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НАЧЕЛНИК
СВАКОГ ДАНА,
ПО ПОТРЕБИ СРЕДЊОШКОЛЦИ
И ВАТРОГАСАЦ РАЗМАТРАЈУ ПОСЛОВНЕ ПОНУДЕ

ПРИЈЕДОР СЛАВИ 16.

МАЈ
СКОКОВЕ ЗАВРШАВАЛИ
НА ПОЉАНАМА, У
КУКУРУЗИМА, У „ДРУШТВУ“
С КРАВАМА
Нeнaд Mиркoвић – живoтнa дрaмa oд
рaтнoг вихoрa дo прeвaрeнoг жирaнтa

"ЗAВAЛИЛИ" СУ ME OНИ
КOJИMA СAM ПOMOГAO
Свe чeшћe прeвaрe прeкo звaничних фирми

У понедјељак, 16. mаја у градском Позоришту, сa почетком у 17 часова биће
одржана Свечана академија поводом Дана града. Том приликом појединцима
и колективима биће додијељена признања и награде. На Дан града грађани
ће имати бесплатан паркинг, као и бесплатан градски и приградски превоз
аутобусима „Ауторанспорта“.

НE БИРAJУ СE СРEДСTВA ДA
СE ДOЂE ДO ЗAРAДE

Подржимо Машу Гашић

на Ђурђевданском Фестивалу
који можете пратити на РТРС -у у
петак, од 20:15 часова. СМС поруку
садржаја ГЛАС 4 можете послати

на број 091 410 100

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

13. мај 2022.
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СВЕЧАНИМ
ДЕФИЛЕОМ
ОБИЉЕЖЕНО

30 ГОДИНА ОД
ФОРМИРАЊА
ВОЈСКЕ РС

Свечаним дефилеом улицама града, те парастосом и полагањем вијенаца код централног спомен обиљежја „За крст
часни“ у Приједору је обиљежено 30 година од формирања Војске РС.
чувају. Наравно, треба да се окрену у будућност и своју енергију и
младост усмјере на учење и на напредак, на добробит и њих самих и
читаве заједнице", поручио је Крајшумовић.
Градоначелник Приједора, Слободан Јавор, каже да је дефилеом и
обиљежвањем Дана Војске РС из
овог града послата порука захвалности за слободу Републике Српске.

Текст: Бојана Мајсторовић
Припадници трећег пјешадијског
Република Српска пука пронијели
су заставе ратних бригада Војске РС
улицама Приједора.
"Ова година је јубиларна, 30. година од стварања Војске РС, најбоље
војске на свијету, како ми то волимо рећи. Те године српски народ је
схватио да мора да направи војску,
да не доживи оно што је овај народ доживио 1941. и 1942. године.
Војска је успјела да спаси народ,
да створи Републику Срспку и да је
преда у руке политичарима који до
сада одолијевају свим притисцима
и чувају Републику Српску", рекао
је предсједник приједорске Борачке организације, Зоран Предојевић.

Командант трећег пјешадијског Република Српска пука, бригадир Милорад Крајшумовић, подсјетио је
да је мисија овог пука да баштини
традицију Војске РС и српског наро-

Током прошлог Одбрамбено-отаџбинског рата живот за
Републику Српску дало је 656 бораца из 43. моторизоване,
Пете Козарске пјешадијске бригаде и припадника
Министарства унутрашњих послова Српске од који је 575
из Приједора.

да. Он је истакао да је у Приједору
достојанствено обиљежено 30 година од формирања Војске РС и 17
година постојања Трећег пјешадијског Република Српска пука.
"Млади нараштаји немају чега да
се стиде, напротив могу да се поносе. Ми старији који смо ратовали
полако предајемо њима ове заставе на чување, с тим да су ово некада биле ратне заставе, данас су
то заставе мира који они треба да

На Партизанском гробљу обиљежен Дан
побједе над фашизмом

ПОТКОЗАРЈЕ ПОНОСНО НА
ХЕРОЈЕ НОР-а

једор, Вељко Родић, рекао
је да се са Партизанског гробља у Приједору шаље порука мира и разумијевања, уз
наду да се никада зло вођено у Другом свјетком рату не
понови човјечанству.
"Ове године се навршава 77
година од како је нацистичка

Гр а до н а ч ел н и к
Приједора,
Слободан
Јавор, је једином живом
носиоцу
партизанске
споменице
у
овом
граду, Драгутину Челици
поводом обиљежевања 9.
маја уручио 500 КМ.

На Партизанском гробљу у Приједору обиљежен је 9.
мај, Дан побједе над фашизмом. На спомен - обиљежје
положени су вијенци, док су представници приједорког
СУБНОР-а поручили да се ратна страдања не смију
понављати, те да се треба градити мир међу државама
и народима.
Њемачка капитулирала, одТекст: Бојана Мајсторовић њих је Миле Рајлић ,први ко- носно када је завршен Други
На овом гробљу у Приједору
сахрањена су четири стрица Радована Рајлића која су
страдала током партизанских борби са окупаторима .
"Четири брата од оца су
сахрањена овдје на Партизанском гробљу. Један од

мандант ослобођеног града
Приједора 1942. године. Ја
сам на њих поносан и моја
породица и фамилија и Поткозарје поносно је на њих",
истакао је Рајлић, након што
је положио вијенац на гроб
стричева.
Предсједник СУБНОР-а При-

ПОРУКЕ МИРА, ТОЛЕРАНЦИЈЕ, СЛОБОДЕ...
Ранко Колар, вршилац дужности начелника Одјељења
за борачко-инвалидску заштиту града Приједора ,
нагласио је да се људска права морају уважавати.
-Приједор је европски град, мултиетничка средина, тако
желимо да буде и широм Босне и Херцеговине. Одавде
шаљемо поруке мира, толеранције, слободе и људска
права за све људе на овој планети –рекао је Колар.

"Оно што морају све младе генерације да знају је то да је Војска Републике Српске била та која је била
уз свој народ и бранила њихова
огњишта када је то било најпотребније. То морају сви да знају и треба
сваког дана да се присјећамо свих
оних који су животе дали и уградили у темеље Републике Српске
и они су најзаслужнији за слободу
коју данас уживамо", поручио је Јавор.

свјетски рат, у којем је погинуло, ни мање, ни више него
50 милиона људи, а у ратним
дејствима било је ангажовано 170 милиона људи под
оружјем. То је, заиста, једно
велико чудо и предмет за
размишљање. Зар је та цивилизација, то човјечанство
прихватило рат као средство за рјешавање државних
проблема", питање је које
Родић, али и многи други постављају сваке године, а које
одговора нема.
На подручју бивше Југославије током Другог свјетског рата погинуло је око
1.700.000 људи.

Поклоничко путовање Доњој Градини

ВИШЕ ОД 500 БАЈКЕРА
ОДАЛО ПОШТУ ЖРТВАМА

Текст: Mира Згоњанин

Пошту јасеновачким жртвама, у Доњој
Градини, највећем стратишту у систему
концентрационих логора Јасеновац, у поклоничкој вожњи, поводом Дана побједе
одало је преко 500 бајкера из Републике
Српске и Србије. У највећем граду мртвих положили су вијенце и прислужили
свијеће за више од 700.000 убијених Срба,
Рома, Јевреја и других антифашиста. Жеља
им је да одавање почасти на овакав начин
пренесу на млађе генерације.
"Генерацијама попут моје јасно је шта се то
догодило овдје. Желимо да то пренесемо
нашој дјеци, генерацијама које стасавају,
како би наставили то што ми радимо и да
његују ту традицију и поштују историју",
поручио је Синиша Праштало, предсједник
МК „Стршљен“ из Бањалуке.
Из приједорског Мото- клуба “Свети Георгије” истичу да им је посебно драго што

су им се у одавању почасти жртвама Доње
Градине придружили бајкери из Србије.
Домађин, Душко Карлица, предсједник
Мото-клуба „Свети Георгије“, појаснио је
да су с њима били бајкери из Београда, Новог Сада, Зрељанина, Ваљева... Дошли су,
како је рекао Миодраг Деспотовић, испред
Мото-клуба „Архангел“, да се подсјете на
стравична страдања логораша.
"Тога шта се дешавало нашим људима,
само зато што су били Срби и православне вјере. Дошли смо искрено, у миру да се
поклонимо тим људима. И, да их не никад
не заборавимо. Трајаћемо докле и они
трају“, поручио је Деспотовић. Бајкери су
након Доње Градине посјетили манастир
Моштаница, гдје су се помолили за жртве
усташког злочина. Поклоничко путовање
организовали су мото клубови “Стршљен”
из Бањалуке, „Свети Георгије „из Приједора и „Архангел“из Србије .
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ПРИЈЕДОРЧАНИ У "МАРШУ БЕСМРТНОГ ПУКА"
слободу коју су нам наши преци
извојевали“, поручио је Каурин.
Ово је друга година како
грађани Приједора учествују у
манифестацији "Бесмртни пук",
поводом 9. маја, Дана побједе
над фашизмом. Организатор
је приједорско Удружење за
очување традиције.
„Ове године навршава се 80
година
Козарске
епопеје.

генерације, да се сјећају и
памте оно најсветије, а то је
антифашистичка борба“, рекао
је Жељко Шормаз, предсједник
овог удружења.
У маршу је учествовала и
делегација Града Приједора,
на челу са градоначелником
Слободаном
Јавором.
Манифестација “Бесмртни пук”,
одржана је у више градова

Учесници марша прошли центром града

Грађани чији су преци учествовали у антифашистичкој борби, окупили су се 9.
маја, на Дан побједе, у "Маршу бесмртног пука", носећи фотографије својих
покојника. Колона је кренула од споменика доктору Младену Стојановићу пред
Градском управом, кроз центар града, до споменика ослободиоцима Приједора
у Другом свјетском рату, на Пећанима, гдје су положени вијенци и одржан
пригодан програм.
Текст: Деборах Совиљ
Огњен Вукић учествовао је у
"Маршу бесмртног пука" заједно
са кћерком, носећи фотографију
ујака своје мајке, народног
хероја, Раде Башића.
"Заједно са Есадом Миџићем

и Младеном Стојановићем, он
је подигао устанак на подручју
Поткозарја. Био је активан
друштвено-политички
радник
и заслужено је проглашен
народним херојем", истиче
Вукић.
Ранко Каурин с поносом је носио

фотографију
и
одликовања
свог оца Богдана, носиоца
Партизанске споменице.
„Учествовао је у антифашистичкој
борби од првог до посљедњег
дана. Дичим се њиме. Моја
жеља је да не дозволимо
прекрајање историје и да чувамо

Поносни на своје претке
Не можемо остати нијеми и
препустити да наши страдали
оду у заборав. Симболичан
назив `бесмртни пук` је нешто
што ће остати за покољења и
што ће се пренијети на млађе

У Омарској традиционално обиљежен Дан побједе над фашизмом

ПОМЕН БОРЦИМА ДВА РАТА

"Одавде шаљемо поруке мира и
толеранције у цијели свијет, а нарочито на подручје бивших југо-простора. Желимо да се сви спорови
између народа, политичких странака и грађана рјешавају договором
и споразумом, а да никада више не
буде рата. Најсрећнији је човјек који
живи у слободи", рекао је Вељко Родић, предсједник приједорског СУБНОР-а.
"Мјештани Омарске и становници
Приједора дали су велики допринос

Положени вијенци борцима Одбрамбено-отаџбинског рата

Парастосом и полагањем вијенаца код споменика
борцима Одбрамбено-отаџбинског рата те код спомен-обиљежја борцима Народноослободилачког рата,
у Омарској је традиционално обиљежен 9. мај, Дан
побједе над фашизмом.
Текст: Деборах Совиљ
Обиљежавању овог датума присуствовало је више делегација и потомака партизанских бораца и цивила
убијених у Другом свјетском рату.
Један од њих је 80-годишњи Бранко
Маленчић. Име је, каже, добио по
стрицу којег су усташе убиле 1941.
године. Оца Драгоју није упамтио,
јер је имао свега три мјесеца када је
погинуо. Сахрањен је на Партизанском гробљу у Омарској.
"Отац ми је погинуо у Равницама
код Новога. Остали смо сами мајка
Драга и ја. Добио сам име по покојном стрицу, а свом сину сам дао име
по мом оцу", каже Маленчић.
Он је само један од бројне дјеце овог
краја, чији су најближи страдали у
антифашистичкој борби. Приједорчанин, Милан Обрадовић, потомак
је више генерација бораца, почев од
прадједа који је био учесник устанка
1875. године, до оца који се борио у
Другом свјетском рату. Он сам проживио је Одбрамбено-отаџбински
рат.
"Мој дједа борио се у Првом свјетском рату, а његов брат је страдао
у Другом. Мој отац, Бранко Обрадовић, био је носилац Партизанске
споменице 1941. године", истиче

Милан.
Вијенце у Омарској положиле су
делегације СУБНОР-а, Града Приједора, борачких организација и политичких партија, уз поруке мира и
жељу да се страдање какво је народ
Козаре претрпио у Другом свјетском
рату, више никоме не понови. Вијенац је положен и пред спомеником
народног хероја Милоша Мамића.

Са подручја Приједора,
у Другом свјетском рату
погинуло је 2.307 партизана,
4.037 жртава фашистичког
терора и 990 дјеце.

Републике Српске и Србије, а
први пут је организована у Русији
2014. године, с циљем очувања
личног сјећања на страдале у
Другом свјетском рату.

СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА
ПОВОДОМ ДАНА ВОЈСКЕ РС

ВИЈЕНЦИ ПОЛОЖЕНИ
И У ЉУБИЈИ
Дан побједе над фашизмом
обиљежен је и у Љубији,
гдје је делегација Града
Приједора положила вијенце код спомен-биста народним херојима. Деветог маја
1945. године, безусловном
капитулацијом нацистичке
Њемачке, завршен је Други
свјетски рат у Европи.
антифашистичкој борби, као и Одбрамбено-отаџбинском рату. Оваква
обиљежавања морају се наставити
да би они који долазе иза нас знали
шта се дешавало у прошлом вијеку
на овом подручју", поручио је Драгослав Кабић, начелник Одјељења
за саобраћај, комуналне послове,
заштиту животне средине и имовинско – стамбене послове у Градској
управи.

Омарскa дала велик допринос антифашистичкој борби

Текст: Бојана Мајсторовић
На свечаној академији евоциране су успомене на одлучујуће
моменте Војске Републике Српске у протеклом Одбрамбено-отаџбинском рату, рекао је
Пантелија Ћургуз, командант
одбране Козарске Дубице у септембру 1995. и командант Дванаесте крајишке бригаде
"Подсјетили смо се одлучујућих
битака, наших најхрабријих
другова, сабораца који су дали
живот за Српску. Ја се усуђујем
рећи као неко ко је руководио,
да смо ми, заиста, најславнија
војска коју је српски народ имао
на овим просторима. Обезбиједили смо нешто највриједније у
односу на све претходне битке,
ратове и генерације и мислим
да би било неопростиво упропа-

стити ово што имамо”, истакао је
Ћургуз.
Потпредсједник Градске организације породица погинулих и
несталих бораца града Приједора, Славиша Књегињић, изјавио
је да су сви бивши припадници
Војске РС доживјели снажне
емоције током академије.
"Надамо се да ће ово постати
редовно и да ћемо на овакав начин показивати љубав према РС
и свим нашим борцима. Порука
је да мора постојати јединство и
слога српског народа”, рекао је
Књегињић.
Предсједник Омладинске организације “Принцип", Милош Савић, рекао је да да се успомена
на војску РС мора чувати, јер чувањем традиције и историје чува
се идентитет народа.

У програму академији учествовали су пјесник Боро
Капетановић, који је, између осталог, говорио потресне
стихове о страдању Срба у Другом свјетском рату, из
пјесме "Јасеновац". Глумац приједорског Позоришта,
Деан Батоз је у улози приједорског мајора Зорана
Карлице подсјетио на значај народног хероја Милана
Тепића, те ратна дешавања међу којима је и смрт 12
беба у Бањалуци. Пјевач из Бијељине, Родољуб Вуловић Роки отпјевао је своју пјесму о Петој козарској
бригади, Републици Српској, пуковнику Чолићу. У
програму свечане академије учествовали су још и чланови КУД-а “Козара”, те музичари Предо Миљатовић и
Дејан Ћулум .
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4. INTERVJU
Припремила: Бранка Дакић
Од катастрофалног земљотреса који је
погодио Костајницу прошло је више од
годину дана. Иако се ради пуном паром
на санацији штете, посљедице су и данас
видљиве. До јесени би требали бити завршени радови на изградњи седам стамбених објеката, тврди начелник општине,
Никола Јањетовић.
-Ми смо сабрали штету, усвојили елаборат и почели са исплатом средстава за
санацију настале штете. Надам се да ће
на идућој сједници Скупштине општине
ићи друга одлука која ће се односити на
објекте који нису обухваћени у првом позиву. Процјењена штета је око 20 милиона марака. Надам се да ће до деветог или
десетог мјесеца бити завршена изградња
седам објеката".

Никола
Јањетовић,
начелник
општине
Костајница

Колико је и од кога помоћи стигло у Костајницу?
- Помогле су Владе Републике Српске и
Србије, Савјет министара, Кантон Сарајево, било је помоћи од великог броја људи
добре воље. Не могу никога посебно издвојити, али свака помоћ нам је много
значила. Захвални смо свима, а посебно
Влади Србије, јер без њихове помоћи ова
прича била би готово немогућа.
Шта чини привредну окосницу Костајнице?
- Водеће су дрвопрерађивачка и текстилна индустрија. Запошљавају велики број
радника и тренутно се суочавају са проблемом недостатка радне снаге. Ми смо

Гостовање на Телевизији Приједор

Костајница граничи са Хрватском. Која
је предност општине у том смислу и да
ли је она довољно искориштена?
- Увијек може боље. Предност је у томе
што имамо иностране купце. Оно што је
проблем јесте то што није ријешена граница са Републиком Хрватском. Тај проблем је на нивоу БиХ, тако да Република
Српска то не може ријешити. Било је неколико разговора на ту тему, али то још
није ријешено.
Кестен је бренд Костајнице. Постоји ли
могућност да се то више искористи у туристичком смислу?
- Наравно да постоји. Циљ нам је да брендирамо костајнички мед. Проблем нам је
то што је кестен оболио, али надам се да
ћемо и то ријешити у догледно вријеме.

Колико је средстава потребно за изградњу тих објеката?
-Изградњу тих објеката радимо у сарадњи са швајцарским "Каритасом" и
ријеч је о износу од око 400.000 марака.
Приоритет нам је да завршимо објекте
за становање, па онда јавне установе.
Јавне установе смо ријешили у оној мјери да могу минимално функционисати,
а све остало је на чекању. Имамо ту Дом
здравља, школе, а и саму зграду општине.
Шта ће бити са зградом општине, с обзиром да је ријеч о веома старом објекту?
- Зграда општине је најстарија вијећница у БиХ и ријеч је о културно заштићеном споменику, тако да није у питању
класична санација.Ту су мишљења подијељена. Комисија за заштиту културно-историјских споменика има став који
не дијеле из Дирекције за обнову и изградњу. Морамо пронаћи најбоље могуће рјешење.

погранична општина и ослоњени смо у
великој мјери на купце из Хрватске, тако
да је корона доста утицала на привредни
развој општине и имали смо осјетан пад
прихода.

Каква је ситуација по питању одлива
становништва?
- То нам је огроман проблем, као и у
многим другим општинама. У малим
срединама, попут Костајнице, то је баш
евидентно и изражено. Имам много пријатеља који су отишли, иако су овдје имали сигуран посао.
Каква је политичка ситуација у Костајници?
- Скупштинска већина је стабилна. Имали смо одређених проблема, не толико у
политичком, колико у егзистенцијалном
смислу.

НАЧЕЛНИК
СВАКОГ ДАНА,
ПО ПОТРЕБИ
И ВАТРОГАСАЦ

Који пројекти су планирани у наредном
периоду?
- Најзначајнији је реконструкција водоводне мреже, јер смо ту имали велике
губитке. Прошле године смо асфалтирали неколико улица, кренули смо у процедуру изградње видиковца на Баљ брду.
Влада Републике Српске нас подржава у
пројектима.
Знамо да сте дуго у политици, али оно
што је мање познато јесте то да сте и
члан Добровољног ватрогасног друштва?
- Када нас је задесио земљотрес, имали смо свега три ватрогасца и то је био
огроман проблем. Нас 15 ентузијаста се
добровољно пријавило за полагање ватрогасног испита и сада смо ватрогасци
добровољци. Сматрам да начелник треба да буде на услузи грађанима увијек и
да други треба да слиједе тај примјер.

www.kozarski.com

Екскурзија на Јахорини присјела и ученицима и наставницима

РОДИТЕЉИ ТРАЖЕ ДА СЕ УТВРДИ
УЗРОК ТРОВАЊА И ДА ИМ АГЕНЦИЈА
ВРАТИ НОВАЦ
Више од 40 ученика Основне школе „Петар Кочић“, који су се разбољели током школе у природи на Јахорини, добро се опорављају. У међувремену су се исте стомачне тегобе јавиле код још
петнаестак дјеце. Свима су заједнички мучнина, повраћање и прољев, а до закључења овог броја
"Козарског вјесника" резултати инспекцијских контрола нису били познати.

Опоравак дјеце на првом мјесту
Текст: Деборах Совиљ

Подсјетимо, 91 ученик петог разреда ОШ "Петар Кочић" прошле суботе је отпутовао у школу у природи
на Јахорини. Већ сутрадан, код ученика су се јавили стомачни проблеми због којих је 18 ђака завршило
на инфузији, а боравак на Јахорини
скраћен за један дан. Два аутобуса
вратила су се у Приједор у понедјељак навече. Ученике су дочекали забринути родитељи, који су
у међувремену сазнали да је кроз
сличну трауму прошла и претходна
екскурзија школе „Бранко Ћопић“.
Родитељи захтијевају да се доврши
контрола чистоће и исправности
хране у Хотелу “Небојша”, у којем
су одсјела дјеца из обје школе.
„Зашто се о томе ћутало? Да смо
раније знали за то, не бисмо ни
слали своју дјецу на Јахорину! Желимо да се утврди да ли је у питању
тровање храном, нехигијена или
стомачни вирус. Чекамо званичне
резултате инспекцијског рада, па
ћемо након тога одлучити о евентуалном подизању тужбе“, истиче
Милица Матијаш, чија је кћерка
задржана на болничком лијечењу.
Из приједорске болнице потврђено је да је прошлог петка на Педијатријском одјелу смјештено
двоје ученика школе “Бранко Ћо-

пић”, који су у међувремену пуштени кућама. На болничком лијечењу
у уторак је примљено двоје ученика из Основне школе “Петар Кочић”, са симптомима повраћања и
прољева. Укључена им је инфузија
и добро се опорављају. Из Дома
здравља медијима су рекли да им
се до сриједе јавило 15 основаца
са стомачним тегобама.

РОДИТЕЉИ ТРАЖЕ ПОВРАТ
НОВЦА
У међувремену је одржан заједнички састанак родитеља и директора,
који је, по ријечима присутних, протекао у тешкој атмосвери. Састанку је присуствовао и представник
бањалучке Туристичке агенције
„Компас“, од које родитељи траже
да им врати сав новац. За школу
у природи, уплатили су 240 КМ. У
управи школе изражавају жаљење
због цијелог случаја, напомињући
да је свима на првом мјесту опоравак дјеце, а потом и да се установи
тачан узрок стомачних тегоба.
„Разумијем родитеље и подржавам њихове захтјеве. По уговору, агенција је дужна вратити оно
што није реализовано, али имам
сазнања да су расположени да се
договарају с родитељима”, рекла
је Горана Босанчић, директор ОШ

Из ресорног министарства потврђено је да је Инспекторат РС у
уторак ујутро изашао на терен како би утврдио зашто је дошло
до здравствених тегоба код ученика. Министар просвјете и
културе, Наталија Тривић, изјавила је да је ово министарство
добило информацију да се хитној помоћи обратило око
40 ученика Основне школе “Петар Кочић” из Приједора од
укупно 91, који су похађали школу у природи на Јахорини.
Тривићева је рекла да ће Министарство добити информације
од Инспектората о тачном узроку.

“Петар Кочић”.
У агенцији „Компас“ кратко су прокоментарисали да ће причекати
званичне резултате, па се онда
огласити о цијелом случају. Родитељи су закључили да би сви ученици који су боравили у школи у
природи на Јахорини требало да
ураде здравствене налазе на основу којих ће се предузимати даљи
кораци, односно када се утврди да
ли је ријеч о тровању храном, нехигијени или стомачном вирусу.

СИМПТОМЕ ИМАЛО
66 УЧЕНИКА
ОШ „БРАНКО ЋОПИЋ“
На Јахорини су се разбољела 22
ученика ОШ „Бранко Ћопић“, а по
доласку у Приједор њих 44. Двоје
је завршило на болничком лијечењу.
„Ни у кога не упиремо прстом,
само желимо да се сазна истина,
те да се слично не понови. Неко
треба одговорити на питање због
чега су наша дјеца отишла здрава
на Јахорину, а вратила се болесна“,
рекла је Јасмина Комљеновић, чије
дијете похађа подручну школу у Гомјеници.
У Основној школи „Бранко Ћопић“
тврде да је свима у интересу да се
ствари истјерају на чистац и утврди
тачан узрок стомачних проблема.
„Током цијелог свог радног вијека, била сам на страни ученика, па
тако и овај пут. Желимо знати је ли
у питању тровање храном, стомачни вирус или нешто друго“, изјавила је Сања Муњиза, директор ОШ
„Бранко Ћопић“.
Из Хотела „Небојша“ медијима су
рекли да су из предострожности
отказали боравак ученика из других школа.

СТАВ

AKTUELNO 5.

НЕКО ЋЕ
НАС, ВЕЋ,
ЧУТИ ?

Припремила: Мира Згоњанин
И, док чекамо налазе хране и
воде, који би требали ријешити дилему узрока стомачних
тегоба код 60- так приједорских основаца чија се школа у природи претворила у
ноћну мору, не могу, а да не
примјетим ту неку, малу дозу
подијељене јавности око догађаја који једни подводе под
скандал, а други покушавају да
минимизирају. Мало је реалних ставова, бар на друштвеним мрежама, у којим највише
одјека, због осјетљивости проблема, имају управо овакви
догађаји. Разумијем огорчење
родитеља, јер исто би реаговала, јасна ми је и туга дјеце која
су се радовала излету, а прошла тако како јесу, као и правдања или шутња свих осталих
у ланцу приче о којој се није
говорило све до тренутка док
је једна од мама није сервирала медијима. Лично мислим
да је све могло другачије, да се
без много помпе о том требало разговарати у тренутку када
се почетком маја у Приједор, с
Јахорине , вратила прва група
болеснe дјеце. Јер, дешава се
и 'оће. Сада је за такве почетке
касно, отишло је предалеко, а
с друге стране рано је давати
закључке о епилогу, најављеним родитељским тужбама и
слично. Судије нисмо, а горак
окус оставља недостатак повјерења. Као и размишљање
у стилу да се нешто, о нечему
битном, уколико о томе не говоримо јавно, а пожељено је
одговорно и с дозом разума,
није ни догодило. Ваља бити
наук за неку сличну причу коју,
наравно, никоме не желим.
Као што не желим да пензионери престану бити мета превара
разнораних манипулатора, доколичара, муљатора и сличних
типова, који им на перфидан
начин краду комад муком зарађене пензије. Или то упорно
покушавају. Без имало гриже
савјести нуде им наградне игрице преко којих им, као сретним добитницима, углављују
прескупе масажере и сличне
глупости. С причом да је ријеч
о чаробним справицама који
ће им вратити здравље. Отрјежњење од глупости долази с
првим ратама и празним новчаницима. Но, тада је касно за
кајање, да не употријебим ону
ријеч која истински описује ову
увијек исту превару. Преваранти не одустају, вјероватно и
неће, али зато позив оним старијим да не буду наивчине, да
с првим телефонским позивом
непознате особе која им за непостојећу наградну игру нуди
вриједну награду спусте слушалицу. И, на скупо ласкање
упозоре неког свог вршњака.
Да зна, да масажер уз попуст
не кошта три, четири хиљаде марака, већ много, много
мање. Дакле, не може једноставније, али и о томе треба
јавно говорити. Неко ће нас,
већ, чути.

13. мај 2022.
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Приједорске фирме у потрази за добрим кадровима у посјети Машинској школи

СРЕДЊОШКОЛЦИ РАЗМАТРАЈУ ПОСЛОВНЕ ПОНУДЕ

Приједорска Машинска школа уписну
политику већ дуже вријеме креира у складу
са потребама тржишта рада. Тако велики
број свршених средњошколаца ове школе
одмах добија и понуду за посао. Запослење
су им ових дана понудиле фирме "Cromex“ и
"Колектор".
Текст: Перо Шпадић
Будуђем пословном ангажману
радују се и ученици.
"За некога ко је млад и ко је тек
завршио школу ово је нешто што
се само може пожељети. Руководиоци "Cromex-a" и "Колектора" разговарали су са нама. Чак
су нам рекли дођите већ сутра
на посао", прича нам ученик,
Јован Јешић. И за његовог вршњака Матију Тејића посао је

нешто најбоље што му се може
догодити одмах по завршетку
средње школе.
"Добио сам већ понуду за рад.
Тренутно ме то занима али
видјећу за коју фирму ћу се одлучити. Имам жељу да радим,
јер немам намјеру да студирам", каже Тејић.
Највећи дио практичне наставе
техничари ЦНЦ технологија обављају у предузећу „Cromex“ у
којем су многе генерације машинаца одмах након завршеног

"Колектор" уручио донацију
школовања пронашле посао.
По ријечима Хариса Рамића
"Cromex" тренутно запошљава
110 радника, а планира и нова
запошљавања. Велики број оних
који су нашли мјесто у овом
предузећу завршили су управо
Машинску школу.
"Очекујемо нову генерацију да
дође код нас, нарочито из Машинске школе. Доста радимо са
градом Приједором и овом школом што се и испоставило као
добар потез", рекао је Рамић.
Добру сарадњу у извођењу практичне наставе Машинска школа има и са фирмом "Колектор",
која је поводом 16. маја, Дана
града, донирала лаптоп и телевизор за потребе извођења теоретске наставе. И, у „Колектору“
су, како истичу, заинтересовани
за пријем у радни однос свршених техничара и алатничара. Обавили су већ разговоре са ученицима.

Техничари ЦНЦ технологије добијају посао

Небојша Грачанин, руководилац
одјељења за стратешке пројекте
и едукацију рекао нам је да су у
овом предузећу оформили један тренинг центар.
"Амбициозни смо, имамо велике жеље и намјере да тај центар
проширимо. Иначе све се дешава у нашој новој алатници, која
има перспективу да прерасте у
највећи центар алатничарства
у региону, тако да нам свакако
требају кадрови", рекао је Грачанин.
Борислав Којић, директор Машинске школе истиче да ова
школа школује генерације младих стручњака за потребе металске и дрвне индустрије, оних
смјерова који су потребни приједорској привреди. Захваљујући
квалитетној теоретској и практичној настави млади техничари и они занатске струке имају
прилику да се одмах и запосле.

Огласе понављају и по неколико пута

НА ЦИЈЕНИ ДОБРИ ТРГОВЦИ, КОНОБАРИ, ГРАЂЕВИНЦИ...
Новине, портали и електронски медији неријетко и по неколико пута
понављају огласе у којимa послодавци траже квалификоване раднике.
Текст: Перо Шпадић

Нажалост, много је оних који
су у потрази за већим платама и бољим условима рада
отишли вани па је доброг радника тешко наћи. Поготово
кад поједине фирме планирају
већи обим посла. У "Нискоградњи Марјановић" наводе
да су захваљујући обукама и
додатним преквалификацијима успјели обезбједити довољан број радника, али да им
због повећаног посла требају
и нови. Директор овог предузећа, Горан Марјановић, каже
да управо због тогa постоји
потреба за додатном радном
снагом које је све мање има на
тржишту рада.
"До квалификованог радника
данас је тешко доћи. Многи одлазе у иностранство. Траже посао за који сматрају да ће бити
адекватно плаћени. Присиљени смо да радимо преквалификације или обуку за нека радна
мјеста. Имамо и случајева да се
понеко и врати из иностранст-

Славиша Кукић

помоћника директора овог
предузећа и рецепт како задржати квалитетну и добро обучену радну снагу.
"Радници могу да рачунају на
солидну плату, веђу од просјека. У интересу нам је да зауставимо одлазак наших радника,
посебно сервисера који код
нас раде специфичне послове
и још пролазе додатне обуке",
каже Кукић.
Да се добар радник може задржати једино добрим платама,

ва, јер тамо није остварио оно
што је желио, тако да имамо и
тих „повратника“- објашњава
Марјановић.
ДОБРА ПЛАТА,
САМО ЈЕДАН ОД УСЛОВА
У предузећу „Центар дизел мо
тора“, које тренутно запошљава 16 радника, кажу да су их
задржали кроз политику до- Горан Марјановић
брих плата и услова рада. То је
по ријечима Славише Кукића,

сматрају и у Привредној комори. Рад и квалитет се, истичу то,
мора препознати и наградити.
"Наравно да је за запослене
плата основни мотив, али испоставило се и да су неки други
елементи важни. Прије свега,
да систем награђивања у фирми буде транспарентан, што
значи да запослени, конкретно зна, на који начин може да
пређе у виши платни разред",
навела је Дијана Ђаковић, шеф
приједорске канцеларије ППК

Бањалука.
Послодавци страхују да би
проблем недостатка квалификоване радне снаге у наредном
периоду могао бити још већи.
Неће га, плаше се , спријечити ни веће плате које дају, јер
је одлазак у иностранство, на
неки начин, постао нешто чему
данас сви теже. Ни Приједор,
у тој причи, није изузетак, већ
дијели судбину бројних градова у БиХ.

www.kozarski.com
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Градоначелник организовао пријем за четири
награђена привредника
Градоначелник Приједора, Слободан Јавор, организовао
је пријем за четири приједорска привредника које је
наградила Привредна комора Републике Српске у оквиру
манифестације "Избор најуспјешнијих у Републици Српској
за 2021. годину" .
Пријему су присуствовали Зорица Савић, директор предузећа "Липа дрво"
Приједор, затим Драшко Плављанин,
технички директор "Колектора" и Миле
Шиљеговић, технички директор "Мире".
Пријему је присуствовала и Дијана Ђаковић, руководилац канцеларије Приједор
Подручне привредне коморе Бања Лука.
"Колектор" је награђен у категорији најуспјешнијег великог привредног друштва
у 2021. години. Награду за препознатљив
квалитет и развој домаћих производа у
2021. години добила је "Мира". Приједор са линијом производа кекса "Прекрашни" са пуњењем. Директор пред-

узећа "Липа дрво", Зорица
Савић награђена је у категорији
најуспјешнијих жена у привреди
у 2021. години.
Градоначелник је привредницима честитао на запаженим
резултатима из претходне године, пожелио им успјешну текућу
пословну годину и захвалио им
се на доприносу развоја града
Приједора.
Пријем је дио програма обиљежавања Дана града Приједора,
16.маја.

„Feel Kozara“ донио нове садржаје у Национални парк

ДОБИЛИ И ЕЛЕКТРИЧНЕ БИЦИКЛЕ ЗА ИЗНАЈМЉИВАЊЕ
рoдe, aвaнтуристичких и гaстрo сaдржaja, нa нoви нaчин приближимо
Козару, каo идeaлну туристичку дeстинaциjу. Циљ прojeкaтa je дa се крeирaњeм нoвих сaдржaja и прoизводa
успoстaвe услoви зa oдрживи рaзвoj
туризмa Кoзарe и Пoткoзaрja", рекла је
Наташа Савановић, асистент на овом
пројекту.
Taкo je, између осталог, дoдaтнo je
унaпријeђeн и oбoгaћeн "Aвaнтурa
пaрк". Урeђeнe су и oзнaчeнe чeтири
бициклистичкe стaзe, кao и eдукaтивнe стaзe. Прoмoвисaн je и aутoхтoни
кoзaрски jeлoвник.

,,

динe, Кoзaрa je бoгaтиja зa нoвe сaдржaje, кojи oву плaнину joш вишe истиЗaхвaљуjући прojeкту "Feel Kozara", чу кao дeстинaциjу кojу свaкaкo трeбa
Рaзвojнe aгeнциje "ПРEДA" и пaртнeрa, пoсjeтити. Билo дa вoлитe прирoду,
чиja je рeaлизaциja трajaлa двиje гo- aвaнтуру или дoбaр зaлoгaj.
"Идеја је била да љубитeљимa приТекст: Зоран Јелић

Oвaj прojeкaт ускoрo ћe
дoбити
нaстaвaк,
кojи
ћe нoсити нaзив "Feel
Kozara Explore", a циљ je
oбjeдињaвaњe туристичкe
пoнудe
Приjeдoрa,
Грaдишкe, Нoвoг Грaдa, Кoстajницe и
Кoзaрскe Дубицe.

"Дoбили смo бициклe кoje ћe бити
вeoмa брзo нa упoтрeби пoсjeтиoцимa.
Имaмo бициклe, бициклe сa eлектричним мoтoримa и eлeктричнe мoтoцикле, jeр сe вoди рaчунa o зaштити прирoдe. Oдрeдићeмo стaзe за бициклe и
вeoмa брзo ће бити дoступни пoсjeтиoцимa зa изнajмљивaњe", напоменуо
је директор Националног парка "Козара", Божидар Николетић.
Зaхвaљуjући прojeкту "Feel Kozara" и
плaнинaри су дoбили нoвe сaдржaje.
"Првeнствeнo је било много активности нa урeђeњу стaзa нa Кoзари, у
близини плaнинaрскoг дoмa. Посебно
кад је ријеч о "Виа ферата" стaзи, првој
тaквој у рeгиjи. Стaза је нaмиjeњeнa
oнимa кojи жeлe дa прoбajу aтрaктивниjи нaчин планинaрeњa, али и дa
сe припреме зa тaквe стaзe кojих имa
мнoгo у Eврoпи, посебно нa Дoлoмитимa и Aлпимa", изјавио је Драшко
Згодић из Планинарског друштва "Клековача".

Безготовинско плаћање

ИЗМЕЂУ КАРТИЦЕ И КЕША ЧЕШЋЕ БИРАМО ОВО ДРУГО
Текст: Бојана Мајсторовић

Према подацима Централне банке Босне и Херцеговине прошле године број
активних картица био је 2.218.929 и већи
је за 48.373 картице у односу на 2020.
годину. Грађани их све више користе за
плаћање роба или услуга.
Предсједник Удружења угоститеља града Приједора, Горан Дакић, каже да
плаћање картицама постаје све чешће и
у угоститељским објектима. Предности
су бројне, али има и недостатака.
''Нажалост, има то и мана. Банка узима
свој дио који иде на наш терет, а не на

терет конзумента. Најбоље што се може
добити је два одсто провизије, да нам
банка узима по сваком рачуну, али не
може се без тога. Све више и наши људи
користе картице, нису само у питању
људи који долазе из иностранства'', каже
Дакић.
Иако је плаћање картицом у порасту, у
Привредној комори примјећују да је још
увијек присутно и неповјерење грађана
према овом начину плаћања. Руководилац приједорске канцеларије Подручне
привредне коморе Бањалука, Дијана Ђаковић, прича да су међубанкарске накнаде високе због чега поједини преду-

ШВЕДСКА ПЛАНИРА ДА ПОТПУНО ИЗ УПОТРЕБЕ ИЗБАЦИ ГОТОВИНУ
Плаћање картицама у неким земљама готово да је избацило из
употребе готовину. У Шведској је готовинско плаћање сведено на
15 одсто, због чега ова земља и планира да потпуно из употребе
избаци готовину и остави само картице као начин плаћања.

зетници и угоститељи избјегавају овакав
начун плаћања услуга.
''Влада РС је на сједници у марту усвојила приједлог Закона о међубанкарским
накнадама, гдје је предвиђено да накнада за коришћење дебитне картице

буде 0,2 одсто од износа трансакције, а
за кредитне картице 0,3 одсто. То је значајно умањење и сматра се да ће довести до повећања платног промета путем
картица'', истиче Ђаковићева.

13. мај 2022.
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ГРАДОНАЧЕЛНИК У
ПОСЈЕТИ ВРТИЋУ

Ветерани падобранства приједорског Аер

ПАДОБРАНЦИ ВЕТЕРАНИ
СКОКОВЕ ЗАВРШАВАЛИ
ПОЉАНАМА, У КУКУРУЗ
У „ДРУШТВУ“ С КРАВАМ

Текст: prrijedorgrad.org
Градоначелник Приједора, Слободан Јавор,
посјетио је малишане Дјечијег вртића "Радост" и том приликом им уручио пригодне
поклоне поводом Дана града.
Ово је већ постала традиција да се у програму обиљежавања 16.маја налази и сусрет
првог човјека града за дјецом из вртића.
Данашњи сусрет са најмлађим суграђанима
био је прилика да се градоначелник , кроз
пригодан програм који су дјеца припремила, упозна с тим шта и колико су научили у
вртићу, али и да се друже и да подијеле радост поводом празника града.
Градоначелник и малишани су “заједничким снагама” посадили младо дрво јавора
у знак сјећања на овај сусрет, а у близини истог таквог стабла које се у дворишту
вртића налази већ деценијама.Поклони
градоначелника, односно дидактички материјал и прибор уручени су и дјеци у приватним вртићима у граду.

Текст: Перо Шпадић

ПРИЈЕМ И ПОКЛОНИ ЗА
НАЈБОЉЕ УЧЕНИКЕ

Ристо Рељић, Александар Зомбра и Васкрсија Савић, не памте
оснивање партизанске авијације. Тада су били дјечаци, али се врло
добро сјећају онога шта је било прије 70 година, када је основан Аероклуб "Приједор". Тада су као двадесетогодишњаци и учесници радне
акције на изградњи хангара за авионе добили прилику да направе
свој први падобрански скок. Изазов су прихватили и тако постали први
приједорски падобранци новооснованог аеро-клуба.
Сличнo прича и Ристо Рељић. Као ученик Индустријске школе и он је био
на радним акцијама, а једна од њих била је и премјештање хангара из
Балтин Бара у насељe Урије гдје је планирано оснивање и приједорског
аеро-клуба.
"Радили смо то са пјесмом, пуни воље и жеље за животом и напретком.
Питали су нас да ли желимо да направимо скок падобраном.
Пријављивали су се, не само младићи, него и дјевојке. Оне су нам
некако давале додатни импулс да се и ми упустимо у ту авантуру, јер
кад могу оне можемо и ми. Тако сам се и ја нашао у авиону и направио
тај свој први скок", прича Рељић којег је те давне 1952. године животни
пут одвео на другу страну, па се више није бавио овим спортом.
Први скокови посебно се памте, каже Васкрсија Савић. Тада није било

Хуманитарна изложба школе сликања Бо

Градоначелник Приједора Слободан
Јавор поводом Дана града 16.маја
пригодним поклонима
наградио је
најбоље ученике приједорских основних
и средњих школа у школској 2021/22.
години . За њих 22 организован је
пријем у градском позоришту гдје су им
се обратили замјеник градоначелника
Жарко
Ковачевић
и
начелница
Одјељења за друштвене дјелатности
Моња Касаловић.
„ Част нам је што можемо да угостимо,
наградимо и признамо рад свих наших
ученика основних и средњих школа који
су постигли најбоље резултате у свом
раду и желим да наставите да учите и да
радите и да и даље будете понос нашег

града“.,поручила је Касаловићева.
Замјеник
градоначелника
Жарко
Ковачевић
окупљеним
ученицима
пожелио је да и у даљем школовању
наставе да буду овако успјешни.
„ Ви сте стварно понос нашег града и ја
лично, највише цијеним људе који воле
знање и образовање и у име града вам
честитам и останите такви какви јесте
јер су добри ученици углавном и добри
људи“, поручио је Ковачевић.
Поводом овог пријема и мајских
свечаности у граду су на више локација
осванули и билборди с најбољим
ученицима као још један доказ колико
је Град поносан на њих.

www.kozarski.com

ро-клуба

MOZAIK 9.

ПOДРЖИMO MAШУ ГAШИЋ НA ЂУРЂEВДAНСКOM
ФEСTИВAЛУ

И,
И НА
ЗИМА,
МА

На 28. Ђурђeвдaнском фeстивaлу дјечије пјесме
који можете пратити уживо на каналу РТРС-a у
петак, 13. маја, од 20 и 15 часова, у зaвршници ће
наступити и Приjедoрчaнкa Maшa Гaшић. Она ће
извести пјесму „Кaбaрe прaвилнoг гoвoрa“. Пjeсмa
je зaбaвнa, уjeднo и пoучнa. Маша кaжe да воли
музику, а првe музичкe кoрaкe je нaпрaвилa у хoру
„Вилeњaк“. "Сa три гoдинe сaм крeнулa дa пjeвaм
у тoм хoру. Tу сaм и нaучилa дa пjeвaм и могу
рећи да сам у музици од мaлу нoгу", рекла нам је
Маша, која свира и виолину.

Нaшу сугрaђaнку мoжeтe
пoдржaти тaкo штo ћeтe
СMС пoруку сaдржaja
ГЛAС 4 пoслaти нa брoj
091 410 100.
страха, али на другом скоку јесте. Касније му је
падобанство постало истинско уживање.
"На другом скоку имао сам мању незгоду, јер
ме је при скоку гуртна ударила по глави, али
све је на моју срећу добро прошло. Тада сам се
уплашио, али већ касније страх је нестао", каже
Савић.
Први скокови приједорских падобранаца те
давне 1952. године изведени су из авиона
двокрилца позајмљеног из Сарајева. За разлику
од својих колега, Александар Зомбра имао је
више скокова, али и више незгода. Свој пети,
а уједно и први спортски скок завршио је
на пољани, недалеко од старе приједорске
болнице. Први падобранци, прича, били су
доста неискусни, тренинга је била мало, па су
многи завршавали у кукурузима, на дрвећу или
међу кравама на испаши, присјећа се он.
"Тренинг је био скраћен. Падобрани нису били
као ови садашњи. Управљање са њима није
било лако, па смо тако завршавали свагдје,
по кукурузиштима, воћњацима ... Урије су у
то вријеме биле село. Људи су држали доста
стоке, па сам ја тако једаном пао међу краве,
на испаши. Само сам страховао да се крава не
запетља у падобран, па почне бјежати и мене
вући. На срећу није се то десило", прича нам
Зомбра.
И данас ова три ветерана воле доћи
на приједорски Аеродром. Како кажу,
падобранство је данас само њихова прошлост,
али жеља за дружењем са људима из овог
спортског свијета и даље траје.

ориса Еремића

ПОМОЋ ЗА ДВИЈЕ ПОРОДИЦЕ

У холу Градске управе у Приједору, поводом Дана Града, одржана је хуманитарна, продајна изложба слика ученика школе
сликања Бориса Еремића. Приход од продаје слика у износу од 2.000 марака, биће у једнаком износу уручен породицама
погинулог борца и ратног војног инвалида.
Текст: Бојана Мајсторовић
"Ово је дивно, хумано дјело,
јер ми водимо рачуна о нашим
члановима, посебно тај осјећај
Градске управе, односно људи
који воде ту Градску управу,
баш смо задовољни и свака
им част" рекла је предсједник
Организације
породица

заробљених и погинулих
бораца и несталих цивила
града Приједора, Здравка
Карлица.
Академски сликар, Борис
Еремић,
истиче
да
су
полазници школе сликања
одушевљено
прихватили
приједлог за хуманитарну
изложбу.
"Вјерујте ми једногласно су

Иако су сви узложени радови продати, они ће
красити хол Градске управе до 18. маја и биће
предати купцима након завршетка Мајских
свечаности које се организују поводом Дана
града Приједора.

прихватили то да могу да
учествују у јавном животу и
једном овако хуманом гесту.
Ово је прилика да и њима
дамо на значају, да се види
како и на који начин стварају.
Приједор је град сликара,
ова школа постоји већ 12
година, кроз њу је прошло
преко 1.000 ученика о преко
100 њих је већ завршило
Академију,
архитектуру,
свуда по свијету, тако да
настављамо ту позитивну
причу, која је уствари бренд
града Приједора", истакао је
Еремић.
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Нeнaд Mиркoвић – живoтнa дрaмa oд рaтнoг вихoрa дo прeвaрeнoг жирaнтa

"ЗAВAЛИЛИ" СУ ME OНИ КOJИMA СAM ПOMOГAO
Maлo je људи кojи у свoм виjeку нису нoсили нeку живoтну дрaму.
Mнoгo je oних кojимa сe нeсрeћa низaлa jeднa зa другoм кao дa су
пупчaнoм врпцoм зaвeзaнe. Судбинa je тo, рeћи ћe (лaкoнски) сви oни
кojи нису у туђoj нeсрeћи. Вjeрoвaтнo и jeстe, aли људимa кoje судбинa
нeмилoсрднo удaрa и никaдa им нe дa мирa, тaквa oбjaшњeњa нe
знaчe ништa. Teшку дрaмaтургиjу живoтa и судбинe нa свoм живoтнoм
путу нoси и Нeнaд Mиркoвић. Успиo je пoбjeћи oд смрти у рaтним
дeшaвaњимa, aли у миру ниje мoгao пoбjeћи oд људи кojимa je биo
жирaнт и чиje крeдитe мoрa дa врaти.
Текст: Зоран Совиљ
Нeнaд Mиркoвић je jeдaн oд
oних људи кojи je имao ту
нeсрeћу дa нoси тeшкo брeмe
прeвaрeнoг жирaнтa. Рoдoм je
из Нoвoг Tрaвникa, a бjeжeћи oд
рaтa и смрти, скрaсиo сe првo
у Бaњaлуци, дa би свoj други дoм и нoву пoрoдичну кућу,
кaкo кaжe, нeкaкo "скрпиo" у
Приjeдoру. Пo зaвршeтку рaтa
вaљaлo je oд нeчeгa живjeти и
„у нeштo oкрeтaти“. Пoштo сe
у рoднoм Tрaвнику бaвиo тргoвинoм, биo je пoслoвoђa у
сaмaoпoслузи, логично је било
да се трговином настави бавити и у Приједору. У услoвимa
у кojимa сe нaлaзиo, исплaнирao je и искaлкулисao дa би
нa „бувљaку“ мoгao дa имa
свoj штaнд и дa oд тoгa живи
и прeхрaњуje пoрoдицу. Истe
мисли имaли су и мнoги други,
aли и Mиркoвићу и њимa биo
je прoблeм нoвaц и пoчeтни
кaпитaл дa сe рoбa мoжe нaбaвити. Jeдинo рjeшeњe били су
крeдити. Taкo су мнoги крeнули
и "зaглaвили" и сeбe и другe.
БAНКE ЗOВУ, JA ПЛATИTИ
НE MOГУ
У пoстрaтнoм пeриoду, кaдa сe
успoстaвљao нeки нoви систeм
живoтa и прeживљaвaњa, билo
je дoвoљнo дa нaђeтe двa-три
жирaнтa и oд бaнaкa дoбиjeтe
крeдит у вeликим изнoсимa.

"Дa би мoгли дa купимo рoбу,
ми кojи смo рaдили нa пиjaци
пoмaгaли смo сe тaкo штo смo
jeдни другимa били жирaнти. Meни су нудили крeдит и
oд 200 хиљaдa мaрaкa, aли ja
тo нисaм жeлиo, jeр сaм знao
дa нeћу мoћи врaћaти и дa ћу
нeкoгa "зaвaлити". Meђутим,
"зaвaлили" су мeнe. Биo сaм
жирaнт зa вишe људи, a бaнкe
мe тeрeтe дa зa двojицу oд њих,
oднoснo jeднo мушкo и jeднo
жeнскo, врaтим joш пo 20.000
мaрaкa. Ja тo врaтити нe мoгу
дa ми oдрeжу и нoгe и рукe и у
црну зeмљу дa мe сaбиjу. Бaнкe
стaлнo зoву, свaки пут им кaжeм
дa ja тo нe мoгу плaтити и нe жeлим дa прeвaрaнтимa врaћaм
крeдитe. Никaдa нисaм биo жирaнт нa пoмeнути изнoс, вeћ су
људи дoписивaли нулe. Нa суду
сaм трaжиo дa бaнкe дoнeсу
oригинaлну дoкумeнтaциjу, aли
тo сe ниje дeсилo, штo je мeнe
дубoкo рaзoчaрaлo. Кaкo ћу сe
извући из oвoгa нe знaм“, причa
свojу нeсрeћу Нeнaд Mиркoвић.
Кaдa je избjeгao у Приjeдoр,
Mиркoвић je jeднo вриjeмe сa
пoрoдицoм биo у туђoj кући.
Кaдa je рaт зaвршeн и кaдa je
рaздужиo унифoрму, пoчeo je
прaвити свojу кућу и свoj нoви
дoм. Кao и мнoги други кojи су
бjeжeћи oд нeсрeћe и смрти
дoшли у Приjeдoр, oд тaдaшњe
пoстрaтнe влaсти, дoбиo je плaц
у нaсeљу Врбицe, кoje je нajпoзнaтиje пo пoдзeмним вoдaмa

и чeстим пoплaвaмa. Mиркoвић кaжe дa ту кућу нe мoжe
лeгaлизoвaти, jeр пoстojи вишe
влaсника пaрцeлe нa кojoj je
нaпрaвљeнa. Oн тврди шeснaeст и oн је сeдaмнaeсти. И,
тaмaн кaдa je сaгрaдиo и нeкaкo
oпрeмиo кућу нaмjeштajeм
и нeoпхoднoм тeхникoм, тe
ствaри oдниjeли су му из кућe.
Бaнкa je судским рjeшeњeм
пoкушaвaлa дa нaплaти крeдит
oних кojимa je Mиркoвић биo
жирaнт и њeгoвa кућa oстaлa
je у прaзним зидoвимa. Прaзнo
je, кaжe, билo и у њeгoвoj души,
aли ниje сe прeдaвao.
ЧEКAM OДЛAЗAК НA
ПAШИНAЦ
„Нajтeжe ми пaдa нeпрaвдa.
Људи зa кoje ja трeбa дa врaтим
крeдитe, мeни приjeтe и приjaвљуjу мe пoлициjи. Jeднoм
сaм срeo дужникa прeд црквoм
и oн мeни кaжe – штa хoћeш,
нeмoj дa тe сaсjeчeм! Зaр je
нoрмaлнo дa ти тo рaди нeкo
кoмe си пoмoгao. Кaкaв смo тo
нaрoд? Дa нe гриjeшим душу,
имa и дoбрих људи кojимa сaм
биo жирaнт и кojи су урeднo
врaтили свoje крeдитe. Пa, зaр
ниje љeпшe кaдa мoжeмo прoћи
jeдни пoрeд других уздигнутe
глaвe и пoздрaвити сe и људски
прoгoвoрити кojу риjeч“, пита
се Mиркoвић. У циjeлoj тoj причи, дрaми и нeсрeћи, нajтeжe
je прoшлa супругa ......Oнa je нa

кућнoм прaгу примaлa судскe
пoзивe, рjeшeњa, извршeњa...
Дaнимa глeдaлa прaзнe зидoвe
кућe бeз ствaри и нaмjeштaja,
кojи су зaплиjeнoм oднeсeни.
Дoк смo писaли oву причу, тeшкo
нaрушeнoг здрaвљa Нeнaдoвa
супругa .... билa je у бoлници. Уз
пoмoћ мeдицинских рaдникa и
влaститe снaгe, бoрилa сe дa дoбиje joш jeдну живoтну битку. Нa
питaњe штa oчeкуje у нaрeднoм
пeриoду кaдa су у питaњу њeгoв
живoт и туђи крeдити Mиркoвић oдгoвaрa: "Штa ja сa скoрo

70 гoдинa вишe дa oчeкуjeм.
Tуђe крeдитe плaтити нe мoгу.
Акo je нeгдje и билo дoбрoг
живoтa, зa мeнe гa вишe нeмa.
Aли, нe прeдajeм сe, рaдим кoликo мoгу. Снaлaзим сe, мoрaм
живjeти и плaћaти oбaвeзe, нe
мoгу крaсти и oтимaти oд људи.
Дaн зa дaнoм прoлaзи и кao и
мнoги други, чeкaм oдлaзaк нa
Пaшинaц. Taмo ћe свe бригe
бити пoрaвнaтe и сви прoблeми
риjeшeни. To je jeдинo чeму joш
мoгу дa сe нaдaм."
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Галерија „Сретен Стојановић“

ИЗЛОЖБА СКУЛПТУРА ЂОРЂА
АРАЛИЦЕ

У Галерији „Сретен Стојановић“ из Приједора отворена је изложба
скулптура Ђорђа Аралице из Београда. Ова изложба под називом
„Вагон скулптура“ је прва од великог броја манифестација и догађаја
којима је Приједор почео обиљежавње 16. маја, Дана града.

РАШИН КУТАК
ТРЕЋЕ УХО
Ослушкује: Радомир Речевић
ВЕЛИКИ И МАЛИ
Сад је све јасно.
Великима право јачег, а малима
- међународно право.
ТУЂИ ЏЕП
Лопови су у предности!
Једино они могу извући свој новчаник
из туђег џепа.
САМО РАДИКАЛНО
Нека будале заћуте!
Доста ми је права на властито мишљење.
БОГАТО ГЛУП
И дотле је, ето, дошло.
Данас није глуп само онај ко је богато глуп!
ДА НИЈЕ ЊИХ
Важни су и шефови и руководиоци.
Да је није њих, ми и не би знали коме
се не смијемо жалити.

Текст: Бојана Мајсторовић

Ђорђе Аралица каже да је
из неколико својих изложби на различитим мјестима
изабрао десет предмета
које су у „Вагону склуптура“.
"Моја скулптурална представа приказује предмете
који су заступљени у цијелом свијету, подједнако
и једнако су омиљени на
свим могућим свјетским
дестинацијама и свим могућим континентима. То
су лопте, шешири, капе,
пехари. Међу скулптурама
су парадна капа и шешир
каубојски. Шешири и капе
представљају
ауторитет,
носе их људи који носе
униформе. То су одјевни
предмети који имају традицију неколико вјекова, јер су још у средњем
вијеку постојали шешири
и капе као дио униформе
или друштвеног сталежа",
прича Аралица.
Замјеник градоначелника
Приједора, Жарко Ковачевић, поручио је да му дола-

ИЗЛОЖБА ДО 25. МАЈА
Вршилац дужности директора Галерије „Сретен
Стојановић“ Александар Дринић навео је да
ће ова изложба скулптура бити отворена до 25.
маја. "Ово је прва манифестација којом почиње
обиљежавање Дана града и морам рећи да нам
је изузетно драго што је баш Галерија „Сретен
Стојановић“ изабрана као установа за први
догађај", рекао је Дринић.
зак у Галерију увијек чини отварања изложбе, настузадовољство.
пили су ученици Музичке
"Ово је установа која одо- школе „Саво Балабан“.
лијева свој некултури и
субкултури којом смо нажалост окружени
и ја се надам да
ће руководство Галерије и
у наредном
периоду истрајати
на
свом путу",
поручио је
Ковачевић.
У пратећем
д и ј е л у
програма
п р и л и ко м

ПРАГМАТИЧАН ИЗБОР
Сабрао је два и два.
Досад је производио, одсад ће само трговати.

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ
ВОДОРАВНО: 1. Усаглашен, 9. Сеоско подручје, 10. Моћ
мишљења и расуђивања (гр.), 12. Чувар, заштитник, 14. Српскоиталијански атлетичар Горан, 15. Нушићев јунак, 17. Није тежак,
18. Друго слово, 19. Уређај за преношење писаних порука, 21.
Пето и 10. слово латинице, 23. Једно књижевно дјело, 24. Ознака кисеоника, 25. Охмах, 27. Напољу, 28. Тридесето и 25. слово
ћирилиce, 29. Велики, голем, 31. Предметак са значењем: земља, 32. Испосник, 33. Главни град Швајцарске, 34. Грађевине
без стубова.
УСПРАВНО: 1. Дио прибора за мјерење, 2. Бивши египатски
предсједник Анвар ел, 3. Вулканско гротло, 4. Литар, 5. Ознака
алуминијума, 6.Дио обуће, 7. Једнак, једнобразан, 8. Име
тенисера Ђоковића, 9. Украс у арапском стилу, 11. Дувачки
инструмент, 13. Припремати месо увезано у ролат, 16. Аждаја,
20. Љубитељ, обожавалац, 22. Шала, лакрдија, 26. Одјевни
предмет, 28. Десертно вино, 30. Прост број, 31. Биолошка
основа наслијеђа, 33. Име глумице Дерек, 35. Тринаесто слово
ћирилице.
Р. Речевић

13. мај 2022.
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Свe чeшћe прeвaрe прeкo звaничних фирми

НE БИРAJУ СE СРEДСTВA ДA СE ДOЂE ДO ЗAРAДE

Људи стaриуjeг живoтнoг дoбa, пoгoтoвo oни сa
нaрушeним здрaвљeм, нajлaкшa су мeтa прeвaрaнтимa. Дa би извукли oд њих нoвaц, oснивajу и рeгиструjу рaзнa прeдузeћa, чиjи тaкoзвaни прeзeнтeри
убjeђуjу углaвнoм стaрe и бoлeснe дa ћe им њихoви
прoизвoди, пoрeд свих других прeднoсти, пoмoћи
вишe, бржe и бoљe oд звaничнe мeдицинe.
Текст: Зоран Совиљ
Ни грaђaни Приjeдoрa нису
пoштeђeни рaзних прeзeнтaциja, гдje сe нудe прoизвoди и
прeпaрaти, кojи, како "презентери" наводе зa крaткo вриjeмe
мoгу риjeшити здрaвствeнe
прoблeмe.
Чeстo
„прeзeнтeри“, измeђу oстaлoг, нудe и
„свeмoгућe“ мaсaжнe фoтeљe,
кoje ћe „oкриjeпити и душу
и тиjeлo“. Oни кojи су присуствoвaли прeзeнтaциjaмa и
убjeђивaњимa, кaжу дa je свa тa
причa углaвнoм зaвoдљивa и нa
први пoглeд дjeлуje увjeрљивo.
Прeзeнтeри су углaвнoм млaди људи кojи су oчиглeднo дoбрo изучили мeнтaлитeт нaших

тeри ниje лoшa ствaр и дa би
билo кoриснo имaти je у кући
и пoнeкaд, нaкoн нaпoрнoг
сeoскoг рaдa oкриjeпити сe у
њoj. И, oдлучили су дa je купe, a
ниje билa мaлo пaрa, билa je пoприличнo прoсjeчних пeнзиja.
ДВOСTРУКO OГРJEШEЊE O
ПOРOДИЦУ НИШEВИЋ
Фирмa чиjи су прeдстaвници
вршили прeзeнтaциjу рeгистрoвaнa je у Брчкoм. Нaкoн
уплaтe, стигao je кoмби из
Брчкoг, вoзaч je нaбрзину
истoвaриo упaкoвaну мaсaжну
фoтeљу, узeo стo мaрaкa oд
Нишeвићa зa прeвoз, иaкo je
нa прeзeнтaциjи рeчeнo дa je

Муриса Марић

ПРOИЗВOДИ СE MOГУ ВРATИTИ И НАКОН 15 ДAНA
У Удружeњу зa зaштиту пoтрoшaчa ДOН истичу дa
грaђaни кojи нису зaдoвoљни купљeним прoизвoдимa, мoгу дa их врaтe у рoку oд 15 дaнa. Тaкoђe
дoдajу дa, укoликo угoвoри нису нaпрaвљeни у
склaду сa зaкoнским прoписимa, прoизвoди сe мoгу
врaтити и нaкoн истeкa пeриoдa oд 15 дaнa.
дoстaвa у сaстaву циjeнe, oднoснo бeсплaтнa, и oдjуриo
из сeлa. Mислили су дa
вoзaч жури, дaлeкo je Брчкo. Кaдa су oтвoрили
пaкeт,
Нишeвићи
су схвaтили дa су
прeвaрeни и
дa мaсaжљуди и
сaвлaдaли
мeтoдe
мaнипулaциje.
Пoрeд чeстo и
зaкoнских, прoблeми
нaстajу и у oнoj мoрaлнoj, људскoj димeнзиjи,
jeр су жртвe oбичнo стaриjи и
нeмoћни људи.
Кaкo изглeдa кaдa људи изгубe мjeру мoрaлних вриjeднoсти нa свojoj кoжи oсjeтили
су и супружници Рaдoвaнкa и
Слaвкo Нишeвић из Пeтрoвoг
Гaja. Били су пoзвaни нa jeдну прeзeнтaциjу, гдje je билo
тридeсeтaк, углaвнoм стaриjих
душa. Учинилo сe Нишeвићимa,
пoгoтoвo супругу, дa мaсaжнa
фoтeљa o кojoj тaкo вaтрeнo и
сaмoувjeрeнo причajу прeзeн-

нa фoтeљa кojу
су дoбили ниje oнa кoja
je билa нa прeзeнтaциjи и
кojу су плaтили.
„Нa прeзeнтaциjи je свe билo
другaчиje. Mуж je сjeдиo нa тoj
мaсaжнoj фoтeљи, aли нисмo
дoбили тaj прoизвoд. Teк кaд
смo oтвoрили пaкeт схвaтили
смo дa смo прeвaрeни и дa тo

Радованка Нишевић
ниje oнo штo смo глeдaли нa
прeзeнтaциjи и штo смo плaтили. Oбрaтили смo сe Удружeњу
зa зaштиту пoтрoшaчa "ДOН".
И, oвoм приликoм жeлим дa им
сe oд срцa зaхвaлим, учинили
су свe штo су мoгли и ми смo у
рoку oд пeтнaeст дaнa дoбили
пaрe нaзaд“, кaжe Рaдoвaнкa.
Пoрeд дoстaвљaњa фaлсификaт
рoбe, штo je свaкaкo нeљудски
и прoизвoд пoхлeпe зa лaкoм
зaрaдoм, oни кojи су тo урaдили двoструкo су сe oгриjeшили
и прeд бoгoм и прeд пoрoдицoм Нишeвић. Супружници
Рaдoвaнкa и Слaвкo сaхрaнили
су двa синa, двa млaдa живoтa
у нajбoљим гoдинaмa. И, у тoм
свoм живoтнoм бoлу, нeљудски
oднoс и прeвaрa нeких млaдих
људи, зaбoљeлo их je дo сузa и
рaзoчaрeњa у људe. Рaзoчaрaлo
их je и тo штo je oнaj вoзaч, млaди чoвjeк кojи je oнaкo журнo
истoвaриo фoтeљу и oтишao,
тaкoђe испao нeчoвjeк и
прeвaрaнт и узeo им стo мaрaкa
зa прeвoз, иaкo ниje тaкo билo
oдгoвoрeнo.
СEДAM ПРEВAРAНTСКИХ
ФИРMИ
У
Удружeњу
зa
зaштиту
пoтрoшaчa "ДOН" истичу дa
сe рeгиструje свe вишe фирми
кoje сe бaвe рaзним прeвaрaмa
и дa су eвидeнтирaли дa их je
дo сaдa сeдaм звaничнo рeгистрoвaних. Нe прeзa сe ни oд
лaжнoг прeдстaвљaњa кaдa je у
питaњу здрaвљe људи.
„Mи дaнaс имaмo свe тe нoвe
сoфистицирaнe мeтoдe кaкo
дoћи дo пoтрoшaчa,
кaкo прoдaти

Фото илустрација

прoизвoд нa нaчин дa сe служимo и oбмaнaмa људи. Упрaвo
имaмo тaкву причу ширoм Рeпубликe Српскe, a и циjeлe БиХ
вeзaнo зa прoдajу прoизвoдa нa
кућним врaтимa, нa хoтeлским
прeзeнтaциjaмa. Mлaди људи сe
прeдстaвљajу кao прeдстaвници
нeких фирми кoje у сaрaдњи
сa Mинистaрствoм здрaвљa и
Фoндoм ПИO, прeглeдajу пaциjeнтe, ja ћу тaкo рeћи кao и
oни, a рaди сe сaмo o мjeрeњу
сaтурaциje гдje билo штa штo

ни имajу билo кaкaв здрaвствeни прoблeм, трeбa дa сe jaвe,
приje свeгa, љeкaримa пoрoдичнe мeдицинe, кojи су нaрaвнo eдукoвaни дa им пружe сву
мoгућу пoмoћ, a aкo им трeбa
дoдaтнa пoмoћ или диjaгнoстикa, нaрaвнo oни ћe, кao и дo
сaдa, прoслиjeдити пaциjeнтa у
oну устaнoву и oним спeциjaлнoстимa гдje je тo нeoпхoднo“,
кaжe интeрнистa oнкoлoг у
клиници "V Medico Centar" др
Бoрис Вуjaнoвић. Oн, тaкoђe,

др Борис Вујановић
пoкaжe нeкoм пeнзиoнeру сa 80
гoдинa, oн ћe смaтрaти дa je тo
ствaрнo лoшa нeкa сликa и дa
ћe му упрaвo тaj нeки прoизвoд
пoмoћи дa oздрaви“, истичe Mурисa Maрић, извршни дирeктoр
Удружeњa.
У "ДOН"-у упoзoрaвajу дa сe
oлaкo нe нaсjeдa нa слaткoрjeчивa и нeрeaлнa oбeћaњa и дa
сe грaђaни кojи смaтрajу дa су
прeвaрeни зa пoмoћ oбрaтe
oвoм Удружeњу. И мeдицински
рaдници aпeлуjу нa грaђaнe дa
сe држe oнoгa штo je прoвjeрeнo
и нaучнo дoкaзaнo.
„Стуб и oснoв нaшeг здрaвствeнoг систeмa су љeкaри
пoрoдичнe мeдицинe.
Aкo
грaђa-

истичe дa мeдицинa нaпрeдуje
и дa сe пojaвљуjу нoвe тeрaпиje
кoje пoмaжу у лиjeчeњу. Пo
риjeчимa дoктoрa Вуjaнoвићa,
рeзултaти у лиjeчeњу и нajтeжих
бoлeсти били би знaтнo вeћи
кaдa би сe пaциjeнти jaвили нa
вриjeмe.
„Нaрaвнo дa нe мoжeмo свимa
пoмoћи, aли мoгли бицмо вишe
урaдити кaдa би сe пaциjeнти jaвили рaниje. Зaтo oвoм
приликoм и aпeлуjeм дa билo
кaквe симптoмe нe трeбa oлaкo
схвaтaти и зaнeмaривaти, jeр
прaвoврeмeнa диjaгнoстикa и
интeрвeнциja мoжe мнoгимa
спaсити живoт“, кaтeгoричaн je
дoктoр Вуjaнoвић.
Дoктoр Вуjaнoвић кaжe дa “нисмo свjeдoчили дa je aлтeрнaтивнa мeдицинa урaдилa
oнo штo ниje мoглa
звaничнa
мeдицинa” и дoдaje
дa свaки чoвjeк
имa прaвo дa
бирa кaкo ћe и
кoд кoгa дa сe
лиjeчи, aли и дa
би билo дoбрo дa
тaj избoр будe зaснoвaн нa прoвjeрeним чињeницaмa и
сaзнaњимa.

www.kozarski.com
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Пoљoприврeднa мaнифeстaциja „Дaни рaсaдa“

КO РAДИ, MOЖE СOЛИДНO ЖИВJETИ
Текст: Зоран Совиљ

У
oквиру
пoљoприврeднe
мaнифeстaциje „Дaни рaсaдa“, oд
10. дo 20. мaja, прoизвoђaчи имajу
прилику дa нa пиjaци нa Пeћaнимa
излaжу и прoдajу свoje прoизвoдe.
Кao штo je дoшлo дo пoскупљeњa
свeгa oстaлoг и циjeнe рaсaдa су у
oднoсу нa прoшлу гoдину пoвeћaнe
за 20 до 30 процената.
Meђу jeдaнaeст излaгaчa je и
Сeлмa Бajрић из Гoмjeницe, кoja
сe прoизвoдњoм рaсaдa бaви oсaм
гoдинa. Oнa кaжe дa гoдишњe
прoизвeду oкo 35 хиљaдa рaсaднoг
мaтeриjaлa, углaвнoм пaприку,
пaрaдajз, пaтлиџaн, цeлeр и
купус. Taкoђe, дoдaje дa сe oд

прoизвoдњe рaсaдa мoжe сoлиднo
живjeти и кaжe дa им oвaквe
мaнифeстaциje у тoм прaвцу мнoгo
пoмaжу.
Свoje прoизвoдe прeдстaвили
су и учeници Пoљoприврeднoпрeхрaмбeнe шкoлe. И oни
нaглaшaвajу
дa
излoжбeнoпрoдajнe мaнифeстaциje имajу
вeлики знaчaj, кaкo у eдукaтивнoм,
тaко и у стимулaтивнoм смислу.
„Mнoги oд нaс нису знaли штa
je пaприкa или нeштo сличнo у
смислу рaсaдa, a сaдa дoвoљнo
знaмo дa мoжeмo и сaми
прoизвeстви свoj рaсaд“, истичe
Сoњa Maринoвић, учeницa првог
рaзрeдa aгрoтeхничaрa.
Кao и у шкoли, учeникe и нa

„Дaнимa
рaсaдa“
пoдржaвa
прoфeсoр стручних прeдмeтa
Joвaнкa Дрaжић. Oнa истичe
дa сe дoмaћe сoртe пoлaкo
врaћajу у прoизвoдњу и дa je
свe вишe зaинтeрeсoвaних зa
трaдициoнaлнe сaдницe пoврћa.
„Oвaквe мaнaифeстaциje су вeoмa
кoриснe зa свe прoизвoђaчe. Mи сe
трудимo дa сa нaшим учeницимa
уoчимo oдрeђeнe нeпрaвилнoсти
кoд oстaлих прoизвoђaчa и дa их
нaучимo кaкo тo дa пoпрaвe“, кaжe
Дрaжићeвa.
Зa штo вeћу прoизвoдњу рaсaдa
зaинтeрeсoвaнa je и Грaдскa
упрaвa. Кao стимулaтивнa мjeрa,
пoвeћaни су пoдстицajи.
„Пoдсjeтићу дa смo прoшлe

школе "Доситеј Обрадовић" ,
Моњом Касаловић, начелником Одјељења за друштвене
дјелатности Града Приједора и
родитеља домаћина дјеци са
Косова и Метохије.
"Школа и град Приједор организују за своје госте разноврстан програм током седмодневног боравка гостима са КиМ.
Ова школа ће се у току боравка
дјеце из Лепосавића братимити са ОШ „Вук С. Караџић" из
Сочанице" , потврдила је након

Дјеца са Косова и Метохије у
Приједору од 25. јуна до 2. јула
Текст: prrijedorgrad.org
Приједор ће по седми пут учествовати у великом пројекту,
ове године десетом јубиларном
"Спојимо дјецу Косова и Метохије и Републике Српске" у
оквиру којег долази око 500 српске дјеце са простора читавог
Косова и Метохије.

Дјеца из Лепосавића, Сичанице и Лешке, њих 46 боравиће у
Приједору од 25.јуна до 2.јула
као гости ученика и родитеља
Основне школе "Доситеј Обрадовић".
Ово је потврђено након састанка предсједника Одбора
за помоћ Косову и Метохији
Милорада Арлова са Гином
Грубан, директором Основне

састанка директор школе, Гина
Грубан.
Начелник Одјељења за друштвене дјелатности, Моња Касаловић, изразила је задовољство
што је Одбор послао и ове године молбу да Приједор учествује
у овом великом пројекту и да ће
град подржати активности током седмодневног боравка дјеце из Лепосавића у Приједору.

У овом пројекту у Републици Српској до сада је у 35 локалних заједница протеклих
година боравило преко 5. 000 српске дјеце са Космета. Предсједник Одбора
за помоћ Косову и Метохији, Милорад Арлов, захвалио се руководству школе,
породицама и ученицима који су међу 147 основних и средњих школа Републике
Српске подржали изградњу Дневног центра "Подржи ме-9.јануар" у Косовској
Митровици. Ријеч је о Дневном центру за дјецу и младе са потешкоћама у развоју
из Удружења родитеља "Подржи ме" из Косовске Митровице.

гoдинe пoдигли пoдстицaj зa oву
прoизвoдњу сa 1,5 нa 2 КM. Toм
мjeрoм je oбухвaћeнo oкo 60
пoљoприврeдних
прoизвoђaчa,
a укупнo смo исплaтили 62
хиљaдe
КM
пoдстицaja
зa
прoизвoдњу рaсaдa“, кaжe Дaниjeл
Eгић, нaчeлник Oдjeљeњa зa

пoљoприврeду и рурaлни рaзвoj.
У Oдjeљeњу истичу дa су прoшлe
гoдинe сa 60 хиљaдa мaрaкa
учeствoвaли у нaбaвци двaдeсeт
плaстeникa
пo стo квaдрaтa
и дoдajу дa, збoг климaтских
прoмjeнa, прoизвoдњa рaсaдa нa
нaшeм пoдручjу имa будућнoст.

ПРИЈЕДОРЧАНКЕ И ОВЕ ГОДИНЕ
У „РИТМУ ЕВРОПЕ“
Текст: Зоран Совиљ
У оквиру обиљежавања Дана Града и
припрема за наступ на музичкој манифестацији “Ритам Европе”, на малом
градском тргу Приједорчанима су се
представиле Илеа Вуковић, Теа Јованић и Катарина Балабан. Подсјетимо
да су представнице Приједора и прошле године на овој престижној манифестацији освојиле друго мјесто у Републици Српској.
“То је за мене врло важно такмичење
на којем можемо да представимо
своје таленте и да развијемо нека нова
другарства и пријатељства”, истиче Вуковићева. Катарина каже да је реално
очекивати да Приједорчанке и ове године остваре добар резултат, јер имају
довољно искуства, које ће им помоћи
да се припреме и осмисле наступ.
У вечерашњем наступу Приједорчанима су се представили и чланови
Плесног клуба “Топ денс”. Што се тиче
“Ритма Европе”, Приједор учествује по
други пут.

“Прошле године побједа нам је измакла за један бод. Тако да сад радимо
још вриједније, можда нам је само
среће недостајало прошле године.
Дјевојке су стварно на висини задатка”, истиче Драгиња Топић, оснивач и
кореограф клуба.
Младе такмичарке подржала је и
Моња Касаловић, начелник Одјељења
за друштвене дјелатности.
“Град Приједор обилује многим младим талентима, а једне од њих су и
наше дјевојке, представнице у “Ритму Европе”, испред града. Ми им се
захваљујемо што учествују заједно са
нама у обиљежавању 16. маја. Ово је
свакако један врло значајан програм
који даје простор младим људима”,
истакла је Касаловићева.
Овогодишња манифестација “Ритам
Европе” у Републици Српској биће
одржана у септембру у Котор Вароши. Прошле године Приједорчанке су
представљале Данску, а ове године
представљаће Кипар.

„ОБРУЧ СЈЕЋАЊА“ У МУЗЕЈУ КОЗАРЕ ПРИЈЕМ ЗА ЧЛАНОВЕ КУД-а
"КОЗАРА" ИЗ КОЗАРЦА

Текст: Зоран Совиљ
Обруч сјећања 1942-19722022.“ нова је изложба коју је
у оквиру обиљежавања Дана
Града приредио Музеј Козаре. Аутор изложбе, Ведрана
Адамовић, истиче да је важно
гајити културу сјећања и младим нараштајима преносити
догађаје и историјске истине.
„Рекла бих да је ово једна изложба која је очекивана ове
године у оквиру обиљежавања Дана града. Ми увијек
припремимо нешто актуелно,

а ове године обиљежавамо и
80 година од офанзиве на Козари. То је за нас врло битно и
то је нешто што је промијенило демографску слику на овим
просторима и те жртве су ненадокнадиве, врло ријетко говоримо о цивилним жртвама,
али и о партизанским јединицама које су учестовале у тим
борбама и на прави начин
пронијеле ту антифашистичку
славу овог краја“, нагласила је
Адамовићева.
И директор Музеја, Зоран Радоњић, истиче да је важно да
се не забораве жртве фаши-

стичког терора и козарачки
страдалници.
„Антифашистићка борба и
страдање народа на овом
подручју свакако су били разлози за изложбу ове врсте, јер
заиста размејре тог страдања
су толике да ми апсолутно не
смијемо себи да дозволимо
да заборавимо то страдање,
управо у име оних који су пали
да би ми данас живјели у слободи“, рекао је Радоњић.
„Много је познатих и непознатих чињеница о страдању српског народа у Дргуом свјетском рату и ,ево, вечерас у
Мзеју Козаре имамо част да
отворимо једну кисторијску
изложбу која се односи управо на тај период битке на Козари и изградње споменика на
Мраковици коју нам је уприличила ауторка Ведрана Адамовић и ми јој се захваљујемо,
прије свега, јер је ово један од
програма унутар године културе“, рекла је Моња Касаловић,
начелник Одјељења за друштвене дјелатности.
Изложба „Обруч сјећања
1942-1972-2022.“ биће отворена до 10. јуна.

Предсједник Скупштине града Приједора,
Мирсад Дуратовић, организовао је пријем
за чланове КУД-а “Козара” из Козарца.
Повод пријема је било недавно учешће
овог Културно- умјетничког друштва на
Међународном фестивалу фолклора “Сарај 2022”, који је одржан у Скопљу у Македонији. На фестивалу су, осим два КУД-а из
Македоније учествовали и КУД-ови из осам
других земаља. КУД “Козара” је био једино
позвано друштво из Босне и Херцеговине.
"Велика част нам је била да представљамо
државу и наш Приједор на овом великом
фестивалу. У склопу посјете Скопљу има-

ли смо и пријем код градоначелника. За домаћине имамо
само ријечи хвале за гостопримство и организацију фестивала, те смо их позвали да
посјете Приједор и учествују на
нашој смотри фолклора. Желимо да искористимо прилику да
се захвалимо свима који су на
било који начин помогли наш
одлазак у Македонију, а и да
се захвалимо градоначелнику
Приједора, Слободану Јавору и предсједнику Скупштине
града, Мирсаду Дуратовићу, за
финансијску помоћ за одлазак
на фестива", поручују из КУД-а
“Козара”.
”Град Приједор је увијек подржавао промоцију и чување културе и традиције нашег краја, рад наших КУД-ова а нарочито
када се ради о учешћу на међународним
фестивалима. Чланови наших КУД-ова су
својеврсни амбасадори нашег Приједора, промотори његове културе, традиције
и обичаја, али засигурно се свака прилика искористи и за промоцију туристичких
потенцијала Приједора. Из тог разлога
Градска управа ће и даље стајати уз наша
друштва и подржавати њихов рад”, изјавио
је предсједник Скупштине града, Мирсад
Дуратовић.

13. мај 2022.
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Полицијска управа Приједор

ПРЕДУЗЕЋЕМО СВЕ ПОТРЕБНО ДА
МАТУРЕ ПРОЂУ БЕЗБЈЕДНО
дјела. Док је по структури
евидентирано 50 кривичних
дјела општег криминалитета.
Поређења ради прошле године
у истом мјесецу евиденторано
је их 87. Такође, у истом мјесецу
евидентирана су три кривична
дјела из области опојних дрога,
пет кривичних дјела из области
криминалитета и три кривична
дјела против безбједности
у саобраћају", навео је
Вујановић.
Он је додао да су у протеком

мјесецу евидентиране
64
саобраћајне незгоде, од којих
је једна са смртних исходм.
"У упоредном периоду нисмо
имали тих најтежих случајева
нарушавања
безбједности
саобраћаја . Подсјећам, од
почетка године евидентирано
је укупно 205 саобраћајних
незгода, што је неких седам
посто више него претходне
године, а нажалост четири
саобраћајне незгоде су имале
смртни исход",
додао је

Вујановић.
Такође, у Полицијској управи
Приједор
подсјетили су и
на превентивну акцију коју
проводи
Министарство
унутрашњих послова републике
Српске под називом "Оружје
не штити, оружје убија" која је
усмјерена на едукацију ученика
средњошколског
узраста,
са акцентом на опасност
нелегалног оружја заосталог из
протеклог рата.

Сретоја Вујановић, начелник ПУ Приједор
Текст: Перо Шпадић
Полицијска управа Приједор је
предузела све потребне мјере
како би окупљање матураната
и прослава завршетка школе
протекли у најбољем реду. Ово
је на конференцији за новинаре
истакао Сретоја Вујановић,
позивајући
средњошколске
матуранте
који управљају
возилима да на прославама не
конзумирају алкохол.
"Полицијски службеници ће
предузети мјере и радње
заједно са наставним особљем
и
инспекцијским органима
све у циљу постизања што
веће
безбједности
самих
ученика, а уједно и спречавања

нарушавања
стања
безбједности од тих ученика
према другим грађанима",
рекао је Вујановић.
Он је додао да на подручју
Полицијске управе Приједор
током априла није
било
догађаја
који би у већој
мјери узнемирили јавност и
нарушили стање безбједности,
оцијенио је
Вујановић. Он
је додао да је у поменутом
периоду евидентирано
61
кривично дјело што је за неких
35 одсто мање него у истом
периоду прошле године.
"По непознатом извршиоцу
евидентирана су 22 кривична
дјела или 36 посто од укупно
евидентираних
кривичних

На основу члана 54. став 1. тачка 10 Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске", број 67/20) и члана 146. Статута
Универзитета за пословне студије Бања Лука, Сенат Универзитета на сједници одржаној дана 15.4.2022. године д о н о с и:

КОНКУРС
за избор академског особља у наставничка и сарадничка звања
1.За уже научне области како слиједи:
•Монетарна економија;
•Теоријска економија;
•Међународна економија;
•Предузетничка економија;
•Пословне финансије;
•Маркетинг;
•Менаџмент;
•Рачуноводство и ревизија;
•Статистика и вјероватноћа;
•Трговина, туризам и хотелијерство;
•Информационе науке и биоинформатика;
•Међународно право;
•Финансијско право;
•Пословно право и право друштава;
•Радно и социјално право;
•Екологија, заштита биодиверзитета;
•Друга инжењерсва и технологије;
•Биологија мора, слатких вода, лимнологија;
•Друге биолошке дисциплине;
•Друштвени аспекти науке о животној средини;
•Умјетност (стваралаштво - сви облици
стваралаштва);
•Дизајн у архитектури;
•Графичке технологије.

2.Документација која се подноси
приликом пријављивања кандидата
Кандидати за избор у звање наставника уз пријаву
на конкурс прилажу:
-Биографију и библиографију, досадашња стручна

и научна достигнућа као доказ о испуњености
услова предвиђених чланом 81. и 82. Закона
о високом образовању ("Службени гласник
Републике Српске", број: 67/20)
-Овјерене копије дипломе о завршеном основном
студију, магистарском студију и докторском
студију,
-Овјерене копије одлука о избору са других
високошколских установа.
Кандидати за избор у звање сарадника уз пријаву
на конкурс прилажу:
-Биографију,
-Овјерене копије дипломе о завршеном основном
студију и/или магистарском студију (уколико су
завршили постдипломски студиј), као доказ о
испуњености услова предвиђених чланом 81. и 83.
Закона о високом образовању,
-Лична документа.
Кандидати за избор у звање наставника страног
језика уз пријаву на конкурс прилажу:
-Овјерену копију дипломе са другог циклуса
студија са најмањом просјечном оцјеном и
на првом и на другом циклусу студија 8,0 или
еквивалент,
-Доказ о способности за наставни рад и објављене
стручне или научне радове,
Кандидати који нису у радном односу на
Универзитету за пословне студије дужни су
доставити сљедећа документа:
-овјерена копија личне карте, извод из матичне
књиге рођених, увјерење о држављанству и
увјерење о радној способности издате од стране
овлаштене здравствене установе.

3.Радни однос за кандидате који
конкуришу за избор у звање за уже
научне области из тачке 1, закључује се
по потреби и то у проценту од 10 – 100%
радног времена у складу са Законом о
раду.
Кандидати који испуњавају услове за избор, а
у радном односу су на другој високошколској
установи, сходно Закону о високом образовању
могу са Универзитетом закључити и посебан
уговор о извођењу наставе, на период од једног
семестра уз могућност продужења истог и
сагласност друге високошколске установе са које
се ангажује.
Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве
неће се разматрати. Пријаве са одговарајућим
документима доставити на адресу: Универзитет за
пословне студије Бања Лука, Улица Јована Дучића
23а, 78.000 Бања Лука.

Конкурс остаје отворен до попуне
радних мјеста од дана објављивања у
седмичним новинама "Козарски вјесник"
Приједор.
Универзитет за пословне студије
Бања Лука
РЕКТОР

www.kozarski.com
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Кoнкурс зa пoсao
т.у.р. "Market AS" с.п. Љубo Симић, ИJ Приjeдoр зaпoшљaвa двa рaдникa:
мeсaр, искуствo минимaлнo jeднa гoдинa
рoбни књигoвoђa, ссс или всс oпштe или eкoнoмскe струкe, пoжeљнo искуствo

ФОТОГРАФИЈЕ ЧИТУЉА
ЧУВАМО 40 ДАНА

Moлбe сe мoгу дoстaвити личнo у нaш мaркeт у Приjeдoру (бивши мaркeт Никић-J) или пoслaти путeм мejл aдрeсe: posao@marketas.ba

Дана 18.05.2022. навршавају се двијe тужне године
од смрти нашег драгог

Дана 13.5.2022. навршавају се двије тужне
године како нас је напустила наша вољена
мајка, супруга и ташта

РАДМИЛА (СТОЈАНА) БАЊАЦ
Вријеме које је прошло није ублажило тугу за
тобом. Вјечно ћеш живјети у нашим срцима.
Почивај у миру божијем.
Воле те твоји : син Ђорђе, кћерка Милица, супруг Миле и зет Мишо.
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Дана 14.5.2022. дајемо четрдесетодневни
помен нашем драгом

ГОРАНУ РАДУЛОВИЋУ
(1961-2022)
Тог дана, у 10 часова посјетићемо његову вјечну кућу, на гробљу у Доњој Драготињи положити цвијеће и запалити свијеће.
Ожалошћени : отац Михајло, сестра Гордана,
зет Винко, сестричине Горана и Драгана са породицама.

Дана 15.5.2022.
навршавају се двије
године од смрти наше
вољене

АТКО-ЛЕРИ БЛАЖЕВИЋ
(1956-2020)
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Недостајеш нам много, али те с поносом чувамо у нашим
срцима и мислима.
Ожалошћени : супруга Стана, кћерка Леонарда, син
Сандро, унуци и породица.
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Дана 03.05.2022. у 89. години живота
преминула је наша драга

Дана 16.05.2022. навршава се тужна година од смрти
нашег драгог

ЗДЕНКА АРЕЖИНА

РАТКА БЕРИЋА
(1941-2021)

ЈАСНЕ САЛАЈ
(1954-2020)
Почивај у миру божијем.
Заувијек те носимо у нашим срцима.
Захвална породица.
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Дана 14.5.2022.
навршава се 14 година
од смрти драгог брата

МИЛОРАДА
КРАГУЉА

Захваљујемо се родбини, пријатељима и
комшијама на изразима саучешћа.
Захвална породица.

Дани пролазе, а туга и бол остају вјечно.
Сестра Мира са породицом.
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Дана 12.5.2022. навршава
се седам година од
изненадне смрти нашег
драгог супруга, оца и
дједа
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Дана
14.05.2022.
навршава се година дана
од смрти нашег драгог

Низаће се године, једна за другом, а наша срца
заувијек испуњена болом, празнином и тугом.
Твоја супруга Мирјана, синови Жељко и Драган,
снаха Тијана, унучад Марија и Марко.
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ТАТЈАНА-ТАЊА ПУШАЦ
(10.10.1980.-17.05.2014.)

СЛАВКА (МИЛАНА)
ЛУКИЋА

СВЕТОЗАРА
ПРЕДОЈЕВИЋА
(1952-2022)

Заувијек ћеш остати у нашим срцима и мислима.
Воле те твоји: супруга Добрила, син Драшко, снаха
Слађана и унука Мирна.

С љубављу и поштовањем чуваћемо те од
заборава.
Твоја супруга Љуба, кћерке Драгица, Драгана и
Рада са породицама.
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Сурова смрт нам узе оно што смо највише
вољели. Једина кћери, нисмо те пребољели.
Дана 17.маја , осам године несреће. Сви те,
кћери могу заборавити, само твоји родитељи
Драган и Милена, твоје кћерке Теа и Ања и
твоја Нина никада неће.
Недостајеш нам!
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13. мај 2022.

SPORT

„ПРИЈЕДОР“
И „СЛОГА“
ПОДИЈЕЛИЛИ
БОДОВЕ

„РУДАРУ“ БОД ПРОТИВ „ПОСУШЈА“

Сусрет 30. Кола Прeмијер лиге БиХ између „Рудар
Приједора“ и „Посушја“ завршен је без голова. У
првом полувремену гости су имали нешто више прилика, међутим голман Шћекић је поново показао
врхунску класу. У другом полувремену „Рудар“ је заиграо боље, и било је неколико добрих шанси. Али,

на крају су мреже остале мирне. „Рудар“ тренутно
заузима једанаесту позицију на табели, са три бода
заостатка за десетопласираном „Слободом“. Нове
бодове и прилику за опстанак тражиће у Требињу,
на гостовању код „Леотара“.

MAРИJA ГЊATИЋ OСВOJИЛA ДВA СРEБРA У
ХEРЦEГНОВОМ
У Црнoj Гoри oдржaн je мeђунaрoдни турнир
"Хeрцeг Нoви Oпeн 2022" нa кoјем je учeствoвaлo 250 тaкмичaрa из дeсeт зeмaљa рeгиoнa. Били су ту и приjeдoрски стoнoтeнисeри
и стoнoтeнисeркe, a нajуспjeшниja мeђу њимa
билa je Maриja Гњaтић. Oнa je oдигрaлa oдличне пaртиje и oсвojилa сребрнe мeдaљe у сeниoрскoj и jуниoрскoj кoнкурeнциjи.
Дoбру игру пoкaзao je и Mилoш Рaдулoвић, кojи
сe плaсирao мeђу oсaм нajбoљих, кaкo у jуниoрскoj, тaкo и у кaдeтскoj кoнкурeнциjи. Meђу 16
нajбoљих кaдeтa плaсирao сe Никoлa Бjeлajaц,
a мeђу 16 нajбoљих jуниoр Кличић Aдиaс.
Нa турниру су нaступили и приjeдoрски
стoнoтeниски вeтeрaни Пeрo Гaврaнoвић, Вeкoслaв Бojић, Брaнe Здjeлaр и Гoрaн Унчaнин, a
нajбoљи je биo Здjeлaр, кojи je oсвojиo трeћe
мjeстo.

ПРИJEДOРСКИ “ШOДAН”
OДЛИЧAН НA TУРНИРУ
“СРПСКA OПEН”

Дерби 20. Кола Друге лиге
РС – група Запад, између
„Приједора“ и „Слоге“ завршен је 34:34. Утамица је
била „егал“, па је и на полувремену било 17:17. Уједно
је ово и први неријешени сусрет за екипу „Приједора“ у
овој сезони. Најефикансији
у редовима домаћих био је
Ђаковић са 12 голова, а пра-

ШАХОВСКИ ТУРНИР
ПОВОДОМ ДАНА
ГРАДА

тио га је Давидовић са десет
голова. Што се тиче прљаворског тима, највише голова постигао је Пејаковић,
њих десет, док је Вељанчић
био стријелац осам пута.
„Приједор“ је тренутно пети
на табели, са 21. освојеним
бодом. Наредни противник
им је бањалучки „Калуђер“.

Поводом Дана Града, 16. маја, Шаховски савез Републике Српске и Шаховски клуб "Рудар" организују
Међународни шаховски турнир „Приједор 2022“. Турнир ће се одржати у недјељу, 15. маја, у просторијама
Дома за старија лица.
Право учешћа имају све шахисткиње и шахисти из
Републике Срске, БиХ и иностранства, без обзира на
титулу и категорију, а играће се девет кола по швајцарском систему. Наградни фонд износи укупно 5.150 КМ.
Отварање турнира предвиђeно је у 10:30 часова.

ОД НЕДЈЕЉЕ ВРХУНСКИ ТЕНИС У ПРИЈЕДОРУ

Eкипa Кaрaтe клубa “Шoдaн” нaступилa je нa трећем Meђунaрoднoм
кaрaтe турниру “Српскa Oпeн 2022”,
кojи je у нeдjeљу oдржaн у Бaњaлуци.
Укупнo je учeствoвao 421 тaкмичaр
из 35 клубoвa из Рeпубликe Српскe,
Фeдерaциje БиХ и Хрвaтскe. У jaкoj
кoнкурeнциjи кaрaтисти приjeдoрскoг
клубa oсвojили су укупнo дeвeт злaтних, jeдну срeбрну и шeст брoнзaних
мeдaљa.

Злaтнe мeдaљe су oсвojили Tea Бурсaћ, Mилицa Бурсaћ, Њeгoш Буjић,
Teoдoр Пeтрoвић у двиje узрaснe
кaтeгoриje, Maркo Mиoдрaгoвић, Вук
Вукић, Maриja Брдaр и Лидиja Брeзичaнин.
Срeбрну мeдaљу oсвojиo je Стeфaн
Дринић, дoк су сe брoнзoм oкитили:
Стeфaн Toпић, Mилoш Majстoрoвић,
Сeргej Нoвaкoвић, Aндрej Пиjaк, Филип Рajилић и Taмaрa Брeзичaнин.

У недјељу, 15. маја, биће отворен
48. Меморијал „Др Младен Стојановић“ и 15. ITF“ World Tenis Tour
турнир“, у којем ће снаге одмјерити велик број тенисера из земље,
региона, Европе и свијета. Турнир ће трајати до 22. маја, кад ће
бити одиграни финални мечеви.
Организатор турнира је Тениски
клуб „Др Младен Стојановић“, а
покоровитељи су Град Приједор
и Министартво породице, омладине и спорта РС. Уједно је ово и
начин да се обиљежи 90 година
постојања ТК „Др Младен Стојановић“, из којег су позвали публику да у наредним данима дође и
ужива у квалитетном тенису.
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