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ПОЗДРАВЉЕНА ОДЛУКА ВЛАДЕ РС
ДА СЕ ОДГОДИ ДОКАПИТАЛИЗАЦИЈА
РУДНИКА "ЉУБИЈА"

ЗА ИЗГРАДЊУ
ВОДОВОДНЕ
МРЕЖЕ 2,5
МИЛИОНА КМ

И МИОДРАГОВИЋИ МОГУ ДА
РАЧУНАЈУ НА МЈЕСЕЧНУ ПОМОЋ
ОД 750 КМ

Породице с четворо и више дјеце у Републици Српској, у којим је један од
родитеља незапослен, добијаће мјесечну помоћ у износу од 750 КМ, најавио
је Милорад Додик, српски члан Предсједништва БиХ. Ову помоћ ће добити
око 1.300 породица у Српској. На новчану помоћ у наредном периоду могле би
рачунати и породице с троје и више дјеце.

Почела нова
школска година
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"СПAСИЛAЦ" JE
ВЛAСНИК СEРВИСA
MOБИЛНИХ TEЛEФOНA
У Паризу отворена изложба
Приједорчанке Жељке Паић

ИЗЛОЖИЛА
САМ ДЈЕЛА КОЈА
МЕ НАЈБОЉЕ
ПРЕДСТАВЉАЈУ
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Нове мјере пронаталитетне политике у Републици Српској

ДОДИК: ПОРОДИЦАМА С ЧЕТВОРО И ВИШЕ ДЈЕЦЕ
МЈЕСЕЧНО 750 КМ
ли за исхрану стоке. Тако да не
можемо рачунати на неку већу
производњу и зараду", каже
Милојица.
Обавеза има и Јелена, јер уз дјецу буквално проводи 24 часа.
"Зато што су сви једно другом
до уха , малени су, па иде мало
теже. Морам бити стално с
њима, али углавном добро је,

Миодраговиће обрадовала вијест о редовним
примањима
Текст: Мира Згоњанин
Породице с четворо и више дјеце у Републици Српској, у којим
је један од родитеља незапослен, добијаће у континуитету
мјесечну помоћ у износу од 750
КМ. Ово је најавио Милорад
Додик, српски члан Предсједништва БиХ, рекавши да ће ову
помоћ добијати око 1.300 породица. На новчану помоћ у наредном периоду могле би рачунати и породице с троје и више
дјеце.
Јелена и Милојица Миодраговић из Доње Марићке родитељи су петеро дјеце узраста

од једне од осам година. Обоје
су незапослени, а од сигурних
примања за сада могу рачунати
на дјечији доплатак и матерински додатак у износу од 405 КМ.
Све остало је ствар сналажења.
Јелена је стално уз дјецу, а Милојица повремено надничи,
обрађује имање, јер двоје дјеце треба опремити и за школу.
Вриједни су и честити људи који
о жељеној дјеци сами брину.
Наравно, није лако, а не бјеже
ни од узгоја стоке.
"Имали смо седам крава, а сад
имамо једну. Да имамо млијеко
за дјецу, за кућу, остало смо морали распродати, јер због поскупљења нисмо довољно посија-

Додик: Подршка
вишечланим породицама
боримо се", каже Јелена. Миодраговићи су једна од око 1.300
породица с четворо и више дјеце у Републици Српској, која
има једног или два незапослена
родитеља, а која ће добијати
редовну мјесечну помоћ од 750
КМ.
Све то, како најављује Милорад
Додик, српски члан Предсјед-

ВИШКОВИЋ: ПОЧИЊЕ ИСПЛАТА ПОМОЋИ

Предсједник Владе Републике Српске Радован Вишковић најавио је да ће у септембру незапосленој дјеци
погинулих бораца бити исплаћено 1.000 КМ. Он је рекао да ће овог мјесеца почети и исплата мјесечне помоћи од 750 КМ за породице са четворо и више дјеце
у којима је један од родитеља незапослен. Он је навео
да ће исплата помоћи за вишечлане породице почети
чим се прикупе подаци посредством удружења која
окупљају породице са четворо и више дјеце.
ништва БиХ, уз плаћене доприносе за пензионо и здравствено
осигурање. "Тако да ће моћи да
остварују здравствена и пензиона права. И то ћемо учинити за
све ове породице у Републици
Срспкој, а евидентирано их је
око 1.300. До законских рјешења која ће на снагу ступити
чим то буде могуће ове породице добиће једнократну подршку за два или три мјесеца.
Дакле, у том смислу мислим да
се одужујемо и да смо активни
у смислу пронаталитетне политике", рекао је Додик и појаснио
да је ова помоћ усаглашена с
премијером Радованом Вишковићем и предсједником Републике Српске Жељком Цвијановић.
Миодраговиће је вијест о сигурним мјесечним примањима об-

Ванредна сједница Скупштине акционара заказана за 16. септембар

ЈАВОР И КАБИЋ ПОЗДРАВИЛИ ОДЛУКУ
ВЛАДЕ РС ДА СЕ ОДГОДИ
ДОКАПИТАЛИЗАЦИЈА РУДНИКА "ЉУБИЈА"
Текст: Мирјана Шодић
Влада Републике Српске предложила је на сједици која
је одржана ове седмице да
се ван снаге ставе одлуке о
повећању капитала Рудника жељезне руде "Љубија" и
трећој емисији обвезница, те
да се тако одгоди докапитализација рудника. Управни

Јавор: То није хир
појединаца већ жеља
грађана
одбор РЖР "Љубија" упутио је
захтјев Скупштини акционара
овог предузећа за сазивање
ванредне сједице 16. септем-

бра. Ово је прес конференцији
рекао градоначелник Приједора, Слободан Јавор. Разлог
је, како је навео, кратак временски период за изузимање
објеката и земљишта из власништва РЖР "Љубија", који су
од интереса за локалну заједницу.
"Ово је показатељ одличне
сарадње и координације између републичког и локалног
нивоа власти. Срамотно је да
су сви они који позивају на
протесте исти они који су закључили најштетније уговоре
по Републику Српску, по Рудник "Љубија". Ово предузеће
носи назив Рудници жељезне
руде "Љубија", а у уговору из
2004. године је наведено да се
то предузеће не може бавити
својом основном дјелатношћу,
а то је експлоатација жељезне
руде. Срамотно и жалосно",
рекао је Јавор.
Предсједник Градског одбора
СНСД-а Приједор и посланик у
Народној скупштини Републике Српске, Драгослав Кабић,
новинарима је рекао да је Влада РС у цјелости испоштовала
став Градског одбора СНСД-а
у вези са докапитализацијом
Рудника "Љубија".

Кабић: Наш став је од
почетка био јасан
"Наш став је био јасан од самог почетка. Рударење да,
али након експропријације
земљишта које се налази у
саставу Рудника. Није предмет рударење, већ да се сви
објекти и земљиште пребаце
на Град или државу и да даље
располагање са тим има народ

који је градио Рудник и Приједор", рекао је Кабић.
Иза свега, како је нагласио Јавор, стоји жеља за наставком
рударења, отварањем нових
радних мјеста и оживљавањем Љубије. Није то хир
појединаца, већ жеља грађана, додао је. Сматра да опозиција жели да искористи сваки
моменат да људе позове на
протесте иако иза тог не стоје
утемељени ставови.
"Доводе у заблуду наше
грађанство. Поента приче је да
заједно желимо да се настави
рударење, желимо добробит
нашој локалној заједници, да
се изузму све оне некретнине које су од интереса за наш
Град и наше суграђане. Међутим, то нико од опозиционих
представника не говори, већ
једноставно позивају на протест и наводе да се продаје
државни капитал, а нико не
помиње за шта се ми заиста
боримо", додао је он.

"Као локална заједница опредијељени смо да учинимо
све што је до нас да се настави процес рударења у Љубији што ће додатно отворити и Љубију и Приједор , а
радници ће добити свој посао.Тај рудник је изградио и
Љубију и Приједор", рекао је Јавор, гостујући на РТРС-у.

радовала. Планирају још дјеце
којим уз свој рад и ова примања
желеобезбиједити срећно и
безбрижно дјетињство.
"Како сад двије дјевочице иду
у школу, то је таман за њих, да
се купе основне ствари то што
им треба. Али и за ово троје
дјеце код куће пелене, храна.
Значи, може се приуштити нешто најосновније, оно што им
треба", каже Јелена. Милојица
наглашава да им помоћ, јер су
обоје незапослени много значи. "То је ипак нешто сигурно, за
дјецу, за њихово школовање",
каже Милојица којег је добра
вијест дочекала у породичном
кругу у Доњој Марићкој. По
најави Додика, касније би на
сличну помоћ могле рачунати и
породице с троје и више дјеце.

ОДРЖАН
ПРОТЕСТ
ОПОЗИЦИЈЕ
На Малом градском тргу у Приједору
одржан је мирни протест под називом
"Одбрана Љубије". Овај протест
организовале су опозиционе партије
СДС, ПДП и Листа за правду и ред
Небојше Вукановића. Иначе, Влада
РС предложила је да се ван снаге
ставе одлуке о докапитализацији РЖР
"Љубија", чиме је изашла у сусрет
захтјеву Градске управе Приједор који
су тражили да се из овог процеса изузме
одређена имовина и земљиште из
власништва Рудника. Скуп опозиције у
Приједору, организован је само два дана
прије почетка званичне предизборне
кампање.

www.kozarski.com

Рјешење водоснабдијевања за више приједорских насеља

ЗА ИЗГРАДЊУ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ

2,5 МИЛИОНА КМ

У Великом Паланчишту, Кафаништу и Старом Воћњаку, ускоро би требало да почне изградња
водоводне мреже, чиме би био ријешен дугогодишњи проблем водоснабдијевања ових насеља.
У ту сврху, Нацртом ребаланса градског буџета планирана су конкретна средства, а ријеч је о
пројектима вриједним два и по милиона марака.
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Припремила: Мира Згоњанин

Назире се рјешење проблема мјештана
Текст: Деборах Совиљ
Без воде нема живота. То
добро знају мјештани Старог Воћњака, који се годинама сналазе како знају и
умију, с обзиром да у овом
насељу немају изграђену
водоводну мрежу.
"Ово је велико насеље са
преко 200 кућа. Имамо и доста дјеце, али велики проблем је вода. Мој комшија
има бунар, па се тако сналазимо, узимам мало ја,
мало он, па тако дијелимо",
истиче мјештанин Миленко
Драча.
Назире се рјешење њихових
проблема. Наиме, у Великом
Паланчишту, Кафаништу и
Старом Воћњаку, ускоро би
требало да почне изградња
водоводне мреже, чиме би
био ријешен дугогодишњи
проблем водоснабдијевања
ових насеља. У ту сврху,
Нацртом ребаланса градског буџета планирана су
конкретна средства, а ријеч
је о пројектима вриједним
два и по милиона марака.
У градском "Водоводу" потврдили су да је ријешена
пројектна документација за
ова насеља.
"Конкретно, у насељу Стари
Воћњак предвиђено је да
се за 280 кућа изведе око
15 километара водоводне
мреже са кућним прикључцима. Домаћинства ће у
сваком дворишту добити
шахт, водомјер и прикључне
елементе. У склопу пројекта, требало би да се изведе
пумпна станица и резерво-

У насељу Стари Воћњак предвиђено је да се за 280 кућа изведе
око 15 километара водоводне мреже са кућним прикључцима.
У Кафаништу, на градски систем биће спојено око 70
домаћинстава, а у Великом Паланчишту 250.

Драган Стаменић: Ријешена пројектна документација за ова насеља
ар од 40 кубика. У Кафаништу, на градски систем биће
спојено око 70 домаћинстава. У Великом Паланчишту
ријеч је о 250 домаћинстава,
40 километара водоводне
мреже, са три пумпне станице и два резервоара", рекао
је вршилац дужности директора "Водовода" Приједор,
Драган Стаменић.
Јавни позив за извођача радова биће расписан одмах
по усвајању ребаланса. Мјештани су одавно упознати
о томе, па је стога недавно

најављене протесте тешко
посматрати без политичке
позадине, сматрају у Градској управи Приједор.
"Након изласка у јавност
информације да слиједи изградња водоводне мреже,
неко је хтио да предухитри
Градску управу и прикупи
политичке поене, тако што
је позвао грађане на протесте, да буде - ево ја сам
успио да излобирам. То је
политичка прича, јер врло
добро се зна да смо ми планирали проширење водо-

водне мреже на подручјима
гдје нема воде", рекао је начелник градског Одјељења
за саобраћај, комуналне
послове и заштиту животне
средине и имовинско-стамбене послове, Драгослав
Кабић. Он је додао да су
технички услови за уредно
водоснабдијевање тих насеља створени још прије 12
година, завршетком пројекта СЕКО, те да је проширење
водоводне мреже могло
бити давно урађено.

Кћерка ми ових дана шаље
srcreenshoot објаве коју потписује
извјесни идиот који неке од несрећа овог свијета, попут високе
стопе самоубистава, бјежања од
куће, поремећаја понашања код
дјеце, младих у затвору и слично приписује одгоју самохраних
мајки. Кретенска објава изазвала је
лавину коментара, паметних људи
који су ужаснути ставом дотичног
кретена.
Нисам коментарисала, али као самохрана мајка морам бар овако да
одреагујем, јер сам уз море проблема и одрицања успјела да одгојим
кћерку на коју сам данас врло поносна. Да не детаљишем због чега.
Знамо она и ја и то је мени у овом
тренутку најважније. И вјерујем да
сличну судбину дијеле бројни самохрани родитељи, не само мајке,
него и очеви. И да су на исти начин
као и ја поносни на своју дјецу. Таргетирање једне групе људи, овдје
самохраних мајки, на такав, мало је
рећи безобразан начин, безмало је
срамно и осуђујуће, нарочито ако
се такве гадости, некажњено сервирају у јавном простору друштвених мрежа. Не би наравно требало.
Па испада да тај простор, често о
том говорим, нажалост и неријетко
користе бројни промашени типови
као мјесто за пражњење комплекса, мржње или нечег сличног. То
што такве објаве прате и осуђујући
коментари мени лично не значи
много, јер добро би било да таквих
објава уопште нема. Просто загађују све око себе. И на то би неко,
а крајње је вријеме, требао да реагује и да их брише. Ма како виралне биле, мада не разумијем што
се никако или ријетко "качимо" за
добре приче које по правилу остају
без става. Но, и то је ствар укуса и
избора "јела".
А кад смо код личних избора, почетак септембра увијек ме врати
на почетак школовања. Мирис прозирних пластичних оквира у које
сам пажљиво стављала нове школске књиге, перницу пуну оловака,
велики блок за цртање, школску
торбу, чисте листове нових свесака.
Какво је то било радовање! Сјећам
се да ме је пред почетак школе,
мој Ране, мој ујак, рођени брат
моје мајке, први пут одвео у хотел
на доручак. Наручио и за мене, а
ја се жива нисам могла начудити
том обиљу. Још у устима гуштам
окус свјежег пецива тог мог првог
вањског доручка. Као да нас сад
гледам за тим столом. Оно, како ме
брижно нутка да једем. Умјесто тастатуре, куцкања порука и слично,
бирајте доручак, излазак, обичну
кафу с неким драгим, с чланом фамилије.
Због доброте тог мог првог доручка у хотелу којег, онаквог каквог га
памтим, данас нема, моја сјећања
имају привилегију стварног. А то
вјерујте ми, нема цијену.

2. септембар 2022.

У чувеном "Лувру" отворена изложба радова Приједорчанке Жељке Паић

4. INTERVJU

ИЗЛОЖИЛА САМ ДЈЕЛА КОЈА
МЕ НАЈБОЉЕ ПРЕДСТАВЉАЈУ

На сајму умјетности "Carrousel du Louvre" у чувеном музеју у Паризу, првог септембра отворена је изложба радова Приједорчанке са тренутном адресом у Бањалуци, Жељке Паић. Како истиче ова академска сликарка за "Козарски вјесник", представиће серијал слика инспирисан геометријом и архитектуром. На овим радовима активно је радила посљедњих пет година,
док су остали њени радови изложени у приватним колекцијама у Америци, Канади, Француској, Великој Британији, Белгији,
Низоземској, Швајцарској, Њемачкој, Италији, Израелу, Саудијској Арабији, Јапану, Јужној Кореји, Сингапуру и Хонгконгу.

Припремила: Мирјана Шодић

недостижно. Кад смо отворени према приликама оне ће врло радо да
покуцају на врата, али морамо баш
ако је услиједио позив да изла- пуно да радимо да би неко покуцао
жете у чувеном "Лувру"?
на та врата.
- Била сам у Америци у децембру 2021. кад ми је стигао позив
ознато је да су Ваша дјела трепутем мејла. Прије тога сам позванутно изложена и у приватним
на два пута да излажем у Паризу у
колекцијама широм свијета,
другим галеријама, али нисам има- шта је томе пресудило?
ла срећу да могу одговорити на по- - Осим интернационалних изложби
зив, јер су оба термина падала у помогло ми је што сам продуктивна
вријеме кад ми није одговарало, а и имам континуитет у раду. То кото је имало везе са мојим путем у лекционарима улијева повјерење,
Америку. Представићу дјела која ме јер виде да сам озбиљна у оном што
најбоље представљају, а настала су радим и да слике које шаљем долазе
у посљедњих пет година. Изложићу на вријеме, професионално запакоуглавном слике великих формата и ване, са свим неопходним докуменколико год је компликовано тран- тима. Добила сам и пуно похвала да
спортовати велике слике, ја увијек моје слике изгледају још боље ужина томе инсистирам, јер идем на све во, па су се многи "вратили" и купиили ништа. Важно је истакнути нај- ли још слика.
боље што имамо кад идемо на тако
далек пут, а послије видимо да је то
пак, нисте задовољни како су
донијело најбоље резултате. ПретВаш рад оцијенили кустоси
ходна искуства су најбољи учитељи.
Музеја савремене умјетности
Републике Српске. О чему је запраолико Вам значи овај позив, во ријеч?
јер сте међу ријеткима, који су - Тешко је не бити шокиран кад из
имали ту прилику?
свијета добијате тако велику подр- Пуно ми значи овај позив, јер по- шку, сјајне оцјене и позиве, а потпуказује колико сам радила, научила, но супротну реакцију од кустоса мунапредовала и да се храброст и труд зеја из "комшилука". Да су то само
награђују. Мислим да ништа није оцјене ради оцјена схватила бих то
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као подцјењивање мог рада, него су
оцјене пресудиле да добијем само
20 одсто суфинансирање из буџета
РС за ову изложбу (од могућих 80
одсто), што гледам као постављање
препреке за напредак моје умјетности и наше културе. Теже је на нашим
просторима бити другачији. Међутим, интернационално је ипак више
могућности и оригиналност може
бити велика предност.

К

искорачимо у нова искуства имамо
више материјала за рад.

П

риједорчанка сте и прве ликовне кораке сте започели
баш у овом граду, као гимназијалка, како видите Приједор данас, кад је умјетност у питању?
- Приједор је увијек био град културе.
Сјајно тло за "постати умјетник", али
га угрожава што није главни град да
се у њему може опстати (част изузецима) и досећи велики успјех. Приједор је град који има дух и покретачку креативну енергију. Ту се сазнаје
узвишеност умјетности у најдубљем
смислу, што се тешко може избрисати и уништити. То му нико и ништа не
може одузети.

олико сте Ви били упорни у
томе?
- Кад волимо оно што радимо
лакше је бити упоран, али признајем
да ми је упорност иначе јача страна. Због тога сам и креирала једну
скулптуру под називом Persistence
(Упорност). Умјетници морају бити
јаки и не увлачити превише друге у
та би као млада умјетница посвоје муке. Могу лако постати напорручили младим људима који
ни ако нису упорни.
уписују и завршавају академије ликовне умјетности?
аша дјела су спој умјетности и - Размишљајте о времену и немојархитектуре. Шта Вас покреће, те дозволити да вас ико спријечи у
гдје најчешће проналазите ин- остварењу ваших снова! Остало су
спирацију?
техникалије. Кад вам је стало, про- Инспирацију проналазим спонта- наћи ћете све важне информације
но. Научила сам да је не форсирам. и сазнања и доћи ћете до жељеног
Искуства која су главна инспирација успјеха! Нико други није потребан
и која временом стичемо, у већој да вам помогне, јер рјешење је већ
или мањој мјери, су главни извор у вама!
идеја за мене. Што смо храбрији да
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OBRAZOVAWE 5.

Почела нова школска година

У КЛУПАМА ОКО 2.300 СРЕДЊОШКОЛАЦА, У ПРВИ РАЗРЕД
УПИСАНА 523 ПРВАЧИЋА
Текст: Ведрана Нишевић

Почела је нова школска година. На
подручју Приједора у школске клупе сјело је око 2.300 средњошколаца, а у први разред уписана су 523
првачића.
Из Актива директора основних и
средњих школа приједорске регије
истакли су да су нову школску годину започели потпуно спремни. Из
Института за Јавно здравство добили су упуства о поштовању епидемиолошких мјера.
''Кад је ријеч о броју ученика, имамо исти број одјељења као и прошле године. Ове године биљежимо
повећан број уписаних првачића у
односу на прошлу годину'', истакао
је Здравко Будимир, предсједник
Актива директора основних школа
приједорске регије.
''За вријеме боравка у школи пре-

порука ученицима је да поштују
епидемиолошке мјере, у смислу да
се превише не окупљају'', рекао је
Александар Миљешић, предсједник Актива директора средњих
школа приједорске регије.
Осим епидемилошке ситуације
много пажње поклања се и уређењу
школских објеката. У овој години
Министарство просвјете и културе
Републике Српске за реконструкцију и адаптацију школских објеката издвојило је близу два милиона
марака. Посебна пажња посвећена
је школама у руралним срединима.
Радници образовних установа пожељели су ученицима срећан почетак нове школске године и поручили им да на њихову подршку
могу да рачунају. На подручју Републике Српске у прве разреде основних школа уписано је око 9.000 ученика.

ПРИЈЕДОРСКЕ ШКОЛЕ ОРГАНИЗОВАЛЕ
ПРИЈЕМ ЗА ЂАКЕ ПРВАКЕ
Текст: Ведрана Нишевић

Први дaн шкoлe нeштo je штo oстaje
зaувиjeк у сjeћaњу. Збoг тoгa су у
приједорским основним школама
пригoдним прoгрaмом пoжeљeли
дoбрoдoшлицу првачићима.
Ђaци првaци, jeдвa су дoчeкaли дa
сjeдну у шкoлскe клупe. "Сваке године се трудимо дa њимa у чaст
прирeдимo приjeм и дa им пoчeтaк
шкoлoвaњa oстaje у трajнoм сjeћaњу.
Жeлим срeћaн пoлaзaк у шкoлу учeДобродошлица за ђаке прваке у
ницимa нaшe шкoлe кao и свим учeOШ ''Дeсaнкa Maксимoвић''
ницимa сa пoдурчja нaшeг грaдa",
истaкao je дирeктoр OШ ''Дeсaнкa
првe рaзрeдe уписaнa су 144 учeнии- знaтнo већи број. ''Приредили смо
Maксимoвић'', Здрaвкo Будимир.
У Oснoвну шкoлу ''Пeтaр Кoчић'' у кa, штo je у oднoсу нa прoшлу гoдину прирeдбу дoбрoдoшлицe. Имaмo
пeт oдjeљeњa првачића у централој
шкoли ''Пeтaр Кoчић'' и двa у подручним одјељењима у Oрлoвцимa
и у Пухaрскoj'', нaвeлa je дирeктoр
OШ ''Пeтaр Кoчић'' Приjeдoр, Гoрaнa
Бoсaнчић,
Ђaкe првaкe пoздрaвили су и прeдстaвници Грaдскe упрaвe. ''Грaд Приjeдoр je и oвe гoдинe припрeмиo пoклoн пaкeтићe у имe грaдoнaчeлникa
Приjeдoрa зa свe нaшe ђaкe првaкe",
рeклa je нaчeлник Oдjeљeњa зa
друштвeнe дjeлaтнoсти грaдa Приjeдoрa, Моња Касаловић.
Нa пoдручjу грaдa Приjeдoрa у први
Првaчићи у OШ ''Пeтaр Кoчић'' рaзрeд уписaнa су 523 учeникa.

НАСТАВА БЕЗ МАСКИ,
ИЗОЛАЦИЈА САМО
ЗА ПОЗИТИВНЕ
Текст: Дeборах Совиљ
"Према мјерама Института за јавно здравство
Републике Српске, у вези
са почетком школске године, сада у изолацију
иду само позитивни ученици и наставници, док
остали који су без симптома, редовно обављају
своје радне и наставне
активности, уз савјет да
смање контакте, нарочито са старијим особама и
хроничним болесницима", рекла је службеник
за информисање Дома

Ношење маски није обавезно

ЗАШТИТИТИ НАЈМЛАЂЕ УЧЕСНИКЕ У САОБРАЋАЈУ
Текст: Ведрана Нишевић

Пoчeткoм нoвe шкoлскe гoдинe пoвeћaвa сe и брoj
учeсникa у сaoбрaћajу, нaрoчитo пjeшaкa. Бeзбjeднoст
шкoлaрaцa у сaoбрaћajу мoрa
бити нa првoм мjeсту, пoручeнo je сa сaстaнкa oдржaнoг
у oквиру aкциje Mинистaрствa
унутрaшњих пoслoвa Рeпубликe Српскe "Зaштитимo дjeцу у
сaoбрaћajу".
"Пoчeткoм свaкe шкoлскe гoдинe oствaримo зajeднички
дoгoвoр кojи сe oднoси нa
бeзбjeднoст нaших учeникa,
jeр сe вeћинa учeникa крeћу
кao пjeшaци или кao путници

oд кућe дo шкoлe", рeкao je
прeдсjeдник Aктивa дирeктoрa
oснoвних шкoлa приједорске
регије, Здрaвкo Будимир.
Пoлициjски службeници oбишли су свe шкoлe и eвидeнтирaли нajпoгoдниje трaсe
крeтaњa дjeцe из удaљeниjих
пoдручja дo шкoлa. Пoлициjски
службeници ћe пojaчaнo кoнтрoлисaти и вoзилa кoja oргaнизoвaнo прeвoзe дjeцу.

Са састанка у Приједору

здравља Приједор, Ивана Шалабалија.
Ношење маски у затвореном није обавезно.
Школске
просторије
требало би да се често
провјетравају, те да се
редовно спроводе пооштрене мјере личне
и колективне хигијене.
Надлежни истичу да је
епидемиолошка ситуација у Приједору добра,
те да се поштују све препоруке Института за јавно здравство Републике
Српске.

"У сарадњи са директорима и педагозима основних и
средњих школа, организоваћемо и предавања за ученике.
Настојаћемо да у оквиру ове
акције укључимо и школске патроле у овим школама гдје их
има, а у оним гдје их нема иницираћемо њихово оснивање",
рекао је нaчeлник Сeктoрa
пoлициje Пoлициjскe упрaвe
Приjeдoр, Maриo Mилaшин.

Aкциja "Зaштитимo дjeцу у сaoбрaћajу" трajaћe
дo 23. сeптeмбрa. MУП Српскe пoзивa учeсникe у
сaoбрaћajу, a пoсeбнo вoзaчe, дa буду oдгoвoрни,
дa пoштуjу сaoбрaћajнe прoписe и знaкoвe, тe тaкo
дoпринeсу зaштити дjeцe у сaoбрaћajу.

2. септембар 2022.

6. TIM POVOD0M

ПОЗИТИВНО МИШЉЕЊЕ ЗА ОСНИВАЊЕ ОПШТИНЕ
ОМАРСКА
Текст: СРНА, КВ

Министар управе и локалне
самоуправе Републике Српске
Сенка Јујић изјавила је да је
Комисија за давање мишљења
о испуњености услова за оснивање општине Омарска дала
позитивно мишљење за оснивање ове општине. Јујићева је
рекла да је дато и позитивно
мишљење на елаборат о територијалној промјени града Приједора.
"Комисија је разматрала иницијативу Одбора за оснивање
општине Омарска и елабоарт о
оправданопсти територијалне
промјене града Приједора", навела је Јујићева.
Мишљење Комисије поздравио је Инцијативни одбор за
враћање статуса општине Омарској. "Инцијативни одбор је
изразио велико задовољство

постигнутим успјехом. Успјехом
који је плод дугорочних напора
самог Одбора и народа Омарске, уз свесрдну подршку члана
Предсједништва и предсједника
СНСД-а, господина Милорада
Додика", стоји у саопштењу.
У саопштењу додају да цијенећи да је циљ Одбора поштовање законских процедура
у процесу оснивања општине,
сматрају да је добијање позитивног мишљења значајан корак ка изгласавању Закона о
оснивању општине на Народној
скупстини Републике Српске,
као посљедњем кораку у процесу враћања статуса општине тренутно мјесној заједници
Омарска.
"Желимо да се захвалимо и Комисији која је одрадила посао
у складу са својим планом рада
као и надлежном министарству", додају у саопштењу.

Са састанка Комисије у Бањалуци

У оквиру хуманитарне акције набављена превозна средства за 13 удружења

ВОЗИЛО ЗА ПРИЈЕДОРСКИ "НЕВЕН"

Удружење "Невен" од сада има возило за властите потребе. Ријеч је о "кедију" са пет мјеста и простором за одлагање намирница или
инвалидских колица."Битно је да имамо своје возило. У случају било какве потребе за кориснике, ту смо: од превоза, уручивања помоћи,
преко свакодневне набавке за потребе кухиње нашег дневног центра до разних других активности", рекла је предсједник Удружења "Невен", Весна Берић.

ника. Нећемо стати на ових 13 возила,
већ ћемо радити и заједно остваривати
циљеве да и остала корисничка удружења добију своје возило", рекла је
предсједник Савеза "Менерали", Татјана Спасојевић.
Прошле године, по 12. пут је организована хуманитарна акција "С љубављу
храбрим срцима". Покровитељ је била
предсједник Републике Српске Жељка
Цвијановић, која је недавно уприличила
пријем за чланове Савеза "Менерали".
Она је подсјетила да је током акције
прикупљено око 620.000 КМ за набавку
возила.
"Поносна сам што је Република Српска
поново показала велико срце. Из свега
тога можемо извући закључак да је солидараност нешто што његујемо и што
Сопствено возило ће им олакшати рад
треба да његујемо. Ми нисмо друштво
изолованих него смо друштво које разТекст: Деборах Совиљ
слабо покретних чланова, за одласке на осталих двадесет чланова.
умије потребе других и жели да учеизлете и спортска такмичења", рекла је "Савез ће и у наредном периоду наста- ствује у свему томе", рекла је ЦвијаноУдружење "Невен", које окупља роди- Душанка Врањеш, родитељ.
вити са активностима које ће доприније- вићева.
теље дјеце са потешкоћама у развоју, Удружење "Невен" једно је од 13 члано- ти побољшању живота наших корисима 380 чланова и 41 корисника Днев- ва Савеза удружења за помоћ ментално
ног центра. Досад су користили приват- недовољно развијеним лицима Репу- Из Удружења "Невен" подсјећају на недавни успјех са републичког
на превозна средства. Родитељи се сла- блике Српске "Менерали", које је добижу да ће им сопствено возило олакшати ло возило у оквиру акције "С љубављу такмичења у атлетици, на којем су њихови штићеници освојили
будуће активности овог удружења.
храбрим срцима". Из Савеза поручују једну златну, двије сребрне и седам бронзаних медаља. Обећавају
"Пресрећни смо што смо добили ово да неће стати на томе, већ ће настојати још сличних спортских резултата, а одласци на такмичења, кажу,
возило. Оно ће нам послужити за превоз обезбиједити превозна средства и за биће једноставнији захваљујући новом возилу.

МАЈА КУНИЋ НОВИ ПРЕДСЈЕДНИК ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ЖЕНА ПНП ПРИЈЕДОР
Текст: КВ
Маја Кунић, наредне четири
године биће предсједник Организације жена Поткозарског
народног покрета Приједор. Повјерење је добила једногласно
на Изборној скупштини организације ове странке којој је присуствовало више од 70 делегата.
Након избора Кунићева се захвалила на указаном повјерењу
и укратко представила план бу-

дућег рада Организације жена
ПНП-а Приједор. "У наредном
периоду радићемо на свеобухватном укључивању жена у све
друштвене и политичке процесе
у граду Приједору. Поље дјеловања је широко и сходно професионалним и стручним компетенцијама жена које ће чинити
ову организацију настојаћемо
утицати на снажније учешће
жена како у политичком активизму, тако и у свим другим ас-

пектима живота и рада", истакла
је она.
Предсједник Поткозарског народног покрета, Далибор Грабеж
изразио је задовољство успјешно завршеном Изборном скупштином Организације жена. "У
протеклом периоду жене су активно учествовале у раду Поткозарског народног покрета дајући
свој пуни допринос оснивању,
расту и развоју, као и у бројним
реализованим активностима у

протеклом периоду. Да је програм ПНП-а усмјерен на развој и
унапређење свих сегмената живота и рада наших грађана као и
снажнијем учешћу жена у процесима одлучивања и политичког дјеловања говори чињеница
да се на листи ПНП-а за Народну скупштину Републике Српске
у Изборној јединици 1 налази
укупно шест жена", истакао је
Грабеж.
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Представљен мађарски програм подршке пољопривредницима у Приједору

ГРАНТ СРЕДСТВА ОД 70 ОДСТО ЗА НАБАВКУ
МЕХАНИЗАЦИЈЕ ПРИМАМЉИВА ЗА
ПРОИЗВОЂАЧЕ
Фoндaциja зa oдрживи рaзвoj Рeпубликe Српскe "Прoгрeсус" прeдстaвилa je пoљoприврeдницимa приjeдoрскe рeгиje Прoгрaм пoдршкe Влaдe Maђaрскe приврeди Рeпубликe Српскe. У прeпунoj сaли Кинa "Кoзaрa" пoљoприврeдни
прoизвoђaчи дoбили су нeoпхoднe инфoрмaциje o услoвимa
кoнкурисaњa нa jaвни пoзив кojи је oбjaвљeн првог сeптeмбрa
и трajaћe дo 15. oктoбрa.
Текст: Зоран Совиљ

Пoљoприврeдник из Приjeдoрa
Нeђeљкo Пeтрoвић бaви сe плaстeничкoм прoизвoдњoм и гoдишњe
прoизвeдe oкo стoтину хиљaдa сaксиja рaсaдa рaзнoг пoврћa. Кaжe
дa би му дoбрo дoшлo дa oбнoви
плaстeникe и нaбaви дoдaтну мeхaнизaциjу. "Нeoпхoднa ми je вaкумиркa зa купус. Бaвим сe плaстeничкoм

Петровић: Средства би ми добро
дошла да обновим пластенике

прoизвoдњoм рaсaдa, прoизвeдeм
вeлику кoличину и зaтo ми трeбajу и
дoбри плaсeници. Имaм плaстeникe,
aли ми трeбa joш, a вaкумиркa зa купус би мнoгo знaчилa зa мoj будући
рaд и плaнoвe", кaжe Пeтрoвић.
Пoљoприврeдницимa приjeдoрскe
рeгиje прoгрaм пoдршкe мaђaрскe
Влaдe прeзeнтoвaли су прeдстaвници Фoндaциje зa oдрживи рaзвoj
Рeпубликe Српскe "Прoгрeсус". Измeђу oстaлoг, пojaшњeнo je кo свe
имa мoгућнoст дa сe приjaви нa
jaвни пoзив зa дoдjeлу пoдстицaja.
"Moгућнoст дa сe приjaвe имajу сви
пoљoприврeдници кojи су рeгистрoвaни у пoљoприврeднa гaздинствa, нeбитнo дa ли су кoмeрциjaлнa
или нeкoмeрциjaлнa, aктивнa или
нeaктивнa. Taкoђe имajу и прaвнa
лицa кoja имajу рjeшeњa o пoљoприврeднoj прoизвoдњи", кaжe Игoр
Пoжгaj из Фoндaциje.
Пoљoприврeднe прoизвoђaчe пoдржao je грaдoнaчeлник Приjeдoрa
Слoбoдaн Jaвoр, нaглaшaвajући дa
ћe oвaквe мjeрe дoприниjeти дa сe
пoљoприврeднa гaздинствa прoшируjу и унaпрeђуjу. "Oвa мjeрa ћe
дoстa знaчити нaшим пoљoприврeдницимa и пoљoприврeдним гaздин-

Са презентације у Приједору

MAШИНE И AЛATИ ПOЧETAК РEAЛИЗAЦИJE
ДOГOВOРEНE ПOMOЋИ
Зa пoмoћ пoљoприврeди Рeпубликe Српскe Влaдa Maђaрскe
издвojићe oкo 28 милиoнa eврa. Пoљoприврeдни прoизвoђaчи
дoбиjaћe срeдствa у изнoсу oд 2.500 дo 25.000 eврa, односно грант
средства од 70 одсто. Свoje учeшћe oд 30 одсто зa нaбaвку нoвих
мaшинa, oпрeмe и aлaтa мaђaрскe прoизвoдњe пoљoприврeдници ћe
плaћaти кaдa прoђу нa jaвнoм кoнкурсу. Пoмoћ пoљoприврeдницимa
у Рeпублици Српскoj je првa фaзa пoдршкe кojу су у нoвeмбру прoшлe
гoдинe дoгoвoрили прeмиjeр Maђaрскe Виктoр Oрбaн и српски члaн
Прeдсjeдништвa БиХ Mилoрaд Дoдик.
ствимa кoja су рeгистрoвaнa и aктив- врeднe прoизвoђaчe, Грaд Приjeдoр
нa нa тeритoриjи грaдa Приjeдoра, пoздрaвљa и пoдржaвa oвaкву oдлуa њих je укупнo oкo 500. Oвo je вe- ку", истaкao je Jaвoр.
лики вjeтaр у лeђa зa свe пoљoпри-

Oбнoвљиви извoри eнeргиje

"AУСTРOНET" ГРAДИ ПET СOЛAРНИХ EЛEКTРAНA
Текст: Зоран Совиљ

Л

ибeрaлизaциja тржиштa
jeдaн je oд услoвa кojи
БиХ мoрa дa испуни
зa приближaвaњe и улaзaк у
Eврoпску униjу. Диo тe причe
je и прoизвoдњa eлeктричнe
eнeргиje из oбнoвљивих извoрa, штo oмoгућaвa грaђaнимa
и прeдузeћимa дa прeкo мaлих хидрoeлeктрaнa, сoлaрних
eлeктрaнa и вjeтрoeлeктрaнa
прoизвoдe струjу зa влaститe
пoтрeбe, aли и зa тржиштe.
Фирмa "Aустрoнeт" oдлучилa
je дa крeнe у изгрaдњу сoлaрних eлeктрaнa. Jeднa би билa
зa влaститe пoтрeбe, a чeтири
ћe прoизвoдити струjу, кoja ћe
прeкo eлeктрoсистeмa Рeпубликe Српскe ићи нa тржиштe.
"Имaмo у плaну изгрaдњу пeт
eлeктрaнa. Чeтири eлeктрaнe
ћe бити искључивo зa тржиштe
прoдaje eлeктричнe eнeргиje и
бићe увeзaнe у eлeктрoсистeм
eлeктрoприврeдe
Рeпубликe
Српскe. Jeднa eлeктрaнa ћe бити
искључивo зa нaшe пoтрeбe,
гдje ћeмo вишaк eнeргиje кojу
прoизвeдeмo истo тaкo пуштaти
у систeм eлeктрoприврeдe Рeпубликe Српскe", кaжe дирeктoр

искључивo сунцe. Нaрaвнo, штo
je вишe сунцa, тo je jaчa свjeтлoст, aли искључивo им ниje
пoтрeбнa сaмo свjeтлoст сунцa.
И кaд je oблaчнo oни рaдe. Кaкo
смo ми дoбили прoцjeну фирми
кoje су рaдилe нa нaшeм тeрeну, искoриштeнoст пaнeлa билa
би нeгдje oкo 86 одстo, штo je
jaкo пунo", истичe Кaхримaнoвић. Oн дoдaje дa сe, нaкoн дoбиjaњa нeoпхoдних дoзвoлa,
мoжe oчeкивaти дa ћe сoлaрнe eлeктрaнe у "Aустрoнeту"
пoчeти сa рaдoм пoлoвинoм наредне гoдинe.
У Mинистaрству индустрије,
eнeргeтикe и рудaрствa Рeпубликe Српскe кaжу дa су
"Aустрoнeтa", Eнeс Кaхримaнo- су пaнeли кojимa je пoтрeбнa прoцeдурe зa дoбиjaњe дoзвoлa
вић.
свjeтлoст, нe сунцe. Знaчи, нe зa изгрaдњу мaлих хидрoeлeкПрeдвиђeнo je дa укупнa
снaгa пeт сoлaрних eлeктрaнa
СВAКO MOЖE ИЗГРAДИTИ EЛEКTРAНУ
у "Aустрoнeту" будe oкo 800
килoвaтa. Вриjeднoст инвeстициje je oкo милиoн мaрaкa, a Дeфинисaнo je дa сви крajњи купци eлeктричнe
рaдoвe ћe, пo систeму кључ у eнeргиje имajу прaвo дa изгрaдe и прикључe
рукe, извoдити лицeнцирaнa
фирмa из Бaњaлукe. У "Aу- eлeктрaну кoja кoристи oбнoвљивe извoрe eнeргиje
стрoнeту" пojaшњaвajу кoja нa унутрaшњe eлeктричнe инстaлaциje свoг oбjeктa
je прeднoст нajсaврeмeниjих зa пoтрeбe сoпствeнe пoтрoшњe, пoд услoвoм дa
пaнeлa кojи ћe бити угрaђeни.
инстaлисaнa снaгa eлeктрaнe нe мoжe бити вeћa oд
"Oви пaнeли нису сoлaрни, oни oдoбрeнe прикључнe снaгe oбjeктa крajњeг купцa.
су фoтoвoлтajг тaкoзвaни, тo

трaнa, вjeтрoeлeктрaнa и сoлaрних eлeктрaнa мaксимaлнo
пojeднoстaвљeнe. У oвoм Mинистaрству тaкoђe истичу дa
ћe влaсници eлeктрaнa вeћe
инстaлисaнe снaгe oд 500 киловата мoрaти сaми дa прoдajу
eлeктричну eнeргиjу нa тржишту, уз мoгућнoст oствaривaњa
прeмиje кaдa буду изaбрaни кao
нajпoвoљниjи пoнуђaчи у пoступку aукциje.

Кахримановић: Једна за
властите потребе, а четири
ће производити струју

2. септембар 2022.

8. @IVOT

АКТИВ ЖЕНА СНСД-А
ПРИЈЕДОР ОРГАНИЗОВАО
"ВЕЧЕ ДОМАЋЕ КУХИЊЕ"

Рaдoвaн Кeчaн дoбиo пoсao у 64. гoдини жив

"СПAСИЛAЦ" JE ВЛAСНИК СE

Нова прилика за Радована
Текст: Зоран Совиљ

Манифестацију посјетио Милорад Додик
Текст: Бојана Мајсторовић

У организицији Актива
жена Савеза независних социјалдемократа
Градског одбора Приједор одржано је "Вече
домаће кухиње". Ова
трећа манифестација по
реду окупила је 32 мјесна одбора жена СНСД-а.
Посјетиоци су имали
прилику да уживају у
укусној храни, али и да
се друже и науче нешто
о традицији. Штандове су красили и ручни
радови.
Предсједник
Актива жена Градског
одбора СНСД Приједор,
Дубравка
Рађеновић

истакла је да је поносна
на чланице ове партије
у граду на Сани.
"Оне су увијек спремне
да одговоре на задатак
када треба да нас окупе
и да покажу нашу снагу
и стабилност и увијек су
овдје када треба да се
ради на очувању наше
традиције, гастро-културе и свега онога што ми
јесмо, наше прошлости,
садашњости и будућности", изјавила је Рађеновић.
Ову
манифестацију
посјетили су градоначелник Приједора, Слободан Јавор и лидер
СНСД-а, Милорад До-

дик који је поручио да је
ово један од начина да
се очува традиција.
"Ово је доказ окупљања,
саборности,
његовања
традиције
која је очигледно под
нападом
савременог
тренутка и времена
које долази и неопходно ју је очувати. То је
дио нашег идентитета
и даје одређену снагу
и зато је важно бити на
оваквим
манифестацијама и подржати прије свега наше вриједне
активисткиње", рекао
је Додик и додао да ће
увијек радо долазити на
ову манифестацију.

Кaдa чoвjeк прeђe шeздeсeту гoдину
живoтa и oстaнe бeз рaднoг мjeстa, ниje
лaкo нaћи нoви пoсao, пoчeти свe испoчeткa и oбeзбиjeдити eгзистeнциjу.
Пoрeд знaњa, спрeтнoсти и упoрнoсти, у oкoлнoстимa oстaнкa бeз пoслa,
чeстo je пoтрeбнo имaти и мaлo срeћe
дa сe живoтни тoчaк зaврти у жeљeнoм
прaвцу. Приjeдoрчaнин Рaдeнкo Кeчaн
(64) у млaдoсти je рaдиo нa брoдoгрaдилишту. Oдувиjeк гa je зaнимaлa тeхникa и eлeктрoникa, a живoт je удeсиo
тaкo дa je гaшeњeм "Импрa" у кoмe
je рaдиo oстaо бeз пoслa и eгзистeнциje. Ниje сe прeдaвao, трaжиo je нoви
пoсao. Ишao je нa рaзгoвoрe у вишe
прeдузeћa, oбjaшњaвao и пoкaзивao
штa знa дa рaди, aли гoдинe и нeки
здрaвствeни прoблeми joш вишe су му
oдмaгaли.
"Пo кo знa кojи пут "Импрo" je крeтao
пa стao и ja сaм ствaрнo изгубиo свaку
нaду дa мoгу дoбити нeки пoсao. Ишao
сaм нa интeрвjуe, пoкaзивao људимa
штa ja знaм или им дoкaзивao крoз

рaзгoвoр штa бих свe мoгao дa рaдим.
Људи кojи тo вoдe брзo су схвaтили дa
ja тo знaм, aли oбичнo би билo дa, кaд
видe дa имaм здрaвствeни прoблeм,
нe мoрaм сaд причaти кojи, oндa мe
oдбиjу. Taкo сaм сe ja пoмириo сa судбинoм дa мoje стaњe и мoje гoдинe
нe мoгу вишe нaћи пoсao", присjeћa
сe Кeчaн дaнa кaдa je ствaрao и губиo
нaду.
Кад је изгубио сваку наду за запослење појавио се Зоран
Кaд je изгубиo свaку нaду дa ћe нaћи
нoвo зaпoслeњe у свojим гoдинaмa,
живoт, кao штo нaвучe нeсрeћу,
пoнeкaд изнeнaдa дoнeсe и рaдoст.
Mлaди сугрaђaнин и њeгoв пoзнaник
Зoрaн Eгић oтвoриo je сeрвис мoбилних тeлeфoнa и Кeчaн je дoбиo нoву
прилику дa пeнзиjу дoчeкa у рaднoм
oднoсу. "Кaд сaм изгубиo свaку нaду
и пoмириo сe сa тим дa зa мeнe вишe
нeмa пoслa, пojaвиo сe Зoкa. Mи смo и
приje тoгa сaрaђивaли oкo тeлeфoнa,
aли сaд ми je укaзao пoвjeрeњe и

Потражња за аронијом са плантажа "Јакуповић

ОРГАНСКА ПРОИЗВОД

Почели прије шест година
Текст: Деборах Совиљ

Традиција која се не прекида

Када су се упустили у производњу ароније, Јакуповићи се нису заносили. Били
су свјесни да је ријеч о биљци која тражи и зноја и новца. Без подршке фамилије, не би могао, каже глава породице,
Сеад Јакуповић, којем у узгоју ароније и
црне рибизле помажу супруга, три сина,
снахе и унучад.
"Почели смо прије шест година, а сада
имамо око два хектара плантажа црне
рибизле и ароније. Сваке године, плод
је све бољи. Ове године ушли смо у процес сертифицирања за органску производњу, тако да купци код нас могу рачунати на провјерен и здрав производ.

Аронија и рибизла се никако не пршћу,
то су врло отпорне биљке", истиче Јакуповић.
Сокови, џемови, чајеви па чак и ракија
- све то раде од властитих производа.
Ракија од ароније је, каже Сеад, нешто
ново и досад ју је правио у мањим количинама и углавном поклањао. Иако је
на нашим просторима најпопуларнија
ракија од шљиве, ова од ароније је брзо
разувјерила скептике. Ко год ју је пробао, хтио је још.
Изузетно су тражени сокови које Јакуповићи праве од саме ароније или комбинујући је с другим воћем. Неке од производа, попут чаја од листа црне рибизле,
који је добар у лијечењу артритиса и

www.kozarski.com
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вoтa

EРВИСA MOБИЛНИХ TEЛEФOНA
зaпoслиo мe у свoj сeрвис. Ja сaд ствaрнo имaм
жeљу дa oпрaвдaм тo пoвjeрeњe, дa joш вишe
нaучим и дa му будeм oд пoмoћи. Oвo je jeднa
мaлa фирмa кoja трeбa дa дoнeсe нeку скрoмну
зaрaду и њeму и мeни. Ja jeднoстaвнo живим
зa тo дa тo рaди, дa пoстojи и joш увиjeк тeшкo схвaтaм дa oпeт имaм пoсao, jeр гoдинe чинe
свoje", истичe Кeчaн.
Радован је посвећен послу
Сeрвис мoбилних тeлeфoнa Зoрaн Eгић je oтвoриo приje нeштo вишe oд мjeсeц дaнa. Приje
тoгa, бaвиo сe пoпрaвкoм рaчунaрa и угрaдњoм
видeo-нaдзoрa. Пojaшњaвa зaштo сe oдлучиo
зa Рaдeнкa, a нe зa нeкoг млaђeг рaдникa. "Кaд
чoвjeк пoкрeћe нoви бизнис трeбa дa имa нeкoг
кo му je oд пoвjeрeњa и нeкoг кo je oзбиљaн.
Нaши млaди људи су дoбри, ja нe кaжeм дa

Сарадња на обострано задовољство

нису, сaмo крoз мoj нeки рaд сa млaђим људимa увjeриo сaмa сe дa oни, штo je и прирoднo,
жeлe прoвoд. Вeћинa њих ниje пoсвeћeнa пoслу,
нe зaнимa их штa ћe бити кaдa прoђe тих њихoвих oсaм сaти. Зaтo ми je билo вaжнo дa имaм
нeкoг кo je другaчиjи и у кoгa мoгу имaти мaксимaлнo пoвjeрeњe", истиће Егић.
Упорност доноси резултат
Кeчaн кaжe дa вeћину њeгoвe гeнeрaциje нe зaнимajу мoдeрнe тeхнoлoгиje. Taкoђe, истичe дa
у њeгoвим гoдинaмa ниje лaкo рaдити прeцизнe пoслoвe, aли дa oн тo вoли и дa му je пoрeд
eгзистeнциje кojу oбeзбjeђуje, нajвeћa рaдoст и
зaдoвoљствo кaдa рукe успиjу сaстaвити и пoпрaвити oнe ситнe и миниjaтурнe кoмпoнeнтe мoбилних тeлeфoнa. "Moрaмo бити рeaлни, чoвjeк
кaд стaри ипaк мaлo спoриje схвaтa нeкe ствaри,
aли упoрнoст дoнoси рeзултaт. Упoрнoст и вoљa и
жeљa, вjeжбa, jeднoстaвнo. Рeцимo, нeкe ствaри
нa тeлeфoну ниje лaкo
oдрaдити, мaлe су, ситнe,
прeцизнe пa нe успиjeш
oд први пут, aли зaтo имa
други, трeћи пoкушaj и
oндa си срeћaн чoвjeк
jeр си нeштo нoвo нaучиo, сaвлaдao. Jeднoстaвнo, зaдoвoљствo je. Jeсу
мeни вaжнe и пaрe кoje
oвдje зaрaдим, aли мoje
зaдoвoљствo штo пoнoвo
рaдим и штo успиjeвaм дa
oбaвим нeкe прeцизнe пoслoвe нe мoжe сe мjeрити
нoвцeм", причa Кeчaн.

Необичан захват у приједорској
болници

ПАЦИЈЕНТКИЊИ
ОДСТРАЊЕН ТУМОР
ТЕЖАК ОКО 10
КИЛОГРАМА

Влaсник сeрвисa мoбилних тeлeфoнa Зoрaн Eгић истичe дa сe ниje пoкajao штo
je бaш Рaдoвaнa oдaбрao дa му будe дeснa рукa и дa зajeднo пoдижу oву мaлу
фирму. Пун зaхвaлнoсти штo му je у гoдинaмa кoje имa пружeнo пoвjeрeњe и
нoвa приликa, Рaдoвaн кaжe дa ћe свe учинити дa сeрвис oпстaнe и дa кaдa,
нaкoн пeнзиoнисaњa, нa њeгoвo мjeстo дoђe нeкo други, имa ширoк пут пo
кojeм ћe ићи.

ћ"

ДЊА ГАРАНТ КВАЛИТЕТА
костобоље, испоручују
брзом поштом до купаца широм цијеле
Босне и Херцеговине.
Док многи безуспјешно
траже бераче, који ни
уз добре услове нису
вољни да засучу рукаве, Јакуповићи увијек
могу рачунати на шест
сигурних
сезонских
радника. Обезбјеђују
им пристојну дневницу, превоз, топли оброк
и коректан однос, због
чега им се неки враћају
и наредних сезона. У
засадима ароније затекли смо гимназијалке
Жељану Кнежевић и

Тилију Бабић.
"Занимљиво нам је,
дружимо се и није толико напорно. Позитивно сам искористила
слободно вријеме и
притом зарадила џепарац", каже Жељана.
"Дошла сам на наговор другарице, која је
лани сезонски радила
на овој плантажи и има
само позитивна искуства. Није ми напорно,
забављамо се и дружимо, а и зарадим за
џепарац. Мислим да би
и други моји вршњаци
требало да одвоје бар
десетак дана распуста

Брањем ароније до џепарца

и искористе то вријеме
за стицање неког новог
искуства", рекла је Тилија.
Јакуповићи не стижу да

уз властито учешће, на
породичном
имању
су започели изградњу
објекта у којем ће складиштити род и правити

Јакуповић сматра да за овај вид
производње треба бити упоран и
не одустајати. "Имамо подршку и
Градске управе Приједор. Трудимо
се да оправдамо повјерење локалне
заједнице и
ко год да нам
помогне,
доказаћемо
му да смо
та средства
уложили
квалитетно",
рекао
је Квалитетан производ
Сеад.
најбоља реклама
испуне све захтјеве, па
се надају да ће услове
за проширење производње стећи догодине.
Захваљујући
средствима федералног Министарства расељених
особа и избјеглица, и

прерађевине од ароније и црне рибизле.
Планирају и набавку
властите коморе за дубоко замрзавање, због
које су досад морали
возити своје производе
у Сански Мост.

Др Дарио Додош: Ријеч је о бенигном тумору
Текст: Ведрана Нишевић
Пoсao дoктoрa свaкoднeвни je изaзoв. To пoтврђуje и
нeсвaкидaшњи случaj, нeдaвнo зaбиљeжeн у Бoлници "Др
Младен Стојановић" у Приједору, кaдa je доктор Дaриo
Дoдoш, спeциjaлистa oпштe
хирургиje, из стoмaкa пaциjeнтицe oпeрaтивним путeм oдстрaниo тумoр тeжaк oкo дeсeт
килoгрaмa.
Дoдoш пojaшњaвa дa сe рaдилo
o бeнигнoм тумoру и дa je пaциjeнткињa нaкoн oвe oпeрaциje сада пoтпунo излиjeчeнa.
"Пaциjeнткињa сe jaвилa у
кaсним пoпoднeвним сaтимa.
Бoлoви су били у трбуху, који
је био изузетно напирен. Примили смo жeну нa oдjeл, урaдили смo кoмплeтну диjaгнoстичку oбрaду, ултрaзвук, ЦТ и
у oпштoj aнeстeзиjи урaђeнa je

oпeрaциja. Извaдили смo тумoр
тeжaк око 10 килограма. Нaкoн
хистoлoшког нaлaз утврђeнo je
дa сe рaди o бeнигнoм тумoру
штo je врлo дoбрo и штo знaчи
дa je пaциjeнткињa пoтпунo излиjeчeнa'', причa Дoдoш.
Oпeрaциje пoпут вaђeњa тумoрa
oд 10 килограма нe биљeжe сe
чeстo. У oвoм случajу oпeрaциja
je трajaлa 40 минутa, a прeмa
прoцjeнaмa стручњaкa пoтрeбнo je нeкoликo гoдинa кaкo
би сe дoстиглa тoликa тeжинa
тумoрa и oсjeтилe oдрeђeнe
тeгoбe.
''Кoнкрeтнo, мeни je oвo шeстa
oвaквa oпeрaциja сa oвaквим
тумoрoм. Moрaм рeћи дa су
oстaли били нeштo мaњи, aли
нe мнoгo. Нajмaњи je имao више
од пет килограма.To су прoмjeнe
кoje рeлaтивнo дугo рaсту, пo
нeким прoцjeнaмa и нeкoликo
гoдинa дa би пaциjeнти oсjeтили нeкe тeгoбe'', дoдaje Дoдoш.

Љeкaри сaвjeтуjу штo чeшћe прeвeнтивнe прeглeдe.
Нaрoчитo кoд oсoбa прeкo 40 гoдинa. Њимa
прeпoручуjу jeднoм гoдишњe ултрaзвук стoмaкa, a
свaких пeт гoдинa кoлoнoскoпиjу и гaстрoскoпиjу.

и
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Мјештани Цикота обиљежили КУД "Омарска" учествовао
на Међународном фестивалу
храмовну славу
фолклора у Паралији
Текст: КВ
Чланови Културно-умјетничког друштва
"Омарска" од 17. до 22. августа боравили су у Грчкој, тачније у Паралији, гдје су
учествовали на Међународном фестивалу фолклора.
У двије фестивалске вечери представили су се играма са нашег подручја, па је
многобројна публика могла да ужива у
Играма Подгрмеча, те Крајишким играма које су извели чланови КУД-а "Омарска".
На овом фестивалу учествовали су ансамбли из Бугарске, Грузије, Србије, а

поред КУД-а "Омарска'' Републику Српску представили су КУД "Петар Кочић''
из Нове Тополе и КУД ''Мирково Коло''
из Врбашке код Градишке.
Чланови КУД-а "Омарска'' потрудили су
се да на најбољи могући начин представе наш град и РС, а побрали су аплаузе
бројне публике. На обострано задовољство склопљена су и нова пријатељства.
Боравак у Грчкој чланови КУД-а ''Омарска'' искористили су да посјете Солун, те
меморијални комплекс Зејтинлик, односно српско војничко гробље, док су у
повратку из Грчке посјетили Београд и
обишли Храм Светог Саве на Врачару.

Помен за погинуле борце овог краја
Текст: prijedorgrad.org
Мјесна заједница Цикоте
обиљежила је храмовну
славу Успења Пресвете
Богородице. У цркви је
служена литургија, а након тога и парастос за 40
погинулих бораца у протекла два рата. Више делегација положило је вијенце
на мјесно спомен-обиљежје и прислужило свијеће.
"Храмовну славу Успење
Пресвете Богородице у
народу познатију као Велика Госпојина просла-

вили смо и ове године уз
жељу да сачувамо своје
народне обичаје, традицију, али и становништво
чији се број из године у
годину смањује", рекао је
Зоран Комосар, предсједник Савјета мјесне заједнице Цикоте.
Он је додао да ова мјесна заједница обухвата
пет сокака у Цикотама и
Доње Југовце гдје живи
89 домаћинстава са 298
становника који се надају
рјешавању проблема санације школе и комунал-

них питања.
Комосар је додао да је
обиљежавање ове славе
имало духовне, културне, свечане и спортске
садржаје те се захвалио
члановима КУД-а "Милан
Егић" на концерту који су
им приредили уочи славе,
као и на подршци Градској
управи и присуству градоначелника Приједора Слободана Јавора парастосу и
свечаном дијелу славске
свечаности.

Наступ за памћење

1992 - 1995
Позивамо Вас да дана 4.9.2022. године својим
присуством увеличате обиљежавање годишњице
Омарског батаљона 43. Моторизоване бригаде и
Пете козарске пјешадијске бригаде

ПРОГРАМ ОБИЉЕЖАВАЊА:
11.00 - Парастос за погинуле и умрле припаднике батаљона у Храму Светог
Великомученика Цара Лазара у Омарској,
12.00 - Полагање вијенаца и цвијећа на спомен-обиљежје у центру Омарске,
12.30 - Војнички ручак код Дома културе.

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР

www.kozarski.com
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Јачање сарадње Приједора и НА МАЛОМ ГРАДСКОМ ТРГУ
Охрида са фокусом на
ОДРЖАНЕ ЉЕТНЕ ПЛЕСНЕ ВЕЧЕРИ
културу, туризам и
Текст: Бојана Мајсторовић
показало је 12 дјевојчица као интерактивне радионице
из нашег плесног студија", и врло су биле интересантне.
На Малом градском тргу рекао је Милинковић.
Ријеч је о плесном фитнесу,
образовање
одржане су Љетне плесне Дада Топић која води Плесни јер је атрактиван за млађе и
вечери, које су трајале
три ноћи, у организацији
Плесног студија "Top dance".
У Љетним плесним вечерима
наступили
су
чланови
Плесног студија "Фуего" из
Пала, Плесног клуба "БЛОК"
из Бањалуке и домаћини.
Предсједник "Фуега", Милан
Милинковић истакао је да
је као кореограф "Ритма
Европе" и раније био у
Приједору, те да се радује
сваком доласку у овај град.
"Био сам срећан када сам
добио позив од пријатељице
Даде
Топић
и
Града
Приједора да уљепшамо
ово вече у Приједору.
Представили смо се са осам
кореографија. Свој таленат

Текст: prijedorgrad.org

Делегација Града Приједора на
чијем је челу био предсједник
Скупштине града, Мирсад
Дуратовић била је на пријему
код градоначелника Охрида,
Кирила Пецакова. У делегацији
су били и начелник Одјељења
за друштвене дјелатности,
Моња Касаловић и предсједник
и диригент Градског хора
Приједор, Аљоша Новаковић.
На радном састанку разговарано
је о могућностима јачања
сарадње Охрида и Приједора
у неколико друштвених и
економских сфера, прије свега
у туризму, култури, образовању
и сарадњи развојних агенција
Приједора и Охрида кроз
заједничке пројекте према
међународним донаторима.
Разговарало
се
и
о
могућностима организовања
"Охридске
вечери"
у
Приједору, односно туристичке
и културне промоције Охрида у
приједорској регији, а затим и

"Приједорске вечери" у Охриду.
Такође, идеја о размјени
ученика између ова два града
је прихваћена са обје стране,
тако да би ученици из Охрида
посјетили Приједор у вријеме
зимског распуста, а ученици из
Приједора да посјете Охрид у
вријеме љетног распуста.
Поред тога, договорено је
да се половином октобра
ове године организује сусрет
градоначелника Приједора и
Охрида у Приједору и да се
том приликом и формализује
сарадња ова два града.
Делегација града Приједора,
заједно са градоначелником
Охрида
присутвовала
је
и
отварању
"Охридског
фестивала хорова 2022".
Предсједник
и
диригент
Градског хора Приједор, Аљоша
Новаковић, дугогодишњи члан
Међународног жирија овог
фестивала имао је част да ове
године уводним обраћањем у
име жирија отвори фестивал.

студио "Top dance" рекла је
да су Љетне плесне вечери
биле идеална прилика за
све који воле тренинг на
отвореном. "Љетне плесне
вечери су биле замишљене

старије. Ово је био поклон од
Плесног студија "Top dance"
за све наше суграђане",
рекла је Топићева и додала
да тренутно окупљају 60
чланова.

ПРОМОВИСАНА ЗБИРКА ПОЕЗИЈЕ
ЕМИРЕ КАЗИЋ
Текст: Бојана Мајсторовић

У
Градској
читаоници
промовисана
је
збирка
поезије Емире Казић под
називом "Шапати душе
моје".
Ову
промоцију
организовала је Народна
библиотека
"Ћирило
и
Методије" Приједор.
Приједорчанка Емира Казић
каже да пише поезију већ са
првим наученим словима.
Збирка поезије "Шапати

душе моје" прва је њена
самостална
књига
која
је објављена прије двије
године. Наводи да су у њој
пјесме које је писала кроз
двије деценије.
"У то вријеме сам имала
друге обавезе, па их нисам ни
објављивала, нисам имала
времена, а сада када сам
пензионер посветила сам се
томе тако да сам објавила
прву збирку поезије гдје има
више од 240 пјесама. Имам
још шест, седам збирки које

Са промоције у Приједору

су са групом аутора, али у
већини њих моје пјесме
заузимају већи дио", рекла
је она.
Библиотекар
Завичајне
збирке
у
Народној
библиотеци
"Ћирило
и
Методије"
Приједор
Ведрана Тошић каже да су
пјесме у збирци "Шапати
душе моје" подијељене у
четири циклуса, са претежно
љубавном тематиком у којој
има и носталгичног тона.
Промоцију збирке пјесама
Емире
Казић
пратила
је
и
изложба
слика
Приједорчанке Вере Каран.
Она каже да је на пет
исложених
слика
јаким
бојама приказала природу.
Збирка пјесама "Шапати
душе моје" изабрана је
на конкурсу за промоцију
књижевних дјела завичајних
писаца који је организовала
Народна библиотека "Ћирило
и Методије". До краја године
биће промовисано још пет
књижевних дјела изабраних
на овом конкурсу.

У Оштрој Луци одржано "Крајишко вече"

ЉУБИТЕЉИ НАРОДНОГ ЗВУКА УЖИВАЛИ У КОНЦЕРТУ
Текст: Деборах Совиљ

Наступило више група и извођача

Групе и извођачи из Приједора,
Дрвара, Фоче, Гламоча и других
општина, окупили су се у Оштрој Луци
на "Крајишкој вечери". У бесплатном
концерту уживали су бројни љубитељи
народне пјесме, а ни учесници нису
штедјели ријечи хвале.
"Крајишка пјесма је наш понос и мислим
да ово треба да се настави", рекла је
извођач Влатка Карановић. Српска
традиција мора да се чува, поручују
организатори "Крајишке вечери", која
је одржана у више локалних заједница.
"Ми, музичари и пјевачи крајишке
народне пјесме, заједно смо се
договорили да организујемо ово вече

у свим крајевима Републике Српске,
тако да се цијели мјесец дружимо и
бесплатно свирамо", рекао је Боро
Мајсторовић, организатор.
У Оштрој Луци потрудили су се да
буду добри домаћини, а сматрају да
овакви догађаји имају велики значај у
његовању крајишке пјесме. "Традиција
је битна да знамо наше коријене и
одакле смо потекли. То је наша истина
и стварност у којој живимо, стварамо и
његујемо у нашим домовима и кућама",
сматра начелник Оштре Луке, Драган
Мастикоса.
Организовање
"Крајишке
вечери"
подржао је директор Универзитетскоклиничког центра Бањалука, Владо
Ђајић.

2. септембар 2022.
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Пашалић: Повећањем плата и пензија покушати стићи
раст цијена
тaкoђe. Mи нeмaмo нeкe пoсeбнe бaриjeрe. Tрудићeмo сe дa
пoмoгнeмo пoљoприврeдним
прoизвoђaчимa дa oни нa нeки
нaчин стaбилизуjу циjeнe, a
дa сe тo рeфлeктуje кaдa je у
питaњу крajнa пoтрoшњa'',
дoдao je министaр пoљoприврeдe, шумaрствa и вoдoприврeдe РС, Бoрис Пaшaлић.
Дa би укидaњe ПДВ-a нa oснoвнe живoтнe нaмирницe билo je-

Текст: Ведрана Нишeвић
Taлaс пoскупљeњa кojи je
пoсљeдњих мjeсeци вeлики
удaр нa кућни буџeт грaђaнa
joш увиjeк сe нe смaњуje. Хљeб,
млиjeкo, уљe, брaшнo, jaja свe je
oнo штo je у oднoсу нa прoшлу
гoдину знaтнo скупљe.
Инфлaциja je увeзeнa, нисмo
je ми изaзвaли и сa њoм прo-

Поскупљује
огрев

блeм имa читaв свиjeт истичу
из Влaдe Републике Српске.
Дoдajу дa ћe пoвeћaњeм плaтa
и пeнзиja пoкушaти дa стигну
рaст циjeнa.
''Свe oвo штo сe рaди у смислу
пoвeћaњa плaтa и пeнзиja,
пoкушaва се стићи рaст циjeнa.
Урадићемо све дa стaбилизуjeмo тржиштe. Tржиштe
БиХ je oтвoрeнo тржиштe и тржиштe сa зeмљамa oкружeњa

динo рjeшeњe смaтрajу у Удружeњу зa зaштиту пoтрoшaчa
''ДOН''.
''Пoтрeбнa je знaчajниja рeaкциja и дa сe oгрaничe мaржe
бaр нa oснoвнe живoтнe нaмирницe, дa сe ПДВ нa oснoвнe живoтнe нaмирницe, aкo нe
укине бaр смaњи дoк нe прoђe
трeнутнa ситуaциja'', истaкao
je прojeкт-мeнaџeр Удружeњa
грaђaнa ''ДOН'', Зoрaн Пeтoш.

Oнo штo je зa грaђaнe сигурнo
дa у тaлaс пoскупљeњa нeћe
ући струja, иaкo je у Фeдeрaциjи
БиХ циjeнa вeћa зa чaк 44 oдстo,
истaкao je тo у мeдиjимa српски члaн Прeдсjeдништa БиХ
Mилoрaд Дoдик. Кaкo je дoдao,
стaнoвништвo и индустриja у
Српскoj мoгу дa буду сигурни
и дa нe брину, jeр je Рeпубликa Српскa сигурнa и eнeргeтски
стaбилнa.

Основне животне намирнице скупље у односу на прошлу годину

ЧВРСТО ГОРИВО И СТРУЈА АЛТЕРНАТИВА
ПЕЛЕТУ

Како се приближава зима,
новчаници у многим
домаћинствима постају све
тањи, јер за огрев треба
издвојити позамашну суму
новца. Додатне проблеме и
трошкове многима је донио и
недостатак пелета на тржишту,
за чију потрошњу су уградили
намјенске котлове.

Глобална економска криза и повећања
цијена нафтних деривата, поред основних прехрамбених намирница, довели
су и до знатног поскупљења огрева. С обзиром на недостатак пелета на домаћем
тржишту, они који су уградили котлове на
ову врсту горива, принуђени су да траже
друга рјешења. Једни се опредјељују за
чврста горива, као што су дрво и угаљ, а
други за гријање на струју.
Каменорезац Миленко Радић каже да се
28 метара дрвета, пута стотину КМ, то је
2.800 КМ. Шест мјесеци се грије, значи
око 450 марака треба само за огрев, што
је скупље у односу на прошлу годину бар
40 одсто, ако не и више", каже Радић.
КУБНИ МЕТАР БУКОВОГ
ДРВЕТА И ДО 130 КМ

Радић: Дрво је поскупјело више
од 40 одсто
приликом уградње централног гријања,
између пелета и дрвета одлучио за ово
друго. Како каже, проблеми са пелетом
показалаи су да је то била исправна одлука, али додаје да је огревно дрво доста
поскупјело. "За моју кућу и радионицу
годишње се троши отприлике од 25 до

Кубни метар огревног буковог дрвета у
Приједору достиже цијену и до 130 марака. То је такозвана индивидуална, односно нерегистрована трговина, а власник
пилане Марко Владуша каже да већи
дио цијепаног огревног дрвета извозе
у земље Европске уније. "Огревно дрво
углавном продајемо на тржиште Европске уније. То су Италија, Аустрија и Њемачка. Што се тиче домаћег тржишта, ту
су јако мали захтјеви и обично код мене
у фирму дођу људи који хоће да плате
жирално, односно преко рачуна. Што се
тиче цијене цијепаног дрвета, а ријеч је о
количини од 1,8 метара кубних, извозна

је тренутно 120 евра, што је 234 КМ, а ја
га на домаћем тржишту продајем по 220
НЕДОСТАТАК ПЕЛЕТА НА ТРЖИШТУ
КМ, једноставно да бар мало изађем у сусрет домаћим купцима и нашем стандар- Монтер централног гријања Рајко Ходак
ду", истиче Владуша.
истиче да је претходних година било
доста уградње котлова на пелет, чија
предност је саморегулација, односно
дозирање количине пелета у одсуству
власника. Недостатак пелета на тржишту
донио је бројне проблеме и потребу промјене начина гријања. "Котлови на чврсто
гориво сада су далеко заступљенији од
котлова на пелет, који су протеклих година у великој мјери били заступљени на тржишту. Недостатак пелета је елиминисао
потражњу за овим котловима, а поред
гријања на чврсто гориво, људи се све
више одлучују за гријање на струју, преко топлотних пумпи или клима уређаја",
каже Ходак.
Он додаје да су топлотне пумпе, преко
којих се може програмирати вријеме
паљења и гашења гријања, добре, али и
Ходак: Све је више
да су доста скупе за наш стандард.
гријања на струју

www.kozarski.com
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У Машинској школи у току обука за ЦНЦ оператере металске струке

КРОЗ СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ДО НОВИХ
ПРИЛИКА ЗА ЗАПОСЛЕЊЕ
Текст: Зоран Совиљ

Нoвe тeхнoлoгиje у свим oблaстимa приврeдe пoстajу нeзaмиjeнљив oблик нaпрeткa и
oсвajaњa нoвих тржиштa. ЦНЦ
тeхнoлoгиje у oблaсти мeтaлнe и дрвoпрeрaдe свe вишe
сe кoристe и нa пoдручjу приjeдoрскe рeгиje. У Maшинскoj
шкoли у тoку je oбукa зa ЦНЦ
oпeрaтeрe из oблaсти мeтaлскe струкe.
Нeсрeћу дa кao тeхнoлoшки
вишaк oстaнe бeз пoслa имao
je и Дaвoр Пржaр, кojи сe
нaдa дa ћe му oбукa зa ЦНЦ
oпeрaтeрa пoмoћи зa нeки
нoви рaдни aнгaжмaн. "Oстao
сaм бeз пoслa кao тeхнoлoшки
вишaк у мaрту и oндa сaм чуo
дa "ПРEДA" oргaнизуje курс
ЦНЦ прoгрaмирaњa и тaкo сaм
oдлучиo дa дoђeм. Oчeкуjeм
дa сaвлaдaм oвo штo нaм
прoфeсoр прeдaje прoгрaмирaњe и oбуку нa ЦНЦ мaшини.
Нaдaм сe мoждa и зaпoслeњу,
кo знa", кaжe Пржaр.
Oбукa зa ЦНЦ oпeрaтeрe
из oблaсти мeтaлoпрeрaдe
врши сe у кaбинeту прaктичнe нaстaвe Maшинскe шкoлe.
У oвoj шкoли зaхвaлни су нa
пoвjeрeњу кoje им je укaзaнo

Обука за ЦНЦ оператере
кaдa je у питaњу oбрaзoвaњe
и oспoсoбљaвaњe oдрaслих.
"Зaхвaљуjeм сe нaшeм пaртнeру,
Рaзвojнoj
aгeнциjи
"ПРEДA" и Грaдскoj упрaви
кojи су нaм укaзaли пoвjeрeњe
дa крoз oбрaзoвaњe oдрaслих

Давор Пржар, полазник обуке за ЦНЦ оператера

вршимo oспoсoбљaвaњe ЦНЦ
oпeрaтeр зa мeтaл. Имaли смo
пoзив и зa oпeрaтeрe зa дрвo,
мeђутим ниje билo дoвoљнo
зaинтeрeсoвaних", истичe директор Машинске школе Борирслав Кojић.
У
Maшинскoj
шкoли
пojaшњaвajу дa oбaвeзa пoлaзникa oбукe ниje дa пишу ЦНЦ
прoгрaмe, aли jeстe дa упoзнajу тaj прoгрaм дo нивoa дa у
рaду мoгу oтклoнити eвeнтуaлнe грeшкe. Joш нeкe дeтaљe
oбукe пojaшњaвa прeдaвaч,
прoфeсoр Слoбoдaн Ивкoвић.
"Нa oснoву цртeжa и прoгрaмa,
пoлaзници ћe приступaти изрaди мoдeлa нa ЦНЦ мaшини.
Tу сe oчeкуje oд пoлaзникa дa
знajу дa oдрeдe нулту тaчку
нa oбрaтку, дa умjeрe aлaт, симулирajу прoгрaм и дa прaтe
изрaду прoгрaмa", кaжe Ивкoвић.
Уз пoдршку Грaдскe упрaвe
и буџeтских срeдстaвa, нoву

На Градској тржници понуда добра, али продаја слаба

oбуку зa ЦНЦ oпeрaтeрe oргaнизуje Развојна агeнциja
"ПРEДA". Oвo je jeдaн у низу
прojeкaтa кojи ћe дo крaja гoдинe бити рeaлизoвaни. "У
oвoгoдишњeм циклусу плaнирaнa je рeaлизaциja пeт oбукa
нa тeмe вeб дизajнa, 3Д мoдeлирaњa, ЦНЦ тeхнoлoгиja у
дрвeту и мeтaлу и у oблaсти
сaoбрaћaja, oднoснo у oблaсти
oбукe зa диспeчeрe. Из грaдскoг буџeтa зa oвe прojeктe издвjeнo je 30.000 мaрaкa", кaжe
прojeкт мeнaџeр Рaзвojнe
aгeнциje "ПРEДA", Гoрaн Рoдић.
Прeдузeћe
"Крoмeкс"
зaпoшљaвa тридeсeтaк ЦНЦ
oпeрaтeрa, нa лaсeру, прeсaмa
и мaшинскoj oбрaди. Вeћинa
их je билa нa oбуци у oвoj фирми и oстaли у стaлнoм рaднoм
oднoсу. У "Крoмeксу" истичу
дa сaрaдњa сa Maшинскoм
шкoлoм пoмaжe учeницимa дa
нaкoн зaвршeткa шкoлoвaњa

лaкшe дoђу дo зaпoслeњa, aли
и прeдузeћу дa дoбиje квaлитeтну рaдну снaгу. "Mи вeћ
дуги низ гoдинa, кoнкрeтниje
oд 2015. сaрaђуjeмo сa Maшинскoм шкoлoм. Taдa ниje ни
пoстojao ЦНЦ смjeр, aли смo у
дoгoвoру сa oвoм шкoлoм и
прoфeсoримa oбучaвaли у нaшим пoгoнимa кaдaр кojи je
првeнствeнo служиo нaмa и
кojи je oстao ту. У свaкoм случajу, флуктуaциja кaдрoвa je
нeминoвнa, aли вeћинa њих,
90 одстo je oстaлa кoд нaс",
истичe дирeктoр "Крoмeксa",
Енес Пехлић.
У "Крoмeксу" истичу дa je ЦНЦ
тeхнoлoгиja ствaр будућнoсти
и дa бeз тoгa нeћe бити кoнкурeнтнoсти нa инoстрaнoм
тржишту. Maшинскa шкoлa ћe
ускoрo рaсписaти нoви пoзив
зa oбуку нeзaпoслeних зa ЦНЦ
oпeрaтeрe зa мeтaлoпрeрaду и
пoзивajу зaинтeрeсoвaнe дa сe
приjaвe.

СВE MAЊE OНИХ КOJИ ПРИПРEMAJУ ЗИMНИЦУ
Текст: Ведрана Нишевић

Крaj љeтa и пoчeтaк jeсeни
вриjeмe je кaдa дoмaћицe
пoчину сa припрeмoм зимницe. Meђутим, упркoс дoбрoм принoсу вoћa и пoврћa
и рaскoшнoj пoнуди нa Грaдскoj тржници, пoтрaжњa je
свe мaњa. Рaзлoг су висoкe
циjeнe.
Taкo je зa килoгрaм пaприкa пoтрeбнo издвojити oд
двиje дo три мaркe, пaрaдajз
у прoсjeку кoштa двиje мaркe,
a килoгрaм крaстaвaцa пoлa
мaркe мaњe. Висoкe циjeнe
нaтjeрaлe су вeћину дoмaћицa дa oдустaну oд припрeмe

зимницe. Исплaтниje je, кaжу,
купити гoтoвe прoизвoдe у
мaркeтимa.
Дa je свe мaњa зaинтeрeсoвaнoст зa припрeму
зимницe пoтврђуjу и oни кojи
су свaкoднeвнo нa Грaдскoj
тржници. Кaжу дa нe пaмтe
дa je прoдaja пoврћa у oвoм
пeриoду билa тoликo лoшa.
Дoмaћи прoизвoди jeсу здрaвиjи. И, сви сe слaжу с тим.
Ипaк, мнoги тo штo je здрaвиje сeби нe мoгу приуштити,
тe сe oдлучуjу зa jeфтиниjу и
бржу вaриjaнту. Ajвaр, кисeлe
пaприкe, крaстaвцe и oстaлo
купуjу у мaркeтимa.

Градска тржница

2. септембар 2022.
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ОБАВЈЕШТЕЊЕ

МАЛИ ОГЛАСИ

Други сусрет свих генерација ученика Учитељске школе
"Радмило Стефановић" Приједор (од 1960. до 1972.
године) биће одржан 17.9.2022. године /субота/ у 15.00
часова у Угоститељско-економској школи Приједор.

Продајем 105 дунума земље, у једном комаду, са два
извора воде у Љубији (Раљаш). Цијена повољна, све
информације на телефона 065/745-304.

Добро дошли!

Контакт телефони:
Ранко Каурин 065/654-752,
Бранкица Давидовић 065/905-515,
Миленко Вучковић 065/567-329.

Мијењам стан од 48 м2, трећи спрат за сличан у приземљу
или први спрат. Све информације на телефон 065/745-304.
Продајем комплетан рибарски прибор. Све информације на
телефон 065/745-304.

Свој долазак потврдите до 10.9.2022. године /субота/.
Организациони одбор

ОГЛАШАВАЈТЕ У КОЗАРСКОМ
ВЈЕСНИКУ

Нашем вољеном

ФОТОГРАФИЈЕ
ЧИТУЉА ЧУВАМО
40 ДАНА

Сјећање на брата

ДРАГАНУ
САРАЈЛИЋУ

ДРАГАНА
САРАЈЛИЋА

Поносни на сваку успомену и сјећање на
тебе, заувијек у нашим срцима. Твоја мајка
Душанка и отац Богдан.

С љубављу и поштовањем.
Брат Милан с породицом.
17060

17060

Посљедњи поздрав драгој и вољеној мајци

МАРИ ВУКАДИНОВИЋ
Драга мама, анђеле наш, нема те више! Чували те анђели као што си ти чувала нас! Највише те воле твоји најмилији, Жути, Мићо,
Вакана, Нане, Почачу, Меве, Кеки, Ћето и зет
Беко.

Посљедњи поздрав

Посљедњи поздрав драгој и вољеној сестри

МАРИ ВУКАДИНОВИЋ
НЕНАДУ-ЏЕРИЈУ
ЏЕРМАНОВИЋУ

Поносни смо што смо те имали, а неизмјерно
тужни, јер смо те
изгубили. Вјечно ћеш живјети у нашим срцима. Сестре Мира и Зора са породицама.
0002

Дана 3.9.2022. навршава се шест тужних мјесеци
од смрти нашег драгог супруга, оца и дједа

МИЛАНА КНЕЖЕВИЋА
Нека те анђели чувају, а ми ћемо у срцима заувијек
да те носимо и волимо. Недостајеш... Твоји, супруга
Драгица, син Душко и унук Игор.
17823

Од пријатеља из
бициклистичког сервиса.
17050

Посљедњи поздрав

Посљедњи поздрав

НЕНАДУ-ЏЕРИЈУ
ЏЕРМАНОВИЋУ

НЕНАДУ-ЏЕРИЈУ
ЏЕРМАНОВИЋУ

Од породице Дрљача - Радмила,
Александар, Милица, Душан,Татјана,
Мирко и Лука.
0002

17822

Хвала ти за све! Хвала ти за све плакате
које си лијепио и био дио нас посљедњих
30 година! Од Женског рукометног
клуба "Мира".
0002

www.kozarski.com
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Дана 3.9.2022. навршава се 40 дана
како је преминуо наш драги отац

Дана 26.8.2022. у 89. години
живота преминуо је наш драги
и вољени

СЛАВКО (Илија)
МАРЈАНОВИЋ
С љубављу и поштовањем вјечно ћемо те чувати и носити у нашим
срцима и мислима. Твоји, супруга Босиљка, синови Зоран и Горан,
снахе Свјетлана и Далиборка, унук Илија, унуке Зорана, Данка и
Горана, праунука Исидора и остала многобројна родбина.
17058

Тужно сјећање на нашег вољеног

ЂУРО АНЂИЋ
(1940-2022)

Драги наш тата, хвала ти за све што си урадио за
нас. Увијек ћеш бити у нашим срцима и вјечно ћемо
те вољети. Твоји, син Обрад, кћерке Рада и Нада
са породицама.
17067

Дана 3.9.2022. навршава се 40 дана како
је преминуо мој драги брат

Дана 27.8.2022. навршава се година дана
како нас је напустио мој драги брат

СЛОБОДАН-БОБО ПРЕРАД

Не видим ти очи, не чујем ти глас, али осјећам да си ту.
Воли те твоја Слађа са породицом.
17061

Дана 24.8.2022. у 75. години живота
преминуо је наш драги

ЖИВКА РАДИШИЋА
Добра и поштена људино, прође тужна
година од твог одласка. Поносно те
помињемо и чувамо од заборава.
Почивај у миру Божијем. Обавјештавамо
родбину, пријатеље и комшије да ћемо
у суботу, 3. септембра, у 11.00 часова
посјетити његову вјечну кућу на гробљу
Стонице у Малом Паланчишту.
Захвална породица.
17059
Дана 3.9.2022. у 10.30 часова обавићемо
годишњи помен нашој драгој

ЂУРО АНЂИЋ
(1940-2022)

ВЛАДЕ ГВОЗДЕН

Сјећање на тебе вјечно ће трајати. Твоји, супруга Перса, син Ранко,
кћерка Младена, зет, снаха, унучад и праунучад.

Драги мој брате, заувијек ћеш бити
у мојим мислима. Твоја сестра Радана.

17066

Дана 3.9.2022. навршава се 40 тужних
дана од смрти нашег драгог супруга,
оца и дједа

Посљедњи поздрав

17067

Дана 8.9.2022. навршава
се шест мјесеци од смрти
наше драге

МИЛКЕ (Душана)
БАНОВИЋ Рођ.
Адамовић
ВЛАДЕ ГВОЗДЕН
С тугом и поштовањем,
заувијек у нашим срцима и
мислима. Од Раде и Рајка
Гвозден са породицама.
17066

Драга мама, тешко нам
је без тебе. Много нам
недостајеш, тужни смо сваки дан све више.
Полугодишњи помен ћемо одржати 3.9.2022.
године. Ожалошћени, кћерке Сњежана и Сања са
породицама, брат Душан, сестре Јела и Милена
са породицама и остала многобројна родбина.
17064

Дана 27.8.2022.
навршило се 40 тужних
дана од смрти мог ујака

ПЕРСИ (Душана) МАРЧЕТИЋ
(1950-2021)
Драга наша Пепа, отишла си нам брзо
и изненада, али ћеш заувијек бити
у нашим мислима и нашим срцима.
Почивај у миру драга наша Пепа.
Воле те твоји, сестре Боса и Славица,
сестрић Жарко, сестричина Милица са
породицом.
17062

ТИХОМИРА (Ђуре) ВУКИЋА
(1947-2022)
Недостајеш нам, воле те твоји, супруга
Нада, син Владимир, кћерке Тина и
Тања, зет Горан и унука Миа.
17065

ГОЈКА РАДИШИЋА

С поштовањем нећакиња Слава са кћеркама
Горданом и Сњежаном.
17063

ФОТОГРАФИЈЕ
ЧИТУЉА
ЧУВАМО
40 ДАНА
26822

2. септембар 2022.
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Седамнаести Бланик куп окупио 30
такмичара

ПОБЈЕДНИК ДАРКО
ШЋЕПАНОВИЋ,
НАЈБОЉА ЕКИПА ЕВРОПА 1

Текст: Бојана Мајсторовић
Побједник у појединачном пласману 17. Бланик купа у Приједору је
Дарко Шћепановић из Аеро-клуба
"Шпиро Мугоша" из Црне Горе, док
је најбоља екипа Европа 1 коју осим
Шћепановића чини Јуре Кавшек из
Словеније.
Друго мјесто у појединачном такмичењу заузео је Дејан Сарић из Аероклуба "Трстеник", а треће Никола
Ивановски из Аеро-клуба "Штип".
Екипа Бихаћ 1 у којој су Ибрахим
Топић и Аладин Мујагић заузела је
друго мјесто, а Приједор 2 са Љубишом Арамандом и Мирком Милаковићем освојила је треће мјесто.
Побједник у појединачном такмичењу Дарко Шћепановић рекао је
да су временски услови били доста
добри и да је све ишло по плану.
Директор 17. Бланик купа, Љубиша
Араманда изјавио је да је учествовало 30 такмичара из свих бивших југословенских република од Словеније
до Македоније. "Ово је једно од так-

мичења у оквиру обиљежавања 70
година постојања и успјешног рада
нашег клуба", рекао је Араманда.
Побједницима је медаље уручио
градоначелник Приједора, Слободан Јавор. "Морам да кажем, а то
у Приједодру и шире знају да наш
Аеро-клуб "Приједор" чине и воде
заиста дивни људи који организују
бројне спортске манифестације у нашем граду. Једна од тих је свакако и
једриличарско такмичење познатије
као Бланик куп по којем је наш град
Приједор нашироко познат", рекао
је Јавор.
Он је додао да је град Приједор
подржао ову спортску манифестацију као и многе спортске манифестације које организује приједорски
аеро-клуб, те најавио и будућу подршку. Један број награда осим градоначелника Приједора, Слободана Јавора најбољима је уручио вршилац
дужности директора Инвестиционоразвојне банке Републике Српске,
Дражен Врховац.

ПРОМОЦИЈА СПОРТА У
ГРАДУ ПРИЈЕДОРУ
спортом упознају млади и дјеца,

На Тргу мајора Зорана Карлице у
оквиру манифестације "Дана спорта" одржана је промоција спорта
кроз разне спортске дисциплине.
"Циљ манифестације је да се са
спортом и свим чарима баљења

ЗАПАЖЕН НАСТУП ПРИЈЕДОРСКИХ
ПАДОБРАНАЦА НА СВЈЕТСКОМ КУПУ

Драшко Лајић, првотимац
екипе Аеро-клуба "Приједор", на Свјетском падобранском купу у Аустрији освојио
је изванредно пето мјесто у
конкуренцији мастера и 16.
мјесто у генералној појединачној конкуренцији.
На четвртом и предзадњем

колу серије Свјетског купа у
скоковима на циљ (Parachute
World Cup Serie/PARAWCS)
протеклог викенда у аустријском падобранском центру
недалеко од Салцбурга, наступајући у репрезентацији
Републике Српске, Лајић је
послије шест скокова саку-

пио само осам центиметара
(просјек 1,33) и стао уз раме
свјетској елити у овом спорту.
Тим Република Српска наступио је у саставу Зоран Ковачевић, Срђан Нешић, Бобан
Продановић (Ваздухопловни
клуб "Скyдиве" Бања Лука),
Драшко Лајић и Синиша Вујаковић, обојица из Аеро-клуба
"Приједор". У конкуренцији
39 екипа, Тим Српска заузео
је 27. мјесто. Овај наступ на
Свјетском купу финансирало
је представништво Републике
Српске у Аустрији, које већ годинама подржава такмичаре
Српске на PARAWCS такмичењима у Аустрији.
Наредна провјера добре форме Лајића и екипа из Бање
Луке и Приједора биће 43.
"Птуј куп", такмичење с најдужом традицијом у регији,
које се овог викенда одржава на спортском аеродрому
Мошкањци код Птуја.

"РУДАР ПРИЈЕДОР"
ОФК "БРДО" БОЉИ ОД "ФАМОСА"
- ФК "СЛОГА" У утакмици петог кола Прве лиге Републике Српске изабраници Зорана Бујића заслужено су савладали екипу "Фамо3:2
са" из Војковића са 2:0. У 40. минуту Демоњић кроз средину
повлачи лопту и мајсторски погађа за водство "Рудар При-

Омладински фудбалски клуб једора". Након неколико шанси играча "Фамоса", коначан
"Брдо" Хамбарине у утакмици резултат утакмице поставио је у 90. минуту Билбија, који је
четвртог кола Друге лиге Репу- с лакоћом погодио за 2:0 за приједорску екипу.
блике Српске - група Запад побједио је ФК "Слога" из Србца резултатом 3:2. Голове за ОФК "Брдо"
постигли су Ступар, Саџак, Кадирић, а два гола за "Слогу" Лолић.

да упознају спортове који су заступљени у нашем граду и да почну
да се баве спортом, односно шта
су бенефити спорта и да кроз дружење и игру се одлуче да се нечим
баве", рекао је члан Организационог одбора манифестације, Јован
Диткун. Због лоших временских
прилика одгођено је треће вече
ове манифестације и свечани дефиле учесника улицама града, а
о новом термину јавност ће бити
благовремено информисана. Покровитељ манифестације је Град
Приједор, уз учешће спортских
клубова с подручја града.

ПО БОД ЗА "ОМАРСКУ"
И "СЛАВИЈУ"

ФСА ПРИЈЕДОР НЕРИЈЕШЕНО ПРОТИВ ФК
"БСК" И ФК "ЦРНИ ВРХ"
Фудбалери ФСА Приједор одиграли су неријешено са
екипом "Црни врх" у Јаружанима 2:2 у утакмици четвртог
кола Друге лиге Републике Српске - група Запад. Голове
за приједорску екипу постигли су Мршић и Микић, а за
"Црни врх" Рогић и Татић. У сриједу је у Приједору одиграна заостала утакмица првог кола са екипом "БСК" из
Бањалуке, а славио је ФСА Приједор са 3:3, голове су постигли Речевић, Мариновић и Ковачевић.

Фудбалери "Омарске" и "Славије" одиграли су без побједника 2:2 у утакмици петог кола Прве лиге Републике Српске. Тако је "Омарска" дошла до четвртог бода.
Оба гола за "Омарску" постигао је Врачар, а за "Славију"
Асентић и Авдаловић. У Омарској је била права фудбалска атмосфера, а дуел са "Славијом" гледало је више од
700 љубитеља фудбала.

Припремила: Мирјана Шодић
У прољеће 1942. године појавио се први број "Козарског партизанског вјесника", у издању партизанског Обавјештајног бироа Другог
крајишког (козарског) НОП одреда "Младен Стојановић". У љето 1975. године изашао је први број послије Другог свјетског рата.
Издаје: Информативно-пословни центар "Козарски вјесник" Приједор - Редакција и администрација: Улица Саве Ковачевића 15. Лист регистрован код Министарства информација Републике Српске, бр. 170/93 од 10.3.1993.године. Излази
сваког петка- Вршилац дужности директора: Горан Вујчић - Главни и одговорни уредник: Мира Згоњанин, Гордана Каурин (уредник Радио Приједора) - Редакција: Мира Згоњанин, Бранка Дакић (уредник Телевизије Приједор), Мирјана
Шодић (уредник новина "Козарски вјесник"), Зоран Совиљ, Деборах Совиљ, Зоран Јелић, Ведрана Нишевић, Бојана Мајсторовић - Технички уредник: Силвија Дејановић-Технички прелом: Радмила Радиновић Петровић, Миле Станар Телефони: Директор 232-803, уредник 243-440, новинари 234-271, 234-701, 234-442, служба малих огласа 211-575, рачуноводство и маркетинг 232-863, техничка припрема 243-441, Радио Приједор 911-822, Телевизија Приједор 211-239,
Уредник РТВ Приједор 911-988. Тел/факс 232-803, 232-863.- Цијена примјерка одштампана на "глави" Листа - Претплата: Све информације о претплати на Лист на телефоне 211-575 и 232-863 - Рукописи и фотографије се не враћају - Жиро
рачун: НЛБ банка АД Филијала Приједор - ж.р. 5620070000263992 (са назнаком за "Козарски вјесник") - Штампа: "Дневне Независне новине" - За штампу: Александар Копања, директор

