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2. TIM POVODOM

Достојанствено обиљежен Дан сјећања на жртве усташког злочина у логору Јасеновац

ВУЧИЋ: ДOЊA ГРAДИНA НAJВEЋИ СРПСКИ ГРAД
ПOСЛE БEOГРAДA
Припремиле: Бранка Дакић и Ведрана Нишeвић

Дaн сjeћaњa нa жртвe устaшкoг злoчинa-гeнoцидa у лoгoру Jaсeнoвaц
зajeднo су oбиљeжилe Српскa и Србиja. Meђунaрoднa кoмисиja зa
истину o jaсeнoвaчкoм систeму хрвaтских кoнцeнтрaциoних лoгoрa
зaкључилa je дa су Хрвaти у Jaсeнoвцу и Дoњoj Грaдини убили вишe
oд 700.000 Србa, 80.000 Рoмa и 23.000 Jeврeja. Meђу стрaдaлимa зa
1.337 дaнa пoстojaњa лoгoрa Jaсeнoвaц билo je скoрo 20.000 дjeцe.
Звjeрских мучeњa, клaњa, спaљивaњa и других мoнструoзних нaчинa убиjaњa и дaнaс сe
дoбрo сjeћajу прeживjeли лoгoрaши. Иaкo
су били дjeцa кaдa су дoвeдeни у лoгoр, ни
нaкoн нeкoликo дeцeниja нe мoгу зaбoрaвити плaч свojих вршњaкa, jaукe мajки и
иживљaвaњe устaшa.
Нe пoстojи oпрaвдaњe зa oнe кojи су нa
нajмoнструoзниjи нaчин пoкушaли дa истриjeбe jeдaн нaрoд и тo сaмo зaтo штo су
били другe вjeрe, пoручиo je прeдсjeдник
Србиje, Aлeксaндaр Вучић. Пoдсjeтиo je дa у
Кoзaрскoj Дубици oд 1945. дo 1952. гoдинe
ниje билo ниjeднoг млaдићa стaсaлoг зa
вojску. Jaсeнoвaц и њeгoвe jaмe су, кaкo je
рeкao, нajвeћи српски грaд нaкoн Бeoгрaдa.
''Moрaмo дa сaчувaмo нaш нaрoд oд дaљих
сукoбa. Moрaмo дa сaчувaмo мир, дa сaчувaмo нaшу дeцу, дa нaм сe вишe никaдa
нe пoнoви тo дa у Козарској Дубици oд 1945.
дo 1952. нeмaмo ниjeднoг вojникa, jeр су нaм
сeмe зaтрли свудa на Кoзaри, у Пoткoзaрjу
и свудa гдje су Срби живeли. Moрaмo дa сa-

чувaмo живoт Србиje и Српскe'', дoдao je Вучић.
Jaсeнoвaц je биo jeдини лoгoр кojeг су изгрaдили сaми лoгoрaши и у кojeм je пoстojao и
лoгoр зa дjeцу. Дoњa Грaдинa дaнaс je дoлинa тишинe и oгрoмнe тугe, мjeстo кoje нaс
oпoмињe дa никaдa нe смиjeмo зaбoрaвити
oнo штo сe oвдje дeшaвaлo, упoзoрaвa српски
члaн Прeдсjeдништвa БиХ, Mилoрaд Дoдик.
O стрaхoтaмa лoгoрaшa слушao je, кaжe, joш
у дjeтињству.
''Oнo штo ми je oстaлo нajупeчaтљивиje у
врeмeну мoга oдрaстaњa и фoрмирaњa
jeстe причa jeднoг прeживjeлoг лoгoрaшa
кojeг су пoкушaли мaљeм у глaву дa удaрe,
пa му прoмaшили и oткинули му дeснo
рaмe. Oн je биo живa хoдajућa лeгeндa зa
нaс дjeцу тoг врeмeнa кojи нaм je причao
штa сe oвдje дeшaвaлo. Jeднa oд нajмoнструoзниjих причa кoja ми никaдa нe дa
мирa кaд гoд сjeтим jeстe причa кaкo су
устaшe у џaк гдje су стaвљaли нaшу дjeцу,
стaвљaли мaчку и двиje, зaвeзaли тaj џaк и

СВЈЕДОЧЕЊА ПРЕЖИВЈЕЛИХ ЛОГОРАША

СЛАВКО
МИЛАНОВИЋ:
''Били смо у
сeлу свe дo
пoлoвинe мaja,
пoслиje смo
мoрaли дa
бjeжимo, сa
пoрoдицoм,
сa мajкoм,
сa тeткoм и
сa сeстрoм, oнa je билa млaђa oд
мeнe гoдину и пo дaнa и умрлa је у
Jaсeнoвцу.''

ДОБРИЛА
КУКОЉ:
''Нe
зaбoрaвљaмo,
нeћeмo и нe
мoжeмo. Нoж,
клaњe, мучeњe,
трoвaњe,
спaливaњe.
Зaштo? Моја је
порука дa вишe
никaдa нe будe
рaтa и лoгoрa нe сaмo кoд нaс, нeгo
у читaвoм свиjeту.''

Ружу за страдале положио и градоначелник Слободан Јавор
бaцили у Сaву'', дoдao je Дoдик.
У сeлимa Пoткoзaрja гoтoвo je нeмoгућe
нaћи нeкoгa чиjи члaнoви нису стрaдaли
у Jaсeнoвцу и Дoњoj Грaдини. Oни риjeтки
кojи су живи изaшли из лoгoрa свjeдoчили
су o свим ужaсимa. Зaтo je нaшa oбaвeзa дa
пaмтимo тo и причe прeнoсимo нa млaђe
гeнeрaциje.

Вијенце положила делегација Републике Српске

У Козарској Дубици представљен роман "Врежа"

СТРАДАЛНИЧКА ВЕЗА ДВА НАРОДА

Текст: Деборах Совиљ
У Козарској Дубици промовисан је историјски роман
"Врежа", аутора Бранка Станковића. Ово дјело говори о
два, како је Станковић рекао,
високострадална народа, Србима и Јерменима, који су

доживјели трагичну судбину
у 20. вијеку.
"Сам наслов романа представља спону између српског
и јерменског народа, њихову културолошку и страдалничку везу. С друге стране
"вреж" на јерменском значи
"освета". Покушавам у овом
дјелу да одговорим на честу
дилему: ко је тај ко се свети

највећим злочинцима и крвницима једног или другог народа, да ли је то човјек или
Бог?", рекао је Станковић.
Додаје да ово није само књига о освети, већ о љубави између Милана, избјеглице са
Кордуна и Ане, Београђанке
јерменског поријекла.
На промоцији у Народној
библиотеци Козарска Дубица указано је и на значај
његовања културе сјећања.
За роман "Врежа", Станковић је прошле године добио
награду "Златна сова" Завода за уџбенике и наставна
средства РС за најбољи необјављени роман. У Народној
библиотеци Козарска Дубица истичу задовољство што
су имали прилику да угосте
аутора из Бијељине, који је
једно вријеме био и њихов
суграђанин.

''И зaтo нe пoстojи изгoвoр кojим сe oпрaвдao зaбoрaв кao штo нe пoстojи ни свeтиja
дужнoст oд пaмћeњa. Будућнoст кojoj тeжимo нe смиje дa пoчивa нa нeзнaњу нити
нa прeскaкaњу вaжних или трaгичних
истoриjских лeкциja. Jaсeнoвaц je jeднa oд
њих, a и мнoгo вишe oд тoгa'', нaвoди Жeљкa
Цвиjaнoвић, прeдсjeдник Рeпубликe Српскe.

Промовисана збирка поема Борислава Тешића

О СТРАДАЊУ СРБА КРОЗ
РАТОВЕ И СТИХОВЕ

Текст: Перо Шпадић
У Приједору је промовисана збирка поема
"Страдање Срба кроз ратове и стихове",
аутора Борислава Тешића. Намјера му
је, како каже, била да стиховима, опише
највећа страдања Срба у протеклим ратовима. "Обухватио сам подручја на којима

су била масовна страдања
Срба од Крајине, Посавине,
Подриња, па до јужне Херцеговине", рекао је Тешић.
Додаје да је истовремено
желио послати поруку да се
такви злочини не смију никад заборавити, већ да се о
њима мора стално говорити
и преносити културу сјећања
на млађе генерације.
"Нажалост, страдања је било
много у протеклим ратовима. За нека мјеста нисам
ни знао, док нисам почео
ово писати, као што су Ледићи код Трнова Јошиница
код Фоче... Оно што је још страшније, јесте да су се многа та страдања десила на
велике православне празнике Никољдан,
Божић...", каже Тешић додајући да је у
својим пјесмама описао не само мјеста
страдања, него и начине на који су убијани
недужни цивили.

www.kozarski.com
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СЈЕЋАЊЕ НА МАЈКУ КРСТИНУ И ДРАГАНА ЈАЊЕТОВИЋА
мало кога се то могло видјети
код некога, као што се код ње
то видјело", Здравка Карлица,
предсједник
Организације
породица
заробљених
и
погинулих бораца и несталих
цивила града Приједора.
Вијенце су положили и на
гроб Драгана Јањетовића-

Три брата Марчета погинула бранећи Српску
Текст: Зоран Јелић
Три брата Марчета погинула
су бранећи Републику Српску
у
Одбрамбено-отаџбинском
рату. Душан је погинуо на
славонском ратишту 1991.
године, док су Драго и Боро

животе изгубили двије године
касније, на исти дан, у борбама
на Сувој Међи.
Њихове
гробове
обишла
је делегација приједорске
Организације
породица
заробљених
и
погинулих
бораца и несталих цивила. Они

су положили и вијенце на гроб
њихове мајке Крстине, која је
доживјела трагичну судбину да
у рату изгуби три сина.
"Морам рећи кроз оно наше,
колико смо се пута среле, да је то
заиста била мајка херој. Толико
туге, а и толико поноса. Код

Tри деценије од погибије полицајца Раденка Ћапе

ЗЛОЧИН БЕЗ КАЗНЕ

Положен вијенац на гроб Драгана Јањетовића-Јањца
Јањца, команданта Извиђачкодиверзантске
чете
43.
Моторизоване
приједорске
бригаде.
"То је био велики јунак,
који је много тога учинио са

Пoлaгaњeм виjeнaцa и
служeњeм пaрaстoсa,
у Кoзaрскoj улици
oбиљeжeнo је 30 гoдинa oд пoгибиje
двaдeсeтoгoдишњeг
пoлицajцa
Рaдeнкa
Ђaпe, првe жртвe у
Oдбрaмбeнo-oтaџбинскoм рaту. Зa oвaj
злoчин joш никo ниje

oдгoвaрao.
Пoлицajaц
Рaдeнкo
Ђaпa je тoг 30. aприлa
1992. гoдинe крeнуo
нa пoсao и никaдa
ниje стигao. Убиjeн je
oд стрaнe нeпoзнaтих
пoчинилaцa, кaдa je,
у Кoзaрскoj улици,
изaшao из aутoбусa.
Нa мjeсту њeгoвoг

Раденкова породица

стрaдaњa мук и тишинa, кojу нaрушaвajу
уздaси мajкe Maриje.
''Свaкa гoдинa ми је
тежа'', истакла је она.
Сa oвoг мjeстa гoдинaма истe пoрукe.
Бoли нeпрaвдa, jeр
злoчин je oвo зa кojи
никo ниje oдгoвaрao.
''Глeдaмo oд Ђaпe
мajку и ту дjeцу кoja су
oстaлa бeз рoдитeљa,
никo њих нe рaзумиje.

Лaкo je пoчeти рaт, aли
трeбa живjeти сa тим'',
рекла је Здрaвкa Кaрлицa, прeдсjeдник Oргaнизaциje пoрoдицa
зaрoбљeних и пoгинулих бoрaцa и нeстaлих
цивилa Приједор.
Виjeнцe
су
крaj
спoмeн-плoчe, пoлoжили члaнoви Рaдeнкoвe
пoрoдицe,
приjaтeљи, члaнoви
бoрaчких oргaницaja,
пoлитичких пaртиja и
прeдстaвници Грaдскe
упрaвe. Први чoвjeк
Грaдa пoручуje дa
никaдa нe смиjeмo
зaбoрaвити oнe кojи
су пoгинули у рaту.
''Људски je прaштaти,
aли
и
пaмтити.
Нa нaмa, млaдим
гeнeрaциjaмa је дa
oбиљeжaвaмo
свe
вaжнe
дaтумe
и
пoмeнe зa свe жртвe и
нa тaj нaчин дa их сaчувaмo oд зaбoрaвa'',
дoдao je Слoбoдaн
Jaвoр, грaдoнaчeлник
Приjeдoрa.

Књегињић, потпредсједник ове
организације.
Вијенци су положени поводом
обиљежавања 30. година од
оснивања Војске Републике
Српске.

У СУБОТУ СВЕЧАНИ
ДЕФИЛЕ ПОВОДОМ
ДАНА ВОЈСКЕ РС
Текст: Бојана Мајсторовић

Текст: Ведрана Нишевић

својом јединицом. Зато смо
и одлучили да га споменемо,
у сусрет обиљежавању 30
година од оснивања Војске
Републике Српске, јер овакви
људи то заслужују. И мораћемо
споменути све које су дали
свој живот за Републику
Српску", додао је Славиша

Поводом Дана Војске Републике
Српске и 30 година од њеног формирања, Град Приједор и Трећи пјешадијски пук организују у суботу, 7.
маја, свечани дефиле. Учесници дефилеа крећу од Хотела "Приједор"
у 9.45 часова, а у 10.00 часова се
окупљају код Централног споменобиљежја "За крст часни".
Начелник Одјељења за борачко-инвалидску заштиту града Приједора,
Ранко Колар рекао је да ће припадници Трећег пјешадијског пука
у дефилеу носити заставе бригада
Првог и Другог корпуса, које су биле

у саставу Војске РС.
"Војска Републике Српске формирана је 12. маја 1992. године одлуком Народне скупштине и указом
тадашњег предсједника Радована
Караџића с циљем да заштити вјековни народ на овим просторима.
Позивам грађане да присуствују
овој манифестацији", рекао је Колар.
Након дефилеа, код спомен-обиљежја "За крст часни" присутнима ће се
обратити учесници манифестације
и биће одржан пригодан културноумјетнички програм. Централна манифестација поводом Дана Војске
РС биће одржана у Бањалуци, 12.
маја.

ПРОГРАМ ОБИЉЕЖАВАЊА
9. МАЈА, ДАНА ПОБЈЕДЕ
НАД ФАШИЗМОМ
Текст: Ведрана Нишевић

Поводом обиљежавања 9. маја,
Дана побједе над фашизмом, у недјељу, 8. маја, у 10.30 часова биће
положени вијенци на Јеврејском, а
након тога и на Партизанском гробљу у Приједору, гдје ће бити одржан пригодан културно-умјетнички
програм.
У понедјељак, 9. маја вијенци ће
бити положени на Партизанском
гробљу у Омарској, споменик погинулим борцима Oдбрaмбeнo-oтaџбинскoг рaтa и на спомен-бисту народном хероју Милошу Мамићу.
Програм је планиран за 11.00 часова, а присутнима ће се обратити
делегације Савеза удружења бораца Народно-ослободилачке борбе
Приједор и Градске управе. У при-

годном програму учествоваће ученици Основне школе "Вук Караџић"
из Омарске и културно-умјетничко
друштво.
Дан побједе над фашизмом биће
обиљежен и у Љубији, гдје ће делегације положити вијенце на споменик палим борцима и бисте народних хероја.
Удружење за очување традиције
Приједор и ове године организује
марш "Бесмртног пука". Окупљање
учесника је у понедјељак, 9. маја,
испред споменика Младену Стојановићу код зграде Градске управе,
одакле ће се тачно у 13.00 часова,
предвиђеном путањом ићи до парка на Пећанима, до споменика посвећених Народно-ослободилачкој
борби, гдје ће бити положени вијенци и одржан пригодан програм.

6. мај 2022.

Милкица Милојевић, новинарка

4. INTERVJU
Живимо у комплексном времену на глобалном нивоу,
у Европи која са Сјеверном Америком диктира токове
у демократском свијету, за медије и нашу професију.
Управо зато што су се околности промијениле откад су
установљени темељи новинарства, слобода изражавања,
независност медија и отворена расправа. Некада
су преовладавале новине које су биле "пас чувар
демократије". И главни принцип је био, без обзира на
то, што се и тада знало да постоје новине које су склоне
једној или другој политичкој опцији, друштвеној групи,
да је истина основни постулат. Данас живимо у вријеме
пост-истине, у вријеме кад се у врло озбиљним медијима
зна рећи новинарима "Знате, наш посао је да забавимо
публику". Пазите, да забавимо публику?!", истакла
је поводом 3. маја, Дана слободе медија, новинарка
Милкица Милојевић.
Припремила: Мирјана Шодић
Стара школа је говорила да је улога
медија да информишу, образују и да
забаве. Данас се тражи само инстантзабава, ако хоћете неку важну поруку
да пошаљете, морате да је упакујете
у забаван или бар донекле занимљив
садржај. Данас је јавно интересовање
прече од јавног интереса. Савремени
медији раде на кликове, на читаност,
колико ће публике окупити и данас царује оно што се некад звало "шарена
лажа". То јесте занимљиво, али од тога
нам зависи живот и то и даље остаје
"лажа". Можете да се забавите тиме,
али суштински нећете ништа постићи.
То је велика борба између комерцијализације медијских кућа с једне стране
које су као и свако друго предузеће. Као
грађанка могу то да разумијем, бориш
се за профит на тржишту. С друге стране, имамо јавне сервисе. Сад је питање
колико су у овом "fast food" времену
грађани, који су наша публика, уопште
спремни да размишљају дугорочно, не
само у овој области.

ради за 500 евра, он њему пријети да
ће годину дана његово дијете бити без
хљеба. То је страшно. Водила се расправа о новинарима као службеним лицима и ту постоји дискусија унутар новинарске заједнице. Многи новинари и
новинарке сматрају да то треба уредити
унутар Кривичног закона као кривично
дјело које има посебну тежину, али да
при том не треба давати новинару или
новинарки, сниматељу или сниматељки
статус службеног лица, јер га то доводи
у ситуацију да их посматрају као службеника неке администрације. Али треба
да се посебно санкционише напад на
новинара или новинарку који је у вези
са вршењем његове или њене професије, као да врши јавну службу.

П

рипадате старој школи новинарства. Како видите новинарску
професију данас, с обзиром да
постоји устаљена слика да овим послом може да се бави свако? Пракса је
показала и да смо слабо плаћени. На
све то, новинари су изложени и огромној количини стреса.

ОВА ПРОФЕСИЈА МЕ НАУЧИЛА ДА

МИСЛИМ НА СУТРА

К

ада најчешће долази до угрожа- - Та реченица "да се новинарством може
бавити свако" је батина са два краја. С
вања права новинара?
једне стране, новинарство мора бити
- Угрожавање права новинара у савре- апсолутно професионална и социјално
меном свијету није толико видљиво као проходна професија, морамо дозвошто је раније било, али јесу системат- лити сваком да се бави новинарством.
ска и упорна. Знам рећи да је прошло Данас имамо концепт грађанског новихеројско вријеме, данас нико неће себи нарства. Грађанин се задеси на улици
дати луксуз да ухапси новинара и по- када се нешто деси, услика мобилним
шаље га у затвор. И да од њега направи телефоном и пошаље слику и реченихероја. Али те може оставити без хљеба, цу-двије неком порталу и то је сасвим у
без посла, без прилике и извора инфор- реду. Јер ми не можемо знати кад ће се
мација. У томе нема ничег херојског. У десити нека саобраћјна несрећа и ту су
томе је много теже наћи савезнике. Ти нам грађани велики савезници. Оно кад
економски притисци који су повезани се поставља граница, да не може свако
баш бити новинар јесте комплексност,
са политичким притисцима.
озбиљност, провјерљивост и вјерујте
ести су и напади на новинаре. да озбиљни читаоци итакако добро то
Ваш коментар, посебно на чиње- препознају. При томе новинари морају
ницу да напад на новинара и није бити одговорни, морају бити образованапад на службено лице. Дуго се прича ни, али не сматрам да морају нужно сви
о том, али нажалост није заживјело у новинари бити бивши студенти новинарства. Могу бити економисти, правпракси. Шта се чека?
- Захваљујући линији за помоћ нови- ници... Не можете имати бољег новинанарима у оквиру Удружења БХ нови- ра црне хронике него добро поткованог
нари водимо евиденцију о нападима правника из области кривичног права,
на новинаре. Имамо јавно обзнањене а да при том и добро пише. Али мора
случајеве. Из године у годину тај број бити образован, одговоран и мора просе не мијења, око 70 напада у БиХ. То вјеравати информације.
је много, јер ово је мала заједница у
та вас ова професија научила?
којој малтене свако сваког зна и нема
- Ова професија ме научила да
много медија новинара и медијских
размишљам, да сумњам, али
професионалаца. Постоје и економски
притисци који нису толико видљиви и не у смислу да бих била апсолутни пеједно страшно средство утицаја што су симиста, него да имам потребу да испрепознали и репортери без граница, под сваког тепиха завирим, да сваку
неутемељене тужбе за клевету. Чак и реченицу сагледам из више углова, да
када зна онај који тужи да нема шансе будем саосјећајна са људима, да пода добије на суду, он кад подигне од- штујем саговорнике, не нужно оне на
штетни захтјев од 10.000 евра, неком ко позицијама моћи. Ова професија ме
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Ш

је научила да мислим на сутра, какво
ћу друштво и какву ћу земљу оставити
сину и унучадима, да разумијем да не
треба сви људи исто да мисле, јер ако
сви исто мисле, не мисли нико ништа.

ло да на том широком медијском небу
има мјеста само за моћне, лијепе и паметне... У преко 90 одсто случајева краватирани, дотјерани, образовани мушкарци у раним четрдесетим, као да не
постоји друго становништво. То је велиобитница сте новинарске награ- ки напредак који су донијели медији и
де "Срђан Алексић" за одговор- то извјештавајући на начин да разумију
но извјештавање о маргинали- саговорнике и да то објасне на врло једноставан начин.
зованим групама, те годишње награде
Парламента БиХ и ОСЦЕ БиХ за доприако да новинари наплате свој рад,
нос равноправности полова. Колика је
имајући у виду да се данас сматра
улога новинарства у указивању прода свако има право на бесплатну
блема у овим сегментима, поготово информацију?
извјештавања о рањивим групама?
- Људи данас сматрају да имају право
- Јако је битна. Ма колико се сад чинило на много тога бесплатног, од многих
у вријеме пост-истине и навале друшт- бесплатних ствари које им одређују живених мрежа и даље су медији ти који вот и утичу на квалитет живота инфору доброј мјери одређују струју јавног мација је ту негдје на врху. Морам примнења. Односно, утичу на то како ће знати да не знам одговор на то питање,
већина људи доживљавати друге људе, да га знам или бих била економистпојаве, проблеме, феномене... Прије, киња или кандидаткиња за Нобелову
рецимо 15 година било је незамисливо награду за економију. Али позивам
да се медији служе такозваним родно- професионалце, економисте, правнике,
осјетљивим језиком, да кажу за мене па и медијске експерте на размишљање
да сам новинарка, а не новинар. Људи о томе, јер је заиста врло поразна чињесу се исмијавали томе. Данас је то ап- ница да управо оно што је најбитније је
солутно прихваћено. Такође, деведе- најтеже наплатити. Неке од тих ствари
сетих година људи су избијали шале са се превазилазе учешћем, у пројектима
насиљем у породици, данас је то пре- поготово страних фондација. Најозбиљпознато као озбиљан друштвени про- нији медијски проток је и продукцијски
блем. Не као "пусти будалу крају, буда- најскупљи, јер морате отићи на терен,
ла туче жену", него "не дамо да будала морате имати стотине сати рада да би
одређује како ће неко да живи". И ако нешто истражили, морате имати много
је такав, хајде да га санкционишемо или саговорника, ту су многи трошкови по
лијечимо, а да особу коју угрожава, за- наше послодавце и онда се они врло
штитимо. На потпуној маргини су били често одређују за то да се одради оно
људи са инвалидитетом, социјално уг- што је брже и јефтиније, како би се лакрожени, хронични болесници, нарочи- ше наплатило, а све то је оно с почетка
то психички болесници, то је све некако наше приче, "шарена лажа".
било гурнуто у страну и онда се сматра-

Д

К

www.kozarski.com

Влада Републике Српске уложила три милиона КМ

"МЉЕЧАНИЦА" ДОБИЛА

САВРЕМЕНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР

Нови објекти изграђени за 11 мјесеци
Текст: Зоран Јелић
У Спeциjaлнoj бoлници зa физикaлну мeдицину и рeхaбилитaциjу
"Mљeчaницa" у Кoзaрскoj Дубици свечано су oтвoрeни нoвoизгрaђeни диjaгнoстички цeнтaр
и oбjeкaт пoлуинтeнзивнe њeгe.
Диjaгнoстички цeнтaр oпрeмљeн
je нajсaврeмeниjим "ЦT", рeнгeнским, ултразвучним и "EMГ"
aпaратима, a сaврeмeнo oпрeмљeни oбjeкaт пoлуинтeнзивнe њeгe
прoстирe сe нa 11.000 мeтaрa
квaдрaтних. To ћe знaчити бoљe
услoвe, кaкo зa пaциjeнтe, тaкo и
зa мeдицинскe рaдникe.
"Oтвoрили смo oбjeктe зa кoje смo
1. jунa прoшлe гoдинe, пoлoжили
кaмeн тeмeљaц. Пoтрeбнo je билo
11 мjeсeци дa изгрaдимo штo смo
oбeћaли грaђaнимa. Свe уз пoдршку Влaдe РС и других институциja, a пoгoтoвo нaклoнoшћу српскoг члaнa Прeдсjeдништвa БиХ",
рекао је вршилац дужности директора Спeциjaлне бoлнице зa физикaлну мeдицину и рeхaбилитaциjу
"Mљeчaницa", Дарко Бањац.

Бољи услови за пацијенте

Нoвoизгрaђeнe oбjeктe пoвeзуje
и нoвa тoплa вeзa. Нoви кoмплeкс "Mљечaницу" стaвљa у сaм
врх, нe сaмo у Српскoj, нeгo и рeгиoну, кaда je риjeч o oвoм виду
лиjeчeњa.
"Није било лако обезбиједити новац за ову инвестицију, али успјели смо без да се Влада РС и ова
здравствена установа задужују. И
то гoвoри o нашем oпрeдjeљeњу
дa свe бaњскe цeнтрe рeкoнструишeмo. Дa буду рeфeрентни, нe
самo кад је у питању лиjeчeњe,
већ и кад је ријеч о туристичкој понуди", рекао је српски члан Пред-

сједништва БиХ, Милорад Додик.
Пoрeд тoгa штo je "Mљeчaницa"
дoбила сaврeмeни мeдицински
цeнтaр, дoдaтнo сe jaчajу и туристички кaпaцитeти, будући дa je
упрaвo бaњски туризaм jeдaн oд
пoтeнциjaлa Српскe.
"Здрaвствeни туризaм je нeштo
чeму тeжимo. И нaдaмo сe нaстaвку рaзвиjaњa oвoг цeнтрa и других
сaдржaja, кojи ћe имaти знaчaj зa
Козарску Дубицу, приjедoрску рeгиjу и цијели рeгиoн", изјавила је
министар трговине и туризма РС,
Сузана Гашић.

РАДИ СЕ И НА ДОДАТНОЈ ИНФРАСТРУКТУРИ
У "Mљeчaници" сe грaди 15 сaврeмeних бунгaлoвa,
a грaдићe сe и хидрo-блoк у кojeм ћe сe нaлaзити и
хипeрбaричнe кoмoрe. Радови би требало да буду
завршени до краја октобра ове године. Tиме би сe
кoмплeтирao здрaвствени диo, a oндa ћe пaжњa бити
пoсвeћeнa грaдњи хoтeлa, спoртских тeрeнa и других
сaдржaja.

СТАВ
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БЕЗ ВАШЕ
ПОМОЋИ НЕ
ИДЕ, ОКРЕНИТЕ

1412!

Припремила: Мира Згоњанин

Биљану сам упознала сасвим случајно. Прије неколико година на Мраковици, гдје је у оном "Монументу" инсистирала да ме почасти питом од
јабука коју је сама направила. Импресионирала
ме појавом, ултра кратком фризурицом коју има и
моја Гордана, њих двије једине у граду и наравно
питом.
Касније сам сазнала да је на челу Удружења параплегичара, да невјероватном мајчинском снагом
брине о сину Небојши, који је везан за инвалидска
колица, да покушава да помогне оним који дијеле
њену судбину… Никад од Биљане нисам чула да се
жали. Ни тамо у "Монументу" с конобарско-куварском кецељом, ни касније у једној од средњој школа гдје сад ради као помоћни радник.
Надам се да ми неће замјерити што ћу с оним који
ово читају подијелити дјелић нашег посљедњег телефонског разговора. Прича ми да Небојша прима
инфузију и да га она тренутно држи за руку. "Надам се да ће ми Бог дати снаге да ово издржим и
због мог Небојше и због оних који вјерују у мене
и очекују помоћ. Ти људи су моја снага, знаш подигну ме, мада ноћима не спавам, али осмијех им
дугујем", каже ми.
Ја по професији причалица остајем нијема, а она
наставља даље, да је захвална оним који су јој дозволили да на вратима њихових фирми полијепи
плакат на којем је апел за помоћ параплегичарима
и хумантирани број 1412 који можете позвати до
краја мјесеца. Искрено, вјерује да ће бити одзива
и много позива. Вјерујем и ја, сигурна сам чак у то,
јер њена мајчинска снага је попут грленог заразног
осмијеха. Ко може да му одоли?
И колико год мислимо да смо јаке, самосталне, да
иза себе, у тим нашим малим животима, остављамо неизбрисиве трагове, неке жене попут Биљане нам недвосмислено поруче да може још јаче,
боље, другачије… Знам да Биљана и сличних прича
има још, да овим градом, ко што једном приликом
написа она моја Алма Чрчкарија, газе високо подигнуте главе, с чаробним осмијесима који попут
тајних кључева отварају сва могућа врата.
Те само наизглед обичне жене су мали дивови
свакодневице. Оне знају ко су, међусобно се препознају, ту је и поглед довољан. Управо зато што
не траже ништа или тек повремено тако мало немојте их никад потцјењивати. А њихову доброту
ваља подржати. У Биљанином случају, то је врло
једноставно, телефон у руке и окрените тај број
наде 1412.
Будите позитивни и хумани и размишљајте на начин да вјероватно свако од нас у себи има ту малу
дозу Биљанине доброте. Ваља је само пробудити.
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СМРТНОСТ ПЕНЗИОНЕРА
ВЕЋА ЗА 40 ОДСТО

Од прошле године у Приједору, али осталим градовима Републике
Српске увећана је смртност пензионера за око 40 одсто. Предсједник
Удружења пензионера града Приједора, Слободан Брдар истиче да
је у прошлој години у Приједору преминуо 791 члан удружења, што
је за око 100 више у односу на годину раније.
нистарствима, предсједником Владе РС и другим органима са којима
радимо на побољшању
стандарда и положаја пензионера", рекао је Трифуновић.
Удружење
пензионера
града Приједора одржало је Скупштину на којој
су поднесени извјештаји
о раду за прошлу годину,
Са Скупштине Удружења пензионера града
те планови за ову годину.
Приједора
Скупштини је присуствоТекст: Бојана Мајсторовић организовати друге сад- вао је и градоначелник
ржаје попут одласка у Приједора, Слободан Ја"Само у ова непуна четири бање, куповине лијекова вор.
мјесеца имамо 271 пре- или једнократне новчане
минулог члана. Уколико помоћи за пензионере.
се овако настави, ми ћемо Предсједник Удружења Град Приједор је
на крају године имати пензионера РС, Ратко
око 1.000 умрлих чланова Трифуновић рекао је да прошле године
Удружења
пензионера, је приједорско удружење финансирао
говорим само о чланови- једно од боље органи- одлазак 353
ма, а уз то треба додати и зованих међу укупно 57 пензионера на
људе који су пензионери, удружења у Српској.
бањско лијечење.
а нису чланови Удружења "Посебно желим да наглапензионера тако да је тај сим да је сарадња Удру- Пензионери
број далеко већи", истиче жења пензионера града истичу да је
Брдар.
Приједора са Градском значајно и што
Он додаје да су од члана- управом и посебно градо- је Влада Српске
рина имали 410.000 КМ начелником примјер како одлучила да им
прошле године, од којих локална удружења треје чак 400.000 КМ марака ба да сарађује са локал- од овог мјесеца
исплаћено за трошкове ним властима. Исто тако ванредно увећа
сахрана. Брдар наводи да Удружење пензионера РС пензије за 10
без финансијске помоћи сарађује са републичким одсто.
Града не би било могуће властима, ресорним ми-
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На сједници Форума тематски о хранитељству

СПРИЈЕЧИТИ УГРОЖАВАЊЕ
ПРИМАРНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Тематски дио недавне сједнице Форума за безбједност заједнице
града Приједора, био је посвећен хранитељству. У Форуму, како
кажу, подржавају промотивне активности и позитивне примјере у
заједници, а хранитељство је важан сегмент свега тога.

Са сједнице Форума за безбједност заједнице
Текст: Деборах Совиљ
"Суочени смо са угрожавањем примарне заједнице - породице, а то се
увијек негативно одражава на млађе генерације.
Потребно је да им осигурамо безбједнији живот, у
првом реду да им пружимо основне услове попут
крова над главом", рекла
је Вања Дејановић, предсједник Форума за безбједност у заједници.

БИЋЕ ОБЕЗБИЈЕЂЕНИ
НАЈНОВИЈИ ЛИЈЕКОВИ ЗА
РИЈЕТКЕ БОЛЕСТИ

Текст: Агенције
Фонд здравственог осигурања Републике
Српске покренуо је поступак јавне набавке
лијекова за ријетке болести, чиме ће овим пацијентима бити обезбијеђени поједини најновији у свијету доступни лијекови.

У отвореном поступку за ову годину набавља
се седам лијекова за ријетка обољења, као
што су цистична фиброза, Помпеова болест,
мукополисахаридоза тип 2 и 4, Гошеова болест, као и лијек за лијечење акутних напада
ангиоедема.
Из Фонда су навели да је вриједност набавке
4,5 милиона КМ без ПДВ-а, а обавјештење о
набавци са свим детаљима доступно је и на
интернет страници Фонда.
У саопштењу подсјећају да је на иницијативу
српског члана Предсједништва БиХ Милорада
Додика да се обољелима од ријетких болести
у Српској обезбиједе лијекови, Народна скупштина по хитној процедури усвојила допуне
Закона о здравственом осигурању.
У Фонду појашњавају да су јавну набавку расписали на основу потреба, које је доставио
Универзитетски клинички центар Републике Српске, а након иницијативе Комисије за
ријетке болести Министарства здравља и социјалне заштите.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ
Градоначелник града Приједора, објавио је Правилник о коришћењу средстава
од наплаћене накнаде по основу промјене намјене пољопривредног земљишта
у непољопривредне сврхе и закупнине за пољопривредно земљиште у својини
Републике Српске у 2022. години (Суфинансирање набавке минералног
ђубрива), Службени гласник Града Приједора 6/22. Правилником су дефинисани
услови које произвођачи требају да испуне као и крајњи рокови за подношење
захтјева. Захтјеви се могу преузети у шалтер Сали Градске управе и просторијама
Одјељења за пољопривреду и рурални развој.Информације се могу добити и
путем телефона: 052/490-187 и 052/211-400.

Након интензивних промотивних активности током априла, у Центру за
социјални рад су задовољни. Засад се пријавило пет
потенцијалних хранитеља,
а након стручне процјене,
услиједиће обука. По ријечима Сање Топић, члана
Тима за збрињавање у
хранитељске породице,
обуку за бригу о пунољетним лицима, прошло је
осам хранитељских породица.

"У наредном периоду,
Министарство здравља и
социјалне заштите РС, уз
покровитељство УНИЦЕФа, организоваће глобалну
кампању и промоцију хранитељства, у што је укључен и приједорски Центар
за социјални рад. Имају
у плану да, са Друштвом
психолога, организују обуке за нове хранитеље и
нове стручне раднике",
рекла је Топићева.

УРУЧЕНА ПОМОЋ ЗА 98
РОМСКИХ ПОРОДИЦА

Подјела пакета

Удружење Рома града Приједора организовало је
подјелу пакета за 98 ромских породица. То ће добро
доћи Ромима, од којих је већина незапослена, истичу у
удружењу.
Текст: Деборах Совиљ
Један од њих је Халил
Шаља. У домаћинству их
је петоро, од којих троје
дјеце."Значи нам много
ова помоћ. Не радимо
нигдје и немамо примања. Тражим посао,
али досад нисам успио
да се запослим", рекао је
Шаља.
Пакете помоћи са основним прехрамбеним и хигијенским производима
обезбиједила је Градска

управа Приједор.
"Захвални смо на овим
пакетима. Они много
значе ромским породицама које живе у тешким условима. Ово није
једини вид помоћи коју
нам Град пружа. Градска управа нам излази у
сусрет у рјешавању на-

ших горућих проблема,
а то су становање и запошљавање", рекао је
предсједник Удружења
Рома, Рамо Салешевић.
На подручју Приједора живи око 800 Рома.
Основну школу похађа
65 ромских ученика, а
средњу осморо.

Пакети садрже основне намирнице
попут брашна, уља, тјестенине,
конзерви, те хигијенске потрепштине
неопходне сваком домаћинству.

www.kozarski.com
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Настављају се инфраструктурни радови

У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ БИЋЕ АСФАЛТИРАНО

19 ПУТНИХ ПРАВАЦА
Текст: ГУ Приједор

Градоначелник Приједора Слободан Јавор обишао је
радове на асфалтирању Улице Блаже Конецког и дијела
Расадничке улице, а ове седмице почело је и асфалтирање
Улице Другог Крајишког одреда. У плану су и радови на
асфалтирању улица у насељу Средња Ламовита засеоци
Панићи, Гаврановићи, Малићи и Брајићи. Након тога креће
се са асфалтирањем улица у насељу Омарска.
Ријеч је о средствима Владе Републике Српске, тачније реализацији
четвртог појединачног уговора. Јавор је средином априла новинарима
изјавио да је од избора па до данас
асфалтирано више од 40 путних праваца, те да је вриједност тих радова
два милиона марака, те да је укупна
дужина асфалтираних путева већа од
13 километара.
Он је најавио да ће у наредним данима бити асфалтирано још 19 путних
праваца, односно пет километара
путева широм Приједора, вриједности 560.000 КМ. Поред најављеног
асфалтирања у Омарској, биће рађе-

Успјешна
сезона

ни и одређени правци у Горњим Орловцима и оно што засигурно радује
малишане и њихове родитеље да ће
напокон бити завршен тротоар код
Основне школе "Петар Кочић" на
Уријама.
Градоначелник Јавор је истакао да
се наставља и добра пракса реконструкције дотрајалих улица и да се
након Улице мајора Милана Тепића
сада прелази у насеље Пећани, односно Улицу митрополита Петра Зимоњића, а очекује се расписивање
тендера за асфалтирање платоа између борачких зграда на Пећанима.

ИЗ "ТОПЛАНЕ" ПОРУЧУЈУ ДА НЕЋЕ БИТИ ПОСКУПЉЕЊА ГРИЈАЊА

Умjeстo 15. априла, сeзoнa гријања у Приjeдoру, збoг ниских тeмпeрaтурa,
зaвршeнa je 30. aприлa. Бeз oбзирa нa тo, у "Toплaни" кaжу дa су уштeдjeли
oкo 5.000 тoнa сjeчкe, тaкo дa су зaдoвoљни сeзoнoм.
Текст: Ведрана Нишeвић
Приjeдoрчaни
кojи
су
кoрисници грaдскoг гриjaњa
смaтрajу дa je oвo билa jeднa
oд успjeшниjих сeзoнa. Иaкo
су, кaдa je тo билo пoтрeбнo,
гриjaли и нoћу, у "Toплaни"
кaжу дa су уштeдjeли oкo 5.000
тoнa сjeчкe.
''Toкoм
сeзoнe
гријања
измиjeњeн je нaчин рaдa
кoтлoвницe. Укључен је ноћни
режим гријања и смањено
пуцaњe
нa
врeлoвoдним
мрeжaмa. Oвe сeзoнe смo
пoтрoшили 26.500 тoнa сjeчкe.

Душкo Mилeтић,
в.д. дирeктoрa ''Toплaнe''
У oднoсу нa прoшлу гoдину je
тo 5.000 тoнa мaњe, jeр прoшлe
сeзoнe je пoтрoшeна 31.000

тона, тaкo дa смo нaпрaвили
уштeду eнeргeнaтa, a нaрaвнo
и нa квaрoвимa, губитку вoдe
и oстaлoм'', истaкao je Душкo
Mилeтић, вршилац дужности
дирeктoрa ''Toплaнe''.
Иaкo сe инфлaциja oдрaзилa
и нa рaд oвoг прeдузeћa,
рукoвoдствo тврди дa нe
рaзмишљajу o пoвeћaњу циjeнe
гриjaњa.
''Toплaнa"
сe
бoри
сa
прoблeмимa, дoшлo је дo
пoскупљeњa струje, нaфтe,
a
имaћeмo
прoблeм
и
пoскупљeњем eнeргeнтa кojи
нaм трeбa зa сeзoну гријања,

Уштедјели око 5.000 тона сјечке
aли ми смo oдлучили дa нe
подижемо циjeнe гриjaњa,
jeр смaтрaмo дa joш једно
oптeрeћeњe грaђaнимa нe

би билo дoбрo'', дoдao je
Mилeтић.
Приjeдoрскa ''Toплaнa'' имa oкo
3.500 кoрисникa.

Занатско-предузетничка комора

КОНЦЕПТ ВОЛОНТЕРИЗМА ЗАСТАРИО,
ПОТРЕБНА ПРОФЕСИОНАЛИЗАЦИЈА КОМОРЕ

Занатско-предузетничка комора Приједор била је домаћин Скупштине републичке
организације. Изабран је нови Управни одбор, као и предсједник Скупштине, на
чије је мјесто именован Лазо Шешић који је и досад обављао ту функцију. Поред
избора новог руководства, расправљало се и о професионализацији ове коморе
која је у протеклом периоду радила волонтерски.
Текст: Перо Шпадић

Са сједнице Скупштине у Приједору

Ранко Згодић, предсједник
Занатско-предузетничке
коморе Приједор, која је била
и домаћин скупа, рекао је да је
концепт волонтеризма застарио
и да су промјене неопходне
како би ова организација боље
функционисала.
"Промјене морају ићи у правцу
професионализације, а то значи
да се у неким областима мора
мијењати Закон о Занатскопредузетничкој
дјелатности,
што ћемо усагласити са

ресорним министарством, као
и низ других одлука које ће
нам дефинисати будући развој
предузетништва у Републици
Српској", рекао је Згодић.
Иницијативу су поздравили и
представници Министарства
за привреду и предузетништво
РС. Сматрају да Занатскопредузетничка комора треба
да буде партнер министарству
у бољем и ефикаснијем
рјешавању
проблема
предузетника.
Рајко Лајић, помоћник министра
привреде и предузетништва
РС, истакао је да је ресорно
министарство, у посљедњих
неколико година, имало добру
сарадњу и позитивно искуство
са
Занатско-предузетничком
комором РС.

На подручју Републике
Српске евидентирано
је 23.800 самосталних
предузетника,
које Занатскопредузетничка комора
окупља у шест округа.
"Та сарадња се из године
у
годину
побољшава
и
усавршава, како из дјелокруга
наших редовних активности,
гдје нам помажу у дефинисању
проблема
са
којима
се
предузетници
суочавају
у
свакодневном раду, тако и у
дефинисању и усмјеравању
рјешавања тих проблема",
рекао је Лајић.
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Глумац Миодраг Радоњић за "Козарски вјесник"

ПОТПУНО САМ ДРУГАЧИЈИ ОД ЛИКА КОЈЕГ ТУМАЧИМ
У "ЈУЖНОМ ВЕТРУ"
Иза себе има више од 50 улога, од којих су неке у
популарним српским филмовима и серијама. Гледали
смо га у "Балканској међи", серији "Убице мог оца",
а највећу пажњу привукао је улогом у филму
"Јужни ветар". Миодраг Радоњић не
крије да му импонује то што га и
данас зову Баћа, по лику
којег је глумио
у поменутом
остварењу.

Са Биковићем у серији "Јужни ветар"

Текст: Ведрана Нишевић

ће то да буде популарно или гле- те како препознаје позоришну умјетност.
дано, него да се бавите са оним ''Чуо сам ја и раније да и овдје постоји
шта је проблематика тог текста, велика традиција позоришта, јер постоји
те драме и шта је ту заправо 70 година, чак дуже од неких позоришта
а
у Београду, зато ми је и јасно зашто је и
улог
важно'', каже Миодраг.
0
5
е од
публика тако добра", додаје он.
Не
крије
одушевљење
ни
пријеш
и
в
има
дорском публиком, која, како сматра и
е
б
е
пројекза с
ић и
Миодраг Радоњић тренутно снима нову сезону
њ
о
ту
прилазите
д
Ра
г
а
р
из
срца
и
искрено
и
д
серије ''Убице мог оца'' и другу сезону серије
Мио
да вас занима то што радите.
''Јужни ветар''.
Да немате неки скривени мотив да ли

,,

''Као релативно млад глумац
направио сам улогу која је,
без лажне скромности, постала препознатљива и веома
блиска публици широм бивше
Југославије и то је за мене као
глумца велики комплимент и велика награда'', додаје Миодраг.
Иако посао глумца врло често зна
бити захтијеван, Миодрагу то не
пада тешко. Каже, да ужива у томе
што ради. ''Најважније је да сваком

ПРИЈЕДОРЧАНКА
МАША ГАШИЋ УЧЕСНИК
ЂУРЂЕВДАНСКОГ ФЕСТИВАЛА
Текст: Ведрана Нишевић
Десетогодишња Маша Гашић из Приједора
учесник је овогодишњег Ђурђевданског
фестивала. Представиће се композицијом
''Кабаре правилног говора''. Музику и текст
потписује Ђорђе Јованчић.
Припреме за фестивал су скоро завршене, а
како истиче Маша, ништа није било тешко,
јер музика је интересује од малих ногу. ''Од
треће године члан сам хора ''Вилењак''.
Тако сам завољела пјевање. Припреме за
фестивал ми нису напорне, заправо уживам
у свему", прича она.
Маша је пети разред Основне школе
''Десанка Максимовић'', а други разред
Музичке школе ''Саво Балабан'', на одсјеку
за виолину. Члан је и хора ''Вилењак'' и

Српског-културно умјетничког друштва
"Доктор Младен Стојановић". Док трају
припреме за Ђурђевдански фестивал,
породица и наставници су јој велика
подршка.
''Срећна сам што је Маша учесник
Ђурђевданског фестивала. Ако жели да се
бави музиком треба да се труди и да осјети
шта је то наступ на фестивалу", додаје
Милена Гашић, Машина мајка.
''Драго ми је да она проноси пјесму и да
представља наш град, нашу школу и наш
хор, гдје је и започела своје прве музичке
кораке'', прича Бранка Настић Марчетић,
професор у Музичкој школи ''Саво Балабан''.
Ђурђевдански фестивал биће одржан 13.
маја у Бањалуци.

Мурал као мотивација за стицање знања

ЗИДОВЕ ШКОЛЕ У ЛАМОВИТОЈ КРАСЕ ЛИКОВИ НИКОЛЕ
ТЕСЛЕ И НОВАКА ЂОКОВИЋА
Текст: Ведрана Нишевић

Једне
од
најистакнутијих
личности свијета, Никола Тесла
и Новак Ђоковић, осликане су
на зиду Основне школе ''Јован
Дучић'' у Горњој Ламовитој.
Мурал под називом ''Енергија''
показатељ је да требамо тежити
ка стицању нових знања, уз
напоран рад и позитивну
енергију, каже аутор мурала
Љубиша Пушац.
''Мало је људи на овој
планети који нису чули за
Теслу и Ђоковића. Управо су
они својеврсни амбасадори
те позитивне енергије, а и
својеврсни симболи толеранције
и мира. Иза њих не можемо наћи
ништа лоше'', рекао је Пушац.

Пушцу ово није први мурал
који је осликао у нашем граду.
Аутор је и оног под називом
"Супер Марио". Иницијативу
за
осликавање
"Енергије"
покренули
су
мјештани
Ламовите. Рад омладинаца
који има велики значај за
све ученике, раднике, али и
мјештане овог села похвалио је
и Маринко Вучковац, директор
Основне школе ''Јован Дучић''.
''Први пут кад су дошли
са идејом, ја сам одмах то
прихватио. Што је најважније,
ученици, радници ове школе и
родитељи су веома задовољни'',
додао је Вучковац.
Мурал ''Енергија'' недавно
је обишао и градоначелник
Приједора, Слободан Јавор.

www.kozarski.com

@IVOT 9.

Приједор домаћин рукометног финала Малих олимпијских игара средњих школа РС

НАЈБОЉА ЕКИПА ИЗ КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ

наставити да подржава све активности
у вези са унапређењем школског спорта. "Град Приједор издваја из буџета
50.000 КМ за унапређење школског
спорта у свим основним и средњим
школама, а такође већ неколико година подржава и такмичење у оквиру Малих олимпијских игара, које се
одржавају како под покровитељством
града Приједора, тако и под покровитељством Министарства породице омладине и спорта РС", рекла је Касаловићева.
Представник Министарства породице,
омладине и спорта РС, Драган Вуковић
каже да је циљ овог школског такмичења дружење и упознавање ученика
из цијеле Српске током којег посјећују
и бројне регије.
"Мале олимпијске игре су можда један од најзахтјевнијих такмичења на
које смо и поносни. Процјена је да око
50.000, па можда чак и 60.000 ученика
учествовало у циклусу Малих олимпијских игара", навео је Вуковић.
Гимназија "Свети Сава" ће бити домаћин и републичког финала у рукомету за основне школе које ће бити
одржано од 15. до 17. маја.

Побједник Малих олимпијских игара Републике Српске
у рукомету за средње школе у мушкој и женској
конкуренцији је екипа Средњошколског центра
Козарска Дубица.
Текст: Бојана Мајсторовић

Директор Гимназије "Свети Сава",
Вељко Јањетовић истакао је задовољство што је ова школа била домаћин
овогодишњих Малих олимпијских игара у рукомету. "Припала нам је част
да будемо домаћини такмичења за
средње школе у рукомету након двогодишње паузе због пандемије вируса корона. У финалу је учествовало 12
екипа, то су побједници шест регија у
мушкој и женској конкуренцији, ученици од Требиња до Козарске Дубице",
рекао је Јањетовић.
Координатор Малих олимпијских ига-

ра за регију Приједор, Александар
Миљешић навео је да је свака регија
домаћин једног републичког финала.
"Ученици се током године такмиче у
рукомету, кошарци, малом фудбалу,
одбојци, атлетици, гимнастици, док су
шах и џудо екпериментално уведени
у програм такмичења. Мислим да ће
и стони тенис да уђе у програм Малих
олимпијских игара, а радоваћемо се
ако уђу и остали спортови за које наши
ученици искажу интересовање", рекао
је Миљешић.
Начелник Одјељења за друштвене дјелатности града Приједора, Моња Касаловић истакла је да ће локална управа

Такмичење одржано у дворани "Младост"

Најмилији гости

МАЛИ ТУРИСТИ ПОСЈЕТИЛИ

И НАШУ МЕДИЈСКУ КУЋУ
Информативно-пословни
центар ''Козарски вјесник''
посјетили су малишани Дјечијег

вртића
''Радост''.
Посјета
најмлађих организована је у
оквиру јединственог пројекта
у туризму и предшколском
васпитању ''Мали туристи

Приједора''.
Малишани су одушевљени
овим што су видјели, а на кратко
су били водитељи Телевизије
и спикери Радија Приједор.

На кратко били спикери Радија Приједор

,,

Текст: Бојана Мајсторовић

У овогодишњем пројекту ''Мали туристи
Приједора'' учествовало је око 200
дјеце предшколског узраста из дјечијих
вртића ''Радост'' и ''Мики и Мини'',
распоређених у шест група.

Васпитач
Дјечијег
вртића
''Радост'' Наташа Кецман каже
да је ово значајно искуство за
најмлађе.
''Старије предшколске групе
које ће од септембра у школу
обишле су све вјерске објекте
у граду, музичку школу,
позориште, кино, били смо
на тениском терену, Градском
стадиону, а били смо и ваши
гости'', навела је она.

Из ИПЦ-а ''Козарски вјесник''
поручују да су малим туристима
врата ове медијске куће
увијек отворена. ''По њиховим
реакцијама мислим да је био
пун погодатак долазак на РТВ
Приједор. Мислим да је за њих
ово било лијепо искуство'',
рекао је вршилац дужности
директора ИПЦ-а ''Козарски
вјесник'', Никола Мотл.

У

6. мај 2022.
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Организован традиционални пријем поводом
Рамазанског бајрама

ЈАЧАТИ РОДБИНСКЕ И
КОМШИЈСКЕ ВЕЗЕ

Поводом Рамазанског бајрама у Чаршијској џамији организован је
традиционални пријем. Истакнутим привредницима, одборницима и
појединцима, уручене су захвалнице за допринос и успјешну сарадњу са
Меџлисом Исламске заједнице Приједор.
Предсједник Скупштине
града Мирсад
Дуратовић у поводу
Бајрама организовао
је пријем у Градској
управи за представнике
удружења МДД
"Мерхамет", УГ
"Оптимисти", КУД
"Осман Џафић" и УГ
Босански културни
центар.
Са пријема
Текст: Бојана Мајсторовић
Главни имам Меџлиса Исламске
заједнице Приједор, Бењамин
ефендија Хоџић истакао је да је
Бајрам прилика да се људи који
су у завади помире и пруже руку
једни другима.
"Бајрам је најрадоснији дан за
сваког појединца и постача који је
интензивно постио мјесец Рамазан и очекујемо га као награду за
пост, за сва добра дјела надајући
се Алаховој милости и Алаховом
опросту", рекао је он.
Предсједник Меџлиса Исламске
заједнице Приједор, Ајдин Вармаз рекао је да је Рамазански
бајрам празник весеља. "Порука
грађанима Приједора да нам цијела година буде у складу са овим
празником који је радостан, да се
заједничким разумијевањем и поштовањем дружимо током цијеле
године", рекао је Вармаз.
Традиционални бајрамски при-

јем Меџлис Исламске заједнице Приједор организовао је под
покровитељством предсједника
Скупштине града Приједора, Мирсада Дуратовића. Он је поручио да
Рамазан са собом доноси јачање
родбинских и комшијских веза.
"Порука Бајрама је мир, суживот,

Бајрам прославили са суграћанима

У КОЗАРСКОЈ ДУБИЦИ
ПОДИЈЕЉЕНО 3.000
БАКЛАВА

На градском тргу у Козарској Дубици првог дана
Рамазанског бајрама подијељено је 3.000 баклава,
служена је кафа, те су припаднице љепшег пола
обрадоване букетима цвијећа. Ово је поводом једног
од највећих исламских празника, организовало
Удружење младих "Фокус" из Козарске Дубице.

толеранција, уважававати друге и
другачије, а поштовати своје. Ми
у Приједору немамо алтернативу,
него поштовати и уважавати друге. Имали смо подјелу баклава
на малом градском тргу, које је
организовало Удружења грађана
"Оптимисти" и 500 баклава је по- Текст: Бојана Мајсторовић
дијељено суграђанима. Жељели
смо на тај начин да радост Бајра- Предсједник овог удружења, Нема подијелимо са свим грађани- дим Кривдић рекао је да су вома", рекао је Дуратовић.
лонтери уз помоћ Општинске

управе и донатора обезбиједили
баклаве и кафу за све посјетиоце. "Ми смо за први дан Бајрама
у центру наше Козарске Дубице
организовали подјелу 3.000 баклава, као што смо организовали
и 2019. године, нажалост због вируса корона нисмо ову активност
организовали 2020. и 2021. године. Захваљујем се општини и на-

Грађанима подијељене бајрамске баклаве

челнику Раденку Рељићу што су
нас подржали", рекао је Кривдић.
Начелник општине Козарска Дубица, Раденко Рељић истакао је
да је локална управа издвојила 2.000 КМ за подјелу баклава.
"Лијепо је видјети велики број
грађана и једне и друге нације на
једном мјесту. Општина Козарска Дубица помаже колико може, у
складу са могућностима све вјерске заједнице, тако да смо ове
године планирали 30.000 КМ за
све вјерске заједнице", рекао је
Рељић.

Овогодишњи први дан Бајрама исламски вјерници у
Козарској Дубици клањали су први пут у обновљеној
Чаршијској џамији, након чега су најмлађи обрадовани
и бајрамским пакетићима.

Пројекат "Ради заједно са мном"

У "НЕВЕНУ" ИЗРАЂУЈУ ЕКОЛОШКЕ ЦЕКЕРЕ

У Удружењу "Невен" у току је пројекат "Ради заједно са мном", у оквиру којег израђују еколошке цекере. Осим значаја по животну
средину, овај пројекат је важан за унапређење потенцијала особа са интелектуалним тешкоћама, те подизање свијести грађана о таквим
лицима. На изради еколошких цекера ангажовано је шест корисника Дневног центра Удружења "Невен".
Текст: Деборах Совиљ

Бранка Дошен је током
школовања савладала кројачки
занат и сада самостално ради
за шиваћом машином. То је,
како каже, испуњава великом
радошћу. "Долазим у Дневни
центар већ дуго година, а иначе
сам
завршила
специјалну
школу за кројача и научила
довољно да све знам сама
сашити, искројити и пеглати, а
радим и за шиваћом машином.
То је моја највећа љубав", рекла
је Дошенова.
Радни инструктор Душанка
Врањеш, која је са корисницама
Дневног центра ангажована
на овом пројекту истиче да

свако од њих има задужење.
"Претходних година радили
смо производе од коже,
платна и папира. Претежно
је то била рециклажа, а сада,

како је почетком марта кренуо
овај пројекат, дали смо се у
израду еколошких цекера.
Имамо екипу која то ради, а
препознала сам потенцијал и

Важна еколошка порука
Бранка Дошен самостално ради за шиваћом машином

Пројекат траје од марта до краја јула, а укупна вриједност је 12.318 КМ. Од
тога 7.800 КМ суфинансира Министарство здравља и социјалне заштите
РС, двије хиљаде КМ Градска управа Приједор, а 2.500 КМ је учешће
Удружења "Невен". Одређен број еколошких цекера добиће приједорска
Туристичка организација, Град Приједор и ресорно министарство, док ће
остатак искористити у "Невену" за властите промотивне активности.

у другим дјевојкама, тако да
и њих обучавам", нагласила је
Душанка.
Чланове "Невена" посебно
радује што су, у оквиру овог
пројекта,
набавили
двије
индустријске шиваће машине.
"У обавези смо да сашијемо
600 цекера с адекватном
еколошком поруком, попут:
СТОП ПЛАСТИЧНОЈ АМБАЛАЖИ

У СВАКОМ ОБЛИКУ и другим.
Знамо колико се пластика
разлаже и како погубно дјелује.
Захваљујући овом пројекту,
купили смо двије индустријске
машине, које остају у нашем
власништву, а то је од великог
значаја за нашу кројачку
радионицу", истиче Весна
Берић, предсједник "Невена".

ZABAVA/KUTURA 11.

ПРИЈЕДОР БИО ДОМАЋИН
ФЕСТИВАЛА ''ЗЛАТНО КОЛЦЕ''

Пeтa Смoтрa дjeчиjeг фoлклoрнoг ствaрaлaштвa Рeпубликe Српскe
''Злaтнo Кoлцe'' oдржaнa je у Пoзoришту Приjeдoр. Нa смoтри je
учeствoвaлo oкo 400 члaнoвa културнo-умjeтничких друштaвa из Србиje
и Српскe.

РАШИН КУТАК
ТРЕЋЕ УХО
Ослушкује: Радомир Речевић
САМО У СНУ
Коначно је схватио да је опрез мајка мудрости.
Сад прича само у сну.
СВЕ НАЈБОЉЕ
О љубави све најбоље.
Да није ње ни наши рођаци не би сишли са
дрвета.
НИЈЕ ДОБРО
Није добро па то ти је.
Камен са срца пао му је директно у бубреге.
ТУГА ЖИВОТА
Шта је туга живота? - пита један читалац.
Ех, шта?! Отићи на гробље, а не дочекати
пензију.
НА СЕ И СА СЕ
Причајте ми о облачењу.
Свлачења смо се већ нагледали.
ВЕЋ ВИЂЕНО
Њему има шта да се замјери.
Мали мозак, а велика глупост.

Oкo 400 учeсникa на фестивалу
Текст: Ведрана Нишевић

''Играм фолклор јер представља моју државу, моју
културу и једноставно ми
се то највише свидјело'', рекла је Ана Поповић из КУД-а
''Чајевац'' из Бањалуке.
Oргaнизaтoри
фeстивaлa
били су Сaвeз aмaтeрских
културнo-умjeтничких друштaвa РС и Српскo-културнo
умjeтничкo друштвo ''Др
Mлaдeн Стojaнoвић'' Приjeдoр.
''Oкупљaмo aнсaмблe из
циjeлe Рeпубликe Српскe.
Приje двa мjeсeцa смо објавили jaвни кoнкурс нa кojи
су сe приjaвљивaли aнсaмбли. Имaли смo стручни

кoлeгиjум кojи je oдрeдиo
кo ћe дa нaступa'', истaкao
je Moмчилo Вeсoвић, прeдсjeдник Сaвeза aмaтeрских
културнo-умjeтничких друштaвa Републике Српске.
''Oвaj фeстивaл je oд вeликoг
знaчaja и зa нaш грaд. Дjeцa
су посјетила Приједор и oбишлa њeгoвe знaмeнитoсти.
Oвдje су упoзнaли нове другaрe, a сa другe стрaнe ту су
и због фолклора'', дoдao je
Нeбojшa Aлeксић, сeкрeтaр
Српскoг-културнo умjeтничкoг друштва ''Др Mлaдeн
Стojaнoвић'' Приjeдoр.
Грaд Приjeдoр биo je jeдaн
oд пoкрoвитeљa фeстивaлa,
a пoсeбнo нaм je дрaгo
штo је пo први пут oдржaн

у нaшeм грaду, истичу из
Грaдскe упрaвe.
''Грaд Приjeдoр je биo пoкрoвитeљ oвe знaчajнe мaнифeстaциje, jeр нajмлaђи
и oмлaдинa чувajу трaдициjу, дoпринoсe oчувaњу
идeнтитa и нeмaтeриjaлнoг
културнoг нaсљeђa штo je
свaкaкo битнo зa нaш грaд,
aли и Рeпублику Српску'',
рeклa je Moњa Кaсaлoвић,
нaчeлник Oдjeљeњa зa
друштвeнe дjeлaтнoсти.
Oсим грaдa Приjeдoрa
пoкрoвитeљ фeстивaлa je
Влaдa Рeпубликe Српскe, a
пoдржaлe су гa и кoмпaниje
''AрсeлoрMитaл Приједор'' и
''Mирa''.

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ
ВОДОРАВНО: 1. Макрои, 9. Острво, 10. Репресија, 12. Оријаш,
14. Католички свештеник, 15. Сакупљач љековитог биља, 17. Терен, 18. Прво слово, 19. Француски војсковођа, 21. Електрични
(скр.), 23. Афричка ријека, 24. Саставни везник, 25. Директор
(жарг.), 27. Срџба, 28. Двадесет друго и 28. слово ћирилице, 29.
Амајлија, 31. Ромулова мајка, 32. Врста сисара, 33. Швајцарски
град, 34. Женско име.
УСПРАВНО: 1. Дућан, стовариште (енг.), 2. Управљач
аутомобила, 3. Стављен у окове, 4. Пето ћирилично слово, 5.
Ауто-ознака Новог Сада, 6. Јапанско име, 7. Марка кухињског
посуђа, 8. Приморски град у Црној Гори, 9. Тијело са осам
површина, 11. Малаксао, 13. Мудар, паметан (лат.), 16. Који
има рогове, 20. Празан ход мотора, 22. Један занатлија, 26.
Колоквијални назив за утикаче и утичнице, 28. Земља (лат.),
30. Ратарска култура, 31. Колона, низ, 33. Друго и 16. слово
ћирилице, 35. Знак за убрзање.
Р. Речевић

Фолкор се воли

6. мај 2022.

12. TIM POVODOM

Полицији пријављено пет оштећења аутомобила

ВОЗИЛА "НА ЗУБУ" ПАСА ЛУТАЛИЦА

Пси луталице не престају да задају главобољу Приједорчанима. Овог пута није у питању напад на случајне
пролазнике, већ на имовину грађана, тачније на њихова возила. Надлежна комунална служба реагује на
дојаве, а иако у току године у азил одвезу на стотине
паса, у међувремену настану нови чопори који се неријетко окупљају на градским паркинзима.

Оштећења на ауту

Славко Каурин: Видљиви трагови зуба и канџи
Текст: Деборах Совиљ
Када је тог јутра кренуо на посао
и пронашао одваљене предње
регистарске таблице аутомобила, Славко Каурин помислио је
да му је неко у току ноћи непажњом оштетио возило паркирано пред његовом стамбеном
зградом. Међутим, пажљивијим прегледом уочио је да је
ауто изгребано с обје стране, а
потом и трагове зуба. Каурин
каже да је у питању службено

возило које има "каско" осигурање. Позвао је полицију да изврши увиђај, а они су потврдили
да није у питању бахати возач
него пси луталице.
"Полицајци су ми рекли да очигледно није у питању оштећење
од стране другог аутомобила,
него су га највјероватније напале животиње. Установили смо
бројне трагове зуба, изгрижене
дијелове аутомобила, рупе на
бранику и блатобрану, угризе на
регистарској таблици као и бројне огреботине по блатобранима

и хауби", рекао је Каурин.
Каурин, који живи у близини
Средњошколског центра, истиче да није опазио да се у тој
зони окупљају пси луталице, а
још више га је изненадило да су
изгризли ауто.
Да то није усамљен случај, потврђује његова суграђанка Гордана Ерцег, чије је возило такође било на мети псећих зуба.
Догодило се то крајем марта, у
4.00 часа ујутро, на паркингу у
строгом центру града, у Улици
мајора Милана Тепића. Горданиног комшију пробудио је лавеж.
Сишао је пред зграду и уз доста
труда успио да растјера псе, али
штета на њеном ауту већ је била
причињена. Полиција је о свему
направила записник.
"Нисам ни опазила ни чула псе
луталице, али сам ујутро видје-

У току ове године, на подручју града Приједора пријављена су четири случаја
држања опасних паса без надзора, чиме су почињени прекршаји по Закону о
јавном реду и миру, а власницима издати прекршајни налози, саопштено је из
Полицијске управе Приједор. У једном случају радило се о нападу пса на друге
псе. У истом периоду пријављена су два напада пса на грађане. У једном случају
власнику пса уручен је прекршајни налог, док је у другом утврђено да је напад
усљедио од стране луталица. Полицијска управа Приједор запримила је пет пријава оштећења возила од стране паса луталица.

ла да су неке животиње оштетиле ауто. Отишла сам у 'АутоМакс' гдје је, са радовима, штета
процијењена на 1.150 КМ . Неко
рјешење за овај проблем мора
да се нађе, макар по принципу
објективне одговорности. Град

узећа, односно Радне јединице
"Јавна хигијена" у оквиру које
ради служба за збрињавање
луталица. Долазе по дојави
грађана и одвозе псе из сеоских
и урбаних насеља. Апелују на
разумијевање јер, како кажу,
ни радници нису свемогући и
не могу одједном покупити све
псе.
"Збрињавање паса са јавних
површина је мануелни рад.
Имамо пушку за успављивање,
имамо и мрежу у коју их хватамо, затим постављамо замке на
мјеста гдје се луталице чешће
окупљају, а потом их одвозимо у азил за псе. По дојавама
грађана долазимо и преузимамо псе бесплатно, јер све
то радимо за Градску управу,
односно Одјељење за стамбено-комуналне послове", истиче

Гордана Ерцег: Неко рјешење за овај проблем мора да се нађе
је дужан да обезбиједи грађанима сигурност, како личну тако
и имовине, али могуће да је дио
надлежности пренесен неком
другом органу", сматра Ерцегова.
Склањање паса луталица с јавних површина у надлежности је
приједорског комуналног пред-

Милка Грбић, руководилац РЈ
"Јавна хигијена".
У току прошле године, комуналци су у азил смјестили око 600
паса, а удомљено је 200 штенади. Како кажу, луталица ће
увијек бити, јер има и власника
који лако одустају од својих љубимаца.

Дивља депонија у насељу Врбице

МЈЕШТАНИ АПЕЛУЈУ НА СУГРАЂАНЕ ДА НЕ БАЦАЈУ СМЕЋЕ У ЊИХОВОМ НАСЕЉУ
града Приједора Драгослав Кабић истиче да нема потребе да
се стварају дивље депоније, јер
"Комунално предузеће" одвози
отпад из свих дијелова града.
"Ми смо формирали радни тим
у оквиру Одјељења који по дојави грађана и током нашег обиласка терена евидентира дивље
депоније и правимо катастар
дивљих депонија. Ми ћемо у

ни суграђани избацују у овом чи, гуме...", истиче он.
насељу које је један километар Начелник Одјељења са саоМјештани насеља Врбице апе- удаљено од центра града. "То је браћај, комуналне послове,
лују на суграђане да не бацају ружно и нездраво. Преко ноћи заштиту животне средине и
отпад у овом насељу. Истичу се довозе и одлажу замрзива- имовинско-стамбене послове
да је дивља депонија ругло насеља, али и могући извор заразе. Из Градске управе позивају Славко Девић истиче да стазом поред депоније мјеграђане да воде рачуна о зашти- штани шетају, а рекреативци трче. "Ово је изузетно
ти животне средине, те поручују мјесто у којем може да се направи стаза за трчање,
да ће у складу са новцем у буџе- лијепа су нам насеља, али народ је некултуран.
ту уклањати дивље депоније.
Смеће не довози неко из друге државе, то раде наше
Мјештанин Врбица Ђуро Кнежевић прича да се тешко се може комшије, исти ти које упозоравамо, али мала је казна
и замислити шта све несавјес- и треба се казна повећати", сматра он.

складу са нашим могућностима и буџетом града Приједора
уклањати дивље депоније", поручио је Кабић.
Он додаје да у Градској управи планирају да се за помоћ у
уклањању већих депонија обрате Фонду за заштиту животне
средине РС који има новац за ту
намјену.

Текст: Бојана Мајсторовић

Мјештани Врбица: Казне за несавјесне морају бити веће

www.kozarski.com

OGLASI 13.

Број: 02-374-56/22
Датум: 3.5.2022. године
На основу члана 7. став 1 и 2 Закона о закупу пословних зграда и просторија ("Службени лист СРБиХ" бр. 33/77, 12/87, 30/90 и 7/92) и члана 6.
Правилника о поступку јавног надметања за продају непокретности у друштвеној својини ("Службени лист СРБиХ" бр. 28/79), Градоначелник
Града расписује

ОГЛАС О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
I
Град Приједор, са сједиштем у Приједору, Трг
Ослобођења бр. 1, даје у закуп, јавним надметањем
- прибављањем писмених понуда сљедећи
пословни простор:
- пословни простор у Приједору, насеље Тукови,
Улица Симе Мрђе бр.1, приземље објекта (ранији
закупац Сретко Никић) укупне површине 152,50м2
(продајни дио) и 42,60м2(складиште) и то за
обављање:
- трговачке дјелатности - почетна цијена 14КМ/м2
за продајни дио,
- складишни простор почетна цијена 5 КМ/м2 без
ПДВ-а.
II
Учесник на јавном надметању - понуђач
може бити свако правно или физичко лице, осим
лица којима то закон или други пропис онемогућују.
Учесник је обавезан на име трошкова поступка
уплатити износ од 50,00 КМ на јединствени рачун

трезора града Приједора број: 5620070000266805,
а доказ о уплати приложити уз понуду.
III
Учесник на јавном надметању обавезан је
да понуди најмање почетни износ закупнине, те да
у понуди наведе и сљедеће податке:
- Име, очево име, презиме, ЈМБГ, мјесто и
адресу становања, број телефона, име и презиме
опуномоћеника - ако га има (ако је понуђач физичко
лице),
- Тачан назив и сједиште, број телефона, МБ, име
и презиме законског заступника и име и презиме
опуномоћеника - ако га има (ако је понуђач правно
лице),
IV
Јавно надметање из претходних тачака овог огласа
биће одржано уколико буду поднесене најмање
двије писмене понуде, док ће се упротивном јавно
надметање поновити.
V
Писмене понуде, које морају бити у затвореним

омотима (ковертама) и означене шифром или
именом или називом понуђача, предају се
непосредно у службеним просторијама Града
Приједора (писарница – канцеларија бр. 13)
или шаљу препорученом пошиљком, на адресу
Град Приједор, Трг Ослобођења бр. 1 у року од
15 дана од дана објављивања, са назнаком:
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ, КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ИМОВИНСКОСТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ – ПРИЈАВА НА ОГЛАС ЗА ЗАКУП
ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА, НЕ ОТВАРАЈ.
VI
Отварање писмених понуда, на које могу приступити
сви понуђачи или њихови опуномоћеници са
потписаном и овјереном пуномоћи, биће одржано
дана 24.5.2022.
године у згради Градске
управе Приједор, канцеларија бр. 11, са почетком у
11.00 часова, којом приликом ће се моћи извршити
и увид у све понуде и осталу документацију.
		

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Слободан Јавор

Број: 02-374-57/22
Датум: 3.5.2022. године
На основу члана 7. став 1 и 2 Закона о закупу пословних зграда и просторија ("Службени лист СРБиХ" бр. 33/77, 12/87, 30/90 и 7/92) и
члана 6. Правилника о поступку јавног надметања за продају непокретности у друштвеној својини ("Службени лист СРБиХ" бр. 28/79),
Градоначелник Града расписује

ОГЛАС О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

I
Град Приједор, са сједиштем у Приједору, Трг
Ослобођења бр. 1, даје у закуп, јавним надметањем
- прибављањем писмених понуда сљедећи
пословни простор:
- пословни простор у Приједору, насеље Трнопоље
б.б., приземље објекта (ранији закупац Сретко
Никић) укупне површине 84 м2 и то за обављање:
- трговачке дјелатности - почетна цијена 4 КМ/м2,
без ПДВ-а.
II
Учесник на јавном надметању - понуђач
може бити свако правно или физичко лице, осим
лица којима то закон или други пропис онемогућују.
Учесник је обавезан на име трошкова поступка
уплатити износ од 50,00 КМ на јединствени рачун
трезора града Приједора број: 5620070000266805, а
доказ о уплати приложити уз понуду.

III
Учесник на јавном надметању обавезан је да
понуди најмање почетни износ закупнине, те да у
понуди наведе и сљедеће податке:
- Име, очево име, презиме, ЈМБГ, мјесто и
адресу становања, број телефона, име и презиме
опуномоћеника - ако га има (ако је понуђач физичко
лице),
- Тачан назив и сједиште, број телефона, МБ, име
и презиме законског заступника и име и презиме
опуномоћеника - ако га има (ако је понуђач правно
лице).
IV
Јавно надметање из претходних тачака овог огласа
биће одржано уколико буду поднесене најмање
двије писмене понуде, док ће се упротивном јавно
надметање поновити.
V
Писмене понуде, које морају бити у затвореним
омотима (ковертама) и означене шифром или
именом или називом понуђача, предају се

непосредно у службеним просторијама Града
Приједора (писарница – канцеларија бр. 13)
или шаљу препорученом пошиљком, на адресу
Град Приједор, Трг Ослобођења бр. 1 у року
од 15 дана од дана објављивања, са назнаком:
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ, КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ИМОВИНСКОСТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ – ПРИЈАВА НА ОГЛАС ЗА ЗАКУП
ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА, НЕ ОТВАРАЈ.
VI
Отварање писмених понуда, на које могу приступити
сви понуђачи или њихови опуномоћеници са
потписаном и овјереном пуномоћи, биће одржано
дана 24.5.2022.
године у згради Градске
управе Приједор, канцеларија бр. 11, приземље,
са почетком у 13.00 часова, којом приликом ће
се моћи извршити и увид у све понуде и осталу
документацију.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Слободан Јавор

6. мај 2022.

14. OGLASI/^ITUQE

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

НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА ДОПУНЕ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ЦЕНТРАЛНЕ ЗОНЕ ПРИЈЕДОРА СА
СПОМЕНИЧКИМ КОМПЛЕКСОМ - II ФАЗА; РАДНИ НАЗИВ - РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН "ЦЕНТАР – ИСТОК" БЛОК 1

Дана 1.5.2022. у 85. години живота преминуо
је наш драги отац и дјед

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

Дана 13.5.2022. навршава се тужна година
од смрти нашег драгог

МЛАДЕН БАЛАБАН
(1938-2022)

ВОЈИСЛАВА ДОШЕНА

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

16684

Дана 1.5.2022. у 85. години живота преминуо
је наш драги и вољени

У суботу, 7.5.2022. у 11.00 часова на гробљу у Брезичанима, дајемо
годишњи помен. Увијек ћеш бити у нашим срцима и мислима.
Ожалошћена породица.
16689

Посљедњи поздрав драгом брату,
дјеверу и стрицу

МЛАДЕН БАЛАБАН
(1938-2022)

МЛАДЕНУ БАЛАБАНУ
(1938-2022)

С тугом и поштовањем, заувијек ћемо те чувати у нашим срцима
и мислима. Твој син Јово, снаха Слободанка, унуке Жељана и Анђела.

16684

Дана 11.5.2022. навршава
се 13 година од преране
смрти мог вољеног и
драгог брата

У трајном сјећању... С тугом, љубављу и поштовањем.
Брат Ратко са породицом.

16687

ФОТОГРАФИЈЕ ЧИТУЉА
ЧУВАМО 40 ДАНА

Нацрт Плана биће изложен на јавни увид у:
• у просторијама Градске управе Приједор (улаз за странке, просторије
Одјељења за просторно уређење, други спрат),
• просторијама стручне организације ЈП "Завод за изградњу града"
Приједор, Ул. Милоша Обреновића 18 Ц (хол на првом спрату) и
• просторијама канцеларије Приједор Центар у улици Ослободилаца
Приједора 6 (бивше просторије СУБНОРА-а и Одјељења за борачкоинвалидску заштиту), обавља послове МЗ-а: Приједор Центар,
Гомјеница, Д.Орловци, Кокин Град, Орловача и Рашковац.
Нацрт Плана може се погледати сваки радни дан осим суботе, недјеље
и државних празника у времену од 8.00 до 15.00 часова у периоду од
23.4.2022. године до 23.5.2022. године.
Нацрт Плана биће објављен и на web site-у Града Приједора,

Дана 7.5.2022. навршава се 40 тужних
дана од смрти наше сестре

У суботу, 7.5.2022. обиљежавамо 40 дана
од смрти наше драге мајке и баке

ДАРЕ БАЛАБАН
(1941-2022)

МИЛОРАДА МИЋЕ
ПУЗИЋА
Ни сузе, ни ријечи, не могу рећи све. Срце ће
увијек бољети, а ја ћу те неизмјерно вољети.
Твоја сестра Гина.
0002

Дана 12.5.2022. навршава
се година од смрти наше
миле сестре

С љубављу и поштовањем твоји син Жељко, снаха Биљана, унучад
Ања и Давид.

16684

У суботу, 7.5.2022. обиљежавамо 40 дана
од смрти наше драге мајке и баке

ДАРЕ (рођ. Којић) БАЛАБАН

ДАРЕ БАЛАБАН
(1941-2022)

ЈЕЛИЦЕ (Рашула)
АДАМОВИЋ
Нисмо те могли сачувати од смрти, али те можемо
сачувати од заборава. И даље живиш у нашим
срцима и са поносом те се сјећамо и спомињемо
сваки дан. Почивај у миру Божијем. Твоје сестре
Мирјана, Ковиљка и Ленка.
16688

С љубављу и поштовањем твоји син Јово, снаха Слободанка,
унуке Жељана и Анђела.

Нека те анђели чувају, а ми ћемо у
срцима заувијек да те носимо и волимо.
Твоје сестре Радојка, Стана, Милка и
Гина са породицама.
16684

16683

www.kozarski.com

^ITUQE 15.
У суботу, 7.5.2022. у 10.30 часова обиљежавамо 40 дана
од смрти нашег драгог супруга, оца, дједа и брата

ДУШАНКА
(Цвије) КОБАС
(1934-2022)

Дана 7.5.2022. одржаћемо четрдесетодневни помен на мјесном гробљу
Доњи Петров Гај у 10.00 часова за нашу драгу мајку, свекрву и баку.
Ожалошћени синови Здравко, Нико и Мирко, кћерке Зора и Ружа, зетови,
снахе, унучад и праунучад.
16685
Дана 7.5.2022. навршава се 40 тужних
и болних дана од смрти моје мајке

Дана 12.5.2022. навршава се 40 тужних дана
откако нас је напустио наш драги

ДРАГИЊЕ (Драје) ГАВРАНОВИЋ
(1939-2022)

РАТКО (Раде) МРШИЋ
Из Гомјенице

Драга моја мајко, љубав и сјећање на тебе
дио су мог живота у којем заувијек остајеш
и неизмјерно недостајеш. Вјечно ћу бити
поносна што си моја мајка, почивај у миру
Божијем. У суботу је четрдесетодневни
помен мојој мајци, па позивамо родбину,
комшије и пријатеље да нам се придруже.
Твоја кћерка Рада са породицом.
16678

Тужна је и тешка истина да те нема међу
нама. Воле те твоји Мира, Љиља, Жељо,
Никола, Ђорђе, Димитрија, Александар,
Биљана и Вељко. Дана 8.5.2022. дајемо
четрдесетодневни
помен,
позивамо
родбину, пријатеље, кумове и комшије
да нам се придруже. Захвална породица
Мршић.

16676

00001

ДРАГИ ГРБИЋУ
Дуго си био дио нас, а могао си још... Дуго ћемо
спомињати твоје врлине са наших дружења.
С поштовањем твоји Јевтић Драгомир-Брацо, Сања
и Тања са породицом.
00001

ЗОРАН ЈАЊЕТОВИЋ

Драги наш, утјехе нема, заборав не постоји, а
колико је болно живјети без тебе, знају они који
те воле. По добру ћемо те памтити, с љубављу и
поштовањем спомињати, а у срцу од заборава
чувати. Твоји супруга Сања и син Срђан.

Вјечно ожалошћени мајка Зорка и брат Горан са породицом.
16679

16680

Дана 6.5.2022. навршава
се тужна година од смрти
нашег драгог супруга, оца
и дједа

Дана 5.5.2022. навршава
се 40 дана од смрти
нашег дјевера и стрица

БОШКА ЈАЊОША
(1951-2021)

ДРАГАНА ЧУЛИЋА
(1962-2022)

Вријеме пролази, а бол и туга остају у нашим
срцима, откако те нема са нама твоју пажњу
и доброту вјечно ћемо чувати и памтити без
заборава. Твоји супруга Даница, син Младен,
кћерка Слађана, унучад Дајана и Славен. 16686

Помен за 40 дана нашем

Дана 10.5.2022. навршава се шест година
како нас је напустио наш вољени

ДРАГАНА ЧУЛИЋА
(1962-2022)

Шеснаест година од смрти нашег драгог Диде.
Породица Вејновић.

Требало је твоје срце да издржи још само који дан...
Спомињу те и љубе твоју слику твоји унучићи Петра,
Никола, Мара и Ружица. С љубављу и поштовањем
чувамо те од заборава. Милка, дјеца Стојан и Николина
са породицама, те сестра Ђуја и остала родбина.

16681

Дана 5.5.2022.
навршава се 40 дана
од смрти нашег
супруга и тате

УГЉЕША (Петра)
ВЕЈНОВИЋ
(1916-2006)

ДРАГЕ ГРБИЋА
(1950-2022)

Тужно сјећање на вољене

Драги наш, још не можемо вјеровати да више
ниси са нама. Твој ведри дух и смисао за хумор не
само нама да ће недостајати него и свима који су
те познавали. Вјечно ожалошћени снаха Милица,
братићи Дубравко и Дубравка са породицом.
16680

СТОЈАНКА ЈУГОВИЋ
(2.11.2021-2.5.2022)

РАДОВАН ЈУГОВИЋ
(6.5.2010-6.5.2022)

Туга и бол се не мјере временом које пролази, већ празнином која је остала
у нашим срцима. Вјечно ћемо вас чувати од заборава.
Кћерка Милана, зет Мићо, унуке Сања и Ања са породицама. 16682

6. мај 2022.

SPORT

МЕЂУНАРОДНЕ УЛИЧНЕ
ТРКЕ

Aтлeтикa сe врaћa нa улицe Приjeдoрa

12. МАЈА

Нaкoн двиje гoдинe пaузe, биће одржане 27. Meђунарoднe
уличнe тркe "Приjeдoр 2022". Oвaj пут тркe ћe бити oдржaнe
12. мaja, a oчeкуje сe дoлaзaк вeликих aтлeтских имeнa из Србиje, Хрвaтскe и Слoвeниje.

"Трке ће бити онакве какве треба да
буду. Међународне. Приједором ће трчати највеће звијезде региона, било у
мушкој, било у женској конкуренцији",
рекао је Зоран Радиновић, члан Друштва
педагога физичке културе Приједор, које
је ове године преузело организаторску
палицу ове спортске манифестације.
Уличне трке, током готово три деценије
постојања, постале су симбол града, и
љубитељима спорта је изузетно драго
што поново бити одржане. "Ове трке су
нешто по чему је наш град препознатљив.
Времена за организацију је можда било
мало, али уз добру екипу која је пуна
воље и жеље да ово организује, трке ће
проћи онако како то доликује", рекао је
Вељко Јањетовић, предсједник Друштва
педагога физичке културе Приједор.
Сениори ће трчати на 4.000, сениорке
2.000 метара. Градом ће трчати основ-

"СЛOБOДA" ПAЛA У ПРИJEДOРУ

Фудбaлeри "Рудaр Приjeдoрa"
сaвлaдaли су тузлaнску "Слoбoду" сa 1:0 у сусрeту 28. кoлa
Прeмиjeр лигe БиХ и тaкo
дoшли дo вриjeднa три бoдa и
ojaчaли шaнсe зa oпстaнaк. "Рудaр Приједор" je тoкoм циjeлoг
мeчa имao нeкoликo изглeдних
приликa, aли je мрежу гoстиjу
дoбрo чувao гoлмaн Буквић.
Свe дo 84. минутe кaд Jакупoвић пoстижe пoбjeднички гoл. У
суботу "Рудар Приједор" игра у
Мостару, гдje их дoчeкуje eкипa
"Вeлeжa".

ФК "Рудaр Приjeдoр" избoриo je плaсмaн у финaлe Купa Рeпубликe Српскe, тaкo штo је у рeвaншу нaкoн бoљeг извoђeњa пeнaлa сaвлaдaо "Бoрaц" у Бaњaлуци сa 6:5. У рeгулaрнoм диjeлу
утaкмице Сaнтoс je пoстигao jeдини гoл у 79. минуту, a будући дa je "Бoрaц" слaвиo у Приjeдoру
истим рeзултaтoм, извoђeни су jeдaнaeстeрци. Други финaлистa бићe пoзнaт пoслиje дуeлa
"Сутjeскe" и "Крупe".

БОКАНУ ЗЛАТО
НА "КУПУ
ПРИЈЕДОРА"

На 10. Међународном турниру "Куп
Приједора" наступило је и 14 такмичара
Џудо клуба "Козара
Жељезничар". Најбољи пласман остварио је Бојан Бокан који је освојио
злато. Такође је био
и шест сребрних

медаља, те седам
бронзи. Конкуренција је била јака, 51
такмичар из 28 клубова. Организатор
турнира био је Џудо
клуб "Приједор", из
којег су поручили
да је јубиларни турнир био и највећи.

ци и средњошколци, а ако су сениорске трке круна манифестације, посебан
драгуљ је трка цицибана и цицибанки
која им претходи. Промотер трка биће
Снежана Пајкић-Јоловић, европска првакиња из 1990. године у трци на 1.500
метара. Исте године Драгутин Топић био
европски шампион у скоку у вис. А и он
је био промотер приједорких трка 2016.
године. Само тај податак је довољна илустрација како се у свијету атлетике на
овим просторима гледа на уличне трке у
Приједору.
Moтo тркa oвe гoдинe je "Приjeдoр у
срцу". Имајући ово у виду, организатори су позвали све који воле свој град и
спорт, да 12. маја дођу на трке. Да учествују или да гледају, како неке будуће
атлетичаре, тако и професионалце, како
трче улицама Приједора. И да се увјере
зашто је атлетика краљица спортова.

"ПРИJEДOР" УБJEДЉИВO ПРOTИВ "ЛAКTAШA"

Рукoмeтaши OРК "Приjeдoр" сa 32:23 сaвлaдaли
су eкипу "Лaктaшa" у утакмици 19. кoлa Другe лигe
Рeпубликe Српскe – групa
Зaпaд. Приjeдoрчaни су oд
сaмoг стaртa кoнтрoлисaли
мeч и прилику дa зaигрajу
дoбили су сви игрaчи. Првo

пoлувриjeмe зaвршeнo је
16:13 у кoрист "Приjeдoрa",
a дo крaja сe прeднoст сaмo
пoвeћaвaлa. У нaрeднoм
кoлу, 11. мaja, дoчeкуjу
eкипу
трeћeплaсирaнe
"Слoгe" из Прњaвoрa. Кaкo
кaжe трeнeр Злaткo Joсић,
гoстуjућa eкипa слoбoд-

нo мoжe дa прeузмe улoгу
фaвoритa, те дa ћe "Приjeдoр" сигурнo дaти свe oд
сeбe нa свoм тeрeну. A уз
пoдршку сa пуних трибинa
ни пoбjeдa ниje нeмoгућa.
Утaкмицa сe игрa у двoрaни
"Mлaдoст", сa пoчeткoм у
19.00 чaсoвa.

OДРЖAНA СJEДНИЦA ЖФК "ПРИJEДOР"

имeнoвaни су и нoви члaнoви Управнoг oдбoрa
oвoг клубa.
"Пoштo клуб нaпрeдуje, стaбилaн je и имa пoдршку
Градa и oдрeђeних људи кojи су прeпoзнaли жeнски фудбaл и жeлe дa му пoмoгну", рeкao je Нeнaд
Mejaкић, прeдсjeдник ЖФК "Приjeдoр".Жeнски
фудбaл joш увиjeк ниje нa oнoм мjeсту кoje зaслужуje и мoрa сe рaдити нa пoпулaризaциjи oвoг
спoртa, пoручeнo je сa сjeдницe. Прoтeклe сeзoнe
"Приjeдoр" je сeзoну зaвршиo нa другoм мjeсту у
РС, a кaд сe ствoрe прaви услoви циљ je Премиjeр
лигa. "Изa нaс je упсjeшнa сeзoнa, a испрeд нaс ће
сигурно бити успjeшaн рaд. Клуб може да служи
кao дoбaр примjeр у РС, кao oзбиљнa oргaнизaНeдaвнo je oдржaнa сjeдницa Скупштинe ЖФК циja кoja oкупљa дjeвojкe и дjeвojчицe", истaкao je
"Пријeдoр", нa кojoj усвojeн je и плaн рaдa зa Дрaгaн Гњaтић, прeдсjeдник Скупштинe ЖФК "Приoву, тe извjeштaj o рaду зa прoшлу годину. Taкoђе, jeдoр".

УСПЈЕШАН НАСТУП ПРИЈЕДОРСКИХ
СТОНОТЕНИСЕРА НА ПОЈЕДИНАЧНОМ
КАДЕТСКОМ ПРВЕНСТВУ РС
У Котор Вароши одржано је појединачно кадетско
првенство Републике Српске на коме су приједорски стонотенисери постигли запажене резултате.
Најуспјешнији је био Милош Радуловић, који је
заузео прво мјесто појединачно и друго у пару са
клубским колегом Николом Бјелајцем. Код дјевојчица врло успјешна је била Тамара Бановић,

која је била трећа појединачно и трећа у пару са
клубском колегицом Нином Врабчић. Никола Бјелајац и Нина Врабчић су се пласирали међу осам
најбољих појединачно, а из Приједора су још учествовали Андреј Станић, Вањa Мајкић и Лазар
Шурлан.

Припремио: Зоран Јелић
У прољеће 1942. године појавио се први број "Козарског партизанског вјесника", у издању партизанског Обавјештајног бироа Другог
крајишког (козарског) НОП одреда "Младен Стојановић". У љето 1975. године изашао је први број послије Другог свјетског рата.
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