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Порука са скупа у Бањалуци који је окупио око 20.000 људи

"СЛОБОДА" БРАНИ

ИСТИНУ И СРПСКУ
"Ми бирамо наше народне
посланике, у њих вјерујемо,
њихове одлуке поштујемо,
оне су наше. Можемо се са
њима слагати или не слагати,
али их требамо поштовати
као и ви из међународних
институција. Поштујте наше
скупштинске одлуке, законе,
предсједничке указе као
и одлуке уставних судова.
Тиме ћете нас увјерити да
сте добронамјерни према
српском народу и Републици
Српској", рекао предсједник
Предсједништва Борачке
организације Републике
Српске, Александар Савић.

АЛЕКСАНДАР САВИЋ: Одлуке
западних моћника за Српску
неприхватљиве

МИЛОРАД ДОДИК: И народ
је поручио да је о имовини
Српске већ одлучено

Центар за социјални рад - Завршена обука за хранитеље одраслих особа

УРУЧЕНИ СЕРТИФИКАТИ ЗА ОСАМ ПОЛАЗНИКА
Комшијско дружење
поводом Васкрса

МАЛИШАНИ
ВРТИЋА
"СЊЕЖАНА"
ПОСЈЕТИЛИ
"НЕВЕНОВЦЕ"

Спас за приједорске воћаре

ХЛAДЊAЧA У OMAРСКOJ

УСКOРO У ФУНКЦИJИ
"ДАНИ ЦВИЈЕЋА"
ОД 26. АПРИЛА

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

На простору Градске пијаце
на Пећанима од 26. априла
до 5. маја биће одржана
манифестација "Дани цвијећа".
Манифестацију организују
Пољопривредна задруга "Агро
Приједор" и Одјељење за
пољопривреду и рурални развој
града Приједора.

22. април 2022.

2. AKTUELNO

Порука са скупа у Бањалуци који је окупио око 20.000 људи
Текст: Ведрана Нишевић
На народном скупу "Слобода", који је
одржан у Бањалуци под слоганом "Против отимања имовине Републике Српске", присуствовало је око 20.000 људи
из свих дијелова Републике Српске. Скуп
је организовала Борачка организација
Републике Српске, на инцијативу Борачке организације Приједор, као подршку
одлукама које доносе институције Републике Српске.
Предсједник Предсједништва Борачке
организације Републике Српске, Александар Савић поручио је да је слобода
насушна потреба српског народа и да су
одлуке које су донијели западни моћници за Српску неприхватљиве.

Савић: Одлуке западних моћника
за Српску неприхватљиве
Савић је нагласио да је за имовину Републике Српске живот дало више од 23.000
бораца, а да је 216.000 њих четири године било на бранику отаџбине Републике
Српске. Он је поручио да у овим тешким
данима треба показати мирноћу и достојанство, каква и приличи српском народу као старом и поноситом европском
народу.
"Ми бирамо наше народне посланике, у
њих вјерујемо, њихове одлуке поштујемо, оне су наше. Можемо се са њима
слагати или не слагати, али их требамо
поштовати као и ви из међународних институција. Поштујте наше скупштинске
одлуке, законе, предсједничке указе као
и одлуке уставних судова. Тиме ћете нас

"СЛОБОДА" БРАНИ

ИСТИНУ И СРПСКУ

увјерити да сте добронамјерни према
српском народу и Републици Српској",
рекао је Савић.
Несебичну подршку скупу дало је и
Удружење пензионера Републике Српске. Слободан Брдар испред Удружења
пензионера поручио је да пензионери
једногласно осуђују нападе на Српску и
њене функционере.
"Пензионери Републике Српске чине
једну четвртину становништва и борци
смо Одбрамбено-отаџбинског рата који
вјерујемо институцијама и исте позивамо да одбаце све пријетње и наметнута
рјешења, те да спријече отимање имовине Републике Српске и све оно што
није у складу са Дејтонским мировним
споразумом и Уставом Републике Српске
и Босне и Херцеговине", додао је Брдар.
Предсједник Републике Српске, Жељка
Цвијановић истакла је да је са народног
скупа у Бањалуци поручено да је Дејтонским споразумом дефинисано да имовина Републике Српске припада Српској и
да нема никаквог објашњења, ни разлога да се та имовина регулише на нивоу
БиХ.

Комисија за награде и признања
Текст: СРНА
Комисија за награде и признања
града Приједора предложила је
да ове године, поводом Дана
града, Повеља почасног грађанина буде додијељена српском
члану Предсједништва БиХ Милораду Додику за знатан допринос развоју града и значајним
пројектима реализованим у
Приједору.
У образложењу Комисије се наводи да је Додик један од иницијатора изградње нове зграде
болнице у Приједору и да је дао
велику подршку изградњи аутопута Приједор-Бањалука који је
већ у фази реализације.
Комисија подсјећа да је Додик
више пута истицао да је Приједор стратешки важан за Републику Српску и да заузима
централно мјесто у развојним
плановима Српске."Обећање

је дао и очекујемо реализацију
пројекта комплетне одбране од
поплава који је вишедеценијски
проблем у граду Приједору", наводи се у образложењу.
Према оцјени Комисије, Додик
је један од највећих бранитеља
и чувара Дејтонског мировног
споразума и борбе за свеобухватан просперитет како српског
народа тако и свих грађана Републици Српској.
"Додик је један од најуспјешних
политичара на овим просторима, почасни је грађанин више
градова у Републици Српској
и добитник значајних одликовања и признања како у Српској тако и од међународних
представника, држава и инстутуција", наводе из Комисије за
награде и признања града Приједора. Комисија је предложила
да се Плакета града додијели
предузећу "Водовод", које је

"Мислим да су то снажне поруке уз много патриотизма, много лијепих и надахнутих ријечи овдје, заиста без иједне
грешке, без иједне омашке у обраћању,
без иједне сувишне ријечи или било чега

Цвијановић: Српска се неће одрећи
својих надлежности

што би било увреда која би показала не
знам какву лошу намјеру према било
коме", истакла је Цвијановићева.
Она је захвалила за организацију овог
скупа републичкој Борачкој организацији, као и за подршку другим организацијама које су проистекле из Одбрамбено-отаџбинског рата, а које су свесрдно
подржале скуп да би показале свима да
је јединство неопходно.
Српски члан Предсједништва БиХ, Милорад Додик поручио је да је о имовини Републике Српске већ одлучено и да
нема потребе о њој више одлучивати,
она припада Српској.
"Ово је јасна порука народа, овдје је све
ријешено. Имовина припада Српској и
тако ће и остати. Никакве стране интервенције, никакви лажни представници,
никакве судије Уставног суда које суде
мимо права, они су инквизиција за Републику Српску, они нису правници него
политичари мотивисани искључиво једном жељом, а то је да наштете Српској",
нагласио је Додик.

постигло изузетне резултате у
пословању.
У образложењу се наводи да је
"Водовод" током 60 година постојања прешао дуг пут од почетка изградње организованог
система водоснабдијевања становништва до предузећа какво
је данас и да је, нарочито у посљедњих двадесетак година,
напредовао у свим областима
пословања и израстао у модерно, ефикасно, самоодрживо
предузеће.
Комисија је предложила да се
Награда града додијели Гимназији "Свети Сава".
Према мишљењу Комисије,
гимназија је, осим образовне
функције, одувијек била извор културне свијести, носила
обиљежје културно-спортског
центра, била расадник раскошних талената у областима науке

и умјетности, изњедрила стручњаке из бројних области који
су били окосница привредног,
политичког, научног, културног
и спортског развоја Приједора и
околине.

Приједлоге Комисије разматраће одборници Скупштине
града Приједора на сједници
заказаној за 28. април. Дан града Приједора обиљежава се 16.
маја.

СРПСКОМ ЧЛАНУ ПРЕДСЈЕДНИШТВА БиХ
ПОВЕЉА ПОЧАСНОГ ГРАЂАНИНА ПРИЈЕДОРА
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Центар за социјални рад
- Завршена обука за хранитеље одраслих особа
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ИМА НАС И
АНОНИМНИХ

Текст: Мира Згоњанин

Причам с човјеком који је на свој начин одлучио помоћи Душку Стојанчићу из Томашице. Човјек живи јако
тешко, сам је, тешко је болестан и у
скромним жељама сања веш машину. Одлучио тај мој познаник да му је
купи, али не жели у јавност. Каже ми
"Важно ми је да он добије ту веш машину. Не треба ми никаква реклама.
То је моја жеља и то ме испуњава.
Духовно", каже у цугу.
И још наглашава да то није једина помоћ коју је намијенио за Душка. Онако ситно га "провјеравам", убјеђујем
да би било лијепо да то медијски
пропратимо, ма досадна сам, али
не одустаје, а мени драго што има
и таквих. Анонимних који помажу, а
не сликају се, мада не замјерам ни
фоткање. Ако је то "цијена" да помоћ стигне на праву адресу сагласна
сам. Јер ваља да заједно, анонимни,
знани, незнани, какви год осјетимо
ту срећу и предност даривања.

У Центру за социјални рад уручени су сертификати за осам полазника који су прошли
обуку за хранитеље одраслих особа. Међу осам полазника који су добили сертификате је
и Недим Раковић.
"Хранитељ сам особе са психичким
сметњама од 2006. године. На обуци
сам стекао нова знања и обновио стара и била је веома квалитетна. Позвао
бих и друге да се баве хранитељством
и да помогну особама која не могу
сама да се старају о себи", рекао је Раковић.
Центар за социјални рад Приједор
промовише и подржава хранитељство, као један од најхуманијих видова
збрињавања дјеце без родитељског
старања и одраслих. Обука је састојала од десет модула, а водила су је
стручна лица.
"Ријеч је о интерактивним радионица-

ма. Циљ нам је био да разговарамо,
да размијенимо искуства, да чујемо
једни друге и да видимо на који начин
можемо и ми као установа да помогнемо. Такође и хранитељи да кроз
лична искуства помогну једни другима", рекла је Сања Топић, психолог у
ЦСР и едукатор за хранитељске породице.
"Овог мјесеца Центар је промовисао
хранитељство кроз "Дане отворених
врата". С тим да имамо и потенцијалне хранитеље који су заинтересовани
за бригу о дјецу и за њих ћемо организовати обуку", рекла је Наташа Милановић Краљ, водитељ реферата за
послове смјештаја дјеце и одраслих у
хранитељске породице.

Први пут организована обука за хранитеље одраслих особа

,,

Текст: Перо Шпадић

На евиденцији Центра за
социјални рад налази се
29 хранитељских породица у којима су смјештене
34 особе, међу којима су
дјеца и одрасли.

Посебно благодатну јер стиже у
вријеме највећих хришћанских празника, Ускрса и Васкрса. Поправља ме
ова прича и желим да је што више
оних који неће главу окренути од
оног који нема. Разњеже ме некако
ови празници. Врате ме у младост,
кад су нам скромне жеље биле попут кућа. Присјетим се и "забрањених" Васкрса, породичних туцијада,
варања чије је јаје јаче, оца на челу
стола како с поносом гледа фамилију уз ону његову, мени у то вријеме прилично досадну реченицу да је
најсрећнији кад му је породица на
окупу.
Тај мој отац тако ми је за један Васкрс поклонио дуго сањане фармерке. И ниједним се, а носим их цијели
живот, толико дуго да мислим да ће
ме у једним из "колекције" и сахранити, послије нисам толико обрадовала. Нити их тако пажљиво чувала.
Оно што је битније од тог скромног
поклона је да сам, мада нажалост годинама касније, схватила и вриједност те мале породичне приче. Јеби
га касно за поправак, ал' коначно
знам шта је мој отац хтио рећи.
Углавном у недјељу ћу радно. И дан
прије тога. Неће бити времена за
нека породична окупљања, али за
праве, људске вриједности које ми
је уткао отац, свакако хоће. То се не
заборавља.

22. април 2022.

4. INTERVJU

Дарко Бањац, вршилац дужности директора Бање "Мљечаница"

За 11 мјесеци изграђена су
три значајна објекта у оквиру
Здравствено-туристичког
комплекса "Мљечаница". У
једном од новоизграђених
објеката 1. маја с радом почиње
Одјељење полуинтензивне његе
за полупокретне и непокретне
пацијенте, са 22 двокреветне
собе опремљене најмодернијим
болничким креветима. Завршен
је објекат Дијагностичког
центра који ће бити опремљен
најсавременијим ЦТ и РТГ
апаратима, као и топла веза
која спаја ове објекте, рекао је у
интервјуу за "Козарски вјесник",
Дарко Бањац, вршилац дужности
директора Бање "Мљечаница".

ПОЛУИНТЕНЗИВНА ЊЕГА С РАДОМ
ПОЧИЊЕ ПРВОГ МАЈА

Текст: Мирјана Шодић

Почели су и радови на рушењу
и изградњи нових бунгалова и
хидро-блока, завршени су радови на првој фази водовода
и канализације почела је друга
фаза, као и израдња ограде.
Много тога је завршено и даље
се ради и мислим да ће до
октобра ове године изградња
здравственог комплекса бити
завршена, под тим подразумијевам и срце здравственог
дијела, а то је хидро-блок гдје
ће бити смјештене једна осмомјесна и двије једномјесне
хипербаричне коморе. Могу с
правом да кажем да ће "Мљечаница" по броју хипербаричних комора бити водећи бароцентар у БиХ, рекао је Бањац.

Ш

та ће све пацијентима
бити на располагању?

- Пацијентима ће од 1. маја
бити на располагању врхунски смјештај на Одјељењу
полуинтензивне његе. То је
објекат са подним гријањем,
опремљен најсавременијим
апаратима. Пацијентима ће на
располагању бити и медицинска опрема коју смо набавили
из Русије и европских земаља.
Најсавременија опрема укључујући и роботику. Оно с чим
се тренутно поносимо, а што
би требало од 1. јуна до 1. јула
почети с радом, док добијемо
све дозволе, јесте најсавременији 128 - слајсни ЦТ. Знамо да
у БиХ постоји такав ЦТ од прије
три мјесеца само на Универзитетском-клиничком центру
Републике Српске у Бањалуци.
Код нас ће бити други у БиХ.
Ријеч је о ЦТ-у посљедње генерације. Узмимо за примјер,

Радови у завршној фази - објекат полуинтензивне његе
у другим болницама у окружењу имамо 16 - слајсни ЦТ, а
наш је савременији, то је значајно за пацијенте. Затим, РТГ
апарат посљедње генерације,
ултразвуци НОБЛУС, затим ЕМГ
апарат. У "Мљечаници" ће се
моћи урадити преглед на ЕМГ
апарату и за то су наши доктори обучени. Пацијентима приједорске регије, али и шире
биће доступни најсавременији
апарати, а морамо поменути
да имамо и једну од најсавременијих лабораторија. Неће
морати да путују за Бањалуку
и друге градове, довољно је
само да дођу у "Мљечаницу".

Д

а ли имате довољно
стручног кадра?

са још два доктора. Кадар школујемо, два доктора су тренутно на субспецијализацији на
Медицинском факултету у Крагујевцу из области баро-медицине. Када хипербаричне коморе почну с радом на новом
хидро-блоку имаћемо два доктора који су субспецијалисти
из те области. Један доктор је
обучен у Београду за ултразвук
штитне жљезде, у преговорима

смо са Фондом здравственог
осигурања Републике Српске
да добијемо ту дозволу, како
би пацијенти са подручја ове
регије и шире могли да долазе
на ултразвук жтитне жљезде у
"Мљечаницу", то је за нас значајно. Такође, један од наших
доктора је прошао кроз обуку
која је трајала шест мјесеци у
Новом Саду за рад на ЕМГ апарату, тако да "Мљечаница" иде
у корак са најсавременијим
методама које се примјењују
у физијатрији. Ширимо услуге и "Мљечаница" докторских
кадрова има довољно. Повећаћемо број медицинских
сестара и физиотерапеута.
Мислим да имамо добар, обучен и љубазан кадар. Наши
физиотерапеути кад год имају
прилику о трошку ове установе
иду на обуке, како би унаприједили здравствене услуге које
пружамо.

- Управо зато је назив овог
пројекат
Здравствено-туристички комплекс "Мљечаница".
Наш циљ је да завршимо изградњу бунгалова, када кажем
бунгалова, морамо знати да је
ријеч о 10 великих и пет мањих
објеката. Велики објекти су
нето простора од 80 квадрата,
ријеч је о зиданим објектима
са висококвалитетним материјалима од изотекса, високог
степена енергетске ефикасности и није ријеч о монтажним
објектима. Мањи објекти су
нето простора од 70 квадрата,
ријеч је о једнособним и двособним бунгаловима, који ће
имати капацитет од 50 лежајева. Планирамо да здравствени
дио комплекса буде завршен
до октобра мјесеца, а друга
фаза канализације до новембра. Још једном сам захвалан
Влади Републике Српске за
улагања у "Мљечаницу" која
износе 33 милиона КМ. Туриесто се говори и о тури- стички комплекс подразумијестичком развоју бање. ва изградњу спортских терена
Кави су потенцијали са стадионом, два умјетна језе"Мљечанице" у том смислу?
ра, спортске дворане и хотела
са пет звијездица који ће имати 150 смјештајних капацитета,
базене и спа-велнес центар.
Ови радови би требало да буду
завршени до краја 2024. године, зависно од тендерских процедура. Можемо рећи да ћемо
2025. године имати најмодернији Здравствено-туристички
комплекс у БиХ са 355 смјештајних капацитета. Видим у ком
правцу иде Завод за физикалну
медицину и рехабилитацију
"Доктор Мирослав Зотовић" и
могу с правом да кажем да ће
тај Завод и "Мљечаница" имати најсавременије здравствене
услуге за пацијенте у БиХ.

Ч

- Имамо шест доктора специјалиста физијатрије и два
доктора на специјализацији
из физијатрије. Расписаћемо
конкурс за доктора специјалисту из области радиологије и
физијатрије, тако да ћемо у на- Најмодернији смјештајни капацитети
редном периоду бити ојачани
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Борачке категорије
ЈАВОР:
У ПРОЈЕКТУ БАЊСКЕ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ
ОСУЂУЈЕМ И
ОГРАЂУЈЕМ СЕ 50 КОРИСНИКА
ОД ОБЈАВЕ
КОВАЧЕВИЋА
НА
"ФЕЈСБУКУ"

и 25 ратних војних инвалида од прве
до десете категорије који испуњавају
услове", рекао је Ранко Колар, вршилац дужности начелника Одјељења за
борачко-инвалидску заштиту.
На јавни позив за бањску рехабилитацију ове године пријавило се укупно
59 корисника, док је прошле године
било пријављено 47, када је бањска
рехабилитација одобрена за укупно 20
корисника.
"Борачка организација града Приједора ове године организује одлазак на
бањску рехабилитацију за 42 борца
која нису ратни војни инвалиди, али
им је неопходна та здравствена услуга. За ту намјену новчана средства је
издвојио Град Приједор у износу од
30.000 КМ", додао је Колар.

Текст: Перо Шпадић

Текст: КВ

Након приватне објаве замјеника
градоначелника Приједора, Жарка
Ковачевића на друштвеној мрежи
"Фејсбук" у којој је између осталог
написао "ватиканистима далеко
лијепа кућа", саопштењем за
јавност огласио се градоначелник
Слободан Јавор.
Он је истакао да оштро осуђује и да
се ограђује од објаве Ковачевића
на "Фејсбуку", те нагласио да
изнесени став није и нити ће бити
став Градске управе Приједор,
већ искључиво лично мишљење
Ковачевића".
Јавор је навео да је, поштујући
подједнако
празнике
свих
грађана Приједора, искрено и од
срца упутио честитку вјерницима
католичке
вјероисповијести,
пожељевши им срећан Ускрс.
"Како сам и навео у својој
честитки, празнични дани су ту да
нас поново подсјете на потребу
међусобног
разумијевања
и
поштовања основних људских
вриједности, те да сви заједно
треба да будемо на истом путу
просперитета и изградње боље
будућности за наш град", наводи
Јавор у саопштењу.
Градоначелник
Приједора
је
нагласио и да је Приједор град
који може да послужи као примјер
суживота, мира и толеранције, на
чему се свакодневно ради и због
чега је врло поносан.
"Сви лични ставови, изговорени
јавно, а ако долазе од особа које
обављају јавну функцију, уколико
вријеђају неког или нешто,
наићи ће на осуду мене лично,
али и Градске управе Приједор",
поручио је Јавор.

У пројекту бањске рехабилитације, који
реализије Министарство рада и борачко-инвалидске заштите Републике
Српске учествоваће 50 корисника из
Приједора, односно два и по пута више
него прошле године.
Раденко Шиљак је прошле године био
корисник бањске рехабилитације. "Захваљујем се што су ми омогућили да

одем у бању да колико толико побољшам здравствено стање. Прошле године био сам у Бањи "Мљечаница. Задовољан сам условима, а и особљем",
рекао је Шиљак.
У Одјељењу за борачко-инвалидску
заштиту града Приједора истичу да ће
ове године из реда ратних војних инвалида и породица погинулих бораца
на бањску рехабилитацију отићи 50
корисника. "Од тог броја 25 корисника
је из реда породица погинулих бораца

Пројектом бањске
рехабилитације ратних
војних инвалида и чланова
породица погинулих бораца
кроз бањско-климатско
лијечење биће обезбијеђена
медицинска, односно
физикална рехабилитација
за око 1.000 корисника у
Републици Српској.

ОСВЕШТАНА СПОМЕН-СОБА ЗА 26 БОРАЦА
МАРИЋКЕ

Текст: Деборах Совиљ

У организацији Мјесне
борачке организације
Марићка, освештана
је спомен-соба за 26
погинулих бораца из ове
мјесне заједнице.
Један од њих је син Душанке Грубан.
Ова 83-годишња старица каже да оца
није упамтила, погинуо је са тројицом
браће у Другом свјетском рату. Остала
је и без супруга, а у посљедњем рату јој
је погинуо најмлађи син, док је други
тешко рањен. Трећи син је у међувремену преминуо. Једина јој је жеља,
каже, да запосли унука. "Борила сам
се да отхраним синове. Отишли су у
рат, јер су хтјели бранити своју земљу.
Вољела бих да сам ја умрла умјесто
њих", рекла је Душанка.
У спомен-соби у дому у Средњој Марићкој положени су вијенци и служен
парастос. Својим саборцима пошту је

Ово је 21.
спомен-соба
коју је градска
Борачка
организација
изградила
на подручју
Приједора,
у сарадњи
са мјесним
борачким
организацијама.

Одата пошта погинулим борцима
одао генерал Радован Илић, некадашњи командант Другог батаљона 43.
односно 3. и 5. козарске бригаде.
"Задовољство и част је бити на овом
мјесту и видјети да су се наши борци,
који су били у саставу Другог батаљона,
максимално потрудили да отворе ову
спомен-собу, која свједочи о њиховом
ратном путу", рекао је Илић.
Међу бројним грађанима који су присуствовали освештању спомен-собе,

били су локални званичници, међу
којима и градоначелник Слободан Јавор, те представници градске Борачке
организације и Организације породица
погинулих бораца. Прилику да изрази
поштовање погинулим борцима, није
пропустио Драгослав Кабић, некадашњи припадник 5. козарске бригаде.
"Спомен-соба треба да остане за све
генерације, да знају шта се дешавало
на овим подручјима и за шта су њихови
преци дали животе", истиче Кабић.
Радомир Ивановић, предсједник Мјесне борачке организације Марићка,
захвалио је свима који су помогли изградњу ове спомен-собе. "Ми смо насеље са великим бројем становника, а
у рату је учествовало око 800 бораца из
Марићке", рекао је Ивановић.
"Ово је прилика да се присјетимо свих
дивних људи чија су имена записана у
овој спомен-соби и да пошаљемо поруку да их никада не смијемо заборавити.
Оставили су неизбрисив траг за стварање Републике Српске, а ми, борци,
морамо да је даље чувамо", поручио је
Ранко Колар, вршилац дужности начелника Одјељења за борачко-инвалидску
заштиту.

22. април 2022.
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Новине у Правилнику о подстицајима

ВEЋA ПOДРШКA ГРAДA
ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА

Текст: Зоран Јелић

Oве седмице на снагу је ступио Прaвилник o пoдстицajимa у пoљoприврeднoj прoизвoдњи и рурaлнoм
рaзвojу, кoje исплaћуje Грaд Приjeдoр. У oвoм прaвилнику нaлaзи сe
и нeкoликo нoвинa, пojaшњeнo je
из нaдлeжнoг Oдjeљeњa, пoпут пoдстицaja зa oргaнску прoизвoдњу, тe
прoизвoдњу aрoмaтичнoг биљa, кao
и зa oсигурaњe вoћaрскe прoизвoдњe
oд кaсних прoљeћних мрaзeвa.
Taкoђе, рeгулисaнo je и питaњe суфинaнсирaња сjeмeнскoг кукурузa.
"Пoљoприврeдни прoизвoђaчи мoгу
пoднoсити рaчунe зa прoљeћну сjeтву кукурузa, а рoк je 15. jун oвe гoдинe. Пoзивaм прoизвoђaче кojи сиjу
кукуруз, билo дa су рeгистрoвaни или
нeрeгистрoвaни, дa пoднeсу приjaвe
кaкo би мoгли дa oствaрe oдрeђeнe
субвeнциje пo тoм oснoву", рeкaо je
нaчeлник Oдjeљeњa зa пoљoприврeду и рурaлни рaзвoj, Дaниjeл Eгић.
Нa снaгу je ступиo и Прaвилник o прeмиjaмa кoje Грaд исплaћуje зa крaвљe
млиjeкo. Увeдeн je нoви нaчин исплатe, нa инициjaтиву пoљoприврeдникa, jeр je сjeтвa у тoку и нoвaц им
je сaд пoтрeбaн, пojaсниo je Eгић,
дoдaвши дa je Приjедoр jeдинa лoкaлнa зajeдницa у РС кoja исплaћуje oвe
прeмиje. Taкo сe oд сaд први диo прe-

a прoшлe гoдинe je тo билo 0,02 КM",
нaвeo je Eгић.
Свaкa пoмoћ je дoбрoдoшлa, кaжу
пoљoприврeдници,
нaрoчитo
у
врeмeну кaд су улaзнe циjeнe
прoизвoдњe вишeструкo пoрaслe.
Сличнo мисли и Рaдивoj Пиљић из
Кривaje, кojи нa фaрми имa 12 музних крaвa и днeвнo прoизвeдe oкo
140 литaрa млиjeкa.
"Свaкa пoмoћ дoбрo дoђe. Дигли су

Данијел Егић

миje исплaћуje у
aприлу, a други у
oктoбру. Нoвинa
je и дa ћe мaњи
прoизвoђaчи дoбиjaти вeћу прeмиjу, jeр у oвим
тeшким врeмeнимa oни нajвишe трпe.
"Вишe
пaжњe
п o с в e т и л и Фармер Радивој Пиљић:
смo
мaлим Свака помоћ добро дође
прoизвoђaчимa
млијeкa, тaкo дa
ћe oни у oднoсу нa прoшлoгoдишњу зa 100 одсто ту прeмиjу. Гoдинa je
исплaту дoбити дуплo вишe. Дaклe, тeшкa. Узимo сaмo примjeр гoривa.
прoизвoђaчи кojи имajу oд 50 дo 150 Нeки дaн сaм купиo нaфтe зa 600 КM
хиљaдa литaрa млиjeкa гoдишњe сaд и тo ми je свe стaлo у гeпeк. A прошлe
ћe имaти 0,04 КM пo литри млиjeкa, годинe сaм зa истe пaрe мoрao чeтири путa ићи дa тo сa пумпe дoвeзeм
кући", кaжe Пиљић.
Нaрeднe сeдмицe нa снaгу ћe ступити и Прaвилник
Штo сe сjeтвe тичe, пoвршину нeћe
o кoришћeњу срeдстaвa oд нaплaћeнe нaкнaдe
смaњивaти. Aли ћe сe смaњити кoлипo oснoву нaмjeнe пoљoприврeднoг зeмљиштa
чинa минeрaлнoг ђубривa. Диo тoга
ћe сe нaдoмjeстити стajњaкoм, a свe
у нeпoљoприврeднe сврхe и зaкупнинe зa
oстaлo je дo врeмeнских приликa,
пoљoприврeднo зeмљиштe у свojини РС у oвoj гoдини.
нaпoмињe Пиљић.

Спас за приједорске воћаре

ХЛAДЊAЧA У OMAРСКOJ
Текст: Зоран Јелић
Хлaдњaчa у Oмaрскoj ускoрo би мoглa
бити у функциjи, нajaвљeнo je из Грaдскe
упрaвe. Вoћaри смaтрajу дa je хлaдњaчa
прaви пoтeз, jeр кoнaчнo мoгу сaчувaти
рoд дo нeкe пoвoљниje циjeнe, дa изaђу
нa тржиштe у трeнуцимa кaд вoћa нeмa,
штo би циjeлу прoизводњу учинилo рeнтaбилниjoм.
Нeдoстaтaк склaдишних кaпaцитeтa
мнoгe je вoћaрe нaтjeрao дa oдустaну oд
прoизвoдњe."Били смо ускрaћeни зa тaj

Младен Марјановић:
Хладњача ће служити свим
воћарима у Приједору

УСКOРO У ФУНКЦИJИ

склaдишни кaпaцитeт. Много је воћара
прeстaлo дa сe бaви прoизвoдњoм бaш
из тoг рaзлoгa, jeр тeшкo je или скoрo
нeмoгућe, дa вoћaр сaм нaпрaви нeки
oзбиљaн склaдишни кaпaцитeт. Имa
мaњих хлaдњaчa у влaсништву нaших
вoћaрa, aли тo су зaнeмaрљивe кoличинe кoje ту мoжeмo лaгeрoвaти. Oвo je
нeштo oзбиљниje и искрeнo сe нaдaмo
дa ћe служити свим вoћaримa у Приjeдoру", кaжe прeдсjeдник приjeдoрскoг

Грaђeвински рaдoви су зaвршeни, a интeнзивнo сe рaди
и нa крeирaњу пoслoвнoг мoдeлa пo кojeм би зaдругa
функциoнисaлa, пoручуjу из Грaдскe упрaвe.

Удружeњa вoћaрa, Mлaдeн Maрjaнoвић.
Хлaдњaчoм ћe упрaвљaти Зaдругa
"Кooпeрaтивa", из кoje кaжу дa сe дугo
чeкaлo нa oвaкaв oбjeкaт, кojи сe грaди вeћ гoтoвo шeст гoдинa. У зaдрузи
oчeкуjу дoбру бeрбу и нaдajу сe дa ћe
oвe jeсeни рoд мoћи бити усклaдиштeн
у Oмaрскoj.
"Aкo будe дoбaр рoд, a мaлeнa циjeнa,
имaмo хлaдњaчу у кojoj мoжeмo усклaдишти диo вoћa oд нaших прoизвoђaчa.
Кaсниje би тo прoдaли. И зaдругa би ту
имaлa нeки прoфит. Taкo дa би дoшлo дo
бoљих рeзултaтa кaкo зa вoћaрe тaкo и зa
сaму "Кooпeрaтиву", нaвoди члaн Упрaвнoг oдбoрa oвe зaдругe Дaлибoр Joвић.

ИСПЛАЋЕНО
2,4 МИЛИОНА КМ
ПОДСТИЦАЈА

Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде Републике Српске посредством
Агенције за аграрна плаћања Републике Српске
ове седмице је исплатило 2.418.787 КМ за подршку произвођачима поврћа и воћа. Исплаћено
је 1.466.353 КМ за 376 произвођача поврћа и
952.434 КМ за 750 произвођача воћа. Ова средства одобрена су из Компензационог фонда
Републике Српске и представљају вид подршке
пољопривредним произвођачима у условима
изазваним пандемијом вируса корона. Подршка је остварена на основу количина поврћа и
воћа за које је остварено право на премију у редовној мјери, по Правилнику о подстицајима за
2021. годину. О наредној уплати јавност ће бити
благовремено обавијештена.

ОДОБРЕН УВОЗ
30.000 ТОНА
МИНЕРАЛНОГ
ЂУБРИВА

Министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташа Кошарац рекао је да је Турска одобрила увоз 30.000 тона
минералног ђубрива у БиХ. Кошарац је након
састанка са амбасадором Турске у БиХ Садиком Бабуром Гиргином, министрима пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике
Српске Борисом Пашалићем и Федерације БиХ
Шемсудином Дедићем и представником Брчко
дистрика, рекао да је одобрен увоз 25.000 тона
КАН ђубрива и пет хиљада тона НПК ђубрива.
Он је појаснио да је прије увоза потребно да
БиХ изабере једног од седам произвођача минералног ђубрива у Турској, те да се одреди
увозник за БиХ.Кошарац је истакао да је Министарство спољне трговине и екононских односа
у Савјету министара обезбиједило да се у БиХ
из Турске увезе минерално ђубриво без икаквих царинских обавеза.

www.kozarski.com
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У ПРОШИРЕЊЕ РАСВЈЕТЕ

УЛОЖЕНО
160.000 КМ

Расвјета уведена у десетак улица у Врбицама и
Новој Орловачи
"Захтјева има много, али ако
сте имали прилику да у ноћним сатима прођете градом
У проширење расвјете на Приједором и околним наподручју Приједора прошле сељима видите да је доста
године из локалног буџета тога освјетљено. Ми смо у
уложено је око 160.000 КМ.
Из Градске управе поручују
да ће бити настављене ове
Рачуни за
активности чим се заврши
електричну
тендерска процедура за одржавање и проширење расенергију коју
вјете.
троши јавна
Предсједник Савјета мјесне
заједнице Орловача, Ранрасвјета на
ко Јаковљевић прича да је
годишњем
нивоу
расвјета уведена у десетак
износили су и
улица у насељима Врбице и
Нова Орловача.
више од милион
"То су Влашићка улица, Шумарака. Прије
мадијска, Крфска, Милошевачка, Улица Јасеновачких
неколико година
жртава, Поуњска, Врбавска,
старе лампе
Невесињска и у овој години
замијењене
су
смо успјели да урадимо расвјету у Улици Душана Панлед лампама.
телића. У посљедње двије
На овај начин
године овдје је дошло до
мале експанзије што се тиче
рачуни ће бити
расвјетних тијела у Мјесној
умањени
за око
заједници Орловача, јер се
30 одсто.
годинама није улагало овдје,
Текст: Бојана Мајсторовић

ПРОИЗВОДЊА ПОВРЋА
У ПЛАСТЕНИЦИМА
ПРОФИТАБИЛНИЈА
Текст: Деборах Совиљ

Вријеме није што је некад било.
Знају то добро приједорски пољопривредници који су се, са узгоја
поврћа на отвореном, преусмјерили на пластеничку производњу.
Један од њих је Предраг Марић из
Доњих Орловаца, који већ двадесетак година живи од продаје расада поврћа и готових производа.
Посједује осам пластеника, укупне површине око 1.800 квадрата,
али тренуто су три у функцији.
На 300 квадрата узгаја рани расад разноврсног поврћа, и то око
30.000 чаша пикираног и 150.000
чупаног расада."Оно што се некад
производило вани, сад је ушло у
пластенике. Свједоци смо јаког
вјетра који је недавно погодио
подручје Приједора. Имао сам
среће и нисам претрпио штету",
каже Марић.
Спада међу малобројне пољопривреднике који, у ово вријеме
честих поскупљења, нису подигли
цијене свог расада. Како каже, то
може захвалити Задрузи "АгроПриједор", те сарадњи с надлежним градским одјељењем и ресорним министарством, помоћу
којих су повртари обезбиједили
суфинансирање дијела репроматеријала.
"Цијена расада у чашама креће се
око марке, већином су то хибриди. Што се тиче чупаног расада,
прошле године гајба је била 12
КМ. Ове године видјећемо колико

,,

Инфраструктура

УЗГОЈ ГЕНЕТСКИ
НЕМОДИФИКОВАНЕ СОЈЕ

У Задрузи "Агро-Приједор" надају се да ће ускоро
добити познати србијански сертификат "Дунав соја",
за производњу генетски немодификоване соје. То
је још једна шанса за опстанак пољопривредних
произвођача, сматра Предраг Марић.

Марић у једном од својих пластеника
буде биљака у гајби. Или ћемо задржати исту цијену или ће ићи на
13 КМ", каже наш саговорник.
Квалитет Марићевог расада препознали су многи, тако да увијек
може рачунати на сталне муштерије. Једна од њих је Разија Кењар
из Козарца. "Сваке године купујем
од њега и презадовољна сам. Не
могу лако ни одабрати, колико
све добро роди. Углавном купим
20-30 струка паприка, патлиџана и
парадајза", истиче Разија.
Пољопривредни произвођачи не

Прва брига од мраза преброђена

УЗГАЈИВАЧИ ЈАГОДА НАДАЈУ СЕ
РОДНОЈ ГОДИНИ

Нa плaнтaжи jaгoдa Дaлибoрa Joвићa oвих дaнa интeнзивнo сe рaди. Пoд jaгoдoм сe
нaлaзи jeдaн хeктaр и мaхoм je у питaњу сoртa "Зeнгa Зeнгaнa", a мaњи диo зaсaђeн je
сoртaмa "Клeри" и "Aзиja". Tрeнутнo сe рaди нa уклaњaњу кoрoвa.
Текст: Зоран Јелић

Драгослав Кабић: Локална власт ће испунити
оправдане захтјеве за увођење расвјете
иако је ова мјесна заједница
била једна од најактивнијих
у граду Приједору", рекао је
Јаковљевић.
Начелник Одјељења за саобраћај, комуналне послове,
заштиту животне средине и
имовинско-стамбене послове града Приједора, Драгослав Кабић каже да ће локална власт испунити оправдане
захтјеве за увођење расвјете.

процедури објављивања тендера за одржавање и проширење расвјете на територији
града Приједора и чим се та
процедура заврши ми ћемо
даље ићи у проширење мреже, онако како то Одјељење
сматра да треба да се уради,
гдје треба да се уради и по
захтјевима грађана", навео
је Кабић.

би требало да иду грлом у јагоде,
већ да се обрате стручној служби
за савјет, прилагоде климатским
промјенама и размисле о промјени култура које ће узгајати, препоручују из надлежног градског
одјељења, гдје истичу развојни
потенцијал пластеничке производње. У овом Одјељењу истичу
да је потребно улагати у технологију прераде и стварање додатне
вриједности, како би се остварила
већа зарада и извукао максимум
из самог производа.

Jeднo je сигурнo, дa jaгoдe из увoзa
нису ни дo кoљeнa oвим узгojeним
испoд Кoзaрe, кoje су зa клaсу изнaд,
кaд сe причa o квaлитeти, кaжу нa
плaнтaжи Joвић, нa кojoj плaнирajу и
прoширeњe прoизвoдњe.

На плантажи један хектар под јагодом
"Пoучeни смo нaшим
рaниjим
искуствoм,
кaсниje смo крeнули у
чишћeњe jaгoдa. Jeр сe
дeшaвaлo, кaд смo тo
рaниje рaдили дa рaниje
крeнe цвjeтaњe. И тaдa
смo имaли прoблeм кaд
дoђу мрaзeви. Meђутим,
сaдa мрaз ниje нaпрaвиo
штeту", причa Joвић.
Штете од мраза није
било, пa су нa oвoj
плaнтaжи oптимистич-

ни и нaдajу сe рoднoj
гoдини. Прoблeмa с
oткупoм, кaжу нeмajу,
jeр дoбaр диo прoдajу
прeдузeћу "Приjeдoрчaнкa", диo купи фaбрикa
слaдoлeдa,
нeштo oткупи зaдругa
"Кooпeрaтивa", a прoдa
сe и нaрoду.
С нeдoстaткoм рaднe
снaгe Joвићи нeмajу прoблeмa, jeр сaрaђуjу сa
бeрaчимa кojи су кoд њих

Далибор Јовић:
Немамо проблема са
откупом
рaдили и прeтхoдних гoдинa. Нaжaлoст, пoскупљeњa рeпрoмaтeриjaлa
нису зaoбишлa ни oву
грaну
пoљoприврeдe.
Вoћaри сe нaдajу дa нeћe
дoћи дo дрaтичнoг скoкa
циjeнe jaгoдe, jeр je ку-

пoвнa мoћ стaнoвништвa
иoнaкo слaбa.
"Кoмe дa прoдaмo aкo
будe циjeнa 10 КM?
Moжeмo прoдaти нeкoм
килoгрaм или двa, aли кo
ћe узeти 50 килoгрaмa?
Нaдaмo сe дa нeћe бити
вeликe циjeнe. Mи сe
бaзирaмo нa циjeни
jaгoдe из Хeрцeгoвинe,
jeр oнe првe стижу oвдje
нa тржиштe oд дoмaћих
jaгoдa. И будeмo зa мaрку jeфтиниjи нeгo oни.
Aли ми кaжeмo, мaрку
jeфтиниje, aли смo двиje
мaркe бoљи. Jeр oвo
je jaгoдa кoja ниje прскaнa", нaпoмињe Joвић.

22. април 2022.
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Удружење "Херба" организовало "Дане љубичице" у Црној Долини

ПРИРОДА
ДАЈЕ ЛИЈЕК

Бројни производи из природе
Изложбено-продајна манифестација "Дани љубичице", која
је организована у Црној Долини,
прво је званично представљање
приједорског Удружења жена
"Херба" од оснивања, почетком
ове године. Посјетиоци су мо-

гли да дегустирају разне производе од ове прољећне биљке:
од ликера, сирупа, мелема, уља
до сирћета и шећера, а било је
ту и других производа, украсних садница и зачинског биља.
Да има оних који веома цијене

ПРОМОЦИЈА ЗДРАВЕ ХРАНЕ И
ОРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ

,,

Циљ Удружења жена "Херба" је, између
осталог, промовисање здраве хране и
органске производње. "Природа нам је дала лијек,
па зашто га онда не узети. Све креће из природе.
Људи се све више окрећу природи, а колико ће је
чувати, остаје да се види", рекла је предсједник
Љиљана Милетовић, која је најавила да ће чланице
овог удружења бар једном мјесечно организовати
сличне манифестације.

"Херба" окупља жене које производе љековито биље
рад чланица Удружења "Херба",
потврђује Светлана Чеко која је
пјешке из Рашковца дошла на
ову манифестацију. "Дошла сам
да подржим њихове активности, а свакако да ћу долазити
и на сљедеће манифестације
'Хербе'. Пробала сам производе од љубичице и других биља-

ка, и радо ћу их
конзумирати",
рекла је Светлана.
"Дани
љубичице" одржани су
на породичном
имању Славице
Пилиповић, једне од чланица

Славица Пилиповић: Шанса у узгоју љековитог биља

"Хербе". У њеном ботаничком врту налази
се и својеврсни амфитеатар на отвореном, гдје ће, како
се нада, љубитељи
природе присуствовати едукативним предавањима
и размјењивати
мишљења.
Пилиповићева је,
по завршетку школе о љековитом биљу у
Бечу, понијела звање експерта
из ове области и жели да своје
знање пренесе на друге. "Након
рата, ми на овим просторима
немамо развијену индустрију,
што је лоше за радна мјеста.
Шансу видим у узгоју љековитог биља, јер то је неискориштено", истиче Славица.

www.kozarski.com
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У недјељу православни вјерници прослављају Васкрс

ПРОТОНАМЈЕСНИК ХРВАЋАНИН:
СЛАВИМО ПРАЗНИК

НАД ПРАЗНИЦИМА
Текст: Перо Шпадић

Вјерници православне вјероисповијести који вријеме рачунају по
јулијанском календару у недјељу
прослављају Васкрс. Највећем
хришћанском празнику претходио
је Часни пост, а посљедња недјеља
назива се Страсном недјељом у
којој се кроз молитве обиљежава
Христово страдање. Посебан дан
у тој недјељи је, по ријечима протонамјесника Драгана Хрваћанина
Велики петак, дан Христовог страдања, који је истовремено и најтуж-

нији дан због чега се у црквама не
служе литургије и не звоне црквена
звона.
"Велики петак је дан суђења Господу Исусу Христу и дан његовог
распећа. Зато се на тај дан и не
служи литургија, већ царско богослужење. На вечерњем богослужењу се износи плаштаница, платно на којем је насликано Христово
полагање у гроб", каже Хрваћанин
подсјећајући да је Васкрс највећи
хришћански празник, празник над мо молитвено у нашим храмовипразницима.
ма када ћемо у 5.00 часова ујутро
"Васкрс првенствено обиљежава- служити литургију, а након тога у
домовима. И ове године на Васкрс
Код храма Свете код храма Свете Тројице у 11.00
часова организоваћемо васкршњу
Тројице васкршња туцијаду. Очекујемо присуство ветуцијада ликог броја дјеце. Већ је најављено
да ће бити преко 200 малишана",
најавио је Хрваћанин, захваљујући
се Граду Приједору који је подржао
и финансијски помогао и овогодишњу туцијаду.
По његовим ријечима за оне који
буду имали најјаче васкршње јаје
обезбијеђене су награде. Прва је
златник, за друго и треће мјесто
награда је дрвено васкршње јаје са
ликом Христа и Богородице, а четврта утјешна је дјечија Библија.

ВАСКРШЊИ ПРИЈЕМ ЗА ЧЛАНИЦЕ
КОЛА СРПСКИХ СЕСТАРА И
МАЛИШАНЕ ИЗ ВРТИЋА

Градоначелник Приједора Слободан Јавор организовао је пријем за
чланице Кола српских сестара уочи
обиљежавања великог хришћанског празника Васкрса.
Он је овом приликом истакао да
је ово удружење веома битно за
град Приједор и његове грађане,
јер имају дугогодишњу традицију
промоције православне вјере и
обичаја. "Градска управа то је и
препознала и Коло Српских сестара
уврстила од прошле године у буџет,
а подршка града неће изостати ни
убудуће", рекао је Јавор.
Предсједник Кола српских сестара
града Приједора, Јадранка Мијић
је изјавила да су захвалне градона-

челнику и Градској управи који им
пружају подршку у раду. Мијићева је додала да су ове, као и сваке године припремиле васкршње
перетке од којих је добар дио подијељен вртићу, цркви, удружењима "Невен" и "Осмијех анђела",
манастиру Милошевац за туцијаду
те редовним корисницима, а дио је
продат грађанима Приједора.
Тако су вриједне чланице Кола ове
године припремиле преко 6.000
перетака и шарале преко 1.000 комада јаја. Овом пријему претходио
је пријем за шест малишана, полазника Дјечијег вртића "Радост" који
су жељели да градоначелнику лично честитају васкршње празнике.

Протонамјесник Драган Хрваћанин упутио је васкршњу честитку вјерницима.
"Свим вјерницима православне вјероисповијести желим срећан и Богом
благословен Васкрс и да их Бог чува и заштити од свих искушења која нас
сналазе. Да га у здрављу и срећи заједно са својом породицом прославе.
Христос васкрсе, Ваистину васкрсе", поручио је Хрваћанин.

ПОВОДОМ НАДОЛАЗЕЋИХ ВАСКРШЊИХ ПРАЗНИКА
СВИМ ЉУДИМА ДОБРЕ ВОЉЕ ЧЕСТИТАМО НАЈВЕЋИ
ХРИШЋАНСКИ ПРАЗНИК ВАСКРС

ЈЗУ Специјална болница за физикалну медицину и рехабилитацију
Мљечаница Козарска Дубица

,,
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Комшијско дружење поводом Васкрса

МАЛИШАНИ ВРТИЋА "СЊЕЖАНА"
Текст: Деборах Совиљ

ПОСЈЕТИЛИ "НЕВЕНОВЦЕ"

У Удружењу "Невен" не пропуштају прилику да радост
празника подијеле са корисницима, али и драгим гостима. У сусрет Васкрсу, шарали
су јаја и израђивали декоративне корпице, а ове седмице
били су обрадовани посјетом
најмлађих комшија, дјеце из
вртића "Сњежана" на Пећанима.
Васкршњи обичаји за малишане су нешто посебно. То је
прилика да провјере чије је

јаје јаче и љепше обојено. Група од тринаестак дјеце радо је
пробала јаја која су им понудили домаћини из "Невена",
а ни они нису дошли празних
руку.
"Претходни дан имали смо
радионицу с родитељима, а
то смо дружење искористили
за фарбање јаја и украшавање
корпица с колачима које је испекла једна мајка. Одлучили
смо да све то донесемо и поклонимо Удружењу 'Невен'",
рекла је васпитачица Тања Латиновић.
У Удружењу родитеља дје-

це са потешкоћама у развоју
"Невен" обрадовани су традиционалном посјетом малишана приједорског втића. По
ријечима предсједника Весне
Берић, оваква дружења су од
обостране користи.
"Важно је да дјеца упознају
ову популацију и увјере се да
су и то сасвим обични људи,
само са неким посебним потребама. Уосталом, сви ми
имамо различите потребе",
каже Берићева.
Ово удружење има 328 чланова и 39 корисника Дневног
центра.

СРЕЋАН ВАСКРС
ВОДОВОД а.д. ПРИЈЕДОР

СРЕЋНЕ И ВЕСЕЛЕ ВАСКРШЊЕ
ПРАЗНИКЕ ЖЕЛИ ВАМ
МИРА Д.О.О. ЧЛАНИЦА
КРАШ ГРУПЕ

Тринаесторо дјеце из вртића "Сњежана"
у посјети овом удружењу

СВИМ ПРАВОСЛАВНИМ
ВЈЕРНИЦИМА СРЕЋНЕ
И РАДОСНЕ ВАСКРШЊЕ
ПРАЗНИКЕ ЖЕЛИ

СРЕЋНЕ И ВЕСЕЛЕ ВАСКРШЊЕ
ПРАЗНИКЕ ЖЕЛИ ВАМ

СРЕЋНЕ
ВАСКРШЊЕ
ПРАЗНИКЕ
ЖЕЛИ ВАМ

ХРИСТОС ВАСКРСЕ
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Презентован пословни модел

"АКТИВНО СТАРЕЊЕ",
НОВА ДИГИТАЛНА УСЛУГА
ЗА СТАРИЈА ЛИЦА
Текст: Деборах Совиљ
У Приједору је одржана радионица о
развијању пословног модела "Активно
старење", с циљем увођења нове дигиталне услуге за старија лица. Пројекат је
намијењен корисницима услуга домова
за старија лица из Приједора и Бањалуке и већ је у поодмаклој фази, а има потенцијала да се развије у успјешан пословни подухват, поручили су учесници
радионице.
Намјера је да се одређени програми
вјежби превенције и одржавања функционалних моторичких способности,
приближе старијим особама путем модерних технологија.
"Удио старих особа у општој популацији све је већи и наш циљ је да унаприједимо квалитет њиховог живота.
Становништво у Европи све је старије,
продужава се животни вијек, међутим, то често није праћено квалитетом
живљења. Један од задатака овог програма је да покушамо да то унаприједи-

мо", рекао је Илија Стијепић, директор
Високе медицинске школе и учесник
Пројекта.
Трогодишњи пројекат завршава крајем
ове године. "Конкретно у овом пројекту развићемо мрежу заинтересованих
институција у БиХ, а онда ћемо се умрежити и са партнерима из иностранства.
Циљ те мреже је подршка развоју дигиталних услуга у области његе старијих
лица", рекла је Милена Ђуђић, координатор пројекта "D-CARE".
Пројекат реализује Подручна привредна комора Бањалука, у сарадњи с Градом Приједором и другим учесницима.
"Сматрамо да је ово идеална прилика
да се новац из фондова ЕУ искористи за
нешто од чега ће шири аудиториј имати
користи", нагласила је Дијана Ђаковић,
руководилац Канцеларије Привредне
коморе у Приједору.
Пројекат "D-CARE" финансиран је средствима Европске уније, а поред БиХ,
у њега је укључено још осам земаља у
сливу Дунава.

Рецепти на папиру прошлост за пацијенте и
здравствене раднике

ЕЛЕКТРОНСКИ РЕЦЕПТИ

СМАЊИЛИ

ГУЖВЕ У АМБУЛАНТАМА

Бржа услуга за грађане
Текст: Ведрана Нишевић

И у приједорском Дому
здравља од 1. априла почела
је примјена електронских
рецепата. Електронски рецепт,
упутница и здравствени картон
пацијента значе ефикаснији,
бржи и бољи приступ подацима
пацијента и мање гужве у
амбулантама породичне
медицине.
''Грађани се јављају породичном љекару који прописује рецепт. Електронски га
шаљу у апотеку и грађани могу преузети
лијекове, како оне који су на листи Фонда здравственог осигурања, тако и оне
који грађани сами купују. На овај начин
смањују се гужве у администрацији. Омогућује се боља и бржа здравствена заштита'', наводи Ивана Шалабалија, службеник
за информисање у Дому здравља Приједор.
У Градској апотеци истичу да је примјена
електронских рецепата омогућила бржу
и поузданију услугу за пацијенте. ''У свим

Са радионице у Приједору

једне велике манифестације, а то је
плод дугогодишњег рада, јер имамо и традиционалну манифестацију ''Скок преко коже'', на којој смо
и ми угостили колеге са других факултета'', каже Срђан Шобот, предсједник Савеза студената Рударског
факултета.
''Георударијада'' окупља студенте
девет универзитета и сама чињеница да су студенти приједорског
Рударског факултета домаћини

Студенти спремни за "Георударијаду"

Савез студената приједорског Рударског факултета домаћин је
''Георударијаде'' која ће бити одржана од 27. априла до 1. маја у
Требињу, на теренима ''Града Сунца''. Ово је прва ''Георударијада''
коју организује Рударски факултет Приједор.
Испред Савеза студената истичу да
је било размишљања да се ''Георударијада'' организује на Козари,
али због смјештајних капацитета то
нису били у могућности. Најављују

Из Фонда здравственог
осигурања Републике Српске
напомињу да ће бити потребно
одређено вријеме да се сви
прилагоде новом начину рада,
укључујући и осигуранике, које
моле за разумијевање уколико
током примјене електронских
рецепата буде несналажења.

ДОМАЋИН ''ГЕОРУДАРИЈАДЕ'' ОД 27.
АПРИЛА ДО 1. МАЈА

Рударски факултет
Приједор

Текст: Ведрана Нишевић

нашим пословним јединицима издајемо
лијекове који су прописани путем е-рецепта и грађани, односно пацијенти бирају у
којој апотеци ће да подигну рецепт'', каже
Ивана Мршић, магистар фармације.
У Републици Српској је од 1. априла креирано више од 120.000 електронских
рецепата, од чега је реализовано око
87.000.''Сматрамо да је успјешност реализације у овом моменту јако висока, с тим
да смо имали интезиван рад са апотекама
који је трајао шест мјесеци и да је захтијевао техничку спремност и оспособљеност
апотека да се укључе у овај процес'', истакла је Драгана Криваја, пројект-менаџер
испред конзорцијума на реализацији
ИЗИС-а.

да ће се потрудити да буду добри
организатори, али још бољи домаћини и у требињском ''Граду Сунца''. Прилика је ово и да покажу све
што научили на Рударском факултету.
''Ово је први пут да смо домаћини

Рударски факултет у Приједору

показује колико су они успјешни и
препознатљиви, сматра декан ове
установе.
''То је један потпуно атрактиван
и нови вид промоције факултета.
Сама организација са наше стране
значи да смо пуноправни чланови
те асоцијације и да су наши студенти препознати у свијету геологије и
рударства'', додаје Владимир Малбашић, декан Рударског факултета.

22. април 2022.
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Радио-аматерски клуб "Козара"

СЕДАМ ПОЛАЗНИКА НА ОБУЦИ ЗА МУРАЛ ОШ "ПЕТАР
ТИМ РАДИО-МРЕЖЕ ЗА ОПАСНОСТ КОЧИЋ" НАЈБОЉИ

НА ТАКМИЧЕЊУ
УНИЦЕФА

Радио-аматерски клуб
"Козара" из Приједора
организовао је
специјализовани
курс за чланове
Тима радио-мреже
за опасност. За
специјализовани курс
се пријавило седам
полазника.
Текст: Бојана Мајсторовић

Један од љих и Стеван Шеатовић. "Искрено, ово је моја жеља
из дјечачких дана. Када сам видио оглас на друштвеним мрежама за обуку, одмах сам се
пријавио. Познајем људе који
су ангажовани, а и знам чиме се
баве и који је њихов задатак и
колико су круцијални у ванредним ситуацијама", каже Шеатовић.
Потпредсједник Радио-аматерског клуба "Козара" Огњен Вукић каже да овај клуб једини у

Српској има формиран Тим радио-мреже за опасност који је
званично дио система Цивилне
заштите града Приједора.
"Тим радио-мреже за опасност
чини специјализовану јединицу Цивилне заштите града
Приједора и ту смо за потребе
успостављања
комуникације
у ванредним ситуацијама и за
обезбјеђивање алтернативног
напајања електричном енергијом за све субјекте у граду,
када је то потребно у нашем капацитету и колико ми то можемо", каже Вукић.

Чланови овог клуба радо слободно вријеме посвећују усавршавању комуникације у кризним ситуацијама. Предсједник
Радио-аматерског клуба "Козара" Предраг Муњиза каже да
вјежбама доприносе развоју система за заштиту и спашавање.
"Радио-аматеризам је хоби. Можете остварити везе на велике
даљине уз обични комад жице и
уз један радио уређај који имамо у клубу и доста опреме са алтернативним напајањем", рекао
је Муњиза.

Вече задругарства у Бусновима

МЈЕШТАНИМА ПРЕДСТАВЉЕН

РАД ШКОЛСКЕ ЗАДРУГЕ

тивности из школске задруге.
''Мислим да је ово прилика за
дружење мјештана и ученика'',
Ученици Основне школе "Петар истакла је Марија Пиљић, учеПетровић Његош" приредили су ник ове школе. Школска задруВече задругарства у Бусновима га има вишеструк значај, како
и представили мјештанима акТекст: Ведрана Нишевић

за ученике тако и за локалну
заједницу, сматрају у овој образовној установи. ''Припремили
смо двије представе и видеоспот "Викенд у кампу Блатњак'',
с циљем промоције сеоског туризма", рекла је Мирела Средић, наставник српског језика у
Основној школи ''Петар Петровић Његош'' Буснови.
''Школска задруга има вишеструк значај за нашу школу јер
сарађујемо са локалном заједницом и са родитељима наших
ученика, што је од великог значаја", додала је директор ове
образовне установе, Милка Тевановић.
Основна школа ''Петар Петровић Његош'' са подручним
одјељењима броји 97 ученика.

Текст: Ведрана Нишевић
Мурал ''Замишљамо будућност'' ученика Основне школе
"Петар Кочић" проглашен је
најбољим на такмичењу основних школа из БиХ, поводом
обиљежавања 75 година УНИЦЕФ-а. Ова школа је за креативност ученика добијла вриједну
награду, интерактивну таблу.
Побједнички мурал осликале
су Теодора Вукојевић, Тара Црнчевић, Драгана Роквић, Дајана
Чорокало, Тамара Кричковић и
Валентина Вујичић.

''Било је веома занимљиво
осликавати мурал. Приказали
смо како учениви ове школе замишљају будућнот", истакла је
Дајана Чорокало.
Ученице су чланови ликовне
секције, коју годинама у Основној школи "Петар Кочић" води
Маја Јовић Црнчевић, наставница ликовне културе. Након
осликавања на зиду у школи,
пријавили су мурал за УНИЦЕФово такмичење и освојили прву
награду. На такмичењу УНИЦЕФ-а учествовало је 19 школа
из БиХ.

ОДРЖАНО ВЕЧЕ
ПОЕЗИЈЕ У ГАЛЕРИЈИ

Галерија "Сретан Стојановић"

ДО 4. МАЈА ИЗЛОЖБА СЛИКА
ТЕОФИЛА ОКИЉЕВИЋА

ћемо током цијеле године чак и почетком сљедеће
имати изложбе са конкурса", рекао је Дринић.
Мастер вајарства Теофил Окиљевић из Требиња Наредна изложба у галерији биће отворена 6. маја,
први пут излаже своје радове у граду на Сани. када ће бити изложени радови Ђорђа Аралице из
Овом изложбом отворио је овогодишњу излагачку Београда.
сезону. Прича да скулптурама и цртежима настоји
да сачува традицију херцеговачког краја.
"Изложена је комбинација различитих материјала
од дрвета, камена, метала, а има споја и једног и
другог. Изложени су цртежи који су рађени од силикона. Изложба под називом "Цртежи и скулптуре" заправо обједињује све те племените метале",
рекао је Окиљевић.
Вршилац дужности директора Галерије "Сретен
Стојановић", Александар Дринић истакао је да ће
ови радови бити изложени до четвртог маја. "Ова
изложба је изабрана путем конкурса. Очекујем да Са отварања изложбе
Текст: Бојана Мајсторовић

Текст: Ведрана Нишевић
Вече поезије одржано је у Галерији ''Сретен Стојановић''.
Публици се представило пет
пјесника Српског просвјетног и
културног друштва ''Просвјета'', које је и организатор књижевне вечери.
Младен Вучковац истичe да је
ово прилика за дружење са љубитељима писане ријечи. ''Петар Кочић је моја инспирација
из дјетињства из ране младости и ја сам посветио његовом
дјелу и стваралаштву три књиге које сам намјенио и својим
ученицима, да иза учитеља

остане неко дијело'', истакао је
Младен Вучковац, члан СПКД
''Просвјета''.
Српско просвјетно и културно
друштво ''Просвјета'' у Приједору постоји већ 12 година. Истакли су задовољство јер су угостили пјеснике из поткозарског
и подгрмечког краја.
''Овај пут се представљамо са
пет пјесника који су неки чланови, а неки ће то и постати.
Ми смо са правом реномирана кућа која се бави организовањем књижевних вечери.
Публика нас већ препознаје'',
каже Бранислав Кецман, предсједник СПКД ''Просвјета''.

www.kozarski.com
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ПРИJEДOРЧAНИMA КЉУЧНE ПOЗИЦИJE У ВAЗДУХOПЛOВНOM СAВEЗУ БиХ

У Зeници je oдржaнa рeдoвнa сjeдницa
Упрaвнoг oдбoрa и Скупштинe Вaздухoплoвнoг сaвeзa БиХ, крoвнe oргaнизaциje кoja
oкупљa aeрo-клубoвe у зeмљи. Нa сjeдници
су изaбрaни су нoви oргaни Сaвeзa, рукoвoдиoци спoртских кoмисиja и сeлeктoри
рeпрeзeнтaциja. Зaсjeдaњу je присуствoвaлa
и дeлeгaциja Aeрo-клубa "Приjeдoр". Jeднoглaснoм oдлукoм дeлeгaтa, с мaндaтoм
oд чeтири гoдинe, зa прeдсjeдникa Упрaвнoг oдбoрa Вaздухoплoвнoг сaвeзa БиХ изaбрaн je Зoрaн Срeдић. Сaнимир Хaндaнaгић
изaбрaн je зa прeдсjeдникa Пaдoбрaнскe
кoмисиje, a Moмир Maрин зa сeлeктoрa
пaдoбрaнскe рeпрeзeнтaциje БиХ. Maрин je
изaбрaн и у нoви сaстaв Упрaвнoг oдбoрa.
Нa сjeдници су усвojeни плaн рaдa и финaн-

сиjски плaн зa тeкућу гoдину, a утврђeн je
и звaнични кaлeндaр тaкмичeњa зa сeзoну 2022. У кaлeндaру сe, нaпoкoн, пojaвиo
и oвoгoдишњи "Приjeдoр Oпeн" (Пeтрoвдaнски пaдoбрaнски куп). Taкмичeњe ћe
oргaнизoвaти Вaздухoплoвни сaвeз БиХ и
Aeрo-клуб "Приjeдoр", a нaћи ћe сe у oквиру
Истoчнo-eврoпскoг циљaшкoг купa. У Aeрoклубу "Приjeдoр" имeнoвaњe њихoвих пaдoбрaнaцa нa чeлнe функциje у дoживљaвajу
кao изузeтнo признaњe, у гoдини у кojoj сe
низoм мaнифeстaциja oбиљeжaвa вeлики
jубилej – 70. гoдишњицa пoстojaњa. Из oвoг
клубa изрaзили су oчeкивaњe дa ћe нoви
људи дaти нeoпхoдaн импулс у рaду сaвeзa,
тe дa ћe убрзaти рaзвoj пaдoбрaнскoг спoртa
унутaр њe.

"РУДAР" И "ЖEЉO" БEЗ ГOЛOВA РУКOMETAШИ "ПРИJEДOРA"
ДEКЛAСИРАЛИ "БOРAЦ"

Утaкмицa 26. кoлa Прeмиjeр лигe БиХ измeђу
"Рудaр
Приjeдoрa"
и
"Жeљeзничaрa" зaвршeнa
je бeз гoлoвa. Зa трeнeрa
"Рудaрa" Срђaнa Maрjaнoвићa oвo je рeaлaн исхoд
мeчa. Oн je дoдao и тo дa
кaд сe гoвoри o oвoj утакмици трeбa имaти у виду
дa су зa прoтивникa имaли
jeдaн "Жeљeзничaр", тe дa
свaкo кo пoзнaje фудбaл
трeбa дa знa штa тo знaчи.
"Oвдje сe ствoрилa aтмoсфeрa и причa кao дa нaм
дoлaзи eкипa кojу ћeмo ми
сaмo тaкo дa пoбиjeдимo и узмeмo три бoдa.
Ja нe рaзумиjeм тaквo рaзмишљaњe. И дa нисмo у oвaквoj ситуaциjи, глeдajући тaбeлу, зa
мeнe би oвo биo oдличaн бoд", нaпoмeнуo
je Maрjaнoвић. Билa je oвo тeшкa утaкмицa,
пoручили су из прoтивничкoг тaбoрa, уjeднo чeститaвши приjeдoрскoм тиму нa дoбрo

oдигрaнoj пaртиjи. "Кaд сe свe сaбeрe, били
смo ближи гoлу. Aли нисмo гa пoстигли. И
кaд сe нe мoжe пoбиjeдити дoбрo je бaр дa
сe нe изгуби, jeр у oвaквим утaкмицaмa oбичнo прeд крaj свe oдe у сурoтнoм смjeру. И ту
смo имaли и мaлo срeћe", рeкao je стрaтeг
сaрajeвскe eкипe, Eдис Mулaлић.

Приједор домаћин трке "Београд - Бањалука"

БИЦИКЛИМА КРОЗ ЦИЉ
ШЕЗДЕСЕТ НА САТ
Текст: Деборах Совиљ
Приједор је по други пут учествовао у Међународној бициклистичкој трци "Београд
- Бањалука". Ове године као
домаћин циља четврте етапе.
Први до циља стигао је бициклиста из Пољске Алан Банашек, којем је припала зелена
мајица. Градоначелник Приједора Слободан Јавор похвалио
је организаторе 16. трке који су, Пољак Алан Банашек побједник
како је рекао, све одрадили на приједорске етапе
врхунском нивоу и нагласио да
је велика част бити дио овог бициклистичког што потврђује популарност овог спортског
спектакла. Приједорски бициклиста и бх. ре- догађаја."Презадовољан сам свим, драго ми
презентативац Синиша Лукић, због повреде је да смо оправдали степен организације.
није могао да учествује у трци, али је био дио Оно што су моји сарадници и Полиција Репусвечане церемоније уручивања пехара нај- блике Српске одрадили, за сваку је похвалу",
бољима. По први пут, трка је имала пет етапа, рекао је Владимир Куваља, директор трке.

ПОЉАК ЈАКУБ КАЧМАРЕК ПОБЈЕДНИК ТРКЕ
Пољак Јакуб Качмарек побједник је 16. трке "Београд – Бањалука" која
је завршена у највећем граду Републике Српске. Пољски представник је
тако поновио успјех од прије двије године.

ШЕСТ МЕДАЉА
ЗА "ШОДАН" У
ТЕСЛИЋУ

У Teслићу je oдржaнo тaкмичeњe зa кaрaтистe "Teслић Oпeн 2022". У кoнкурeнциjи 211 тaкмичaрa
из 15 клубoвa, пoдмлaђeнa eкипa Кaрaтe клубa
"Шoдaн" из Приjeдoрa oсвojилa je три злaтнe и
три срeбрнe мeдaљe. Злaтнe мeдaљe oсвojили су
Нeнaд Tрнинић, Кристиjaн Шoлaja и Њeгoш Буjић,
дoк су срeбрнe мeдaљe oсвojили Стeфaн Дринић,
Лaзaр Вукић и Стeфaн Toпић.

Oмладински
рукoмeтни клуб "Приjeдoр" сa
35:25 сaвлaдao je eкипу OРК "Бoрaц м:тeл", у
сусрeту 17. кoлa Другe
лигe Рeпубликe Српскe
- групa Зaпaд. Приjедoрски рукoмeтaши били
су бoљи и зaслужeнo су

слaвили у "Бoрику". У
тиму тренера Златка Јосића истакли су се Давид
Ђаковић и Немања Крагуљ који су постигли по
дeсeт голова, док је код
домаћих Алексеј Богданић зaбиљeжиo седам, а
Коста Штрбац шест пого-

дака. Oвим je "Приjeдoр"
уписаo пeту узaстoпну
пoбjeду, a трeбa нaглaсити дa у прoљeћнoм
диjeлу сeзoнe нe знajу
зa пoрaз. Вeћ у суботу,
нa свoм тeрeну, дoчeкуjу
првoплaсирaну
eкипу
"Чeлинцa", која иза себе
има 15 побједа и само
један пораз. Дeрби кoлa
игрa сe у Спoртскoj двoрaни "Mлaдoст", сa пoчeткoм у 18.00 чaсoвa. Улaз
je слoбoдaн, a из eкипe
"Приjeдoрa" пoзвaли су
љубитeљe рукoмeтa дa
дoђу у штo вeћeм брojу,
пoдржe клуб и уживajу у
дoбрoj рукoмeтнoj прeдстaви.

JУНИOРКE AК "ПРИJEДOР"
ШAMПИOНКE
БИХ У КРOСУ
Aтлeтски клуб "Приjeдoр" учeствoвao je
нa Eкипнoм првeнству БиХ у крoсу, кojи
je прoтeклe субoтe oдржaн нa Спoртскoм aeрoдрoму "Jeгин луг" у Кaлeсиjи.
Учeствoвaлo je вишe oд 100 тaкмичaрa
из 12 клубoвa. Tрeнeр Зoрaн Рaдинoвић
рeкao je дa je зaдoвoљaн рeзултaтимa
нaрoчитo jуниoрки, кoje су пoстaлe
шaмпиoнкe БиХ. Зa jуниoрску eкипу нaступилe су Aнaстaсиja Удoвичић, Сaрa
Дeшић и Нeвeнa Шeвa. У Кaлeсиjи je
нaступилa и цицбaнскa сeлeкциja "Приjeдoрa". Нaтaлиja Кнeжeвић, Гaбриjeлa
Крaгуљ и Вaњa Ћулубрк oсвojилe су
пeтo мjeстo.

ПОКЛОН
ПРИЈЕДОРСКИХ
"ГРОБАРА"
ВОЉЕНОМ КЛУБУ

Приje 30 година кошаркашки београдског "Партизана" постигли су шампински пехар Евролиге.
Допринос обиљежавању великог јубилеја дало
је и Удружење навијача "Гробари Приједор".
Они су легендарном тренеру Жељку Обрадовићу уручили умјетничко дјело, које мотивима
веже "црно-беле" и Приједор. Пригодни поклони уручени су и предсједнику КК "Партизан", а
поклон свима била је побједа против "Цибоне"
те вечери. Делегацију приједорских "Гробара"
чинили су Стојан Јањетовић, Радојица Тејић,
Игор Сувајац, те Дејан Гајић из Градишке.

Припремио: Зоран Јелић

22. април 2022.
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МАЛИ ОГЛАСИ

ФОТОГРАФИЈЕ
ЧИТУЉА ЧУВАМО
40 ДАНА

ХИТНО!!!

Потребан конобар/ица због проширења посла у
ресторану "Шуки" у Саничанима, Приједор.
Почетак рада ОДМАХ!
Све информације на телефон: 065/640-559.

Дана 15.4.2022. у 79. години живота
преминула је наша

Дана 17.4.2022. у 87. години живота
преминула је наша драга мајка и сестра

НАДА ЛАЈИЋ
(1943-2022)

Драгој супрузи, вољеној мајци, баки и
прабаки. Хвала ти за сву љубав коју си
нам пружила. Твоји: супруг Бошко, кћерке Сњежана и Силвана,
зетови, унучад и праунучад.

18422

Дана 27.4.2022. навршава се тужна година
од смрти драгог и вољеног

РУЖА МАРЈАНОВИЋ
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. Твоји: синови Ратко и Рајко, брат
Стево, сестре: Мира, Милка и Рада са породицама.
16635

Последњи поздрав сестри

ТАЊИ
Од брата Миле и сестре Дрене са породицама.
16627

МИЛАНА ПЕТОША
(1954-2021)
Остаје најљепше сјећање на тебе, које ћемо чувати
заувијек. Ти си у нашим срцима и живјећеш док смо ми
живи. Твоји: супруга Вера, дјеца Татјана и Горан, унучад
Драган и Горан, снаха Сања.
16630

Дана 16.4.2022. у 62. години живота
преминула је наша драга

Дана 27.4.2022. навршава се година
дана како нас је напустио наш вољени
и једини брат

ТАТЈАНА
ГАВРАНОВИЋ

МИЛАН ПЕТОШ

Последњи поздрав вољеној мајци и
супрузи. Твоји: супруг Ненад, кћерка
Неда и син Небојша.

Драги наш брате, ништа није исто као
прије. Почивај у миру, а твоје сестре
Милена, Мира, Драгојла, Гордана,
Нада, Рада, Милица и њихове породице
чуваће те од заборава.

16627

16628

www.kozarski.com

^ITUQE 15.

Тужни помен четрдесет дана
од смрти моје драге колегице

Дана 22.4.2022. навршавају се
три године од смрти наше драге

ГОГЕ

ДУБРАВКЕ (Ранка) ХРВАЋАНИН

Почивај мирно у Божијим пространствима,
а ја ћу наше другарство чувати од заборава.
Слађа са породицом.

СЛАЂЕНКА-ДЕНКА ТУБИНА
(1971-2019)

Љубав, успомене и сјећање на тебе чувамо
у нашим срцима. Ожалошћени: мајка Мира,
сестра Зденка, брат Зденко и снаха Неда.

Увијек у нашим мислима. Вјечно у нашим
срцима. Мајка Драгица, супруга Рената, синови
Саша и Данијел.
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Посљедњи поздрав нашој драгој мами
и баки

Дана 22.4.2022. навршавају се три тужне године
од смрти

Дана 23.4.2022. навршавају се три тужне
године од смрти драгог и вољеног
супруга

Дана 13.4.2022. у 72. години живота
преминуо је наш драги супруг, отац и
дјед

СВЕТО
ДРАЖИЋ
Не можемо те вратити, али ћемо те
заувијек чувати и вољети у нашим срцима и мислима. Са тугом
и љубављу твоји: супруга Нада, синови Дарко и Драган
16631
са породицама.
Последњи поздрав стрицу

БОРИ (Љубомира) ГОРОНИЋ
(1963-2022)
Поносни смо што смо те имали. Никад
те нећемо заборавити. Твоји најмилији:
кћерка Жељка, зет Бојан, унука Ема и
унук Виктор.

СВЕТИ
ДРАЖИЋУ

МИЛАНА ЋОРИЋА
Нема ријечи које те могу ожалити,
ни времена у којем ћу те заборавити.
С љубављу и поштовањем, чувам те
од заборава. Ожалошћена супруга
Драгојла Ћорић.
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БОРИ
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Последњи поздрав стрицу

Дана 23.4.2022.
навршава се девет
година од смрти нашег
оца и дједа

Посљедњи поздрав
драгој стрини

С љубављу и поштовањем вјечно ћемо те чувати и носити у
нашим срцима и мислима. Од синовца Зорана са породицом.

СВЕТИ
ДРАЖИЋУ

РАНКА

(Љубомира)

(Млађена)

(1963-2022)

(1941-2013)

ГОРОНИЋ

КЕСАРА

Заувијек у нашим срцима. Твоји: син
Младенко и кћерка Данијела са породицама.

Мирослав са породицом и Бојана.
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Посљедњи поздрав драгој сестри и тетки
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Посљедњи поздрав драгој сестри

БОРИ (Љубомира) ГОРОНИЋ
(1963-2022)

Сестра Зора са кћеркама Горданом и Татјаном.

Нека те анђели чувају, а ми ћемо у срцима заувијек да те
носимо и волимо. Од синовца Горана са породицом.

БОРИ (Љубомира) ГОРОНИЋ
(1963-2022)

16634

Брат Ратко са породицом.
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ФОТОГРАФИЈЕ
ЧИТУЉА
ЧУВАМО
40 ДАНА

22. април 2022.
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ГРАД ПРИЈЕДОР
Градоначелник

ХРИСТОС
ВАСКРСЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Слободан Јавор

УПУЋУЈЕМО ВАМ ИСКРЕНЕ
ЧЕСТИТКЕ ПОВОДОМ
НАДОЛАЗЕЋИХ ВАСКРШЊИХ
ПРАЗНИКА, СА ЖЕЉОМ ДА ИХ
ПРОСЛАВИТЕ У БЛАГОСТАЊУ И
УЗАЈАМНОМ ПОШТОВАЊУ.

GRAD PRIJEDOR
Skupština grada

SREĆAN
VASKRS

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Mirsad Duratović

НАЈИСКРЕНИЈЕ ЧЕСТИТКЕ ЗА
ВАСКРС
ЖЕЛИ ВАМ
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