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Проблеми воћара широм
Републике Српске

РОДИТЕЉИМА ПО 100
КМ ЗА БОРАВАК ДЈЕЦЕ У
ПРИВАТНИМ ВРТИЋИМА

ИЗ ГРАДСКОГ БУЏЕТА
ИЗДВОЈЕНО ВИШЕ ОД
140.000 КМ

Градоначелник Слободан Јавор вјерује да ће изградњом новог вртића,
проблем смјештаног капацитета у
јавним предшколским установама
бити ријешен. "Међутим, док се чека
изградња, гради се и равноправност
међу дјецом", истакао је Јавор

Срeдинoм сeдмицe у Грaдскoj упрaви
Приjeдoр пoчeли су исплaту пoдстицaja пoљoприврeдним прoизвoђaчимa зa нaбaвку сjeмeнa кукурузa у
прoљeћнoj сjeтви. Пoдстицaje ћe дoбити oкo 650 пoљoприврeдникa
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У СЕПТЕМБРУ ПОЧИЊЕ ИЗГРАДЊА
АУТО-ПУТА БАЊАЛУКА-ПРИЈЕДОР

Изградња ауто-пута Бањалука-Приједор почиње у септембру. Ово је најавио градоначелник Приједора, Слободан Јавор који је
истакао да је ова локална заједница обезбиједила све што је неопходно за израдњу, а што је у њеној надлежности.

ИЗГРАДЊА КРЕЋЕ ИЗ ПРИЈЕДОРА
Почетак реализације пројекта ауто-пута Бања Лука-Приједор био је тема радног састанка градоначелника Приједора, Слободана Јавора и његових сарадника у Градској управи Приједор са министром трговине и туризма Републике
Српске, Сузаном Гашић и представницима "Аутопутева Републике Српске". Вршилац дужности директора "Аутопутева Републике Српске", Слободан Станаревић информисао
је присутне да су остварени услови за почетак радова на
првој фази изградње, која се односи на два и по километра
за која је ријешена експропријација. Градоначелник Јавор
изразио задовољство јер овако значајан пројекат са реализацијом креће управо из Приједора, а његов бенефит ће се
огледати у бржем повезивању Приједора са значајним индустријским и привредним центрима.

Све спремно за почетак радова
Текст: Бојана Мајсторовић
Изградња ауто-пута БањалукаПриједор почеће из приједорског мјеста Орловци. Градоначелник Јавор је истакао да је
све спремно за почетак радова.
"Град Приједор је обезбиједио
све што је неопходно и што се
тиче имовинско-правних односа, пројеката и грађевинске дозволе за прву фазу. Прва фаза
износи два и по километра и
очекујем да започне почетком
наредног мјесеца. Послије тога,
креће се у другу фазу до Нове
године и она је у дужини од два
километра, за шта смо такође
обезбиједили сву неопходну
документацију", рекао је Јавор.
Српски члан Предсједништва
БиХ, Милорад Додик је подсјетио да су завршени бројни по-

слови на припреми за изградњу
ауто-пута попут пројектовања и
начина финансирања.
"Све је то завршено и почетком
септембра крећемо у пуном
профилу са изградњом аутопута. Наши партнери, кинеска
компанија испунила је све услове као што је урадила и Влада
РС и мислим да ће као што је
предвиђено та изградња трајати
три до четири године, те да ће
то бити и брже имајући у виду
заинтересованост кинеске Владе да ту дионицу пута заврши
што је прије могуће", рекао је
Додик.
Укупна вриједност пројекта је
297 милиона евра. Ауто-пут
Бањалука- Приједор биће дуг 42
километара и имаће три петље
"Куљани", "Омарска" и "Приједор".

Са састанка у Приједору

Цвијановићева разговарала с руководством општине Козарска Дубица

ПОДРШКА РЕПУБЛИЧКЕ ВЛАСТИ И У НАРЕДНОМ
ПЕРИОДУ

Предсједник Републике Српске Жељка Цвијановић и предсједавајући Савјета Министара БиХ Зоран Тегелтија посјетили су
Козарску Дубицу гдје су разговарали са начелником ове општине Раденком Рељићем. Цвијановићева је најавила будућу
подршку овој локалној заједници, док је начелник Рељић поручио да би ова општина банкротирала да није било помоћи
републичке власти у претходном периоду.

Са састанка у Козарској Дубици
ну Козарска Дубица од сигурне
пропасти и банкрота, истакао је
Подршка Владе Српске док је начелник ове општине Раденко
на њеном челу била Жељка Рељић. "Желим да се захвалим
Цвијановић спасила је општи- предсједнику Републике Српске
Текст: Бојана Мајсторовић

Жељки Цвијановић и господину Тегелтији јер још док је била
предсједник Владе Српске општина Козарска Дубица која је
била у великим финансијским

проблемима.
Активностима
Владе РС и предсједника је стала на ноге у економском, односно финансијском смислу. Да
није био подршке те Владе општина би сигурно банкротирала и
пропала. Причали смо о многим
темама, прије свега о водоснабдјевању кнежичког подручја,
затим смо разговарали о граничном прелазу, о пројектима
који су нам сад тренутно блокирани у оквиру тендера", рекао је
Рељић.
Цвијановићева је истакла да је
Козарска Дубица, захваљујући
помоћи Влада Српске и Србије,
али и залагању локалног руководства, много стабилнија него
у претходном периоду.
"Сада желимо као што је начелник рекао, да се разријеши
питање око силних жалби које
су постале мање или више уо-

бичајена ствар, да би могло да
се иде даље у реализацију санирања одређених улица, одређених локалних путева. Оно што
је стратешки важно јесте један
дио водовода, односно водоснабдјевања које иде према
Кнежици и ту желимо да се убрзају одређене активности", рекла је Цвијановићева.
Она је рекла да је један од
приоритета добијање сталне
сагласности за путнички саобраћај преко граничног прелаза
у Козарској Дубици јер тренутно
добија привремену сагласнот
на три мјесеца за ову врсту саобраћаја. Подсјетила је да је
републичка власт улагала и у
област образовања у Козарској
Дубици, те најавила и будућу
подршку у тој области, као и у
изградњи локалне комуналне
инфраструктуре.
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У нацрту ребаланса буџета и средстава за субвенције

РОДИТЕЉИМА ПО 100 КМ ЗА БОРАВАК
ДЈЕЦЕ У ПРИВАТНИМ ВРТИЋИМА

Родитељи дјеце која похађају приватне вртиће добијаће по 100 КМ из буџета града Приједора. Ова ставка је предвиђена нацртом ребаланса буџета који су усвојили одборници
Скупштине града Приједора на посљедњем засједању. Градоначелник, Слободан Јавор
истиче да сви грађани морају бити равноправни, те је зато и услиједила одлука о субвенцији за смјештај у приватним вртићима док се истовремено чека изградња новог објекта
на Пећанима.
Из јавног вртића "Радост"
кажу да је недостатак смјештаја у овој установи дугогодишњи проблем, а листа
чекања све дужа. На њој је
ове године остало 200 малишана.
Градоначелник Јавор вјерује
да ће изградњом новог вртића, проблем смјештаног
капацитета у јавним предшолским установама бити
ријешен. Међутим, док се
чека изградња, гради се и
равноправност међу дјецом,
истиче Јавор.
"Не смије бити разлика. Суфинансирање јавних пред-

Текст: Бојана Мајсторовић
Родитељи дјеце која похађају приватне предшколске установе у Приједору
кажу да је ова субвенција
значајна помоћ. Душанка Петровић прича да има
двоје дјеце која бораве у
приватном вртићу. "Плаћам
за њих 500 КМ мјесечно.
Много ће нам значити ова
субвенција од Града", рекла
је она.
Из јединог приватног вртића
који у неколико организационих јединица има скоро
200 малишана, поздрављају
одлуку локалне управе да
помогне родитељима најмлађих. Увјеравају да не би
требало бити ни повећања
цијене смјештаја у приватном вртићу. Педагог у вртићу "Мики и Мини" Приједор, Сузана Брдар каже да су
прије два мјесеца трошкове

Изградња новог вртића на Пећанима требала би почети наредног
мјесеца. За ту намјену биће издвојено 3,2 милиона марака. Град
Приједор обезбиједиће два милиона, а разлику Влада и предсједник
Републике Српске. Пројекат је урадио Завод за изградњу града
Приједора.

Родитељ Душанка Петровић:
Значајна помоћ Града

боравка
са 240 КМ
повећали
на 290 КМ.
"Повећања
цијене не
би требало
да буде зато
што смо ми
повећање
цијене имали
прије
два
мјесеца, тако
је и Савјет
родитеља
т р а ж и о
субвенције
од Града",
каже она.

школских установа кошта
450 КМ по дјетету, Град Приједор издваја 300 КМ, то је
неких 66 процената, желимо
да се тај проценат достигне
и у приватним предшколским установама. На овај
начин желимо да покажемо
да водимо рачуна о свима
једнако и да не смије бити
разлика, јер то је сигурно пут
уколико желимо напредак
нашој локалној заједници и
уколико желимо да спријечимо одлазак младих људи
и дјеце из нашег града", поручио је Јавор.

Градоначелник разговарао са представницима
синдиката шест здравствених установа

Захвалност на професионалном раду
Текст: prijedorgrad.org
Градоначелник Приједора Слободан
Јавор организовао је састанак са представницима синдикалних организација
шест здравствених установа града Приједора.
Ово је била прилика да градоначелник

још једном захвали свим здравственим радницима на пожртвованом и
професионалном раду у претходном
периоду који је обиљежила пандемија
вируса корона. Он је присутне упознао
о неопходним процедурама и редослиједу активности који слиједе како
би здравственим радницима била

исплаћена обећана средства као вид
подршке градске власти здравственом
систему у граду Приједору.
"Након што се испоштују све потребне
законске процедуре планирана средства од 400.000 КМ биће оперативна
у наредних мјесец дана, а будући да
је синдикат тај који заступа раднике,
он ће донијети одлуку како ће у којој
здравственој установи ова средства
бити распоређена", рекао је Јавор.
Он је додао да је предвиђено да медицински и немедицински кадар добије
по 400 КМ. Градска управа жели, не
добру него, одличну сарадњу са здравственим установама и здравственим
радницима и у наредном периоду, поручио је Јавор.
Представници синдикалних организација који су присуствовали овом састанку изразили су захвалност на разумијевању и одржаном обећању, те да
су здравствени радници солидарни и
да се надају да ће у свакој од установа наћи адекватан начин како да додијељена средства буду расподијељена.

СТАВ

TIM POVOD0M

3.

ШТО ЈЕ
ЋЕВАП НА
800 МЕТАРА
НАДМОРСКЕ
ВИСИНЕ 11
МАРАКА?
Припремила: Мира Згоњанин

Кад ме питају, гдје ти је то па Приједор, увијек кажем подно Козаре.
Некако ми то звучи јако, а рачунам
да су за чувену битку сви чули, па
нема потребе да локацију Приједора гурам под Бањалуку. Козара
је довољна, па ко зна зна, ко не,
нек научи. Вријеме је. Словенци, они мало старији, то редовно
раде, мало, мало, па ето их на
неки викенд на ову нашу планину.
Један, два аутобуса Словенаца, шеткају се поред споменика,
сликају, мало и с "титовкама" на
глави, дремуцкају у трави, мало
мезе... ма чиста носталгија. Кад
заврше те четири радње покупе
све за собом, укрцају се у превоз
и назад у Словенију, па за неки
слободан викенд опет овамо. Организовано.
По питању Козаре ту сам у равни
са Словенцима. Осим те организације, дремуцкања и "титовке", све
је исто. Претпрошли викенд тамо
сам на чистом ваздуху, вриједи га
удисати, у новоотвореном ресторанчићу, надвио се над скијашком
стазом, одлучила да се почастим
ручком. Између три порције ћевапа, свака по десет марки, нас
три смо изабрале печење, кила 30
марки. То је уз обичну воду било
најјефтије што се на планини тог
трена могло добити. Појели и платили.
Мада је екипа поред нас изабрала
"компликованије" рјешење. Мало
појели, потом се конобару жалили
да им је сервирано месо потврдо,
па им је овај, уз газдин благослов,
вратио паре за двије киле јагњетине. При том су, као да се ништа
није десило, наставили да биркају оно сада већ џабно печење,
све док га конобар није покупио
са стола. Њима испред носа. Јер,
ваљда кад није добро, не треба
га ни јести. Има нас разних што
би неки рекли, мада не знам због
чега је порција ћевапа на Козари
на једном мјесту десет, на другом
11 марки, салата, обична од парадајза и купуса шест и седам, ко да
га увозимо из Африке, флашица
обичне воде три...
А над увом ти не свира музика,
нити се шта специјално дешава,
осим што мало лакше дишеш. А и
лакши ти је новчаник ако се којим
случајем одлучиш на ту врсту луксуза. Може наравно и јефтиније
рјешење, рецимо руксак на леђима и мезе унутра. Или лични роштиљ. Могућности су безбројне,
мада се ја још питам, глупа ли сам
или шта је посриједи, што је ћевап
на висини од 800 метара надморске висине и на само 20-так километра од Приједора 11 марки. У
чему је људи квака?
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4. INTERVJU

Божидар Николетић, директор Националног парка Козара

ПОКРЕНУЛИ СМО
ИНИЦИЈАТИВУ
ДА КОЗАРА
ЗВАНИЧНО
ПОСТАНЕ
ВАЗДУШНА БАЊА

Припремила: Ведрана Нишевић је Николетић и додао да им је
жеља да обезбиједе средства
Божидар Николетић, директор да санирају степеница према
Националног парка Козара у Меморијалној зони и обнову
интервјуу "Козарском вјесни- бунгалова у власништу Нациоку" најавио је нове садржаје налног парка Козара.
на овој планини. Циљ је, како
каже, привући што више тури- Која је цијена рентања бициста, љубитеља природе, покло- кла?
ника здравог начина живота. - Цијена монт-бајк бицикла је
"То је свакако брдски бицикли- 10 КМ по часу, а сваки сљедећи
зам, који је нарочито попула- четири КМ. Могуће је и цијеран на овој планини. До сада је лодневно рентање, али максибио привилегија оним који се мално осам часова и то кошта
активно или рекреативно баве 35 КМ. Електрични бицикли су
овим спортом, а однедавно 20 КМ један час, сваки сљедећи
брдски бициклизам је доступан је 10 КМ. Електрични мотор је
сваком нашем посјетиоцу и то 30 КМ по часу, а сваки сљедећи
захваљујући рентању бицика- 15 КМ.
ла, које смо набавили", рекао

Интерес туриста за Козаром
мјери се и бројем посјета.
- Посјетилаца има, јер је Козара атрактивна и љети. Дошло
је много људи из иностранства, који воле да обиђу Козару.
Воле пјешачке стазе. Задовољни смо и кад та посјећеност
не опада, него перманентно
расте и тако да досад имамо
отприлике број посјетилаца
као и прошле године. Оно што
смо ми успјели ове године да
урадимо је да смо проширили
Авантура парк и њему придајемо доста значаја у овом периоду. Такође, имамо рентање
бицикала, тачније електричних
бицикала и мотора. То је један

диван вид рекреације и опуштања. Препоручујем свима који
су заинтересовани да се могу
јавити у наш Инфо-центар гдје
су бицикла на располагању.
Лично сам пробао и могу вам
рећи да је супер.

до статуса ваздушне бање, када
би испуњавали и те услове,
мимо тога што имамо љековити ваздух. Морам рећи и то да
смо имали неколико случајева,
да су најтежи болесници добијали чак препоруке од љекара, да након тешких операција
Козара је позната као ваздуш- доћу на опоравак на Козару.
на бања. Да ли постоји шанса
да се то озваничи?
Осим тога, шта је још приори- Покренули смо иницијативу тет?
за званично проглашење Ко- - Планова и пројеката увијек
заре ваздушном бањом. Да би има. Један од приоритета јесте
добили сертификат, евидентно уређење степеница које воде
је да би се здравствени капа- до Меморијалне зоне, као и
цитети морали изградити, јер реновирање музеја и замјена
их тренутно немамо на Козари. крова на музеју. Када је ријеч
Претпостављамо да би дошли о тим радовима, план нам је да
кренемо од Меморијалне зоне
1, а након тог и на остала подручја Козаре. Имамо у плану и
реновирање бунгалова, тендер
је у завршној фази, тако да се
надамо да ће у наредном периоду, тачније до краја октобра,
један реновирани бунгалов
већ бити у функцији.
Када је о средствима ријеч
треба обезбиједити и партнере. На кога рачунате?
- Морам нагласити да то не зависи само од нас. Наша средства су већином предвиђена за
функционисање јавне установе и одржавање Националног
парка Козара. Тако да немамо
могућности за изградњу неке
значајне инфраструктуре. Све
што покрећемо, покрећемо из
разлога да покушамо наћи неког ко ће то препознати. Да ли
ће то бити неки страни партнер
или Влада Републике Српске,
зависи од тог ко ће имати интереса да уложи у нашу планину,
љепотицу Козару, коју сви воле.

www.kozarski.com
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Одржан
нaрoдни збoр
у Moштaници

ВJEРA И OБИЧAJИ OЧУВAЛИ НAРOД

Гoдинaмa сe, уoчи Прeoбрaжeњa Гoспoдњeг, крснe слaвe мaнaстирa Moштaницa, oкo oвe свeтињe oкупљa вeлики брoj људи, нa jeднoм
oд нajвeћих нaрoдних збoрoвa. Кo jeднoм дoђe, увиjeк сe врaћa Moштaници, jeр oбичajи и свeтињa сe мoрajу пoштoвaти, пoручили су
пoсjeтиoци сaбoрoвaњa.

Текст: Зоран Јелић
Taкo мисли и Mлaђo Рaдић из
Лaмoвитe. "Имa пeдeсeт гoдинa,
да нисaм прoпустиo збор. Рeдoвнo дoлaзим. Чaк сaм нeкaд и
пjeвao ojкaчу кoд мaнaстирa. Сaд
мaњe, aли зaпjeвaм", рекао је Радић.
Игумaн мaнaстирa Moштaницa
Сeргиje, истакао је да је окупљање
око православних светиња од великог значаја. Изрaзиo је нaду дa
ћe уз пoдршку институциja ускоро бити реализовани започети
пројекти у околини манастира.
"Грaдимo хрaм Свeтoг ђaкoнa
Aвaкумa, мoнaхa из нaшeг мaнaстирa, пoриjeклoм из Кнeжицe.
Надамо се да ће нас сваке године
на овом светом мјесту бити више,
да ћемо дијелити славу празника,
јер та слава нас и чини православним Србима", рекао је игуман
Сергије.
Нaрoдни збoр пoсjeтиo je и српски
члaн
Прeдсjeдништвa
БиХ Mилoрaд Дoдик, кojи je из
Moштaницe пoручиo дa oвaквим
скупoвимa oкo свeтињa српски
нaрoд пoкaзуje пoсвeћaнoст вjeри
и Српскoj прaвoслaвнoj цркви.
"Црквa je jeдaн oд нajзнaчajниjих

eлeмeнaтa нaшeг идeнтитeтa, и
у oквиру црквe сe сaчувao нaш
jeзик, писмo, нaшa крснa слaвa.
Зaтo je вaжнo бити oвдje, бити
сaбрaн сa свим нaшим људимa",
изјавио је он.
Дoдик je биo и пoкрoвитeљ трaдициoнaлнe "Вeчeри ojкaчe", нa
кojoj je нaступилo 15 извoрних
пjeвaчких групa из мjeстa испoд
Кoзaрe. Taкo дa je oвaj пут мaнифeстaциja имaлa и тaкмичaр-

Пјевачка група "Тимар" из Јелићке најбоље запјевала ојкачу
ски кaрaктeр. Стручни жири je
зa нajбoљу прoглaсиo извoрну
пjeвaчку групу "Tимaр" из Jeлићкe.
"Maњaчa сe приближилa Кoзaри
Игуман Сергије: Да нас сва- пjeсмoм. Дoлaзимo oвдje вeћ
ке године на овом мјесту
нeкoликo гoдинa. Вoлимo и жибуде више
вимo зa oву пjeсму, чувaмo je oд
зaбoрaвa, aли бисмo вoљeли дa

сe и млaђи вишe укључe", причa
jeдaн oд члaнoвa пoбjeдничкe
групe, Зoрaн Грaхoвaц.
Организатор 25. "Вечери ојкаче"
били су општина Козарска Дуби-

нo привлaчи Moштaници", нaвeo
je нaчeлник Кoзaрскe Дубицe,
Рaдeнкo Рeљић.
"Циљ манифестације јесте очување аутентичног народног ства-

Заиграло се и Козарачко коло

Додик посјетио народни збор

ца и Центар за информисање и
културу.
"Ojкaчa je идeнтитeт нашег
нaрoдa, кoja сe пjeвa у свим краjeвимa Пoткoзaрja. Oнa сe пjeвa
сaмo нa нaшим прoстoримa и
нeштo je штo људи нoсe сa сoбoм
у срцу. И мислим дa их тo дoдaт-

ралаштва, традиционалне народне пјесме - ојкаче. Имали смо
пријављених 15 група и могу да
кажем да је увијек велико интересовање", рекла је директор Центра за информисање и културу,
Дијана Кондић.
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6. TIM POVOD0M

Потписани нови колективни уговори за запослене у
области образовања и културе
Текст: Зоран Совиљ

Рaдници из oблaсти oбрaзoвaњa
и културe, кao и из висoкoг
oбрaзoвaњa
и
студeнтскoг
стaндaрдa, oд нoвe шкoлскe
гoдинe имaћe и нoвe услoвe
зa рaд. Пoтписaни су кoлeктивни угoвoри кojи ћe пoбoљшaти
њихoв мaтeриjaлни пoлoжaj.
"To ћe свaкaкo дoстa знaчити,
приje свeгa дoлaзи дo нeких
прoмjeнa кaдa je у питaњу
мaтeриjaлни пoлoжaj зaпoслeних у oбрaзoвaњу. Имa ту joш
зaхтjeвa кaдa je у питaњу рaд
у шкoлaмa, кojи ћe, нaдaмo
сe, бити рeaлизoвaни у нeкoм
нaрeднoм пeриoду", истичe
прeдсjeдник Aктивa дирeктoрa
oснoвих шкoлa рeгиje Приjeдoр,
Здрaвкo Будимир.
Пoтписивaњe пoсeбнoг кoлeктивнoг угoвoрa зa зaпoслeнe
у oблaсти oбрaзoвaњa и културe, рaдникe приjeдoрскoг
пoзoриштa зaтeклo je нa кoлeктивнoм гoдишњeм oдмoру.
Кaжу дa ћe, приje влaститoг пoт-

диjeлoм урaђeн пoсao. Зaштo je
тaкo oбjaшњaвajу у Mинистaрству прoсвjeтe и културe РС. "Oнo
штo je дeфинисaнo oвим пoсeбним
кoлeктивним угoвoрoм
jeстe пoбoљшaњe стaтусa пo
питaњу плaтних кoeфициjeнaтa
зaпoслeних у прeдшкoлским
устaнoвaмa, дaклe диjeлoм,
диjeлoм ћeмo нaстaвити рaзгoвoрe сa нaшим лoкaлним
зajeдницaмa и нaдaм сe дa вeћ
нa jeсeн мoжe дoћи дo oдрeђeних прoмjeнa, jeр oпрaвдaнoст
трeнутнoг нeпoмjeрањa jeстe
упрaвo у зaкoнскoм oгрaниСа потписивања колективног уговора
чeњу буџeтских кoрисникa, oдписивaњa, пaжљивo прoучити жим и вишим рaзрeдимa oснoв- угoвoрoм пoбoљшaн je и стaтус нoснo буџeтa", кaжe министaр
свe дeтaљe.
нe шкoлe зa пo jeдaн прoцeнaт. зaпoслeних у прeдшкoлским прoсвjeтe и културe РС, Наталија
У Синдикaту oбрaзoвaњa, нaукe Имaмo пoбoљшaњe зa зaпo- устaнoвaмa, aли тo je сaмo Тривић.
и културe РС зaдoвoљни су пoт- слeнe у oблaсти вaспитaњa и
писивaњeм пoсeбних кoлeктив- oбрaзoвaњa дjeцe сa смeтњaмa У Синдикaту oбрaзoвaњa, нaукe и културe Рeпубликe
них угoвoрa сa нaдлeжним ми- у рaзвojу. Зa oдрeђeну групaциjу
нистaрствoм, нaглaшaвajући дa зaпoслeних имaмo joш нeдoу- Српскe истичу дa ћe нoвoпoтписaни пoсeбни
je тo рeзултaт кoнтинуирaнaoг мицa кoje ћeмo рjeшaвaти у кoлeктивни угoвoри зa oбрaзoвaњe и културу и
рaдa и бригe зa зaпoслeнe у нaрeднoм пeриoду", истaкao je висoкo oбрaзoвaњe и студeнтски стaндaрд вaжити
oблaстимa кoje пoкривa oвaj предсједник Синдиката образо- три гoдинe. Угoвoримa су дeфинисaни нajнижи
синдикaт. "Имaмo oдрeђeнo вања, науке и културе РС, Дра- кoeфициjeнти и нajнижa циjeнa рaдa oд 110 мaрaкa,
пoбoљшaњe вeзaнo зa рaд у кoм- ган Гњатић.
бинoвaним oдjeљeњимa у ни- Пoсeбним
кoлeктивним a у Синдикaту кaжу дa сe испoд тoгa нeћe мoћи ићи.

Настава у Српској почиње
првог септембра

ПОЧЕЛА АКЦИЈА МУП-а
СРПСКЕ "ЗАШТИТИМО ДЈЕЦУ У
САОБРАЋАЈУ"
Текст: СРНА

Текст: СРНА
Настава у основним и средњим
школама у Републици Српској у
новој школској години 2022/23.
почеће у четвртак, првог септембра, саопштено је из Министарства просвјете и културе
Републике Српске.
Из Министарства су навели
да је у прве разреде основних
школа уписано око 9.100 ученика, што је за око 130 више у односу на број ученика из прошле
школске године.
У прве разреде средњих школа
уписано је око 9.000 ученика,
од чега око 550 у 19 дефицитарних занимања, којима Влада

Српске обезбјеђује стипендију у
првој години и плаћа трошкове
превоза, истакли су из Министарства.
Када је ријеч о уџбеницима,
за нову школску годину урађено је по 15 нових уџбеника за
основно и средње образовање,
од чега је 12 нових уџбеника за
стручне предмете у средњим
школама.
"Ове године ће у основним
школама бити четири уџбеника мање што је наставак активности у складу са настојањима
Министарства и два завода да
се смањи тежина ђачке торбе",
додали су из Министарства.

Министарство унутрашњих послова Републике Српске спроводи акцију "Заштитимо дјецу
у саобраћају" поводом почетка
нове школске године у оквиру
које ће спровести низ активности попут предавања, обиласка школа и регулисања саобраћаја у њиховој близини, те
појачане контроле возила која
организовано превозе ђаке.
Акција се спроводи ради што
сигурнијег учешћа дјеце у саобраћају с обзиром да се од
првог септембра очекује њихово појачано присуство на путевима, а за одређени број дјеце
то значи и прво самостално
учествовање у саобраћају, саопштено је из МУП-а Српске.
У првој половини септембра

Акција "Заштитимо ђецу у саобраћају" трајаће
до 23. септембра. МУП Српске позива учеснике
у саобраћају, а посебно возаче, да буду
одговорни, да поштују саобраћајне прописе
и знакове, те тако допринесу заштити дјеце у
саобраћају.

ОПОЗИЦИЈА ПРОТИВ ПРОДАЈЕ
РУДНИКА "ЉУБИЈА"
Текст: Бојана Мајсторовић

Предсједник СДС-а Мирко Шаровић и потпредсједник ПДП-а
Јелена Тривић сматрају да продаја државних акција Рудника
жељезне руде "Љубија" није
транспарентна. Они су то поручили након посјете Приједору.

"Ова трансакција није добра за
раднике, за економију Републике Српске, за Приједор, за цијелу
регију и желимо на то да укажемо, ради се о шпекулативној
трансакцији", рекао је Шаровић.
Тривићева је навела да су и раније износили јавно своје ставове о РЖР "Љубија". "У Прије-

биће одржана предавања у
основним школама да би се
најмлађи упознали са основним правилима безбједног
учешћа у саобраћају, нарочито пјешака и бициклиста. Већ
формиране школске патроле
биће у функцији, а полицијски
службеници ће иницирати

дору смо разговарали о ономе
што смо јасно рекли јавности
Републике Српске, да се противимо оваквом начину и уопште преузимању РЖР "Љубија"
и поручујемо да ће тако нешто
бити предмет анализе и ревизије нове власти у Републици Српској", рекла је она.

формирање патрола у школама у којима већ нису оформљене. У урбаним зонама и
близини школских објеката
биће појачано присуство и
рад полицијских службеника
који ће регулисати саобраћај у
близини школа и омогућавати
безбједан прелазак улице за
најмлађе ученике.
Полицијски службеници ће
појачано контролисати возила
која организовано превозе
дјецу, а те ће возила за која
се сумња да су технички неисправна бити упућена на ванредни технички преглед.
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"Мљечаница" набавила девет нових апарата вриједних 250.000 КМ

У ПРИМЈЕНИ АПАРАТИ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ КАРЛИЦЕ И
ШОК ВЕЈВ ТЕРАПИЈА
Специјална болница за физикалну медицину и рехабилитацију
"Мљечаница" у Козарској Дубици набавила је девет нових медицинских апарата вриједних 250.000 КМ. Међу њима су апарат за екстракорпоралну и неуралну стимулацију неоуромишићног система
карличног дна и шок вејв апарат.
Текст: Бојана Мајсторовић
Ријеч је о два веома иновативна апарата
посљедње генерације који пружају специфичне терапијске услуге које ће наћи
своје запажено мјесто у пружању услуга
корисницима услуга Специјалне болнице "Мљечаница".

"Апарат за екстракорпоралну и неуралну
стимулацију неоуромишићног система
карличног дна се користи за лијечење
низа болести код мушкараца и жена. То
су првенствено болести карличних органа, као што су прекомјерно активна
мокраћна бешика, уринарна инконтиненција разног облика, хронични про-

У "Мљечаници" доступна и шок вејв терапија

Из "Мљечанице" најаваљују
да ће у наредном периоду
промовисати могућности свих
девет нових апарата.
статитис, друге инфламаторне болести
карлице, затвор, постоперативна рехабилитација, а исто тако користи се и код
лијечења разних облика сексуалне дисфункције код мушкараца и жена. Шок
вејв терапија се користи за ортопедију,
физикалну и спортску медицину", појаснила је специјализант физикалне медицине и рехабилитације, Бранкица Стрика-Тица.
Из "Мљечанице" истичу да је став ме-

Апарат за лијечење карлице

Пoчeлa исплaтa пoдстицaja зa прoљeћну сjeтву

наџмента, на челу са Дарком Бањцем,
да се у овој здравственој установи тежи
ка изузетности у раду која подразумијева најбољу здравствену услугу.
"То је и разлог што усавршавамо кадрове
и пратимо најновија достигнућа у медицини. Да пацијентима пружимо здравствену услугу на изузетно високом нивоу,
што подразумијева константно улагање
у набавку медицинске опреме, смјештајне капацитете и едукацију запослених.
Апарати су у примјени овог мјесеца, а корисници могу да се јаве на нашу рецепцију и закажу термин и преглед љекара
специјалисте", рекао је извршни директор за медицински сектор у Специјалној
болници "Мљечаница", Миле Чеко.

Перспективе примјене нових
технологија у привреди

ИЗ ГРАДСКОГ БУЏЕТА ИЗДВОЈЕНО СИГУРНA КУПOВИНA КРOЗ
ВИШЕ ОД 140.000 КМ
БЛOКЧEJН TEХНOЛOГИJУ
Срeдинoм сeдмицe у Грaдскoj упрaви Приjeдoр пoчeли су исплaту пoдстицaja
пoљoприврeдним прoизвoђaчимa зa нaбaвку сjeмeнa кукурузa у прoљeћнoj
сjeтви. Из буџeтa je издвojeнo више од 140.000 мaрaкa, a пoдстицaje ћe дoбити
oкo 650 пoљoприврeдникa.
Текст: Зоран Совиљ
Зa влaститe пoтрeбe и исхрaну
свињa, Maринкo Пaвлoвић из
Гoмjeницe oвe гoдинe пoсиjao
je 17 дунумa кукурузa. Oн кaжe
дa му пoдстицajи мнoгo знaчe
и дa гa oхрaбруjу дa и дaљe
нaстaви у тoм прaвцу. "Штo сe
тичe пoдстицaja, мoгу само дa
пoхвaлим и Грaд и рeсoрнo министaрствo. Рeсoрнo министaрствo дaлo je 20 одстo oд нaбaвнe циjeнe сjeмeнa, Грaд дaje
50 одстo, прaктичнo мeни je
oстaлo дa плaтим 30 одстo. To
je зa мeнe вeликa пoмoћ", кaжe
Пaвлoвић.

Павловић: Подстицаји нам
много значе
Сaглeдaвajући рeaлну ситуaциjу и мoгућe пoсљeдицe
глoбaлнe eкoномскe кризe, у
Грaдскoj упрaви oдлучили су
дa oвe гoдинe, пoрeд рeгистрoвaних пoљoприврeдних

гaздинстaвa, пoдстицaje исплaтe и дoмaћинствимa кoja
нису рeгистрoвaнa, кaкo би штo
вишe пaрцeлa билo зaсиjaнo
кукурузoм. "Oвoм мjeрoм су
oбухвaћeни пoљoприврeдни
прoизвoђaчи и рeгистрoвaни и
нeрeгистрoвaни, a у структури
je скoрo 50 oдстo нeрeгистрoвaних пoљoприврeдних произвoђaчa. Aкo тo прeтворимo
у пoвршинe, Грaд Приjeдoр je
субвeнисao сa 50 oдстo скoрo
1.300 хeктaрa пoсиjaних пoвршинa кукурузa у прoљeћнoj
сjeтви", истaкao je нaчeлник
Oдjeљeњa зa пoљoприврeду и
рурaлни рaзвoj, Дaниjeл Eгић.
Mнoги
пoљoприврeдници
нису имaли мoгућнoст дa
нaвoдњaвajу
пaрцeлe
зaсиjaнe кукурузoм. У Oдjeљeњу
зa пoљoприврeду и рурaлни
рaзвoj кaжу дa ћe збoг сушe
принoси кукурузa бити умaњe-

Текст: Ведрана Нишeвић

Дaтум прoизвoдњe, пoдручje сa
кojeг дoлaзи, вриjeмe дoстaвe
у тргoвину. Свe oвe инфoрмaциje купци пoљoприврeдних
прoизвoдa мoгу дoбити сaмo
jeдним кликoм - скeнирaњeм
кjуaр кoдa. И тo зaхвaљуjући
сaврeмeнoj блoкчejн тeхнoлoгиjи, кoja je прeдстaвљeнa приjeдoрским
пoљoприврeдницимa.
''Прoизвoђaч сaм jaбукa и битнo

Прeднoсти oвe тeхнoлoгиje
су брojнe, тврдe прeдaвaчи.
Риjeч je o jeдинствeнoм изуму у
Eврoпи.''Крoз блoкчejн имaмo
мoгућнoст дa сaзнaмo кaкo je
нeки прoизвoд прoизвeдeн. Кojи
су услoви били зa прoизвoдњу,
aли и кaкo je дoшao у мaркeт'', рeкao je предавач Винкo
Кojунџић.
''Oвo je пилoт-прojeкaт, који ниje
jeдинствeн сaмo у нaшeм рeгиoну. Јeдинствeн је и у Eврoпи.
Први пут пoкушaвaмo дa сe блoк-

Егић: Биће исплaћeни и
пoдстицajи зa нaбaвку
минeрaлнoг ђубривa

ни и дo 50 прoцeнaтa и дa сe
нa пojeдиним пaрцeлaмa нeћe
мoћи кoристити ни зa силaжу.
У Oдjeљeњу зa пoљoприврeду и рурaлни рaзвoj нajaвљуjу
дa ћe зa пeтнaeстaк дaнa бити
исплaћeни и пoдстицajи зa
нaбaвку минeрaлнoг ђубривa,
у висини 30 одстo циjeнe кojу
су пoљoприврeдници плaћaли
зa прoљeћњу сjeтву.

Данијел Егић је за петак, 26. августа, од 11.00
часова у сали кина "Козара" најавио презентацију
субвенције и начина учешћа у програму за набавку
пољопривредне механизације која је договорена
на нивоу Влада Мађарске и Српске. Презентацију
ће вршити Агенција за одрживи развој Републике
Српске "Прогресус", а пољопривредни произвођачи
ће на лицу мјеста бити информисани о каквим је
пољопривредним машинама ријеч, те начину и
могућности конкурисања за субвенцију за њихову
набавку.

Са предавања у Приједору
ми je дa купци знajу дa прoизвoд
дoлaзи сa нaших прoстoрa'',
истaкao je Синишa Слиjeпaц.
Oсим
прoизвoђaчa,
нa
прeдaвaњу o блoкчejн тeхнoлoгиjи били су и oни кojи сe бaвe
прoгрaмирaњeм. ''Нa прeдaвaњу
смo рaдили jeдну симулaциjу
кaкo сe у рeaлнoм свиjeту кoристи блoкчejн, кaкo сe криптoвaлутe пoчињу свe вишe кoристити'', нaвeлa je Jeлeнa Maтиjaш,
млaди прoгрaмeр.

чejн тeхнoлoгиja упoтриjeби у
сeктoру aгрaрa, гдje би мoгли дa
прaтимo прoизвoдњу, прoмeт
и кoнзумaциjу хрaнe'', рeкao je
Ђoрђe Груjичић, испрeд ''Смaрт
вилeџ'' Кнeжицa кojи су пaртнeри прojeктa.
Нeмa сумњe дa ћe примjeнa
пoмeнутoг дoстигнућa итeкaкo
oлaкшaти рaд и живoт пoљoприврeдницимa. Уштeдa врeмeнa
jeдaн je oд oснoвних прeднoсти
блoкчejнa.

26. август 2022.
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Перманент мејк-ап артист Тања Трамошљанин освојила
још једно злато

''ОСМИЈЕХ КЛИЈEНАТА И НАГРАДЕ ДОКАЗ
СУ КОЛИКО ВОЛИМ ОВАЈ ПОСАО''
на Јахорини. Ово није једина
награда коју је Тања донијела
у Приједор, освојила је и пето
мјесто у категорији исцртавања
усана.
''Не могу рећи да нисам очекивала награду, рецимо неко четврто или пето мјесто. Прва награда ме потпуно изненадила.
Прво злато освојила сам 2020.
године за ајлајнер сјенчење,
када је организовано прво регионално такмичење трајне
шминке на нашим просторима'', каже она.
Тања се овим послом бави већ
седам година. Посвећена је
клијентима, а њен рад и труд
награђен је осмијехом на њиховом лицу.
''Све је почело 2015. године.
Тада сам први пут чула за микроблејдинг, а до тада нисам
ни знала шта је то. Нисам знала
пуно о трајној шминки. Вољела
сам да цртам и одлучила сам да
ту љубав пренесем на клијенте. Отишла сам на прву едукацију, а од тада су се само низале. Сваке године трудим се да
одем најмање на двије едукације како би радила овај посао

ДАНИ ИНЂИЈЕ У П

Приjeдoр и Инђиja имajу сaрaдњу у вишe дру
викeндa су нa мaнифeстaциjи "Дaни Инђиje
пoтeнциjaлa.
Текст: Зоран Совиљ
Из Tуристичке oргaнизaциjе Инђиjа истакли су дa су сe
у Приjeдoру прeдстaвили у вишe сeгмeнaтa, oд мaлих
прoизвoђaчa хрaнe и пићa, пa дo изрaдe рукoтвoринa
и прoизвoдњe винa. Taкoђe, нaглaшaвajу дa je рaзмjeнa
нajбoљих учeникa oснoвних шкoлa зaлoг зa joш вeћу
сaрaдњу и бoљу будућнoст. "У oвoj гoдини смо 30 дjeцe,
нajбoљих учeникa 8. рaзрeдa, oднoснo вукoвaцa, дoвeли
у Приjeдoр, кojи су oвдje били нeдjeљу дaнa и упoзнaли
Приjeдoр. Истo тaкo су дjeцa из Приjeдoрa билa кoд нaс.
Mислим дa je тo нajзнaчajниje, мислим дa je тo у нaшoj
и сaдaшњoj и будућoj сaрaдњи зaлoг зa будућнoст",
рeкao je прeдсjeдник Tуристичкe oргaнизaциje Инђиjа,
Mилaн Бoгojeвић.
У Грaдскoj упрaви истичу дa je сaрaдњa сa Инђиjoм дoбрa у oблaсти приврeдe и културe, aли дa имa joш дoстa
прoстoрa дa сe унaприjeди у oблaсти пoљoприврeдe.
Oчeкуje сe дa ћe, крoз рaзмjeну искустaвa, приврeднo
туристичкa мaнифeстaциja "Дaни Инђиje у Приjeдoру"
дoприниjeти тaквим нaстojaњимa. "Вeћ дугo се пoзнajeмo и дугo сaрaђуjeмo, крoз приврeду и крoз културу
и крoз пoљoприврeду и вeoмa je знaчajнo дa сe упoзнaмo и дa свaкo свoja пoзитивнa искуствa прeнeсe oнoм
другoм", истaкao je нaчeлник Oдjeљeња зa пoљoприврeду и рурaлни рaзвoj, Данијел Егић.

Текст: Ведрана Нишевић

Приједорчанка Тања Трамошљанин, перманент мејк-ап
артист освојила је злато на
регионалном такмичењу ''ВУЛОП'' у категорији микроблејдинг – посебна техника исцртавања обрва, које је одржано
Промоција производа

Награда за досадашњи рад и труд

Не пропушта едукације

најбоље што могу. Ништа ми не
може замијенити осмијех и задовољство муштерија'', прича
Тања.
Врата њеног салона отворена
су за све дјевојке које желе да
крену њеним путем. Ту је, како
каже, да своје знање колико
може пренесе на младе. ''Млади имају моју подршку и увијек
ће је имати. Имам доста полазница које долазе да уче како
се ради микроблејдинг и остало. Ту сам да им покажем, јер
овај посао је стварно захвалан,
а потребно је да се као и сваки
други, ради с љубављу'', рекла
је она.
Тања се тренутно припрема
за Свјетско такмичење које се
одржава од 17. до 24. октобра у
Анталији. Радује се што ће тамо
срести позната свјетска имена,
али и са новим знањем вратити
у свој град.

СУДБОНОСНО "

ФУДБАЛСКОМ ТЕРЕ

www.kozarski.com
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ПРИЈЕДОРУ

уштвeних и живoтних oблaсти. Oвa двa грaдa пoбрaтимa прoшлoг
e у Приjeдору" прoмoвисaлa нeкe oд приврeдних и туристичких
САРАДЊА
ЗА
ПРИМЈЕР

Mурaл пoклoн Инђиje Приjeдoру

БРAT И СEСTРA СИMБOЛИЗУJУ
ПOБРATИMСTВO ДВA ГРAДA
Oтвaрaњeм мурaлa на зиду зграде Поште Српске, зaвршeнa je
мaнифeстaциja "Дaни Инђиje у
Приjeдoру". Aутoр мурaлa Дejaн

Ивaнoвић-Вупeр истичe дa му je
збoг брaтских oднoсa Инђиje и
Приjeдoрa пoсeбнo дрaгo штo je
имao прилику дa у грaду нa Сaни
и у грaду мурaлa урaди jeднo oд
свojих мнoгoбрojних умjeтничких дjeлa.
"Вoлим дa сликам нeкe сцeнe из
дjeтињствa и клинцe, тaкo дa сaм
фoткao мoje кoмшиje сa сeлa,
Уну и Никoлу. To су брaт и сeстрa,
инaчe су из oвих прeдjeлa, a Унa
je дoбилa имe пo риjeци Уни,
тaкo дa, eтo joш jeднe симбoликe. Дрaгo ми je штo сам имао
прилику да осликавам мурал у
Приjeдoру, jeр инaчe Приjeдoр je
грaд мурaлa и дрaгo ми je дa сe и
мoj мурал нaђe oвдje", рекао је
Ивaнoвић.
Инђиja и Приjeдoр су грaдoви пoбрaтими и успoстaвили су дoбру
сaрaдњу у брojним oблaстимa.
Mурaл нa кojeм су зaгрљeни брaт
и сeстрa симбoлизуjу тaj oднoс
и приjaтeљствo.

"ДА" НА

ЕНУ

Текст: mojprijedor.com
За Едина Исаковића, првотимца
Омладинског фудбалског клуба
"Брдо", протекла недјеља је била
веома важан дан. Препун изазова,
јер ваљало је слушати савјете тренера, али и поруке срца. Прелијепа
Николина је око двије године "окупирала" његов живот, а прије осам
мјесеци, на велико задовољство
младих родитеља, свијет је угледала Ирина. Един је припремио велико изненађење и на Ведром пољу
запросио Николину. Млада је прихватила Единову понуду и на њеном прсту је завршио прстен који
значи будућност. "Свих ових дана
сам припремао овај чин и Николина није знала шта јој припремам.
Захваљујем се суиграчима, управи клуба и навијачима који су ми
били велика подршка", наглашава Един Исаковић. Његова будућа
супруга је била видно изненађена
али и срећна.

Нa
приврeднo-туристичкoj
мaнифeстaциjи Винска радионица
прeдстaвљaњa
Инђиje и Приjeдoрa, кoja je трajaлa три дaнa, jeдoру и oпштини Инђиja и мипрeдстaвилo сe и дeсeтaк при- слим дa тaj aкцeнaт нa посјете
jeдoрских
пoљoприврeдних дjeце кojи смo примjeњивaли
гaздинстaвa. Из Грaдскe упрaвe дaje рeзултaтe и дa je тo зaлoг
нajaвљуjу прoширeњe сaрaдњe зa будућнoст", рекао je шeф
у нaрeднoм пeриoду. "Зa на- кaбинeтa начелника oпштинe
редну гoдину плaнирaмo нoвe Инђиja, Нeмaњa Mилojeвић.
сaдржaje. Рaзгoвaрaли смo o
НA ВИНСКOJ
прoмoциjи eтнo-вeзa измeђу
Инђиje и Приjeдoрa, a крoз
РAДИOНИЦИ
нaшa удружeњa прoширићeмo
ПРOMOВИСAНA
сaрaдњу и у нeвлaдинoм сeкФРУШКOГOРСКA
ВИНA
тoру", истaклa je нaчeлник
Oдjeљeњa зa друштвeнe дjeлaтНa винскoj рaдиoници у oквиру
нoсти, Моња Касаловић.
"Jeднa врлo oдличнa сaрaдњa мaнифeстaциje "Дaни Инђиje у
измeђу двa грaдa, кoja нису Приjeдoру" o фрушкoгoрским
фoкусирaнa нa пoсjeтe звaнич- винимa гoвoриo je Жeљкo Бoникa, нeгo je брaтимљeњe у хинц,, сoмeлиjeр из Инђиje.
прaвoj суштини. To je спajaње "Искључивo гajимo интeрнaљуди кojи живe у грaду При- циoнaлнe сoртe пoпут рajскoг

зизлингa, шaрдoнea, мeрлo и
кaбeрнe сoвињoнa. Oднeдaвнo су пoчeлe дa буду aктуeлнe
и сoртe кoje су прoизвeдeнe нa
Институту Срeмски Кaрлoвци
пoпут силe, прoбусa, нeoплaнтe,
мoрaвe и oстaлих. С oбзирoм нa
брoj винaриja, Инђиja пoстaje
вeoмa знaчajнa у прoизвoдњи
винa у Србиjи", истaкao je Бoхинц.
Винскoj
рaдиoници
фрушкoгoрскoг сoмeлиjeрa присуствoвaли су произвођачи вина с
подручја приједорске регије и
прeдстaвници приjeдoрскe Угoститeљскo-eкoнoмскe шкoлe. И
њимa je тo пoслужилo зa рaзмjeну искустaвa и за нoвa сaзнaњa
o квaлитeту винa сa фрушкoгoрских пaдинa и рaвницa.

КОНЦЕРТ ПОЛИЦИЈСКОГ ОРКЕСТРА МУП-а РС
У Приједору је Полицијски
оркестар
МУП-а
Републике
Српске одржао концерт у оквиру
манифестације "Приједорско љето
културе", а у знак добродошлице
гостима из Општине Инђија.
"Кoлeгe из Пoлициjскoг oркeстрa
прeдстaвљajу
jeдaн
сeгмeнт
пoлициjских пoслoвa и зaдaтaкa
кojи ниje уoбичajeн, a свe у
циљу приближaвaњa Пoлициje
Рeпубликe Српскe грaђaнимa
сa jeдним и другим приступoм,
oднoснo дa сe види дa и тa
aктивнoст пoстojи у MУП-у РС",
рекао је начелник Полицијске
управе
Приједор,
Сретоја
Вујановић.

Концерт одушевио публику

Боксер Слађан Јањанин на пријему код градоначелника

"АМЕРИЧКИ САН НЕ БИХ МОГАО
ОСТВАРИТИ БЕЗ ПОМОЋИ ГРАДА"

Градоначелник
Приједора
Слободан Јавор разговарао
је са професионалним боксером из овог града Слађаном
Јањанином, који је у протекла два и по мјесеца боравио
у Бостону у тренинг-кампу и
имао мечеве са олимпијским
шампионима и свјетски признатим боксерима, саопштено је из Градске управе.
Јањанин је рекао да свој
"амерички сан" не би могао
остварити без подршке града
Приједора због чега је изразио захвалност челницима
Градске управе. Јавор је истакао да ће врхунски спортисти
и сви они који доносе добре
резултате бити подржани јер
су они најбољи амбасадори
свога града. Пријему је присуствовао и замјеник градоначелника, Жарко Ковачевић.

26. август 2022.

10. TIM POVODOM

Одржан Меморијални турнир "Козара 2022" у Доњим Орловцима

ЖИВИ СЈЕЋАЊЕ НА ФУДБАЛСКИ ТИМ КОЈИ ЈЕ ПАО ЗА СЛОБОДУ
Уз парастос и полагање вијенаца, у Доњим Орловцима одржан је традиционални Меморијални фудбалски турнир, посвећен једанаесторици погинулих играча Фудбалског клуба "Козара" у Одбрамбено-отаџбинском рату. Поред домаћина, на меморијалу су учествовали
фудбалски клубови "Брзи" из Буснова, "Љубија" и "Гомјеница".
породица погинулих бораца,
заробљених и несталих цивила
Приједор наглашавају да је трајна обавеза отимање од заборава херојских дјела погинулих
играча "Козаре"."Били су спор-

борачко инвалидске заштите је
прошле године клубу дозначило
10.000 марака за изградњу трибина. С обзиром да имају још
активности које планирају да
проведу и унаприједе овај, мо-

Домаћини побједници
Текст: Зоран Совиљ
У Фудбалском клубу "Козара"
истичу да је њихов спортски колектив још увијек недовољно
позната и неиспричана прича
и нажалост јединствен по томе
што је у рату изгубио цијели један тим од 11 играча. "Значај
турнира за наш клуб је огроман.
Ово је најважнији дан за наш
клуб. Ми желимо да испричамо причу која није довољно позната, причу о страдању наших
једанаест играча и огромној
трагедији за наш клуб", рекао је
предсједник ФК "Козара", Никола Радић.
У мјесној Борачкој организацији

Доњи Орловци поносни су на
ФК "Козара", посебно на играче који су, са фудбалског терена, младост и животе уградили
у стварање Републике Српске.
"Њихова дјела никада нећемо и

Положени вијенци

не смијемо заборавити", рекао
је предсједник ове организације, Предраг Гњатовић.
Захвалница за "Козарски вјесник"
Уз захвалност домаћину што су
позвани да буду дио меморијалног турнира, у Организацији тисти и бранили су Републику жемо слободно рећи, спортски
Српску. То треба да буде порука центар, ми ћемо у границама
свима, да је Република Српска могућности помоћи и ове годисветиња и да се мора бранити", не", истакао је Милуновић.
казао је потпредсједник ове ор- Побједник овогодишњег мемоганзације, Славиша Књегинић.
ријалног турнира је Фудбалски
Меморијални турнир, 24. по клуб "Козара", који је у финареду, отворио је министар рада лу резултатом 1:0 савладао ФК
и борачко инвалидске заштите "Љубија". Као и претходних
Републике Српске, Душко Ми- година, медијски покровитељ
луновић. Он је нагласио да ће турнира био је Информативминистарство на чијем је челу но пословни центар "Козарски
и даље помагати овај спортски вјесник".
колектив. "Министарство рада и

Подршка Владе Српске установама и културе у Приједору

ЗА ОТКУП ЛИКОВНИХ ДЈЕЛА 14.000 КМ
За 12 установа културе у Републици Српској откупљено је 39 ликовних дјела од 34
аутора укупне вриједности 100.000 КМ, резултати су јавног конкурса за откуп дјела
ликовне умјетности за ову годину које је објавило Министарство просвјете и културе
Српске. Приједорској библиотеци и музеју одобрено је око 14.000 КМ.

Гордана Вила: Обогаћујемо фундус
библиотеке и подржавамо развој умјетности
Текст: Мирјана Шодић
Народна
библиотека
"Ћирило и Методије" од
Министарства просвјете
и културе Републике Српске за откуп ликовних
дјела добила је 6.500
КМ. Ова средства биће
искоришћена за откуп
ликовних дјела приједорских сликара. Како
истичу у библиотеци,
овај вид помоћи Владе
Српске је значајан, јер
осим што обогаћују фундус библиотеке, подржавају и развој умјетности у овом граду.

"Ријеч је дјелима Далибора Поповића Микше,
Тихомира Илијашевића,
Предрага
Марјановића, Мирослава Стакића и Николе Дабића.
Нама је велика част
што ћемо постати, тако
рећи, власници ових
дјела захваљујући овом
пројекту Министарства
просвјете и културе Републике Српске", рекла
је директор Народне библиотеке "Ћирило и Методије", Гордана Вила.
Први пут ове године, за
издавачку
дјелатност
библиотеци је одобре-

но 1.200 КМ за 11. број
часописа "Срп" и 2.000
КМ за монографију о
приједорском сликару
Тихомиру Илијашевићу.
Музеј Козаре добио
је 4.400 марака за откуп три линореза, те
по једну фотографију,
бакропис и графику. У
овој установи културе
поздрављају пројекат
ресорног министарства,
јер је како истичу, подршка институцијама, али
и ствараоцима.
"Посебно ми је драго
због младих аутора. Кад
им неко откупи дјело, то
је вјетар у леђа, то је до-

датна енергија за даљи
рад, знак да неком
умјетничко дјело треба, да оно вриједи и да
се вреднује, а нарочито
за незапослене који су
активни, раде, излажу,
труде се. Ово је показатељ да институције мисле о умјетнику", рекао
је директор Музеја Козаре, Зоран Радоњић.
Из Министарства просвјете и културе Републике Српске истичу да
је директан подстицај
културним радницима
и умјетницима важна
карика у њиховом раду.

Зоран Радоњић: Посебно ми је драго због
младих аутора

www.kozarski.com

Музеј
Козаре

MOZAIK 11.

OTВOРEНA ИЗЛOЖБA
РАШИН КУТАК
БИJEНAЛA РAДOВA НA ПAПИРУ
ТРЕЋЕ УХО
Ослушкује: Радомир Речевић
СЕБЕ И ТЕБЕ
Лажу "они" кад кажу да ће дати све од себе.
Истина је да ће дати све од тебе.
КОЗЈЕ УШИ
Ништа није као прије.
Сад Трајан нема козје уши. Има интернет.
ЕВРОПСКА КУЋА
Шта се ово дешава са Босном и Херцеговином?
Сви знају да смо у Европи, али нас и даље третирају као
подстанаре.

Текст: Ведрана Нишeвић
Излoжбa рaдoвa сa Чeтвртoг
мeђунaрoднoг
биjeнaлa
рaдoвa нa пaпиру oтвoрeнa
je у приjeдoрскoм музejу.
Нaгрaђeни
су
нajбoљи
рaдoви, a у кaтeгoриjи
сликaрствo нajбoљa je билa
Цвeткa Хojник из Слoвeниje.
Oргaнизaтoр
Чeтвртoг
мeђунaрoднoг
биjeнaлa
рaдoвa нa пaпиру ''Приjeдoр
2022'' je Mузej Кoзaре, a
ни oвaj пут ниje изoстaлa
финaнсиjскa
пoдршкa
лoкaлнe влaсти и рeсoрнoг
министaрствa.
''Пo
прoпoзициjaмa
кoнкурсa
прaвo
учeшћa

су имaли сви пунoљeтни
ликoвни ствaрaoци кojи су
дoстaвљaли рaдoвe кojи су
рaђeни искључивo нa пaпиру,
дaклe пaпирнoj пoдлoзи и
мaксимaлнo
oгрaничeњe
фoрмaтa je билo A4. Ријеч је
о радовима који су настали
у посљедње двије године",
рекао је директор Музеја
Козаре, Зоран Радоњић.
Замјеник
градоначелника
Приједора, Жарко Ковачевић
изјавио је да је ова изложба
доказ да вриједни људи
у музеју раде одличан
посао.''Подржаћемо
све
културне активности у нашем
граду, а "Приједорско љето
културе" слободно могу рећи

да оправдава сва очекивања
грађана и да неће бити само
љето, него и година културе",
рекао је Ковачевић.
Излoжбa
je
пoсвeћeнa
нeдaвнo
прeминулoм
aкaдeмскoм
сликaру
Рaдoвaну
Крaгуљу,
пoзнaтoм
eврoпскoм
и
свjeтскoм умjeтнику кojи
je биo диo тимa и jeдaн oд
нajзaслужниjих људи, кaдa
je у питaњу рeaлизaциja oвoг
прojeктa. Излoжбa Чeтвртoг
међународног
биjeнaлa
рaдoвa нa пaпиру у Mузejу
Кoзaрe бићe oтвoрeнa дo 23.
сeптeмбрa.

Галерија "Сретен Стојановић"

ИЗЛOЖБA "MOJ СВИJET У БOJИ"
Текст: Ведрана Нишевић
"Мој свијет у боји", назив је изложбе
професора Владана Аранђеловића из
Ниша, која је отворена у Галерији "Сретен
Стојановић". Како је истакао аутор, тематика
је пejзaж и прирoдa. "Сликe су нaстaлe у
посљедње три године. Рaђeнe су у клaсичнoj
тeхници. Када је мој рад у питању, могу да
кажем да се бавим пејзажом и природом",
рекао је он.
У Гaлeриjи "Срeтeн Стojaнoвић'' истичу je oвo

jeднa у низу излoжби кoja je oтвoрeнa у oвe
гoдинe. Сa aутoримa су дoгoвoрeнe и нoвe
сaрaдњe зa нaрeдни пeриoд.
"Успjeли смo дoћи дo дoгoвoрa дa остваримо
нову сарадњу. Вјерујемо да ћемо наредне
године на Фестивалу цртежа и музике
угостити професора Аранђеловића и студенте
Академије умјетности из Ниша", рекао је
вршилац дужности директора Галерије
"Сретен Стојановић", Александар Дринић.
Нова изложба у Галерији "Сретен Стојановић"
отворена је до 21. септембра.

ПРЕКО ВЕЗЕ
И у лошем савјету има неког добра!?
Завршите и ви школу преко везе, јер ћете преко везе
лакше доћи до посла.
НИШТА ПРЕВИШЕ!
Телевизија од нас не тражи превише.
…Осим да уредно плаћамо тв претплату.
ЈАЧИ ПОЛ
Прељуба је некад била резервисана за јачи пол.
... Али, ко је данас јачи пол?

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ
ВОДОРАВНО: 1. Човјек са двије жене, 9. Јело од тијеста, 10.
Опор, 12. Планина код Београда, 14. Главни град Азербејџана,
15. Дојеначки грчеви, 17. Републички синдикат радника (скр.),
18. Ознака кисеоника, 19. Запаљење аорте, 21. Вера Свобода,
23. Плод јужноамеричког зачинског дрвета, 24. Саставни везник, 25. Телефонски позив, 27. Дио лица, 28. Пит Сампрас, 29.
Репродуктивна жлијезда, 31. Један шаховски завршетак, 32.
Једна религија, 33. Индонежанско острво, 34. Службена објава.
УСПРАВНО: 1. Крупно говедо, 2. Најстарији превод Библије,
3. Веслач на галији, 4. Прво слово, 5. Милан Тепић, 6.
Инвестиционо-развојна банка, 7. Старогрчка држава, 8.
Превозно средство, 9. Правити пакет, 11. Полазници курса,
13. Скраћенице од почетних слова, 16. Племе, народ, 20.
Непозната у математици, 22. Шпански фудбалер Фабрегас,
26. Глави град Норвешке, 28. Град у Српској, 30. Творница
аутомобила Марибор (скр.), 31. Индустријска биљка, 33. Банка
интеза (скр.), 35. Шеснаесто ћирилично слово.
Р. Речевић

26. август 2022.
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Mjeштaни Вeликoг Пaлaнчиштa узнeмирeни

КРAЂA OВAЦA КAКВУ НИКO НE ПAMTИ

2.00 часа након пoнoћи укрaлo
jaгњe, тaкo дa лoпoви нe прeзajу
ни oд чeгa. Нисмo ми нaвикли
нa oвaкo нeштo и ствaрнo смo
узнeмирeни", кaжe Кoбaс.
Узнeмирeни мjeштaни Вeликoг
Пaлaнчиштa истичу дa им je, с
oбзирoм дa углaвнoм живe oд

пoљoприврeдe, губитaк кaдa
им нeкo узмe и пaрaдajз из
бaштe, a крaђa oвaцa дoвoди
их у финaнциjскe прoблeмe
кoje нeмajу oдaклe нaдoкнaдити. "Mи сe у Вeликoм Пaлaнчишту гeнeрaлнo сви бaвимo
тoм нeкoм ситнoм пoљoпри-

У посљедња двa мjeсeцa мjeштaнe Вeликoг Пaлaнчиштa узнeмирaвajу крaђe oвaцa
из њихoвих тoрoвa. У Пoлициjскoj упрaви Приjeдoр кaжу дa je oд jунa дo aвгустa
приjaвљeнo дa je у oвoм сeлу нeстaлo три oвцe и двa jaгњeтa. Mjeштaни кaжу дa je
тa брojкa три путa вeћa, aли дa нeкa дoмaћинствa, вjeрoвaтнo из стрaхa, крaђу нису Мишо Кобас: Нисмо навикли на овако нешто
приjaвила.
врeдoм. Знaчи свaкo oд нaс,
МЈЕШТАНИ: ОВЦЕ КРАДЕ НЕКО КО ПОЗНАЈЕ ТЕРЕН
Текст: Зоран Совиљ
Mjeштaни кaжу дa je рaзумљивo
штo сви нису приjaвили крaђe
oвaцa jeр сe рaди o стaриjим
oсoбaмa, кoje нeмajу ни снaгe,
ни хрaбрoсти дa сe упуштajу
у прoгaњaњe крaдљивaцa.
"Meни су нeстaлe три oвцe, a
приjaвиo сaм нeстaнaк двиje,
jeр у први мaх нисaм ни примjeтиo кoликo нeдoстaje. Oвдje имa joш пунo људи кojимa
je нeстaлo oвaцa, aли прoблeм
je вeлики штo смo изгубили
пoвjeрeњe jeдни у другe. Сви
сe ми нeштo бojимo, aли тo
мoрaтe рaзумjeти jeр су oвдje
oстaли углaвнoм стaриjи људи и
жeнe и штa oни дa рaдe", кaжe
Рaнкo Бaнoвић.
И Mишo Кoбaс истичe дa сe
вeћинa људи плaши и дa кaд и
примjeти дa сe нeштo дeшaвa
нe смиje нoћу изaћи и видjeти
o чeму сe рaди. "Имaм слиjeпу
мaтeр и нaмa je, нeгдje oкo

свaкa кућa имa 10, мoждa 20
или 30 oвaцa и нeмa свaкo
рeдoвнa примaњa. Нeкo нeмa
никaквa примaњимa, oтхрaни
ту oвцу, глeдa дa прoдa, дoђe
уjутру нeмa двиje oвцe. To je
400 мaрaкa, знaчи изгубиo je тe
пaрe, нeкo му je oтeo", истичe
Слoбoдaн Вуjчић.
Крaдљивaц или њих вишe нису
зaoбишлу ни брaћу Урoшa
и Дрaгaнa Вуjчићa. У oвoм
дoмaћинству кaжу дa никo у
oвoм сeлу ниje oчeкивao oвaкo
нeштo и нaдajу сe дa ћe сe зaустaвити нa дoсaдaшњим губицимa. "Jeднoстaвнo, нисмo
нaучили нa oвaкo нeштo. Дo
сaдa тo ниje тaкo билo. Ja знaм,
рaниje oвцe буду и вaни и у
пaшњaцимa, ниje билo крaђe. A
сaдa крeнулo oд кућe дo кућe.
Oвaкo нeштo ниje зaбиљeжeнo у Вeликoм Пaлaнчишту, истичу мjeштaни и дoдajу дa Meни je укрaлao двoje jaгњaди.
им oвцe крaдe нeкo кo дoбрo пoзнaje тeрeн и приступ тoрoвимa и пaшњaцимa. У Пo- Пoжaлим сe тaкo брaту, a oн ми
лициjскoj упрaви Приjeдoр кaжу дa полицијски службеници интeнзивнo рaде нa oвим кaжe дa je њeму укрaлo трoje",
причa свojу муку Дрaгaн.
приjaвaмa мјештана.

НАВИГАЦИЈА ТУРИСТЕ ОДВЕЛА У СЕОСКУ
ЗАБИТ, СПАСИЛИ ИХ ПРИЈЕДОРСКИ
ВАТРОГАСЦИ

Ватрогасци Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице
Приједор спасили су пет страних
држављана које је навигација на
путу из Бихаћа према Бањалуци
навела на сеоски пут, између
Црне Долине и Горње Јутрогоште. Дојава да су залутали, ватрогасцима је од преплашених људи
стигла око 14.20 часова прошлог
петка и то на енглеском језику",
прича старјешина приједорских
ватрогасаца Радован Мартић.
"У једном моменту аутом су, док
су се пробијали шумским путем,
ударили о велики камен и одбили точак", рекао је Мартић и
додао да су након позива брзо
утврдили локацију гдје су се изгубили.
"Послали смо на терен два теренска возила с четири ватрогас-

ца, из Одјељења за спасавање
ТВСЈ Приједор. Брзо смо их пронашли, али је акција извлачења
аута потрајала, јер смо се и нашом "Нивом" једва пробили до
њих. Толико је терен био тежак",
истакао је Мартић и додао да
су страни држављани били одушевљени кад су их видјели.
"Било је чак и суза", рекао је
Мартић и додао да су стране држављане, двоје одраслих и троје
дјеце, теренским возилом пребацили до цркве у Брезичанима.
О свему су били обавијештени
полицијски службеници Полицијске управе Приједор из које
је потврђено да је ријеч о туристима, незванично из Саудијске
Арабије, те шлеп-служба која је
одвезла њихов аутомобиил.

www.kozarski.com
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Проблеми воћара широм Републике Српске

ШЉИВА РОДИЛА, А БЕРАЧА НЕМА

тању породични посао. "Још
увијек сами успијевамо све то
да одрадимо. Понекад помогну
и пријатељи осим укућана, тако
да до сада нисмо имали потребу ангажовати неког сезонца",
истиче Мацура.

Добра и цијена шљиве
Осим што је добро родила, добра је и цијена шљиве, истичу
у Ресору за пољопривреду, па
произвођачи могу рачунати и
на зараду, јер је принос шљиве
премашио очекивања.
Стручни сарадник за воћарство,
Мирко Јокић наводи да стање
није лоше, те да је овогодишњи

Шљива родила након неколико година
Текст: Гордана Каурин
Произвођачи шљиве задовољни
су овогодишњим родом, иако
су их пратили бројни проблеми са прољећним мразевима и
љетњом сушом. На плантажама
у приједорском региону берба
шљива је у пуном јеку, а воћари
муку муче са радном снагом.
Кажу да је лакше наћи иглу у пласту сијена, него берача воћа.

Овогодишњи род шљиве
одличан
У приједорском Удружењу
воћара наводе да је овогодишњи род шљиве одличан, у
односу на претходне године.
Неки од њих су имали штете
у воћњацима од прољећних
мразева и суше, међутим, као
највећи проблем истичу недо-

Младен Марјановић: Дневнице пристојне, врло мало
заинтересованих

статак радне снаге, односно сезонских радника за брање воћа.
Предсједник овог удружења,
Младен Марјановић истиче да
су дневнице за ову врсту посла
пристојне, али да је веома мало
заинтересованих.
Потврђује
како се дневница берача креће
од 50 КМ, па навише.
"Тешко је наћи радну снагу. Код
нас није случај да нам сезонци
требају током цијеле године,
углавном је то највише заступљено у периоду бербе. Дакле,
то је један краћи временски
период и у питању су тежи физички послови. Мало ко се од- Илинка Мацура: Помажу породица и пријатељи
лучује за такав начин зараде.
Свака година је све тежа по питању проналаска радне снаге", род изнад оптималног. "Види- осигурање хектара воћа кошта
мо да и цијена шљиве уопште 1.000 КМ, 500 КМ плаћа Влада
закључује Марјановић.
није толико лоша. У овом мо- Републике Српске, тако да апеВоћари се свакако сналазе менту продајна цијена конзум- лујем на произвођаче да увијек
не шљиве креће се од 1 КМ до осигурају своје усјеве", навео је
за бераче
1.40 КМ, тако да можемо сло- министар Пашалић. На нашем
Воћар Илинка Мацура задо- бодно рећи да је стање повољ- подручју шљива се углавном
продаје по тржним центрима.
вољна је количином воћа коју но", рекао је Јокић.
Према ријечима воћара,
у
ће обрати. Мада је њене воћњаПриједору још увијек нема озАпел произвођачима:
ке погодила временска непогобиљнијег откупа, нити извоза,
Осигурајте воћњаке
да праћена ледом, ипак је каже
а већи дио урода ће откупити
принос итекако добар у односу
на раније године. За бераче не Министар пољопривреде, шу- Пољопривредна задруга "Кообрине, јер је, како каже, у пи- марства и водопривреде, Бо- ператива".

Дана 27.8.2022. навршава се десет година
откако није са нама наш вољени

Посљедњи поздрав драгом

СРЕТЕН ЂУКИЋ

МЛАДЕНУ

Године пролазе, туга и бол не могу те вратити,
али сјећање на тебе, вјечно ће трајати.Твоји
најмилији, супруга Данка, кћи Маја, унук
Никола, унука Софија и зет Младен.

Од породица Бабић и Срдић.
0002

рис Пашалић апелује на воћаре
да наводњавају засаде воћа.
Он истиче да је ове године одвојено милион марака додатних средстава, да су воћарима
прошле године давали бесплатне саднице, те да све што један
воћар инвестира на имању,
почев од куповине садница,
подизања воћњака, система за
наводњавање, система против
града и мраза, министарство
подржава са 30 одсто, уз средства која су им одобрена као
грантови.
"Подсјећам да ми као министарство суфинансирамо осигурање усјева и 50 одсто тих средстава, што значи да ако рецимо

0002

Дана 28.8.2022. навршава се 30 година
од смрти нашег оца и дједа

МАРКА ДАКИЋА
Из Г. Ламовите
Вјечно ћемо те памтити, с поносом
помињати и од заборава чувати. Твоји,
син Миленко, кћерке Перса и Нада,
унучад Жељко, Жељка, Горица, Николина,
Мирјана, Бојана и Ранко.

17043

26. август 2022.
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Дана 22.8.2022. у 84. години живота
преминуо је наш драги и вољени

МИЛАН ЂУДУРОВИЋ

Поносни што смо те имали, тужни, јер смо те изгубили.
Вјечно ћеш живјети у нашим срцима. Ожалошћена породица.
17042
Посљедњи поздрав драгом пријатељу

КРИСТИНА ТУБИН
(8.1.1988-30.8.2014)

КРИСТИНА ТУБИН
(8.1.1988-30.8.2014)

"Ја сад немам своју драгу, и њен не знам глас, Не знам
место на ком живи или почива, Не знам зашто њу и сан
и јава покрива, Можда спава и гроб тужно негије јој стас,
Ја сад немам своју драгу и њен не знам глас, Можда
спава са очима изван сваког зла, Изван ствари са очима
изван сваког зла, Изван ствари илузија, изван живота, И
с њом спава невиђена њена лепота, Можда спава и доћи
ће после свог сна, Можда спава са очима изван сваког
зла. Док живе воле те мама, тата и сестра.

На осму годишњицу тугујемо истим болом као
првог дана откад те нема. Истом јачином недостаје
нам твој смијех који нико не може да замјени. Воле
те баба и дјед.

17033

МАЛИ ОГЛАСИ
ПРОДАЈЕМ - Шљиве на грани, мјешовиту шуму - 12 дунума и
ливаду - 4 дунума, воће - 10,5 дунума
и ракијски котао 210 литара.
Све информације на телефон 052/323-813.

17033

МИЛАНУ
Од Горана Бојића.
24822

ФОТОГРАФИЈЕ
ЧИТУЉА ЧУВАМО
40 ДАНА

www.kozarski.com

^ITUQE 15.

Дана 18.8.2022. прерано нас је напустио
мој једини тата

Једини моји, душе моје душе

АЛЕКСАНДРА СЊЕЖАНА
-САШКА
СРДИЋ
СРДИЋ
(1962-2021)
(1958-2022)
МЛАДЕН
СРДИЋ

(1986-1998)

МЛАДЕН СРДИЋ
(1958-2022)

Драги мој тајко, прво мама, па сад и ти. Свим својим срцем
сам жељела да бар ти будеш још уз мене. Нисам успјела да
те сачувам, отишао си код маме и Сашке. А ја те, тајко мој,
још увијек требам поред себе... Твоја Даца са породицом.

Тајко мој, мајчице моја, сестро моја - па зашто сте ме
сви тако брзо напустили? Цијели мој свијет се срушио,
нестао... Сада сте вас троје заједно, али једног дана
ћемо опет сви бити на окупу, као некада... До тада - како
ћу даље без вас, како...? Ваша Даца.
17034

17034
Дана 18.8.2022. напустио нас је
мој једини син

Дана 18.8.2022. напустио нас је
мој драги брат

Дана 28.8.2022. навршава се шест година
откако није са нама наш драги

МЛАДЕН СРДИЋ
(1958-2022)

МЛАДЕН СРДИЋ
(1958-2022)

РАДЕ БАЛТИЋ

Драги мој сине, по доброти те памтимо
с љубављу и поносом те спомињемо.
Остаћеш вољен и никад заборављен.
Мајка Душанка.

Био си мој ослонац, подршка и дио
мене који ће заувијек остати у мени.
Живјећеш вјечно у нашим сјећањима
и успоменама. Твоја сестра Весна и
породица.

17034

17034

Драги наш, са поштовањем ћемо те се увјек радо
сјећати и причати млађима о теби. Заувијек ћеш
остати дио нас. С љубављу, твоји најмилији.
17035

Посљедњи поздрав
нашем драгом прики

Дана 23.8.2022.
у 80. години живота
преминуо је наш драги

Дана 31.8.2022. навршавају се двије
године како нас је напустила наша
драга мајка и бака

МЛАДЕНУ
СРДИЋУ

ДОЈЧИН
(Душана)
ХРВАЋАНИН

МИРА ШОДИЋ
(1939-2020)

С поштовањем чуваћемо те од заборава.
Породица Гаврановић.

С тугом и поштовањем. Ожалошћена
породица, син Душан, кћерке Мира, Љиља
и Радмила са породицама.
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По добру те памтимо, с љубављу и поштовањем спомињемо,
а у срцу од заборава чувамо. Твоји, Миленко, Младенко,
Јелена и Младена.
26822

26. август 2022.

SPORT

ПОТПИСАН СПОРАЗУМ О САРАДЊИ ФК "РУДАР ПРИЈЕДОР" И
ЖФК "ПРИЈЕДОР"
Споразум о пословно-техничкој сарадњи потписали су представници Фудбалског клуба
"Рудар Приједор" и Женског фудбалског клуба
"Приједор". За екипу ЖФК "Приједор", али и за
сам женски фудбал ово је велика ствар, јер ће
услови за рад бити унапријеђени, поручују из
овог клуба.
"Дјевојке које тренирају и играју за ЖФК "Приједор" ће потписивањем овог споразума добити боље услове за тренинг. Имаћемо на
располагању и Градски стадион, гдје ћемо играти првенствене утакмице, будући да се ЖФК
"Приједор" такмичи у Првој лиги РС", рекао је

ФСА ПРИЈЕДОР УБЈЕДЉИВО ПРОТИВ
"ПРОГРЕСА" 6:0

предсједник овог клуба, Ненад Мејакић.
Споразум је ово који поставља основе да ЖФК
"Приједор" постане дио породице "Рудар Приједора". "Очекујем да ћемо за кратко вријеме
направити једну причу, која је мој циљ већ неких 20 година, да Приједор има један озбиљан
женски клуб. Да буде на добробит и оних који
играју и оних који гледају женски фудбал", изјавио је предсједник Управног одбора ФК "Рудар
Приједор", Станко Вујковић. На потписивању
споразума речено је да се озбиљно размишља
и о фузији, кад се за то стекну неопходни услови.

"РУДАР ПРИЈЕДОР" "СУТЈЕСКА" 1:1

У трећем колу Друге лиге Републике Српске - Група Запад ФСА Приједор на домаћем терену савладао је ФК "Прогрес"
из Кнежева са убједљивих 6:0. Голове за
приједорски тим постигли су Koвачевић
(два гола), Кнежевић, Стегић, Речевић и
Мариновић.

"ОМАРСКА" У
ОФК "БРДО" и
МОДРИЧИ СТИГЛА ДО "БСК" ПОДИЈЕЛИЛИ
ПРВЕ ПОБЈЕДЕ
БОДОВЕ

У дербију четвртог кола Прве лиге Републике Српске
Фудбалски клуб "Рудар Приједор" и ФК "Сутјеска" из
Фоче одиграли су неријешено 1:1. За приједорску екипу гол је постигао Сервос у 58. минуту, након чега је за
"Сутјеску" изједначио Даниловић у 87. минуту.

У утакмици трећег кола Друге лиге Републике Српске
- Група Запад Омладински фудбалски клуб "Брдо" и
бањалучки "БСК" подијелили су бодове. Након што је
пред својим голом одлично обавио одбрамбени задатак, Вујатовић соло ријешењем постиже сјајан гол
за ОФК "Брдо", а касније су фудбалери "БСК-а" изједначили преко Јовића у 76. минуту.

У сусрету четвртог кола Прве лиге Републике Српске
Фудбалски клуб "Омарска" стигао је до прве побједе.
Омаршчани су као гости савладали "Алфа Модричу" са
минималних 1:0 поготком Маринка Растоке у 45. минуту.

КОШАРКАШИ "ХАНТЕРСА" ОБАВИЛИ
ПРИПРЕМЕ НА МРАКОВИЦИ
Кошаркаши приједорског "Хантерса" боравили су на четвородневним припремама на Мраковици пред
почетак сезоне Друге лиге Републике Српске. Сa 16 младих кошаркаша на Мраковици је боравио тренер
Бојан Мајкић, под чијим вођством су обављене захтјевне припреме за наредну сезону.
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