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САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ 
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА
ДОБИО НАЈВИШЕ 
ГЛАСОВА

Анализа избора у Приједору

НЕДЈЕЉА 
ДЈЕТЕТА

Секретар Удружења 
грађана „Дванаест беба“ 
Жељка Тубић

„БЕБЕ СУ НАМ 
ОТРГНУТЕ ИЗ 

НАРУЧЈА, 
ТО ЈЕ ЖИВА РАНА 
КОЈА НЕ ЗАРАСТА“

ОНИ СУ НАША БУДУЋНОСТ!

ОСТВАРИЛИ СМО НАШУ 
НАЈВЕЋУ ЖЕЉУ, ДА 
ИМАМО КЋЕРКУ!



СНСД је у Приједору на недавно одр-
жаним Општим изборима остварио 
убједљиву побједу. То су и очекивали, 
поручили су из Изборног штаба.
"Из Приједора шаљемо једну велику 
поруку, а то је да се народ Републике 
Српске, опредјелио за наставак ове по-
литике и сарадњу између републичке и 
локалне власти. Народ је препознао по-
литику коју је водио СНСД, првенствено 
Милорад Додик и Жељка Цвијановић", 
истакао је Слободан Јавор, шеф Избор-
ног штаба СНСД-а.
Приједор би, како тренутно ствари стоје, 
могао имати најмање пет народних по-
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ЗАШТО СУ 
ЛУЗЕРИ 
ЉУБОМОРНИ?!

И док позиција поручује опозицији да се 
шачици људи неће дозволити никакви Мајдани, 
наранџасте револуције, ни прекрајање народне 
воље, из опозиције не одустају. Траже понављање 
избора за предсједника РС-е. Увелико прогласише 
изборну побједу уз дјечији шампањац и трубаче, 
а онда кад видјеше да побједници нису,  на сав 
глас почеше арлаукати и букати да су покрадени. 
Они што су стварни побједници мудро сачекаше 
да се ЦИК огласи и каже своје. Па онда рекоше 
да су убједљиви побједници. На свим нивоима. 
Народ збуњен понашањем опозиције. А и како 
би другачије? Ништа ново на овим просторима. 
Избори би требали бити једноставна прича, али, 
у БиХ многи који се разумију у тај посао,  тврде 
да су најкомпликованији у свијету. Дио тог терета 
иде и на душу ЦИК-а БиХ. Зашто? Па зато што се и 
у Африци резултати избора знају након неколико 
сати, а у БиХ иако у ЦИК-у сједи толико људи ни 
након 24 сата. ЦИК и тада мудро ћути.А, грађани су 
рекли своје. У занимљивим временима по старој 
кинеској пословици неажурност ЦИК-а само је 
додатно закомпликовала ионако компликовану 
домаћу памет. Нека им је на душу!

САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ДОБИО НАЈВИШЕ ГЛАСОВА
Текст: Бранка Дакић

Текст: Мира Згоњанин
            Гордана Kаурин

ПОЛИТИЧАРИ МОРАЈУ БИТИ 
ОДГОВОРНИЈИ У ИЗНОШЕЊУ ИНФОРМАЦИЈА

ВИШЕ НЕМА ПРОДАЈЕ ВОЋА С ГРАНЕ

Директни мандати 

У овом тренутку СНСД има 26 ди-
ректних мандата у НС РС. Из избор-
не јединице 1, то су: Драгослав Ка-
бић, Дражен Врховац и Александра 
Ступар- Радић.Директан мандат из 
Изборне јединице 1 освојио је и 
ПДП-ов Миланко Михајлица, те Ме-
суд Трњанин (СДА)  из Покрета за др-
жаву. У изборној јединици један ди-
ректан мандат чека и СДС-ову Мају 
Драгојевић Стојић, а  на посланич-
ко мјесто  може рачунати и Дарко 
Бањац из НПС.  

Коментар

Бирајте шта гледате и слушате

Вијести које добијамо 
преко великог броја раз-
личитих врста медија  
утичу на наше емоције, 
расположење, па и пси-

хичко здравље. Психо-
лози савјетују да добро 
бирамо шта гледамо и 
слушамо. С друге стра-
не, грађани тврде да им 
расположење најчешће 
кваре вијести које до-
лазе од политичара. Та-
кође, и политички ана-
литичари оцјењују да су 
саопштења појединих 
политичара у изборној 
ноћи примјер како вије-
сти могу негативно да 
утичу на расположење 
грађана. Политички ана-
литичар Борислав Бојић 
сматра да политичари 
нису показали одговор-
ност према грађанима 
који су изашли на из-
боре,  јер им нису дали 
правовремене и тачне 
информације.
„Превасходно  мислим 
да су за то одговорни 
политички субјекти који 
су на неадекватан начин 
обавјештавали јавност 

која заслужује прије 
свега истиниту инфор-
мацију ма каква год она 
била.  И најцрња  исти-
на је боља од наљепше 
лажи. Као примјер тог 
је порука која је дошла 
из ПДП у смислу про-
глашења побједе,  чак  
и оног тренутка када је 
ЦИК изашла са потпуно 
јасним чињеницама о 
изборним резултатима.  
И  даље су тврдили како 
су покрадени, а прије 
тога све је регуларно „ми 
смо побједили“. Такве 
врсте девијација просто 
ће бити на штету том по-
литичком субјекту,  али и 
на незадовољство обич-
них грађана који су с по-
себном пажњом прати-

ли изборе.“ каже Бојић. 
 Психолог у Центру за 
заштиту менталног 
здравља  Приједор Вања 
Дејановић наводи да на 
ментално здравље лоше 
утичу оне вијести чија је 
форма застрашујућа и 
опасна.
„Генерално такве инфор-
мације много одређују 
наше опште стање.  При-
је свега увијек смо емо-
ционално оптерећени, 
никада нисмо довољно 
опуштени и не осјећамо 
се довољно функцио-
нални да би одговорили 
на неке наше захтјеве. 
И због таквих информа-
ција  и наш мозак постаје 
инструисан“. сматра она.  

Дистрибутивни центар са хладњачом и мини погоном за прераду воћа обрадовао је бројне приједорске воћаре. Коначно ће моћи воће продавати по 
адекватној тржишној цијени и остварити зараду за уложени труд. Центром ће управљати чланови Пољопривредне задруге „Кооператива“.

Текст: Бојана Мајсторовић

СНСД , најбољи резултат

''Једноставно ми смо били при-
сиљени да воће продајемо са гра-
не. Сад то воће можемо оставити у 
хладњачу и продавати кад је боља 
цијена. Продајемо га тржним цен-
трима, а дио воћа можемо прера-
дити у готов производ'', истакао је 
Радивоје Вујковић,  предсједник 
ПЗ ''Кооператива'' Приједор.
Хладњача има двије коморе по 

Анализа избора у Приједору

Психолози закључују да су медији моћно 
средство јер утичу на човјекове мисли. 
Зато је потребно да свакио појединац 
води рачуна о томе шта слуша и гледа.

Вања Дејановић, психолог:
Вијести утичу на 
расположење грађана

У Омарској отворен Дистрибутивни центар са хладњачом за воће

Текст: Ведрана Нишевић

Отварање хладњаче у Омарској



сланика. Два из СНСД-а су сигур-
на, а није искључено да би могли 
имати и трећег, што би, како кажу 
у овој странци, био историјски ре-
зултат.
"Мислим да су грађани Приједо-
ра препознали нашу политику и 
добру сарадњу са републичком 
влашћу и да су нам из тог разлога 
дали подршку и ми ћемо покуша-
ти вратити то народу, односно по-
кушаћемо оправдати повјерење 
народа", рекао је СНСД-ов Драго-
слав Кабић, који је освојио и нај-
више гласова.
На другом мјесту по броју гласо-
ва је Покрет за државу, а иза њих 
одмах Српска демократска стран-

ка. Из Покрета за државу очекују 
најмање један мандат у Народној 
скупштини. 
"Мислим да би требало доћи још 
око 2.500 до 3.000 важећих гласо-
ва из дијаспоре, тако да Покрет за 

државу може очекивати знатно 
бољи резултат", сматра Мирсад 
Дуратовић.
Задовољни су и у НПС-у. Према 
досад пребројаним гласовима, 
освојили су један мандат у Народ-

ној скупштини Републике Српске. 
Из приједорских опозиционих 
странака нису жељели да дају 
изјаве за медије.

AKTUELNO  3.www.kozarski.com
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ВИШЕ НЕМА ПРОДАЈЕ ВОЋА С ГРАНЕ
Дистрибутивни центар са хладњачом и мини погоном за прераду воћа обрадовао је бројне приједорске воћаре. Коначно ће моћи воће продавати по 
адекватној тржишној цијени и остварити зараду за уложени труд. Центром ће управљати чланови Пољопривредне задруге „Кооператива“.

Анализа избора у Приједору

У Омарској отворен Дистрибутивни центар са хладњачом за воће

200 тона. Све је опремљено савре-
меним видео надзором и аларм-

ним системом.
„Такође, имамо и софтер који ко-
нотролише улаз и излаз робе, а 
град је набавио 380 бокс палета 
за складиштење'', нагласио је Да-
нијел Егић, начелник одјељења за 
пољопривреду и рурални развој 
града Приједора.
Вриједност овог дистрибутивног 
центра је око 430 000КМ. Средст-
ва за изградњу обезбијеђена су из 
буџета града Приједора, Владе РС 
и Инвестиционо Развојне банке 
РС.  
''Успјели смо заједно са локал-
ном заједницом и нашим пољо-
привредним произвођачима.  У 

наредном периоду ћемо та сред-
ства планирати у значајно већем 
обиму. Ми већ у наредној години 
планирамо дупли аграрни буџет 
па ће самим тим та средства бити 
у већем обиму пласирана кроз 
подстицаје, а када је у питању ко-
ператива нећемо стати само на 
овоме'', рекао је Борис Пашалић, 
министар пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде РС.
Да је у пројекту са значајним 
средствима учествовао и ИРБ РС 

потврдио је за „Козарски вјесник“ 
Дражен Врховац, в. д. Директора  
ИРБ-а РС.
''ИРБ је у протеклих девет мјесеци 
на териоторију града Приједора 
пласирала преко 12 милиона КМ 
као подршку и привреди и нашим 
становницима. Од тих 12 милиона 
, око 95 000КМ на грант основи 
смо дали за реализацију оваквог 
пројекта, а све у овиру финансиј-
ског механизма'', додао је Дра-
жен Врховац, директор ИРБ-а РС.

Младен Марјановић, предсједник Удружења воћара Приједор, 
које окупља око 60 – так произвођача каже да је у хладњачи већ 
ускладиштена одређена количина крушке, јабуке и шљиве.
„Једну количину воћари су већ пласирали, највише „Приједор-
чанки“. Задовољни смо цијеном, јабука и крушка била је марка 
по килограму, а шљива од 60 до 80 пфенинга. Хладњача је пун 
погодак, јер ће продужити свјежину воћа, а нама воћарима омо-
гућити да продајом обезбиједимо новац за наредну сезону“ – 
рекао је Марјановић. 

Отварање хладњаче у Омарској

Кандидат СНСД- а за предсједник Републике Српске Милорад Додик  и даље води  са 
освојених 281. 369 гласова , док Јелена Тривић, кандидат ПДП-а у трци за предсједника  
Српске  има 252. 603 гласова.  То су резултати ЦИК-а БиХ са 95,13 обрађених бирачких мје-
ста. Жељка Цвијановић, кандидат СНСД-а за српског члана предсједништва БиХ освојила 
је 304.  820 гласова са обрађених 95, 49 одсто бирачких мјеста док је њен рротукандидат 
СДС-ов Мирко Шаровић освојио 208. 613 гласова . И џентлемски јој честитао на побје-
ди. Спекулише се да би  убједљива побједа Цвијанвић могла бити и разлог Шаровићеве 
оставке на мјесту првог човјека у СДС-у.

Милорад Додик Жељка Цвијановић Јелена Тривић Мирко Шаровић
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Колико Вам значи та по-
моћ?
- Од  велике је користи, 
јер од седам мајки које 
живе на подручју Репу-
блике Српске, пет је неза-
послено, док двије,  које 
су имале мождане ударе 
леже у креветима. Нов-
цем помажемо мајкама 
и њиховим породицама. 
Наше Удружење од овог 
Министарства уназад  не-
колико година добија го-
дишњи грант у износу од 
20.000 КМ. Током двије 
године у епидемији виру-
са корона, тај износ је био 
умањен на 15.000 КМ, 
али ове је поново  враћен 
на ранији износ. 

Да ли ове мајке имају 
помоћ и својих локалних 
заједница?
-У неким локалним зајед-
ницама имамо велико раз-
умијевање, а има и мјеста 
у којима би подршка ло-
калних управа требало да 
буде већа. Имамо велико 
разумијевање од начел-
ника Мркоњић Града, Дра-
гана Вођевића,  јер у овој 
општини живи мајка Ду-
шанка Ђукелић која је има-
ла мождани удар и лежи 
у кревету. Он помаже ко-
лико може и ишао јој је у 
посјету. Општина Челинац 
је такође имала разумије-
вања за Грозду Рауш на-
кон што је имала мождани 

удар. Морам истаћи да 
је и Кабинет Предсједни-
ка РС као и српског чла-
на Предсједништав БиХ, 
значајно помогао при 
лијечењу мајки, куповини 
пелена и лијекова. Међу-
тим, морам признати да ја 
као Приједорчанка, нисам 
имала раније разумије-
вања у својој локалној 

заједници у којој је и 
регистровано Удру-
жења „Дванаест 
беба“. Радује ме 
што се то мијења. 
Врата Градске 
управе сад су ми 
коначно отворе-
на.  Имам и вели-
ко разумијевање 
градоначелника 
Слободана Ја-
вора.

У мају ове 
године било 
је тачно 30 
година од 
смрти 12 
беба. Гдје 
су сад њи-

хове мајке? 
-Од 12 мајки, седам је у 
Републици Српској, док 
су четири у иностранству. 

Бањалучанка  Живка Кне-
жевић, најмлађа мајка, 
преминула је нажалост. 
Драгица Комљеновић је 
у Кнежеву, у Прњавору су 
Милена Сандић и Маида 
Ћуран, у Челинцу је Грозда 
Рауш, у Дервенти Драго-
слава Јаћимовић и Душан-
ка Ђукелић је из Мркоњић 
Града. Мајке су се први пут 
окупиле, и то само чети-
ри, на отварању спомени-
ка „12 беба“ у Бањалуци 
у децембру 2008. године. 
Након тога смо и дошле 
на идеју да оснујемо Удру-
жење како бисмо лакше 
могли доћи до наших ин-
ституција. Због трагедије 
коју смо доживјеле, нај-
боље једна другу раз-
умијемо и пријатељице 
смо. Морам подсјетити да 
имамо у Бањалуци Марка 
Медаковића који је једи-
на преживјела беба, али је 
због недостатка кисеоника 
у колицима. Са недостат-
ком кисеоника 1992, из-
борила се тада и Слађана 
Кобас из Приједора. Избо-

рила се тад, али је имала 
огромних здравствених 
проблема  и нажалост умр-
ла у 13 години. То је огром-

на трагедија. 

Какав је статус мајки? 
-Ми смо, захваљујући 
разумијевању Предсјед-
ника РС, прије неколико 
година добиле најнижи 
статус цивилних жртава 
рата. То значи да мајка и 
отац преминулих беба до-
бијају по 100 КМ мјесечно. 
Међутим, покренути су 
договори да мајке добију 
другачији статус, који им 
је прикладнији, јер ми  не 
припадамо ни категорији  
породица погинулих,  нити 
борачкој . Још нисмо ни за 
пензију. Од нас седам, је-
дино сам ја запослена, док 
једна мајка има приватни 
бизнис. Остале су неза-
послене, немају сигурна 
примања, а наша дјеца су 
ушла у  историју. Дакле,  
наш статус мора бити зако-
ном уређен и вјерујемо да 
ће то  бити и урађено.
 
Ваша порука  30 година 
након ове  трагедије?
-Моја туга из године у го-

дину је већа.  То је жива 
рана која не зараста. Нама 
су бебе отргнуте из нару-
чја. Мој Бојан имао је де-
сет дана када је послат у 
Бањалуку у инкубатор,  јер 
му је био потребан кисе-
оник, којег нажалост није 
било. Савјет безбједности 
забранио је летове изнад 
БиХ, а коридор према Ср-
бији био је затворен. Због 
тога је преминуло 12 беба. 
Рат није игра и сваки до-
носи губитке, увијек нена-
докнадиве. 

Новац у износу од 20.000 КМ које је Удружење 
грађана „Дванаест беба“ из Приједора доби-
ло од Министарства управе и локалне самоу-
праве  РС, биће искориштен за помоћ мајкама 
беба које су због недостатка кисеоника пре-
минуле  1992. године на Клиничком центру у 
Бањалуци. „Њима је помоћ потребна“ -  каже 
Жељка Тубић, секретар истоименог Удружења 
у интервјуу  за „,Козарски вјесник“ .

„БЕБЕ СУ НАМ ОТРГНУТЕ ИЗ НАРУЧЈА, 
ТО ЈЕ ЖИВА РАНА КОЈА НЕ ЗАРАСТА“

Припремила: Бојана мајсторовић

Секретар Удружења грађана „Дванаест беба“ 
Жељка Тубић

ДАТИ ВЕЋИ ЗНАЧАЈ 
ОБИЉЕЖАВАЊУ 22. МАЈА

„Мислим да се обиљежавању 22. маја, 
који је званични датум обиљежавања 
смрти 12 беба, треба посветити већа 
пажња у свим локалним заједницама и 
да барем оне из које су мајке беба до-
бију по једну улицу са тим називом.“ 

,,

Спoмeник-12бeбa у Бaњaлуци
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Са циљем да пацијенти 
имају још боље услове то-
ком боравка у "Мљечани-
ци", руководство ове бол-
нице одлучило је да старе 
бунгалове који су изграђе-
ни 1991. године,  замијени 
новим модерно опремље-
ним кућицама. У њихову 
изградњу биће утрошено 
око 2,5 милиона марака.
Специјалиста физикалне 

медицине и рехабилита-
ције у Специјалној болни-
ци "Мљечаница", Алек-
сандар Тишма наводи да 
бунгалови имају већи број 
предности за оне који бо-
раве у "Мљечаници". 
"Предност бунгалова је 
зато што собе које су на 
првом и другом спрату не-
мају своје купатило, док 
бунгалови имају и купати-
ло. Наравно, у блиској бу-
дућности ће бити саграђен 

потпуно нови објекат, то 
ће бити попут спа-центра 
и свака соба имаће купати-
ло. Бунгалови су добри и за 
оне који желе приватност, 
јер неко жели да дође и да 
одмори, а не зато што има 
неке здравствене тегобе, а 
у бунгаловима има приват-
ност, то је оно што одваја 
ове бунгалове од соба на 
првом и другом спрату у 
болници", навео је Тишма.

У Специјалној болници "Мљечаница" почела је изградња 15 нових бунгалова смјештајног капацитета од 50 лежајева. 
Вриједност радова је око 2,5 милиона КМ.
Текст: Бојана Мајсторовић 

Др Александар Тишма: Бројне су предности бунгалова 

Почела изградња бунгалова у Бањи „Мљечаници“

НОВИ БУНГАЛОВИ, ОАЗА ЗА ОДМОР И ЗДРАВЉЕ

Помоћ за 39 грађана чија су домаћинства поплављена у јуну

ЗА САНАЦИЈУ ШТЕТЕ ИСПЛАЋЕНО 144.000 КМ

За санацију причињене штете, власницима 
поплављених објеката исплаћено је укупно 
144.000 КМ из градског буџета. Укупно 39 мје-
штана Тополика и Врбица, међу којима и два 
власника домаћинстава у Чиркин Пољу и на 
Уријама, добило је средства за санацију штете 
на 14 стамбених и 25 помоћних објеката, а поје-
диначни износи крећу се од 1.000 до 8.000 КМ. 
" Инсистираћемо и код Владе РС и код 'Вода Ср-
пске' да се пројекат заврши. Имамо информа-
цију да ће бити одабран и надзор, тако да оче-
кујемо рјешење овог дугогодишњег проблема", 
рекао је градоначелник Слободан Јавор. 

Текст: Зоран Јелић  

Модерно опремљених 15 бунгалова моћи ће 
да користе и туристи и сви који желе да одморе 
у природном амбијенту "Мљечанице".

Познато је да "Мљечаница" има опрему за лијечење, дијагностику 
и рехабилитацију пацијената са различитим обољењима. Нови 
бунгалови биће разлог више за одабир ове бање. Они који долазе у 
Мљечаницу истичу и љубазност особља.  
"Ово ми је 14 година заредом како долазим у "Мљечаницу".  Сваке 
године сам овдје и стварно је перфектно што се тиче услуге и наравно 
љековитих својстава, због тога народ и долази", каже Гордана Николић 
из Бањалуке.

Гради се 15 нових бунгалова 

Са састанка градоначелника Приједора и власника поплављених објеката



"Сви грађани заинтересо-
вани за хранитељство могу 
се јавити у Центар за со-
цијални рад Приједор. На-
кон што добију све инфор-
мације, слиједи процјена 
коју врше стручни радни-
ци у центру. Организујемо 
обуку за хранитеље, након 
чега стичу статус храни-
теља и добијају сертифи-
кат", рекла је психолог у 
Центру за социјални рад, 
Зора Марјановић. 
Према евиденцији Центра 
за социјални рад, у При-
једору постоји 28 храни-
тељских породица које су 
прошле обуку, у којима је 
смјештена 31 особа. 

Центар за социјални рад организовао промоцију хранитељства 

ОСТВАРИЛИ СМО НАШУ НАЈВЕЋУ ЖЕЉУ, 
ДА ИМАМО КЋЕРКУ!

Рано ујутро, прије осам часова, по-
чиње њен радни дан. Хранитељица 
Суада Кењар из Козарца мази и грли 
своју дјевојчицу да лакше устане и 
испраћа је у школу. Тој сада већ де-
сетогодишњој дјевојчици Саири, Су-
ада и њен супруг Аднан пружили су 
топли дом прије девет година и при-
мили је као своју кћерку. Тако су ост-
варили своју највећу животну жељу. 
Да имају кћерку!
Имају Суада и Аднан сина, двадесе-
тогодишњег сина Амара. И не пра-
ве разлику. Како истичу, брзо им 
је одрастао, а драго им је што су га 
извели на прави пут. Планирали су, 
кажу, још дјеце, али нажалост, због 
Аднанове болести (параплегија) нису 
могли имати још једно биолошко 
дијете. 
Захваљујући хранитељству, Суада 
и Аднан добили су кћерку. "Доби-
ла сам оно што сам сањала, женско 
дијете. Пружила сам јој љубав, а ис-
пунила своје жеље. Како сам сина 
отхранила, тако ћу и њу. Лијепо је 
васпитана, учи, слуша... За њих двоје 
живимо. Није лако, ја сам домаћица, 
супруг ми је болестан, примамо само 
накнаду за хранитеље.  Да сам бољег 
материјалног статуса, примила бих 
још једно дијете", каже с осмијехом 
Суада. 
Хранитељство нису само кров над 
главом и редовни оброци. Храни-
тељство су љубав, пажња, загрљај, 

разумијевање. Хранитељство је дом, 
истиче Аднан за кога је мала Саира 
посебно везана. 
"Трудимо се да нашем сину и кћер-
ки ништа не фали. Мени се десило то 
што се десило, оболио сам, али сада 
имам уз себе кћерку. Супруга и син, 
свако од њих оде својим послом, Са-
ира остане са мном. Нисам сам, по-
могнем јој око учења, око школских 
задатака. Ту смо једно за друго, када 
дође из школе, прво мени лети у за-
грљај, а мени срце пуно", каже Ад-
нан.
Суада и Аднан прошли су обуку за 
хранитеље у приједорском Центру за 
социјални рад. Добили сертификат и 
све што је потребно да остваре овај 
статус. Са радницима Центра сва-
кодневно комуницирају и рјешавају 
евентуалне проблеме и нејасноће. 
"Увијек су ту за нас када требамо њи-
хову помоћ. Редовно нас и обилазе. 
Ту смо да сарађујемо заједно, само 
да нашој дјевојчици буде добро и да 
лијепо одраста. Шта да вам кажем, 
све је то код нас дошло спонтано и 
остварили смо своје жеље. Још јед-
ном смо постали родитељи.  Морал 
нас неки води кроз све ово. Да сутра 
када ме не буде, кажу, види како су 
Кењари одгојили онако лијепу дје-
војчицу", додаје Кењар. 
Кроз ових девет година, кажу Кења-
ри, било је и суза и среће, али најпо-
носији су, јер њихова дјеца данас 
стасавају у добре људе. Бориће се и 
даље!

Текст: Мирјана Шодић 
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Суада и Аднан Кењар 

Суада и Аднан Кењар девет година хранитељи десетогодишње дјевојчице

„ПРУЖИ ЉУБАВ, ПОСТАНИ ХРАНИТЕЉ“ 
У оквиру обиљежавања Недјеље дјетета приједорски Центар за социјални рад уз поруку "Пружи љубав, постани 
хранитељ" организовао је промоцију хранитељства на Тргу мајора Зорана Карлице. 

Текст: Мирјана Шодић 

Подјела промо-материјала грађанима 



Ово је  уобичајена је пракса у 
свијету, међутим,  на нашим про-
сторима она је недовољно засту-
пљена. Бојана Бојић, мајка двије 
дјевојчице, обрадовала се када 
су јој, прије девет мјесеци, у при-
једорској болници понудили ову 
могућност. Старију кћерку Марију 
родила је царским резом, па је 
била сретна што је млађу доније-
ла на свијет без порођајних мука. 
"За порођај кћерке Вјере одлучи-
ла сам се за епидуралну анесте-
зију да бих имала безболан  по-

рођај. Нисам знала ништа о томе, 
али добила сам много више него 
што сам очекивала:  могућност да 
активно учествујем у порођају, да 
мирно слиједим упутства бабице 
и доктора, а оно што је најваж-
није, дочекала сам одморна своју 
бебу", рекла је Бојана.
У приједорској болници ове годи-
не обављено је 448 порода, а од 
октобра прошле године за епиду-
ралну анестезију одлучиле су се 
122 породиље. 
Љекари објашњавају да је ријеч о 
локалној анестезији, док је жена 
будна и свјесна свега. То подра-
зумијева убризгавање анестетика 
путем катетера који се поставља у 
епидурални простор, а који се на-
лази ван кичмене мождине.
"Наше искуство је одлично, по-
рођај је много лакши, како поро-
диљама, тако и нама. Ту смо као 
подршка, а компликација није 
било. Задовољни смо епидурал-
ном анестезијом и отприлике 
свака пета трудница се одлучује 
за то", рекла је Даница Губић Пле-
мић, начелник Одјељења за гине-
кологију. 
Анестезиолог Данило Драшковић 
прати стање породиља, а ради 
комбинацију спиналне и епиду-
ралне анестезије.
"Нежељене реакције су врло 
мале, односно скоро да не по-
стоје. Једна од тих реакција је, 
на примјер, главобоља а по мојој 
евиденцији, само четири жене су 
се жалиле на главобољу", истиче 

Драшковић који демантује и неке 
од најчешћих заблуда о епидурал-
ној анестезији.
"Многе труднице кажу да се пла-
ше да ће остати парализоване, да 
је то убод у кичму. Заиста не знам 
гдје је тај податак пронађен, јер се 
апсолутно коси са истином", јасан 
је Драшковић.

У овој установи надају се да ће 
могућност безболног порођаја 
утицати и на већи наталитет, јер 
је присутан тренд смањења броја 
рођених. Примјера ради, 1988. го-
дине приједорско породилиште 
имало је 1.800 порођаја, а сада 
годишње мање од 700.
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Више није баук

У ПРИЈЕДОРУ СУ ЕПИДУРАЛНУ 
АНЕСТЕЗИЈУ КОРИСТИЛЕ 122 ПОРОДИЉЕ

Текст: Деборах Совиљ

Епидурална анестезија, као један од начина ублажавања порођајних болова који се у свијету годинама 
користи, од прошле године  је доступна и женама које се порађају у приједорској  болници.

Предности епидуралне анестезије:

- У 90 одсто случајева потпуно елиминише 
бол

- Стручњаци тврде да 
је добра и за бебу јер 
се мање задржава у 
порођајном каналу

- Жена је све вријеме 
свјесна и будна те активно 
учествује у порођају

-Породиља је опуштенија, 
јер не осјећа болове па се 
брже "отвара"

Бојана Бојић користила епидурал 
приликом другог порођаја

Овај вид анестезије многима непознаница

Љекари једногласни - епидурал сигуран и добар избор
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Новски кеј поредили с париским и бечким 

НАЈМЛАЂИ У ПОСЈЕТИ КОД ГРАДОНАЧЕЛНИКА И 
ПРЕДСЈЕДНИКА СКУПШТИНЕ

Градоначелник Приједора Слободан Јавор ор-
ганизовао је пријеме за двије групе малиша-
на и то из Дјечијег вртића "Радост" и Основ-
не школе" Десанка Максимовић", а поводом 
обиљежавања овогодишње Недјеље дјетета.
"Мени је било изузетно драго када сам чуо 
да њих муче проблеми као што су игралишта 
и нове играчке, а никако нешто теже, тако да 
сам их веома радо и врло пажљиво саслушао 
како бих знао како и шта даље да радимо да 
би им дјетињство учинили срећнијим", рекао 
је Јавор.
Пријем за групу основаца организовао је и 
предсједник Скупштине града Мирсад Дурато-
вић који је радозналим малишанима покушао 
да дочара како то изгледа један радни дан у 
Скупштини града."Веома зрела размишљања 
имају која треба да нас подстакну да много 
боље и више радимо и будемо им подршка у 
њиховом одрастању", истакао је Дуратовић.

Текст: www.gradprijedor.org
Дјеца из вртића на пријему код градоначелника

Малишани Дјечијег вртића 
"Радост" дружили су се на 
маскенбалу којег су прире-
дили поводом обиљежа-
вања Недјеље дјетета. Уз по-
моћ васпитачица, дјеца су, 
уз пуно маште и разиграно-
сти исказалa своју креатив-
ност. Манифестације у част 
најмлађих привуку највише 
пажње, а тако је било и овај 
пут. 
Бројним маштовитим ко-
стимима, малишани су на 
улице нашег града "дове-
ли"  принцезе и принчеве, 
вилењаке, полицајце, мор-
наре, гусаре и бројне друге 
ликове из бајки и цртаних 

филмова. Продефиловали 
главном градском улицом, 
до Љетне баште, гдје је 
за најмлађе Градска упра-
ва Приједор организовала 
пригодан програм. 
"Након неколико година 
паузе, проузроковане пан-
демијом вируса корона, ко-
начно само се окупили у пу-
ном саставу. На маскенбалу 
ове године учествовало је 
око 200 малишана Дјечијег 
вртића "Радост". Захваљује-
мо се градоначелнику који 
је посјетио наш вртић, уру-
чио поклоне малишанима 
и испратио све наше актив-
ности. Сви смо подједнако 
уживали", рекла је директор 
Дјечијег вртића "Радост", 
Татјана Брдар.

ГРАДСКИМ УЛИЦАМА ПРОДЕФИЛОВАЛЕ МАЛЕ ПРИНЦЕЗЕ, 
ПОЛИЦАЈЦИ, СУПЕРМЕНИ...

На маскенбалу око 200 малишана

Текст: Мирјана Шодић 

Пригодан програм за најмлађе у Љетној башти 

У оквиру Недјеље дјетета, у приједорском 
позоришту одржан је “Карневал забаве”, 
манифестација  која је обухватила интерак-
тивне радионице, читаонице, играонице 
као и музичко-плесни програм за најмлађе. 
Задовољни су били родитељи, али и мали-
шани који су од бројних садржаја одабрали 
оно што им се највише допада. У "Карне-
валу забаве" учествовали су НБ "Ћирило и 
Методије", Центар за социјални рад, Шко-
ла цртања Бориса Еремића, основне школе 
"Петар Кочић" и "Доситеј Обрадовић", дје-
чији хорови "Пчелице" и "Вилењак", те СКУД 
"Доктор Младен Стојановић" и Удружење за 
очување традиције. 
"Драго ми је што је у нашем позоришту ово-
лико смијеха и граје, оволико дјеце, за нас 

је то нешто најљепше што се може десити", 
рекао је Жељко Касап, водитељ Карневала, 
који сматра да би сваки дан у години треба-
ло да буде посвећен дјеци.
 “Подијели радост, знање и љубав”, слоган 
је овогодишње Недјеље дјетета, којим се 
указује на  промоцију не само дјечијих пра-
ва, него и правих вриједности које друштво 
треба да његује и преноси са генерације на 
генерацију. 
"Искористили смо прилику да, заједно с на-
шим суграђанима и нашом дјецом, укаже-
мо на важност породице као неизоставног 
система с којим се дијете сусреће", рекла 
је Драгана Савић Пешевић из Центра за со-
цијални рад. 
Недјеља дјетета обиљежава се у првој сед-
мици октобра, а ове године, у Приједору се 
одржава у организацији Кабинета градона-
челника.

ДЈЕЧЈА МАШТА НЕМА ГРАНИЦА

Одржан "Карневал забаве", централна манифестација 
Недјеље дјетета

Текст: Деборах Совиљ

Наступили дјечији хорови "Пчелице" и "Вилењак"
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Народна библиотека "Ћирило и Методије"

"Ја сам Акико" и "Капут од махо-
вине" само су нека од награђи-
ваних књига Стефана Митића, 
које су освојиле срца малишана 
широм региона. Овај млади пи-
сац из Лесковца воли да каже 
да пише за дјецу и осјетљиве. 
Не пропушта прилику да се дру-
жи са најмлађима.
"Волим и позориште и филм, 
а ово дружење је једна врста 
литерарне лепоте. Тако да ова 
дружења са клинцима заи-
ста пријају. Дивна прилика да 
дођем у Приједор да обележа-
вање Недеље детета учинимо 
што лепшим", рекао је Митић. 
Митићеве књиге су међу најчи-
танијим и у Народној библиоте-

ци "Ћирило и Методије", која је 
организовала књижевно вече 
за најмлађе, у оквиру обиљежа-
вања Недјеље дјетета. 
"Његова биографија је импре-

сивна, а он је херој улице, то 
дјеца која прате његов рад си-
гурно знају. ", рекла је директор 
Народне библиотеке "Ћирило и 
Методије",  Гордана Вила.

ДРУЖЕЊЕ МАЛИШАНА С ПИСЦЕМ 
СТЕФАНОМ МИТИЋЕМ-ТИЋМИЈЕМ

НАЈМЛАЂИ У ПОСЈЕТИ КОД ГРАДОНАЧЕЛНИКА И 
ПРЕДСЈЕДНИКА СКУПШТИНЕ

Текст: Мирјана Шодић 

Митић: Прија дружење с најмлађима

У посљедњих  15 година нисам 
видјела цијелу плату. Комадина 
је одлазила на кредит. Уредно, 
с административном забраном 
на ту рату вееликоог кредита, 
увијек сам, да ми буде лакше 
(!), гледала као на паре које 
нису моје. Откину је, рату ми-
слим,  у рачуноводству, остатак 
цркавице легне на рачун, па ти 
пливај. И пливало се, онолико 
колико се могло, с тим да сам 
себи, нек се банкари не љуте, 
милион пута рекла да сам  глу-
па јер дићи 25, а враћати десет 
хиљада више може само буда-
ла. Што би рекла мени најдра-
жа особа, јеси кретен, али си 
мој кретен, па ти се ваљда пра-
шта. Елем, почетком године се 
коначно осмјелим, рачуница је 
ту неумољива , па храбро  уђем 
у банку да провјерим остатак 
дуговања. „ Имате још десет 
рата“, љубазно ме попут банко-
мата обавијести лична банкар-
ка. Још би она причала да сам 
дала, видим јој по очима да ми 
припрема нову „кредитну клоп-
ку“. Маци се, ко да каже „ може 
она још!“. „Е, не могу другарице 
више“,  кажем у себи. Оладим 
је од даље приче, љубазно, на-
равно онако како ја то знам и 
нагулим на врата. Успут ко ман-
тру понављам  „Нећеш мене 
више. Имаш ти другарице још 
пацијента, шарај мало!“  Понос-
на на одлуку да ће ми та, али и 
све друге  банке, убудуће  бити  
искључиво, али искључиво мје-
сто гдје ћу плаћати рачуне.И да 
ме у овом случају неће стићи 
клетва „никад  не реци никад“, 
јер кредита  ми је заиста на врх 
и преко главе. Углавном, да не 
дужим више,откривам вам  она-
ко из срца да су ми је остала још 
једна рата. Не знам да ли је икад 
ико славио крај кредита, али ја 
оћу. Оно, као кад испраћаш ко-
легу ког не волиш, па му за од-
лазак из душе прасе испечеш. 
Тако ћу и ја. У међувремену , 
онако носталгично прелиставам 
и ове моје ставове. Има их баш 
пуно. Под неке би се потписала 
великим, а не малим словима, 
неке би и избрисала, али  све 
у свему задовољна сам. Кажем  
кћерки како не би било лоше, 
једног дана,кад „одем“ , да их 
сложи у неку књижицу па изда. 
Могу сви, па вала могу и ја, а то 
ће јој, сва важна додам, бити и 
сјећање на мене које јој од срца 
остављам. Кроз смијех ми каже, 
боље и то него кредит.

СТ
АВ БОЉЕ И СТАВ 

НЕГ РАТА 
КРЕДИТА

Припремила: Мира Згоњанин

Дјеца из вртића на пријему код градоначелника

Дуратовић угостио основце

Са српским писцем тренутно најпопуларнијих књига за дјецу Стефаном Митићем-Тић-
мијем упознали су се и сјајно забавили најмлађи Приједорчани.
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Oвих дaнa димњaчaри 
имajу пунe рукe пoслa. 
Сeзoнa гриjaњa сe зa-
хуктaвa, пa je нeoпхoд-
нo oчистити димњaкe и 
пeћи. Jeдaн oд риjeтких 
приjeдoрских димњaчaр, 
Жeљкo Шпирић, кaжe дa 
je зaкoнскa oбaвeзa дa сe 
димњaк чисти jeднoм гo-
дишњe.  На грађане апе-
лује да то и раде.  
-  Нaрoд je дoшao свиjeсти, 
мaлo чeшћe чисти,  jeр знajу 
дa мoжe дoћи дo пoжaрa. 
Рaдимo пo пoзиву, пa кo-
ликo стигнeмo , jeр имa 
пoслa. Нa крajу, jeфтиниje 
je oчистит димњaк. Циjeнa 
чишћeњe je 30 мaрaкa, a 
кућa вриjeди дaлeкo вишe 

– кaжe Шпирић.
Чисти димњaци су нajбoљa 
прeвeнциja пoжaрa, кaжу 
вaтрoгaсци.  Oвe гoдинe 
Teритoриjaлнa вaтрoгaс-
нo-спaсилaчка jeдиницa 
Приjeдoр  имaлa je 41 ин-
тeрвeнциjу нa гaшeњимa 
зaпaљeних димњaкa. Кoд 
oвaквих пoжaрa, пoрeд 
oштeћeњa димњaкa, 
пoстojи и ризик ширeњa  
нa oстaтaк крoвнe кoн-
струкциje, или oкoлнe 
oбjeктe. 
- Грaђaни мoгу прeпoзнaти 
пoжaр тaкo штo сe првo чуje 
пуцкeтaњe у димoвoднoм 
кaнaлу. Пa сe oндa чуje хук 
кojи сe врмeнoм пojaчaвa. 
Дoлaзи дo зaгриjaвaњa 
врaтaшцa димњaкa, пojaвe 

димa у прoстoриjи, нa грлу 
димњaкa имaмo вaрни-
цe, црни дим и у нeким 
случajeвимa плaмeн  из 
димњaкa – упозорио  je 
стaрjeшинa TВСJ Приjeдoр 
Рaдoвaн Maртић.
Укoликo дo пoжaрa дoђe, 
oбaвeзнo трeбa пoзвaти 
вaтрoгaсцe нa брoj 123. 
Потом  обавијестити  свe 
стaнaрe у oбjeкту дa гa 
нaпустe, кaкo би избjeгли 
ризик oд гушeњe угљeн-
мoнoксидoм. 
- У случajу пoжaрa тeр-
бa прeстaти сa лoжeњeм 
и зaтвoрити свe дoвoдe 
вaздухa у сaму пeћ,  и нe 
трeбa oтвaрaти врaтaшцa 
нa димњaку. И ни у кoм 
случajу грaђaни нe смиjу 

димњaкe сaми дa гaсe 
вoдoм. Jeр усљeд висoких 
тeмпeрaтурa, кoje иду дo 
1.000. стeпeни, и oд jeднoг 
литрa вoдe нaстaje 1.700 
литaрa вoдeнe пaрe и си-
гурнo ћe дoћи дo eксплo-

зиje и рушeњe димњaкa. 
И нa крajу нaкoн пoжaрa 
oбaвeзнo требa пoзвaти 
димњaчaрску службу 
дa сe утврди oштeћeњe 
димњaкa –пojaсниo je 
Maртић.

У просторијама Дневног центра 
''Невен'' ових дана радно. Корис-
ници као и претходних година 
припремају зимницу. Добро су се 
организовали и са пуно љубави 
напунили посуде са поврћем. 
Из Дневног центра ''Невен'' исти-
чу да сву припремљену зимни-
цу користе за своје потребе и да 

су овакве активности од великог 
значаја за кориснике.  Битно им 
је, како наводе, да стичу радне 
навике, али и свладају правилан 
процес прављења зимнице. 
''Једни сјецкају ножем, једни ри-
бају, тако су кренули са шареном 
салатом и код нас нема мушко-
женских послова,  сви раде све. 
Овдје сваки дан припремамо об-

роке гдје салата уз зимску храну 
добро дође. Домаће је домаће, 
другачије је купити свјеже,  па 
припремити. То је њихова радна 
терапија и навика да могу и кући 

да раде'', навела је Весна Берић, 
предсједник Удружења ''Невен''.
Дневни центар ''Невен'' броји 
40 корисника, а у Удружењу има 
укупно 328 чланова. 

ЗИМНИЦА ИЗ 
„НЕВЕНОВЕ“ КУХИЊЕ

Текст: Ведрана Нишeвић

Најбоље је домаће

Ватрогасци упозорили на ризике

Најбоља превенција од пожара

Радна терапија

ЧИСТ 
ДИМЊАК 
СИГУРНА 
КУЋА

Текст: Зоран Јелић

Послије сваке грејне 
сезоне димњак треба 
очистити. Бoљe спри-
jeчити нeгo лиjeчити, 
кaжe стaрa нaрoднa, 
oднoснo бoљe рeдoвнo 
звaти димњaчaрa нeгo 
jeднoм вaтрoгaсцe.
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СВЕ ТЕЖЕ ПРОНАЋИ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ВОЗАЧЕ

У посљедњих неколико 
година егзодус радне 
снаге у земље ЕУ довео 
је до тога да је све мање 
и возача који су потребни 
домаћој привреди.  
Слично је и у Приједору, 
кажу у локалном 
Удружењу превозника, у 
којем додају да је тешко 
парирати примањима 
која се нуде на западу. 
„Сналазимо се како знамо 

и умијемо. Нешто се мора 
предузети да бисмо дошли 
до квалитетних возача“.,  
каже предсједник 

Удружења превозника 
града Приједора Зоран 
Грбић. 
Додаје да је раније ова 

професија била у далеко 
бољој позицији.
„Овдје је некад било 
добро, солидно се могло 

живјети. Али данас не, 
са смањеним обимом 
посла. И не фали само 
возача, већ и механичара, 
електричара, свих 
профила који су потребни 
овој бранши“.,  напомиње 
Грбић. 
Возаче камиона траже и 
у „Приједорпутевима“, 
али и оператере радних 
машина. Из овог предузећа 
кажу да је недостатак 
квалификованих радника 
нешто што је проблем већ 

двије деценије, те да је 
потребно боље ускладити 
образовни систем са 
тржиштем рада.
- Ми смо расписали 
оглас за двадесетак 
грађевинских радника 
свих профила, десет до 
15 возача и бар десет 
руковаоца грађевинским 
машинама. Иако смо 
свјесни да је упитно да 
ли тржиште рада може да 
задовољи наше потребе. 
Одређени број возача се  
јавио. И ко је спреман, 
може одмах почети да 
ради“.,  каже директор 
овог предузећа Раденко 
Црногорац.

Текст: Зоран Јелић

Не помаже ни добра плата

ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА УПИСАЛА 98, 
А РУДАРСКИ ФАКУЛТЕТ 15 БРУЦОША

У Републици Српској ове седмице 
почела нова академска година. 
Први пут у студентске клупе у 
Високој медицинској школи сјело 
је 98 бруцоша. 
"Трудимо се да побољшамо 
практичну наставу. Увијек 
постоје потешкоће, као што је 
била пандемија, код приступа 

здравственим установама, али 
трудимо се да то одржимо", рекао 
је директор Високе медицинске 
школе Приједор, Илија Стијепић.
Добродошлица за бруцоше 
уприличена је и на Рударском 
факултету у Приједору. На 
студијски програм рударство, 
ове године и једини смјер у 
овој високообразовној установи 
уписано је 15 студената. 
"Можемо рећи да је ово реалан 

број уписаних студената, сходно 
општој ситуацији, те да је то 
нешто што омогућава даљи 
рад Рударског факултета у 
Приједору", истакао је декан 
Рударског факултета, Владимир 
Малбашић.
„Град Приједор је свакако ту за 
све потребе када говоримо о 

образовању, од основношколског 
до високошколског", рекла је 
начелник Одјељења за друштвене 
дјелатности града Приједора, 
Моња Касаловић. 
У Приједору се на двије јавне 
високообразовне установе 
школује укупно 530 студената.

Текст: Мирјана Шодић 

Почела нова 
академска 

година

Добродошлица за бруцоше на Рударском факултету 

Свечани академски час у Високој медицинској школи 

Возача више нема на сваком кораку
Зоран Грбић

Из приједорске филијале Завода за 
запошљавање речено нам је да се на њиховој 
евиденцији налази 55 лица која имају занимање 
возача теретних возила, од чега њих пет који су 
пријавили да су положили стручни испит. Такође, 
на евиденцији се налазе 22 лица са положеним 
возачким испитом „Ц“ категорије, 48 за доволом 
„Е“ категорије, те једно лице са положеном „Д“ 
категоријом. 

Раденко Црногорац 
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Станодавци се правдају да је све 
поскупјело, па због тога дижу и 
цијену кирија. Појединим подста-
нарима је цијена кирије поскупје-
ла за чак 100 КМ, па им неријетко 
док поплаћају режије остане од 
плате веома мало. Муку муче и 
студенти, па су родитељи често 
приморани да издвајају трећину 
своје плате да би дјеци изнајми-
ли стан. 
На цијене станова утиче потра-
жња
Драган Грубан из Агенције за не-
кретнине "Agent-Enex" Приједор 
каже за "Козарски вјесник" да 
је већ у протеклих годину дана 

био  проблем  пронаћи стан за 
изнајмљивање у Приједору. "На 
цијене прије свега утиче потра-
жња и недовољна понуда стам-
бених јединица, за које се људи  

одлуче да изнајме. Као и код и 
саме продаје некретнина, тако се 
и изнајмљивање  већ завршава 
у току градње,  гдје људи дођу, 
резервишу стан који ће у неком 
будућем периоду бити у намјени 
за изнајмљивање. Што се тиче 
цијена закупа оне јесу у порасту, 
тако да се неки стан од 35 до 40 
квадрата комплетно намјештен 
можете наћи за неких 350 КМ, па 
и више, док има и оних ситуација 
гдје се људи одлуче да изнајме 
стамбену јединицу гдје има само 
намјештена кухиња,  а остали на-
мјештај потребно је да закупац 
купи. И те цијене су исто отишле 
тако да стан од 50 до 70 квадрата 
може коштати и 400 КМ плус ре-
жије", истиче Грубан. 
Удружење "ДОН": Све је препуш-
тено на вољу станодавцима
 У Удружењу грађана "ДОН" сма-
трају да су станарине генерално 
велики проблем,  зато што је све 

препуштено на вољу станодав-
цима. Мишљења су да власници 
станова за изнајмљивање немају 
пуно разлога за поскупљивање 
кирије. Зоран Петош, пројект ме-
наџер УГ "ДОН" наводи да како 
год расте цијена станова, исто 
тако расту и кирије. 
"Већ смо имали жалбе грађана, 
прије свега, да не могу пронаћи 
ни тако скупоцјене станове, да их 
нема уопште толико у понуди, а 
затим да када пронађу да су ције-
не изузетно високе за наш стан-
дард. Једна просјечна породица 
која треба да плати негдје 350 
до 400 КМ само станарину, плус 
режијски трошкови, трошкови 
гријања, електричне енергије, 
водовода, комуналних услуга и 
слично,  то изађе на једну плату 
само за трошкове стана и режија. 
Сматрам наравно да су цијене 
нереалне и да су изузетно скупе", 
појашњава Петош. 

Инфлација је ударила по џепу велики број грађана, а посебно оне који изнајмљују станове, по сада већ папреним 
цијенама. Многи подстанари кажу да их станодавци у последњи час обавијесте о поскупљењу кирије, што их доводи 
пред свршен чин. Ситуација у Приједору није повољна за изнајмљиваче, јер је потражња огромна, а понуда веома 
оскудна. 

Потражња повећава цијену

Текст: Гордана Каурин

Скупљи и најам стана на дан 
Осим станова који се изнајмљују на дужи период, поскупио је и најам стана на дан. 
Иако све зависи од локације и опремљености стана, цијена се углавном креће између 
60 и 100 КМ. 
У Удружењу грађана "ДОН" напомињу да у овој области влада сива економија, те да 
у овој ситуацији има доста посла и за инспекцијске органе. Сматрају да би станодавце 
требало опорезовати кад већ толико подижу станарину, те да би исти требали оставити 
одређени дио зараде градским и општинским касама за профит који сваког мјесеца 
добијају. 

Зоран Петош: Цијене изузетно 
високе за наш стандард

СТАНАРИ У ПРОБЛЕМИМА, СТАНОДАВЦИ 
ПОСКУПЉУЈУ КИРИЈЕ 

Драган Грубан: На цијене утиче 
потражња и недовољна понуда 
стамбених јединица
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1.   Градска управа Приједор позива младе и младе брачне парове из 
града Приједора, да се пријаве на Јавни конкурс за избор корисника 
субвенције каматне стопе на стамбене кредите за младе и младе 
брачне парове у 2022. години.

2. Градска управа Приједор ће субвенционисати 1 процентни поен 
каматне стопе (1%) на стамбене кредите које пласирају комерцијалне 
банке у Републици Српској, као и стамбене кредите по кредитним 
линијама Инвестиционо развојне банке РС, а који су закључени 
најраније у 2019. години.

3.  Право пријаве на конкурс имају лица која су:
-  закључила уговор са комерцијалном банком која врши пласман 
кредитних средстава за стамбене кредите за младе и младе брачне 
парове, а у тренутку закључивања уговора са банком о стамбеном 
кредитирању имају до 40 година живота,
-  закључила уговор о куповини прве стамбене јединице,  најраније 
у 2019. години,  
-  да у власништву немају стамбену јединицу или да је нису имали,
- имају мјесто пребивалишта на територији града Приједора у 
непрекидном трајању дужем од двије године прије подношења 
пријаве на конкурс, 

4.   субвенција каматне стопе на стамбене кредите за младе и младе 
брачне парове, остварује се искључиво уколико је некретнина (стан, 
кућа) купљена на територији града Приједор.

5.  Уз попуњену пријаву за додјелу субвенције каматне стопе на 
стамбене кредите за младе и младе брачне парове потребно је 
приложити сљедећу документацију (само за подносиоца пријаве): 
- уговор о стамбеном кредиту закључен са комерцијалном банком са 
отплатним планом кредита,
- копију личне карте,
- увјерење о држављанству Републике Српске/БиХ,
- увјерење да подносилац захтјева има пребивалиште на територији 
града Приједор у непрекидном трајању дужем од  двије године прије 
подношења пријаве на конкурс,  
- овјерену копију дипломе,
- увјерење о власништву/посједу на непокретностима коју издаје 
Републичка управа за геодетске  и имовинско правне послове РС - 
Подручна јединица Приједор,
- кратку биографију и

- копију текућег рачуна.
Ако је подносилац пријаве млади брачни пар, поред горе наведене 
документације, потребно је доставити и:

-  извод из матичне књиге вјенчаних, 
-  извод из матичне књиге рођених за дјецу (уколико имају дјеце) и 
-  доказ о стручној спреми за супружнике (овјерена копија дипломе 
или увјерења).

6.  Документе наведене под тачком 5. доставити у оригиналу или 
овјереној копији.

7.   Образац пријаве за додјелу субвенције каматне стопе на стамбене 
кредите за младе и младе брачне парове може се преузети на 
званичном сајту Града Приједор (www.prijedorgrad.org)  и на Инфо 
пулту Градске управе.

8.  Пријаве на конкурс, са потребном документацијом, подносе се 
лично на протокол Града Приједор или путем поште на адресу: Град 
Приједор, Градска управа, Одјељење за друштвене дјелатности, 
са назнаком „Комисија за додјелу субвенције каматне стопе на 
стамбене кредите за младе и младе брачне парове“, Трг Ослобођења 
бр. 1, 79102 Приједор. Пријава на конкурс може се поднијети и путем 
Е-управе Градске управе Приједор (https://euprava.prijedorgrad.org), 
с тим да су подносиоци пријава који на овај начин аплицирају на 
конкурс у обавези да до краја конкурсног рока доставе потребну 
документацију Одјељењу за друштвене дјелатности у оригиналу или 
овјереној копији.

9.  Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се узети у 
разматрање.

10.  Конкурс остаје отворен до 1.12.2022. године, а одлука о изабраним 
корисницима субвенције камате биће објављена на званичном сајту 
Града Приједор. 

Број: 02-40-5959/22                                                      
Датум: 4. октобар 2022. године
                                                                                                                                                 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
 Слободан Јавор

 На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 3. 
Правилника о субвенционисању каматне стопе на стамбене кредите за младе и младе брачне парове („Службени гласник Града Приједор“, 
број: 4/21), Градоначелник Града Приједор,  р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС
  за избор корисника субвенције каматне стопе на стамбене кредите

за младе и младе брачне парове у 2022. години

"Калцедонији"су потребни нови 
радници. Речено је то на Дану 
отворених врата, гдје су бројни 
грађани добили прилику да раз-
гледају погон и производњу жен-
ских чарапа познатог италијан-
ског бренда.  
"Калцедонија" у Приједору тре-
нутно запошљава 440 радника, 

а потребно им је укупно 
600. У Босни и Херцего-
вини имају још три про-
изводна погона: један 
у Новом Граду и два у 
Новој Тополи. Ова ита-
лијанска компанија рас-
полаже са пет хиљада 
продајних објеката у 43 
земље свијета. 

НАЈАВЉЕНО ПРОШИРИВАЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ, 
ПОТРЕБНО УКУПНО 600 РАДНИКА

Дан отворених врата у "Калцедонији" 

Текст: Деборах Совиљ

Бројни грађани обишли погон у Брезичанима
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Дана 13.10.2022. навршава се пет 
година од преране смрти нашег драгог 

и никад непрежаљеног Далибора

ДАЛИБОР-МИКША ПОПОВИЋ

Тога дана у 11 часова обавићемо 
парастос на гробљу Пашинац.
Ожалошћена породица Поповић.

17201

Дана 8.10.2022. навршава се 27 година како је мој син 
јединац на Невесињском ратишту изгубио свој малди 
живот бранећи православни српски народ, стварајући 

Републику Српску и слободу за наш народ

ЗОРАН ПАВИЋ
(1976-1995)

Драги мој вољени сине,ти си ми био све,изгубивши 
тебе све сам изгубио.Рањено срце ће те носити све док 
куца,а душа моја ће да пати али те неда забораву јер ти 
за мене ниси мртав,мртви су они који су заборављени.
Јер хероји никад не умиру.Нека ти је вјечна слава и 
хвала као и свим твојим саборцима.Хвала свима онима 
који те нису заборавили и који посјећују твој тихи 
вјечни дом.
Твој тата Стево. 17185

Дана 8.10.2022. навршава се година 
дана откако нас је напустила наша драга 

супруга и мама

МИРА КУНИЋ
Најдража наша, и након годину дана у 
нашим срцима је велика туга и бол за 
тобом. Недостајеш сваки дан.
У суботу, 8.10.2022. биће одржан 
годишњи помен у 10 часова на Гробљу 
Пашинац.
Твоји : Живко, Татјана, Драгана, Саша, 
Бојан, Ивана и Дуња. 00001

Тужно сјећање на наше најмилије

Увијек ћемо вас се радо сјећати и чувати од заборава.
Кћерке и сестре : Олга Максимовић и Радојка.

17167

Мајку

МИЛЕВУ 
ЂАКОВИЋ

Сестру

ДОСТУ 
ЂАКОВИЋ

Оца

ЈОВАНА 
ЂАКОВИЋА 

Дана 5.10.2022. 
навршава се двије 

године од смрти драгог 
брата

ИЛИЈЕ 
МИОДРАГОВИЋА

(1974-2020)

Година за годином пролази и нестаје. 
Туга за тобом све већа постаје.
Ожалошћени: брат Милош, 
сестре Мирјана и Милија са породицама.

17184

Дана 11.9.2022. 
навршила се 21 година 

од смрти драгог оца

ДРАГУТИН-БУЦО 
САВИЋ

(1973-1995)
Тужан сам што сам вас изгубио, али сам поносан каквог 
сам оца и брата имао.
Ожалошћени: син и брат Горан са породицом. 17184

ОСТОЈЕ САВИЋА
(1941-2001)

Дана 9.10.2022. 
навршава се 27 година 
од смрти драгог брата

Поскупљење огрева само 
је једно у низу са којима се 
грађани суочавају од по-
четка године. Пелет је ције-
ном многима недостижан, 
а иако је и дрво поскупјело, 
већина грађана му је остала 
вјерна. Неки су припреми-
ли довољну залиху дрвета 
док му је цијена била при-
хватљивија, а други сматрају 
да је гријање на струју ипак 
најисплативије. У децембру 
и јануару, када су темпера-
туре најниже, како кажу, уз 

максималну потрошњу, мје-
сечни рачун за електричну 
енергију неће прелазити 200 
марака. С друге стране, за 
огревно дрво потребно је 
обезбиједити око 1.500 КМ 
по сезони. У приједорским 
трговинама потврђују да је у 
посљедње вријеме порасла 
потражња за норвешким ра-
дијаторима и гријалицама. 
Потражња за гријалицама 
повећана је, поготово за 
конверторима, како је ско-
чила цијена огрева, пелета и 
плина. Новије зграде имају 
властито гријање преко кот-
ловница на пелет и дрвну 

сјечку, који су драстично по-
скупјели, па се многи одлу-
чују за електричну енергију. 
Међутим, оне нису пројекто-
ване за такву врсту гријања, 
тако да може доћи до иска-
кања осигурача па и варни-
чења и запаљења, упозора-
вају надлежни. Што се тиче 
старе градње, такве зграде 
углавном имају монофазне 
прикључке који нису пред-
виђени за велику потрошњу 
коју повлаче грејна тијела 
попут ТА пећи, гријалица и 
норвешких радијатора. 
"Масовни прелазак на 
гријање на електричну енер-

гију представља  додатни те-
рет за средњенапонску мре-
жу како у Приједору, тако и 
у другим градовима, тако да 
апелујемо на надлежне да 
покушају изнаћи рјешење у 
субвенционисању корисни-
ка котловница. Требало би 
да се утиче и на смањење 
цијене пелета, како би то 

грађанима био финансијски 
прихватљив енергент и да би 
се што мање њих пребацило 
на гријање на електричну 
енергију, јер у том случају 
може доћи до великих ква-
рова па чак и до хаварија на 
електро-мрежи", рекао је 
Предраг Клинцов, портпа-
рол "Електрокрајине". 

Због скупог огрева, све више грађана се грије на електричну енергију

СТРУЈА МНОГИМА НАЈИСПЛАТИВИЈА

Текст: Деборах Совиљ

Глобална кретања и енергетска криза довели су до тога да многи грађани са зебњом гледају у календар, надајући се 
да зима неће бити сувише оштра. Гријати се мора, а све остало је рачуница препуштена кућном буџету. Већина се грије 
на чврсто гориво, док многи размишљају о преласку на струју, јер сматрају да је то тренутно најекономичније. 

Цијене дрвета, пелета и гаса скочиле су за 40 до 
100 одсто и даље расту. С друге стране, цијена 
електричне енергије је непромијењена, и за до-
маћинства она износи 27 евра по мегавату. Над-
лежни истичу да поскупљења струје неће бити до 
краја године. 

ОГЛАШАВАЈТЕ
У КОЗАРСКОМ

ВЈЕСНИКУ

ФОТОГРАФИЈЕ
ЧИТУЉА ЧУВАМО

40 ДАНА
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Вољени наш

ВИНКО ГАЈИЋ
(1967-2016)

Све ове године одкад ниси са нама научиле су нас да живимо са 
болом, али  и да бол за тобом никада престати неће.
Твоји најмилији чувају сјећање на тебе и никада неће дозволити 
да будеш заборављен. Био си и увијек ћеш бити дио нас и наших 
срца.

Почивај у миру анђеле!
С љубављу, твоја тужна породица. 17182

Дана 3.10.2022. у 86 години живота 
преминуо је наш драги

ЈАНКО ЗГОДИЋ
Поносни што смо те имали, тужни, јер смо те изгубили.
Вјечно ћеш живјети у нашим срцима .
Ожалошћени: син Ранко, кћерка Мира, снаха Зорица, зет  
Предраг, унучад:  Неда са супругом Ведраном, Николина 
и Саша, и праунука Amelie. 17202

У суботу обиљежавано 40 дана 
од смрти нашег драгог оца, 
супруга и деде

МИЈЕ 
КОМЉЕНОВИЋА

Драги наш Мијо, сваки дан је све тежи и тужнији без тебе.
Неизмјерно те волимо и остаћеш у нашим срцима.

Твоји најмилији.

17166

Последњи поздрав драгом

ЈАНКУ

Од Мире, Азре, Хусе и Гоше.

0002

Дана 8.10.2022. навршава се 40 тужних дана 
од када нас је напустила наша

МАРА ВУКАДИНОВИЋ
(1951-2022)

Бол и туга не мјере се временом, већ 
празнином која је остала за тобом . Живјећеш 
вјечно у нашим мислима и срцима. Твоји најмилији: 
кћерке Живка и Александра, сестре Мира и Зора са породицама.

17183

Дана 12.10.2022. навршава се тужна година 
од смрти наше драге мајке и баке

НАДЕ ПЕТОШ
(1938-2021)

Дани пролазе, ево прође и година како ниси 
више са нама. Не можемо те вратити али 
можемо заувијек памтити све оне лијепе 
тренутке и сву љубав коју си нам увијек пружала. Јако нам недостајеш.
Твоји најмилији: кћерка Душанка, унук Тихомир, унуке Тијана и Дијана 
са породицама. 17200

Дана 8.10.2022. навршава се шест тужних 
мјесеци од смрти нашег драгог

СВЕТЕ ДРАЖИЋА
(1950-2022)

Тог дана у 11 часова на гробљу Пашинац, 
дајемо четрдесетодневни помен , те позива-
мо родбину, пријатеље и комшије да нам се 
придруже.
С тугом и поштовањем, супруга Нада, синови Дарко и Драган 
са породицама. 17168

Дана 8.10.2022. мавршава 
се тужна година од смрти 

наше драге

МИРЕ КУНИЋ
Са поносом те се сјећамо 
и са љубављу чувамо у 
нашим срцима.
Брат Милан и снаха 
Драгана са породицом.

17186
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Припремиo: Зоран Јелић

"Тад је постојао женски фудбалски 
клуб, и мени и мојим другарицама је 
било сасвим природно да и дјевојке 
трче за лоптом. Женски фудбал се 
шири, и надам се да ће за коју годину и 
на овим просторима то ићи напријед,  
да ће услови рада бити бољи. Једно-
ставно, да ће се више пажње постве-
тити томе",  каже Мандићева. Интере-
совања има, и у "Слози" тренира више 
од 40 дјевојчица и дјевојака, узраста 
од четири до 20 година.
"Интересовање дјевојчица у Приједо-
ру за фудбал је на завидном нивоу. 
Многи други спортови могли би да 
нам позавиде што окупљамо оволи-
ки број дјевојчица. Кад смо кренули у 
формирање клуба, идеја је била при-
је свега добра забава, да дјевојчице 
виде како је играти фудбал на великом 
терену, како је путовати на утакмице. 
Али желимо и да дјевојчицама помо-

гнемо да се припреме и за живот ван 
терена, јер ово је тимска игра и учимо 
дјецу да се у складу с тими понашају", 
наводи Мандићева.
А да цијела прича има перспективу 
показују и примјери попут Валентине 
Сајак и Тамаре Маленчић, које су већ 
имале прилику да обуку и дрес репре-
зентације БиХ. Наиме, оне су боравиле 
у реперзентативном кампу почетком 
године.
"Рад је био јако озбиљан. Такав је био 
и приступ селектора и тренера. Баш 

један професионалан приступ, какав и 
очекујете. То ми је додатна мотивација 
да наставим са фудбалом, који трени-
рам већ три године. Јер није ово само 
мушка игра", прича Сајакова. Додаје и 
да је многим пријатељицама препору-
чила да дођу на тренинг, да виде како 
све изгледа, па да се и саме одлуче на 
фудбал. 
Три године тренира и Николина Гњато-
вић. Као и многе дјевојке, тренирати је 
почела са мушким екипама. Међутим, 
чим се указала прилика, дошла је у 
ЖФК "Слога".
"Мушки фудбал је мушки фудбал, и ту 
је потребно више снаге и борбености. 
Сигурности и самопоуздања. Па онда 
те чудно и гледају, аха ту је и та дјевој-
чица, и она воли фудбал. Али, ја се ни-

сам дала поколебати, тренирала сам 
и радила. Једноставно, волим фудбал, 
а жељела сам показати и да дјевојке  
итекако знају да играју", напомиње 
Гњатовићева.
Они који долазе из свијета мушког 
фудбала управо и хвале тај ентузија-
зам и жељу. "Мени се некако чини да 
оне фудбал воле више од мушараца. 
Више се труде, одговорне су, дола-
зе редовно на тренинге. И што је јако 
важно слушају шта им тренери кажу. 
Радим и са екипом дјечака, и слобод-
но могу рећи да поједине дјевојчице 
покажу више на терену. Имају тај неки 
додатни мотив", каже један од трене-
ра Душко Драгић.

ЖЕНСКИ ФУДБАЛ СВЕ ПОПУЛАРНИЈИ

Женски фудбалски клуб "Слога" окупља више од 40 дјевојчица и 
дјевојака

Женски фудбалски клуб "Слога" прву такмичарску сезону у 
Првој лиги Републике Српске отворио је са двије побједе. Са 3:1 
славиле су у Рогатици против "Младости", док су на домаћем 
терену савадале БСК "Спартак" из Бањалуке са 1:0. Дјевојке из 
"Слоге" с оптимизмом се припремају за наредну утакмицу у 
суботу, у којој ће снаге одмјерити са "Слогом" из Српца. 

ФК “Рудар Приједор” доживио 
је пораз од ФК “Слобода” из Мр-
коњић Града у утакмици 11. кола 
Прве лиге Републике Српске, која 
је одиграна  у Приједору. “Слобо-
да” је славила са 3:0, а голове су 
постигли Копривица, Даниловић 
и Солдат. ФК “Рудар Приједор” 
тренутно заузима девето мјесто 
на табели, са 15 освојених бодо-
ва. У 12. колу Прве лиге Републи-
ке Српске приједорска екипа са-
стаје се са “Звијездом 09”.

"СЛОБОДА" 
ПОРАЗИЛА 

"РУДАР" 
С 3:0

У Бeoгрaду je oдржaн jeдaнaeсти 
пo рeду “Eлит Oпeн 2022” турнир 
у тeквoндoу. Oвaj мeђунaрoдни 
турнир oкупиo je 540 тaкмичaрa, 
из сeдaм држaвa. Нaступилo 
je и чeтвoрo члaнoвa Teквoндo 
клубa “Љубиja” из Приjeдoрa, 
при тoм oсвojивши и чeтири 
мeдaљe. Злaтни je биo Кристиjaн 
Tимaрaц, Сoфиja Вукoтић и Бo-
жидaр Пилипoвић oсвojили су 
срeбрo, a Aндрej Tимaрaц брoн-
зaну мeдaљу.

ЧETИРИ 
MEДAЉE ЗA 
“ЉУБИJУ “ У 
БEOГРAДУ

SPORT

Фудбал је најпопуларнији спорт на свијету, без премца. И међу женском популацијом. Тако 
да је и на овим просторима  женски фудбал  у експанзији. Не чуди што и у Приједору, граду са 
дугом фудбалскм традицијом, постоје два женска фудбалска клуба. Један од њих је и "Слога". 
Тренер "Слоге" Звјездана Мандић, која је на фудбалским теренима од 1998. године, посветила се 
популаризацији овог спорта. 

ЖФК Слога

Фудбал није само за дјечаке

Звјездана Мандић: Дјевојчице 
заинтересоване за фудбал 


