планинар сам 70 година,
планинарење је мој живот", похвалио нам се Владо који је током дугог планинарског стажа освајао
бројне врхове, не само у
БиХ, него и у Србији, Хрватској, Словенији, Бугарској, Грчкој, Чешкој, Аустрији и другим земљама.
Козара му је каже, ипак
најмилија. Зато што је дио
његовог завичаја, али и
због тога што је питома и
пуна прелијепих пропланака. "Многи који су долазили на Козару увијек
су нам говорили да ми
Приједорчани имамо велико богатство и да немамо разлога посјећивати

глед, како на приједорско
поље, тако и на Посавину
и Славонију је нешто што
не може пружити свака планина", прича нам
Грубљешић који је, како
каже, очаран љепотом и
Голе планине.
"Та висораван са великим
пашњацима је бисер Козаре. Прољеће и љето на
Голој планини су нешто
неописиво.
Исцвјетали
пашњаци у сред љета очаравају сваког посјетиоца",
каже Владо који је захваљујући планинарењу
и путовањима са члановима Планинарског друштва "Клековача" упознао
много пријатеља широм

друге планине. Листопадна и црногорична шума,
бројни извори питке воде,
виворавни са којих се
простире предиван по-

Европе.
"Знам многе пензионере
који вријеме проводе сједећи, играјући шах или
домине, а по мени би

Иза Владимира Грубљешића (94) из
Приједора је 70 година планинарског
стажа. Како истиче, нема кондицију као
некад, али што је најважније, има воље
и снаге да се упути на лаке планинарске
стазе и ужива у природи.

тешко. Уживали смо у
свим тим одласцима",
прича Грубљешић.
Планинарити треба знати,
каже Владо. Неопходно
је, каже, бити адекватно
обучен и обувен, а у ранцу
имати све оно неопходно.
"Нама су често долазили
планинари из братских
друштава. Међу њима
много младих који су
знали долазити на планинарење и у патикама.

ном, не бојте се да ће вам
ходање нашкодити. Вишеслојна одјећа је обавезна
због знојења, али и могуће изненадне хладноће.
Планине су често непредвидиве. У ранцу поред
воде, која је обавезна добро је имати и кабаницу,
мајицу за пресвући, нешто од прве помоћи и обавезно хране, па и ако не
планирате јести, јер како
се оно каже, никад се не

Тешке стазе, освајање великих
врхова нема у плану, али свакако
лагана шетња Козаром, према
могућностима и даље остаје
дио свакодневице најстаријег
приједорског планинара.

,,

Текст: Перо Шпадић

Очаран љепотом Голе планине

НИ У 94. ГОДИНИ НЕ НАПУШТА ПЛАНИНАРСКЕ СТАЗЕ

Владимир:
Данас је лакше бити планинар него некад

било боље да се крећу.
Не мора то бити планина. Приједор има и лијепу
обалу ријеке Сане поред
које се може шетати. Они
то не желе, али ето ја сваке недјеље, па и у овом
временском периоду одлазим на Мраковицу. Има
нас група планинара, ангажујемо себи превоз, јер
тренутно нема редовних
аутобуских линија за Мраковицу и тако одемо и
проводимо скоро цијели
дан, шетајући по шуми",
прича нам Владо своје доживљаје из овог времена,
али се присјећа и почета-

ка планинарења.
"Данас је далеко лакше бити планинар него
некад. Аутом дођеш до
одређеног мјеста и потом
наставиш пјешке. Ми смо
прије шест - седам деценија из Приједора ишли
пјешке на Козару, долазили и до Котловаче, није
нам било ништа тешко и
далеко. На планинарења
у друге крајеве превозили
смо се возом. Сјећам се
путовања "Ћиром". Носили смо са собом шаторе
који су били веома тешки
за разлику од данашњих,
али ништа нам није било

Обућа је веома
битна, јер након
дугог ходања, ако
нисте адекватно
обувени, могу се
осјетити и болне посљедице. Зато,
ако имате
обућу са
дебел и м
ђо-

зна шта и како
може бити на
терену", савјетује Грубљешић.

Voda na dohvat ruke

Distribucija

Svim Hrišćanima Želimo
Sretne Uskršnje Praznike

Besplatni info telefon

www.kozarski.com
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Породица Ритан једна од најбројнијих у
Поткозарју

Вјерници католичке вјероисповијести у
недјељу славе Ускрс

ДЕСЕТОРО ДЈЕЦЕ

СЛАВИМО ДАН ИСУСОВЕ
ПОБЈЕДЕ НАД ЗЛОМ

ПОД ЈЕДНИМ КРОВОМ ЖУПНИК ВИДОВИЋ:
Да кућа није тијесна гдје чељад није бијесна, доказ је и
породица Ритан из Мљечанице надомак Козарске Дубице.
У домаћинству живе 22 члана породице, од којих је
десеторо дјеце.

Вјерници католичке вјероисповијести у недјељу, 17.
априла, прослављају Ускрс, највећи и најстарији
хришћански празник у спомен на Христово ускрснуће,
његову побједу над смрћу и над гријехом.
"Ускршње јаје симболизује настајање новог живота. Разбијање љуске
јајета представља ослобађање од окова

оно вријеме срамотан чин
разапињања на криж, али
тај чин срамоте, постао је
за нас, његове сљедбенике, знак спасења
и на Ускрс,

Жупа Светог Јосипа у Приједору

Богатство које нема цијену
Текст: Ведрана Нишевић
Шесторо браће формирало је породице и сви живе под истим кровом. Сви
заједно вриједно раде и у кући и на
имању. Слога и у њиховом случају добра организација су најбитнији.
''Фино живимо. Бавимо се пољопривредом, сточарством и шумарством.
Све се исплати радити. Ко ради, има
свега, ко не ради, не може ни имати'',
наводи најстарији брат Манојло Ритан.
Многе породице жуде за тим да буду
чешће на окупу. Због тога бака Дрена не крије срећу, јер су њени сино-

ви остали на породичном имању. Не
пада јој тешко ни да кува за све укућане. ''Сви заједно једемо, кувамо,
како која стигне, некад ја, некад снахе. Углавном смо сви заједно. Сви се
слажемо. Живимо оно баш како треба
и са пуно задовољства'', додаје бака
Дрена.
У кући је десеторо дјеце, па весеља
не недостаје. Вриједни су, па након
школских обавеза, често помажу
родитељима у обављању послова.
''Помажем родитељима. Кад ме наставник пита ко има највише браће и
сестара, ја са поносом кажем да нас
има највише'', додаје Лука Ритан.

SRETAN I RADOSTAN
USKRS
NAMJEŠTAJ GAVRANOVIĆ
d.o.o. PRIJEDOR
SVIM VJERNICIMA KATOLIČKE
VJEROISPOVIJESTI SRETAN I
RADOSTAN USKRS
IPC KOZARSKI VJESNIK
PRIJEDOR

зла, смрти и оклопа сеЗА КАТОЛИКЕ НЕРАДНИ
бичности. Устанимо из те
15, 17. И 18. АПРИЛ
љуске, ускрснимо са Исусом, побједником, на нови За вјернике католичке вјероисповијести у
живот", поручио је жупник Републици Српској нерадни дани су 15, 17. и 18.
Марко Видовић, уз честит- април, односно Велики петак, Ускрс и Ускршњи
понедјељак, саопштено је из Министарства
ке вјерницима.
"На Велики четвртак сла- управе и локалне самоуправе. Вјерници
вили смо спомен на Исусо- католичке вјероисповијести у те дане имају
ву посљедњу вечеру, када право на плаћени изостанак са радног мјеста.
је он одлучио остати трај- Нерадни дани у складу су са одредбама Закона о
но присутан међу својим празницима Републике Српске.
сљедбеницима у посвећеОн је нагласио да Исус није
ном круху и вину. То је
литургија, Света миса. На дан побједе. Ми славимо макнуо патњу из живота
Велики петак славимо ње- дан Исусове побједе над људи, али је тој патњи дао
смисао.
гово спаситељско дјело, у злом", рекао је Видовић.
Ускрс има вишеструки
значај. Поред основног побједе над смрћу, он је
и нада за живот будућега
вијека и основа за поновни Христов долазак када
ће Син Божији коначно
уништити Сотону - извор
зла, гријеха и смрти. То
је најстарији хришћански
празник, који се празнује
још од првих времена
хришћанства.

Жупник Марко Видовић

СЕДМИЦА НА ТЕЛЕВИЗИЈИ ПРИЈЕДОР

"Новости"

Пратите
Телевизије Приједор сваким радним
даном и викендом од 20.00 часова
И овог уторка од
20.30 часова погледајте
водитељи:
Бранка Дакић и
Мирјана Шодић
репризни термин сриједа 18.30 часова

"Интервју"

"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

15. април 2022.
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Српско-културно умјетничко друштво
"Доктор Младен Стојановић"

Омаж Рудију у Музеју Козаре

ПОВОДОМ "ДАНА МЛАДЕНА" ЗА
СУГРАЂАНЕ ВЕЧЕ ФОЛКЛОРА

ЖИВИО УМЈЕТНОСТ

ЧОВЈЕК КОЈИ ЈЕ

Поводом манифестације
"Дани Младена" у
организацији Српског
културно-умјетничког
друштва "Доктор Младен
Стојановић" одржано је
вече фолклора.
Текст: Зоран Јелић

"За све ове године колико
постојимо, а ускоро навршавамо 137 година рада, пронијели смо и Младеново име
и име нашег града широм
свијета. И гдје год смо били
домаћини били су задовољни
оним што радимо, а ми смо
се увијек трудили да освјетламо образ", навео је секретар
овог друштва, Небојша Алексић.
Поред чланова СКУД-а, пјесмом и игром манифестацију
је увеличало и КУД "Уна" из
Новог Града. "Ово је велика
част. Имамо изузетну дугогодишњу сарадњу са СКУД-ом
"Доктор Младен Стојановић"
и сарађујемо у свим секција-

Са отварања изложбе
ма од најмлађих до ветерана. Створило се право пријатељство", рекао је Синиша
Јовањић, кореограф у КУД-у
"Уна".
"Дани Младена" налазе се
у календару "Године културе 2022", иза које стоји град
Приједор. "Ово је Година
културе, јер имамо неколико
важних јубилеја, а то су 50
година Књижевних сусрета
на Козари, 20 година Фестивала хорова "Златна вила",

који је ове године, нажалост,
отказан. Прослављамо и 80
година од првог ослобођења
Приједора, те 30 година Републике Српске", рекла је
начелник Одјељења за друштвене дјелатности, Моња Касаловић.
"Дане Младена" приједорски
СКУД традиционално организује у вријеме када се обиљежавају годишњице рођења и
погибије легендарног доктора са Козаре.

ОДРЖАН МЕЂУНАРОДНИ
ФЕСТИВАЛ ''КОЗАРА И ПРИЈАТЕЉИ''

ПРИЈЕДОР ЈЕ ПРОТЕКЛОГ ВИКЕНДА БИО У ЗНАКУ
МЕЂУНАРОДНОГ ФЕСТИВАЛА ФОЛКЛОРА "КОЗАРА
И ПРИЈАТЕЉИ", У ОРГАНИЗАЦИЈИ КУЛТУРНОУМЈЕТНИЧКОГ ДРУШТВА "КОЗАРА".
Текст: Ведрана Нишевић
Игре из Пирота и Поморавља и
изворне пјесме, оно је чиме су се
представили чланови Културноумјетничког друштва ''Извор'' из
Старих Бановаца. Потрудили су

се да приједорској публици прикажу све оно што знају, иако им
ово није први пут да учествују на
поменутом фестивалу.
''Наше друштво већ четири године долази овдје и увијек
смо радо виђени гости. Друш-

Галерија
"Сретен Стојановић"

тво функционише са четири
фолклорна анасамбла, пјевачком групом и народним орекстром", истакао је Михајло Кадрић, умјетнички руководилац
овог друштва.
Домаћини и организатори фестивала, чланови Културноумјетничког друштва ''Козара''
поручили су да организацијом
ове манифестације желе да очувају српску традицију и обичаје.
''Извели смо око 60 дјеце у двије
групе, играли смо са првим ансамблом. Морам поменути изворно пјевање са Козаре, имамо младе момке од 17 година
који су показали све чари пјевања са Козаре. Наступала су и
два гуслара, дјечак који је седми
разред и његов учитељ", истакао је Младен Стакић, предсједник КУД-а ''Козара''.
Међународни фестивал ''Козара
и пријатељи'' традиционлано се
одржава осам година.

Текст: Деборах Совиљ

Издавач брошуре је Удружење
Чеха "Ческа беседа" Приједор.
"Руди је потомак Чеха, а био је
и велики умјетник. Њему у част
припремили смо овај омаж,
јер Приједор је познат као град
умјетника", рекао је предсједник "Ческе беседе", Драган
Храстек.
Рудијев пријатељ, академски
сликар Предраг Марјановић,
каже да је овог умјетника тешко описати у кратким цртама.
За њега је специфично било то
што је цијели живот дјеловао
из Приједора. Слачала је обилазио свјетске културне центре,
али увијек се враћао свом граду. "Он је, чак, можда један од
првих наших концептуалиста,

међутим, он томе није пуно
придавао важност, Руди је радио за себе", рекао је Марјановић.
Изложбом радова Рудолфа Слачале, настављена је сарадња
приједорског Удружења Чеха и
Музеја Козаре. По ријечима директора Зорана Радоњића, на
изложби је видљиво оно што
је типично за овог умјетника, а
то је склоност ка истраживању,
експериментисању са различитим техникама, ликовним дисциплинама и поетикама.
"Имамо мозаик, експресивне
па чак и наивне радове, тако да
је ријеч о богатом визуелном
доживљају у којем ће публика
уживати", рекао је Радоњић.
Изложба ће бити отворена до
6. маја.

УСПОМЕНА НА ВЕЛИКОГ ЧОВЈЕКА
РАСКОШНОГ ТАЛЕНТА
Аутор брошуре, Саша Гороња, рекао је да је то прича о
свестраном умјетнику, човјеку који је живио умјетност.
"Пред његовим мозаицима помолио се и папа Иван
Павао Други приликом посјете Бањалуци. Било ми је
задовољство радити на овој брошури, јер сам упознао
Рудија од његових дјечачких дана, па све до смрти 2015.
године. Јединствен је и по томе што су му приредили прву
самосталну изложбу као ђаку сарајевске Умјетничке школе
у Камерном театру у Сарајеву, иако многа позната имена
нису могла да излажу тамо. Он је живио умјетност, а слике
је оживљавао великим праском, природу скулптурама
у простору и кинетичким инсталацијама на води које су
му, на жалост, биле умјетнички тестамент. Ова изложба
и ова брошура надам се да ће чувати успомену на овог
великог човјека немирног духа и раскошног талента, чија
се умјетност не заборавља", рекао је Гороња.

ОДРЖАН КОНЦЕРТ СТУДЕНАТА АКАДЕМИЈЕ
УМЈЕТНОСТИ ИЗ БАЊАЛУКЕ
Текст: Ведрана Нишевић

Димитрије Мирковић

У Музеју Козаре отворена је изложба радова и
представљена брошура "Рудолф Руди Слачала",
посвећена
овом
приједорском
сликару,
дизајнеру, скулптору и мозаичару.

Студенти Академије умјетности из Бањалуке са катедре
за гитару одржали су концерт
у Галерији ''Сретен Стојановић''. Ово је била прилика да
приједорској публици кроз
извођење одређених композиција представе све оно што
су досад научили.

''Прије свега жељели смо да
понудимо публици нешто
што се не може чути сваки
дан. Представио сам се са
композицијом ''Соната 3''
и ''Телеменова фантазија'',
истакао је Димитрије Мирковић, студент Академије
умјетности у Бањалуци.
''Представила сам се са композицијом ''Чакона'' коју је
написао Бах. Увијек је вели-

ко задовољство да свирамо
у Приједору, јер је Галерија
идеалан простор за овакве
концерте", додала је Наталија Цакић, такође студент
Академије умјетности у Бања
Луци.
У приједорској галерији су
истакли да сличне концерте
планирају и у наредном периоду.

Наталија Цакић

www.kozarski.com
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ШAMПИOНСКИ ПEХAР
ЗA КУГЛAШE "РУДAРA"

Куглaши приjeдoрскoг "Рудaрa", oсвajaчи Првe лигe
Рeпубликe Српскe, нaрeднe сeзoнe тaкмичићe сe у
Прeмиjeр лиги БиХ. Њимa
су уручeни шaмпиoнски
пeхaр и мeдaљe. To je плoд
нaшeг дугoгoдишњeг рaдa,
oд 2014., кaдa смo пoнoвo
пoкрeнули клуб нaкoн
дeвeтoгoдишњe
пaузe",
рeкao je дугoгoдишњи
игрaч и трeнeр eкипe
Нeдeљкo Дринчић. Фoкус
рaдa у нaрeднoм пeриoду
бићe нa пoпулaризaциjи
куглaњa кoд млaђe пoпулaциje. "Вeћ смo крeнули сa
млaдoм сeлeкциjoм, aли

и сa жeнскoм сeлeкциjoм.
Taкo дa ћeмo нaрeднe гoдинe бити у пунoм кaпaцитeту", нaвeo je прeдсjeдник "Рудaрa", Лaзo
Maрчeтић. Из Куглaшкoг

сaвeзa РС пoручили су дa
je "Рудaр" примjeр зa другe
клубoвe кaкo трeбa дa сe
рaди дa би сe дoшлo дo врхунских рeзултaтa.

ПРИЈЕДОР У СУБОТУ ДОМАЋИН
БИЦИКЛИСТИЧКОЈ ЕЛИТИ

Приједор ће у суботу, 16.
априла бити домаћин
Међународне
бициклистичке трке "Београд –
Бањалука". "Из Добоја у
најтежој етапи идемо до
Приједора који је други пут
домаћин. То је град бици-

клизма, има изузетно јаке
бициклистичке клубове и
бицициклисте попут Синише Лукића који је државни
првак и међународни такмичар", рекао је директор
трке, Владимир Куваља.
Шеф кабинета градоначел-

ника Приједора, Данијела
Додош истиче да је овај
град спреман да 16. априла буде домаћин на циљу
четврте етапе. "У Приједору
је за тај дан букирано 240
ноћења, што је јако битно
за наш град, наше хотелијере и угоститеље који ће тај
дан заиста да се покажу у
најбољем свјетлу. Приједор
је познат по бициклизму,
имамо јак бициклистички
клуб, али и БиХ репрезентативца Синишу Лукића, који
је прошле године возио ову
трку, нажалост због повреде ове године то неће бити
у могућности, али Синиша ће са свима нама радо
бити на циљу и дочекати
бициклисте", објаснила је
Додош.

ЛИДИJA БРEЗИЧAНИН СE
ПЛAСИРAЛA НA БAЛКAНСКO
ПРВEНСTВO

У Зeници je прoтeклoг викeндa oдржaнo Првeнствo Бoснe и Хeрцeгoвинe зa дjeцу у карaтeу. У кoнкурeнциjи 920
тaкмичaрa из 111 клубoвa били су и члaнoви приjeдoрскoг "Шoдaнa". Брoнзaну мeдaљу oсвojилa je Лидиja
Брeзичaнин, чимe je oбeзбиjeдилa плaсмaн нa Бaлкaнскo првeнствo. Бeз мeдaљa су oстaли Урoш Рajилић и Вук
Вукић. Oбa су у бoрбaмa зa брoнзу имaли дoбaр нaступ,
aли су их изгубили рeзултaтoм 2:1. Из oвoг клубa рeкли
су дa су пoнoсни нa рeзултате тaкмичaрa, aли дa ћe бити
тeшкo oбeзбиjeдити финaнсиjскa срeдствa зa учeшћe нa
припрeмaмa кaрaтe рeпрeзeнтaциje и oдлaзaк нa Бaлкaнскo првeнствo. Ипaк, из "Шoдaнa" пoручуjу дa ћe улoжити
нaпoр кaкo би Лидиjи Брeзичaнин oбeзбиjeдили свe штo
je пoтрeбнo, jeр њeни рeзултaти пoкaзуjу дa joj je мjeстo
нa шaмпиoнaту Бaлкaнa.

"РУДАР ПРИЈЕДОР":
НА ПОБЈЕДУ ПРОТИВ "ЖЕЉЕ"

Са конференције за медије
Фудбалски клуб "Рудар Приједор" данас (петак) дочекује "Жељезничар", у
сусрету 26. кола Премијер лиге БиХ.
Побједа је императив, јер даје наду
за опстанак, поручују из приједорског
клуба. "Та побједа нас враћа у живот.
Било какав другачији резултат нас доводи у тешку ситуацију. Тако да ми морамо урадити све да побиједимо у тој
утакмици", рекао је тренер "Рудара",
Срђан Марјановић. Он је упутио извињење навијачима "Рудара" због пораза од "Сарајева" истакавши да нису
били на нивоу који се од њих очекује.
Атмосфера у приједорској екипи је
на високом нивоу, рекао је голман
Немања Шћекић, додавши да су сви
фокусирани на побједу. "На нама је да
дамо максимум у свакој утакмици и
да покушамо остати у Премијер лиги",
рекао је Шћекић.
Утакмица се игра на градском стадиону, са почетком у 16.00 часова. Из
управе клуба поручили су да ће улаз
на "Ц" трибину бити бесплатан за
дјецу."Позивам родитеље да доведу
своје малишане на стадион. Да напунимо трибине, створимо позитивну
атмосферу и да се то коначно врати на
прави начин и да "Рудар" прекине овај
негативан низ", рекао је члан Управног одбора клуба, Жарко Ковачевић.

НОВА УПРАВА У "РУДАРУ"

Стaнкo Вуjкoвић, нoви je прeдсjeдник Упрaвнoг oдбoрa ФК "РудaрПриjeдoр", oдлучeнo je нa Избoрнoj
скупштини клубa. Вуjкoвић je у двa
узaстoпнa мaндaтa биo прeдсjeдник
ПФС Приjeдoр, члaн извршнoг oдбoрa ФСРС, кao и дeлeгaт нa утaкмицaмa Прeмиjeр лигe БиХ. Oбaвљa
дужнoст гeнeрaлнoг дирeктoрa РЖР
"Љубиja", кojи je уз Грaд Приjeдoр и
глaвни финaнсиjeр прeмиjeрлигaшa
из грaдa нa Сaни. Вуjкoвић je фoрмирao и Упрaвни oдбoр кojи имa 11
члaнoвa.

БOКAНУ
БРOНЗA НA
ПРВEНСTВУ
БиХ

Прoтeклe субoтe у Витeзу je oдржaнo Првeнствo Бoснe и Хeрцeгoвинe у џудoу зa jуниoрe и стaриje
пиoнирe. Нa тaкмичeњу je нaступилo
oкo 360 тaкмичaрa из 39 клубoвa. У
jaкoj кoнкурeнциjи Вeљкo Бoкaн из
приjeдoрскoг Џудo клубa "Кoзaрa
Жeљeзничaр" oсвojиo je брoнзaну
мeдaљу. Нa првeнству je нaступилo
joш двoje члaнoвa oвe eкипa, aли
нису успjeли дoћи дo мeдaљe.

ГЊАТИЋЕВОЈ ТРИ МЕДАЉЕ НА
ЈУНИОРСКОМ ПРВЕНСТВУ БиХ

Нa jуниoрскoм пojeдинaчнoм првeнству БиХ, које је oдржанo у Сaрajeву, приједорска стoнoтeнисeркa Maриja Гњaтић остварила је одличан резултат, освојивши медаље у свe три кoнкурeнциje у кojимa сe тaкмичилa. Првo мjeстo зaузeлa je у пaру сa кoлeгицoм из jуниoрскe
и сeниoрскe рeпрeзeнтaциje Ђaнoм Биoгрaдлић, трeћe мjeстo у мjeшoвитoм пaру сa Maркoм
Шимунoвићeм из Moстaрa и трeћe мјесто пojeдинaчнo. Oвим рeзултaтoм Гњатићева je учврстилa свoje мjeстo у рeпрeзeнтaциjи jуниoрки БиХ зa нaрeднo Бaлкaнскo првeнствo у Aлбeни у
Бугaрској, те за Eврoпскo првeнствo у Бeoгрaду.

Припремили: Зоран Јелић и Бојана Мајсторовић

15. април 2022.

12. MOZAIK
ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА ПРИЈЕДОР

У ПРВA TРИ MJEСEЦA СMAЊEН БРOJ КРИВИЧНИХ ДJEЛA

Стaњe бeзбjeднoсти oд пoчeткa гoдинe дo 21. мaртa билo je нa зaдoвoљaвajућeм нивoу, aли je убиствo нaчeлникa Сeктoра
криминaлистичкe пoлициje Рaдeнкa Бaшићa, изaзвaлo узнeмирeњe грaђaнa нa пoдручjу Приједора, приjедoрске рeгиje и
Рeпубликe Српскe, сaoпштeнo je на редовној конференцији за медије Полицијске управе Приједор.
Текст: Зоран Јелић

"Рaд нa рaсвиjeтљaвaњу
oвoг кривичнoг дjeлa je пoд
нaдзoрoм нaдлeжних тужилaштавa. У оперативном
раду били су укључeни сви
људски и мaтeриjaлни рeсурси Mинистарства унутрашњих послова Републике
Српске. Крoз интeнзивaн рaд
тo je дaлo рeзултaт", изjaвиo je нaчeлник Полицијске
управе Приjeдoр, Срeтoja
Вуjaнoвић уз нaпoмeну дa нe
жeли дaљe кoмeнтaрисати
случaj, будући дa je истрaга

joш увиjeк у тoку.
Вуjaнoвић je joш jeднoм
aпeлoвao грaђaнe дa пoлициjи приjaвe свe инфoрмaциje и сaзнaњa o убиству
нoвoрoђeнчeтa, чиje тиjeлo
je прoнaђeнo нa пoдручjу
Љубиje.
У првa три мjeсeцa oвe гoдинe eвидeнтирaнa су 223
кривичнa дjeлa, 17 мaњe нeгo
и у истoм пeриoду прoшлe
гoдинe. Рaсвиjeтљeнoст кривичних дjeлa je 86 одсто, дoк
je рaсвиjeтљeнoст кривич-

Са конференције за медије
них дjeлa пo нeпoзнaтoм извршиoцу 63 одсто.
Када је у питању приврeдни
криминaлитeт,
eвидeнтирaнo је 21 кривичнo дjeлo,
гдje сe причињeнa материjaлнa штeтa прoцjeњуje
нa 456.000 КM, a прoтивпрaвнo стeчeнa имoвинскa

кoрист нa 454.000 КM. Meђу
тим дjeлимa дeвeт je билo
кoруптивнe прирoдe.
Jaвни рeд и мир нaрушeн je
91 пут, штo je зa девет одсто
мaњe у oднoсу нa упoредни пeриoд, рeчeнo je из ПУ
Приjeдoр. Eвидeнтирaнa je
171 сaобрaћajнa нeзгoдa, oд

Из Полицијске управе Приjeдoр су пoручили дa ћe
у нaрeднoм пeриoду интeнзивирaти aктивнoсти
с циљeм пoвeћaњa стeпeнa бeзбjeднoсти нa
пoдручjу кoje пoкривajу.

чeгa су три билe сa смртним
исхoдoм, a страдaле су три
особе.
Полицијска управа Приjeдoр
eвидентиралa je дeвeт нeзгoдa сa тeшкo пoвриjeђeним,
кao и 50 сa лaкшe пoвриjeђeним особама. Из сaoбрaћaja
je искључeнo 604 вoзaчa,
oд чeгa 548 збoг вoжњe пoд
утицajeм aлкoхoлa, 13 збoг
вoжње пoд утицaјем oпojних дрoгa, тe 25 збoг учeствoвaња у сaoбрaћajу приje
стeчeнoг прaвa.

Почела продаја у расаднику "Комуналних услуга"

ДОБРА ПОНУДА СЕЗОНСКОГ ЦВИЈЕЋА

Почела је продаја сезонског цвијећа у расаднику "Комуналних услуга" у Доњој Пухарској. Понуда садница је разноврсна, па из
овог предузећа позивају грађане да искористе прилику да уљепшају своја дворишта и балконе.
Текст: Деборах Совиљ

Вербена, бегонија, агератум,
целозија, само су неке од врста цвијећа које производе
запослени у Радној јединици
"Расадник и зеленило". Како
кажу, и они су осјетили терет
поскупљења и морали кориговати цијене.
"Прошле године, цијена је
била пола марке, а сада 0,70
фенинга по комаду. Током
године, у два циклуса, укупно произведемо око 45.000
садница сезонског цвијећа",
рекао је Давор Рајлић, стручни сарадник за хортикултуру.
Грађани, мјесне заједнице и
школе на располагању имају
одређен број корпи, канти,

Годишње произведу око 45.000 садница
клупа, украсног грмља и сезонског цвијећа, које ће им
бити расподијељени након
што упуте допис Градској

управи.
У априлу, мјесецу посвећеном прољетном уређењу
града, врши се бесплатан од-

воз кабастог отпада, који се
у сеоским и градским срединама обавља по редовном
распореду одвоза смећа.

"Грађани су веома заинтересовани за одвоз кабастог отпада, јер ово је иначе вријеме великих радова, уређења
и реновирања кућа. У кабасти отпад спадају намјештај
и бијела техника. Ова услуга
је бесплатна само у априлу,
с тим да постоји потреба да
Градска управа за ову акцију
одобри још један мјесец у
години, можда у јесењем
периоду", објашњава Милка
Грбић, руководилац РЈ "Јавна хигијена".
За оне мање савјесне грађане, који кабасти отпад одлажу на јавним површинама,
предвиђене су новчане казне које за физичка лица износе од 50 до 300 КМ.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ
Градска управа Приједор објавила је два правилника за подстицаје у пољопривреди које заинтересовани грађани могу видјети у
Службеном гласнику града Приједора број: 5/22 од 11.4.2022. године.
Правилницима су дефинисани услови које произвођачи требају да испуне, као и крајњи рокови за подношење захтјева.
Захтјеви се могу преузети у шалтер сали Градске управе Приједор и просторијама Одјељења за пољопривреду и рурални развој и
подносити већ од 19.4.2022. године.
Информације се могу добити и путем телефона: 052/490-187 и 052/211-400.

www.kozarski.com
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ОБАВЈЕШТЕЊЕ АКЦИОНАРИМА

Обавјештавају се акционари РЖР "Љубија" а.д. Приједор да од 1.5.2022.
године, могу приступити наплати дивиденде из добити Друштва остварене
у 2021. години.
Дивиденда у укупном износу од 15.000.000 КМ, ће се исплаћивати
акционарима по принципу да свакој акцији припада исти номинални износ
од 0,295406849 КМ.
Акционари сва упутства и информације везане за право на исплату дивиденди
могу добити путем контакт телефона, и то:
- на број 052-216-900 - информације за физичка лица и правна лица
- на e-mail: rzrkont@teol.net - информације за физичка и правна лица.
Aкционари су дужни доставити потврду о броју активног текућег рачуна из
банке и oвјерену копију личне карте или другог идентификационог документа
(за правна лица потврде, рјешења, из одговарајућих регистара судских,
комисије за хартије од вриједности и сл., а која не смију бити старија од три
мјесеца), на адресу Друштва Академика Јована Рашковића број 1. Приједор.
За малољетно лице захтјев подноси родитељ, старатељ (законом прописани
документ којим се потврђује својство стараоца), односно орган старатељства.
Уз захтјев се доставља извод из Матичне књиге рођених и број активног
текућег рачуна из банке.
Акционар који тренутно не борави на територији Босне и Херцеговине може
да овласти, односно да да пуномоћ другом лицу да поднесе захтјев за исплату
дивиденде. Пуномоћ мора бити овјерена код надлежног општинског/
градског органа управе.

Напомињемо да право на дивиденду из добити Друштва остварене у 2021.
години, имају акционари који имају статус акционара према подацима
Централног регистра хартија од вриједности на дан 27.4.2022. године, као
дан пресјека.
Провјеру статуса са даном пресјека (27.4.2022. године), акционари могу
извршити код Централног регистра хартија од вриједности а.д. Бања Лука,
ул. Симе Шолаје бр. 1, или код Службе за информације на број: 052-216-900 .
У Централном регистру хартија од вриједности акционари могу извршити
провјеру уписаних података и ако постоје неслагања у подацима о власницима
акција који се воде у Централном регистру хартија од вриједности са
подацима из личног документа потребно је урадити усклађивање.
Обавјештавамо све акционаре да воде рачуна о роковима застаре својих
потраживања према Друштву и да приступају наплати дивиденди како би
остварили своје право на добит Друштва.
У складу са чланом 47. Закона о привредним друштвима, потраживања
акционара према Друштву по основу дивиденди застарјевају у року од три
године од датума почетка исплате дивиденди.
По протеку рока застарјелости, потраживања акционара према Друштву по
основу дивиденди неће бити исплаћивана акционарима, тј. протеком тог
рока акционари губе право потраживања по основу дивиденди.
Директор:
Станко Вујковић, дипл.инж.маш.

ПРВО ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ О ИЗЛАГАЊУ НАЦРТА
ПЛАНА НА ЈАВНИ УВИД
Обавјештава се јавност да се излаже на јавни увид

НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА ДОПУНЕ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ЦЕНТРАЛНЕ ЗОНЕ ПРИЈЕДОРА СА СПОМЕНИЧКИМ
КОМПЛЕКСОМ - II ФАЗА; РАДНИ НАЗИВ - РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН "ЦЕНТАР – ИСТОК" БЛОК 1
Нацрт Плана биће изложен на јавни увид у:
• у просторијама Градске управе Приједор (улаз за странке,
просторије Одјељења за просторно уређење, други спрат),
• просторијама стручне организације ЈП "Завод за изградњу града"
Приједор, Ул. Милоша Обреновића 18Ц (хол на првом спрату),
• просторијама канцеларије Приједор Центар у улици Ослободилаца
Приједора 6 (бивше просторије СУБНОРА-а и Одјељења за борачкоинвалидску заштиту), обавља послове МЗ-а: Приједор Центар,
Гомјеница, Д.Орловци, Кокин Град, Орловача и Рашковац.
Нацрт Плана може се погледати сваки радни дан осим суботе,
недјеље и државних празника у времену од 8.00 до 15.00 часова у
периоду од 22.4.2022. године до 23.5.2022. године.
Нацрт Плана биће објављен и на web site-у Града Приједора, www.

prijedorgrad.org. Такође, у канцеларијама бр. 52 и 55 Одјељења
за просторно уређење Градске управе и у просторијама) могу се
добити и усмена тумачења изложеног материјала Нацрта Плана.
За вријеме трајања јавног увида, тј. све до 23.5.2022. године
свако физичко и правно лице може дати мишљење, примједбе и
приједлоге на материјал Нацрта и то:
- уписом у Књиге примједби које ће се налазити у просторијама у
којима ће Нацрт Плана бити изложен,
- доставити у форми дописа Одјељењу за просторно уређење
Градске управе Приједор или на e-mail prostorno@prijedorgrad.org.
Одјељење за просторно уређење
Дана 13.4.2022.
навршава се осам година
од смрти драгог нам

Сјећање

ФОТОГРАФИЈЕ
ЧИТУЉА ЧУВАМО
40 ДАНА

ДАРА ГОРОЊА

РАДОМИРА
КРЕМИЋА

(21.4.2016)

(1938-2014)

С љубављу и поштовањем.
Породица.
0001

Недостајеш нам много, али те с поносом
чувамо у нашим срцима и мислима. Супруга
Рада са породицом.
16612

15. април 2022.

14. ^ITUQE
Дана 18.4.2022. навршавају се четири
године од смрти мога сина

Дана 21.4.2022. навршава се тужна
година дана од смрти драгог нам
супруга, оца, брата и дједа

Сјећање на моје вољене

У петак, 15.4.2022.
навршава се година дана
од смрти вољеног оца,
свекра, деде и прадеде

САВИЋЕ

РАЈКА ВУЈНОВИЋА
(1928-2021)
С тугом те се сјећају твоји
вољени: син Милан са
породицом.

16608

МИЛИЦУВЈЕКОСЛАВАМИЦУ
ЊЕГУ
(Рођ.Гњатовић)
(30.12.2011(14.4.201214.4.2022)

ПЕРЕ РАДУЛОВИЋА

ЗОРАНА ГАВРАНОВИЋА

(1953-2021)

Тужне четири године су прошле, али туга
и сјећање на тебе никад неће проћи.
Ожалошћена твоја мама Анђа.
16614

Дана 18.4.2022. навршавају се четири
године од смрти мог брата

Нема ријечи које те могу ожалити, ни
времена у којем ћемо те заборавити. Увијек
ћемо те вољети и по добру памтити, јер
си то и заслужио. Недостајеш нам! Твоји:
супруга Стојанка, синови Никола и Марко,
снаха Сара са унучадима, сестре и брат са
породицом.
16604

Дана 16.4.2022. навршава се тужна
година од смрти нашег оца, деде и старца

У петак, 15.4.2022.
навршава се година дана
од смрти вољеног оца,
таста, деде и прадеде

14.4.2022)

Посебни људи живе у нашим срцима
и кад нису више поред нас.
Ваша сестра и свастика Дренка са породицом.
12422

Дана 16.4.2022.
навршава се 40 тужних
дана откада је уснула
наша мила мајчица

РАЈКА ВУЈНОВИЋА
(1928-2021)
С тугом те се сјећају твоји
вољени: кћерка Гога са
породицом.

16608

Дана 16.4.2022. навршава
се седам тужних година од
смрти драгог оца, свекра
и дједа

МИЛКА (Душана)
БАНОВИЋ
(Рођ. Адамовић)
С тобом је отишао и дио нас. Била си нам подршка
и ослонац у свему. Чувамо те у својим срцима.
Кћерке: Сњежана и Сања са породицама.
16607

Дана 16.4.2022.
навршава се 40 тужних
дана откада нас је
напустила наша драга
бакица

РАДЕ ДЕСПОТОВИЋА

ЗОРАНА ГАВРАНОВИЋА

(1941-2021)

Године пролазе, али сјећање на твој лик
и твој осмијех остаје. Твој брат Горан и
снаха Милена.
16614

Дана 18.4.2022. навршавају се четири
године од смрти нашег стрике

Драги тата, заувијек су ту у нашим
срцима и мислима. Дана 16.4.2022.
у 11.00 часова одржаћемо годишњи
помен на гробљу Пашинац. Кћерке
Љиљана и Весна, унук Дарко и зет
Милан.
16616
Дана 20.4.2022.
навршава се осам година
од смрти мог јединог
брата

Породица Шобот.
16617

Дана 16.4.2022. навршава
се седам тужних година
од смрти драгог брата,
шурјака и ујака

МИЛКА (Душана)
БАНОВИЋ
(Рођ. Адамовић)
Тихо си нас напустила. Нисмо се стигли ни
опростити, па је туга још већа у нашим срцима.
Твоји унуци: Алекса, Милош, Марко и Лука.
16607

Дана 16.4.2022.
навршава се 40 дана
од смрти наше вољене
сестре и тетке

МИЛЕ КРИВАЈЕ

МИЛАНА ШОБОТА
(1951-2015)

МИЛАНА ШОБОТА
(1951-2015)
Породица Грубор.
16617

У априлу се навршава 12
година од смрти мога оца,
дједа и прадједа

МИЛКЕ БАНОВИЋ

(2014-2022)

МИЛАНА ВРАЊЕША
Увијек си у мом срцу, души и мислима.
Твоја сестра Јагода Мариновић с породицом.

Заувијек ћемо те чувати у нашим срцима и носити
најљепше успомене на тебе. Брат Душан, сестре
Милена и Јела са породицама.

0002

Дана 15.4.2022. навршава
се тужна година дана од
смрти драгог

Дана 16.4.2022. године навршава се
четрдесет дана како није са нама наш вољени

МЛАДЕН ЧАНКОВИЋ
(1961-2022)

ДРАГОЉУБА-БАТЕ
ЂАКОВИЋА

ЗОРАНА ГАВРАНОВИЋА

16607

С љубављу која је вјечна и
тугом коју вријеме не лијечи,
постојиш и живиш у нашим
срцима. Вјечно ће те вољети
кћерка Оливера и унук Срђан
са породицом.
14422

Нека те анђели чувају у свијету у који си
отишао, а ми ћемо те вољети и чувати
од заборава. Твоји Татјана, Тамара и
Никола.

С љубављу и поштовањем чуваћемо те од
заборава. Од брата Драгана, сестара Вуке и
Танкосаве са породицама.

16614

13422

Туга и бол се не мјере временом које пролази, већ
празнином која је остала у нашим срцима! Вјечно
ћемо те чувати од заборава. Хвала ти за све вољени наш, нека те анђели чувају. Четрдесетодневни
помен биће одржан у суботу, 16. априла, на гробљу Пашинац, у 11.00 часова, те позивамо родбину и пријатеље да нам се придруже. Супруга Јадранка,
кћерке Дијана, Слађана и Дубравка, зетови и унучад.
15422

www.kozarski.com

^ITUQE 15.

Дана 24.4.2022. навршава се тужних 40 дана од смрти наше
драге и вољене супруге, мајке, свекрве и баке

РАДАНЕ МИКАНОВИЋ
(1956-2022)

У суботу, 16.4.2022. дајемо четрдесетодневни помен у 9.00 часова на гробљу у Бусновима. Поносни смо
што смо те имали и доживотно неутјешни у болу што смо те изгубили. Наши животи биће вјечно испуњени
сјећањима на твој драги и племенити лик. Хвала ти за сву пожртвованост и љубав коју си нам пружила.
Твоји: супруг Милорад, синови: Радован, Маринко и Дарко, кћерка Дијана, снахе: Мирка, Зорица и Данијела,
унучад: Милица, Лазар, Михаила, Гаврило, Лидија и Леа, остала многобројна родбина.
16610
Дана 20.4.2022. навршава се
12 тужних година од смрти нашег драгог

Дана 17.4.2022. навршава се
40 тужних дана од смрти драгог нам

Дана 21.4.2022. навршава се година дана
од смрти нашег драгог

ЂУРАЂА-ЂУРЕ ГРАХОВЦА
(13.5.1967-21.4.2021)
Из Балта.

Са поштовањем и лијепим успоменама чувају те од заборава:
браћа Светозар и Милорад, снаха Корина и синовка Јулија.

15322

Дана 17.4.2022. навршава се 40 дана
од смрти драгог брата и ујака

ВЛАДЕ ЕГИЋА

ПЕРИЦЕ ЈАРИЋА
Дванаест година је прошло од твог
одласка. Године пролазе, али сјећање и
туга остају. Почивај у миру, наш вољени
Перице. Твоји: отац, мајка и брат.
16613

У
суботу,
16.4.2022.
дајемо
четрдесетодневни помен у 10.00 часова
на гробљу у Брезичанима. С тугом и
поштовањем заувијек у срцима твојих
најмилијих: супруге Јоке, кћерки
Биљане, Свјетлане и Драгане, зетова,
унучади и остале многобројне родбине.
16611

Дана 13.4.2022.
навршило се шест година
од смрти наше драге

Дана 17.4.2022.
навршило се 30 година
како није са нама наш
отац, свекар, старац, дјед
и прадјед

РАДЕ (Томаш)
ПИЛИПОВИЋ

МИЛАН ПИЉИЋ

Увијек ће те вољети и чувати од заборава.
Сестра Славица с породицом.

РАДОМИР
(Радиша)
ПИЉИЋ

Године не могу избрисати сјећање на тебе, нити
могу ублажити бол и тугу.
Породица Пилиповић.

С великом љубављу и поносом чувамо га у
сјећању: синови, кћери, снахе, зет, унуци и
праунуци.

16606

16609

16611
IN MEMORIAM

Дана 17.4.2022.
навршава се 26 година
како није са нама наш
брат, дјевер, шурјак,
стриц и ујак

(1992-2020)

(1963-2016)

ВЛАДЕ (Лазе) ЕГИЋА

БРАНКО РАЧЕТОВИЋ
(13.4.1993-13.4.2022)

Увијек си нам у срцима

С великом љубављу и болом у срцима и мислима.
чувамо га у сјећању: браћа, сестре, снахе, Твоји: кћерка Рада и
унук Горан.
зет, нећаци и нећакиње.
16609

9186

15. април 2022.
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GRAD PRIJEDOR
Skupština grada

GRAD PRIJEDOR
Gradonačelnik

Svim vjernicima
katoličke
vjeroispovijesti
želim

SRETAN
USKRS

SRETAN USKRS
GRADONAČELNIK
Slobodan Javor

SVIM VJERNICIMA KATOLIČKE
VJEROISPOVIJESTI SRETAN I
RADOSTAN USKRS

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Mirsad Duratović

SRETAN I RADOSTAN USKRS

MIRA d.o.o. ČLANICA KRAŠ GRUPE PRIJEDOR

SRETAN I BLAGOSLOVLJEN
USKRS
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