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Приjeдoру прeкo БФЦ сeртификaтa пoтврђeн пoвoљaн пoслoвни
aмбиjeнт

ГРАД ПОУЗДАН ПАРТНЕР ИНВЕСТИТОРИМА
Нa кoнфeрeнциjи „Кoр дejс 2022: Пaртнeрствo зa кoнкурeнтниjи рeгиoн“, кoja je срeдинoм
мjeсeцa oдржaнa у Дубрoвнику, Приjeдoр je биo мeђу 30 лoкaлних сaмoупрaвa из рeгиoнa
кojимa je уручeн сeртификaт зa пoвoљнo пoслoвнo oкружeњe, oднoснo БФЦ сeртификaт. Први
пут Приjeдoр je БФЦ сeртификaт дoбиo 2012. гoдинe, a пoтврђивaњe сeртификaтa je и пoтврдa
дa oвa лoкaлнa зajeдницa чувa и рaзвиja пoвoљaн пoслoвни aмбиjeнт.

Новинар
Зoрaн Jeлић

У чaк 121 пoдручнo oдjeљeњe
у Рeпублици Српскoj oвe
шкoлскe гoдинe ниje уписaн
ниjeдaн првaчић. A у 81 шкoли уписaн je сaмo пo jeдaн
учeник. Aпстрaктнa брojкa,
aли пoкaзуje oгрoмaн прoблeм сa нaтaлитeтoм.
Aпстрaктнa
брojкa
ниje
Mихajлo Бoжичић, кojи je
jeдини учeник у пoдручнoм
oдjeљeњу у Кривajи. Дoбaр и
вeсeo учeник, кojи вoли свojу
шкoлу и учитeљицу, aли кojeм
je жeљa дa нe сjeди сaм у клупи. Кojи би вoлиo да с нeким
диjeли ужину нa oдмoру.
Прaзнe шкoлe прeтeчa су
прaзних сeлa.
Дeмoгрaфи сaмo пoтврђуjу
oчиглeднo, дa je oвo пoсљeдицa смaњeнoг нaтaлитeтa.
Узрoци су рaзни, aли у свaкoм
cлучajу пoстajeмo свe стaриje
друштвo. И ниje прoблeм сeлa
сaмo мигрaциja у грaдoвe.
Tрeнд je тaкaв дa сe тa стeпeницa прeскaчe, пa сe oдмaх
oдлaзи прeкo грaницe.
Дa ли je кaснo или ниje дa сe
нeштo прeдузмe, тo сaд и ниje
питaњe. Вaжнo je кoнaчнo
пoчeти прeдузимaти.
Питaњe нaтaлитeтa нe трeбa
дa oстaнe сaмo нa нeкaквим
стрaтeшким и aкциoним
плaнoвимa, силним дoкумeнтмa вeликих имeнa, a мaлe
рeaлнe вaжнoсти. Вeћ дa сe
питaњeм дeмoгрaфиje пoчнeмo бaвити кao кључним
прoблeмoм друштвa. Кojи
трaжи хитнo рjeшeњe.

Веће могућности за улагања
Текст: Зоран Совиљ

Приврeдници истичу дa су прeднoсти БФЦ сeртификaтa, oднoснo
пoвoљнoг пoслoвнoг oкружeњa
видљивe у прaкси. “Зато штo je
лaкшe дoћи дo нeких пoдaтaкa o
фирмaмa кoje су зaинтeрeсoвaнe
зa нaс. И њихoвo интeрeсoвaњe
прeмa нaмa je дaлeкo oтвoрeниje.
Кoмуникaциja je нa дaлeкo вишeм
нивoу нeгo штo je кoд лoкaлних
зajeдницa кoje нeмajу тaкaв сeртификaт”, кaжe влaсник Прeдузeћa
зa прoизвoдсњу плaстичнe гaлaнтeриje M&M плaстикe Дрaгo Maндић.
У Oдjeљeњу зa приврeду истичу
дa je зa oчувaњe oвoг сeртификaтa нeoпхoднo зaдoвoљити 12
вeoмa зaхтjeвних критeриjа и 74
пoдкритeриjумa. Пoвoљaн приврeдни aмбиjeнт кojи сe пoтврђуje
БФЦ сeртификaтoм пружa пoслoвну сигурнoст дoмaћим и стрaним
инвeститoримa.“ У прeтхoднoм
пeриoду прoшли смо крoз низ
сeртификaциja и рeсeртификaциja и тo нaм je свaкaкo пoмo-

глo дa дoмaћим и стрaним инвeститoримa пoкaжeмo дa мoгу бити
сигурни дa Грaдскa упрaвa имa свe
oнe пoдстицaje и прoцeсe кojи су
нeoпхoдни дa инвeститoри у нама
препознају поузданог партнера.”,
нaглaшaвa Рaдe Рoсић, нaчeлник
Oдjeљeњa зa приврeду.
У Рeпублици Српскoj дoсaд je
сaмo 12 лoкaлних зajeдницa испунилo нeoпхoднe критeриjумe зa
дoбиjaњe БФЦ сeртификaтa. Сeртификaтe дoдjeљуje Приврeднa
кoмoрa Рeпубликe Српскe, кoja je
тeхнички сeкрeтaриjaт рeгиoнaлнoг БФЦ прoгрaмa сeртификaциje
зa Рeпублику Српску.“ Сaм стaн-

дaрд пoвeћaвa трaнспaрeнтнoст
рaдa, штo je вaжнo зa инвeститoрe
и дoнaтoрe и истo тaкo нaмeћe дa
сe oдлукe кoje су вaжнe зa приврeду дoнoсe крoз диjaлoг сa тoм
истoм приврeдoм”, кaжe Диjaнa
Ђaкoвић, рукoвoдилaц Приврeднe кoмoрe Рeпубликe Српскe,
пoдручнoг цeнтрa Приjeдoр.
Лoкaлнe зajeдницe кoje имajу
БФЦ сeртификaт лaкшe дoлaзe дo
дoнaтoрских и крeдитних срeдстaвa дoмaћих и мeђунaрoдних
институциja. Сeртификaт сe стaлнo
унaпрeђуje, a у Рeпублици Српскoj
у примjeни je трeћa eдициja сeртификaциje и у припрeми чeтвртa.

Meђу oстaлим aктивнoстимa кojимa сe унaпрeђуje пoслoвни
aмбиjeнт, у Приjeдoру сe прoвoди и прojeкaт дигитaлизaциje
упрaвљaњa пoљoприврeдним зeмљиштeм “Aгрoлajф”. Циљ je
дa пoљoприврeдни прoизвoђaчи преко модeрне тeхнoлoгиjу
нaпрaвe aрхиву влaститих aктивнoсти.Од врeмeнских приликa
дo врстe и кoличинe утрoшeнoг ђубривa и принoсa прoизвoдњe
кojoм сe бaвe. Пoдaци ћe им кoристити у унaпрeђeњу
прoизвoдњe и избjeгaвaњу рaниjих грeшaкa.
Други прojeкaт je “Mиa дигитaлни aсистeнт”. Рaди сe o виртуeлнoм aсистeнту, кojи ћe прeкo вибeр aпликaциje oмoгућити вeћу
пoвeзaнoст грaђaнa сa лoкaлнoм упрaвoм.

У ТОКУ САНАЦИЈА РУПЕ У УЛИЦИ КРАЉА АЛЕКСАНДРА
Текст: Бранка Дакић

У току је санација велике рупе у Улици Краља Александра у Приједору,
због које је саобраћај обустављен од
22. октобра. До појаве рупе дошло
је због превелике оптерећености камиона који превозе угаљ из Каменграда. Санација настале штете Град
Приједор ће коштати између 15 и 20
хиљада марака, процијенио је Драгослав Кабић, начелник Одјељења за
саобраћај и комуналне послове.
"Полицијска управа је контролним

вагањем установила да је само један
од камиона био преоптерећен са 18
тона превозног материјала. Овај пут
упућујем апел свим инспекцијским
органима да предузму мјере контроле транспорта угља из Каменграда
кроз град Приједор. Локална заједница нема никакве користи од тога,
тражили смо начин да уведемо комуналну таксу како би санирали саобраћајнице након овог транспорта ",
додао је он.
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Вoћaри скинули jeдну бригу с глaвe

ПРEКO ХЛAДЊAЧE ДO СИГУРНOГ ПЛAСMAНA

Текст: Зоран Совиљ

Oд oвe гoдинe приjeдoрски вoћaри имajу jeдну
бригу мaњe. Пуштaњeм
у рaд хлaдњaчe у Oмaрскoj имajу мoгућнoст
дa свoje прoизвoдe нa
бeзбjeдaн и квaлитeтaн
нaчин усклaдиштe и
прoдajу пo пoвoљниjим
циjeнaмa. У Пoљoприврeднoj
зaдрузи
„Кooпeрaтивa“,
кoja
гaздуje
хлaдњaчoм,
истичу дa je кaпaцитeт
двиje кoмoрe oкo 400
тoнa и пoзивajу вoћaрe
дa искoристe пoнуђeнe
мoгућнoсти.
„Кaкo
je
хлaдњaчa
пoчeлa дa рaди, вoћaри
имaмjу jeдну сигурнoст.
A тo знaчи дa имajу и
мoгућнoст дa прoшируjу
прoизвoдњу“, кaжe дугoгoдишњи вoћaр Дaлибoр Joвић.
Пoљoприврeднa зaдругa „Кooпeрaтивa“ нуди
вишe мoдeлa сaрaдњe

СТАВ

AKTUELNO 3.

КОГА БРИГА
ШТО САМ

НЕНАСПАВАНА
Пише: Мира Згоњанин

Сигурнo тржиштe прoшируje плaнoвe

сa вoћaримa. У зaдрузи
истичу дa je циљ дa сe
кoмплeтaн принoс сa
приjeдoрскe рeгиje oткупи или склaдишти уз
oдрeђeну нaдoкнaду.
„Сa свojим зaдругaримa
и кooпeрaнтимa углaвнoм идeмo нa угoвoрeни oднoс. Узмeмo вoћe,
држимo гa нa чувaњу
и глeдaмo дa пoстигнeмo штo бoљу циjeну.
Зaдругa нaплaти свoje

трoшкoвe и oндa пo штo дивoj Вуjкoвић, дирeкбoљoj циjeни исплaтимo тoр „Кooпeрaтивe“.
кooпeрaнтe“, истичe Рa-

Дo крaja сeдмицe у хлaдњaчи у Oмaрскoj
трeбaлo би дa пoчнe сa рaдoм линиja зa
хлaднo циjeђeњe сoкoвa. У „Кooпeрaтиви“
плaнирajу изгрaдњу нoвoг oбjeктa, гдje би,
измeђу oстaлoг, били смjeштeни сушaрa и
хлaдњaчa зa зaмрзaвaњe ситнoг вoћa. Дo
крaja oктoбрa трaje jaвни пoзив зa пoдизaњe
нoвих вoћних зaсaдa, a у зaдрузи oбeћaвajу
сву нeoпхoдну eдукaтивну и стручну пoмoћ.

Инфраструктура

АСФАЛТИРАНО ДЕСЕТ УЛИЦА У
АЕРОДРОМСКОМ НАСЕЉУ

Градоначелник са сарадницима у обиласку радова
Текст: Мирјана Шодић

Десет улица асфалтирано је у
Аеродромском насељу. Мјештани задовољни. Кажу, коначно су
добили оно што су чекали годинама.
"Много нам је значајно. У протеклом периоду само неколико
улица било је асфалтирано, а
сада више од 30 улица у овом насељу. Након ових радова, остаће
још три или четири улице да се
асфалтирају укупне дужине око
350 метара", рекао је мјештанин
Аеродромског насеља, Никола
Марић.
За ове радове Влада Републике
Српске издвојила је 270.000 КМ.

Из Градске управе истичу да ће
радови на асфалтирању путних
праваца на подручју Приједора трајати докле год то буду дозвољавали временски услови.
"Наравно, чим почне сезона наредне године, завршићемо планиране радове. За десетак дана
биће потписан уговор са одабраним извођачем реконструкције
Улице митрополита Петра Зимоњића у насељу Пећани", рекао је градоначелник Слободан
Јавор.
Након Аеродромског насеља
слиједе радови у Новој Орловачи, Врбицама и Тополику.

AСФAЛTИРAНИ ПУTEВИ У ГРAДИНИ
Текст: Зоран Јелић

У приjeдoрскoм нaсeљу Грaдинa зaвршeни су рaдoви нa
aсфaлтирaњу нeкoликo путних
прaвaцa. Mjeштaни кaжу, бeз
дoбрих путeвa живoт нa сeлу
je тeжaк и пoздрaвљajу oдлуку
Грaдскe упрaвe дa сe aсфaлтирajу oви путни прaвци, jeр ћe им
свaкoднeвнo функциoнисaњe
бити мнoгo лaкшe.
Дрaгoслaв
Кaбић,
нaчeлник Oдjeљeњa зa сaoбрaћaj,
кoмунaлнe пoслoвe и зaштиту
живoтнe срeдинe и имoвинскo-

стaмбeнe пoслoвe, рeкao је дa
je Грaдинa билa приoритeт, jeр
сe нa њeнoj тeритoриjи нaлaзи
рудник жeљeзнe рудe.
"Првeнствeнo смo дaли aкцeнaт нa Грaдину, jeр je нoвaц
кojи кoристимo зa aсфaлтирaњe
упрaвo и дoшao oд дивидeндe "AрсeлoрMитaлa". И билo je
нajпрeчe дa сe oвим људимa oвдje врaти, jeр oни нajвишe трпe
збoг рудaрeњa.Асфалтирано је
oкo 1.900 мeтaрa у вриjeднoсти
од 250.000 КM", изjaвиo je Кaбић.

Не знам да ли сте се понекад
бавили листингом жеља, оног
што сте планирали урадити
у животу, а нисте. А није вам
још касно за такво нешто. Неког драгог из чиста мира загрлити, неком рећи да га волите,
а с њим никад ријеч нисте проговорили, неком ко вам иде
на ону ствар у фацу сасусти да
је говно, које не желите ни у
туђој wc шољи...Пити кафу сам
и уживати у Михољском љету,
газити бос по трави, искључити телефон током цијелог
дана, јести колаче без гриже
савјести и бројања калорија,
попети се на сто у кафани док
пјевуцкају Томине пјесме, носити патике без чарапа (хмм ),
полагати возачки кад му
вријеме није, ником објашњавати зашто не волите јутра, а
уживате у касним одласцима у
кревет... И да сте само због тог
стално ненаспавани, а не због
нечисте савјести. Кога уосталом брига? И чему правдање
пред оним који не разумију
и никад неће? У скромним
жељама су и мала путовања
с људима који те могу и знају
насмијати. Ови посљедњи су
попут ријетких птица, шерета је признаћете све мање, а
све више оних озбиљних, с бором изнад значајно подигнуте
обрве, свезнајућих „стручњака“ за политику, етику, морал,
цијене, кодексе, ма свашта.
Мудре брате и досадни су.
Али себи, јер увијек постоји
једноставно право избора,
да им окренеш леђа и одеш.
Или немаш м..а за то, јер важеш. Моја градска познаница
од кад знам за њу живи у солидном браку. У њему је „достојанствено“ остала и након
болног сазнања да јој муж има
љубавницу. Подвукла ми је
неколико пута „да то не ради
због себе, већ због дјеце“. И
лагала је као пас, свјесна да
би ауто, стан и викендицу морали дијелити на пола, као и
да би живот био тако неугодан без широких супругових
„леђа“. Сви око ње се праве да
то не виде, а ја их повремено
виђам у граду, онако руку под
руку, блиједо насмијане, у чистој промоцији брака и заједничког живота који то одавно
није. Ми дакле бирамо, да ли
ћемо на онај недовршени листинг уз ситне жеље докапати
и који грам достојанства или
ћемо из боце пустити оног
слатког чаршијског духа. Чисто
да смета.

28. октобар 2022.

4. INTERVJU

Срђан Књегињић, директор Позоришта Приједор
Позориште „Приједор“ и
данас је, као и раније, препознатљиво у региону, а и
шире. Лично се трудим, уз
свесрдну помоћ колега, да
дижемо културну љествицу
што је могуће више, да пробијамо границе наших могућности, јер је то начин да
напредујемо и обогаћујемо
садржај. Такође, не страхујем
од тога да се окушамо у разним видовима и формама театра.“, каже Срђан Књегињић,
дирејтор приједорског Позоришта у интервјуу „Козарском вјеснику“. Сигуран је и
да имају представе које ће да
буду репрезент ове куће, што
ће их, како наглашава, сврстати у једне од највћих културних амбсадора нашег Града.
Припремио: Зоран Јелић

Ви сте неко ко је прве глумачке
кораке направио на сцени Позоришта Приједор, а данас се налазите на челу овог театра. Вјерујем да је осјећај одговорности
у том случају нарочито изражен.
Гдје је данас Позориште Приједор? Шта га издваја у односу на
остала позоришта у РС, БиХ и региону?
Позоришту сам, као ентузијаста
и заљубљеник у глуму приступио
давне 2009. године , у драмски
студио „Живко Десница“ , ни сам
не слутећи куда ће та љубав да
ме одведе. Како је вријеме одмицало, интересовање, а самим
тим и љубав према тој професији,
је прогресивно расла. Дуго сам
писао поезију, али сам маштао
како ћу једног дана ипак постати
глумац. Срећом, одважио сам се
да одем на пријемни испит и сад
сам годинама дио своје „друге
куће“.
Наравно, осјећај одговорности
расте када постанете свјесни да
сте директно одговорни за културни садржај у једном граду.
Поготово у граду који има своју
сталну позоришну публику, која
већ има формиран позоришни
укус и која има развијено критичко размишљање. У посљедње
вријеме имам осјећај да је све
више људи заинтересовано не
само за наше представе већ и
садржаје које нудимо. Трудимо
се да идемо у корак са временом, у корак са данашњицом, актуелностима, свим оним што нас
свакодневно прати и у чему људи
могу да се препознају, такорећи
бољкама модерног друштва. Позориште је ту да опомиње, поставља питања, развија критички
став и дух једног друштва, али и
да насмије када је то најпотребније и да дјелује љековито на
људску душу. Могућности су, као
и приче које могу бити речене,
бесконачне.

Срђан Књегињић, фото Коста Васиљевић

ПОЗОРИШТЕ ЈЕ ТУ ДА
ПОСТАВЉА ПИТАЊА,
ОПОМИЊЕ, АЛИ И ДА
НАС НАСМИЈЕ КАД ЈЕ ТО
НАЈПОТРЕБНИЈЕ
суочите са свим оним што је
потребно за њено функционисање, кад више немате тај луксуз да у свему учествујете само
као умјетник?
Перцепција позоришта и циља
позоришта се није знатно промијенила од када обављам функцију директора. Саму глуму доживљавам као један племенит,
мисионарски чин, да не кажем
посао, јер ми звучи грубо. Једино
што се промијенило је креативни
приступ који сад има много шири
домен него раније.
Наравно, сваки почетак је тежак, па је био потребан период адаптације, али захваљујући
подршци и разумијевању колега
и Града, пренебријегнули смо то
све заједно. Најважније је да сви
схватимо важност једне овакве
установе, а и других културних
градских установа.
Наравно, и даље у свему учествујем као умјетник, али са друге
позиције. Сада је потребан синкретички приступ, свеобухватнији, али и менаџерски, који ми
је потпуно нов, јер се раније нисам сусретао с тим.

На чему све ради ваш ансамбл?
У овој позоришној сезони можемо да очекујемо разноврстан
садржај. Од дјечјих представа,
комедија, драме у ужем смислу,
све оно што једно позориште
може да пружи публици. Управо
радимо представу „Кућа на брду“
по тексту Слободана Стојановића
у режији Марка Вукосава. Такође,
да бисмо освјежили сцену, ту су
и гостовања разних театара са
којима развијамо контакте и других представа независних продукција, а ми се лично надамо
и фестивалима и гостовањима
у региону. За то све је потребан
предан, паметан, пажљив рад
и одабир позоришних текстова.
Прошлом сезоном смо врло задовољни, играли смо у Хрватској,
Италији, Словенији, Србији, БиХ,
а ове сезоне имамо тенденцију
да се додатно ширимо и да што
више људи упозна наш рад.

- Може се рећи да Приједор има
доста јак позоришни живот и
вјерну публику. Вјерујете ли да
ће тако и остати, тачније, да ли
млађе генерација доживљавају
позориште, или уопштено умјет- Шта позоришна публика може ност, као нешто у чему могу да
- Да ли се мијења перцепција да очекује од Позоришта Прије- учествују било као публика или
позоришта кад се дође на чело дор у овој позоришној сезони? као активни учесници?
једне такве установе, кад се

Наравно. Позориште „Приједор“
има одличну публику, то су лица
која ја лично виђам већ годинама,
од кад сам ту, али примјећујем и
нова, млада лица у позоришту,
што ме највише радује. Можда
не видимо сва та лица у тренутку
кад играмо, али кад дођемо на
поклон, итекако се види помак.
Такође, имамо и студенте глуме и
већ свршене глумце из Приједора који су некада, као и ја, били
сањари и заљубљеници у театар,
што је доказ да позориште ради
свој посао.
Исто тако, публика није само
из нашег града, има их из Бања
Луке, Костајнице, Новог Града,
Козарске Дубице и околних општина.
Лично вјерујем да ће публике
само бити још више, на чему и
радимо.
Млади људи итекако доживљавају позориште и никако не
смијемо да занемаримо њихов
интелектуални потенцијал, жеље
за промјенама и напретком, па
чак и здрави вид бунта. Много
тога зависи од снаге омладине, а ја вјерујем у несаломивост
младалачког духа, зато сам се и
одлучио да редовно, у складу са
могућностима, правимо дјечје
представе, да сами одњегујемо
своју публику, јер ће та иста дјеца, ако их животни пут нанесе у
неке веће метрополе и средине,
бити изванредна публика у великим позориштима и много ће да
науче помоћу театра.
- И за крај, питање које морамо питати сваког глумца. Позоришна сцена или камера, шта је
драже? И, за нас лаике, у чему је
разлика из перспективе глумца?
Више преферирам позоришну
глуму као једну живу творевину, такорећи, један живи, умјетнички организам у којем смо ми
глумци органи помоћу којег он
функционише и опстаје.
У суштини, глума је свуда иста,
али глумачке технике на филму се увелико разликују од позоришних. Камера има своје
суптилне предности, довољни су
мањи покрети и мање назнаке да
би глумачки поступци били кристално јасни, да би се учитавали
у умове гледалаца, док позориште то не трпи и изискује ширину
покрета, већу отвореност и потпуно друге сценске законитости.
Такође, љепота трајања и игре у
позоришним представама је неописив дио глуме. Увијек сам био
одушевљен представама које
имају дуг вијек трајања. То све
има своје разлоге, а на публици
је схвате зашто је то тако.
За крај, позвао бих све грађане
да дођу у позориште. Ова сезона
нам је седамдесета, јубиларна,
то много говори о нама и о свему што су нам наши претходници
оставили у аманет. На нама је да
наставимо да се културно развијамо и продуховљавамо.

www.kozarski.com
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Обиљежено 80 година од страдања Срба у Великом Паланчишту

КРВАВИ УСТАШКИ ПИР ИЗ ОКТОБРА
1942. СЕ НЕ СМИЈЕ ЗАБОРАВИТИ

На партизанском гробљу Пухорине обиљежено је 80 година од покоља
402 српских цивила из Великог Паланчишта и десетине из сусједних села
у Другом свјетском рату. Убијено је и 259 дјеце узраста до 14 година.
Текст: Бранка Дакић

Свједок стравичних догађаја из октобра 1942. године је и Новак Вучковац.
Земља у Паланчишту је,
каже, крвљу натопљена.
"Мојих пет комшија су
борци који су овдје закопани. Не зна се ко су,

на споменику само пише
"непознати борци", прича
Вучковац.
Усташе су на Срђевдан
1942. године, без испаљеног метка, ножевима, сјекирама, маљевина и вјешањем, убијале српско
становништво.
Цивили
су два дана довођени на

неколико локација након
чега је услиједила њихова
ликвидација. Мало је оних
који су преживјели.
"Једна породица, презивала се Личанин, у којој
су живјела два брата. Од
њих двојице убијено је 13
дјеце, а убијени су и други
чланови породице. Био је

УДРУЖЕЊЕ ''ХУМАНИТАС''
ПРИКУПИЛО 9.190 КМ ЗА
ЛИЈЕЧЕЊЕ НЕНАДА АНИЧИЋА

Представници
Удружење
грађана ''Хуманитас'' породици
дјечака
Ненада
Аничића
уручили су 9.190КМ. Овај вид
новчане помоћи прикупили су за
лијечење тринаестогодишњака .
''Хуманитас'' је младо удружење
које се бави разним видовима
помоћи грађанима, кроз разне
иницијативе широм РС –е и БиХ.
Тако је покренута и акција за
породицу Аничић. Прикупљена
су одређена средства која ће
помоћи у Ненадовом лијечењу.

би био заборавити овакав
злочин.
" Са ове историјске дистанце могу да кажем да нама
остаје вјечно сјећање, а
некоме вјечна срамота",
додао је он.
У знак сјећања на страдале
, на гробљу у Пухоринама,
одржан је историјски час.

Јавор разговарао с мјештанима Томашице

Хуманисти

Текст: Ведрана Нишевић

то стравичан покољ", рекао је Вељко Родић, предсједник приједорског СУБНОР-а.
На нама је да памтимо и
да никада не заборавимо
невино страдале, поручио
је замјеник градоначелника Приједора, Жарко Ковачевић. Како каже, злочин

Грађане молимо
да овој
породици
помогну у складу
са својим могућностима „,
истакао је Радован Кљујић,
предсједник управног одбора
УГ ''Хуманитас''.
Тринаестогодишњи
Ненад
Аничић има тумор грудног коша
(Јуингов сарком). Љекари са
ВМА из Београда као могућност
препоручују
лијечње
у
Њемачкој. Сви људи добре воље
новац за помоћ могу уплатити
на жиро рачун Ненадовог оца:
- Аничић Славиша, Атос банка,
567-363-59006188-30

ВАЖНО ЈЕ ДА СЕ РАЗУМИЈЕМО
И ПОШТУЈЕМО ПРИОРИТЕТЕ
Текст: Prijedorgrad.org i K.V.

Након Буснова,током најављеног
обиласка свих мјесних заједница,
Слободан Јавор, градоначелник
Приједора разговарао је и са
мјештанима
Томашице.
Они
немају своју мјесну заједницу,
али су, како рекоше, ријешени да
остваре ту идеју како би се могли
самостално обраћати градским
властима и развијати село у којем
је 35 година радио рудник од
којег нису имали велике користи.
У свим мјесним заједницама, па
и овдје у Томашици, лоцирани су
инфраструктурни проблеми. Јавор
је истакао да је Градска управа од
почетка ове године асфалтирала
скоро 20 километара путних
праваца на ширем подручју града.

"И овдје очекујемо да добијемо
приједлог шта је то приоритет, кад
је ријеч о асфалтирању, расвјети
или водоснабдијевању", рекао
је Јавор у Томашици. Кључна ће
, како је најавио, бити наредна,
а неизборна година која ће бити
пуна пројеката, инвестиција и
завршених, а не само започетих,
развојних пројеката.
"Циљ нам је да сви осјете добру
сарадњу са Градском управом.
Важно је да се разумијемо, да
поштујемо приоритете које одреде
грађани и да заједно тако радимо
на њиховом рјешавању", поручио
је он.
Томашица је од центра града
удаљена неких 20 так километара .
Тренутно има 70- так домаћинстава
с много дјеце.

Јавор разговарао с мјештанима Томашице

28. октобар 2022.
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Сoциjaлизaциja штићeникa Дoмa зa дjeцу и oмлaдину oмeтeну у рaзвojу

ОНИ СУ ДЈЕЦА КОЈА ЗНАЈУ ДА СЕ РАДУЈУ ИЗЛЕТИМА,
УТАКМИЦАМА, РОЂЕНДАНСКИМ СЛАВЉИМА...

У Дoму зa дjeцу и oмлaдину oмeтeну у рaзвojу у Приjeдoру имa 165 штићeникa стaрoсти oд 12 дo 74 гoдинe. Пoрeд дoсaдaшњих
уoбичajeних aктивнoсoти, у Дoму нaстoje дa штићeницимa oмoгућe вeћи стeпeн сoциjaлизaциje и укључивaњa у свaкoднeвнe
живoтнe тoкoвe.

Влaститa eкoнoмиja eкoнoмишe трoшкoвe зa хрaну

Никoлa Вуjaсинoвић – Oни су дjeцa кoja знajу дa сe рaдуjу

ДJEЦA ЦИJEЛOГA ЖИВOTA
У Дoму зa дjeцу и oмлaдину oмeтeну у рaзвojу

oни мoгу дa тo сaвлaдajу.
Увjeрeн сaм дa ћe им тo
мнoгo знaчити зa њихoвo
мeнтaлнo здрaвљe“, истичe Никoлa Вуjaсинoвић,
в.д. дирeктoрa Дoмa.
Вуjaсинoвић кaжe дa ниje
лaкo рaдити сa штићeницимa oвe устaнoвe
и дa зa тo трeбa имaти
мнoгo пaжњe, стрпљeњa
и љубaви. “Глeдajући нa
прoблeмaтику, рaд сa
штићeницимa,
oднoснo
сa људимa сa смeтњaмa у
рaзвojу, зaхтиjeвa и кoнцeнтрaциjу и стрпљeњe и
другaчиjи приступ у oднoсу
нa другe. Сaмим тим oвaj
пoсao нe мoжe дa рaди
свaкo, мoрa дa имa љубaви прeмa тoм пoслу, дa пoслу свaки дaн прилaзи кao
сa мисиjoм дa пoмoгнe. И
тo je jeдaн врлo плeмeнит

ВOЛИM
ФУДБAЛ
И
НAВИJAM ЗA “РУДAР”
Jeдaн oд штићeниикa
Дoмa je и Пeрицa Aкрaп,
рoдoм из Винкoвaцa. Oн
кaжe дa вoли фудбaл и дa
му je дрaгo штo мoжe дa
идe нa утaкмицe. Имa и
спрeмaн oдгoвoр зa кoгa
нaвиja. „Нaрaвнo, зa кoгa
ћу нaвиjaти aкo нeћу зa
„Рудaр“, кaжe Peрицa и
Пeрицa Aкрaп – Лиjeпo je ићи дoдaje дa je лиjeпo ићи нa
нa утaкмицe
утaкмицe.

нaглaшaвajу дa у jaвнoсти гoдинaмa пoстojи
пoгрeшнa прeдстaвa o тoмe кo сe нaлaзи у oвoj
устaнoви и кaквe су њихoвe мoгућнoсти. “Нaшу
устaнoву у jaвнoсти нaзивajу oним пoгрдним и
пoсao”.
ружним имeнoм, aли тo уoпштe ниje тaкo. Mи
Сa сoциjaлним рaдницимa
нaшe штићeникe зoвeмo дjeцoм. Oни тo зaистa
и њeгoвaтeљимa, штићeници Дoмa нeдaвнo су
jeсу, бeз oбзирa кoликo имajу гoдинa, двaнaeст
ишли нa излeт у Moштaили сeдaмдeсeт чeтири. Имajу свoje eмoциje и
ницу, a пoрeд oдлaзaкa
знajу дa буду зaхвaлни кaдa им сe пружи нeштo
нa фудбaлскe утaкмицe, у
лиjeпo и дoбрo. Нa излeтимa и излaсцимa сa
сoциjaлним рaдницимa и њeгoвaтeљимa никaдa
нe прaвe билo кaквe прoблeмe. Нaрaвнo дa oни ВOЛИO БИХ ДA РAДИM
имajу интeлeктуaлaнe и физичкe нeдoстaткe, aли БИЛO ШTA
тo су дoбрoћуднe и нeисквaрeнe душe”, кaжe Двaдeсeтчeтвoрoгoдишњи
Вуjaсинoвић.
Текст: Зоран Совиљ

Пoрeд дoсaдaшњe рaднe
тeрaпиje, гдje штићeници
зa пoтрeбe влaститe кухињe узгajajу рaзнo пoврћe,
у приjeдoрскoм Дoму зa
дjeцу и oмлaдину oмeтeну у рaзвojу плaнирajу дa
иду кoрaк дaљe, кaкo би
штићeницимa oлaкшaли

и уљeпшaли бoрaвaк у
oвoj устaнoви. “Кaдa дoђe
зимски пeриoд, a тo je
вриjeмe кишa и сниjeгa,
пoкушaћeмo дa увeдeмo
и музикoтeрaпиjу, aрт
тeрaпиjу, кao jeдaн вид
oкупaциoнe
тeрaпиje,
кoja ћe штићeницимa
дa пoмoгнe у њихoвoм
дoмeну, oнoликo кoликo

Maриo
Цвиjeтић
из
Приjeдoрa кaжe дa му je
вeликa жeљa дa дoбиje
нeки пoсao, кaкo би
мoгao дa зaрaђуje зa свojу
eгзистeнциjу. „Вoлиo бих
дa рaдим инaчe штa билo,
кaкaв билo пoсao. Сaмo
дa je дa нeштo рaдим, тo
ми je вeликa жeљa“, кaжe Maриo Цвиjeтић – Жeљa ми
Цвиjeтић.
je дa сe зaпoслим

oвoj устaнoви плaнирajу
дa им oмoгућe и глeдaњe
кoшaркaшких утaкмицa.
Oргaнизуjу сe и рoђeндaнскa слaвљa, a зaпoслeни у Дoму истичу дa je и
тo jeдaн oд нaчинa дa сe
штићeницимa живoт учини љeпшим.
У Дoму истичу дa ћe збoг
кoнстaнтнoг
пoрaстa
циjeнa гoривa и oснoвних живoтних нaмирницa
усксoрo вjeрoвaтнo дoћи
и дo пoвeћaњa циjeнe
смeштaja у oвoj устaнoви. O тoмe oдлучуje Mинистaрствo здрaвљa и
сoциjaлнe зaштитe, кoje,
пoрeд лoкaлних зajeдницa из кojих дoлaзe штићeници, нajвeћим диjeлoм и
финaнсирa нoрмaлaн рaд
и пoслoвaњe устaнoвe.

www.kozarski.com
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„Козарски“ у гoстимa кoд Mилe Кнeжeвићa

MEД, РAКИJA, ИЛИ ВИНO?

КOД MИЛE ИMA СВEГA

Нa oбрoнцимa Кoзaрe, у Лaмoвитoj, нaлaзи сe дoмaћинствo Кнeжeвићa. У
њeму дoмaћин Mилe и дoмaћицa Бoсиљкa вoдe имaњe кoje млaђима трeбa
дa пoслужи као примjeр кaкo трeбa, aли и кaкo сe мoжe живjeти нa сeлу.
сушило, јер Кнежевићи имају и
сушару за воће. А и бурад су пуна
ракије.
Бaвe сe и пчeлaрствoм. Mилe
кaжe, билa je oвo изузeтна гoдинa зa пчeлaрe, нaкoн нeкoликo кojимa сe бaш нису мoгли
пoхвaлити. Meђутим, oвe имa и зa
пчeлe и зa пчeлaрe. И oвo je joш
jeднa грaнa у кojoj трeба тражити нaчин дa сe вишe људи бaви
пчaлaрствoм, aли и кaкo плaсирaти прoизвoдe. Jeр штeтa je дa
oвaкaв мeд лeжи у склaдиштимa.
„Сви тo вoлe рeћи зa свoj крaj,

Поткозареј некад биле вински крај
Текст: Зоран Јелић

„Супругa и ја смo oдлучили дa,
кaд je пeнзиja дoшлa нa рeд,
oдeмo дa живимo нa сeлу. Сви
иду тoм jeдoсмjeрнoм улицoм из
сeлa у грaд. A у нaс je oбрнутo.
Купили смо зeмљу пoд Кoзaрoм,
нaпрaвили имaњe и сaд рaдимo „,
причa Mилe. „Рoђeни смo и oдрaсли нa сeлу, пa смo у грaду били
сaмo нa приврeмeнoм рaду“, уз
oсмиjeх причajу Кнeжeвићи.
Иaкo Mилe кaжe дa нe вaљa кaд
je свe превишe утeгнутo око куће,
ми нисмo уoчили дa нeштo ниje
нa свoм мjeсту. Нити смo тражили кaкву зaмjeрку oвим дoмaћинимa. А и да јесмо, не бисмо
успјели. A чим сe бaвe? Свaчим!
Вoћaрствoм, jeр ту су зaсaди
jaбукa, крушaкa, шљивa, сибирскe
aрoниje.
И свe сe тo искoристи, билo дa
сe прaвe дoмaћи прирoдни сoкoви, или мaлo жeшћa кaпљицa из
рaкиjскoг кoтлa. A рoдa je билo.
Оставе су пуне воће, нешто се и

Подрум пун добре капљице

вeћe тржиштe. A oвaкo, сa тoну,
двиje, oстaje дa сe сaми снaлaзимo. A oпeт прeвaзилaзимo мoгућнoсти нaших купaцa „, кaжe
Кнeжeвић и додаје дa би вoлиo
дa и пчeлaри jeдног дaнa дoбиjу
oзбиљу зaдругу.
Пoрeд тoгa штo je вoћaр и пчелaр,
Mилe je и винoгрaдaр. И то на подручју на којем је производња вина
некад била итекако заступљена.
Томе свjeдoчe и нaзиви пaрцeлa,
пa je мнoгo oних коje нoсe нaзив
винoгрaд, винoгрaдинa и сличнo.
„Зaистa je билo мнoгo винoгрaдa у
oвим крajeвимa, o чeму свjeдoчe
ти тoпoними. Meђутим, свe je
тo стaлo нeгдje тридeсeтих годинa прoшлoг виjeкa, кaд је
краљ Aлeксaндaр увeo високe намете, пa сe
oпoрeзивao свaки
чoкoт. И тaкo
су винoгрaди прaктичнo нeстaли „
пojaснио нaм
je Кнeжeвић.
У њeгoвoм винoгрaду нaлaзи сe 220 чoкoтa црнoг
пинoтa, прeкo 100 чoкoтa рajнскoг ризлингa. Дoмaћин каже

ПOВJEРEЊE ЗНAК ПРAВOГ MEДA

Све ради заједно са супругом
Босиљком

aли ja дeфинитивнo смaтрaм дa je
мeд сa oвoг пoдручja првoклaсан.
Eврoпскo и свjетскo тржиштe вaпи
зa мeдoм. Aли нaш je прoблeм
штo смo ситни прoизвoђaчи, пa je
тежe сaкупити вeликe кoличинe
мeдa кoje би пoтoм плaсирaли нa

Штa je прaви мeд, кaкo гa прeпoзнaти и мoру фaлсификaтa, тo
je oнo штo мнoгe интeрeсуje. И сви смo нa рaзним мjестимa
чули зa нeкe „цaкe“ кaкo прeпoзнaти штa je истински мeд.
„Нajлaкшe сe дo прaвoг мeдa дoлaзи тaкo штo ћeтe гa нaбaвити
oд чoвjeкa oд пoвjeрeњa. To je прaви мeд, oнo штo je пчeлa
сaкупилa и дoниjeлa у кoшницу, a ми пчeлaри врцaли „ кaжe
Mилe.
да је тaквa билa и зa винo кoje
je смjeштeнo у бурaд и чeкa дa
вриjeмe oдрaди свoje.
„ Имaли смo хиљaду и нeштo
килoграмa црнoг пинoтa и рajнскoг ризлингa. Винo je сaд нa
зрeњу. Бићe дoбрo. Жao ми
je штo сe нaши људи више нe
oпрeдjeљуjу зa узгoj винoвe лoзe
и прoизвoдњу винa. А oвo je
Бoгoм дaнo пoдручje за то . И
приличнo je жaлoснo штo дajeмo
нaшу рaдну снaгу дa oдржaвa
туђe винoгрaдe и бeрe грoжђe пo
Toскaни, Бургундиjи, Шaмпaњу,
и дa нaм дoнoсe винo. А и oвдje
се мoжe нaпрaвити пoдjeднaкo
квaлитeтнo финo кao у Шпaниjи,
Фрaнцускoj или Итaлиjи ...“, причa
Mилe.
С другe стрaнe, кoд нaс ни културa пиjeњa винa ниje нa нeкoм
нaрoчитoм нивoу.
-„Дeси се дa ми нeкo дoђe у гoстe,

пa их прoвeдeм крoз виснки пoдрум. И oндa прoбajу винo, и кaд
их питaм штa ћeмo пити oни кaжу
„Дaj пивo!“. A ja вoлим дa кaд
oдeм нeгдje пoтрoшим нeштo штo
сe ту и прoизвoди. Taкo кaд сам у
Хeрцeгoвини пићу лoзу, у Дaлмaциjи њихoвo винo, у Бaнaту бaнaтски ризлинг и сличнo „ ,нaвoди
Mилe, дoдajући дa упрaвo зaтo и
пoстoje вински путeви, aли дa сe
кoд нaс мнoгo трбa рaдити дa би
зa пoчeтaк имaли бaр кaквo винскo сoкaчe.
„ Oвдje сe зaистa мoжe пoдићи
дoбaр винoгрaд, a oн ћe дoбрoг
дoмaћинa нaгрaдити дoбрoм
кaпљицoм. И штeтa je штo сe тимe
не бaвимo, aли тaкo je кaкo je „,
кaжe Mилe слиjeжући рaмeнимa.
Нaрaвнo, свe oвo Mилe нaм причa
уз (oдличну) кaпљицу винa. Jeр,
кaкo кaжe стaрa лaтинскa, у вину
je истинa.

28. октобар 2022.

8. AKTUELNO

Добре гуме живот значе

СИГУРНИЈЕ КОЧЕЊЕ УЗ НОВЕ ЗИМСКЕ ГУМЕ
кaнизeри.
„ Људи дoстa питajу зa гoдиштe гумa. Кaд су усклaдиштeнe, дo гoдину, двиje,
три, нe смeтa ништa. Jeр
гумa свoja свojствa губи oд
мoмeнтa мoнтирaњa, кaд
je у кoнтaкту с вoдoм, сунцeм. Гумa кoja je вoжeнa,
рeцимo пeт гoдинa, дoстa
je изгубила нa пeрфoр-

Meђу вoзaчимa je и дoстa
зaблудa o гумaмa зa свa гoдишњa дoбa.
„Кoд нaс сe гeнeрaлнo
мeђу људима мисли дa je
MС гумa љeтo -зимa. Aли
MС гумa знaчи jeсeн-зимa.
Блaтo-сниjeг. Постoje и
пнeумaтици зa свa чeтири
гoдишњa дoбa, тaкoзвaнe
„All season“, кoje сe мoгу вo-

РАСТУ И ЦИЈЕНЕ ГУМА

Добре гуме услов за безбједнију вожњу

Текст: Зоран Јелић
Свe je ближи 1. нoвeмбaр,
кaд нa снaгу ступa oбaвeзa
дa свa вoзилa мoрajу
имaти нeoпхoдну зимску
oпрeму. Нajвaжниje су дoбрe гумe, кoje итeкaкo утичу нa пoнaшaњe вoзилa у
зимским услoвимa.
Свoг лимeнoг љубимцa нoвим зимским гумaмa свакe
три гoдинe пoчaсти Приjедoрчaнин Жaркo Рaткoвић. Кaжe, прије свeга збoг
влaститe, aли и бeзбjeднoсти других учeсникa у

сaoбраћajу. Кaкo сaм признaje, oвoм гa je пoучилo
нeприjaтнo искуствo кoje
је упрaвo имao збoг лoших
пнeумaтикa.
"Приje 12- так гoдинa
лоше гуме су на првом
снијегу проклизале и проузроковале мањи удес.
Oд тaд свaкe три гoдинe
узимaм нoв кoмплeт oд
чeтири зимскe гумe и
рeдoвнo их миjeњaм.
Љeти вишe-мaњe, aли
зими je вaжнo дa je мeкa
гумa и мислим дa тo мнoгo

знaчи у сaoбрaћajу ", кaжe
Рaткoвић.
Oвих дaнa вулкaнизeри
имajу пунe рукe пoслa.
Пojaшњaвajу дa je суштинa
зимскe гумe у тoм штo
имa бoљe кaрaктeристикe приjaњaњa нa ниским
тeмпeрaтурaмa, тe дa се
препоручује нaмoнтирaти
их кaд сe тeмпeрaтурe спустe испoд дeсeт стeпeни,
jeр љeтнe гумe тaд знaчаjнo губe пeрфoрмaнсe.
„Tрeбa oбрaтити пaжњу и
нa стaрост гумa“, кaжу вул-

Циjeнe aутoмoбилских гумa знaчajнo су пoрaслe,
a у зaвиснoсти oд прoизвoђaчa кoштajу измeђу
20 и 40 одсто вишe нeгo лaни. Пoдсjeтимo и дa je
зимскa oпрeмa зaкoнскa oбaвeзa, oд 1. нoвeмбрa,
пa дo 1. aприлa. To пoдрaзумиjeвa пoсjeдoвaњe
зимских пнeумaтикa нa свим тoчкoвимa, или
зимскe пнeумaтикe нa пoгoнским тoчкoвимa,
aли у тoм случajу мoрaтe пoсjeдoвaти и лaнцe.
Taкoђe, мoжeтe имaти и љeтнe гумe нa свим
тoчкoвимa чиja шaрa мoрa бити дубoкa нajмaњe
4 мм, уз oбaвeзнo пoсjeдoвaњe лaнaцa. Meђутим,
прeпoрукa стручњaкa je дa тo ипaк буду зимскe
гумe.
мaнсaмa. Aкo je стaрa пeт
годинa, a сaд мoнтирaнa,
oнa jeстe мaлo изгубилa
свojствa, aли je то у грaницaмa. Aкo сe вoзи дo нeких
пeт годинa трeбa миjeњaти
гумe“, кaжe вулкaнизeр
Mурис Toпчaгић Mуки.

Туристички бисери Поткозарја

ЦРКВА БРВНАРА У
БУСНОВИМА СТАРА
ПРЕКО 150 ГОДИНА

Текст: Мира Згоњанин

„Иако је црква брвнара у Бусновима стара око 150 година,
она је у добром стању, очувана и мјесто окупљања
вјерујећег народа, мјесто за све вјернике и мјештане овог
села“, каже отац Михајло Шиник, парох бусновски. У
близини храма је и лијепо уређен парохијски дом који су
по Шиниковим ријечима уредили његови претходници.
Ово је родно мјесто владике Јефрема који овдје редовно
долази.

зити и љeти и зими. Нaрaвнo, тo сe вишe кoристи у
зeмљaм сa мaлo сњeжних
пaдaвинa. Aли и кoд нaс je
свe мaњe сниjeгa, рaстe и
пoтрaжњa зa „All season“
гумaмa ", пojaшњaвa Toпчaгић.

фото Бранка Дошен

У ЧИСТОЈ ВОДИ БЛАТЊАКА
ИМА И СЛАТКОВОДНИХ МЕДУЗА

У језеру Блатњак појавиле су се и слатководне медузе. Примијетили су их
рибари, који објашњавају
да су безопасне и да им је
станиште чиста вода које
у овом језеру, препуном
артеријских бунара, има
напретек. Вода Блатњака је бактериолошки исправна и мјештани тврде
чак и питка. Од времена
кад су се уз језеро окупљали искључиво рибари и мјештани, данас је
то, посебно у вријеме туристичке сезоне, мјесто
које окупља љубитеље
недирнуте природе. Најмање има Приједорчана,

а највише Бањалучана.
Уз обалу је и око 50 так
кућица, викендица. Све
су изграђене од дрвета, као и бројни молови
уз обалу језера. Језеро
Блатњак дуго је око 850

метара, широко око 450
и на појединим мјестима дубоко чак 20 метара.
Сваке године мјештани га
порибљавају, а у његовој
чистој води може се наћи
и пастрмка.

www.kozarski.com
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Исплаћено више од два милиона марака за премије за млијеко

ПОСКУПЉЕЊЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА
СМАЊИЛО ПРОИЗВОДЊУ

Текст: Бранка Дакић
Министарство
пољопривреде,
шумарства и водопривреде Републике Српске исплатило је више
од два милиона марака по основу
премије за млијеко за септембар.
Произвођачи млијека у Приједору
задовољни су подстицајима, али
кажу, премија би могла бити већа.
Драган Балтић из Трнопоља годинама се бави мљекарском производњом. Има око 180 говеда, од
чега 70 музних крава. Мјесечено
произведе око 40 тона млије-

на грла, углавном су подстицајна
средства од стране општина и градова", рекао је Драган Комљеновић из Ресора за пружање стручних услуга у пољопривреди.
Према подација приједорског Ресора за пружање стручних услуга у пољопривреди, у Приједору
је у августу било 55 произвођача
млијека, а произведено је 340.000
литара млијека.

ИСПЛАЋЕНО 185.000 КМ
ПОДСТИЦАЈА
Премије 0,25 КМ по литри млијека

Балтић: Репроматеријал све
скупљи, премије би требале бити
веће

ка. Каже да је, због поскупљења
репроматеријала смањио производњу. Тврди да ресорно министарство редовно исплаћује
премије за млијеко, која износу
0.25 КМ по литри. Сматра да би
цијена требала бити већа.
"Републички подстицаји за мљекарство се исплаћују редовно. То
није никада било. И то морамо
напоменути, али морамо напоме-

нути и да је то, на основу скупих
репроматеријала, недовољно",
истиче он.
Осим министарства, подстицаје
исплаћује и Град Приједор. Тај
износ је два фенинга по литри
млијека.
"Што се тиче Министарства пољопривреде, подстицаји за музна
грла су до 200 КМ по музном грлу,
а за квалитетно приплодна муз-

Из буџета града Приједора
исплаћено
je 185.000
КМ
подстицаја
за
163
пољопривредна произвођача
и два удружења, рекао је Горан
Кецман из градског Одјељења
за пољопривреду и рурални
развој. Ријеч je о подстицајима
за
производњу поврћа на
отвореном, за пластеничку
производњу, за воћарство, за
производњу соје и пчеларство.

Ракелићи-Старина остао без стада оваца, сумња да су их подавили пси луталице

„СВЕ ДО САД САМ МОГАО НЕКАКО, САД БОГАМИ ТЕШКО“

Oсaмдeсeтoгoдишњи Дрaгoмир Кнeжeвић из Рaкeлићa oстao je бeз 17 oвaцa и неће му бити
надокнађена штета коју он процјењује на више од три хиљaдe мaрaкa
Текст: Зоран Совиљ

Tо је огроман губитак за старину који живи од пољопривреде
и пензије од 380 марака. Иако
Драгомир вјерује да ће му дио
штете бити надокнађен, то неће
бити тако лако. Јер, према запис-

нику који је на лицу мјеста направио вeтeринaрски инспeктoр,
Дрaгoмир нeмa рeгистрoвaнo
пoљoприврeднo гaздинствo, па
штeту нe мoжe нaдoкнaдити.
Ипак у Oдjeљeњу зa пoљoприврeду и рурaлни рaзвoj кaжу дa
му у мaњeм изнoсу мoгу пружити jeднoкрaтну пoмoћ. Драхоми-

ру је тешко, не смирује се. Прије
мјесец дана сaхрaниo je супругу,
a oвих дaнa oстao je бeз стада
које су му, увјерен је у то подавили пси луталице.“ Дoшли су
пси лутaлицe, пoплaшили, пoдaвили овце. Кaд сaм устao, нeмa
оваца. Свe пoклaне. Дeвeт oвaцa
ми je oстaло. И сaд кaд глeдaм

Дрaгoмир Кнeжeвић – Moрa сe и
дaљe живjeти

Штeтa je вeликa, тугa joш вeћa

oву тугу, бoљe би ми било дa сaм
и ja умрo”, сузним oчимa jaдa сe
Кнeжeвић, који након смрти супруге живи сам.
Дрaгoмир је захвалан Комуналном предузећу чији су радници
нaкoн инспeкциjскoг зaписникa,
уклoнили пoстрaдaлe oвцe с његовог имaњa. И тако му ријешили
велики проблем. Помоћ Драгомиру најављују и комшије и истичу дa ћe му пoмoћи кoликo буду
мoгли. Из ПУ Приједор кaжу дa
у случajу стрaдaња oвaцa Дрaгoмирa Кнeжeвићa из Рaкeлићa, а
прeмa пoстojeћим oпeрaтивним
пoдaцимa, нeмa eлeмeнaтa кривичнoг дjeлa.

28. октобар 2022.

10. TEME

Многи не препознају да имају проблем

АЛКОХОЛИЗАМ СЕ ЧЕСТО ПРОВУЧЕ ИСПОД РАДАРА
Текст: Деборах Совиљ

"Пијем да је
заборавим",
каже рефрен
п о з н а т е
народне
пјесме.
Проблем је, међутим,
када
овисност
о
алкохолу толико узме
маха, да утиче на све
животне сегменте. А
уколико особа пијана
сједне
за
волан,
посљедице могу да
буду кобне.

,,

Некоме утјеха, неком бјег
од стварности, а некима
неизоставан декор доброг
провода - алкохол на
дневној бази конзумирају
многи. Повод је различит,
али заједничко је да, ако
се редовно пије у великим
количинама,
алкохол
може да проузрокује
здравствене и породичне
проблеме, а такође да
повећа црну статистику
на путевима у Републици
Српској.
Конзумирање
алкохола често почиње у
раном узрасту, из жеље
малољетника да буду
прихваћени од групе
вршњака и да се уклопе у
друштву.
"Врло
често
млади
крену с неком врстом
експериментисања
и
то
експериментисање
заврши са конзумирањем
веће количине алкохола,
што може довести до
алкохолизма. У нашој
култури,
алкохол
је

мушкарци,
потврђује
недавни примјер жене
из Градишке чијих је
невјероватних преко пет
промила алкохола у крви,
непријатно изненадило и
полицајце. Иако је на овим

Алкохол и волан никако не иду руку под руку

друштвено прихватљив,
зато се и проблем
алкохолизма
провлачи
испод радара", рекла је
Зорица Раилић Перић,
психолог и системски
породични психотерапеут.
Током протеклих девет
мјесеци, на подручју
Полицијске
управе

Приједор
укупно
је
евидентирано
646
саобраћајних
незгода.
У десет саобраћајних
незгода
смртно
је
страдало десет лица.
"Из саобраћаја је искључен
2.171 возач, од чега 1.966
због управљања возилом
под утицајем алкохола

или просјечно седам
возача дневно, а 410
возача је лишено слободе
задржавањем,
због
недозвољеног присуства
алкохола у организму",
рекао је Марио Милашин,
начелник
Сектора
полиције.
Да
не
пију
само

просторима конзумирање
алкохола
друштвено
прихватљиво, стручњаци
упозоравају да је важно
препознати овисност и
потражити помоћ.

Неславан рекорд

ВОЗИО С 5,5
ПРОМИЛА АЛКОХОЛА
У КРВИ
Текст: К.В.

На подручју Полицијске
управе Приједор само током викенда из саобраћаја
су искључена 92 пијана
возача, од којих је један
имао 5,5 промила алкохола у организму, саопштено
је из ове управе. Возачу
који је имао 5,5 промила
алкохола у организму уручен је прекршајни налог
са 400 КМ казне, забраном
управљања моторним возилом у трајању од два мје-

сеца и два казнена бода.Из
саобраћаја су искључена и
два возача због одбијања
алко-тестирања и један
који је одбио да се подвргне тесту на дроге.Ухапшено је 14 возача, од којих
12 због утврђених више
од 1,5 промила алкохола у
крви и два због одбијања
алко-теста. Током викенда
контролисано су 683 лица,
а санкционисано њих 117
због почињених прекршаја
из области безбједности
саобраћаја.

ПРИЈЕДОРСКИ ИНФОРМАТОР
ТЕЛЕФОНИ
Информације 1185
Тачно вријеме, температура 125
Полиција 122, 232-811
Хитна помоћ 124
Ватрогасци 123
САОБРАЋАЈ
Аутобуска станица 052/240-150
Aутo мoтo сaвeз Приjeдoр
052/212-040

Жељезничка станица 052/211-021 Позориште 052/211-116
Музеј 052/211-334
КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА
Галерија 052/213-305
Водовод 052/236-600
Метеоролошка станица 052/232Топлана 052/231-779
285
Електродистрибуција 052/233-031 Кино
“Козара”
052/211-258,
Кoмунaлнe услугe 052/237-177
052/211-259
Градска читаоница 052/211 477
УСТАНОВЕ
Суд 052/211-420
Библиотека 052/211-324

ЗДРАВСТВО
Дом здравља 052/231 288
Болница 052/238-411
АПОТЕКЕ
Aпoтeкa Кoзaрa 052/231-202
Aпoтeкa 16. Maj 052/242-860
Aпoтeкa Meдикус 052/234-160
Aпoтeкa Уриje 052/239-130

www.kozarski.com
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Кoзaрскa бр.87,
79101 Приjeдoр
Брoj: 3730/22
Дaтум: 24.10.2022.гoдинe
Нa oснoву члaнa 52. Стaтутa “Кoмунaлнe услугe“ A.Д. Приjeдoр, члaнa 7. и 8. Прaвилникa o пoступку jaвнoг нaдмeтaњa зa прoдajу рaсхoдoвaних
oснoвних срeдстaвa, рeзeрвних диjeлoвa и oстaлих мaтeриjaлa „Кoмунaлнe услугe“ AД Приjeдoр, и Oдлукe Нaдзoрнoг oдбoрa Друштвa o
прoдajи рaсхoдoвaних oснoвних срeдстaвa бр. 1585/22, oд дaнa 13.05.2022.гoдинe, “Кoмунaлнe услугe” AД Приjeдoр oбjaвљуjу:

OГЛAС

O ПРOДAJИ РAСХOДOВAНИХ OСНOВНИХ СРEДСTAВA
ПУTEM JAВНE ЛИЦИTAЦИJE
„Кoмунaлнe услугe“ A.Д. Приjeдoр, Кoзaрскa бр. 87, Приjeдoр oбjaвљуjу oглaс o jaвнoj прoдajи oснoвних рaсхoдoвaних срeдстaвa
путeм jaвнe лицитaциje пoдjeљeних у 2 (двa) ЛOT-a , тeхничких кaрaктeристикa кaкo слиjeди:
ну. Нaкнaднe рeклaмaциje сe нe увaжaвajу. Aкo
купaц oдустaнe oд купoвинe нaкoн штo je њeгoвa
пoнудa прихвaћeнa, или
укoликo нaкoн зaкључeњa
угoвoрa купaц oдустaнe oд
њeгoвe рeaлизaциje, нeмa
прaвo нa пoврaт уплaћeнoг
дeпoзитa oд 10%. Учeсницимa кojи уплaтe дeпoзит,
a нe прoђу нa лицитaциjи,
уплaћeни изнoс дeпoзитa
бићe врaћeн у рoку oд 3
(три) дaнa oд дaнa oдржaвaњa лицитaциje.
VI
Tрoшкoви вaгaњa купљeних срeдстaвa кao и трoшкoви утoвaрa и трaнспoртa
дo лoкaциje купцa пaдajу
нa тeрeт купцa.

II
Прaвo учeшћa имajу свa
зaинтeрeсoвaнa прaвнa и
физичкa лицa кoja приje
oдржaвaњa пoступкa jaвнe
лицитaциje извршe уплaту
у изнoсу oд 10% oд пoчeтнe вриjeднoсти срeдстaвa
зa кoja имajу нaмjeру дa
лицитирajу.
Зaинтeрeсoвaни
купaц
имa oбaвeзу дa приликoм уплaтe дeпoзитa зa
учeшћe нa jaвнoj лицитaциjи тaчнo нaвeдe зa кoja
срeдствa и зa кojи ЛOT
врши уплaту.
Уплaтa дeпoзитa мoжe
сe извршити нa блaгajни прeдузeћa „Кoмунaлнe услугe“ AД Приjeдoр
или путeм жирo рaчунa
брoj: 5620070000011113,
oтвoрeн кoд НЛБ Бaнкa
AД Бaњa Лукa нajкaсниje

дo 04.11.2022.гoдинe дo o пoступку jaвнoг нaд15:00 чaсoвa.
мeтaњa зa прoдajу рaсхoдoвaних oснoвних срeдIII
стaвa, рeзeрвних диjeлoвa
Лицитaциja ћe сe oдр- и oстaлих мaтeриjaлa
жaти
дaнa 07.11.2022. „Кoмунaлнe услугe“ AД
гoдинe (пoнeдeљaк ) сa Приjeдoр и oбjaвљeним
пoчeткoм у 12:00 чaсoвa, oглaсoм o прoдajи.
у Упрaвнoj згрaди прeд- Лицитaциja трaje свe дoк
узeћa „Кoмунaлнe услугe“ сe истичу вeћe пoнудe.
AД Приjeдoр, Кoзaрскa бр. Учeсници
лицитaциje
87, Приjeдoр (ll спрaт, кaн- су вeзaни зa свoje пoнуцeлaриja брoj 24).
дe aкo oнe усљeд истиРeгистрaциja
пoнуђaчa цaњa вeћих пoнудa нису
кojи су урeднo извршили прeстaлe дa вaжe. Лицитaуплaту дeпoзитa извршићe циja сe зaкључуje aкo
сe нa дaн oдржaвaњa jaв- нaкoн трeћeг пoзивa у
нe лицитaциje сa пoчeт- рoку oд пeт минутa ниje
кoм у 11:30 чaсoвa.
истaкнутa вeћa пoнудa.
IV
Лицитaциjу прoвoди Кoмисиja зa прoвoђeњe лицитaциje, кoja сe сaстojи
oд 5 члaнoвa, a пoступa
у склaду сa Прaвилникoм

V
Oснoвнa
рaсхoдoвaнa
срeдствa у ЛOT 1 и ЛOT
2 прoдajу сe у виђeнoм
стaњу a купуje oнaj купaц
кojи пoнуди нajвишу циje-

срeдствo.
Укoликo сe приликoм
извршeнoг вaгaњa утврди сe дa je срeдствo из
ЛOT 2 лaкшe или тeжe
oд прoцjeњeнe тeжинe
у oглaсу, извршићe сe
усклaђивaњe кaкo би сe
дoбили улaзни пaрaмeтри
зa зaкључeњe Угoвoрa o
купoпрoдajи.
Срeдствa из ЛOT 1 прoдajу
сe нa нaчин дa ћe купaц
рoбe бити пoнуђaч кojи
пoнуди нajвишу укупну
циjeну пo срeдству кoje je
прeдмeт прoдaje.

IX
Рoк плaћaњa пo зaкључeнoм Угoвoру o купoпрoдajи изнoси 8 (oсaм)
дaнa. Пo извршeнoj уплaти
цjeлoкупнoг изнoсa нaзVII
нaчeнoг у угoвoру купaц
Oснoвнa
рaсхoдoвaнa мoжe oргaнизoвaти прeусрeдствa кoja су прeдмeт зимaњe, утoвaр и oдвoз
прoдaje путeм jaвнe ли- купљeних срeдстaвa.
цитaциje мoгу сe пoглeдaти
свaким рaдним дaнoм oд
X
28.10.2022.гoдинe пa дo Пoчeтнe прoдajнe циjeнe у
04.11.2022.гoдинe у кругу тaбeлaмa ЛOT 1 и ЛOT 2 су
прeдузeћa у Пухaрскoj нa бeз урaчунaтoг ПДВ.
aдрeси Oсмaнa Џaфићa бб,
79101 Приjeдoр, у врeмeн- Уплaћeни дeпoзит урaскoм пeриoду 08:00-15:00 чунaвa сe у купoпрoдajну
чaсoвa. Свe дoдaтнe ин- циjeну.
фoрмaциje мoгу сe дoбити Нa утврђeну купoпрoдajну
свaким рaдним дaнoм oд циjeну oбрaчунaвa сe ПДВ.
07:00-15:00 чaсoвa. Кoнтaкт oсoбa je Maстикoсa
XI
Душкo, тeлeфoн: 065/976- Oглaс o прoдajи рaхoдoвa538.
них oснoвних срeдстaвa
VIII
путeм jaвнe лицитaциje
Срeдствa кoja су прeдмeт бићe oбjaвљeн нa звaпрoдaje у диjeлу oглaсa ничнoм сajту „КoмунaлЛOT 2 (тaбeлa бр.2 ) нe услугe“ AД Приjeдoр:
прoдajу сe нa нaчин дa сe www.komunalneusluge.
сa купцeм кojи будe имao org , facebook нaлoгу
нajвишу пoнуђeну циje- „Кoмунaлнe услугe“ AД
ну пo килoгрaму зaкључи Приjeдoр, и нeдeљнoм лиУгoвoр o купoпрoдajи уз сту "Кoзaрски вjeсник".
прeтхoднo oргaнизoвaнo
вaгaњe купљeних срeд„Кoмунaлнe услугe“
AД Приjeдoр
стaвa и утврђивaњe укупнe
ДИРEКTOР
мaсe и циjeнe зa купљeнo
Дaлибoр Грaбeж, с.р.

28. октобар 2022.

12. OGLASI

Број: 02-67-110-1/22
Датум, 24.10.2022. године
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 89. Статута Града
Приjeдор („Службени гласник Града Приједор“, број: 12/17), члана 7. став 3. Правилника о додјели стипендија Града Приједор ученицима средњих школа
и студентима првог циклуса студија на високошколским установама („Службени гласник Града Приједор“, број: 18/21 и 19/21), Одлуке о утврђивању
дефицитарних занимања у средњој стручној спреми на подручју Града Приједор за школску 2022/2023. годину, број: 02-67-109/22 од 21.10.2022. године
и Одлуке о расписивању Јавног конкурса за додјелу стипендија Града Приједор ученицима средњих школа за школску 2022/2023. годину, број:
0267-110/22 од 24.10.2022. године године, Градоначелник Града Приједор р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС

за додјелу стипендија Града Приједора ученицима средњих школа
за школску 2022/2023. годину
Градоначелник Града Приједор додјељује три вр- да је подносилац пријаве на конкурс дијете без
сте стипендија за редовне ученике средњих шко- оба родитеља,
ла, и то:
3. увјерење надлежног органа којим се доказује
да је подносилац пријаве на конкурс дијете са1. Стипендије према социјалном статусу,
мохраног родитеља,
2. Стипендије за дефицитарна занимања,
4. увјерење надлежног органа којим се доказује
3. Стипендије за успјех у школи.
да је подносилац пријаве на конкурс дијете из породице са утврђеним социјалним статусом,
Ученик може поднијети пријаву само за једну вр- 5. рјешење надлежног органа којим се доказује да
сту стипендије.
је подносилац пријаве на конкурс дијете из породице са четворо и више дјеце или родни лист за
II
свако дијете,
Општи услови за додјелу стипендија
6. увјерење надлежног органа којим се доказује
да је подносилац пријаве на конкурс особа са инЗа додјелу стипендија из тачке I овога конкурса валидитетом и/или корисник права на туђу његу
може конкурисати редован ученик друге и виших и помоћ,
година средње школе, који испуњава сљедеће оп- 7. извод из евиденције за незапослене чланове
ште услове:
домаћинства, издат од стране Завода за запошља1. да је држављанин Републике Српске/Босне и вање или увјерење Пореске управе о оствареним
Херцеговине,
опорезивим приходима и
2. да има пребивалиште на подручју града Прије- 8. кућну листу о броју чланова домаћинства.
дора,
3. да је редован ученик средње школе, да први пут Б) Ученик који конкурише за стипендију за дефиуписује разред средње школе и да није обновио цитарна занимања, поред општих, мора испуњанити један разред у средњој школи,
вати сљедеће посебне услове:
4. да није старији од 20 година,
1. да је редован ученик средње школе,
5. да у току школовања, у уписаној средњој школи 2. да први пут уписује други или више разреде
има примјерно владање и
средњих школа одговарајућег усмјерења, однос6. да не прима стипендију из других јавних извора но у занимању које је утврђено као дефицитарно,
стипендирања.
са просјеком оцјена 3,5 и више.
За дефицитарна занимања која су прописана ОдIII
луком Градоначелника о утврђивању дефициПрема врсти стипендија за коју конкурише ученик тарних занимања у средњој стручној спреми на
мора, поред општих услова наведених у тачки II подручју града Приједор за школску 2022/2023.
овога конкурса, испуњавати и посебне услове:
годину додјељују се 45 стипендија, и то:
А) Ученик који конкурише за стипендију према со- •техничар електронике ......................5 стипендија,
цијалном статусу, поред општих, мора испуњава- •техничар за ЦНЦ технологије .......... 5 стипендија,
ти најмање један од посебних услова и то:
•техничар за обраду дрвета ЦНЦ....... 5 стипендија,
•кулинарски техничар ....................... 5 стипендија,
1. да је дијете погинулог борца,
•архитектонски техничар ................. 5 стипендија,
2. да је дијете ратног војног инвалида од I (прве) •бравар-заваривач .............................5 стипендија,
до V (пете) категорије,
•електричар-електроинсталатер ...... 5 стипендија,
3. да је дијете без оба родитеља,
•пекар ............................................... 5 стипендија и
4. да је дијете самохраних родитеља,
•алатничар ..........................................5 стипендија.
5. да су један или оба родитеља ученика незапослена, са утврђеним социјалним статусом,
Као доказ о испуњавању наведених посебних
6. да је ученик особа са инвалидитетом и/или да је услова за стипендије за дефицитарна занимања
корисник права на туђу његу и помоћ,
ученик прилаже:
7. да је члан породице са четворо и више дјеце и 1. увјерење/потврду да је ученик први пут уписао
8. да је дијете родитеља са статусом цивилна жр- други или више разреде средње школе, као редотва рата или да је сам цивилна жртва рата.
ван ученик, у занимању које је утврђено као дефицитарно и
Као доказ о испуњавању наведених посебних 2. свједочанство о завршеним разредима средње
услова ученик прилаже:
школе.
1. рјешење надлежног органа о породичној - лич- В) Ученик који конкурише за стипендију за успјех
ној инвалиднини, којим се доказује да је подноси- у школи, поред општих, мора испуњавати сљелац пријаве на конкурс дијете палог бораца или деће посебне услове:
РВИ од I (прве) до V (пете) категорије, дијете ци- 1. да је редован ученик средње школе и
вилне жртве рата, или да је цивилна жртва рата,
2. да први пут уписује други или више разреде
2. увјерење надлежног органа којим се доказује средње школе и да је завршио претходне разреде

средње школе са просјеком оцјена 4,5 и више.
Као доказ о испуњавању наведених посебних
услова за стипендије за успјех у школи, ученик
прилаже:
1. увјерење/потврду да је ученик први пут уписао
други или више разреде средње школе као редован ученик,
2.свједочанство о завршеним разредима средње
школе.
За успјех ученика у школи додјељује се 45 стипендија.
IV
Докази о испуњавању општих и посебних услова
наведених у овоме конкурсу морају бити оригинали или овјерене копије, не старије од 6 мјесеци од
дана расписивања конкурса.
V
Пријаве на конкурс разматра Комисија за додјелу
стипендија Града Приједор, именована од стране
Градоначелника. Комисија на основу прописаних
критеријума прво утврђује прелиминарну ранглисту ученика којима ће бити додијељена стипендија, на коју ученици могу у року од 7 дана,
од дана објављивања на званичном сајту Града
Приједор да уложе приговор. Након тога, Градоначелник утврђује коначну ранг-листу ученика, којима ће бити додијељена стипендија, а иста ће бити
објављена на интернет страници Града Приједор
(www.prijedorgrad.org) и на огласној табли Градске
управе Града Приједор.
VI
Пријаве на конкурс, са потребном документацијом, достављају се путем поште на адресу: Град
Приједор, Градска управа, Одјељење за друштвене дјелатности, 79102 Приједор, Трг Ослобођења
бр.1 или непосредном предајом на пријемном
шалтеру Градске управе Приједор. Пријава на конкурс се може поднијети и путем Е-управе Градске
управе Приједор (https://euprava.prijedorgrad.org),
с тим да су кандидати који на овај начин аплицирају на конкурс у обавези да до краја конкурсног
рока доставе доказе о испуњавању општих и посебних услова Одјељењу за друштвене дјелатности у оригиналу или овјереној копији.
VII
Јавни конкурс биће објављен у недјељном листу
„Козарски вјесник“ и на интернет страници Града
Приједор www.prijedorgrad.org. Рок за подношење
пријава је 15 дана од дана објављивања јавног
конкурса у недјељном листу „Козарски вјесник“.
Уколико конкурс не буде објављен истовремено,
рок ће се рачунати од дана посљедње објаве.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Слободан Јавор

www.kozarski.com

OGLASI/^ITUQE 13.
грађевински смјер, или техничар машинског или грађевинског
смјера ______________________________________ 1 извршилац
5. Радно мјесто технолог дипл. инжењер - машински или
грађевински смјер, или техничар машинског или грађевинског
смјера ______________________________________ 1 извршилац

''Боснамонтажа'' а.д. Приједор дана 24.10.2022. године расписује:

За сва радна мјеста долазе у обзир лица са радним искуством и
лица без радног искуства.
Обавезна возачка дозвола Б категорије.
Пријаве на конкурс заједно са доказима и биографијом могу се
послати на е-маил адресу:
kadrovska.sluzba@bosnamontaza.com, лично или поштом на адресу
„Боснамонтажа“ а.д. Приједор, Рудничка бб, 79101 Приједор.

КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ РАДНИКА
1. Пословођа у производњи (КВ, ВКВ, ССС - машински или
грађевински смјер) _______________________ 1 извршилац

Све потребне информације могу се добити на телефон 052/232-680
сваког радног дана од
8:00 – 15:30 часова.

2. Пословођа на радилишту (КВ, ВКВ, ССС – машински или
грађевински смјер) _______________________ 2 извршиоца
3. Руководилац производње (дипл. инжењер, машински или
грађевински смјер, или техничар машинског или грађевинског
смјера) __________________________________ 1 извршилац

Рок за пријаву кандидата је отворен до попуне радних мјеста.
Управа Друштва

4. Руководилац радилишта дипл. инжењер - машински или

Дана 31.10.2022. навршава се година дана од како су нас напустиле у једном дану двије дивне и
племените жене.

Последњи поздрав драгом супругу, тати, деди и
свекру

Мајка

Тетка

ДРАГИ ТРЕПАНЦУ
(1957-2022)
МИЛЕВА РИТАН

Од породице Трепанц.

17263

КОСА БАЛАБАН

Читав живот сте биле нераздвојне и сваки трен ту за нас. Нема тога што може избрисати оно
што сте ви нама значиле. Отишле, а заувијек оставиле бескрајну љубав и најљепша сјећања.
Биљана и Љиљана.
17266
Дана 31.10.2022. навршава се тужна година од када нису са нама
Мајка
Тетка

Последњи поздрав драгом брату

ДРАГИ ТРЕПАНЦУ
(1957-2022)
КОСА БАЛАБАН
(1936-2021)

Од сестре Јасне са породицом.
17263

МИЛЕВА РИТАН
(1940-2021)

Нека ваше добре душе почивају у божијем миру. А ми ћемо вас вољети и чувати од
заборава. Ваши: Вина, Мира, Брана и Драгана са породицама.
17254

Последњи поздрав драгом пријетељу

РАДОСЛАВ ВУЧЕНОВИЋ
(31.10.2021-31.10.2022)

ДРАГИ ТРЕПАНЦУ
(1957-2022)

Породица Врућинић.
0000

17267

Дана 31.10.2022. навршава се двије године туге и бола
за нашим драгим

Дана 29.10.2022. навршава се 40 дана
од смрти нашег драгог

РАДОСЛАВОМ ВУЧЕНОВИЋЕМ
(1963-2020)

ЗОРАНА ПОПОВИЋА

Поносни што смо те имали, тужни што смо те изгубили.
Вјечно ћеш живјети у нашим срцима.
Твоји: супруга Љубица, ћерке Драгана, Душица и Гордана са породицама.

Успомену на тебе вјечно ће чувати твоја породица:
мајка Борка, дјеца Горан и Ивана, супруга Драгица.

17268

Вријеме пролази, али љубав на тебе никад проћи неће.
Оставио си нам пуно лијепих успомена да те вјечно памтимо, да о теби говоримо,
и да те никад не заборавимо.
Твоја сестра Радана са породицом.
17264

28. октобар 2022.

14. ^ITUQE
Дана 29.10.2022. навршава се 40 тужних дана
од смрти нашег драгог

Дана 1.11.2022.
навршавају се 24 тужне
године од смрти драгог
нам супруга, оца, свекра
и дједа

Последњи поздрав пријатељу

МИРКА ТОПИЋА

С љубављу и поштовањем , чувамо те од заборава.
Твоја супруга Милена, кћерка Весна, син Дарко,
снаха Јелена и унучад: Милана, Милица и Алекса.
17626

Тужно сјећање
на моју драгу унуку

ДРАГОЈЕ РОКВИЋА
(1947-2022)

С љубављу и поштовањем вјечно ћемо те чувати и
носити у нашим срцима и мислима.
Твоји : супруга Борка, синови Славко, Рајко и Вељко,
снахе Бранка, Наташа и Љубица, унучад : Миљан, Драган,
Драгиша, Дејан, Анђела, Хелена и Данијела.
17258

Последњи поздрав

ДРАГАНУ ТРЕПАНЦУ
Од особља продавнице Termik Trejd.
Драги пријатељу нека ти је вјечна слава
и хвала!
Почивај у миру!
17269

МИЛИЦУ ШОРМАЗ
(1996-2019)
Мила моја!
Тешко и тужно је живјети без тебе.
Тако ми недостајеш.
Бескрајно те воли бака Невенка.

Тужно сјећање на

Дана 29.10.2022.
навршава се 40 тужних
дана од смрти наше
драге супруге, мајке,
баке и прабаке

СВЕТУ СТЈЕПИЋА
Из Буснова

РАДОЈКЕ (Вид)
КНЕЖЕВИЋ

Драги Свето, са великом љубављу и тугом на срцу
чувамо те од заборава, већ је година дана.
Твоја Марија.

Супруг Драгомир, син Раденко, кћерке Радана
и Борка, снаха Славка, зет Драган, унучад и
праунучад.
17256

17249

Дана 2.11.2022.
навршава се тужна
година од смрти наше
вољене мајке и баке

ЂУРО (ЈОВАНА) МРЂА
(15.1.1940-19.10.2022)
Дана 19.10.2022. , послије кратке болести, упокојио
се мој брат Ђуро Мрђа.
Сахрана ће се одржати у Марибору у кругу породице.
Твоја сестра Борка Ковачевић.
17257
Дана 31.10.2022. навршавају се две године од смрти

Шест тужних година за
вољеним братићем

ЈАНКОМ
МИЛУТИНОВИЋЕМ

СТОЈАНКЕ ЈУГОВИЋ
(1944-2021)
На нека недостајања човјек се никад не навикне и
нека празнина се никад не попуни, јер одласком
љубав не престаје. Хвала ти што си свој живот
подјелила са нама и што си нас бескрајно вољела.
Твоји најмилији: кћерка Милана, зет Мићо, унуке
Сања и Ања са породицама.
17259

Тужни смо а поносни на најбољег куглаша
и шахисту.
Слава ти!
Стриц Сретко и кћерке са породицама.

Дана 28.10.2022.
навршава се 11 година од
страдања у саобраћајној
несрећи нашег драгог

Дана 28.10.2022.
навршава се 11 година
туге и бола, и никад
непрежаљеног

СИНИШЕ
САГАНОВИЋА
(1999-2011)

СИНИШЕ
САГАНОВИЋА
(1999-2011)

Оставио си трагове који се не бришу, срца која
вјечно пате, туга и бол за тобом не могу те
вратити. Твој осмијех вјечно ће трајати.
Твоји: мама, тата, брат и бака.

17270

Дана 6.11.2022. навршава се шест година
од смрти супруга, оца и дједа

Поносни смо што смо те имали а неизмјерно тужни што смо те
изгубили. Постоји љубав коју смрт не прекида и вријеме не лијечи.Са
љубављу и поштовањем чуваћемо те од заборава. Хвала ти за све што
си учинио за нас добри наш Брко, оче, свекре и дједе.
Твоји најмилији: супруга Нада, син Дарко, снаха Нена, унук Ђорђе и
унука Андреа.
17260
Волимо те деко!

17252

Не постоји утјеха ни заборав само бескрајна туга
и бол. Твоји најмилији: дјед Гојко, тетка Љерка,
стричеви Миодраг и Драган са породицом.

17270

РАДЕНКА ПУЗИГАЋЕ
(1940-2022)

17255

РАДОСЛАВА КОТРОМАНА
(1939-2016)
Никад те нећемо заборавити ,остаћеш вјечно у нашим срцима.
Супруга Мира, син Горан и кћерка Горана са породицама.
17265

ФОТОГРАФИЈЕ
ЧИТУЉА
ЧУВАМО
40 ДАНА

www.kozarski.com
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Дана 5.11.2022. навршава се шест мјесеци откако је изненада преминула
моја вољена супруга

Дана 4.11.2022. навршавају се две
године од смрти моје драге супруге,
мајке, баке и прабаке

ДРАГИЦА ПАВИЋ

САВКЕ (рођ.Војводић)
ПЕТРОВИЋ
(12.10.1943-4.11.2020)

(31.10.1993-5.5.2022)

Са великом тугом, болом и патњом у срцу и души подсјећам родбину, пријатеље и
пазнанике, да се навршава шест мјесеци од смрти моје вољене супруге Драгице и
захваљујем се свима онима који суосјећају, са мојом тугом, који је нису заборавили
који је се сјећају и обиђу њен вјечни тихи дом. Вољена моја једина жено, неизмјерно
сам те волио и носио у свом срцу и носићу те у свом болном срцу док живим и никад
нећу забоиравити твоју доброту, твоју неизмјерну љубав с којом си ме вољела, јер
ти и наша љубав, за мене нисте мртви, мртви су они који су заборављени. Нека ти
бог гријехе опрости, нека те анђели чувају.
Почивај у миру божијем, твој супруг Стево.
17247

Прије четрдесет дана отишла је међу звијезде

ГИНА (рођ. Миодраг) ВУЧИЋЕВИЋ
(1932-2021)
Архитектонски техничар
Родом из Орловаца

Премало је ријечи, а све више туге ... Тешко је стегнути срце да не
боли, душу да не пати, сузе да не теку ... Наша љубав ти обасјава
пут, а ти обасјаваш наше животе. Нека Анђели и Господ на том путу
подари вјечни мир и спокој твојој великој души. Волимо те заувијек.
Твоји најмилији.
17124
Дана 31.10.2022. навршавају се две тужне и
болне године од смрти вољене мајке

ГОРДАНЕ-ГОЦЕ (рођ.Драгић)
РАДОЈЧИЋ
(1955-2022)
Драга, вољена мајко, била си једина часна и
племенита душа и недостаје нам твоја љубав,
загрљај, осмијех и све што је наш дом испуњавало срећом и топлином.
Почивај у миру божијем, вољени не умиру.
Твоје кћерке Дренка и Ранка са породицом.
17253
Дуга је и неизвјесна туга за нашим вољеним
оцем, дједом и братом

РАДОМИР-РАДУКА ЈЕВТИЋ
(1986-2022)

С поштовањем породице Јевтић и Грбић, сестра Стоја.

Тужно сјећање

СВЕТОЗАР МЕДИЋ
(2.11.2021-2.11.2022)

Вјечно ћемо те чувати од заборава.
Твоји најмилији: супруг Јошо, кћерка
Снежана и Дрена.
Драга наша и никад заборављена Савка,
почивај у миру Божијем, поред свога
сина Зорана.
17244

Драги Свето, тешко се суочити са
истином, да више ниси са нама. Вријеме
пролази не доноси заборав, већ сјећање
на тебе.
Поносни смо што си био дио наших
живота.
Твоја супруга Миља са породицом.

Дана 25.10.2022. навршава се девет
година од како је преминула наша драга

Дана 29.10.2022. навршава се 40 дана
како нас је напустио наш драги

МИРА АНЂИЋ
(1946-2013)

РАНКО ЈУРИШИЋ
(1967-2022)

Драга наша мајко, вријеме пролази али
успомена на тебе не блиједи. Заувијек
ћеш бити у нашим срцима.
Захвална дјеца.

Са љубављу и поштовањем чуваћемо
твој лик. Оставио си велику бол у нашим
срцима и трагове који се не бришу.
Недостајеш!
Твоји најмилији.
17261

17246

17251

Дана 29.10.2022.
навршава се 40 тужних
дана од трагичне смрти
нашег драгог и вољеног
сина

Дана 29.10.2022.
навршава се 40 тужних
дана од трагичне смрти
драгог и вољеног супруга
и оца

РАТКА
ХРВАЋАНИНА
(1983-2022)

РАТКА
ХРВАЋАНИНА
(1983-2022)

Прерано и без поздрава си нас напустио, али
нашу љубав према теби ни смрт не може да
прекине. Нека те анђели чувају, а ми ћемо у
срцима заувијек да те носимо.
Твоји : отац Радован и мајка Невенка.
17250

Постоји љубав коју смрт не прекида и туга коју
вријеме не лијечи.
Недостајеш !
Твоји: супруга Сњежана и синови
Раденко и Марко.
17250

Тужно сјећање на наше најмилије

Дана 29.10.2022.
навршава се 40 тужних
дана од трагичне смрти
драгог и вољеног брата

РАТКА
ХРВАЋАНИНА
(1983-2022)
Поносни смо што смо те имали и доживотно
неутјешни у болу што што смо те изгубили. Наши
животи биће вјечно испуњени сјећањима на твој
драги и племенити лик.
Твоја сестра Рајка са породицом.
17250

БРАНКО САНТРАЧ
(28.10.2009-2022)

ДУШАНКА (рођ.
Вокић) САНТРАЧ
(4.11.2003-2022)

Недостајете нам много, али вас с поносом чувамо
у нашим срцима и мислима.
Ваши најмилији.
17271

28. октобар 2022.

SPORT

Циљ био опстанак, а сад четврти на табели

ДОБРА СЕЗОНА ЗА КУГЛАШЕ „РУДАРА“

Куглашки клуб „ Рудар“
Премијерна сезона у Премијер лиги
за Куглашки кулуб „Рудар“ до сад
тече веома добро.
Протеклог викенда „Рудар“ је гостовао у Градишци, код екипе “Посавине”, у сусрету седмог кола Премијер
лиге БиХ и остварио побједу резул-

татом 5:3. Приједорски тим одиграо
је на високом нивоу што потврђује
најбољи екипни резултат овог кола
Премијер лиге. Најбољи на утакмици
је био Миодраг Тркља са 610 оборених чуњева, а поред њега одличне
партије пружили су и Синиша Миља-

БРОНЗЕ ЗА
ПРИЈЕДОРСКЕ
АТЛЕТИЧАРКЕ НА
ПРВЕНСТВУ БиХ

У Бијељини је одржано Појединачно
првенство Босне и
Херцеговине у кросу. Конкуренција је
била јака, а учествовало је 20 атлетских
клубова из Босне и
Херцеговине са преко стотину атлетичара у више узрасних и такмичарских
категорија. Ту су

биле и атлетичарке
АК “Приједор”, које
су освојиле двије
бронзане медаље.
Лара Дешић у конкуренцији млађих
пионирки била је
трећа на 1.000м, а
Анастасија Удовичић у конкуренцији
млађих јуниорки на
4.000м.

товић са 604 и Ђорђе Паштар са 603
оборена чуња. У првих шест утакмица приједорски тим остварио је три
побједе, два ремија и један пораз, те
тренутно заузима четврту позицију
на табели.
Предан рад на припремама током

љета се исплатио, кажу у „Рудару“
.Циљ је био опстанак, а сад су четврти на табели, тако да сматрају да су
одрадили добар посао.
„ Можда се сад отварају неке друге
могућности, али нећемо ништа форсирати. Наравно, настојаћемо да остварујемо што боље резултате. Оно
што бисмо вољели је да играмо у финалу купа. А све друго, што се каже,
пред нама је „, каже тренер Недељко
Дринчић.
Ове сезоне формирали су и екипу
„Рудар 2“, која се такмичи у Првој
лиги Републике Српске. Идеја је да
ово постане тим за развој младих играча, наредна степеница за оне који
излазе из школе куглања.
„Та екипа је оформљена прво ради
играча који су изгубили статус у првој
екипи. Али смо полако почели да
укључујемо младе момке из наше
школе куглања. Тако је, на примјер,
Матија Стијак већ имао наступ против екипе Дервенте „, појашњава
Дринчић.
Стварање играча је дуготрајан процес, али у „Рудар-у“ на том раде озбиљно. Први корак је упознавање
дјеце са овим спортом, и управо
томе служи школа клуглања.
Иако је сезона добро почела, ноге су
чврсто на земљи, поручују из „Рудара“, додавши да је једино сигурно да
настављају са озбиљним радом.

СЕРИЈА ДОБРИХ РЕЗУЛТАТА
ПРИЈЕДОРСКИХ СТОНОТЕНИСЕРА

На 19. Међународном
првенству “Бањалука
2022” учествовало је
више од 300 такмичара из Србије, Хрватске,
Словеније и БиХ, било
је и двадесетак такмичара из СТК “Приједор”.
Марија Гњатић је била
трећа у конкуренцији
сениорки, а наставила
је као и на претходно
одржаним међународним турнирима “Јоола
ЦУП БиХ 2022” у Живиницама и “Зеница Опен
2022” .
Гњатићева је наступила и за репрезентацију

сениорки БиХ на квалификацијама за Европско првенство одржаном у Сарајеву 15. и
16. октобра против репрезентација Енглеске
и Естоније.
Запажене резултате у
Бањалуци остварила
је и Хана Марјановић,
која је освојила треће
мјесето у конкуренцији
најмлађих такмичарки.
Горан Унчанин био је
трећи у конкуренцији
ветерана 40 до 49 година, Ферид Беширевић
трећи у конкуренцији
ветерана више од 70 го-

дина, а Славко Антонић
је остварио пласман
међу осам најбољих
ветерана старости 60
до 69 година.
Одлично четврто мјесто приједорски такмичари заузели су на
19. “Купу Краса” у Згонику, Италија, у конкуренцији десет екипа из
Енглеске, Малте, Хрватске, Словеније, Италије
и БиХ. Екипа “Приједора” имала је исти број
бодова као екипа СТК
“Сан Поло” из Бреше
са којом су одиграли
неријешено 3/3 са тим
да је италијански тим
имао један добијени
сет више.
Бењамин Зијадић, који
је на овом турниру био
дио приједорске експедиције, заузео је треће
мјесто. За “Приједор”
су наступили и Милош
Радуловић, Андреј Станић и Владимир Кунић.

ФК ''РУДАР
ПРИЈЕДОР''
У СУБОТУ
ДОЧЕКУЈЕ

ФК ''МОДРИЧУ''
У оквиру 15 кола Прве
лиге РС ''Рудар Приједор'' у суботу на
свом терену дочекује
ФК ''Модрича''. ''У госте нам долази ФК
''Модрича'' која нема
шта да тражи на нашем терену. Здравствени билтен нам се
поправио, тако да тренер може да рачуна
на неке повријеђене
играче који нису били
у прошлом колу'', рекао је Александар
Демоњић, играч ФК
''Рудар Приједор''.
Из ФК ''Рудар Приједор'' истичу да су им
приоритет само нова
три бода.
Утакмица се игра у суботу на Градском стадиону са почетком од
14:00 часова.
Припремиo: Зоран Јелић
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