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2. AKTUELNO

ЗАСЈЕДАЛА СКУПШТИНА ГРАДА

ПОВЕЋАНЕ ЦИЈЕНЕ ВОДЕ И ОДВОЗА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА
Текст: Бранка Дакић

Одборници Скупштине града
Приједора усвојили су одлуку о
повећању цијена услуга водоснабдијевања и каналисања отпадних вода и повећању цијена
одвоза комуналног отпада. Тако
ће просјечан рачун за домаћинство бити већи за девет одсто,
за индустрију и занатски сектор
4,95 одсто, а за буџетске потрошаче 6,4 одсто.
"Свједоци смо да је дошло до
поскупљења свих роба и услуга. Скупља је струја, нафта, ми
смо прошле године потрошили
600.000 КМ електричне енергије, а ове године 800.000. Један
дио средстава од већих цијена
отићи ће на разлику у цијену
обавеза које плаћамо, а један
дио биће искоришћен за формирање Инвестиционог фонда",
истакао је директор "Водовода",
Владо Рељић.
Од првог маја биће већи и рачу-

СКУПШТИНА НИЈЕ
ПРИХВАТИЛА
ИНИЦИЈАТИВУ ЗА
СМЈЕНУ КОВАЧЕВИЋА
Одборници Скупштине
града Приједора били
су против тога да се на
дневни ред сједнице
уврсти
иницијатива
за смјену замјеника
градоначелника,
Жарка Ковачевића. За
овај приједлог Клуба
одборника ДНС-а, било
је шест одборника, 12 је
било суздржаних и шест
против.

ни за одвоз отпада, и то само за
домаћинства. Повећање је минимално, тако да ће мјесечни
рачун у просјеку бити већи за
1.50 КМ.
"У свим сферама друштва дошло је до повећања цијена. Ми
већ имамо ситуацију да нам
поједини добављачи раскидају
уговоре, јер нису у могућности
да испоштују све рокове и цијене. Дошло је до повећања цијена репроматеријала, а највећи
проблем је дивљање цијена
нафте", рекао је директор "Комуналних услуга", Далибор Грабеж.
Повећање цијена поменутих
услуга је оправдано, сматрају у
Клубу одборника СНСД-а. Циљ
је, додају, да градска предузећа
несметано функционишу.
"Сигурни смо да неки грађани
могу плаћати повећану цијену,
тако да требамо разматрати могућност да изађемо у сусрет социјалним категоријама", сматра
шеф Клуба одборника СНСД-а,
Горан Велаула.
Приједлог ДНС-а да ова тачка буде повучена са дневног
реда није прихваћен. Иако је
повећање минимално, у овој
странци сматрају да је то удар
на буџет грађана.
"Сматрамо да плате не могу

пратити повећања цијена. Стандард грађана је све лошији", рекао је одборник ДНС-а, Драган
Ромчевић.
Скупштина је усвојила и одлуку
о додјели награда и признања
повоодм 16. маја, Дана града. Плакета града постхумно
ће бити додијељена убијеном

МИЛОШ МАРЈАНОВИЋ НА ЧЕЛУ ПРИЈЕДОРСКОГ
ДОМА ЗДРАВЉА
Милош Марјановић именован је, на сједници
Скупштине града Приједора, за вршиоца дужности
директора приједорског Дома здравља. За
постављање Марјановића на ову функцију гласало
је 18 одборника, док су два била суздржана и нико
против. Марјановић, који је кадар СНСД-а, тренутно
обавља функцију директора Дома за дјецу и омладину
ометену у развоју.

ЗА ДАН ГРАДА БЕСПЛАТАН ПАРКИНГ И ПРЕВОЗ
"АУТОТРАНСПОРТОМ"
У Приједору ће 16. маја, када се обиљежава Дан града, бити бесплатна услуга паркинга и јавног превоза
"Аутотранспорта" на свим линијама у градском и приградском саобраћају, рекао је предсједник Скупштине
града Мирсад Дуратовић. Он је навео да је бесплатна
услуга паркинга на Дан града приједлог градоначелника.
начелнику Сектора криминалистичке полиције, Раденку Башићу. Повеља почасног грађанина отиће ће у руке српског
члана Предсједништва, Милорада Додика, док ће награда
Града бити додијељена Гимназији "Свети Сава" и "Водоводу".
У СДС-у су имали примједбе

када је у питању Повеља почасног грађанина, док у СНСД-у ту
не виде ништа спорно.
"Они нису доставили ниједан
приједлог и сматрам да њихова
примједба није коректна. Сматрам да би активније требали
учествовати у свему", истакао је
Горан Велаула.

Медицинари не одустају - На мирним протестима затражили исплату новчане помоћи

ЈАВОР: НИСАМ ПРОТИВ, ЧЕКАМО РЕБАЛАНС БУЏЕТА
И ЗАЈЕДНИЧКИ САСТАНАК

Јавор се обратио медицинским радницима
Текст: Бојана Мајсторовић

Радници Болнице "Доктор Младен Стојановић" и
Дома здравља Приједор одржали су мирни скуп
у парку преко пута зграде Градске управе, како би
изразили незадовољство што им из локалног буџета није исплаћена новчана помоћ због рада током
пандемије вируса корона.

Са окупљеним радницима
разговарао је градоначелник
Приједора, Слободан Јавор
који им је поручио да ће им
помоћ бити планирана ребалансом буџета.
Предсједник Удружене синдикалне организације доктора медицине, медицинских сестара и техничара
приједорске болнице, Давор
Хрњић навео је да медицински радници неће одустати од
захтјева за новчану помоћ.
"Тражимо оно што су добили
медицински радници из других средина као што су Бањалука, Бијељина, Требиње, Вишеград, Зворник, Градишка,
Лакташи, Прњавор. Тражимо
да нам се обрате и приме нас
коначно на састанак и кажу
нам колика ће помоћ бити и
када", рекао је Хрњић.
Предсједник Струковног синдиката медицинских сестара и техничара приједорске
болнице, Ивана Давидовић

рекла је да у овом окупљању
радника нема политичке позадине.
"Само тражимо оно што је
већина градова у РС добила,
никакве политичке позадине
нема. Наш захтјев нема везе
са старачким домовима, јер у
старачки дом нико није могао
да буде примљен без ПСР теста. Ми се боримо за све раднике болнице, дома здравља
и трансфузије", навела је она.
Предсједник Струковног синдиката медициснких сестара
и техничара у Дому здравља,
Сњежана Добријевић сматра
да су радници ове установе
заслужили новчану помоћ.
"Не тражимо помоћ од Градске управе, очекујемо и тражимо новац од наше установе
који смо зарадили и који нам
је обећан. У Дому здравља
нема радника који није на
неки начин учествовао у борби са ковидом", рекла је она.
Градоначелник
Приједора,

Слободан Јавор навео је да
здравствене раднике треба
уважавати и да нико не бјежи
од тога да им помогне, али да
је договорено да им се новчана помоћ исплати након ребалнса буџета.
"На састанку који смо одржали они нису рекли "исплатите
нам за пет дана, 15 или 20". Ја
сам дошао на "готов буџет",
не могу сада узети ставку која
не постоји и пустити исплату.
Рекао сам да се тек на ребалансу буџета та ставка, помоћ
здравственим
радницима,
може појавити, јер је овако
физички нема и не може се
исплатити. Тиме би прекршио
Закон", рекао је Јавор.
Додао је да су му стигли
захтјеви и осталих здравствених установа из Приједора,
те да сматра да би свим радницима требало исплатити
новчану помоћ која ће бити
мања од 500 КМ.

www.kozarski.com
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Врећа брашна у Приједору кошта 30, а у Бањалуци чак и око 37 КМ

СТАВ

НИЖЕ ЦИЈЕНЕ
МОГУЋЕ НАКОН ЖЕТВЕ

У Приједору је врећа брашна од 25 килограма претежно око 30 КМ, док је у
Бањалуци достигла и 37 КМ на појединим продајним мјестима. Из Удружења
млинара Републике Српске кажу да је могуће да су цијену брашна увећали
млинари који остају без старих залиха пшенице.

3.

АКО НЕ
МОЖЕ ГРАХ,
НЕК СЕ БАР
МУЗИКА
ВРАТИ
Припремила: Мира Згоњанин

Васкрс је прошао радно и Први мај ће.
Новинарски ћемо се облизивати око
туђих роштиља, мјеркати ледено пиво,
наздрављати с понеком ракијицом, ако
ко понуди и зна се радити. Мољакати
за по коју изјавицу, правити се индиферентни према прасетини и јагњетини,
знаш оно крупних очију смарати да ниси
гладан, а јеси, јер како људима да отмеш
залогај нечег што по кили кошта 30 марака.
Да је крилце и Боже помози, али ово, па
то друже не иде. Мораш имати бар мало
образа, мада овај наш новинарски, уколико нема неке пусте потребе, неким и
није нешто на цијени. За шта ме искрено
заболе, што би народски саопштио један
мој друг. Наравно, има нас још који ће
на тај дан радно, а синдикалисти ће, па и
ови који штите моју браншу, колико сам
информисана, манифестационо, симболично, у некој градској шетњи, да нагласе права оних чије интересе заступају. Па
и моје.

Скочиле цијене брашна
Текст: Бојана Мајсторовић

,,

У приједорској пицерији се
присјећају да су прије поскупљења
врећу брашна плаћали 17 КМ, док
је она сада скоро дупло скупља.
Власник пицерије Бојан Каурин
наводи да су цијене парчета пице
од љетос увећали за 30 фенинга, а
палачинке 20.

Млинари увозе пшеницу из Мађарске
која је дозволила извоз раније уговорених испорука. Од маја очекују да и Србија дозволи извоз пшенице. Тренутно
тона пшенице у Мађарској кошта 400
евра, а у Србији 300 евра.

произвођач
цијену
брашна
усклађује са цијеном пшенице коју
има на залихама.
"Велика је разлика у цијени
пшенице која је купљена прошле
године у жетви и цијене пшенице
која се сада набавља. Ту су разлике
више него 100 одсто. Млинари
коригују цијене са тренутним
набавкама. Они млинари који

Зоран Кос: Млинари коригују
цијене са тренутним набавкама
"Нормално да је теже. Ми смо
нешто ситно дигли цијену, а није
ни близу оног колико су нам
основне намирнице са којима
радимо поскупјеле. Све је скоро
100 одсто поскупјело. Настојимо
да прегурамо овај период уз наду
да ће се, колико толико, цијене
вратити у нормалу", рекао је
Каурин.
Предсједник Удружења млинара
РС, Зоран Кос истиче да сваки

Бојан Каурин: Надамо се да ће
се цијене вратити у нормалу

Плех музика у Љубији

имају старије залихе не морају то
да раде често, док они који сада
купују по новим цијенама морају
чешће кориговати цијене", каже
Кос.
Наводи да млинари вјерују да више
неће бити великог раста цијена
брашна, и да се о нижој цијени
може размишљати након јулске
жетве.

Они ће послије на неко мало дружење,
па и синдикалисти имају душу, што не
замјерам, мада би ми умјесто те њихове
шетње више одговарала нека чорбица
из заједничког казана. Лакше би ме увјерили да ме воле, а овако сам у дебелој
дилеми да ли шетњицу и дружење да
прихватим као безусловну подршку и
љубав или да коначно одустанем од потраге за синдикалним емоцијама. И себи
признам да је љубав једнострана.
Лијепо је да ће првомајско дружење
бити без дистанце, без маски, можемо
се загрлити док пјевуцкамо неку радничку или народњачку. Корона је скоро
па у минусу, мало смо одахнули, одахнули су и медицинари, они који су били на
првим линијама. Људи за свој посао траже награду, ни то не замјерам, људски
је, али зашто и они који су обољеле од
короне мање виђали од нас новинара?
Некако би поштено било добити одговор
и на то питање.
Дијелом и због професије, па и ове моје,
која је неријетко само с маскама, оним
најјефтинијим, најчешће на тешке муке
поклоњеним, била на свим мјестима,
гдје многи други ни ногом крочили нису.
И за то нисмо добили ништа, ваљда зато
што ништа нисмо ни тражили. Али зато
корону јесмо, неки и по два пута, да потврде. У ситном скору, остали смо дакле
без чорбе, без прасетине, па и младог
лука, с прележаном короном и с првомајском пјесмом на уснама која опет
није за буђење. А ваља уранити. Ако ме
сјећање не вара, с оним љубијским оркестром плех музике и уранци су били
много љепши. Ако не може грах, молим,
нек се бар музика врати.

29. април 2022.

4. INTERVJU

Раденко Рељић, начелник општине
Козарска Дубица
економске оправданости има. Тај пројекат је постојао још за
вријеме СФРЈ.

К

акво је тренутно стање
у буџету општине, с обзиром да сте по преузимању мандата затекли огромозарска Дубица на дуговања?
једна је од општина која је погођена земљотресом - Била је огромна дубиоза,
крајем 2020. године. буџет је био задужен од три до
Колика је штета од зе- четири пута, а буџет општине је
мљотреса и шта је досад отприлике неких осам или деурађено по питању сана- вет милиона, а дугови су били
ције?
око 30 милиона марака, са
свим кредитниЅм задужењима.
- Добили смо доста новца Захваљујући мјерама Владе РС,
од Србије и приоритет нам је која је директно убризгавала
био да помогнемо грађанима,
који су претрпјели штету на новац у наш буџет, успјели смо
објектима. Имали да се ријешимо бројних судских
смо више пресуда, за које је из буџета исод 700 плаћено више од три милиона
марака. Били смо у безизлазној
ситуацији и била је упитна ликвидност општине. Захваљујући
Влади Републике Српске, ми
смо успјели санирати дубиозу. Није то још завршено, али
успјели смо санирати неких 40
одсто буџета. Сада стижемо редовно исплаћивати студентске
стипендије, социјална давања
и друге обавезе.

К

та инвеститорима су отворена.
Ми смо спремни да озбиљном
инвеститору у Пословној зони
"Липова греда" дамо бесплатну
земљу и све друге привилегије.
Оно што смо ми схватили јесте
да требамо дати прилику нашим
домаћим инвеститорима, а сматрам да су будућност Козарске
Дубице и Републике Српске мале
приватне фирме. Козарска Дубица прије рата имала је велике
фирме које су запошљавале и по
неколико хиљада радника и то
је оно што је развијало Дубицу.
Међутим, распадом Југославије,
те фирме су се угасиле и ми смо
због тога имали пад прихода и
пад животног стандарда.

К

озарска Дубица је и пољопривредни крај. Да ли су
у буџету планиране субвенције за пољопривреднике,
с обзиром да поскупљења са
којима су суочени?
- На подручју општине имамо
дио земље који је у власништву
Републике Српске. Ове године
смо за скоро 50 пољопривредника, по повољним цијенама
дали ту земљу да обрађују. Мислим да ћемо то урадити и на-

ПЛАТА МИ НИЈЕ МОТИВ,
РАДИМ У ИНТЕРЕСУ ГРАЂАНА

Козарска Дубица
обиљежила је Дан
општине и 77 година
од одбране у Другом
свјетском рату.
Био је то повод да
разговарамо са првим
човјеком ове локалне
заједнице, Раденком
Рељићем.
Припремила: Бранка Дакић

К

оји су пројекти у Козарској
Дубици планирани у овој
години?

- Имамо неколико пројеката,
а већина њих финансира се из
средстава донације Владе Републике Србије и Владе Републике Српске. Конкретно, планирамо обнову зграде у којој је
била смјештена Рaдио-телевизија Козарске Дубице, а која је
оштећена у земљотресу и штета
је око 500.000 КМ. Очекујемо
да ће зграда за неких 100 дана
бити у потпуности реконструисана. У плану је и реконструкција Ватрогасног дома, у који
ништа није улагано више од
30 година. Такође, планирамо
реконструкцију
регионалних
и магистралних путева, а за то
ће средства обезбиједити Влада Републике Српске. Ми ћемо
учествовати и у изради пројектно-техничке документације за
пут Приједор-Козарска Дубица,
који није саниран више од 20

Гостовање на Телевизији Приједор
година. Вриједност тог пројекта
је неколико милиона марака и
највјероватније ће бити финансиран из средстава предузећа
"Путеви РС".

О

захтјева грађана и скупштинском
одлуком, грађанима смо додијелили новац у износу од око
700.000 КМ. Дио новца који је
остао, искористићемо за реконд којег је значаја из- струкцију јавних објеката. Сви
градња брзе цесте Прије- грађевински радови требали би
бити готови у току ове године.
дор-Козарска Дубица?

- Размотрићемо када ће бити
готова пројектно-техничка документација и радови се могу
очекивати можда за годину и по
дана, док завршимо све око експропријације, док се прикупи
сва потребна документација и
остало. Та брза средства много
би значила, јер би повезала сјеверни дио Српске са Приједором и Федерацијом БиХ, тако да

О

сим од стране Србије, да
ли је било још помоћи и
донација?

- Наравно. Влада Републике Српске притекла је у помоћ већ
првог дана и на наш рачун је
пребачено 100.000 КМ, које смо
искористили за санацију објеката, који су били погођени земљотресом.

К

редне године. Такође, ми у буџеакво је стање у Скупшти- ту планирамо између 50 и 100
ни? Ко чини већину?
хиљада марака за субвенције за
пољопривреднике.
- Прошле године смо имали веома турбулентне сједнице. СНСД
едан сте од ријетких начелсада има стабилну скупштинника који је, по преузимању
ску већину. Од 27 одборника,
мандата, смањио своју плами имамо 20, нема проблема у ту. Да ли би овај примјер требараду Скупштине. Такође, похва- ли слиједити и други?
лио бих рад свих одборника, и - То је ствар личног чина, јер плапозиције, и опозиције, јер нема та не би требала бити мотив. Ја
ту неразумних захтјева.
сам себи умањио плату на 2.500
КМ, а плата мојих претходника
аква је привредна слика била је знатно већа. Мислим да
Козарске Дубице?
су овај примјер слиједили и градоначелници и начелници оп- Привредна ситуација је стабил- штина и градова у Федерацији.
на и вољели бисмо да имамо и У Козарској Дубици су, такође,
више пословних субјеката. Вра- најмање и одборничке накнаде.

К

Ј

www.kozarski.com
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Родитељи тражили, Град одобрио

СУБВЕНЦИЈЕ ЗА БОРАВАК МАЛИШАНА У
ПРИВАТНИМ ВРТИЋИМА

Текст: Деборах Совиљ

Град Приједор ће, на приједлог Клуба одборника СНСД-а
и захтјев родитеља дјеце која похађају приватне вртиће,
субвенционисати трошкове смјештаја дјеце у приватним
вртићима.

Јавор: Подржати родитеље
"На тај начин престаће подјеле између
дјеце која похађају приватне и државне
вртиће, јер ни они ни њихови родитељи
нису криви што Приједор нема довољно смјештајних капацитета у јавним
вртићима. Свједоци смо честих поскупљења и све је то додатни удар на џепове родитеља", рекао је градоначелник Слободан Јавор.
Додаје да ће субвенционисање бити
уврштено као посебна ставка код ребаланса буџета, који би требало да се
у мају нађе пред одборницима. Јавор
је изразио наду да ће овај приједлог
наићи на подршку и позиције и опозиције. Град разматра финансирање 25 до
50 одсто трошкова, односно минималних 70 КМ по дјетету.
"Чињеница је да стање у градском
буџету није бајно, али морамо наћи

средства да подржимо родитеље чија
дјеца иду у приватни вртић. Конкретни
износ биће познат након сагледавања
финансијске ситуације", рекао је градоначелник Приједора.
У приватни приједорски вртић "Мики и
Мини" смјештено је око 200 малишана
распоређених у три предшколска објекта на подручју града. Цијена смјештаја
износи 240 КМ мјесечно, с тим да ће,
од наредног мјесеца, та цифра порасти
на 280 КМ. У свјетлу најављеног поскупљења и чињенице да неки од родитеља плаћају боравак за двоје дјеце,
Савјет родитеља обратио се писменим
захтјевом Градској управи, тражећи да
Град субвенционише смјештај дјеце у
приватним, као што то годинама ради
за јавне вртиће. Обрадовао их је позитиван одговор.
"Веома смо срећни због таквог одговора Градске управе. Поскупљења која су
оптеретила сво становништво, одразила су се и на трошкове вртића", рекла

Приватни вртић од маја 280 КМ мјесечно
је Бранка Тривић, чији син двије године
иде у приватни вртић.
Александар Шкорић свјестан је да би
неки родитељи, без субвенција Града,
само за смјештај двоје дјеце у приватни вртић, издвајали износ приближан
минималној плати. О другим животним
трошковима да се не говори. Старији
Шкорићев син је, до поласка у школу,
ишао у приватни вртић, а сада и млађи.
"Прије мјесец дана, Савјет родитеља
предузео је одређене активности у вези
са изједначавањем корисника услуга

Град Приједор субвенционише 300 КМ по дјетету за смјештај
у јавном вртићу "Радост", који мјесечно кошта 450 КМ, а
родитељи плаћају 150 КМ. На упис у јавни вртић ове године
чека 170 дјеце, а у приватни око 60. У Градској управи очекују да
ће проблем с листама чекања бити ријешен изградњом новог
вртића, о чему ће представници Града ускоро разговарати
са предсједницом и премијером Републике Српске. Почетна
пројекција од два милиона КМ потребна за изградњу вртића,
због поскупљења је порасла на три и по милиона КМ. Одређен
износ би сносио републички ниво, а дио Град. Вртић би требало
да буде стављен под кров до краја године.

предшколског образовања на територији града, с обзиром да дуги низ година Град субвенционише само смјештај
у јавној предшколској установи. Драго
ми је да је Градска управа експресно
препознала наше захтјеве за субвенционисањем и да ће се ова тема наћи
пред одборницима наредног мјесеца",
рекао је Шкорић.
Родитељи истичу да боравак у вртићу
није само најбезбједнији начин чувања
дјеце, већ малишани уче кроз игру,
стичу социјалне вјештине и дијеле радосне тренутке са својим вршњацима,
попут прославе рођендана. Приватни
вртић "Мики и Мини" у Приједору ради
непуних седам година. Запошљава 28
радника, од којих је 19 васпитача, распоређених у девет васпитних група и
три предшколска објекта. Како кажу,
били су присиљени на непопуларан корак подизања цијене услуга.
"На наше велико задовољство, локална
заједница је позитивно одговорила на
захтјев родитеља. У вртићу се трудимо
да задовољавамо све потребе малишана и да будемо у складу с њиховим
развојним потребама", рекла је Наташа
Унијат, главни васпитач.

НПС ОРГАНИЗОВАО АКЦИЈУ

Помоћ Владе Републике Српске

ЈАВНИМ КУХИЊАМА 500 ТОНА ПОМОЋИ ДУШКУ СТОЈАНЧИЋУ
ПШЕНИЦЕ И ОСНОВНЕ ЖИВОТНЕ
НАМИРНИЦЕ
Текст: Ведрана Нишевић

Сигуран оброк за 450 корисника у Приједору
Јавне кухиње у Републици Српској поново су добиле помоћ
од Владе. Овај пут ријеч о 500
тона пшенице, ту је и помоћ у
виду конзервиране хране, уља,
шећера и соли. На том списку
за расподјелу средстава налазе се и двије приједорске јавне

кухиње.
Мирко Мандић корисник је
Јавне кухиње ''Хлеб живота''.
Ту долази свакодневно по оброк, јер како каже, то му много
значи, с обзиром да нема никаква финансијска примања.
"Значи пуно. Нигдје нисам за-

послен. Немам пензију. Радио
сам у фирми 23 године, шта ћу
и ово је добро", рекао је он.
Из ''Хлеба живота'' и ''Оптимиста'' истичу да ће им и ова додатна помоћ доста олакшати
рад.
"Драго ми је да видим да и
Влада РС размишља о тим
корисницима, јер заиста има
потребе, како у Приједору,
тако и у другим градовима
на подручју Српске", рекао је
Данко Малешевић, предсједник Хришћанско-хуманитарног
удружења ''Хлеб живота''.
"Хвала Влади РС, хвала људима који мисле о социјално
угроженим и понављам да ће
нам ово бити од велике користи", додао је Зијад Чанић,
предсједник Удружења грађана ''Оптимисти''
Јавна кухиња ''Хлеб живота''
броји око 150, док Удружење
грађана ''Оптимисти'' броји
око 300 корисника.

Текст: Перо Шпадић
Градска организација Народне партије Српске Приједор је поводом највећег хришћанског празника Васкрса
организовала хуманитарну акцију помоћи тешко обољелом и социјално
угроженом Приједорчанину, Душку
Стојанчићу.
На ову акцију су се, по ријечима Оливере Брдар Мирковић, предсједника
Градске организације НПС-а Приједор, одлучили након приче о Стојанчићу коју је објавила наша медијска
кућа.
"Одлучили смо да покушамо на овакав начин да се удружимо и помо-

гнемо да му олакшамо његову тешку
ситуацију, с обзиром да се ради о човјеку који има тешка обољења. Као
млад оболио је од епилепсије, након
тога и од депресивног поремећаја.
Одлучили смо да прикупимо новчана
средства, како бисмо му то донирали. Предсједник наше партије, Дарко
Бањац, се такође одазвао овој акцији. Он ће, како је најавио, донирати
комплетан материјал за санацију купатила и све оно што је потребно да
се то уреди и буде пристојно за један
нормалан живот", рекла је она.
У просторијама приједорског НПС-а
организован је Дан отворених врата
за Душка.

29. април 2022.
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ПОЛОЖЕНИ ВИЈЕНЦИ ЗА
СТРАДАЛЕ У ЛОГОРУ "ЦИГЛАНА"

Пoлaгaњeм виjeнaцa oбиљeжeнo je 80 гoдинa oд фoрмирaњa, тe
79 гoдинa oд oслoбaђaњa устaшкoг лoгoрa "Циглaнa". Oни кojи су
кao дjeцa прeживjeли "Циглaну" и дaнaс сe сjeћajу ужaсa кojимa су
тaмo свjeдoчили.
трeбa дa буду oпoмeнa нoвим
нaрaштajимa, aли и лeкциja дa
сe стрaхoтe из прoшлoсти нe
пoнoвe у будућнoсти, пoручиo
je Рaнкo Кoлaр, вршилац дужности нaчeлникa Oдjeљeњa зa
бoрaчкo-инвaлидску зaштиту.
"Нe смиjeмo дa зaбoрaвимo
штa су људи дaли зa oнo
нajсвjeтлиje, a тo je слoбoдa.
Mи je дaнaс имaмo и мoрaмo
je циjeнити и чувaти. Mлaдимa
пoручуjeм дa чувajу Рeпублику Српску, jeр нaш нaрoд сe
увиjeк бoриo зa слoбoду и
увиjeк je зa њу плaћao висoку
циjeну", нaглaсиo je Кoлaр.

Текст: Зоран Јелић
"Свaкo jутрo су у тoм лoгoру
купили и oдвoзили мртву дjeцу. To je мoрao дa рaди jeдaн
мoj кoмшиja и сjeћaм сe дa сe
увиjeк врaћao сa прaзним кoлимa", присjeтиo сe тих стрaшних дaнa Нoвaк Вучкoвaц, кojи
je имao oсaм гoдинa кaд je сa
мajкoм, сeстрaмa и брaћoм
смjeштeн у "Циглaну".
Пoтoмци прeживjeлих нaпoмињу дa су им сe причe њихoвих рoдитeљa дубoкo урeзaлe
у сjeћaњe. "Рoдитeљи, a oбoje
су ми били у лoгoру, причaли
су дa je oвдje билo тeшкo, дa су
услoви били стрaшни. Људи су
oвдje убиjaни, стриjeљaни... O
тoмe сe пoслиje мнoгo ћутaлo.

Кao диjeтe нисaм знao зa oвaj
лoгoр, свe дoк ми рoдитeљи
нису рeкли", нaвeo je пoтoмaк
прeживjeлих лoгoрaшa, Слaвишa Књeгињић.
"Крoз oвaj лoгoр прoшлo je
oкo 14.500 људи. Свe су тo
били стaрци, жeнe и дjeцa, jeр
су мушкaрцe у снaзи устaшe
oдвajaле и слaле у лoгoрe
"Jaсeнoвaц", "Зeмун" и мнoгa
другa стрaтиштa из кojих сe
нису никaд врaтили", рeкao
je Вeљкo Рoдић, прeдсjeдник
приjeдoрскoг СУБНOР-a.
Виjeнцe je пoлoжилa и дeлeгaциja грaдa Приjeдoрa, нa
чeлу сa грaдoнaчeлникoм
Слoбoдaнoм Jaвoрoм. Oвo,
aли и свa другa стрaтиштa
нa кojимa су Срби стрaдaли

Лoгoр су 25. aприлa
1943. гoдинe
oслoбoдили бoрци
Пете кoзaрскe
удaрнe бригaдe.
Спoмeник кojи сe
нaлaзи нa мjeсту
нeкaдaшњeг
лoгoрa, oскрнaвљeн
je 2012. гoдинe,
кaдa je пoлoмљeнa
скулптурa кoja
je билa диo
спoмeникa.

Служена Света архијерејска литургија у селу Млака

ПОМЕН ЗА ЈАСЕНОВАЧКЕ ЖРТВЕ

Стазама Другог козарског партизанског одреда

ОКО 60 УЧЕСНИКА У 43.
ТРАДИЦИОНАЛНОМ МАРШУ ОД
ВЕРИЋА ДО МРАКОВИЦЕ

Поводом 22. априла, Дана ослобођења Бањалуке организован је 43.
традиционални марш стазама Прве чете Четвртог батаљона Другог
козарског партизанског одреда.

На Мраковици одржан историјски час
Текст: Перо Шпадић

Н

едељко Пиљагић, организатор марша рекао је
да су већина учесника
марша потомци партизанских бораца, а организују
га сваке године поштоваоци Народно-ослободилачке
борбе Поткозарја и СУБНОРа Бањалука. "Бригада чијим
стазама идемо извршила је
пробој обруча на Козари.
Успомене на јуначку борбу
њених бораца, који потичу из
поткозарских села, његујемо
традиционалним маршом од
Верића до Мраковице већ 43
године", рекао је Пиљагић.
Марш је трајао седам сати, а
у њему се ове године нашло
60 учесника. "Од 43 марша

која су досад организована,
ја сам учествовао на 38 пута.
Овдје сам због дружења, али
и одавања поштовања према
људима, међу којима има и
мојих предака, који су дали
живот за слободу", рекао је
Стојнић.
Радоја Милаковић дошао из
села Милаковићи, са подручја Бањалуке. Каже да је
поход стазама партизанских
бораца за њега је увијек
лијеп доживљај, посебно јер
су учесници људи које познаје из сусједних поткозарских села. "Учесника има из
Бањалуке, Ламовите, поткозарских мјеста попут Верића,
Бистрице, Пиљагића једном
ријечју речено из свих мјеста
испод Козаре", навео је Ми-

лаковић.
Борис Радаковић, кустос
музеја Меморијалног комплекса на Мраковици и историчар учесницима марша
одржао је историјски час.
"Нама у Националном парку
"Козара" је драго јер постоје
људи који његују традицију
НОБ-а, а ми историчари из
музеја смо ту да нешто кажемо о отпору народа Козаре и
геноциду у Независној држави Хрватској који је почињен
од 1941. до 1945. године.
Нарочито у вријеме када се
на сваки начин настоји тај
злочин умањити, као и српска антифашистичка борба
која или се својата или њен
значај умањује", рекао је Радаковић.

ПРОМОВИСАНА МОНОГРАФИЈА
"СРЕФЛИЈЕ 1941-1945"

Литургију служио Његово преосвештенство епископ славонски Јован

У селу Млака код Јасеновца, на Велики четвртак, служена је
Света архијерејска литургија поводом 77 година од пробоја
затвореника усташког логора Јасеновац. Литургију je служио
Његово преосвештенство епископ славонски Јован. Млака
је била дио комплекса јасеновачког логора смрти, у којем су
били смјештени жене и дјеца. Са овог мјеста поручено је да
треба праштати, али никада заборавити злочине над Србима
нити дозволити да нам се историја понови.
Текст: Деборах Совиљ
"Да би Бог дао да се смиримо, да цјеливамо ране и једни другима, овдје у Јасеновцу
прво, по ријечима патријарха Германа, да
праштати морамо, а жртве заборављати
не смијемо. Не заборавимо да је Достојевски рекао да је драгоцјенија једна дјечија
суза него сав свијет", рекао је епископ Јован.
Предсједник Српског народног вијећа Милорад Пуповац указао је на важност очувања културе сјећања. "Треба од сјећања
направити општу друштвену свијест о томе
какав је био усташки режим и какав је злочин почињен према припадницима српског, жидовског и ромског народа те према антифашистима. Зато обилазимо сва
мјеста страдања која годинама нико није
обилазио, као што је један од првих лого-

ра у овом комплексу, а то је логор Крапје",
рекао је Пуповац.
Многи су мишљења да би скуповима посвећеним сјећању на жртве усташког злочина у Јасеновцу, требало да присуствује
више грађана. "У разговору с другима,
примијетио сам да многи ни не знају за Јасеновац, а камоли да знају за Млаку, Стару
Градишку или Окучане. Са ових подручја
нема човјека и породице која некога није
изгубила", истиче Синиша Мартиновић,
замјеник начелника општине Окучани.
"Дошли смо да се, на Велики четвртак,
помолимо за душе жртава и поручимо да
се никад више не понови такво страдање
и ратови, да оно што смо изгубили њиховом смрћу, надокнадимо својим душама и
својим молитвама", рекао је Драган Давидовић, директор Републичког секретаријата за вјере.

Са промоције у Приједору
Текст: Ведрана Нишевић
Поводом обиљежавања 77.
годишњице од пробоја логораша из усташког логора
Јасеновац и Дана сјећања
на жртве усташког злочина
у овом концентрационом
логору и његовом највећем
стратишту Доњој Градини
у Градској читаоници промовисана је монографија
"Срефлије 1941-1945". Аутор је Мирко Димић који је
и кустос у Спомен-подручју
Доња Градина.
"Поред списка жртава у
књизи се истиче десет
сјећања које сам објединио. Ту заправо добијамо
једну дубину приче, гдје
сваки човјек може да раз-

вије одређену емпатију са
страдалима", истакао је Димић.
Монографија је издата
прошле године, а пет година је трајало истраживање
за поменуто историјско
дијело. Писац предговора
је Тања Тулековић, директор Спомен-подручја Доња
Градина.
"Посљедњих година у Спомен-подручју Доња Градина бавимо се истраживањем усташког злочина
у локалним оквирима и
веома је значајно за састављање цјелокупног мозаика НДХ, да научно обрадимо свако село. Самим
тим, могу рећи да је село
Срефлије на мапи научно

обрађених села када је у
питању страдање за вријеме Другог свјетског рата",
рекла је Тулековићева.
Програмски савјет Народне
библиотеке "Ћирило и Методије" одлучио је да ово
дјело буде једно од неколико изабраних које ће бити
промовисано у организацији ове установе.
"Промовишемо "Срефлије
1941-1945" да се сјетимо
жртава. То је прича о страдању једног села. Прича је
посвећена свим страдалим
и присјетићемо се оног што
је било уз поруку да се не
заборави", навела је Гордана Вила, вршилац дужности
директора Народне библиотеке "Ћирило и Методије".

www.kozarski.com
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Борачка популација

НЕЗАПОСЛЕНОСТ И ЗДРАВСТВЕНЕ ТЕШКОЋЕ
НАЈВЕЋИ ПРОБЛЕМИ

Борце муче слични проблеми, а они се, углавном
односе на незапосленост и здравствене тешкоће,
речено је на сједници руководства мјесних борачких
организација Изборне јединице "Приједор два", са
челницима Борачке организације града Приједора.
Текст: Деборах Совиљ
"Борачка организација града
Приједора настоји да, према
могућностима, помогне сваком
борцу који има неки проблем.
Имамо средства од чланарине и гранта који добијамо од
Града Приједора. Та средства,
током године, распоређујемо
што боље можемо", рекао је
Борислав Башић, предсједник
Комисије за координацију са
колективним члановима Скупштине Борачке организације.
Између осталог, борцима помажу давањем једнократне помоћи, олакшавањем трошкова
лијечења, те упућивањем у

бање. Изборна јединица "Приједор два" има преко двије
хиљаде чланова и обухвата
шест мјесних заједница: Приједор два, Чиркин Поље, Орловача, Горњи Орловци, Доња
Пухарска и Божићи.
Маријан Јешић, предсједник
МБО Приједор два, сматра да
су овакви састанци корисни за

Укупно је девет изборних јединица које окупљају
мјесне борачке организације с подручја града
Приједора. Током године одрже се састанци у свим
рејонима и са предсједницима мјесних борачких
организација размотре актуелни проблеми бораца.

размјену искустава и анализу
стања на терену, како борци
живе и на који начин им, конкретно, може помоћи Борачка
организација Приједор.
"Отприлике је иста проблематика у свим мјесним борачким
организацијама. Реагујемо на

захтјеве за помоћ и настојимо
то ријешити преко Борачке организације града Приједора.
Досад смо у томе успијевали и
уз свесрдну помоћ Града", рекао је Јешић на састанку у Орловачи.

Наизглед мале препреке, особама са инвалидитетом непремостиве

НЕПРИСТУПАЧНИ УЛАЗИ, АЛИ И КРЕТАЊЕ
УНУТАР ОБЈЕКАТА
Текст: Бојана Мајсторовић

Особе са инвалидитетом упозоравају да им је још увијек отежано
кретање јавним површинама, приступ објектима као и кретање
унутар затворених простора. Истичу да је осим рампа за инвалиде,
потребно у објектима обезбиједити и лифтове, те водити рачуна
о ширини врата због проласка особа у инвалидским колицима. Из
Градске управе истичу да би све установе и институције у својим
буџетима требало да планирају новац за рјешавање овог проблема
или да се обрате са захтјевима обрате локалној управи.

Особе са инвалидитетом апелују да се води рачуна о
ширини степеница и врата у објектима, како би кроз њих
могле проћи и особе у колицима. Како кажу, приступне
рампе нису употребљиве, ако немају добар нагиб и угао и
ако су направљене од материјала који се клиже.
Биљана Томић: Потребни су лифтови у зградама и установама

У

приједорском Удружењу параплегичара има око 220 чланова. Већи
број њих је у инвалидским колицима
или користе ортопедска помагала. Имају
жељу да учествују у јавном животу и да
се друже. Међутим, често им је препрека
што у неке објекте не могу ући, а понекад
и када уђу уз помоћ приступне рампе, не
могу проћи кроз уска врата просторија и
тоалета.
Предсједник Удружења параплегичара
града Приједора, Биљанa Томић истиче да
су у зградама потребни лифтови. "Лифтови у зградама и у јавним установама, Дому
здравља. Молим, ако се икада буде могло
да тај лифт буде направљен да особе са
инвалидитетом могу доћи, да доктор не
мора трчати и остављати пацијента и си-

лазити у ауто да прегледа пацијента, да
буде приступачност лабораторијама, јер
морамо доводити кући лабораторију, доктора и остало", наводи Томићева.
Велики број установа имају рампе за инвалиде. Неке од њих имају и мобилне
пењаче. Једна од њих је и Позориште.
Вршилац дужности директора у Позоришту Приједор, Срђан Кнегињић каже да је
потребно и простор у сали прилагодити
особама које су у инвалидским колицима.
"Они могу да приступе у зграду Позоришта, али у згради немамо разрађену
инфраструктуру, односно рампу помоћу
које би могли да дођу у салу, а и када дођу
у салу и ту морамо да модификујемо да
први ред направимо монтажни и да те
степенице некако модификујемо на улазу

у салу да би људи могли ту да приступе",
прича Кнегињић.
Рампу за инвалиде има и зграда Музеја
Козаре. Она олакшава приступ особама са
инвалидитетом у приземљу у којем је Народна библиотека "Ћирило и Методије".
Директор Музеја Козаре, Зоран Радоњић
каже да је набавком мобилног пењача
недавно ријешен проблем приступа на
спрат ове установе гдје се организују изложбе и промоције.
"Сама архитектура, односно ентеријер
зграде је такав да онемогућава изградњу
лифта, неке врсте архитектонског рјешења
која би помогла приступ таквим особама
на први спрат зграде, захваљујући конкурсу Министарства просвјете и културе РС
"Култура без баријера", ми смо прије неколико мјесеци успјешно завршили и тај
дио, тако да сада имамо мобилни пењач
као опцију да и ове особе могу приступити свим нашим изложбама и садржаји-

ма", рекао је Радоњић.
Зграда у којој је смјештено Одјељење за
борачко инвалидску заштиту града Приједора нема приступ за инвалиде. Вршилац дужности начелника овог одјељења
Ранко Колар прича да ово одјељење има
просторију у згради Ватрогасног дома која
је намијењена за пријем особа са инвалидитетом.
"Било да се ради о начелнику одјељења
или било којем службенику само се договори дан прије разговор и овдје могу сви
да приступе овдје имате идеалне услове,
рампу и остало. Сви директори јавних
установа и предузећа треба да поднесу
захтјев Одјељењу за стамбено комуналну дјелатност и сигурно да ће Одјељење
односно Градска упрва одговорити и урадити адекватне рампе како би особе са
инвалидитетом имале приступ", навео је
Колар.

29. април 2022.
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Хоби за сваки слободан тренутак

МИРКО КРЕЋА ВАТРОМ
ОСЛИКАВА РЕМЕК ДЈЕЛА

Текст: Перо Шпадић
Мирко Крећа из Новог Града прије
три године почео се бавити пирографијом, умјетничком техником
украшавања дрвета или других материјала помоћу врелих предмета.
Ову технику је научио сам уз помоћ
видео-снимака које је пронашао на
јутјубу.
"Код оца сам пронашао стару обичну лемилицу. Међутим, није била
адекватна за осликавање, те сам
купио другу. Али опет, то није било
то, не може се сијенчити. Тако сам
са лемилицом урадио двијетри иконе и купио сам
пирограф. Са
пиро-
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графом се лакше ради, са потенциометром се повећава и смањује
температура и много се лакше
сијенчи", прича Крећа.
Најчешћи мотиви његових пирографских радова су иконе. Прву на
овај начин осликао је икону Светог
Николе и то за себе, јер му је Никољдан крсна слава.
"Своје радове сам сликао и почео
објављивати на друштвеним мрежама. То се и другима свидјело, па
му их почели наручивати. Поред
икона,
осликавам и портрете, цвјетне дезене,
израђујем сатове,
као и сатове са
иконама", додаје
Крећа.
Мирко је по занимању кувар,
чиме се и бави
професионално. Пирографија му је
хоби мада
има жељу
да једног
дана, када
скупи довољно
новца,
да
се почне бавити и
серијском производњом помоћу ЦНЦ машина.

РАДОСТ ВАСКРСА
Текст: Перо Шпадић

У православним
храмовима служена
васкршња литургија
У свим православним храмовима
широм Поткозарја поводом
највећег хришћанског празника
Васкрса служена је Света литургија.
"Исус Христос је васкрсао из
мртвих и још једном потврдио
да је син Божији. Отворио нам
затворена врата раја и поново
успоставио заједницу човјека
и Бога, која се манифестује у
овоземаљском животу", поручио је
протонамјесник Драган Хрваћанин.
Након Свете литургије и Свете
тајне причешћа вјерници су
прославу највећег хришћанског
празника по традицији наставили у
породичном кругу.

Служена литургија у храму Свете Тројице

Породично окупљање Вучета:
Најљепше нам је кад смо заједно

Пун сто најдражих
Фарбана јаја, переци, печена јагњетина и
пилетина, разни колачи на Васкрс су се нашли на трпези породице Драшка Вучете из
Средње Омарске. Уз домаћина су били супруга Мирјана, син Марко, снаха Ивана и
унука Теона. На васкршњи ручак стигли су и
Драшков брат и снаха.
Како кажу Вучете богатство овог празника није само добра трпеза, него и пун сто

најдражих. Породично окупљање на Васкрс
у Вучетама и убудуће ће бити пракса, кажу у
овој породици.
Разлога за породично окупљање и славље
биће више, јер се надају да ће се наредне
године окупити у већем броју. Очекују да за
столом буде и други син Младен са породицом, који тренутно живи и ради у Њемачкој.

Васкршње туцијаде у Приједору постале традиција
умјетничког
друштва
"Саничани",
Звјездан Грковић изјавио је да је ово
традиционална манифестација која се
одржава поводом највећег хришћанског
празника Васкрса. У програму ове
традиционалне васкршње туцијаде
учествовали су, поред домаћина и
КУД-а "Душан Пантелић" из Буснова,
КУД "14. фебруар" из Дебељака и млади
гуслар Аљоша Марчета, те Удружење

Са туцијаде у Чиркин Пољу
Васкршње туцијаде одржане су и испред
манастира у изградњи Милошевац,
портама многих православних храмова
на подручју града, али и у приградским
насељима и селима. Већ пету годину
Културно-умјетничко друштво "Козара"
из Чиркин Поља и мјесно Удружење
пензионера организовало је васкршњу
туцијаду за најмлађе.
Младен Стакић, предсједник КУД-а
"Козара" рекао је да се дјеца овог
насеља редовно окупљају на пробама,

разним такмичењима, али и вјерским
празницима. Из Удружења пензионера
Чиркин Поље истичу да је туцијада у
овом насељу већ прерасла у традицију.
Ове године испред мјесног дома
окупило се више десетина малишана и
њихових родитеља како би подијелили
радост највећег хришћанског празника.
У организацији КУД-а "Саничани" у
просторијама Друштвеног дома у
Ракелићима одржана је 10. васкршња
туцијада.
Предсједник
Културно-

Са туцијаде у Ракелићима

за очување традиције
Приједор.
Васкршњим
туцијадама
је
присусуствовао
и градоначелник
Приједора,
Слободан Јавор.

www.kozarski.com
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И ове године акција "За срећно дјетињство"

ПОВОДОМ ДАНА ГРАДА НА
ПОКЛОН ДЈЕЧИЈА ИГРАЛИШТА
Текст: Бојана Мајсторовић

Град Приједор и ове године организује акцију "Дјечија игралишта,
за срећно дјетињство". Градска управа поводом Дана града поклања
малишанима два игралишта, док су учешће у овој акцији потврдили
привредници и поједина предузећа.

Василија Николић освојила
златник на васкршњој туцијади у
Приједору
Једно од игралишта биће изграђено у насељу Главица 1

који је изразио задовољство
што му је васкршње
јутро уљепшало друштво
најмлађих суграђана.
"Посебно ми је драго
што видим осмијехе на
лицу и радост наших
најмлађих суграђана",
рекао је Јавор.
Поред златника,
Црквена
општина

,,

Побједници васкршње туцијаде

Једно од нових игралишта биће изграђено и у
насељу Главица 1 које има најмање 50 дјеце узраста од двије до 12 година. Родитељи малишана
сматрају да је простор некадашње пијаце у насељу Главица 1 идеалан за изградњу дјечијег игралишта.
Отац четворо дјеце Игор Кнежевић прича да је
овај простор ограђен и одвојен од коловоза. "Дјеца се на овом мјесту увијек играју, ми смо мислили да скупимо новац и направимо игралиште, али
немамо одобрење. Из Градске управе су нам у новембру обећали да би се требало изградити игралиште и били би јако захвални када би то успјели",
рекао је Кнежевић.
Из кабинета градоначелника кажу да су на иницијативу градоначелника Приједора, Слободана
Јавора и ове године покренули акцију "Дјечија игралишта, за срећно дјетињство". Овој акцији су
се поново придружили привредници и предузеће
"Комуналне услуге".
"Имамо потврђену израдњу седам дјечијих игралишта. У току је сагледавање просторне и функционалне организације потенцијалних локација на
основу просторно-планске документације, након

ПРОШЛЕ ГОДИНЕ
ИЗГРАЂЕНО 12
ИГРАЛИШТА

У прошлој години кроз ову акцију
изграђено је 12 дјечијих игралишта
у граду, док су два игралишта у
потпуности обновљена. Из Градске
управе поручују да настављају са овом
акцијом уз наду да ће за коју годину
Приједор бити град дјечијих осмијеха,
граје и игралишта.
чега ће се приступити изради техничке документације, али сасвим сигурно оно што ће бити пресудно су дјеца, која ће и користити игралишта. Овим
путем истичемо да ће свакако једно од игралишта
бити на мјесту некадашње пијаце у насељу Главица 1", саопштили су из кабинета градоначелника.

Васкршњи концерт у Омарској

Такмичило се више од 200 дјеце
Десетогодишња Василија
Николић побједник је
овогодишње, друге по реду
васкршње туцијаде, коју
је организовала Црквена
општина Приједор уз
подршку града Приједора.
Такмичило се више од 200
дјеце узраста од три до 15
година. "Пресрећна сам што
сам добила златник. Било
ми је лијепо, као и увијек
кад уђем у цркву", рекла
је Василија.
Васкршњој туцијади
код цркве
Свете Тројице
у Приједору
присуствовао је
и Слободан Јавор,
градоначелник Приједора,

Приједор и град
Приједор обезбједили
су и друге награде за
најбоље учеснике
овогодишње
туцијаде.

Културно-умјетничко друштво "Омарска" одржало је традиционални васкршњи концерт. Поред
домаћина на концерту су наступили и чланови Српског културно-умјетничког друштва "Др Младен
Стојановић". "Претходне двије године нисмо могли одржавати концерт због пандемије вируса
корона. Оно што желим да истакнем да је посебност овог концерта што су по први пут наступили
чланови ветеранско-рекреативне групе", истакао је Ранко Анђић, предсједник КУД-а "Омарска".
Концерту је присуствовала и Моња Касаловић, начелник Одјељења за друштвене дјелатности града
Приједора.

Са концерта у Омарској

29. април 2022.
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ГРАДОНАЧЕЛНИК
УГОСТИО МАЛЕ ТУРИСТЕ

Дружење поводом Свјетског дана књиге и ауторских права

ПРИЈЕДОРЧАНИ ПОДИЈЕЛИЛИ
ОМИЉЕНЕ ЦИТАТЕ

У Приједору је, у организацији Народне библиотеке "Ћирило и Методије", одржано
"Вече уз најљепшу књигу мог живота", поводом Свјетског дана књиге и ауторских
права. Приједорчани су, по жељи, могли да учествују у овој вечери са најдражим
цитатом или књигом која им је промијенила живот, или да, просто, дођу и сазнају
нешто више о читалачком укусу својих суграђана.

Текст: Деборах Совиљ

Малишани код градоначелника
Текст: ГУ Приједор

Градоначелник Приједора Слободан Јавор угостио је групу од тридесетак малишана из приједорског вртића "Мики
и Мини" који су у пратњи водича, популарног Шеширџије
ове седмице кренули у обилазак града у оквиру пројекта
"Мали туристи".
Пројекат "Мали туристи Приједора" је замишљен као јединствен у области туризма и предшколског васпитања и
намијењен је најмлађима и њиховом упознавању са средином у којој живе из перспективе туристе и основних културних и привредних објеката у граду Приједору.
Укупан број учесника у пројекту је око 200 дјеце предшколског узраста из дјечијег вртића "Радост" и "Мики и Мини",
распоређених у шест група.

РАШИН КУТАК
ТРЕЋЕ УХО
Ослушкује: Радомир Речевић
НЕШТО УБЈЕДЉИВИЈЕ
Све је теже вјеровати у истину и лијепу ријеч.
Искуство учи да треба потегнути нешто
убједљивије.
(НЕ)МОЋ ДРУЖЕЊА
Већ два дана се не дружи ни са ким.
Затурио му се телефон.
НИШТА БЕЗ ...
Како оно бијаше?
Нема политике без зараде, а ни зараде без
политике.
ШТА ЈЕ ОСТАЛО?
Признали ми или не.
Од морала је остала само - мора.
МУКА И ЂУКА
Кад ми размишљамо о здравственој
превентиви? - пита један читалац.
Ех, кад?! Кад мука каже гдје си Ђука.
БЕЗ ОДГОВОРА
Питам се, питам се.
Зашто само у смрти нема понављања.

"Донијела сам књигу под називом 'Све нежне речи света', у
којој се, по мом мишљењу, налазе наше најљепше пјесме из
прошлости. Иначе читам све,
али највише волим поезију",
истиче Вера Каран, једна од
највјернијих чланова приједорске библиотеке.
На предност оваквих скупова указао је Приједорчанин
Драган Зрнић, који је за "Вече
уз најљепшу књигу" одабрао
"Кратку историју времена" Стивена Хокинга. "Овакви скупови
су нам насушно потребни, јер је
читање насушна потреба овог
друштва. Читање обогаћује
знање, проширује рјечник и на
крају крајева, оно је фискултура мозга. Побољшава памћење, побољшава аналитичко
мишљење што је, чини ми се,

у овом тренутку веома потребно", рекао је Зрнић.
Мото ове вечери било је "Читањем до здравља и читањем
до знања", а то је, по ријечима
Гордане Вила, вршиоца дужности директора библиотеке
и порука коју шаљу.
"Наша

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ
ВОДОРАВНО: 1. Кућни уређај, 9. Полуострво на Црном мору,

10. Брана за заштиту од поплава, 12. Врста лирске пјесме, 14.
Давеж (жарг.), 15. Легендарно лијеп младић, 17. Ријечно острво,
18. Ознака азота, 19. Бодљикаво прасе, 21. Показна замјеница,
23. Једно безалкохолно пиће, 24. Саставни везник, 25. Раставни везник, 27. Фудбалер Жорж, 28. Симбол алуминијума, 29.
Вратар, 31. Бивши британски атлетичар Себастијан, 32. Ваздухоплов, 33. Њемачки кошаркаш Новицки, 34. Они који освајају.

УСПРАВНО: 1. Љетина, 2. Врховно тијело православних цркава,

3. Попис имена, 4. Ознака сумпора, 5. Једна европска ријека, 6.
Мјесто у Словенији, 7. Главни град Еритреје, 8. Прибадача, 9.
Зла жена, 11. Праса, 13. Врста индијског дрвета, 16. Амерички
фудбал, 20. Бугарска телефонска агенција (скр.), 22. Врста
метала, 26. Перуника, 28. Британски тенисер Камерон, 30.
Узгој животиња, 31. Надриумјетност, 33. Потврдна рјечца, 35.
Једанаесто слово ћириличног алфабета.

Р. Речевић

установа је и претходних година, обиљежавала Свјетски дан
књиге и ауторских права, али
по први пут то радимо на овај
начин. Судећи по реакцијама
учесника, ово књижевно дружење могло би постати традиционално", рекла је Вила.

СЕДМИЦА НА
ТЕЛЕВИЗИЈИ
ПРИЈЕДОР
Пратите

"Новости"

Телевизије Приједор
сваким радним даном
и викендом од 20.00

часова

И овог уторка од

20.30 часова
погледајте

"Интервју"

водитељи:
Бранка Дакић и
Мирјана Шодић
репризни термин
сриједа 18.30 часова

"Друга страна
спорта"
са Зораном Јелићем
Четвртком од

20.30 часова,

репризни термин
петак 18.30 часова
Сваке суботе
у 20.30 часова

"Путевима
Поткозарја"

води вас Перо Шпадић
репризни термин
недјеља 18.30 часова

SPORT 11.

МЕЂУНАРОДНЕ УЛИЧНЕ ТРКЕ 12. МАЈА
Текст: Деборах Совиљ

Приједор ће, 12. маја, бити домаћин 27. Међународних уличних трка "Приједор 2022", потврђено је на конститутивној
сједници Организационог одбора ове спортске манифестације.
Организатор трка је Друштво
педагога физичке културе Приједор, а промотер некадашња
европска првакиња Снежана
Пајкић Јоловић.
"Иако је било одређених проблема и остало нам је мало времена до одржавања трка, одлучили смо да, уз подршку Града и
градоначелника Приједора, на-

ставимо манифестацију по којој
је наш град препознатљив", рекао је Вељко Јањетовић, предсједник Друштва педагога физичке културе Приједор.
Трке ће бити организоване у
мушкој и женској категорији.
Биће додијељено по 10 награда
у обје конкуренције те по три за
најбоље јуниорке и јуниоре. Сениорке ће трчати на 2.000, а сениори на 4.000 метара, рекао је
Зоран Радиновић, члан Друштва
педагога физичке културе Приједор. Очекује се долазак атлетичара из Словеније, Хрватске и
Србије.
Слободан Јавор, градоначелник

Приједора и предсједник Организационог одбора 27. уличних
трка "Приједор 2022", изразио
је задовољство што ће град на
Сани поново имати прилику да
угости звучна имена из свијета
атлетике те се још једном покаже као добар домаћин.
Град Приједор је, уз подршку
Министарства породице, омладине и спорта РС, покровитељ
27. Међународних уличних трка
"Приједор 2022", које се одржавају под мотом "Приједор у
срцу". Трке почињу у четвртак,
12. маја, у 15.30 часова, а дио
су свечаности посвећених 16.
Са сједнице Организационог одбора
мају, Дану града.

"РУДАР" СРУШИО "ШИРОКИ"
Са 3:1 ФК "Рудар Приједор" славио је против
"Широког Бријега", у мечу 27. кола Премијер
лиге БиХ. Ова побједа, као и пораз "Леотара"
од "Слободе", враћа "Рудар" у игру за опстанак. "Oвaj триjумф je пoзитивaн шoк зa нaс и
вjeруjeм дa ћe пунo дa знaчи eкипи у финишу
сeзoнe. Дeфинитивнo нaс je врaтиo у бoрбу
зa oпстaнaк и пoпрaвиo шaнсe дa избoримo
мjeстo у eлити. Врaтиo нaм je сaмoпoуздaњe,

нe сaмo збoг три бoдa, вeћ и збoг нaчинa нa
кojи смo дoшли дo њих", истакао је тренер
"Рудара", Срђан Марјановић и додао да је
друго полувријеме његова екипа одиграла врхунски. У суботу их чека сусрет са тузланском
"Слободом". Утакмица се игра на Градском стадиону у Приједору, са почетком у 16.30 часова,
а из "Рудара" позивају љубитеље фудбала да
дођу и подрже их у борби за нове бодове.

"КРУПA" ПOБИJEДИЛA "OMAРСКУ"

Eкипa "Крупe" сa 4:0
слaвилa je нa дoмaћeм
тeрeну прoтив "Oмaрскe" у сусрeту 25. кoлa
Првe лигe РС. Oд стaртa
дoмaћи су вршили при-

УДOВИЧИЋEВA НA ПРИПРEMAMA
СA РEПРEЗEНTAЦИJOM СРБИJE

Зaхвaљуjући прoтoкoлу o
сaрaдњи измeђу Српскoг
aтлeтскoг сaвeзa и Aтлeтскoг сaвeзa Рeпубликe
Српскe, пoчeлe су припрeмe нajбoљих aтлeтичaрa Србиje. Њимa сe
oвe гoдинe прикључилo
и дeсeт aтлeтичaрa из Српскe, кao и двa трeнeрa.
Meђу oдaбрaним je и
члaницa AК "Приjeдoр",
Aнaстaсиja Удoвичић. Oнa
сe зa Држaвнo првeнствo
БиХ припрeмa нa Гoлиjи,
нa нaдмoрскoj висини oд
1.000 мeтaрa. Њoj ћe тo
уjeднo бити и oглeднo тaкмичeњe зa Бaлкaн- трajaћe двиje сeдмицe. Из Aтлeтскoг сaвeзa РС
скo првeнствo кoje ћe бити oдржaно 12. jунa пoручили су дa ћe сe пoтрудити дa и убудућe
у Србиjи. Припрeмe су пoчeлe 16. aприлa и oмoгућe oвaкaв вид зajeдничких припрeмa.

тисак, aли сe "Oмaрскa"
успjeшнo брaнилa свe
дo 44. минутe, кaд Mрзић успиjeвa дa зaтрeсe
мрeжу. И у другoм
пoлуврeмeну
"Крупa"

je нaстaвилa сa нaпaдимa, a Mрзић пoнoвo
пoгaђa у 52. минути.
"Oмaрскoj" кoja je нa
гoстoвaњe дoшлa бeз
нeкoликo
стaндaрдних првoтимaцa, ниje
пoмoгao ни црвeни кaртoн Пaнићa. Кoнaчaн рeзултaт пoстaвили су Бaбић и Пeрoвић гoлoвимa
у пoсљeдњим минутaмa
сусрeтa. У "Oмaрскoj"
сe oкрeћу нaрeднoм
прoтивнику, a тo je "Teкстилaц" кojи им у суботу
дoлaзи у гoстe. Утакмицa
сe игрa oд 16.30 чaсoвa,
a "плaви" тим oчeкуje
стaндaрнo пунe трибунe.

"ЧEЛИНЦУ" БOДOВИ У ДEРБИJУ
Eкипa "Чeлинцa" слaвилa je сa
39:36 прoтив OРК "Приjeдoр",
у сусрeту 18. кoлa Другe лигe
РС – групa Зaпaд. Биo je тo
први пoрaз Приjeдoрчaнa у
oвoj пoлусeзoни и oд eкипe
кoja имa 16 пoбjeдa и jeдан
пoрaз и дoминирa нa првoj
пoзициjи. Утaкмицa je у пoтпунoсти oпрaвдaлa eпитeт
дeрбиja. Игрaлo сe гoл зa гoл,
aли je у пoсљедњим минутaмa
"Чeлинaц" дoшao дo чaк чeтири гoлa прeднoсти. Ипaк, дo
дoлaскa нa oдмoр "Приjедoр"
спуштa рaзлику и нa пoлувриjeмe сe oтишлo сa 21.20 у
кoрист гoстиjу. Вeћи диo другoг пoлуврeмeнa дoмaћи држe
прикључaк, мeђутим у 48. минуту "Чeлинaц" бjeжи нa три рaзликe, a ту прeднoст су
oдржaли дo пoсљeдњeг судиjскoг звиждукa. У "Приjeдoру" нe жaлe збoг пoрaзa, вeћ сe
oкрeћу гoстoвaњу кoд "Лaктaшa". Из приjeдoрскe eкипe су сe зaхвaлили брojнoj публици кoja их je бoдрилa сa трибинa, jeр им je тo биo дoдaтни пoдстрeк прoтив "Чeлинцa"
и нaдajу сe дa ћe их публикa прaтити и у нaрeдним утaкмицaмa нa дoмaћeм тeрeну.

ПOЛA ВИJEКA OД СУСРETA
"РУДAРA" И "ПAРTИЗAНA"
Приje тaчнo пoлa виjeкa
у Приjeдoру су у пријaтeљскoм сусрeту, снaгe
oдмjeрили
фудбaлeри
љубиjскoг "Рудaрa" и
бeoгрaдскoг "Пaртизaнa".
Утaкмицa je зaвршeнa
рeзултaтoм 2:1 зa гoстe,
a двoструки стриjeлaц
je био Бjeкoвић, дoк je
стриjeлaц зa "Рудaр"

биo Гoмбoвић. Meч je прaтилo више
од 7.000 глeдaлaцa. И имaли су штa
дa видe, jeр су "црнo-бeли" дoшли у
нajjaчeм сaстaву, a нeдoстajaли су им
сaмo Пaунoвић и Вукoтић. Oни су тaдa
нaступaли зa рeпрeзeнтaциjу СФРJ у
мeчу прoтив Сoвjeтскoг сaвeза, у саставу рeпрeзeнтaциje двиje држaвe
кoje дaнaс нe пoстoje. Зa "Рудaр" су,
27. aприлa 1972. гoдинe, прву пoстaву
су чинили: Jaнкoвић, Вукeљa, Бaшић,

Дaмjaнoвић, Шкoндрo, Гoмбoвић,
Видoвић, Личинa, Maндић, Бeвaндић
и Црнкић. Зa "Пaртизaн" су нaступили
Црнкoвић, Aнтић, Maрић, Гoлaц, Пeрoвић, Будишић, Живaљeвић, Грубjeшић, Taтић, Ђoрђић и Бjeкoвић. Joш
jeдaн дeтaљ сa oвoг сусрeтa je и тај
дa je прихoд oд утaкмцe, a тo je билo
50.000 тaдaшњих динaра, прилoжeн
зa пoтрeбe изгрaдњe спoмeникa нa
Mрaкoвици.

Припремио: Зоран Јелић

29. април 2022.
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ПАРК У СЕЛУ? ШТО ДА НЕ!

НА "ДАНИМА ЦВИЈЕЋА"
ДЕВЕТ ИЗЛАГАЧА

Мали сеоски парк
Текст: Зоран Јелић
Сви градови имају паркове, неки и више
њих. Мањих или већих. Села их баш и
немају. Мјештанима Јелићке досадило
је да се паркови вежу само за урбане
средине. Па су се ухватили посла, средили простор поред Друштвеног дома и
уредили мали сеоски парк. Посађене су
украснe биљке, које су Јелићани добили на поклон од града Приједора, због
учешћа у акцији прољећног уређења
града, а постављене су и клупе. Како

кажу Јелићани, овај парк ни по намјени
није као они у градовима, јер тамо се
у мору бетона и асфалта на парк гледа
као на малу оазу природе. Док ће у Јелићкој парк служити као мјесто за одмор управо од шетње природом.

Мјештани Јелићке се надају да
ће ово постати мјесто дружења,
али и мјесто на којем ће на тренутак моћи да застану и они који
буду пролазили овим селом.

Текст: КВ
До 5. маја сви заинтересовани могу да
посјете манифестацију "Дани цвијећа",
која се одржава на Градској тржници
на Пећанима. Ове године на манифестацији учествује девет произвођача
цвијећа из Приједора, а производе из

свог расадника изложило је и предузеће "Комуналне услуге". Организатори "Дана цвијећа" су Пољопривредна
задруга "Агро Приједор" и Одјељење за
пољопривреду и рурални развој града
Приједора. Циљ манифестације је промоција домаће производње и домаћих
произвођача.

Зашто уписати Високу школу за
економију и информатику у Приједору?
- Од прошле године нудимо средњошколцима
могућност да присуствују стручним предавањима
наших професора, како би се детаљније упознали
и лакше препознали које их области заправо
интересују. Када идентификују област која их
интересује и у којој виде себе као успјешног
професионалца, тек тада треба да прикупљају
информације о могућностима које пружају
високошколске институције. Оно на шта посебно
треба да обрате пажњу јесте да је факултет
акредитован и да има стручан наставни кадар, да примjењује савремене методе
у наставном процесу, да поред квалитетних теоријских знања нуди и стицање
релевантних практичних знања, односно да одабрани факултет може да им
обезбиједи добар основ за успјех и напредовање у каријери, што Висока школа
свакако нуди.

Посао лак уз добро друштво

Гдје се најчешће запосле студенти који успјешно заврше студије
на Високој школи?

ЈАВНИ КОНКУРС/ОГЛАС
Објављује се Јавни конкурс/Оглас за пријем у радни однос за
сљедећа радна мјеста:
• Возач моторних возила са минималним искуством двије године,
Ц, Е категоријом I легитимацијом - пет извршилаца,
Напомена: Предност имају возачи са АДР-ом, возачи камиона
кипера и цистерни.
• Аутомеханичар/Монтажер гума - два извршиоца.
Оглас остаје отворен до 15.5.2022. године. Све додатне
информације можете добити сваким радним даном од 8.00 до
15.00 часова. Контакт особа: Вања Торбица.Тел: 052/372-112.
Захтјев за запослење се може попунити сваким радним даном
од 8.00 до 15.00 часова на адреси Иве Андрића 44А, Гомјеница,
Приједор или на мејл адресу: nabavke@niskogradnjamarjanovic.
com.
У Приједору, 26.4.2022. године.

Директор:
Горан Марјановић

- Образовну парадигму на Високој школи чине три међусобно условљена и
повезана принципа мале групе, разговор и практичан рад. Рад у малим групама
је добар предуслов за успјешан духовни развој и усвајање знања. Мале групе
су предуслов и за плодотворан разговор. Наши студенти су оспособљени за
рjешавање реалних проблема у области економије и информатике што је
препознато и од стране многих компанија и институција како у приватном, тако
и у јавном сектору, гдје су запослени наши дипломци.

Зашто је ИТ знање највећа шанса за Републику Српску?
- Информационо друштво које се ствара у развијеном свијету, а у које је
закорачила и Република Српска, заснива се у великој мјери на рјешењима
која свакодневно осмишљавају и разрађују управо информатичари. Дакле, у
вријеме транзиције и брзог преласка у информационо друштво, Висока школа за
економију и информатику у има посебан значај и улогу да едукује стручњаке који
су неопходни и тражени за даљи развој и ширење информатичких достигнућа.
Информатичка писменост и примјена информатичких алата су значајани за
пословање, конкурентност, профитабилност тј. економски развој.

Како видите образовни допринос Високе школе у садашњем
економском амбијенту Републике Српске?
- Савремено радно мјесто све више захтијева способност у прикупљању,
процијењивању, синтетизовању и примјени информација, као и разматрање
више могућих рјешења, а не само једног правог рјешења. Управо на Високој школи
наставници и асистенти припремају студенте за живот у савременом друштву,
студенти на нашој Високој школи стичу способност преношења сложених идеја,
способност рјешавања сложених проблема као и способност сналажења у
нејасним ситуацијама. Припрема студената за успјешно започињање и развој
каријере јесте наш примарни циљ, чијом реализацијом доприносимо напретку
друшва. На овај начин Висока школа образује младе људе у складу са најновијим
захтјевима друштва знања. У друштву знања људи морају бити спремни да
перманентно унапређују знања и вјештине, што Висока школа настоји да пружи
свим заинтересованим.

www.kozarski.com
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МАЛИ
ОГЛАСИ

ФОТОГРАФИЈЕ
ЧИТУЉА ЧУВАМО
40 ДАНА

ИЗЛЕТИШТУ "РАЈАК" ХИТНО
ПОТРЕБНА РАДНИЦА ЗА РАД У
КУХИЊИ СА ИСКУСТВОМ И РАД НА
РОШТИЉУ.
СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НА ТЕЛЕФОН:
066/120-150

Дана 29.4.2022.
навршава се 16 тужних
година од смрти нашег
драгог оца, свекра и
дједа

МИЛЕ
ХРВАЋАНИНА
(1954-2006)

Вријеме пролази, а бол и туга за тобом
остају. Вјечно ћеш живјети у нашим срцима.
Син Ненад, снаха Драгана, унуке Ивана,
Анђела и Мартина.
16643

Дана 30.4.2022. навршава се 40 тужних дана
од смрти нашег драгог брата

Навршава се 40 тужних дана од смрти
нашег супруга и оца

Дана 29.4.2022.
навршава се 16 тужних
година од смрти нашег
драгог оца, свекра
и дједа

МИЛЕ
ХРВАЋАНИНА
(1954-2006)

Живјећеш вјечно у срцу и мислима твојих који
те воле и никад не заборављају. Син Предраг,
снаха Бранкица, унуке Милица и Маја.
16643

Дана 30.4.2022.
навршава се 40 тужних
дана од преране смрти
нашег драгог зета

РАДЕНКА
БАШИЋА

РАДЕНКА БАШИЋА

РАДЕНКА БАШИЋА

Сваким даном све више нам недостаје твоја
неизмјерна љубав и доброта. У нашим мислима
и срцима си са нама и ту ћеш остати заувијек. С
љубављу и поштовањем, твоји најмилији супруга
Наташа и синови Данило и Никша.

У суботу, 30.4.2022. у 11.00 часова на Градском
православном гробљу дајемо четрдесетодневни
помен, позивамо родбину, пријатеље и комшије
да нам се придруже. Ожалошћени брат Драженко
и сестра Младена са породицом.

Недостајеш нам много, али те са поносом
чувамо у нашим срцима. Душка и Ненад.

16639

16641

16641

Дана 30.4.2022.
навршава се тешка
и болна година од
смрти мог вољеног
супруга

Дана 13.5.2022.
навршава се тешких и
претешких 28 година
од преране смрти мог
сина јединца

МАРКА
КОМОСАРА

Дана 30.4.2022. навршава се година туге
и бола како сам остала без тате мога

МАРКА КОМОСАРА
Из Д. Волара

ЗОРАНА
КОМОСАРА

Из Д. Волара

Из Д.Волара

Драги мој Марко, сваки дан, свака ноћ, сваки
трен све подсјећа на тебе. Увијек мислим да
си ту и да ћеш да отвориш врата. Тешко се
прихвата истина која боли и бољеће док сам
жива. Твоја ожалошћена супруга Бранка.

Сине мој једини, како мајка даље без тебе
како? Сине мој, око моје лијепо, душо моја
непрежаљена. Док живи, мајка те у срцу
чува. Твоја мајка Бранка.
16669

16669

Тата мој, недостајеш ми, јако желим да те
загрлим, гледаш ме са неба, то не могу да
преболим. Знам да си далеко, знам да мислиш на мене. Сваки пут
заплачем кад ти име споменем. Понос је био имати те за оца. Твоја
ожалошћена кћерка Гордана.
16669

Дана 30.4.2022.
навршава се болна
година како смо остали
без вољеног дједа

Дана 13.5.2022.
навршава се пуних
28 година тешких и
претешких како оста
без брата јединога

Дана 30.4.2022. навршава се година туге
и бола од смрти мог вољеног брата

МАРКА
КОМОСАРА

ЗОРАНА
КОМОСАРА

МАРКА КОМОСАРА
Из Д. Волара

Из Д. Волара

Из Д. Волара

Мили наш дједе, поносни смо што смо
те имали, био си човјек великог срца
племените душе. Хвала ти дједе за љубав
коју си нам за живота дао. Чуваћемо те од
заборава твоја унучад Бојан, Давид и унука
Дајана са породицом.
16669

Баја мој једини, сваки нови дан је тежи од
претходног. Све више боли, вријеме пролази,
а туга постаје све већа. Док живим чуваћу те
од заборава твоја сестра Гордана са дјецом
Дајаном, Бојаном и Давидом.

16669

Драги брате, само они који те воле знају како је живјети без
тебе. Откад си отишао ништа није као прије, нема више мог
брата да упита како ми је? Тугујући једина сестра Нада Коралија
са породицом.
16642

29. април 2022.

14. ^ITUQE
Дана 30.4.2022. навршава се 40 тужних дана
од смрти нашег драгог и вољеног оца

Дана 30.4.2022. навршава се
40 тужних дана од смрти нашег драгог

Дана 30.4.2022. навршава се 40
тужних дана од смрти мог драгог брата

ДРАГАНА МАРЈАНОВИЋА

ДРАГАНА МАРЈАНОВИЋА

ДРАГАНА МАРЈАНОВИЋА

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. Твоји син
Данијел и снајка Невена.
16665

Недостајеш нам, али те с поносом
чувамо у нашим срцима и мислима.
Синовци Дејан и Дарио.

Нема ријечи које те могу ожалити, ни
времена у којем ћемо те заборавити.
Твоја сестра Милада.

16665

16665

Дана 30.4.2022. навршава се 12 година
од преране смрти драге сестре

Навршава се година дана
од смрти наше драге

Дана 29.4.2022. навршава се шест мјесеци
од смрти мог драгог брата и стрица

БРАНИСЛАВА (Ратка) ГОНЧИНА

Недостајеш пуно. Твој брат Милорад, снаха Рада са породицом.
16645

IN MEMORIAM

ЛАЗАРКЕ БАЛАБАН

ГЕОРГИНЕ ОБРАДОВИЋ
Вријеме не може да излијечи тугу у
нашим срцима. Док год постојимо
чуваћемо те у нашим сјећањима.Твоји
Зорка, Дако, Бојана и Бојан.
16667

Вјечно ожалошћени због прераног
одласка драге нам сестре, сјећамо се
њене добре и племените душе. Захвални
смо за све што је несебично чинила
за све нас. С љубављу и поштовањем
носимо њен лик у нашим срцима. Сестре
Милка, Драгица, Стојанка и Слободанка
са породицама.
16668

ПЕТАР ШОБОТ
(2014-2022)

Заувијек поносни, заувијек твоји...
Твоја Драгана са дјецом и унучадима.

Дана 3.5.2022. године навршавају се четири
тужне године од преране смрти нашег

Дана 20.4.2022. у 85. години живота преминуо
је наш драги деда

БОЈАНА (Бориса) БАБИЋА
(1989-2018)

СТОЈАН (Стево) ШИКМАН

Бошкићу, Боле, Боџане, анђеле наш, изгубити
тебе била је највећа трагедија, али још теже је
кроз ове четири године било учити да живимо
без тебе. И никада нисмо научили, претешко је,
а вријеме све више боли. Твоји најмилији.

Драги деда, никад те нећемо заборавити.
Јулија, Марко, Сандра и Горан.

0002

16664

Дана 30.4.2022. навршава се година дана отада
се упокојила наша драга и вољена супруга,
мајка, бака и свекрва

ЖИВАНА (рођ. Тодић) БАЛТИЋ
(1946-2021)

16644

Заувијек ћемо те спомињати и од заборава
чувати твој добри лик и благодет. Мирно почивај
у Божанском миру, а ти ћеш вјечно бити наш
анђео који ће нас стално чувати и благосиљати.
Ожалошћена породица супруг Стојан-Столе,
синови Слободан и Драган, снахе Весна и
16666
Јелена, унуке Катарина и Теодора.

www.kozarski.com

^ITUQE 15.

Дана 4.5.2022. навршава се тужна година
од смрти наше вољене маме, баке и пунице

IN MEMORIAM

БРАНКО
БОКАН
(1983-2022)

СЛОБОДАН
БОКАН
(1994-2022)

БАРИЦА
БОКАН
(2012-2022)

БЛАГОЈА
БОКАН
(2012-2022)

Ненад са породицом.
16646

РАДОСАВЕ МАЏАР
(1949-2021)
С поносом те помињемо, с љубављу те чувамо у
нашим срцима, а с вјечном тугом живимо без тебе.
Твоје кћерке Слађана и Славица са породицама.
16640

Дана 4.5.2022. навршава се година
од смрти моје сестре

Дана 30.4.2022. навршава се 40 тужних
дана од смрти нашег вољеног сина, оца
и брата

ДАВОРА ВРХОВЦА

Прерано смо те изгубили, превише бола осјетили. С љубављу остајеш да
живиш у нашим срцима. Тог дана у 11.00 часова посјетићемо његову вјечну
кућу, те позивамо родбину, пријатеље и комшије да нам се придруже.
Ожалошћени мама Рајка, син Срђан и брат Горан са породицом.

РАДОСАВЕ МАЏАР
(1949-2021)
Тужна година је прошла, али успомене и сјећање
никад неће проћи. Твој брат Мирко са породицом.

16638

Дана 30.4.2022. навршава се година
дана од смрти мог вољеног брата

Дана 30.4.2022. навршава се година
дана од смрти нашег драгог ујака

16640
Дана 1.5.2022. навршава се 40 дана од смрти
наше тете

МИРЕ РАДАНОВИЋ

Увијек ћеш остати у нашим срцима и никад те нећемо заборавити.
Tвоји Гоша и породица Тевановић.

16637

Дана 1.5.2022. навршава се 40 дана од смрти
наше тете

ДУШАНА РОСИЋА
(1939-2021)

ДУШАНА РОСИЋА
(1939-2021)

Вољени не умиру, док живе они који га
у срцу чувају. Твоја сестра Милена са
породицом.

С поносом и љубављу чувамо успомену
на тебе. Породица Радаковић.

16636

16636

МИРЕ (рођ.Мијатовић)
РАДАНОВИЋ

Увијек ће те се радо сјећати.
Твоји Слађа, Радомир, Игор, Јелена и Милош.

16637

29. април 2022.

^ESTITKE

GRAD PRIJEDOR
Skupština grada

GRAD PRIJEDOR
Gradonačelnik

Građanima
Prijedora islamske
vjeroispovijesti
čestitam praznik
Ramazanski bajram
GRADONAČELNIK

Svim građankama i građanima
Prijedora islamske vjeroispovijesti, u
Prijedoru i dijaspori, u ime Skupštine
grada Prijedora čestitam islamski
praznik Ramazanski bajram
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE GRADA
Mirsad Duratović

Slobodan Javor

BAJRAMSKA PORUKA GLAVNOG IMAMA
MEDŽLISA ISLAMSKE ZAJEDNICE PRIJEDOR

Draga braćo,
poštovane majke i sestre,
poštovani postači!

Nakon 30 dana s posebnom radošću dočekujemo
Bajram koji nam dolazi kao nagrada, kruna i bereket
mjeseca Ramazana i naših sveukupnih odricanja.
Svaki postač iz Ramazana trebao je izići bogobojazniji,
strpljiviji, darežljiviji i smireniji.
Bajram je najradosniji dan u tradiciji muslimana. Bajram
je prilika da se zavađeni izmire, jedni sa drugima halale
to jeste oproste međusobne hakove. Također, moramo
pokazati solidarnost u ovom teškom vremenu u kojem
živimo i sa drugima članovima našeg društva, našim

Грађанима Приједора
исламске вјероисповијести
срећан празник
Рамазански бајрам

bolesnim, starijim i siromašnim.
Svim muslimanima i muslimankama želim sretne i
berićetne bajramske dane, da ih provedete sa svojim
najmilijima, rodbinom, komšijama i prijateljima. U ime
Medžlisa Islamske zajednice Prijedor želim vam svima
čestitati nastupajuće dane Bajrama riječima BAJRAM
ŠERIF MUBAREK OLSUN.

Glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Prijedor
Benjamin efendija Hodžić
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