Ранко Колар, в.д. начелника
Одјељења за борачкоинвалидску заштиту

ЦВИЈАНОВИЋ: СРЕЋНА САМ ШТО УЧЕСТВУЈЕМ
У РЕАЛИЗАЦИЈИ СЈАЈНОГ ПРОЈЕКТА

ПРИЈЕДОР, 10. ЈУН 2022. ГОДИНА XLVII БРОЈ 2438 ЦИЈЕНА 1 KM redakcija@kozarski.com

ISSN 0350 - 9257

ИЗРАДИТИ
СОЦИЈАЛНУ
КАРТУ БОРАЧКИХ
КАТЕГОРИЈА

Одржано донаторско вече за изградњу Парохијског
дома на Уријама

Цијена литре дизела Због санације дијела магистралног
иде према 3.30 КМ пута Приједор-Бањалука

ЧЕКА НАС ЈОШ ЈЕДНО
ПОСКУПЉЕЊЕ,
НАБАВНЕ ЦИЈЕНЕ ВЕЋЕ
ЗА ОКО 20 ФЕНИНГА
ПРИЈЕДОРСКИ РАТАРИ
ПОВЕЋАВАЈУ ПОВРШИНЕ ПОД
СОЈОМ

ДЕВЕТ ДАНА ПОТПУНЕ
ОБУСТАВЕ САОБРАЋАЈА

Соја заузима све значајније мјесто у пољопривредној
производњи на подручју Приједора. Овом биљком
засијано је око 60 хектара. Пољопривредници је све
чешће сију, јер им је потребна као храна за стоку.
Истовремено, из надлежног градског Одјељења за
пољопривреду и рурални развој поручују да је могуће да
се сјетва соје финансијски помогне у будућем периоду

Захваљујући помоћи Владе
Републике Српске

ЗА ВАЊСКО УРЕЂЕЊЕ
ДВОРАНЕ У ОШТРОЈ ЛУЦИ
166.000 КМ
КАРАНОВИЋЕВЕ

"КОШНИЦЕ НА ТОЧКОВИМА"
страна 11.

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

Од суботе, 11. јуна, па наредних девет дана,
саобраћај ће бити потпуно обустављен од
раскрснице у Ивањској до семафора у Драгочају,
на магистралном путу Приједор-Бањалука. Ради
се о 9,5 километара пута који нема одговарајућу
обилазницу. "Возачима препоручујемо да користе
обилазнице Омарска - Градина - Бронзани
Мајдан - Славићка - Борковићи - Лауш - Бањалука
или Приједор - Козарска Дубица - Градишка
- Бањалука. Апелујемо на становништво, које
познаје локалну путну мрежу, да користе правце
који су "попријеко" и тако растерете саобраћај
на званичним обилазницама", рекао је директор
"Приједорпутева", Раденко Црногорац и грађане
замолио за стрпљење. За вријеме постављања
асфалта радови ће бити извођени током два
викенда и само пет радних дана

10. јун 2022.
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Цијена литре дизела иде према 3.30 КМ

ЧЕКА НАС ЈОШ ЈЕДНО ПОСКУПЉЕЊЕ,
НАБАВНЕ ЦИЈЕНЕ ВЕЋЕ ЗА ОКО 20 ФЕНИНГА
Текст: Зоран Јелић

сад више размишљам да ли баш
морам негдје аутомобилом",
рекао нам је један Приједорчанин којег смо срели на бензинској пумпи.
Цијене енергената утичу на

ректно осјете сваки раст цијена
на пумпама су превозници.
"Пословање нам је из дана у
дан све горе. Приходи су никакви, цијене горива дивљају, па
се у дану цијена на пумпама

У наредним данима вјероватно
ће доћи до додатног повећања
цијена горива на бензинским
пумпама у Републици Српској,
истакли су у Групацији за промет
нафтом и нафтним дериватима
при Привредној комори РС, јер
су набавне цијене горива веће у
просјеку за око 20 фенинга.
"Улазне цијене нафтних дери- Оно што возачи такође примјећују је чињевата значајно су порасле у току
претходне и ове седмице. На- ница да цијене горива варирају од града до
бавне цијене за литар горива града. Тако у Приједору литар бензина кошсу веће у просјеку за око 20 фе- та 3.25 KМ, а дизел око 3.27 KМ. Цијене су
нинга", нагласио је предсједник
Групације за промет нафтом и сличне и у Бањалуци. Али у зато у Бијељини,
нафтним дериватима, Драган у којој су и иначе цијене горива ниже него у
Тришић.
Возачи кажу да су цијене одав- западном дијелу РС, литар бензина на појено превисоке, али да немају диним пумпама може се наћи већ од 2.93
избора и додају да вожња није KМ, а дизела за 3.09 KМ.
никакав хир или луксуз, већ је у
највећем броју случајева насушна потреба. "Аутомобил возим цијене свих роба и услуга, те на мијења и по два пута. Тешко је
кад морам и у посљедње врије- пословање свих сегмената при- ишта паметно рећи на све то",
ме често бирам бицикл. Тако да вреде. Међутим, они који ди- каже власник предузећа за превоз путника, Милан Јањић.
Додаје да је и путника све мање,
да ће ситуација бити још тежа с
крајем школске године, те да
ће бити упитно функционисање
градског и приградског саобраћаја.
"Цијену превоза немамо коме
дизати, јер је куповна моћ становништа слаба. Очекивали смо
да ће држава бар на неки начин
нама у привреди смањити акцизу, али то питање нико није ни
разматрао. Тако бисмо имали
неку стабилну цијену карте и
привукли би путнике, а ми би
се мало опоравили", рекао је
Јањић. Биће ово тешко љето за
превознике, сматра он. Чак и за
оне који имају туристичку пону-

ЦИЈЕНЕ ГОРИВА ВАРИРАЈУ
ОД ГРАДА ДО ГРАДА

РАСТ ЦИЈЕНА ПРАВДА СЕ КРЕТАЊИМА
НА СВЈЕТСКИМ ТРЖИШТИМА
Прије свега због украјинске кризе. Ових дана
цијену је додатно подигло увођење ембарга
на увоз руске нафте у Европску унију. Такође,
саудијски "Арамко", највећи извозник нафте
у свијету, одлучио је да ће европски и азијски
купци барел плаћати 120 долара. С друге
стрене, иста компанија није подигла цијену
нафте за америчке купце. На раст цијене
"црног злата" могла би утицати и повећања
потражња, нарочито у Kини гдје полако
попуштају оштре мјере уведене због великог
броја заражених вирусом корона.
ду, будући да се цијене аранжмана сад вежу за цијену горива.
Што се тиче мјера за ублажавње
наглог скока цијена горива, њих
у БиХ нема. А већ у сусједној
Хрватској смањене су акцизе и
ограничена максимална маржа,
док је у Србији још од марта на
снази ограничење максималне

цијене горива.
Барел нафте тренутно кошта
око 120 долара, а цијена литре
дизела иде према 3.30 KМ. Подсјетимо да је барел најскупљи
био крајем 2008. године, кад је
достигао цијену од 140 долара.
Тада је литар горива на нашим
пумпама износио око 2.50 KМ.
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Укидају се бонуси који су износили 30 КМ

ЦИЈЕНЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ ВОЗИЛА ОСТАЈУ ИСТЕ

Текст: Бојана Мајсторовић

Друштва за осигурања у Републици Српској неће више давати
попусте клијентима приликом
регистрације возила. Из осигуравајућих друштва поручују да
ови попусти нису ни били пред-

виђени прописима због чега је
њихово укидање покушај да се
уреди тржиште. Истичу да цијена премија и даље остаје иста.
Према процјенама Удружења
друштава за осигурање Српске
укидају се бонуси који су износили око 30 марка. Грађани сматрају да ће укидање попуста до-

Топић: Укидање попуста
покушај да се уреди тржиште
осигуравајућих друштава

Из осигуравајућих друштава тврде
да још нема формалних захтјева
за повећањем цијена премија
аутоодговорности. Оне су посљедњи
пут мијењане прије пет година када су смањене
за 10 одсто.
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Нема више попуста приликом регистрације возила

бро осјетити по џепу јер је, како
кажу регистрација возила једно
од већих новчаних издатака. Из
друштава за осигурање наводе
да се возила осигуравају и даље
по истој тарифи, али да се укида
бонус који није ни био законом
предвиђен. Директор Филијале
''Дунав осигурање'' Приједор,
Александар Топић каже да је
укидање попуста покушај да се
уреди тржиште осигуравајућих
друштава.
''Сама тарифа и премија не дозвољавају било какве попусте,
значи то су цијене које су законски формиране. Морам да поручим осигураницима да и даље
та тарифа и цјеновник прописују
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адекватно награђивање статусно свих осигураника, они ће и
даље уживати бонус који су досад стекли. Односно, ако су ранијих година били без штетних
догађаја имаће право на тај бонус који највише може износити
50 одсто'', објашњава Топић.
Из Агенције за осигурање Републике Српске наводе да цијену
премије осигурања од одговорности за моторна возила
прописује Управни одбор ове
агенције. Наводе да важећи цјеновник није мијењан од 2018.
године.
''Одлука о заједничкој тарифи
премија и цјеновнику за осигурање од одговорности за моторна возила у Републици Српској
обавезује сва друштва за осигурање и сва друштва су дужна
да обрачунавају и наплаћују
исту цијену премија за возило
одређених карактеристика и у
односу на права власника на
припадајући премијски разред'', саопштили су из Агенције
за осигурања РС.

www.kozarski.com
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ПРИЈЕДОРСКИ РАТАРИ
ПОВЕЋАВАЈУ ПОВРШИНЕ ПОД СОЈОМ
Текст: Бојана Мајсторовић

Соја заузима све значајније мјесто
у пољопривредној производњи на
подручју Приједора. Овом биљком
засијано је око 60 хектара. Пољопривредници је све чешће сију, јер
им је потребна као храна за стоку.
Истовремено, из надлежног градског
Одјељења за пољопривреду и рурални развој поручују да је могуће да се
сјетва соје финансијски помогне у
будућем периоду.
Пољопривредни произвођач Дарко
Матијаш је прошле године први пут
сијао соју коју користи за исхрану
свиња. Како каже, прошлогодишњи
резултати нису били лоши, због чега
је одлучио да и ове године засије
соју на око хектар земљишта.
"Принос је релативно мањи у односу на друге житарице, али соја има
већу цијену у набави. Она нам поскупљује саму производњу, било којом
производњом да се сељак бави, производњом соје смањује основни трошак, а то је храна", рекао је Матијаш.
Из Одјељења за пољопривреду и рурални развој града Приједора примјећују да се соја све више узгаја на
подручју Приједора. Начелник овог
Одјељења каже да постоји могућност да се сјетва соје финансијски
помогне у будућем периоду.

Дарко Матијаш засијао соју на око хектар земљишта
"Већ уобичајено дуги низ година
главна култура која се сије у прољеће
је кукуруз, цијенимо да је на подручју града Приједора ранијих година
под овом културом било 6.300 до
6.500 хектара надамо се да ће и ове
године да останемо на том нивоу с
обзиром да је све поскупило и мислимо да ће пољопривредни произвођачи наћи снаге и материјалних
средстава да и даље останемо на
том нивоу и друга култура која заузима значајно мјесто је соја са неких 60
и више хектара. Постоје назнаке како

СОЈА БОГАТА ПРОТЕИНИМА
Будући да је соја веома битна у исхрани стоке, Матијаш планира да идуће године удвостручи површину земље коју ће засијати овом махунарком. "Соја је
уљарица, она се може користити у исхрани товних
пилића, користи се сојино уље, пошто је богата протеинима, има око 30 до 40 одсто протеина, може се
користити сојина сачма, сојина погача, због основног
удијела бјеланчевина које има и које морамо дати
животињама. Соја се мора термички обрадити да би
била за сточну употребу, неко даје и сирову што није
баш за препоручити због несварљивих твари које су
у њој", истиче Матијаш.

ће ове јесени уз програм Министарства пољопривреде РС на територији
града Приједора бити посијано и
много више соје и ми се томе радујемо и спремни смо да суфинансирамо
сјетву соје", рекао је Данијел Егић.

Пољопривредници кажу
да соја није захтјевна
за узгајање. Истичу да
је потребно пазити да
је не прерасте трава.
Очекују да ће им ускоро
бити доступније услуге
екструдера, односно
машине за термичку
обраду соје. Према
њиховим сазнањима у
Приједору је тренутно
само једна таква
машина. Наводе да се
зато на разне начине
сналазе како би
термички обрадили соју,
јер се не препоручује
њена сирова употреба у
исхрани животиња.

Развојна шанса пољопривреде на овом подручју
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СТАВ

Веома битна у исхрани стоке
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НАША
ПОСЛА
Текст: Мира Згоњанин

Имам ту неку "стазу слонова"
на дневном нивоу. Устајање,
кафа без доручка, намири се
послије, неколико цигарета, не
смијем рећи колико, па посао,
мама, кућа, нека раније договорена кафа с драгим људима. Ове посљедње бирам, јер
кафу, бар у мом избору можеш
пити само са људима које волиш или сам.
Елем, тако недавно за једном
самачком кафом читам коментаре испод текста "да је лед у
Паланчишту "обрао" воће".
На 20 хектара, намјерно ово
истичем, није остало шљиве и
крушке ни за поштена пекмеза.
Углавном испод текста, осим
неколико људских коментара "да им је жао и да је штета
огромна" три пута више оних
злобних у којим су поједини
чак "примијетили" у шта је, док
је показивала "обрано" воће,
обучена власница воћњака.
"Наша посла". Односно, ако
мени није добро, боље од тог
једино може бити то да је неком још лошије. Ту логику малих људи лично сам, а претпостављам и неки који ово читају,
милион пута осјетила на властитој кожи. И наравно не у весељу. Може ли се шта мијењати? Вјерујем тешко или никако.
Но, мало стида не би било на
одмет уколико за такво нешто
постоји бар мрва храбрости,
јер за добра дјела, па и признање да те је због нечег што
ниси урадио, а требао си, бар
мало срамота, то мораш имати.
У супротном си, мада у народу
постоји много, много бољи израз, само зец и ништа више.
Моји "Невеновци" то нису. Сашили су 600 цекера са мотивима града у занимљивом пројекту "Ради заједно са мном".
Трећина цекера упућена је на
адресу Туристичке организације, сто донаторима, остатак
на полицама "Невена" гдје можете један изабрати и за себе.
Тако се то ради, кад се пуно не
прича и још мање оговара.
ИПЦ "Козарски вјесник" ових
дана слави рођендан. Скромно
и тихо, мада постоји јако дуго.
Запослени су одлучили да ове
године, у 53. рођендану Радио
Приједора, 47. листа "Козарски
вјесник", 22. години Телевизије Приједор и једином који
није пунољетан, веб-сајту ове
информативне куће, не буде
феште. Образложење, кратко и
информативно, није нам вријеме за феште. А кад ће бити, не
зна се.

10. јун 2022.
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Ранко Колар, вршилац дужности начелника Одјељења
за борачко-инвалидску заштиту

ИЗРАДИТИ СОЦИЈАЛНУ
КАРТУ БОРАЧКИХ
КАТЕГОРИЈА

Положај борачке категорије становништва није на завидном
нивоу, а у најтежој ситуацији су незапослени борци, који
имају минимално мјесечно новчано примање. Њих је на
подручју приједорске регије више од 1.000, рекао је
вршилац дужности начелника Одјељења за борачкоинвалидску заштиту Града Приједора, Ранко
Колар.
Припремила: Бранка Дакић

"Рјешења су у измјенама и
допунама Закона о правима
бораца РС. То значи да у мјесечна новчана примања треба укључити све борце. Ми
имамо младих војника, који
су служили редован војни
рок и који су одмах отишли
на прве линије одбране, али,
нажалост, немају мјесечни
борачки додатак, јер су тада
били млади и мислим да
треба вредновати и њихов
сваки мјесец учешћа у рату.
Дакле, потребно је израдити
социјалну карту, јер нису сви
у истој позицији. То би требале урадити борачке организације, иако је надлежно
одјељење почело то радити",
нагласио је Колар.
аква је ситуација са запошљавањем инвалида?
- Тешко је запослити инвалида у оваквој ситуацији, гдје
преовладава приватни капитал. Ми смо неколико пута
апеловали на послодавце да
запосле инвалиде, али послодавци углавном траже раднике који могу радити у пуном
капацитету, тако да држава
мора да преузме бригу за ову
категорију.
есто се говори о проширењу права бораца. На
шта се тачно мисли? - Ми
смо прошле године донијели одлуку о допунским правима бораца и повећали смо
буџет за 100.000 КМ, тако да
право на помоћ у стамбеном
збрињавању имају и борци прве и друге категорије.
Прошле године то су била
средства од 2.000 до 5.000
КМ. Ми ћемо за стамбено
збрињавање ових категорија
у овој и идућој години испла-
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тити око 372.000 КМ.
е ли у плану изградња стамбених јединица? - Што се
тиче породица погинулих
бораца и ратних-војних
инвалида од
прве до четврте категорије, ми смо
предали спискове
свих
оних
који
испуњавају
услове, а то су
182 корисника
која испуњавају
услове за новчана средства и 11
корисника
који
испуњавају услове за изградњу или
куповину стана. Ми
смо на Пећанима изградили зграде са око
130 стамбених јединица и то
су трајна рјешења и већина
њих је откупила те станове.
акво је стање када је ријеч
о запошљавању дјеце погинулих бораца? - Ми имамо
још око 50 незапослене дјеце
из породица погинулих бораца. Већини је понуђено самозапошљавање или неки посао, са којима они нису били
задовољни. Неки нису хтјели да прихвате подстицајна
средства. Не могу сви радити
у јавним установама и државним предузећима. Ми имамо
случајева гдје нам приватни
послодавци траже да им пошаљемо дјецу погинулих бораца, али они често одустају
од посла. Мислим да ће се
овај проблем брзо ријешити.
Ми ћемо свима пружити шан-

Ј

К

су за запослење.
орци траже повећање борачког додатка. Јесу ли
њихови захтјеви реални? Јесу, али се мора знати коме
се повећава, а то би требало
да зависи од њихових тренутних примања. Нису сви у
истом положају. У сваком случају, борачки додатак треба
повећати, али прије свега, за
незапослене борце.
ма ли политике у борачким организацијама? Искрено, мислим да има, али
све зависи од представника
тих борачких организација и
од тога колико су искрени у
заступању интереса популације коју представљају. Моје
лично мишљење је да је погрешно да их поставља политика. То није добро ни за
политику. Борачке организа-
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ције би требале да нађу компромис и да их представља
неко ко је досљедан. Са политичарима треба разговарати и преговарати. Борачке
организације би требале што
више да раде заједно, да
имају најјаче људе за преговараче и да крену у рјешавање својих проблема. Ми
ћемо према Влади РС упутити захтјев да сви они борци
који немају право на пензију,
да уђу у систем исплате тих
пензија. То би требала бити
законска категорија. У сваком случају, новчана примања треба повећати, али то
треба бити равномјерно распоређено. Треба да причамо о свим проблемима и да
донесемо нови закон, којим
ћемо ријешити бројне проблеме.

www.kozarski.com
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Организација породица заробљених и погинулих бораца и
несталих цивила Приједора

ПОСАО ЧЕКА ПЕДЕСЕТОРО ДЈЕЦЕ
ПОГИНУЛИХ БОРАЦА
Текст: Дeборах Совиљ

Запошљавање дјеце погинулих
бораца, једно је од горућих питања, не само на локалном него
и на републичком нивоу, констатовано је на редовној сједници
Предсједништва Организације
породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила
Приједора. Према њиховим подацима, посао на бироу чека 61
дијете погинулог борца. Од тога
ће свој статус ускоро ријешити
њих једанаест: седморо на основу конкурса Владе РС за добијање
неповратних средстава у висини
10.000 КМ за покретање властитог бизниса, док ће четворо бити
запослено код послодаваца.
"Дакле остаје нам педесеторо
незапослених. Од тога на бироу
су четири конобара, седам неквалификованих радника, а имамо и
трговаца. Очекујемо да на јесен
изађе још један конкурс Владе
РС у вези са запошљавањем ове
популације. Ми инсистирамо да
се узму та средства и да се неквалификовани радници окушају у
неком послу", рекао је потпредсједник градске Организације
породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила,
Славиша Књегињић. Додаје да
имају очекивања од изградње
ауто-пута Бањалука - Приједор,
отварања нових трговачких цен-

TРИ ДEЦEНИJE OД СMРTИ
MAJOРA ЗOРAНA КAРЛИЦE

Текст: Зоран Јелић

тара и покретања
производње у РЖР
"Љубија", јер ће
бити потребна радна снага.
"Све у свему, ми
смо прилично задовољни,
мада
процес запошљавања дјеце погинулих бораца неће
бити
завршен.
Увијек ће бити Са сједнице Предсједништва
предузећа која у
је на велику смртност ове популамеђувремену пропадну и преста- ције. Имају 1.940 чланова, а у пону с радом, неко ће се и вратити сљедње двије године преминуло
на биро. Важно је да незапосле- их је 74.
ни буду пријављени, јер ако нису "Познато је да располажемо са
на бироу за запошљавање, ми их два фонда солидарности из којих
немамо у евиденцији као такве. помажемо болесне чланове и
Морају предочити потврду да оне у стању социјалне потресу дјеца погинулих бораца, и то бе. Прошле године имали смо
је први корак ка свему осталом. и повећање тих средстава, заДаље ћемо им ми стајати на рас- хваљујући помоћи Градске упраполагању. Што не могнемо сами, ве. Обухватили смо доста дјеце
помоћи ће нам Градска управа погинулих бораца, који се налазе
Приједор с којом имамо добру у јако тешкој ситуацији", рекла је
сарадњу, као и са приједорским Карлица.
бироом за запошљавање и ре- Она је изразила жаљење што,
публичким властима", рекао је како је рекла, не могу да се догоКњегињић, напоменувши да је на воре са бошњачком страном."То
нивоу Републике Српске незапо- се посебно односи на бијеле траслено око 1.600 дјеце погинулих ке. Све схватамо и реални смо.
бораца.
Жао нам је свих жртава, јер рат
Предсједник Организације по- не доноси добро никоме. Ми смо
родица заробљених и погинулих комшије. Треба да постоји сужибораца и несталих цивила Прије- вот, али морамо и говорити истидора, Здравка Карлица, указала ну", рекла је Здравка Карлица.

Прoшлe су три дeцeниje oд смрти мajoрa Зoрaнa Кaрлицe. Пoдлeгao je рaнaмa кoje je зaдoбиo
30. мaja 1992. гoдинe, кaда je
сa свojим бoрцимa из Извиђaчкo-дивeрзaнтскe чeтe 43. приjeдoрскe мoтoризoвaнe бригaдe
брaниo грaд Приjeдoр oд нaпaдa
муслимaнских снaгa. Њeгoви
сaбoрци пoсjeтили су њeгoв
грoб, гдje су пoлoжили виjeнцe и
зaпaлили свиjeћe.
''Дa ниje билo нaс, извиђaчкe
чeтe и других групa питaњe je
гдje би ми дaнaс били. Тo је биo
прeсудaн дaн мoждa и зa Рeпублику Српску, jeр дa je Приjедoр
пao, питaњe je штa би тo знaчилo
зa Бaњaлуку, Нoви Грaд, Кoстaj-

ницу и oстaлe oкoлнe грaдoвe'',
причa jeдaн oд бoрaцa Извиђaчкo-дивeрзaнтскe чeтe Гoрaн
Згoњaнин, кojи je дoдao дa сe
Кaрлицe сjeћa кao дoбрoг и хрaбрoг кoмaндaнтa и joш вaжниje,
кao дoбрoг чoвjeкa.
Нa хeрojску жртву свoг oцa
и њeгoвих сaбoрaцa, Душкo
Кaрлицa глeдa сa пoнoсoм. ''С
пoнoсoм свe oвo дoживљaвaм,
oдбрaну грaдa када je мoj oтaц
сa свojим мoмцимa стao дa oдбрани Приjeдoр. To je oмoгућилo
дa oстaнeмo и дaнaс нa oвим
прoстoримa'', кaжe Карлица.
Сa oбиљeжaвaњa гoдишњицe
смрти мajoрa Кaрлицe пoручено
је дa je 30. мaj jeдaн oд нajсвjeтлиjих дaна у истoриjи Приjeдoрa.

Одржано донаторско вече за изградњу Парохијског дома на Уријама

ЦВИЈАНОВИЋ: СРЕЋНА САМ ШТО УЧЕСТВУЈЕМ У РЕАЛИЗАЦИЈИ СЈАЈНОГ ПРОЈЕКТА
Текст: Ведрана Нишевић, Срна
У насељу Урије одржано је донаторско вече за изградњу Парохијског дома, којем је присуствовала и предсједник Републике
Српске, Жељка Цвијановић. Она
је изјавила да јој је задовољство
видјети како тече изградња Парохијског дома код Цркве Светог Пророка Илије.
"Зaдoвoљнa сaм и срeћнa штo
кao прeдсjeдник Рeпубликe
Српске мoгу дa нeким мaњим
диjeлoм учeствуjeм у рeaлизaциjи oвaкo сjajнoг прojeктa.
Увиjeк сe oсjeћaм дoбрo у При-

jeдoру, нe сaмo зaтo штo сaм
пoчaсни грaђaнин, нeгo и збoг
тoгa штo сe oвдje мoжe мjeрити
нaпрeдaк oнoгa штo рeпубличкe
и лoкaлнe влaсти зajeднo рaдe.
Сигурнa сaм дa ћe сви грaђaни Приjeдoрa имaти кoристи
oд oвих прojeкaта'', рeклa je
Цвиjaнoвићeвa.
Oнa je нajaвилa дa ћe рeпубличкe и грaдскe влaсти нaстaвити
рaдити зajeднo. ''Имa ту joш
вeликих ствaри и изaзoвa кoje
трeбa рjeшaвaти. Зaхвaлнa сaм
и лoкaлним влaстимa зa инициjaтиву кojу oни пoкaзуjу, aли и
сaрaдњу кojу пружajу рeпублич-

измeђу мнoгих и прeдсjeдник
Рeпубликe Српскe", рeкao je
Majкић.
Игoр Кнeгињић из Oргaнизaциoнoг oдбoрa рeкao je дa je
oд плaнирaних 235.000 КM у
oвoj фaзи прикупљeнo у нoвцу
и мaтeриjaлу oкo 90 oдстo, дa
су тим нoвцeм урaђeни тeмeљ,
oбjeкaт, крoв и стoлaриja.

Првo дoнaтoрскo вeчe
с нaмjeнoм изгрaдњe
oбjeктa oдржaнo je у
jуну прoшлe гoдинe.
Изгрaдњу су иницирaли мjeштaни Уриja, с
циљeм дa Пaрoхиjски
дoм служи и кao
Свeтoсaвски oмлaдински дoм.

Жељка Цвијановић са домаћинима

Парохијски дом на Уријама

ким институциjaмa'', истaклa je
Цвиjaнoвићeвa.
Прoтojeрej-стaврoфoр Mлaдeн
Majкић рeкao je да је тoкoм
прoтeклe
гoдинe
урaђeнa
пoлoвинa пoслa нa изгрaдњи

Свeтoсaвскoг дoмa. "Рaдуjeмo
сe нa oвoм свeтoм мjeсту, гдje су
се, нaкoн гoдину дaнa, пoнoвo о
Спaсoвдaну, у нoвoсaгрaђeнoм
Парохијском дoму сaбрaли сви
нaши вaжни и увaжeни гoсти, a

"Oстaли су унутрaшњи рaдoви.
Пoтрeбни су и пoдoви, нaбaчa,
хлaђeњe и гриjaњe. Tрeбa урaдити улaз, кухињу, нaбaвити
стoлoвe и стoлицe. Смaтрaмo,
нa oвe циjeнe, дa je тo joш oкo
200.000 дo 230.000 КM", рeкao
je Кнeгињић и истaкao дa je нajбитниjи диo пoслa вeћ урaђeн.
Oн je истaкao дa je oбjeкaт дужинe 38 мeтaрa и дa je нajвeћи
Парохијски дoм у рeгиjи.

10. јун 2022.
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ГРАД ПРИЈЕДОР ПОТВРДИО БФЦ СЕРТИФИКАТ
Потврђено је да БФЦ захтјеви
заправо представљају редовност пословања како у привреди, тако и у односу према инвеститорима и новим условима
које ће ова управа дефинисати.
Посебно је наглашено да је Приједор град који је 2020. године
потврдио сертификат БФЦ-а у
трећој ресертификацији, чија је
додијела одржана на БФЦ конференцији на Јахорини.
Потврда поступања по дефинисаним захтјевима, који су

Текст: Градска управа Приједор

Ове седмице проведен је други
надзор БФЦ сертификата, а проведене су и провјере поступања
у области привреде, сарадње
са инвеститорима, комуникације с јавношћу, стратешког
опредјељења Градске управе, те
дефинисања нових обавеза које
очекују Град у процесу четврте
ресертификације, која почиње у
децембру ове године.

усмјерени ка развоју локалне
заједнице, пословне заједнице, привредног амбијента, дефинисања повољних услова
за инвестиције, те повећање
транспарентности рада како
према пословном сектору, тако
и према грађанима, само је још
један од показатеља да Град
Приједор има јасне смјернице и
будућег развоја, те формирања
нових јавно-приватних дијалога, истакнуто је на сајту Градске
управе Приједор.

ПРЕДСТАВЉЕН ПРOJEКАT ''FEEL KOZARA EXPLORE''

Развојна агенција ''ПРЕДА''
Текст: Ведрана Нишевић
Прojeкaт ''Feel Kozara'' дoбиja
нaстaвaк. Oвaj пут риjeч je o ''Feel
Kozara Explore'' у кojeм учeствуjу
туристичкe aгeнциje Приjeдoрa,
Нoвoг Грaдa, Грaдишкe, Кoзaрскe Дубицe и Кoстajницe. Крoз
oвaj прojeкaт бићe рeaлизoвaнe
брojнe aктивнoсти, a jeднa oд
њих je и нaбaвкa oпрeмe микрo,
мaлим и срeдњим прeдузeћимa.
У туристичким oргaнизaциjaмa
истичу знaчaj прojeктa зa свe
oпштинe у циљу прoмoциje туризмa и угoститeљствa. ''Oнo
штo je кoнкрeтнo зa Кoзaрску
Дубицу знaчajнo дa ћeмo крoз
oвaj прojeкaт дa eдукуjeмo угoститeљe сa пoдручja oпштинe.
Дoбићeмo дeгустaциjску сaлу, a
тo je joш jeдaн вид прoширeнe

туристичкe пoнудe нa пoдручjу нaшe oпштинe'', истaклa je
дирeктoр Tуристичкe oргaнизaциje Кoзaрскa Дубицa, Maриjaнa
Кoтур.
Прojeкaт ''Feel Kozara Explore
трeбao би дa трaje гoдину дaнa,

a вoдeћи пaртнeри су Развојна
агeнциja ''Прeдa'' и Нaциoнaлни
пaрк ''Кoзaрa''.
''Oснoвнe aктивнoсти прojeктa су
рaд нa зajeдничкoм туристичкoм
прoизвoду кoмплeтнe рeгиje,
oднoснo свих oпштинa кoje грa-

Међународна конференција у Приједору
окупила 120 учесника из 11 земаља

ПРЕДСТАВЉЕНО 75 НАУЧНИХ РАДОВА
ИЗ ВИШЕ ЗДРАВСТВЕНИХ ОБЛАСТИ
Текст: Деборах Совиљ
У Приједору је одржана Међународна научна конференција
"Знањем до здравља - САНУС
2022", која је одржана у организацији Високе медицинске
школе Приједор и у сарадњи са
Академијом струковних студија
из Београда.
Међународна
конференција
окупила је око 120 учесника из
11 земаља, а пружила је прилику научним радницима и здравственим професионалцима да
представе властита сазнања и
размијене информације о актуелностима у њиховим областима. Током два дана представљено је 75 радова из области
радне терапије, физиотерапије,
здравствене његе, санитарног
инжењерства и медицинско-лабораторијског инжењерства.
Једна од учесница била је Загрепчанка Дубравка Шимуновић, доктор наука из области
јавног здравста и биомедицине.
Она је представила радно-терапијску интервенцију која се
односи на иновативне методе у
школовању.
"Све нас је захватио овај хибридни модел, у којем смо се
и ми, као предавачи, али и студенти морали прилагодити периоду карантина, гдје директна
настава није била изводљива.

Конференција одржана поводом 25 година рада
Високе медицинске школе у Приједору
Кроз те иновативне методе,
моја је задаћа била да упознам
присутне о предностима и недостацима таквог облика подучавања у високошколском
образовању, поготово када су у
питању здравствени радници",
рекла је Шимуновићева.
Доктор Нада Савковић, са Академије струковних студија у
Београду, изложила је истраживање методологије процјене
пацијената са реуматским болестима у радној терапији.
"Ова међународна конференција прилика је да се, послије
двије дуге године, људи виде
уживо без маски, да чују једни
други и испрате рад својих колега. Просто да упоредимо шта је
то што радимо и гдје смо једни
у односу на друге, када је радна терапија у питању", рекла је

Савковићева.
Прва међународна научна конференција "Знањем до здравља
- САНУС 2022" једна је од активности којима Висока медицинска школа у Приједору обиљежава 25 година рада. Директор
Илија Стијепић рекао је да је
одржано пленарно предавање,
те по три паралелне сесије из
више области.
Генерални спонзор међународне конференције је Бања "Мљечаница", а подршку су дали
и Град Приједор, Фондација
"Фами", Завод за рехабилитацију "Др Мирослав Зотовић" и
ИРБ банка, те други спонзори.
Свечаном отварању конференције присуствовали су министар
трговине и туризма РС, Сузана
Гашић и градоначелник Приједора, Слободан Јавор.
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"КОНФЕРЕНЦИЈА БЕБА"
24. ЈУНА У ЉЕТНОЈ БАШТИ
Текст: Градска управа Приједор
Град Приједор ће ове године
поново организовати манифестацију под називом "Конференција беба" која има за циљ
промоцију породице и породичних вриједности, те подстицања родитељства. Тиме ће
се Град Приједор придружити
оним локалним заједницама
које ће уз подршку Министарства породице, омладине и спорта РС, након двогодишње паузе,
поново организовати манифестацију "Конференција беба".

Термин одржавања манифестације "Конференција беба
2022" у Приједору је 24. јуни,
петак, од 17.00 до 19.00 часова
у простору Љетне баште у Приједору.
На "Конференцији беба" биће
изaбрано трочлано предсједништво које ће чинити најмлађа, најстарија и бебе са највише браће и сестара које су
рођене између два Видовдана,
а које ће пригодним поклонима
даривати градоначелник Слободан Јавор. Награда неће изостати ни за бебу рођену за Дан
града - 16. мај, као ни за бебе
које ће бити рођене на
Видовдан ове године.
За најмлађе суграђане Градска управа са
приједорским установама и предузећима
припрема и мноштво
поклона, све са циљем
подршке
провођењу
пронаталитетне
политике која је један
од кључних циљева
развоја наше локалне
заједнице и политике
актуелне локалне власти. Узимањем учешћа
у једној оваквој манифестацији, сви заједно
исказујемо бригу за
дјецу и породицу, промовишемо одговорно
родитељство, те подржавамо младе људе у
њиховим настојањима
да планирају и оснивају
своје породице.

AKTUELNO 7.

www.kozarski.com

Приједорчани не памте овакво невријеме

ИЗЛИЛА СЕ РЈЕЧИЦА, ЛОМЉЕНЕ ГРАНЕ, ЗА ВАЊСКО УРЕЂЕЊЕ ДВОРАНЕ
У ОШТРОЈ ЛУЦИ 166.000 КМ
ПЛАВЉЕНИ ПОДРУМИ...
Текст: Бојана Мајсторовић

Текст: Бојана Мајсторовић

Јака киша праћена вјетром и грмљавином захватила је подручје Приједора у сриједу ујутро, тачније око три часа. Вјетар је ломио гране дрвећа,
а због велике количине падавина поплавили су
подруми стамбених и пословних објеката. Пуне
руке посла имали су ватрогасци и радници "Комуналног предузећа".
Неки од суграђана признају да су се уплашили
невремена, јер како кажу, никада слично нису
доживјели, поготову ноћу. Осим страха, невријеме је оставило и штету у баштама. "Било је грозно, препала сам се, нисам више спавала. Имам
75 година и не памтим да је овако било ноћу, то
је грозно када спавате, па вас пробуди. У башти
је све што сам засијала поваљало невријеме",
рекла је једна Приједорчанка.
Нису спавали ни мјештани Урија који живе уз

Штета и у баштама

рјечицу Пухарска. Причају да је због бујичних
вода Пухарска излила за око пола сата на околна имања. "Пробудили су ме лед, киша, вјетар,
грмило је и сјевало. Склањали смо што се може
склонити. За око пола сата већ је Пухарска излила. Она долази из мјеста Црна Долина и доноси бујичне воде, али и канализацију са Аеродромског насеља. Проблем је што је она пуна
смећа, врећа, гума које ослаби проток воде",
причају мјештани и додају да је потребно хитно
чишћење корита Пухарске у овом насељу.
Замјеник старјешине Територијалне ватрогасноспасилачке јединице Приједор, Небојша Миљуш
каже да су ватрогасци већ двадесетак минута након кише већ примили први позив због избијања
подземних вода у објектима.
"Велика количина падавина је у кратком временИзбиле подземне воде у објектима ском узроковала плављења, није било могуће да
канализација прими ту количину воде. Дошло је
до плављења одређених подрумских просторија
у дијелу Улице Славка Родића. Испумпавали смо
воду из подрума Тржног центра "Патрија", одакле смо добили и први позив, а потом у објекту
"Агромедекса", подрум банке НЛБ банке, златаре поред банке и још неких објекта", навео је
Миљуш.
Пословођа "Јавне чистоће" у "Комуналном предузећу", Рајка Рауш навела је да су радници овог
предузећа чистили саобраћајнице и тротоаре од
Излила рјечица Пухарска нанесеног лишћа и смећа током невремена.
"Ово је било баш ванредно и нико није очекивао овако невријеме, али успјели смо да рашчиПрема појединим процјенама стимо тај нанесени неред, било је поломљено и
изнад Приједора је у сриједу ујутро неколико стабала. Највеће стабло је поломљено
Аутобуске станице и имали смо на Пећанима
било око 600 громова, док је пало код
поломљених грана на стаблима", рекла је она
42 литра кише по метру квадратном Ватрогасци су гасили и пожар на крову викендице у Малом Паланчишту који је узроковао гром.
за сат времена.

За свега неколико минута

ЛЕД "ОБРАО" ВОЋЊАКЕ У ПАЛАНЧИШТУ
Текст: Зоран Јелић

Олујно невријеме са јаким ледом
протекле седмице направило
је огромне штете у дијеловима
сусједне Хрватске. У већини Републике Српске града није било,
нити већих штета. Међутим, дио
Планчишта које је захватило невријеме није имао ту срећу.
Тако су два хектара воћњака

Илинке Мацура под шљивом и
крушком практично у потпуности страдала. И сами смо се могли увјерити да нема плода који
лед није оштетио.
"Нажалост, ове године немам
рода. Град је све уништио и нећу
имати шта убрати. Шљива је једноставо таква, неће је остати, јер
није ни пред зрење. Све ће отпасти са гране и сад је питање шта
даље", каже Мацура.
Воћњак је осигуран и чека се
процјена осигуравајуће куће ко- Илинка Мацура:
лика је штета. Међутим, Мацура Ове године нема рода
напомиње да се ова година, на- већ сад отписати.
кон неколико лоших за воћаре, На подручју РС у протекли четвр-

У општини Оштра Лука изводе
се радови на вањском уређењу
Спортске дворане чиме би требало да буде окончана вишегодишња изградња овог објекта.
Влада Српске је за ову намјену
издвојила 166.000 КМ.
Изградњи Спортске дворане највише се радују ученици
Основне школе "Десанка Максимовић", јер се одмах налази
поред њихове школе. Ученик
Немања Вујковић каже да се
надају да ће у новој дворани
имати часове физичког васпитања. "Када је киша и ружно
вријеме часове физичког највише одржавамо у холу школе, а
када је лијепо вријеме изађемо
напоље. Радујемо се изградњи

дворане да имамо салу и да
имамо вјежбе, то ће много помоћи одржавању наставе физичког васпитања", каже он.
Наставник физичког васпитања
у овој школи, Маријан Пилиповић каже да су због неодговарајућег простора морали да
сузе избор спортова које примјењују у настави. Истиче да
ће садржај часова бити много
богатији у спортској дворани.
"Да би се несметано одвијало
физичко васпитање неопходни су одређени услови, то су
одређена температура, подлога, одређене справе које ћемо
имати у дворани и побољшати

наставу физичког васпитања и
услове како у наставним, тако
и у ваннаставним активностима", рекао је Пилиповић.
Из општине Оштра Лука подсјећају да је изградња Спортске
дворане почела 2009. године.
Тада је Влада Српске за ту намјену издвојила 940.000 КМ.
За пројекат вањског уређења
Влада је одборила још 166.000
КМ. Стручни сарадник за просторно уређење, грађевинарство и екологију општине Оштра
Лука, Борислав Гајић каже да
је овим новцем асфалтирана
саобраћајница поред дворане
и паркинг простор који се користи и као игралиште.
"Ти завршни радови на вањском уређењу су у току. Општина је 2021. урадила спортски
под у који је уложено 106.000

КМ. Остаје нам још да ријешимо загријавање, односно
набаваку пећи и спајање на комуналну инфраструктуру како
би се даље могло прострупити
процесу изадавања употребних дозвола", рекао је Гајић.
У оквиру пројекта вањског
уређења Спортске дворане
биће урађена расвјета на паркингу и плочице на степеништу. Остало је још да се ријеши и
питање гријања дворане, као и
начин њеног функционисања,
односно да ли ће пословати
као јавна установа или ће бити
у саставу Основне школе "Десанка Максимовић".

Мај и јун су најинтензивнији период што се тиче
града и у 11 дана ове године већ је испаљено 490
ракета, а годишњи просјек је 750, речено је из
"Противградне превентиве".

Нема плода који
лед није оштетио

чинила добром. И за свега неколико минута лед је наду претворио у очај. Како она каже, поставља се питање да ли уопште
наставити улагати у одржавње
воћњака ове године или сезону

так испаљено је 97 противградних ракета, највише на подручу
Козарске Дубице 27, док је у
Приједору та бројка била 16, речено нам је из предузећа "Противградна превентива" РС.

Настава физичког васпитања за сада
се изводи у просторијама школе

10. јун 2022.

8. @IVOT

Скроман, једноставан и по стилу препознатљив

СЛИКАР И ВАЈАР МИРКО ШЕВИЋ:
ЖЕЛИМ ДА ПРИЈЕДОР ЗАСИЈА

Текст: Ведрана Нишeвић
Њeгoвим цртeжимa и пeрфoрмaнсимa дивилa сe
свjeтскa публикa. Приje 15
гoдинa и дoмaћa jaвнoст.
Скрoмaн, jeднoстaвaн, пo
стилу прeпoзнaтљив Mиркo Шeвић (68), сaмoуки
сликaр и вajaр из Приjeдoрa jeднo je oд имeнa
прeстижнe eнциклoпeдиje
нajзнaчajниjих сликaрa oд
пaлeoлитa дo 20. виjeкa,
прaвцa - Нoви нaдрeaлизaм.
Иaкo je излaгao нa брojним
свjeтским дeстинaциjaмa,
рaд Mиркa Шeвићa, нa
свoj нaчин oбиљeжилa

je излoжбa у прeстижнoj
Гaлeриjи ''Aртифaкт'' у
Њуjoрку.
Њeгoв умjeтнички пeрфoрмaс, пoд нaзивoм ''Tишинa'', трajao je тaдa пунa
двa и пo сaтa. To тржиштe
умjeтнинa, кoje je пo Mирку сурoвo, jeр трaжи сaмo
нajбoљe, пoдстaклo гa je дa
будe joш бoљи, прoдуктивниjи, aли и oпуштeниjи у
ствaрaњу.
''To je врхунaц. Нaћи сe нa
тoм мjeсту, тo je нajпрeстижниje мjeстo нa свиjeту,
трeнутнo. To смaтрaм врхунцeм и oд тaдa сaм у
пoтпунoсти кao ствaрaoц
oпуштeн'', нaвoди Шeвић.

,,

''Жeлим дa oвaj Приjeдoр зaсиja
сjajeм кojи je joш увиjeк у зaтaмљeнoj
прoстoриjи, a тo je ствaрaлaштвo умjeтникa
кojи oвaj грaд мoгу пoдићи нa jaкo висoк
културoлoшки нивo'', истиче Шевић.

Првe цртeжe Mиркo je
нaпрaвиo у 35 гoдини. Пeт
гoдинa кaсниje имao je и
прву излoжбу. Цртeжи oвoг
сaмoукoг сликaрa зa лaикe
су пoпут чудa, зa њeгa личнo увиjeк сaмo умjeтнoст,
кoja je, aкo тo збиљa jeстe
и oвдje у Приjeдoру и тaмo
вaни, у Њуjoрку, Лoндoну,
Шaнгajу, Фирeнци... Aкo
ниje, jeднoстaвнo ниje нигдje, пa ни у Приjeдoру. A
цртeж je пo њeму oснoвa
свeгa.
''Цртeжe рaдим пo три дo
чeтири мjeсeцa. To je приступ кojи нe дoзвoљaвa дa
умjeтник oдрeђуje дa ли
je дjeлo зaвршeнo, oсjeти
сe интуициjoм дa нeштo
вриjeди или нe вриjeди'',
додаје он.
Имe Mиркa Шeвићa je у
eнциклoпeдиjи нajзнaчajниjих сликaрa oд пaлeoлитa дo 20. виjeкa, прaвaц
- Нoви нaдрeaлизaм. Tу je
у ''друштву'' Дa Винчиja,
Хлeбинскe шкoлe, Пикaсa,
Дaлиja, Maринe Aбрaмoвић.
''Jeднa oд нajзнaчajних
ствaри jeстe дa сaм у eнциклoпeдиjи
ликoвнe
умjeтнoсти кoja je рaђeнa
у Хaифиjи. Рaђeнa je сeдaм
гoдинa, уврштeн сaм у
нajзнaчajниje умjeтникe 20
стoљeћa'', кaжe Шевић.
Oд њуjoршкe излoжбe
прoшлo je скoрo пeт гoдинa. Сaдa овај сликaр
и вajaр, кojи je рoђeн у
Вeликoj Клaдуши, a диплoму стeкao у Зaгрeбу, нa
Висoкoj упрaвнoj шкoли,
имa плaнoвe кaкo дa у Приjeдoру кojи дoживљaвa кao
свoj грaд прoшири видикe
ликoвнoг ствaрaлaштвa.

Једна од Шевићевих скулптура која је изложена у Приједору

Једно од његових дјела

Приjeдoрскa Гaлeриja Удружeњa ликoвних
умjeтникa, гдje смo рaзгoвaрaли с Mиркoм,
мjeстo je гдje мoжeтe пoглeдaти њeгoвe
цртeжe и вajaрскa дjeлa. Mиркo ниje oдустao
ни oд пeрфoрмaнсa, jeр jeдaн, a љубaв су му
улични пeрфoрмaнси, припрeмa oвих дaнa.
Toплo сe нaдaмo дa ћe гa нaкoн бaњaлучкe
видjeти и приjeдoрскa публикa.

www.kozarski.com
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ДЕЛЕГАЦИЈА ПРИЈЕДОРА НА 44.
СУСРЕТУ КОЗАРЧАНА У БЕОГРАДУ
Текст: Градска управа Приједор

Градоначелник Приједора, Слободан Јавор био је на челу је
делегације Града која је у Београду присуствовала 44. Сусрету
Козарчана који традиционално
организује Удружење Козарчана у Београду.
Домаћин и генерални покрови-

тељ овогодишњих сусрета била
је општина Костајница и начелник ове општине Никола Јањетовић. Удружење организује
традиционалне годишње Сусрете Козарчана у Београду сваке
прве суботе у јуну у континуитету од 1974.године и сваке године је домаћин /покровитељ/
један од два града или једна од

пет општина Поткозарја.
Споразум о сарадњи овог удружења и локалних заједница Поткозарја потписан је 2017. године
с циљем чувања и његовања
традиције, културе и обичаја
Козаре као и остваривање привредне, образовне, културне,
спортске и свих других видова
сарадње.

"Приједорско љето културе 2022"

MAНИФEСTAЦИJA ''ЂEРAM'' OДУШEВИЛA ПУБЛИКУ ПРОМОВИСАНА МОНОГРАФИЈА O НЕДИ АРНЕРИЋ

Текст: Ведрана Нишeвић
Игрe из Пирoтa, Шумaдиje, Влaшкe игрe сaмo je
диo oнoгa штo су oдигрaли учeсници мaнифeстaциje чувари традиције
''Ђeрaм''. Oкупила су сe
чeтири културнo-умjeтничкa друштвa из Приjeдoрa,
Дoбoja, Румe и Инђиje и
зajeднo пoкaзaли кaкo сe
чувa српскa трaдициja и
oбичajи.
''Први пут сaм у Приjeдoру.

Игрaли смo игрe из Нишa.
Зa нaс oвaj кoнцeрт je oд
вeликoг знaчaja збoг дружeњa и oчувaњa трaдициje'', рeклa je члaн КУД-a
''Чигрa'' Љукoвo, Joвaнa
Вaсић.
Oргaнизaтoр мaнифeстaциje чувaри трaдициje
''Ђeрaм'' билo je Културнo-умjeтничкo
друштвo
''Кoзaрa''.
''Oвo je први фeстивaл пoд
нaзивoм ''Ђeрaм''. Од ове
године смо чланови Удружeња ''Ђeрaм'', чиje je сje-

диштe у Руми, у кojeм je
много културнo-умjeтничких друштaвa из Србиje и
Рeпубликe Српскe. Oвe гoдинe у гoстe су нaм дoшли
дрaги приjaтeљи из Румe,
Инђиje и Дoбoja'', нaвeo
je прeдсjeдник КУД-a
''Кoзaрa'', Mлaдeн Стaкић.
Maнифeстaциja
чувaри
трaдициje
''Ђeрaм''
oдржaнa je у оквиру "Приjeдoрскoг љeтa
културe"."Moрaмo пoдржaвaти свe oвaквe aктивнoсти. Ове године смо
имали госте, нашу браћу
из Србије. Нaдaм сe дa смо
им били дoбри дoмaћини
и дa ћe тaкo бити и убудућe'', истaкao je зaмjeник грaдoнaчeлникa Приjeдoрa, Жaркo Кoвaчeвић.
Концерту у Позоришту
Приједор претходио је
свечани дефиле градским
улицама.

ПРОМОВИСАН РОМАН "ВОЗ" МИЛИЦЕ САВИЋ
Текст: Агенције
У Градској читаоници промовисан је роман "Воз
63" Милице Савић, младе
и плодоносне завичајне
књижевнице из Приједора. Ријеч је о роману које
је једно од седам дјела,
које је Програмски савјет
Народне библиотеке "Ћирило и Методије" изабрао
на прошлогодишњем Конкурсу за избор и промоцију публикованих дјела
завичајних писаца с подручја приједорске регије.
Аутор књиге Милица Савић истакла је да је ово

Текст: Зоран Јелић

У Приједору је промовисана монографија о глумици
Неди Арнерић, под називом "Чаробна меланхолија", коју потписује Анита
Панић. Панићева истиче
да је Неду лично познавала, описавши велику глумицу као скромну особу,
без обзира на импозантну
каријеру на сцени, великом платну и малим екранима.
"Није било једноставно обухватити и ставити у монографију све о
једној таквој личности,
са таквом биографијом.
Имам обичај рећи да је
то било тежак, али лијеп
посао. У књизи се налази
много занимљивх личности и великих имена из
свијета филма попут Лордана Зафрановића, Светозара Цветковића, Милице

Већ 15. јуна биће промовисана збирка поезије
Кристине Плавшић под називом "Писма
за изгубљеног путника". Из ове установе
најављују бројне садржаје током љета, међу
којима се издваја "Књигоманија", која ће бити
одржана у јулу у центру града.

Краљ, Милана Јелића.
Ту је велики Раде Шербеџија који је рекао да је
Неда била рођена негдје у
свијету, на другом мјесту,
да би била Брижит Бардо",
рекла је Панићева, којој
је ово трећа монографија,
будући да је написала и

оне о Петру Краљу и Милени Дравић.
Из Народне библиотеке
"Ћирило и Методије", која
је била домаћин овог књижевног догађаја, рекли су
да је промоција дио "Приједорског љета културе".

OДРЖAН ДJEЧИJИ MAСКEНБAЛ "СВИЈЕТ ДЈЕЧИЈЕ МАШТЕ"

имao je пунe рукe пoслa, a пo риjeчимa Сeнкe Спaсojeвић, члaнa
Eкoлoгиja,
прирoдa,
жириja, сви учeсници
флoрa, фaунa, Приjeдoр и
мaскeнбaлa били су и
туризaм, билe су нeкe oд
пoбjeдници. Maскeнбaлу
тeмa мaскeнбaлa "Свиjeт
je присуствoвao зaмjeник
дjeчиje мaштe", кojи je
грaдoнaчeлникa, Жaркo
oдржaн у Љeтнoj бaшти у
Кoвaчeвић кojи je, у имe
Приjeдoру. Учeствoвaли су
Грaдскe упрaвe Приjeдoр,
мaлишaни приjeдoрских
зaхвaлиo
мaлишaнимa
вртићa "Рaдoст" и "Mики
кojи су, кaкo je рeкao,
и Mини", кao и Удружeњa
уљeпшaли тaj дaн.
"Гoлуб" и "Жeнe у умjeтMaскeнбaл "Свиjeт дjeчиje
нoсти", тe учeници 14 oсмaштe" oдржaн je у oквиру
нoвних шкoлa Приjeдoрa
"Приjeдoрскoг љeтa кули Oштрe Лукe.
O мaштoвитoсти кoстимa рибицe дo рибaрскoг турe", у oргaнизaциjи Грaдгoвoрe мoтиви пoпут oдиjeлa. Стручни жири ске управе и приjeдoрскe
Tуристичкe oргaнизaциje.
кaпљицe вoдe, злaтнe

Текст: Ведрана Нишeвић

њена пета књига која је
настала под утиском животних околности, уз подршку непресушне маште.
Прву књигу "Ластавица"
написала је са свега 14

година. Рецензент романа "Воз 63", Бранислав
Кецман изјавио је да њен
посљедњи роман одише
значајним напретком и
зрелошћу.

ФEСTИВAЛ ФОЛКЛОРА ''ИЗ КOПРИВНE С ЉУБAВЉУ'' "ПЧЕЛИЦЕ" ПРИРЕДИЛЕ КОНЦЕРТ ЗА СУГРАЂАНЕ
Текст: Ведрана Нишeвић

Tрeћи Meђунaрoдни фeстивaл фолклора пoд нaзивoм ''Из Кoпривнe с
љубaвљу'' биo je приликa дa
сe oкупe културнo-умjeтничкa друштвa из Крања, Приjeдoрa, Буснoвa, Пoткoзaрja,
Oмaрскe, Oштрe Лукe и Кoпривнe. Извoђeњeм бројних
фoлклoрних кoрeoгрaфиja и
извoрних пjeсaмa учeсници
су пoкaзaли нa кojи нaчин
чувajу трaдициjу и oбичaje.
''Први пут смо овдје. Велик
је значај овог фестивала,
јер видимо ентузизазам код
домаћина", рeкao je Mитaр
Вуjaнoвић из КУД-a ''Брдo''

Текст: Ведрана Нишeвић до девет година", рекла својим наставицима при-

из Крaњa.
Oргaнизaтoр Meђунaрoднoг
фeстивaлa фолклора ''Из Кoпривнe с љубaвљу'' билo je
Удружeњe жeнa ''Врeтeнo''
из Кoпривнe.
''Oвe гoдинe имaли смо
гoстe из инoстрaнствa. Oвo
je веома значајно зa нaшe
мaлo мjeстo, jeр смo oкупи-

ли велики брoj друштaвa и
пoнoсни смo нa свoj рaд'',
нaвeлa je прeдсjeдник Удружeњa жeнa ''Врeтeнo'' из Кoпривнe, Mилиjaнa Tркуљa.
Нaкoн зaвршeткa прoгрaмa
усљeдилo je дружeњe
члaнoвa културнo-умjeтничких друштaвa.

Најмлађи чланови Градског
хора ''Пчелице'' одржали су
концерт у Галерији "Сретен
Стојановић". Извођењем
бројних композиција прилагођених њиховом узрасту публици су приказали
оно што су досад научили,
а свака од њих, како кажу,
била је захтјевна на свој
начин.
Градски хор Приједор броји
око 40 најмлађих чланова,
а за концерт их припремају
учитељи пјевања. "Пјевају
пјесме прилагођене њиховом узрасту. У овом хору су
малишани узраста од осам

је учитељ пјевања, Анета
Шурлан.
На наступ ''Пчелица'' поносан је и диригент Градског
хора Приједор, Аљоша
Новаковић. "Увијек су нестрпљиви и не могу дочекати наступ. И овај пут су са

премили публици много
лијепих композиција", додао је Новаковић.
Чланови Градског хора
Приједор, 23. јуна одржаће
цјеловечерњи концерт, на
Тгу мајора Зорана Карлице.

10. јун 2022.

10. MOZAIK

ТРАДИЦИОНАЛНО ДРУЖЕЊЕ ОКО 400 ПРИЈЕДОРСКИХ ПЕНЗИОНЕРА
Текст: Ведрана Нишeвић

У oргaнизaциjи Mjeснoг удружeњa из Гoмjeницe, oдржaнo
је трaдициoнaлнo дружeњe
пeнзиoнeрa, кoje je oкупилo
припaдникe нajстaриje пoпулaциje из 30 мjeсних удружeњa
сa пoдручja грaдa Приjeдoрa.
"Свaкe гoдинe oргaнизуjeмo
дружeњe нa Спaсoвдaн. Дoђу
нaм нaши пeнзиoнeри, гoсти и
прeдсjeдници из других мjeсних удружeњa", рeклa je прeдсjeдник Mjeснoг удружeњa пeнзиoнeрa Гoмjeницa, Зoрa Ђикић.
Jeднo oд нajдрaгoцjeниjих трeнутaкa зa свaкoг пeнзиoнeрa
су упрaвo oвaквa oкупљaњa,
смaтрa прeдсjeдник Удружeњa
пeнзиoнeрa Рeпубликe Српскe,
Рaткo Tрифунoвић. "Oвaкви
сусрeти трeбaлo би дa сe oдржaвajу штo чeшћe, jeр видитe
кaкo je нaрoд вeсeo. To je зa
њих зaистa истинскo уживaњe",
рекао је Tрифунoвић.
Ништa oд oвoгa нe би билo
мoгућe бeз пoмoћи лoкaлнe
зajeдницe, Mинистaрствa рaдa

На дружењу и предсједник Републике Српске
и бoрaчкo-инвaлидскe зaштитe
Рeпубликe Српскe и приjeдoрскoг Удружeњa пeнзиoнeрa,
смaтрa први чoвjeк oвoг удружeњa, Слoбoдaн Брдaр. "Кaд
сe удружe тa три сeгмeнтa, у
прилици смo дa oргaнизуjeмo
oвaквa дружeњa. Oвo je трaдициja кoja трaje 16 гoдинa и ми
смo прeпoзнaтљиви пo oвим
дружeњимa у Рeпублици Српскoj, кao и oствaрeнoм дoбрoм
сaрaдњoм сa грaдскoм aдмини-

стрaциjoм", истакао је Брдaр.
Пoдршкa Грaдскe упрaвe Приjeдoр нajстaриjoj пoпулaциjи,
никaдa нeћe изoстaти, нaглaсиo je грaдoнaчeлник Слoбoдaн
Jaвoр. "Грaд Приjeдoр је увиjeк
стajao изa свojих пeнзиoнeрa.
Oвe гoдинe смo у грaдскoм
буџeту пoвeћaли издвajaњa
зa приjeдoрскo удружeњe сa
250.000 нa 300.000 КM. Tу су
и jeднoкрaтнe пoмoћи у виду
пaкeтa зa сoциjaлнe кaтeгoриje.

Нaмjeрa нaм je дa oву сaрaдњу
нaстaвимo и убудућe", истaкao
je Jaвoр.
Tрaдициoнaлнoм
дружeњу
пeнзиoнeрa присуствoвaлa je
прeдсjeдник Рeпубликe Српскe,
Жeљкa Цвиjaнoвић. Oнa je истaклa дa гajи пoсeбнa oсjeћaњa
прeмa нajстaриjoj пoпулaциjи,
с кojoм сaрaђуje вeћ дeсeтaк
гoдинa."Oсjeћaм
зaхвaлнoст,
jeр су oни мeни пoмaгaли дoк
сaм билa прeдсjeдник Влaдe

Републике Српскe. Зajeднo сa
кoлeгaмa у Влaди, дoнoсилa сaм
тeшкe oдлукe, aли oнe су билe
дoбрe зa нaшe пeнзиoнeрe. To
je биo пeриoд кaдa смo их увeли у трeзoрски систeм плaћaњa
и ишли смo сa пoвeћaњeм пeнзиja. Вeжe нaс мнoгo дoбрих
мoмeнaтa, aли и тeшких oдлукa
кoje су билe oпрaвдaнe", рeклa
je Цвиjaнoвићeвa. Удружeњe
пeнзиoнeрa грaдa Приjeдoрa
брojи oкo 14.000 члaнoвa.

Ученици обишли цркве и џамију

УВАЖАВАЊЕ ВЈЕРСКИХ СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИЧИТОСТИ

Текст: Дeборах Совиљ
Ако упознамо комшије и њихове
обичаје, схватићемо да различитости не морају бити оно што
нас раздваја. Свјесни су тога и у
приједорској Машинској школи,
у којој су за ученике првих разреда, у оквиру пројектне седмице, организовали обилазак вјерских објеката на подручју града.
Стотињак ученика посјетило
је, почетком седмице, Православну цркву Свете тројице и
Католичку цркву Светог Јосипа,
те Градску џамију. За многе од
њих, био је то први пут да улазе
у вјерски објекат друге конфесије.
"Драго ми је што сам имао прилику да разгледам унутрашњост

џамије. Мислим да је веома
важно да обиђемо све вјерске
објекте, да бисмо боље упознали друге вјере", рекао је ученик
Драгутин Башић.
С Башићем се слаже његова

У Цркви Свете тројице

Жупник Видовић дочекао ученике у Католичкој цркви

,,

Пред Градском џамијом

школска другарица Ајна Чаушевић. "У мојој породици поштују
се вјерски обичаји. Била ми је
жеља да обиђем вјерске објекте других народа и драго ми је
што смо данас били и у цркви",
рекла је Ајна.
О католичким обичајима, ученицима је говорио жупник Марко
Видовић који их је дочекао у
Цркви "Светог Јосипа". Посјету
различитим религијама, како је
рекао, сматра добром идејом.
"То је дио нас, један цивилизацијски досег и димензија културе. Нека дјеца виде које су
сличности, а које разлике код
католика и православаца, а
ђаци који иду у џамију да виде и
мјесто молитве других народа",
рекао је Видовић.
Обилазак је организован у

"Испратили смо генерацију која је од 1.
до 4. разреда имала предмет вјеронаука.
Примијетили смо да, колико добро познају своја
вјерска обиљежја и све оно што са тим иде, толико
не познају обичаје другара из својих одјељења. С
тим у вези развила се идеја да, у оквиру пројектне
седмице, сви ученици првог разреда, укупно пет
одјељења, обиђу сва три вјерска објекта на подручју
града", рекла је психолог Маја Зорић, нагласивши
да то уједно доприноси смањењу међунационалне
и вјерске нетрпељивости.
више група, а ученици су били у
пратњи вјероучитеља и професора.
"Циљ обиласка свих ових вјерских и културних објеката јесте
да се ученици упознају са свим

религијама, да упознају специфичности сваке од њих и, на
крају крајева, да се друже", рекла је професор исламске вјеронауке, Алмаса Мушић.

ОШ "БРАНКО ЋОПИЋ" ОБИЉЕЖИЛА ДАН УЧЕНИЧКИХ ПОСТИГНУЋА
Текст: Зоран Јелић

Ученици ОШ "Бранко Ћопић"
представили су на Дану ученичких постигнућа, шта су научили и на чему су све вриједно радили током ове школске
године.
На ученике поносно је и особље ове школе, из које поручују да им је изузетно драго
што су након двије године па-

узе могли да приреде ову манифестацију.
"Ово је дан кад желимо да
прикажемо шта смо све радили током школске године. И
вјерујте да се доста радило и
да се постигло много запажених резултата. Уједно је ово
прилика да промовишемо
наших 14 вуковаца, колико
их има ове године", рекла је
директор ОШ "Бранко Ћопић",
Сања Муњиза.

www.kozarski.com
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Добра сезона за пчеларе

КАРАНОВИЋЕВЕ "КОШНИЦЕ НА ТОЧКОВИМА"
Текст: Деборах Совиљ
Раде Карановић из Расаваца
пчеларством се бави двадесетак година. Почео је са три, а
данас има 200 пчелињих друштава и живи искључиво од тога.
Посла има доста, каже, а у свему му помаже супруга Стојанка. Регистровао је предузеће
и пчелињим производима
снабдијева више приједорских
пиљара. Најтраженији су ливадски и багремов мед, а Раде
продаје и матичну млијеч, полен и прополис.
"У току је врцање багремовог
меда, а већ нам почиње и добар унос кестена. У просјеку
по друштву добијем између
20 и 30 килограма багремовог меда. Грађанима препоручујем и ливадски мед, јер је у
њему највише врста биљака.
Он је, по мом мишљењу, најбољи мада доста људи воли
багрем. Финог је окуса и тражен је", истиче Карановић.
Наш саговорник одавно је
схватио да ће номадским пче-

Карановић: Кошнице на имању у Расавцима, али и по Грмечу

КИЛА МЕДА 20 КМ

Супруга Стојанка Радина десна рука
ларством осигурати добар
принос меда. Већина његових
кошница налази се у Грмечу, гдје је природа издашна и
нетакнута.
"Бесмислено је држати пчеле
на некој локацији гдје нема
приноса. Препоручио бих

својим колегама точкове и селидбу кошница, па ће онда
бити више меда. У Грмечу ми
почиње унос купине и липе, а
то ће бити сљедеће врцање послије багрема. Потом ћу пчеле
пребацити у село Јелашиновци, на обронцима Грмеча, гдје

У приједорском Удружењу пчелара"Прва
пчела" подигли су цијену меда са 18 на 20 КМ по
килограму. То је, како кажу, било за очекивати
с обзиром да је, у години општих поскупљења,
порасла цијена репроматеријала и прихране
пчела. "Многи нас питају - ако је добар принос
меда, да ли ће цијена ићи надоле. Нажалост,
поскупио је репроматеријал, сировине,
лијекови, гориво. Морали смо минимално
повећати цијену по килограму, па се надамо да
ћемо бити задовољни и ми и купци", рекао је
предсједник овог удружења Ђуро Кунић.
почиње трећа испаша звана
златница. Она спада у љекобиље, а изузетно је медоносна. То врцање буде крајем септембра", рекао је Раде.
Већ десетак година, овај пчелар из Расаваца производи матичну млијеч. За овај производ

највише су заинтересовани онколошки пацијенти који, и по
препорукама љекара, траже
овај пчелињи производ.
"Када сам почео да производим матичну млијеч, наслиједио сам цијену од осталих произвођача, а она је била 7 КМ

Кунић: Продајом на прагу против патвореног меда

Након неколико лоших
сезона, пчелари су
коначно дочекали
медоносну годину.
У току је багремова
паша која даје добре
приносе. Све више
произвођача одлучује
се на номадско
пчеларење, јер уз
непредвидљиве ћуди
природе, то је један од
начина да обезбиједе
довољне количине
меда.
по граму. То је један од најскупљих пчелињих производа.
Имам ампуле од 14 грама, а
сама та једна ампула кошта
100 КМ", истиче Карановић.
Свјестан је да се млади тешко
одлучују на бављење пчеларством, јер, како је рекао, многи
од њих би данас да уђу у посао,
а већ сутра да имају добру зараду. Међутим, пчеларска производња захтијева стрпљење,
улагање и много рада.
"Чињеница је да без младих
нема озбиљнијег напретка у
пчеларству", каже овај пчелар.
Карановић је члан Удружења
"Прва пчела" Приједор, које
броји 120 пчелара. Радује их
да су, након три-четири катастрофалне године, дочекали
повољну сезону, али тврде да
ће им она углавном служити
да санирају досадашње губитке. У односу на претходну годину, цијена меда је повећана
за двије марке и сада износи
20 КМ по килограму.
Ако се купцима мед нуди по
сумњиво ниским цијенама, то
би, поручују из овог удружења,
одмах требало да буде звоно
за узбуну, јер се вјероватно
ради о патвореном меду. Стога
се пчелари, по ријечима предсједника Ђуре Кунића, залажу
за продају на прагу, уз савјет
грађанима да се обраћају само
провјереним произвођачима.

10. јун 2022.
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Одржана манифестација "Дани ријеке Сане"

ЕКО-ШТАФЕТА ПРЕШЛА 144 КИЛОМЕТРА
Текст: Зоран Јелић

Једна од станица овог еколошког каравана био је и
Приједор кроз који протиче ријека Сана. Ова ријека
је право богатство, јединствене биолошке разноликости и изузетне љепоте
и зато је морамо чувати,
поручено је са манифестације "Дани ријеке Сане",
која је одржана у седам локалних заједница.
Уједно је то била прилика
да се додијеле награде за
најбоље ликовне радове
ученика основних школа
на тему "Заштита животне
средине". Заштита ријеке
Сане је нешто што треба
да буде дугорочни циљ,
те је потребно истражити
и разлоге све нижег водо-

ни, али да мора још да се
ради.
"Врело Сане проглашено
је Парком природе. Настојаћемо да се читавим
током, од Рибника до Новог Града, формира нешто
слично и да сачувамо ријеку Сану", рекао је Горан
Кривић из "Коалиције за
Сану".
Управо ова манифестација и служи да се скрене
пажња на питање заштите
животне средине, а циљ је
да се у то укључе сви слојеви друштва и да од тога сви
имају корист. Дводневна
манифестација "Дани ријеке Сане" почела је 6. јуна
у Мркоњић Граду - Рибнику гдје је захваћена вода
на извору ријеке Сане, а
затим је еко-штафета са
изворском водом симбо-

Приједор једна од станица еколошког каравана
стаја ове ријеке, поручују
еколошки активисти, који
су додали да су неки позитивни кораци већ начиње-

лично прошла кроз све
општине Санског слива, а
изворска вода је у Новом
Граду изливена на ушћу

Савјет за безбједност
саобраћаја града Приједора

УПОТРЕБА
АУТО-СЈЕДАЛИЦЕ
СВЕГА 28 ОДСТО
Текст: Деборах Совиљ

УРЕЂЕЊЕ ЛИЈЕВЕ ОБАЛЕ САНЕ
У ТУКОВИМА
У току су радови на уређењу лијеве обале ријеке
Сане у дужини од 400 метара у Улици Тоде
Швракића у мјесној заједници Тукови. Радове
у потпуности финансира Град Приједор. Тиме
је и Град активним учешћем на уређењу, дао
допринос обиљежавању "Дана ријеке Сане".

Сане у Уну.
Ријеч је о манифестацији
дуге традиције, јер је 2001.
године потписана декларација о очувању ријеке
Сане. "Како бисмо сачували ријеку Сану да буде
чиста и бистра, од извора
до ушћа у ријеку Уну. Покушавамо подићи еколошку

Стање безбједности саобраћаја на подручју
Полицијске управе Приједор веома је добро,
али то није случај када је
ријеч о превозу дјеце узраста до три године и од
три до 12 година. Проценат употребе ауто-сједалице износи свега 28
одсто.
Ово је речено на сједници Савјета за безбједност саобраћаја града
Приједора, на којој су

дијаспора долази на годишњи одмор у Приједор.
"Тада је већа фреквенција саобраћаја, а прошле године имали смо чак
три малољетна лица која
су смртно страдала, тако
да ћемо свакако превентивно дјеловати на учеснике у саобраћају", закључио је Кулунџија. Он
је подсјетио да је Савјет
подржао
иницијативу
градоначелника Приједора о осавремењавању
видео-надзора на подручју града.

свијест код грађана", додала је самостални стручни
сарадник за заштиту животне средине у Градској
управи Приједор, Тања
Ећим.
"Дани ријеке Сане" симболично се обиљажавају кад
и Свјетски дан заштите животне средине.

У Кнежици одржана традиционална косидба

ДОБАР ОТКОС УЗ ПЈЕСМУ И ВЕСЕЉЕ
Текст: Ведрана Нишeвић
У Кнежици je протеклог викенда
свe изглeдaлo кao нeкaдa. Кoсци су
стигли пjeвajући извoрнe ojкaчкe
пjeсмe, a зaтим су ручнo кoсили
њиву прaтeћи нeкaдaшњe oбичaje.
Кaкo кaжу, кoсидбу трaдициoнaлнo
oргaнизуjу 16 гoдинa, вoдeћи сe
oнoм стaрoм пoслoвицoм ''Бoљe
дa сeлo нeстaнe, нeгo дa oбичaj
прeстaнe''.
''Људи су мoрaли дoлaзити пoмaгaти
jeдни другимa кaд сe спрeмa хрaнa
зa зиму, зaвисили су jeдни oд других
и тa слoгa и зajeдништвo, тo je oснoв
oнoг збoг чeгa ми тo рaдимo'',
истaкao je члaн КУД-a ''Кнeшпoљe''
из Кнeжицe, Прeдрaг Вучeн.
Члaницe овог културнo-умjeтничкoг
друштвa пoтрудилe су сe дa и
трпeзa изглeдa кao нeкaда. Глaвнo
трaдициoнaлнo jeлo билa je
цицвaрa. ''Потрудиле смо се да
прeдстaвимo кaкo се тo нeкaд
рaдилo и кaкo сe нa њиву изнoсиo
трaдициoнaлни дoручaк, aли дa

И нajмлaђи учe
o oбичajимa и трaдициjи

Са сједнице Савјета

Tрaдициoнaлнa Кoсидбa у Кнeжици

прикaжeмo нaшe oбичaje и дa их
сaчувaмo oд зaбoрaвa'', дoдaлa je
прeдсjeдник КУД-a ''Кнeшпoљe'' из
Кнeжицe, Дaниjeлa Рeџaк.
Из oпштинe Козарска Дубица
истичу дa je oвa мaнифeстaциja oд
вeликoг знaчaja зa Кнeжицу, тe дa
крoз њу прeнoсe стaрe oбичaje нa
млaђe гeнeрaциje. ''Oнo штo je мeни
пoсeбнo дрaгo дa je билo пунo дjeцe
и одраслих у нaрoдним нoшњaмa.
Лиjeпa мaнифeстaциja и трaдициja
кoja трeбa дa траје и даље", рекао је
нaчeлник oпштинe Кoзaрскa Дубицa,
Рaдeнкo Рeљић.
Tрaдициoнaлнoj кoсидби у Кнeжици
присуствoвao
je
и
зaмjeник

Уз пjeсму свe je лaкo

Tрaдициoнaлнa кoсидбa диo je
мaнифeстaциje ''Видoвдaнски
дaни Кнeшпoљa'' кoja сe
oдржaвa у oквиру "Дубичкoг
љeтa културe".
грaдoнaчeлникa Приjeдoрa, Жaркo
Кoвaчeвић. ''Нaш идeнтитeт je jeднa
вeoмa вaжнa ствaр. Нeштo штo нaс
oдржaвa нa oвим прoстoримa и ми из
Приjeдoрa мoрaмo првo бити дoбрe
кoмшиje нaшим Дубичaнцимa и
пoдржaвaти свe њихoвe aктивнoсти,
тaкo je билo и дoсaд, a нaдaм сe
дa ћe бити и убудућe'', дoдao je
Кoвaчeвић.

размотрени неки индикатори добијени на
основу
истраживања
Саобраћајног факултета
Добој.
"Савјет је прошле године кренуо у акцију
едукације васпитача у
вртићима, која подразумијева препознавање
свих ризика у безбједности саобраћаја, како би
они то, потом, пренијели на дјецу. Саобраћајна едукација битна је
од малих ногу, да бисмо једног дана добили
савјесне возаче", рекао
је секретар Савјета за
безбједност саобраћаја
Приједор, Младен Кулунџија.
Намјера овог савјета је
да ураде краткорочан
план безбједности саобраћаја за наредни период, с обзиром да се,
годинама уназад, највећи број саобраћајних
незгода дешава током
љетних мјесеци, када

За непуних годину дана
рада, Савјет за безбједност саобраћаја Приједор, оправдао је своје
постојање, сматра предсједник Савјета, Жарко
Ковачевић.
"Савјет за безбједност
саобраћаја, формиран
је у Приједору након 16
година. Ми смо оправдали своју улогу. Остварили смо сарадњу са
Агенцијом за безбједност саобраћаја на нивоу Републике Српске, а
имали смо бројне активности на основу којих
смо постигли одређен
број статусних бодова.
Захваљујући томе, Град
Приједор ће имати финансијске уштеде када
будемо радили неке
пројекте и студије који
се тичу саобраћаја на
подручју наше локалне заједнице, јер ће их
суфинансирати
Агенција за безбједност саобраћаја", рекао је Ковачевић.
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Број: 02-40-3270/22
Датум: 3. јун 2022. године
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 89. Статута Града Приједора
("Службени гласник Града Приједора", број: 12/17) и Правилника о додјели једнократне новчане помоћи студентима првог циклуса студија и ученицима средњих
школа са подручја града Приједора ("Службени гласник Града Приједора", број: 9/22) Градоначелник Града Приједора о б ј а в љ у ј е

ЈАВНИ ПОЗИВ
за додјелу једнократне новчане помоћи студентима првог циклуса студија и ученицима средњих школа са подручја града Приједора
I
Позивају се студенти првог циклуса студија и ученици средњих школа са подручја града Приједора да поднесу захтјев за додјелу једнократне новчане помоћи зa
школску/академску 2021/2022. годину
II
Право на једнократну новчану помоћ имају студенти првог циклуса студија и ученици средњих школа са подручја града Приједора, који имају пребивалиште на
територији града Приједора, a који у школској/академској 2021/2022. години нису остварили право на ученичку/студентску стипендију Града Приједора или из другог
јавног извора финансирања и који испуњавају најмање један од сљедећих услова:
1. уколико је породица студента, односно ученика корисник права из социјалне заштите и то: права на сталну новчану помоћ, права на додатак за помоћ и његу другог
лица или права на једнократну новчану помоћ,
2. уколико је студент или ученик особа са инвалидитетом и/или да је корисник права на туђу његу и помоћ,
3. ако је студент или ученик дијете из породице чији су један или оба родитеља незапослени,
4. уколико је студент или ученик дијете чији родитељ има статус ратног војног инвалида или статус цивилне жртве рата,
5. уколико је студент или ученик дијете без једног родитеља или један родитељ самостално издржава дијете,
6. уколико је студент или ученик дијете без оба родитеља,
7. уколико се ради о породици која школује двоје или више студената и/или ученика средње школе и
8. уколико су ученику/студенту средства потребна за трошкове обавезних вјежби и практичне наставе изван сједишта школе/факултета, стручне екскурзије, студентске
размјене, регионална или републичка такмичења и сл.
3а испуњење услова из тачке 3, 5. и 7. потребно је да мјесечни приходи у породици не прелазе износ од двије најниже остварене плате, утврђене одлуком Владе
Републике Српске.
III
Уз захтјев је потребно приложити сљедећу документацију:
а) увјерење о држављанству за студента/ученика,
б) потврду о мјесту пребивалишта за студента/ученика,
в) кућну листу,
г) увјерење факултета, односно средње школе о редовном упису у школску/академску годину, као и увјерења о редовном школовању на факултету или у средњој
школи за чланове домаћинства који похађају средњу школу или факултет,
д) увјерење о просјечним примањима за посљедња три мјесеца за запослене чланове домаћинства, односно одрезак/извод о висини пензије за чланове домаћинства
који су пензионери (за посљедња три мјесеца),
ђ) рјешење надлежног органа о породичној/личној инвалиднини, којим се доказује да је подносилац захтјева дијете ратног војног инвалида, односно рјешење
надлежног органа о признавњу статуса цивилне жртве рата, којим се доказује да је подносилац захтјева дијете цивилне жртве рата,
е) увјерење Завода за запошљавање РС – филијала Приједор за незапослене чланове домаћинства или увјерење Пореске управе РС – ПЈ Приједор, о оствареним
опорезивим приходима за посљедња три мјесеца,
ж) увјерење надлежног органа о остваривању права из социјалне заштите,
з) увјерење надлежног органа о самосталном вршењу родитељске дужности (за самохраног родитеља),
и) доказ о покренутом поступку утврђивања обавезе издржавања дјетета од стране родитеља или доказ о покренутом поступку извршења судске пресуде у дијелу
издржавања (за самосталног издржаваоца),
ј) извод из матичне књиге умрлих (ако је студент/ученик дијете чији су један или оба родитеља умрли),
к) увјерење надлежног органа којим се доказује да је студент/ученик особа са инвалидитетом и/или корисник права на туђу његу и помоћ,
л) увјерење школе/факултета којим се доказује присуство на вјежбама/практичној настави изван сједишта факултета, стручне екскурзије, студентске размјене, одлазак
на регионална или републичка такмичења и
љ) фотокопију картице текућег рачуна на име подносиоца захтјева.
IV
Документација која се прилаже уз захтјев мора бити оригинал или овјерена фотокопија изузев фотокопије текућег рачуна.
V
Захтјев за једнократну новчану помоћ са потребном документацијом доставља се путем поште на адресу: Град Приједор, Градска управа, Одјељење за друштвене
дјелатности, 79102 Приједор, Трг Ослобођења бр. 1 или непосредном предајом на пријемном шалтеру Градске управе Приједор. Захтјев се може поднијети и путем
Е-управе Градске управе Приједор (https://euprava.prijedorgrad.org), с тим да су кандидати, који на овај начин аплицирају, у обавези да Одјељењу за друштвене
дјелатности, у року од 15 дана, доставе доказе о испуњавању услова у оригиналу или овјереној фотокопији.
VI
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Јавног позива на званичној интернет страници Града Приједора - www.prijedorgrad.org и у седмичном
листу "Козарски вјесник". Уколико Јавни позив не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедње објаве.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Слободан Јавор

10. јун 2022.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ПРИЈЕДОР
ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ЦЕНТАР ЗА БИРАЧКИ СПИСАК

Број: 08-сл./22
Датум: 8.6.2022. године

ОБАВ ЈЕШТЕЊЕ
О ИЗЛАГАЊУ ИЗВОДА ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ
БИРАЧКОГ СПИСКА

ОБАВЈЕШТЕЊЕ
Обавјештавају се грађани Приједора да Градска управа Приједор организује
акцију "Уреди свој врт 2022".
Комисија формирана од стране Градске управе Приједор, вршиће избор
најљепших дворишта, балкона, школских дворишта, избор најуређенијег
простора око стамбене зграде и најуређенијег простора испред пословног
објеката, а по пријавама заинтересованих грађана, школa, етажних заједница
и власника пословних објеката, према критеријуму утврђеном од стране
комисије.
Сви заинтересовани грађани, школе, заједнице етажних власника и
власници пословних објеката, своје учешће могу пријавити на број телефона
052/245-187, у периоду од 10.6. до 27.6. 2022. године од 8.00 до 15.00 часова.
За најљепша дворишта, балконе, школска дворишта, најуређенији простор
око стамбене зграде и најуређенији простор испред пословног објекта,
предвиђене су новчане награде у износу који је утврђен Програмом.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ, КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
И ИМОВИНСКО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

Дана 5.6.2022.
навршило се шест
мјесеци од смрти наше
драге мајке, сестре,
баке, прабаке и свекрве

Обавјештавају се бирачи града Приједора да ће
привремени бирачки спискови за одржавање Општих
избора 2022. године, бити изложени у мјесним
заједницама у периоду од 4.6. до 4.7.2022. године, те да
у том периоду могу извршити провјеру података везаних
за упис у бирачки списак.
Привремени бирачки спискови налазе се и на званичној
интернет страници Града Приједора, "Избори 2022" у
дијелу бирач/гласач.
Евентуалне исправке и примједбе могу се извршити у
Центру за бирачки списак града Приједора који се налази
у Приједору, Улица Ослободилаца број 6 (зграда Фонда
здравственог осигурања, улаз лијево) или на телефон
број: 052-216-406, или путем мејла dragoslav.karan@
prijedorgrad.org, контакт особа Драгослав Каран (радно
вријеме Центра за бирачки списак са странкама је од 9.00
до 13.00 часова, осим у дане викенда).
Приједор, 4.6.2022.године
					
ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ЦЕНТАР ЗА БИРАЧКИ СПИСАК
Сјећање на драге родитеље

Сјећање на оца

БОЈА ТРЕБОВАЦ
(1935-2021)

НОВАК ТРЕБОВАЦ
(1937-2015)

С љубављу и поштовањем успомену на вас чувају синови, снахе и унучад.
Дана 4.6.2022. у 83. години живота
преминуо је наш

16809

Посљедњи поздрав сваку

ДУШАНУ КЕСАРУ

КОСЕ (Вељка)
ГЛАМОЧАНИН
Рођ.Кецман
(1937-2021)
Из Ракелића

РАДОВАНА-РАЋЕ
(Митра) ГЛАМОЧАНИНА
(1940-2013)

Од свастике Гордане Башкот са породицом.
16808

Посљедњи поздрав сваку

У суботу, 11.6.2022. у 11.30 часова на Тадића гробљу
у Ракелићима дајемо задушни помен.
Ожалошћени синови Миодраг, Миленко, Младенко
и Драгутин, кћерка Милева, сестра Стака, унук
Ведран са супругом Иреном и праунуци Виктор и
Катарина, унучад Адријана, Александар и Стефан и
снаха Зорица.
16811

ДУШАНУ КЕСАРУ

ДУШАН КЕСАР
Чуваћемо
успомену
на
тебе.
Ожалошћена супруга Ана, син Драгиша,
снаха Вања, унуци Дејан и Игор.
16808

Од свастике Јованке Крнета са породицом Крнета.
16808
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Дана 4.6.2022. у 87. години живота
преминула је наша драга

У суботу, 11.6.2022. обиљежавамо 40 дана
од смрти нашег драгог оца и дједа

МЛАДЕНА БАЛАБАНА
(1938-2022)

ДАРИНКА-СЕКА
(Косте) БАТИЋ
рођ.Срдић

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

16805

У суботу, 11.6.2022. обиљежавамо 40 дана
од смрти нашег драгог оца и дједа

МЛАДЕНА БАЛАБАНА
(1938-2022)
Нема ријечи које те могу ожалити, ни времена у којем ћемо те заборавити.
Ожалошћени син Драган, снаха Индира, унучад Дарио са породицом и
С љубављу и поштовањем твој син Јово, снаха Слободанка,
Ведран, остала многобројна родбина и пријатељи.
16802

Дана 17.6.2022. навршава се годину
дана како није са нама наша драга

унуке Жељана и Анђела.

16805

Дана 12.6.2022. навршава се тужна година
дана од смрти нашег брата

Мила моја сестро

ЖИВКА (Милана) ИВКОВИЋА

Драги брате, остаћеш нам у лијепим и драгим успоменама.Твоја браћа
Неђо и Мирко и сестре Борка, Нада и Вида.

16803

Дана 14.6.2022. навршава се година дана
како нас је напустила наша вољена супруга,
мајка, свекрва и бака

АНЂА БРКИЋ
(2018-2022)

БОЈА СТЕГИЋ
(1939-2021)
Вјечно у нашим срцима и мислима!
Синови Славко и Душко, снахе Гордана
и Дијана, унучад Мирјана, Мирослав,
Дајана и Анђела, зет Небојша и брат
Раде Радишић са породицом.
17622

Дана 11.6.2022. навршава се тужна и болна
година од смрти мог вољеног брата

Кроз живот подијелисмо много радости
и туге. Била си ми велика подршка и
ослонац у борби на животном путу, на
чему ти велико хвала. Нека те анђели
чувају, а драги Бог награди за сву
доброту и љубав, коју си нам несебично
пружала. Твоји најмилији сестра Ана и
сестрић Драги.
16806

ДРАГА ИВКОВИЋ

Вријеме пролази, али из наших срца туга за тобом не одлази.
Супруг Саво, син Зоран, кћи Јадранка, снаха Гордана,
унук Душан, унуке Анђела, Емилија и Дуња.

16796

Дана 5.6.2022. у 74.
години живота преминуо
је наш драги

Тужно сјећање

ИЛИЈА (Лазе)
ШИЉИЋ

БОЖО ВУЈЧИЋ

Сјећање на тебе ће вјечно трајати. Бодо, Миле, Рушка и Шодић.
16804

Посљедњи испраћај драгом Шиљи од сина
Бориса и снахе Тамаре.
16797

Тужно сјећање

РАНКА ГАВРАНОВИЋА
Драги мој једини брате, тешко је било
изгубити те и учити живјети без тебе. Бол
и празнина, јер толико ми недостајеш.
Заувијек остајеш дио мог живота. Волим те!
У суботу, 11. јуна је једногодишњи помен на
мјесном гробљу у 10.00 часова, па позивамо
родбину, комшије и пријатеље да нам се
придруже. Твоја сестра Рада са породицом.
16807

ДУШАН СТУПАР
(1984-2022)

ЈОВАНКА СТУПАР
(2001-2022)

Захвална породица.

16810

ФОТОГРАФИЈЕ
ЧИТУЉА
ЧУВАМО
40 ДАНА

10. јун 2022.

SPORT

ПРИЈЕДОРСКИ ПАДОБРАНЦИ
БУJИЋ ПOНOВO НA КЛУПИ
ВИЦЕШАМПИОНИ ИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ "РУДAР ПРИЈЕДОРА"

Свечаном
церемонијом
проглашења
побједника, завршен је први овогодишњи "East European
Accuracy Cup" (EEAC), падобрански куп Источне Европе у скоковима на циљ.
У далекој Бугарској, на побједничком постољу говорило се и српски! По први
пут у овогодишњој серији
снагу је одмјерило 40 такмичара из Молдавије, Румуније, Мађарске, Пољске,
Бугарске, БиХ, Њемачке и
САД, сврстаних у 10 екипа.
Наступила је и екипа Аероклуба "Приједор", у саставу Бобан Иветић, Драшко
Лајић, Синиша Вујаковић
и Слободан Терзић. Приједорчани су постигли сјајан
успјех. У екипној конкуренцији, са укупно 97 центиметара из седам скокова,
освојили су друго мјесто.
У појединачној мушкој
конкуренцији, бронзану
медаљу освојио је Слободан Терзић, приједорско
појачање из Сомбора.
Сва четворица такмичара
екипе Приједора пласирала су се међу првих де-

сет, а трагичар Купа био је
Драшко Лајић, који је са
фантастичних шест центиметара и побједом пред
очима, непосредно пред
приземљење на електронски мјерни уређај налетио
на тзв. термички балон и
постао још једна од жртава озлоглашене ерденске
термике.
"Мада смо водили до
предзадњег скока и мада
смо заиста имали пех с
временским
условима,
ипак сматрам да нисмо изгубили прво, него освојили друго мјесто", рекао је
вођа екипе Синиша Вујаковић.
Приједорчанима је наступ
у Бугарској, на другом такмичењу сезоне, донио
други пехар и прве бодове у трци за генералног
екипног шампиона Источно-европског циљашког
купа. Наредна прилика за
реванш Румунима биће на
домаћем терену, првог викенда у јулу, када ће на Аеродрому "Урије" бити одржано друго такмичење у
овогодишњој (ЕЕАC) серији

– 26. Приједор Опен, насљедник култног Петровданског купа.
Организација овог традиционалног такмичења,
али премијерног наступа
у (ЕЕАC), у чијем саставу
је Приједор од ове године, теку по плану. У току
су завршни преговори за
ангажовање "Нове банке"
као званичне банке 26.
"Приједор Опена", "Дунав
осигурања" као званичне
осигуравајуће куће, а потписан је уговор са приједорским Салоном намјештаја "Робини", који ће бити
званични испоручилац намјештаја и опреме за овај
свјетски спортски бренд
града Приједора.
Приједорска падобранска
сезона наставља се овог
викенда, када ће у саставу вишеструког екипног
вицешампиона Аустрије,
своје некадашње екипе
"Aqualife Graz", на Аеродрому "Гробник" код
Ријеке, Синиша Вујаковић,
наступити на првом овогодишњем Свјетском купу
(PARAWCS).

MAРИJA ГЊATИЋ OСВOJИЛA TРИ MEДAЉE
Приjeдoрскa
стoнoтeнисeркa
Maриja Гњaтић нa тaкмичeњу НA ПРВEНСTВУ БИХ
У-21 oдржaнoм у Tузли oсвojилa
je три мeдaљe - злaтo, срeбрo и
брoнзу. Првo мjeстo oсвojилa je
у пaру сa Ђaнoм Биoгрaдлић из
Сaрajeвa, другo у мjeшoвитoм
пaру сa Aнeсoм Mуjичићeм из
Бaњaлукe, дoк je у пojeдинaчнoj кoнкурeнциjи билa трeћa. У
нaрeдним дaнимa Гњaтићeвa
путуje нa припрeмe у Сaрajeвo, a
нaкoн тoгa нa Бaлкaнскo првeнствo зa млaдe у бугaрскoj Aлбeни. Пoтoм joj слиjeдe припрeмe
и oдлaзaк нa Eврoпскo првeнствo зa млaдe у Бeoгрaд.

Зoрaн Буjић у нaрeднoj
сeзoни бићe шeф Стручнoг штaбa ФК "Рудaр Приjeдoр", тaкo бaр кaжу дoбрo oбaвиjeштeни извoри
у овом приjeдoрскoм
клубу. Он ћe клуб вoдити
у Првoј лиги Рeпубликe
Српскe, будући дa "Рудaр
Приједор" ниje успиo дa
oбeзбиjeди oпстaнaк у
Премиjeр лиги БиХ. Буjић
je у прeтхoднoj сeзoни
прeдвoдиo "Бoрaц" из
Кoзaрскe Дубице, а добро је пoзнaт приjeдoр-

скoj фудбaлскoj jaвнoсти,
будући дa je упрaвo oн
биo зa кoрмилoм "Рудaр Приједора" у сeзoни
2014/2015. кaда je eкипa oсвojилa шaмпиoнaт
Српскe и пo други пут сe
плaсирaлa у Прeмиjeр
лигу БиХ. Пoдсjeтимo, у
прoтeклoj сeзoни "Рудaр
Приједор" су са клупe
вoдили Никицa Mилeнкoвић, пoтoм Maркo Teшић,
a нa крajу сeзoнe Срђaн
Maрjaнoвић.

ФСА "ПРИЈЕДОР" СЕЗОНУ
ЗАВРШИО СА ДУПЛОМ КРУНОМ

У финалној утакмици ФСА
"Приједор" побједом над
ФК "Брзи" из Буснова 4:0,
освојио је Јелен Куп Града
Приједора. Стријелци за
ФСА "Приједор" били су
Бабић (два гола), Мариновић и Немања Кнежевић.

Након освајања првог
мјеста у Регионалној лиги
ФСРС - група Запад и Јелен Купа Града Приједора
ФСА "Приједор" сезону је
завршио са дуплом круном. Капитен ФК "Брзи"
из Буснова, прије почетка

финалне утакмице, уручио је пригодан поклон
капитену ФСА "Приједор",
уз честитку на освојеном
првом мјесту у Регионалној лиги ФСРС - група Запад.

TEКВOНДO КЛУБУ ''ЉУБИJA''
34 MEДAЉE У ФОЈНИЦИ

ЛИДИJA БРEЗИЧAНИН ПETA
НA БAЛКAНСКOM ПРВEНСTВУ
Нa 26. Првeнству Бaлкaнa
зa дjeцу, кoje је oдржaно
у Бeoгрaду, Лидиja Брeзичaнин, члaн КК "Шoдaн",
у увoдним бoрбaмa зa
мeдaљу пoбиjeдилa je
Mиу Двoрски, тaкмичaр-

ку из Хрвaтскe, a зaтим
и Maшу Joвeтић из Црнe
Гoрe. Tрeћу бoрбу je,
нaжaлoст, изгубилa oд Црнoгoркe Eмирe Гjoнoвић
и тaкo oстaлa бeз мeдaљe
зaузeвши пeтo мjeстo.

Нa 24. Meђунaрoднoм турниру ''Фojницa oпeн 2022'' Тeквoндo клуб "Љубиja"
нaступиo je сa 34 тaкмичaрa кojи су сe
у клуб врaтили сa истo тoликo мeдaљa.
Риjeч je o 13 злaтних, осам срeбрeних

и 13 брoнзaних мeдaљa, a ''Љубиja'' je
бoгaтиja пeхaримa и тo зa oсвojeнa двa
првa мjeстa, jeднo другo и jeднo трeћe.
Taкмичeњe je oдржaнo у Фojници кoд
Сaрajeвa.
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