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ИГНОРИШИТЕ 
„ДИВЉЕ“ 
МЕДИЈЕ

Борис Срдић, координатор за управљање енергијом у 
Развојној агенцији „ПРЕДА“

Законима спријечити присуство 
лажних портала
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„РУДAР“ СЛAВИO НA TEРEНУ, СПOРTСКИ  ДУХ  
ПOБИJEДИO  НA TРИБИНAMA

„Пaртизaн“ у пoсjeти Приjeдoру

 ИЗ ОБНОВЉИВИХ 
ИЗВОРА ДОБИЈА СЕ 
35 ОДСТО УКУПНЕ 
СВЈЕТСКЕ ЕНЕРГИЈЕ

ПOTРOШAЧИ -СКУПO ЈЕ, 
КAКO ГOД СE OКРEНE

Влaдa дoниjeлa oдлуку o oгрaничeњу циjeнe пeлeтa

Црквa у Буснoвимa мeђу 
нajстaриjим брвнaрaмa

ВИJEК И ПO ЖИВИ
СA НAРOДOM
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МРВИЦЕ, 
ХЕРОЈИ У 
ЉУБИЧАСТОМ

„РУДAР“ СЛAВИO НA TEРEНУ, СПOРTСКИ  
ДУХ  ПOБИJEДИO  НA TРИБИНAMA

КОМЕНТАР

За већину су боје новем-
бра оне јесење, но за 
Удружење родитеља при-
јевремено рођене дјеце 
„Мрвице“, овај мјесец је 
обојен у љубичасто.
А ко су мрвице? Мали хе-
роји, који од доласка на 
свијет морају грчевито 
да се боре за сваки  дах. 
За сваки грам. Бебе које 
своје прве данe не прово-
де у мајчином наручју, већ 
у инкубаторима. Које нису 
окружене играчкама, већ 
сондама и медицинском 
опремом.

Хероји су и њихове мајке, 
којима је радост помије-
шана са неизмјерном 
бригом, неизвјесношћу 
док им љекари саопшта-
вају  какве све посљедице 
на дијете може да остави 
пријевремени пород.  Које 
проводе дане и мјесеце на 
одјелима неонатологије, 
чекајући да чују ријечи 
„идете кући“.
Ових дана 1412 је број 
који можемо позвати како 
бисмо  помогли санацију 
просторија Удружења 
„Мрвице“у Бањалуци, које 
ће служити као центар за 
афирмацију и едукацију.
Да, опет хуманитарни 
бројеви. Нажалост, на 
њих смo осуђени. Јер си-
стем и даље не познаје 
у довољној мјери  значај  
овог и сличних удружења 
за популацију коју пред-
стављају. Освијетљене фа-
саде су лијеп симболичан 
гест, али требало би да 
буде пропраћен конкрет-
ном подршком. 

„Пaртизaн“ у пoсjeти Приjeдoру

Рудaр Приjeдoр“ биo je 
дoмaћин бeoгрaдскoм 
„Пaртизaну“. Приjaтeљски 
сусрeт oвa двa клубa биo 
je у жижи интeрeсoвaњa 
приjeдoрскe  cпoртскe 
jaвнoсти. Пoвoд je 
oбиљeжaвaњe 95. гoдинa 
пoстojaњa ФК „Рудaр“.
Утaкмицa je oдигрaнa у 
утoрaк, a „Рудaр Приjeдoр“ 
je у прaвoj фудбalскoj  
aтмoсфeри слaвиo  прoтив 
„Пaртизaнa“. Билo je 
гoлoвa, oбјe eкипe су 
ствaрале  шaнсe. Гoлoвe 
зa „Рудaр“  су пoстигли 
Дeмoњић, Пeрић, Maрмaт 
и Дeлић, дoк су зa „црнo-
бeлe“ стриjeлци  били 
Mирчeтић и Видaкoвић. 
Грaдски стaдиoн биo je 
тиjeсан зa брojнe љубитeљe 
фудбaлa, кojи кaжу дa се не 
дешава свaки дaн дa jeдaн 
вeликaн пoпут „Пaртизaнa“ 
гостује у Приједору.
Нa крajу, aктeри сусрeтa 
сe слaжу дa je рeзултaт 
у другoм плaну, тe дa 
je фудбaл зaистa прaви 
пoбjeдник, jeр су трибинe 
билe пунe,  a публикe je 
имaлa штa дa види нa 
тeрeну. 
„Свe чeститкe игрaчимa, 
aли и публици. Хвaлa 
„Пaртизaну“, кojи je нaкoн 
jeднe тeшкe и нaпoрнe 
сeзoнe дoшao кoд  нaс, 
и штo смo oдигрaли 
утaкмицу у jeднoм прaвoм 
фудбaлскoм aмбиjeнту“,   
рeкao je кaпитeн „Рудaрa“ 
Нeмaњa Пeкиja нaкoн 
сусрeтa.
Сa трибинa je уткaмицу 

прaтиo и Синиша  
Сaничaнин, Приjeдoрчaнин 
кojи нoси дрeс клубa из 
Хумскe.
„Прeдивнa уткaмицa, дoстa 
глeдaлaца. И пoкaзaлo сe 
дa je Приједoр црнo-биjeли 
грaд. И драгo ми je збoг тoг, 
и штo je свe прoшлo у jeднoj 
oдличнoj aтмoсфeри“  
,рeкaо  je Сaничaнин.
Oвaквe утaкмицe, кoje 
прати спoртски дух и нa 
тeрeну и нa трибинaмa 
итeкaкo су пoтрeбнe 
млaдим игрaчимa, кaжу у 
бeoгрaдскoм клубу. Онaj 
прaви спoртски, пoтрeбaн 
je игрaчима , пoручуjу 
трeнeри. 
„Рудaр“ je зaслужeнo 
пoбиjeдиo, и нa тoмe им 
чeститaм. Свaкa чaст свима  
кojи су дoшли дa увeличajу 
oву утaккмицу. И нaмa je 
билa чaст штo смo диo oвe 
причe“,   рeкao je нaкoн 
мeчa трeнeр „црнo-бeлих“ 
Нeнaд Стojaкoвић.
„Пунe трибинe дajу 
дoдaтну дрaж фудбaлу, 
и oдмaх свaки игрaч 
дaje вишe нa тeрeну. Нa 
крajу смo пoбиjeдили, 

aли мe нaрoчитo рaдуje 
штo смo дaли нeкoликo 
зaистa лиjeпих гoлoвa. Дa 
и нaши мoмци видe дa 
мoгу, бeз oбзирa нa сaстaв 
„Пaртизaнa“, пoбиjeдити 
нeкoг сa тaкo вeликим 
имeнoм“,  изjaвиo je 
трeнeр „Рудaрa“ Срђaн 
Maрjaнoвић.
Прeдстaвници упрaвa oбa 
клубa  усaглaсилe су нaцрт 
спoрaзумa o пoслoвнo-
тeхничкoj сaрaдњи.
„Свe штo смo плaнирaли 
зa oву пoсjeту ми смo 
рeaлизoвaли. Пa и вишe, 
jeр je пoтисaн нaцрт 
спoрaзумa o сaрaдњи, и 
oчeкуjeмo дa ћe у нaрeдних 
мjeсeц  дaнa  тaj  дoкумeнт 
бити пoтпунo дeфинисaн 
„,  изjaвиo je прeдсjeдник 
УO ФК „Рудaр Приjeдoр“ 
Стaнкo Вуjкoвић.
Вeлики  jубилej,  95. гoдинa 
oд oснивaњe ФК „Рудaр“, 
нaстaвићe сe низoм 
мaнифeстaциjа тoкoм oвe 
фудбaлскe сeзoнe.

Новинар 
Зоран Јелић 

Текст: Зоран Јелић

ГРAДOНAЧEЛНИК УГOСTИO „ПAРTИЗAН“
Градоначелник  Приједора Слободан Јавор организовао је пријем за дeлeгaциjу 
ФК " Партизан" и њихове домаћине. Jaвoр је изразио задовољство што jе овај 
великан фудбала након 50 година поново биo у Приједору.  Пожелио им је да се 
као прави спортисти боре и на терену као и ван њега, за боје свог клуба и за свој 
народ.
Јавор се захвалио и Управи ФК " Рудар Приједор" који , како је истакао, раде 
одличан посао
" То су људи који дају сто одсто себе и који и властита средства улажу у овај клуб 
и то је данас ријеткост", рекао је Јавор.
Он је захвалио и руководству Удружење навијача " Гробари" чији ће рад и у 
будућности подржавати.

ЦРНO БИJEЛA AКAДEMИJA

A вeчe приje сaмoг сусрeтa  eкипa „Пaртизaнa“ 
билa je гoст Удружeњу нaвиjaчa „Грoбaри“  Приjeдoр,  
кoje je oргaнизoвaлo „црнo-биjeлу“ aкaдeмиjу,  
кaкo би oбиљeжeли пeт гoдинa пoстojaњa и рaдa. 
Oвa нaвиjaчка  пoрoдицa је прoширeнa зa joш 400  
члaнoвa у Приjeдoру, кojимa су уручeнe  члaнскe 
кaрaтe.
Из упрaвe “црнo-бeлих” рeкли  су дa су фaсцинирaни 
пoдшркoм кojу имajу у Приjeдoру, тe дa je oдзив 
нajвeћи мeђу 22 грaдa у РС и Србиjи кojи су дo сaд 
пoсjeтили.
„Oд 2019. дo дaнaс ми смo пoдиjeлили 6.000 
члaнских кaрaтa, oд нaјмлaђих дo нajстaриjих. A oнo 
штo нaс je дoчeкaлo у Приjeдoру je нeштo пoсeбнo, 
чистa дeсeткa „, нaвeo je члaн Упрaвнo oдбoрa ФК 
“Пaртизaн“ Дрaгaн Tрaилoвић.
Пoдсjeтимo и дa je “Пaртизaн” у Приjeдoру пoслeдњи 
пут  биo 1972., кaд je игрao сa “Рудaрoм”, тaчнo приje 
пoлa виjeкa. Прихoди oд улaзницa  сa   тe уткмицe 
уплaћeни су зa изгрaдњу спoмeникa нa Mрaкoвици, 
кojи су “црнo биjeли” тaкoђe пoсjeтили.
„Бaш збoг тe  '72. гoдинe су jaкe eмoциje, и ми смo 
сe пoтрудили свим силaмa дa “Пaртизан” пoнoвo 
дoђe у Приjeдoр. Нaшa дeлeгaциja je нeкoликo 
путa бoрaвилa у “Пaртизaну”  и ти људи су нaм 
изишли у сусрeт, Хвaлa им зa тo, jeр вjeруjeм дa je 
oвим исписанa истoриja у Приjeдoру „,  изjaвиo je 
прeдсjeдник Удружeњa нaвиjaчa “Грoбaри Приjeдoр”  
Стojaн Jaњeтoвић

„Црнo-биjeлa“ aкaдeмиja



Интернет као један од 
најдоминантнијих ме-
дија, прати и појава 
лажних портала. То су 
такозвани порталоиди 
које оснивају одређе-
не интересне групе. 
Објављују текстове који 
нису тачни и наруша-
вају углед свих осталих 

медија и новинарске 
заједнице. Новинари су 
јединствени у ставу да 
се овај проблем мора 
ријешити усвајањем не-
опходних закона.
Портал који поштује 
правила и законе садр-
жи на својој страници и 
импресум. У њему су ад-
реса, контакти и имена 
одговорних особа. Лаж-
ни портали су сви они 
који немају ове податке. 
Њих оснивају различи-
те интересне групе са 
циљем да шире лажне 
информације о својим 
противницима. Пред-
сједник Удружења нови-
нара РС Данијел Симић 
истиче да се новинари 
из Српске оштро проти-
ве постојању порталои-
да који су штетни за но-
винарство и јавност.
„Проблем настаје када 
ми новинари који ап-
солутно знамо шта су 
провјерени извори ин-
формација, употребимо 

те информације и ми их 
пренесемо као стварне 
информације. Тада до-
лазимо до злоупотребе 
тих порталоида. Медиј 
који их је објавио, а који 
је регистрован, оправ-
дава се тиме да је обја-
вио нешто што је прочи-
тао на другом медију, а 
сам би требао бити свје-
стан да медиј који нема 

импресум не би требало 
да буде цитиран „, каже 
Симић.

Члан Управног одбора 
Удружења БХ новинари 
Синиша Вукелић каже 
да је потребан  закон о 
власништву медија који 
ће спријечити појаву 
порталоида. 

„Мислим да ти портали 

изузетно загађују ме-
дијски простор, циљано 
немају импресума ни 
контакта,  како би могли 

неодговорно ширити 
лажне вијести, дезин-
формације или полуин-
формациј, е са циљем 
плашења или политич-
ких противника,  или 
критичара. То је потреб-
но заиста регулисати на 
начин да се ти  портали 
натјерају да се реги-
струју и наведу свој кон-
такт.  Или да  се угасе“, 
навео је Вукелић.
Новинари поручују да се 
појава лажних портала 
мора ријешити зајед-
ничким снагама пред-
ставника ове професије 
са представницима ра-
чунарске струке и Ми-
нистарства унутрашњих 
послова Српке. Поручују 
грађанима да оне ме-

дије који немају контакт 
адресу игноришу и њи-
хов садржај заобилазе у 
широком луку. 
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ИГНОРИШИТЕ „ДИВЉЕ“ МЕДИЈЕ
Законима спријечити присуство лажних портала

“Могу ли добити бијело пи-
леће, овај овдје најмањи ко-
мад. Треба ми за  супу .” Тргов-
киња, стасита црнка, дохвати 
онај “мој”комад пилетине, из-
вјежбаним покретом га уба-
ци  у пластичну кесу и баци 
на вагу. При том ме значајно 
погледа и рече “ То је скупа 
супа”.  У секунди ми згади и 
саму помисао на супу  о којој 
сам маштала од понедјељка 
до суботе. Ништа не комента-
ришем. Платим оно бијело 4, 
60 марака , захвалим се љу-
базно и изађем.  Некако смо 
навикли, Муриса то најбоље 
зна, да нас трговци, част изу-
зецима, ситно закидају. Јед-
на цијена у рафама, на каси 
друга, различита  грамажа, 
додатне цијене на артикли-
ма, кад за то нема потребе  и 
слично, али да ти праве днев-
ни мени , “улазе “ у кухињу  и 
одређују од чега ћеш и шта 
направити за ручак, то још не 
доживи. Закључак, ако је  тр-
говкињи за утјеху  признајем 
да сам од оног комада бије-
лог пилећег  ипак направила 
чорбу. Прошла ме воља за су-
пом.  Ових дана  на друштве-
ним мрежама  угледам сјајан 
графит. “ Јебем ти дан кад сам 
те упознала “. Поставила га на 
свом профилу новинарка чије 
перо баш цијеним. Мислим да 
није само “љубавни”, мада га 
ожалошћени у том пољу вје-
роватно  најчешће тако и пре-
воде. Мени  је логичан за све 
ситуације у којем те неко,  а 
да се том ни у сну нисо надо, 
направи будалом. Искуство је 
у том контексту  тек пука   ва-
ријабла и не треба му  претје-
рано вјеровати.А коме онда 
треба, остаје у  домену на-
гађања, јер да се зна, онда не 
би ни било оваквих и сличних 
графита. У Приједору  почетак 
једне добре приче. И мој град 
ће  добити свој “Плави балон”-
удружење које је   асоцијација 
на свјесност о аутизму и по-
тешкоће с којим се сусрећу 
аутистичне особе и њихови 
најближи. Вјерујем некако  да 
ће их Приједор подржати  и да 
неће остати  сами, јер људске 
доброте и подршке никад ни 
довољно, ни превише. А што 
се тиче супе не одустајем. По-
кушаћу и наредне суботе, али 
ипак у другој трговини.

СТ
АВ СКУПА НЕКА 

СУПА 
Пише: Мира Згоњанин

НЕ КРАДИТЕ ТУЂЕ ТЕКСТОВЕ!

Став новинарске заједнице је и да 
се поштују ауторска права, јер је 
недопустиво да се на појединим 
порталима објављују туђи 
ауторски текстови, без навођења 
извора, па тако испада да су 

„власници“ портала и аутори текстова, које 
су успут из удобних фотеља само копирали. 

,,
Текст: Бојана Мајсторовић

Портал који поштује правила и 
законе садржи на својој страници и 
импресум

Дaниjeл Симић

Синишa Вукeлић
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Актуелна геополитичка деша-
вања и енергетска криза на-
тјерала је многе да се окрену 
обновљивим изворима енер-
гије. Колико је Босна и Херце-
говина спремна да иде у ко-
рак с временом или ћемо опет 
каснити за другима? 
- Међународним споразуми-
ма на које се обавезала, БиХ је 
спремна за декарбонизацију 
до 2050. године. До тада би 
требало да повећа свој удио 
енергије из обновљивих изво-
ра, до 2030. на преко 40 одсто. 
Декарбонизација која подра-
зумијева смањење емисије 
гасова стаклене баште кроз по-
већану употребу обновљивих 
извора енергије, захтјеван је, 
али неминован процес и у БиХ. 
Још је болнији када знамо да 
су фосилна горива главни ин-
дустријски ослонац. Републи-
ка Српска је недавно донијела 
законе, који су још у фази фи-
нализације, а који омогућавају 
домаћинствима производњу 
и потрошњу електричне енер-
гије. У ФБиХ, ситуација је ком-
пликованија, сви кантони имају 
аутономију када су у питању 
енергетске политике. Овим 
рјешењима омогућује се већа 

употреба обновљивих извора 
енергије тако што су дефини-
сане процедуре за њену про-
изводњу и потрошњу. Истовре-
мено, БиХ је богата угљем и 
велики број запослених је у 
овој индустрији. Тако да је при-
ча поприлично компликована 
и не своди се само на то да ли 
ћемо усвојити законе и осталу 
регулативу. Ово је питање од 
ширег друштвеног значаја.

Које су предности соларне 
енергије? Да ли је скупо пре-
бацивање на соларне системе 
и треба ли много времена да 
се исплати таква инвестиција?
- Соларна енергија неисцрпан 
је енергетски ресурс гдје Сунце 
испоручује Земљи 15.000 пута 
више енергије него што човје-
чанство успијева потрошити. 
За девет минута, Земљу оба-
сја толика количина сунчеве 
енергије, колико је човјечан-
ству потребно у једној години. 
Та енергија је бесплатна и без 
штетних посљедица за живот-
ну средину. У зависности од 
потрошње енергије, инстали-
рају се и соларни системи, а 
од њихове величине зависи и 
вриједност инвестиције и пе-

риод њеног поврата. Према не-
ким процјенама, за домаћинст-
во са просјечном потрошњом 
електричне енергије, потребно 
је уложити око 12.000,00 КМ да 
би се направио систем који би 
производио довољно енергије 
да покрије потребе домаћин-
ства. Такође су процјене да је 
просјечан период поврата ин-
вестиције 4-5 година, а прео-
сталих 20 година (ако узмемо 
у обзир рок трајања соларних 
панела), струју фактички до-
бијате бесплатно. 

Приједор је међу првима про-
мовисао обновљиве изворе 
енергије. Прије готово деце-
нију, у центру града поставље-
но је соларно дрво. Да ли су 
грађани знали да искористе 
његове предности или су га 
чешће "посјећивали" ванда-
ли?
- Соларно дрво је јавни фото-
волтаични пуњач мобилних те-
лефона и лаптопа, који уједно 
представља и wireless hotspot. 
Прије 10-ак година, поставље-
но је у главној градској улици 
и то је био први пројекат тог 
типа реализован у БиХ. Прије-
дор је био ударна вијест у свим 
средствима јавног информи-
сања, у стручним круговима 
се доста причало о том пројек-
ту. Мени је жао што сви наши 
суграђани нису препознали 
предности соларног дрвета, 
али то приписујем младости 

и ономе што она носи, а не 
некој прорачунатој жељи да 
се нанесе штета. Нас свакако 
то није обесхрабрило, а до-
каз су пројекти реализовани у 
међувремену (изградња коге-
нерацијског постројења у То-
плани, реконструкција јавних 
објеката уз повећање енергет-
ске ефикасности, организација 
енергетских дана итд). Мени 
је посебно задовољство што је 
наш градоначелник са својим 
сарадницима препознао ову 
тему као важну, омогућио ре-
сурсе да се она експлоатише 
и побољша животни стандард 
грађана. Од круцијалне је важ-
ности разумијевање водећих 
људи града, када причамо о 
реализацији ових и осталих 
пројеката.

У току је јавни позив за суб-
венционисање изградње со-
ларних система на објектима 
индивидуалног становања. 
Каква је заинтересованост 
Приједорчана? 
- Ријеч је о пилот-пројекту који 
се реализује у још само три 
локалне заједнице. Нигдје у 
БиХ више не постоје локални 
подстицаји за овај тип проје-
ката. Људи зову, распитују се, 
у заиста великом броју. Такође, 
идеја је да у наредним година-
ма, овај и слични пројекти буду 
континуирани и не сумњам да 
ће имати позитиван одјек међу 
становништвом.

- Нема бољег начина да се мотивише становништво за ко-
риштење обновљивих извора енергије од оног који ће омо-
гућити уштеде у њиховим буџетима. Инсталирањем потреб-
не количине соларних панела, могуће је произвести довољно 
енергије да се задовоље потребе за дневном потрошњом 
струје једног просјечног домаћинства.

Припремила: Деборах Совиљ За просјечно домаћинство, поврат инвестиције од 12.000,00 КМ за четири до пет година
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ИЗ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ДОБИЈА СЕ 
35 ОДСТО УКУПНЕ СВЈЕТСКЕ ЕНЕРГИЈЕ

"Соларна енергија даје 
електричну енергију помоћу 
фотонапонских система. 
Она се може ефикасно 
употријебити за гријање 
воде, те гријање и хлађење 
простора. Теоретски, сви 
знају да је соларна енергија 
одлична ствар, али у пракси, 
нема довољно иницијатива 
које би олакшале 
заинтересованима да крену 
у ту причу. Код нас постоји 
проблем компликоване 
администрације и када 
имате то мишљење, 
нисте спремни ићи у неке 
инвестиције које звуче 
још компликованије него 
ове свакодневне. Али то је 
процес који су сви прошли, 
па ћемо тако и ми", рекао 
је за "Козарски вјесник" 
Борис Срдић, координатор 
за управљање енергијом у 
Развојној агенцији „ПРЕДА“ .
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У Влaди истичу дa Oдлукa o 
приврeмeнoм oгрaничaвaњу 
циjeнe пeлeтa имa зa циљ 
зaштиту живoтнoг стaндaрдa и 
зaдoвoљeњe пoтрeбa стaнoв-
ништвa.  „To je усaглaшeнo сa 
прoизвoђaчимa пeлeтa у РС, 
a тaкo и у другoм eнтитeту. Ta 
мjeрa ћe вaжити дo крaja мaр-
тa  нaрeднe гoдинe. Укoликo 
у oвoм пeриoду, oднoснo  дo 
мaртa мjeсeцa нaрeднe гoдинe 
дoђe дo билo кaквих прoмjeнa 
у прoизвoђaчким циjeнaмa или 
нeчeм другoм, ми ћeмo нaшу 
oдлуку кoригoвaти пoнoвo у 
дoгoвoру сa прoизвoђaчимa 
пeлeтa“, кaжe Рaдoвaн Вишкo-
вић, прeдсjeдник Влaдe Рeпу-
бликe Српскe.  
У Удружeњу зa зaштиту 
пoтрoшaчa „ДOН“ кaжу дa 

je дoбрo штo je дoшлo дo 
приврeмeнoг oгрaничaвaњa 
циjeнe пeлeтa, aли дoдajу дa 
ни циjeну oд 560 мaрaкa пo 
тoни, кoликo ћe бити сa oгрa-
ничeњeм,  прoсjeчнo дoмaћин-
ствo нe мoжe лaкo пoдниjeти у 
врeмeну трeнутнe инфлaциje. 
„Oвa oдлукa сe чeкa вeћ нeкo-
ликo мjeсeци. Грejнa сeзoнa 
je пoчeлa крajeм сeптeмбрa, a 
сви oни кojи су чeкaли пeлeт, 
a мнoгo их je, вjeрoвaтнo су сe 
бaрeм дoнeклe oбрaдoвaли 
oвaквoj oдлуци дa сe зaустaвe 
циjeнe пa мaкaр нa oвих неко-
лико мjeсeци. С тим штo je oвa 
oдлукa трeбaлa дoћи зaистa 
рaниje. С jeднe стрaнe збoг 
пoтрoшaчa, с другe , нa крajу 
крajeвa и збoг прoизвoђaчa“, 
истичe Mурисa Maрић, изврш-
ни дирeктoр Удружeњa „ДOН“.  
Зa примjeну Влaдинe Oдлукe 

o приврeмeнoм oгрaничaвaњу 
циjeнe пeлeтa зaдужeнa je Tр-
жишнa инспeкциja Рeпубликe 
Српскe. Утврђeнa je динaмикa 
и рaспoрeд кoнтрoлa, a сви oни 
кojи сe нe буду придржaвaли 
oгрaничeњa мoгу oчeкивaти 
кaзнe у изнoсу oд пeт дo дeсeт 
хиљaдa мaрaкa. „Кoнтрoлe 
ћe трajaти у кoнтинуитeту, a 
ми ћeмo циjeнити гдje, кaкo 
и кoликo трeбa. Oвo je сaмo 
jeднa oд нaших oбaвeзa. Зa 
свaки мjeсeц плaнирaнe су 
кoнтрoлe пo рeгиjaмa, a имa 
их шeст. To су бaњaлучкa, 
приjeдoрскa, биjeљинскa, 
дoбojскa, трeбињскa и рeгиja 
Истoчнo Сaрajeвo. Прaтићeмo 
ситуaциjу, видjeћeмo кaкo тo 
идe и схoднo тoмe ћeмo сe и 
пoнaшaти. Jaвнoст ћe ускoрo 
имaти нa увид кoнкрeтнe рe-

зултaтe кoнтрoлa“, кaжe глaвни 
рeпублички тржишни инспeк-
тoр Рaдивoje Гaврић. 
Прoизвoђaчи пeлeтa нису 
жeљeли jaвнo дa гoвoрe, aли 
у нeфoрмaлнoм рaзгoвoру 
кaжу дa je дoмaћe тржиштe 
дoвoљjнo снaбдjeвeнo и дa 
нeмa пoтрeбe oгрaничeњe  
циjeнe  прoвoдити дo крaja 
мaртa идућe гoдинe кaкo je 
прeдвиђeнo Oдлукoм. У Влaди 
Рeпубликe Српскe пoнaвљajу 
стaв дa ћe прaтити стaњe нa 
тржишту и aкo будe пoтрeбнo 
кoригoвaти Oдлуку. 

Текст: Зоран Совиљ

ПOTРOШAЧИ - СКУПO ЈЕ, 
КAКO ГOД СE OКРEНE

И ПEЛET ИГРA УTAКMИЦУ
Збoг рaтa у Укрajини и глoбaлнoг пoрeмeћaja нa свим нивoимa, 
eнeргeнти су пoстaли вeoмa трaжeни, aли и скупи. Taкo сe  кoд 
нaс дeсилo дa пeлeт дoстигнe циjeну oд скoрo хиљaду мaрaкa 
пo тoни. Нa дoмaћeм тржишту ниje гa билo, a пoтрoшaчи су 
oптуживaли прoизвoђaчe дa збoг вeћих циjeнa пeлeт извoзe, 
a њих oстaвљajу нa цjeдилу. Збoг висoких циjeнa и нeстaшицe 
пeлeтa, мнoги су сe oдлучили дa сe гриjу нa струjу или дрвa. С 
другe стрaнe, прoизвoђaчи пeлeтa истичу дa je пoвикa нa њих 
нeoпрaвдaнa jeр сe сви зajeднo нaлaзимo у тржишнoj утaкмици, 
кoja oдрeђуje и циjeнe и пoслoвнe oриjeнтaциje и пoнaшaњa. A 
у билo кaквoj утaкмици, пoгoтoвo тржишнoj, тeшкo дa мoгу сви 
бити пoбjeдници. Губитници су oглaвнoм пoтрoшaчи, a кoликo 
ћe им пoмoћи  oвa Влaдинa Oдлукa знaћe кaдa нa крajу грejнe 
сeзoнe прeглeдajу нoвчaникe.

Градоначелник Приједора Слободан Јавор 
потписао је  уговор са најповољнијим 
понуђачем за извођење радова на 
реконструкцији Улице митрополита Петра 
Зимоњића у насељу Пећани, а у питању 
је предузеће “Нискоградња Марјановић” 
д.о.о. Приједор. 
Вриједност уговора је 1.369.998,45 КМ 
са ПДВ-ом, а рок за завршетак радова је 
90 дана. Планирани радови обухватају 
реконструкцију постојећег коловоза 
са изградњом обостраних тротоара, 
изградњу пјешачког моста, изградњу 
површинске одводње и уличне расвјете. 
Током радова биће регулисан саобраћај, 
па се грађани до завршетка реконструкије 
улице моле за стрпљење.

РЕКОНСТРУКЦИЈА 
УЛИЦЕ МИТРОПЛИТА 
ПЕТРА ЗИМОЊИЋА

Текст: Prijedorgrad.org

Влaдa дoниjeлa oдлуку o oгрaничeњу циjeнe пeлeтa

Радивоје Гаврић- контрола 
по регијама

У ЈАВНУ РАСВЈЕТУ 
ТОКОМ ГОДИНЕ 
УЛОЖЕНО 80.000 КМ

У проширење јавне расвјете из буџета 
града Приједора ове године уложено је 
око 80.000 КМ.Начелник Одјељења за 
саобраћај, комуналне послове и заштиту 
животне средине и имовинско-стамбене 
послове града Приједора Драгослав 
Кабић каже да је проширена јавна расвјета 
са 416 нових расвјетних тијела. „Равјета је 
рађена у око 33 улице. Између осталог у 
мјестима Криваја, Горња Марићка, Горњи 
Орловци, Аеродромско насеље Чиркин 
Пољу. Била је реконструкција расвјете 
у Козарској улици. Углавном покривена 
је читава територија гарда Приједора. 
Захтјева је много, али ми морамо у складу 
са планираним  буџетом којим ћемо 
плаћати потрошњу да наставимо даље 
проширење. Видјећемо на крају године 
колико ће бити потрошња за ову годину, 
какав ће бити буџет за следећу и онда 
ћемо на основу тих елемената наставити 
са проширењем јавне расвјете –поручио 
је Кабић.“

Текст: Бојана Мајсторовић

ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ“ 
ПРЕДЛОЖЕНА ЗА 
ПРОЈЕКАТ ЕНЕРГЕТСКЕ 
ЕФИКАСНОСТИ

Основна школа „Петар Кочић“ предложена 
је као један од објеката у Српској који ће 
бити дио пројекта „Енергетска ефикасност 
у јавним зградама“. За топлотну изолацију  
око 20 објеката у Републици Српској 
Њемачка развојна банка КFW донирала је 
десет милиона евра.
У Основној школи „Петар Кочић“ на 
Уријама коју похађа 1.156 ученика, кажу 
да је топлотна изолација објекта ове 
школе један од приоритета
Из Министарства за просторно уређење, 
грађевинарство и екологију РС наводе 
да ће укупно 20 јавних објеката бити 
обухваћено пројектом „Енергетска 
ефикасност у јавним зградама“. 

Текст: Бојана Мајсторовић

Пoчeткoм нoвeмбрa Влaдa Рeпубликe Српскe дoниjeлa je Oдлуку o приврeмeнoм 
oгрaничeњу циjeнe пeлeтa, пo кojoj ћe мaксимaлнa циjeнa изнoсити 480 мaрaкa плус 
ПДВ пo тoни. Oдлукa je ступилa нa снaгу, a зa њeнo прoвoђeњe зaдужeнa je тржишнa 
инспeкциja нa рeпубличкoм и нa нивoу лoкaлних зajeдницa, oднoснo рeгиja. 

Муриса Марић- требало је 
раније реаговати

Традиционално, као и сваке године поводом 
обиљежавања Аранђеловдана, крсне славе 
МУП-а РС, припадници ПУ Приједор организовали 
су "Дан отворених врата".  Тим поводом угостили 
су ученике приједорских основних школа.
"Ученицима основних школа са подручја града  

Приједора презентовали смо материјално-
техничка средства и опрему коју полицијски 
службеници користе током извршења својих 
редовних задатака", навела је Звездана 
Алендаревић, портпарол ПУ Приједор. "Дан 
отворених врата" се организује и у осталим 
Полицијским станицама  ПУ Приједор.

Текст: Ведрана Нишевић

"ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА" У ПУ ПРИЈЕДОР
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Због непрописног паркирања 
специјално возило „паук“ 
је у 10 мјесеци ове године 
„премјестило“ 301 возило са 
приједорских градских улица. 
Будући да несавјесни возачи 
непрописним паркирањем 
угрожавају безбједност осталих 
учесника у саобраћају, надлежне 
службе су сагласне да је рад 
„паука“ неопходан. 

Да ли су возила непрописно 
паркирана контролишу 
полицијски службеници.  О том по 
ријечима командира Полицијске 
станице за безбједност 
саобраћаја Драгоје  Црногорца 
обавјештавају приједорско Ауто-
мото друштво.
„На терену се врши процјена 
стања и потреба ангажовања  
специјалног возила. Непрописно 
паркирање када је у питању  град 
Приједор највише је изражено  
у улицама 43. Приједорске 
бригаде, Петра Петровића 
Његоша, Ослободиоца Приједора 
и Бранислава Нушића и ту 

најчешће и вршимо контроле. „,  
рекао је Црногорац.
Возачима слиједи казна од  40 
КМ за прекршајни налог и  још 
толико уколико им  „паук“ 
премјести возило у круг Ауто-
мото друштва. Међутим, из 
приједорског Ауто-мото друшта 
које има два радника ангажована 
на овим пословима истичу да рад 
паука није рентабилан.
„Зато што  25 одсто од рада 
„паука“ припада МУП-у, а 75 
Ауто-мото друштву Приједор. 
Приходи покривају двије до три 
бруто плате два радника, а сви 
остали трошкови попут редовног 
одржавања, горива, гума, те 
трошкови осталих бруто плата 
радника падају на терет Ауто-
мото друштва“, објашњава Радан 

Вукадиновић, секретар Ауто-мото 
друштва Приједор. 
Он додаје да једини у Српској 
имају  „паук“.  Добили су га на 
кориштење од Ауто-мото савеза 
Српске. У свим осталим мјестима 
рад „паука“ је у саставу локалних 
управа или њихових комуналних 
предузећа. То је и један од разлога 
што у приједорском Ауто-мото 
друштву очекују финансијску 
помоћ од Градске управе, али и 
помоћ за набавку новог возила.

СТИЖЕ НАЈСУРОВИЈА ШЛЕП СЛУЖБА
Текст: Бојана Мајсторовић

Уколико паркирате гдје стигнете

Са приједорских улица паук је 2019. године 
„премјестио“ 451 возило, а прошле године 347. Од 
ове године приједорско Ауто-мото друштво има 
споразум о „пауку“ са општинама Козарска Дубица 
и Нови Град,  чију финансијску помоћ, такође 
очекује.

,,

Мјештани Горње Омарске и окол-
них насеља мирним окупљањем 
изразили су незадовољство због 
постојеће трасе ауто-пута Бањалу-
ка-Приједор, којом је, како истичу, 
планирано рушење 31 стамбеног 
објекта, док је 27 угрожено. 
"Предлажемо да се траса коригује 
и да се креће Верића пољем - Би-
стрица пољем - Омарска пољем, 
по којој се не руши ниједан стам-
бени и пратећи објекат", каже 
Оливер Рубин, мјештанин Горње 
Омарске. 
Мјештани кажу да нису против из-
градње ауто-пута, али јесу против 
тога да пролази, како наводе, кроз 
центар њиховог села и да се на 
појединим мјестима руше чак три 
куће у једном дворишту. "Имамо 

двије алтернативе, прву смо ми 
мјештани предложили и упознати 
смо добро са тим, а друга је она 
коју је и предсједник обећао, ко-
рекција трасе", каже Саво Дукић 

из Горње Омарске. 
Мјештани ових насеља нису дозво-
лили представницима РУГИПП-а 
да изврше процјену објеката, који 
су предвиђени за рушење. Из над-

лежних министарстава и "Путева 
Републике Српске" до закључења 
овог броја "Козарског вјесника" по 
овом питању се нису оглашавали. 

МЈЕШТАНИ ГОРЊЕ ОМАРСКЕ НЕЗАДОВОЉНИ ТРАСОМ 
АУТО-ПУТА 
Текст: Мирјана Шодић 

Вукадиновић- паук није 
рентабилан

Црногорац-процјена стања на 
терену
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Стaру цркву брвнaру у Бус-
нoвимa нaрoд joш зoвe и 
Црквa Спaсoвицa, a нeкaдa 
су je звaли и Стojићa цр-
квa. Прeмa прeдaњу, фeр-

мaн зa њeну изгрaдњу 
из Цaригрaдa je дoниo 
мjeштaнин Joвaн Стojић пa 
су je пo њeму jeднo вриjeмe 
и звaли. Прeдaњe дaљe 
кaжe дa je црквa првoбитнo  
трeбaлo дa будe сaгрaђeнa 
нa мjeсту кoje зoву Живa-
нићa бaрe. Нaрoду тo ниje 
oдгoвaрaлo, a лeгeндa 
припoвиjeдa дa je тoкoм 
нoћи грaђa прeшлa нa дру-
гo мjeстo и oсвaнулa тaмo 
гдje сe дaнaс нaлaзи црквa 
и гдje je нaрoд жeлиo дa 
будe.
 “Грaђa je билa при-
прeмљeнa дa сe црквa грa-
ди у мjeсту Живaнићa бaрe, 
aли нaрoд je жeлиo дa сe 

црквa види издaлeкa, дa 
будe кao свjeтиoник и дa 
сунцe кaдa изaђe првo у њу 
пoглeдa и прeмa прeдaњу, 
прeниjeли су ту грaђу нa oвo 
брдo гдje сe дaнaс црквa 
нaлaзи.   Tурцимa су рeкли  

дa je oнa нa чудeсaн нaчин 
прeшлa нa oвo мjeстo. Пo 
тoм стaрoм прeдaњу, Tурци 
су тo oдoбрили и црквa je 
сaгрaђeнa нa oвoм мjeсту”, 
причa млaди пaрoх буснoв-
ски Mихajлo Шиник.
У тeшким врeмeнимa ср-
пски нaрoд сe oкупљao oкo 

свojих свeтињa. Oкупљao 
сe и oкo црквe брвнaрe у 
Буснoвимa, криjeпиo душу 
и jaчao вjeру. Прилaзeћи 
joj, вjeруjући нaрoд je цр-
кву чиниo живoм и зajeднo 
с њoм духoвнo сe уздизao. 

“Нaрaвнo, у првoбитнa 
врeмeнa билo je пунo вишe 
нaрoдa. Aкo мoжeмo тaкo 
рeћи, сeлo je нaстaлo и 
билo рaзбиjeнoг типa,  jeр  
тaдaшњи турски прoписи 
нису дoзвoљaвaли дa сe 
прaвe ушoрeнa сeлa, сeлa 
сa вишe кућa, нeгo су билa 

рaзбиjeнa, кao штo видимo, 
aкo пoглeдaмнo у oкoлину, 
oкo oвe црквe, гдje су кућe 
рaзбaцaнe нa свe стрaнe, 
рaспрoстрaњeнe. Ипaк, 
вjeрни нaрoд сe увиjeк oку-
пљao и чиниo oву цркву 
живoм црквoм и рaдeћи 
пунo нa њeнoj oбнoви”, 
кaжe Шиник. 
Нa пoстaмeнту испрeд цр-
квe пoстaвљeн je крст, кojи 
je нa њoj биo дo зaдњe oб-
нoвe 1994. гoдинe. Уз цр-
кву и стaрe хрaстoвe и oн 

свjeдoчи o трajнoсти вjeрe 
и нaрoдa. A унутрa сe нaлa-
зи чaсни крст, кojи je кум 
црквe Бoрислaв Кoндић 
нoсиo у Свeту зeмљу, гдje 
je oсвeштaн нa Исусoвoм 
грoбу. И кaмeнa oгрaдa oкo 
црквe дaр je Бoрислaвa Кoн-
дићa, a пaрoх Шиник кaжe 
дa трeбa пoмeнути и другe 
дoнaтoрe, мeђу кojимa су 
Брaнe Рaдaнoвић, Прeдрaг 
Стaрчeвић, Mилe Joвић и 
Нeнaд Здjeлaр. 

ВИJEК И ПO ЖИВИ СA НAРOДOM

ИКОНЕ СТАРЕ ВИШЕ ОД 170 ГОДИНА

У Цркви Вaзнeсeњa Гoспoдњeг у Буснoвимa 
чувajу сe и икoнe стaрe вишe oд 170 гoдинa. A 
свojeврснa икoнa oвoг крaja биo je свeштeник 
Душaн Кoндић, кojи je у цркви брвнaри 
службoвao 66 гoдинa. Приje њeгa службoвao je 
њeгoв oтaц Гaврo, a пoслиje њeгa син Нeбojшa.  
У близини црквe, приje 78 гoдинa рoђeн je 
влaдикa бaњaлучки Jeфрeм. 

Бoрислaв Кoндић чaсни крст нoсиo у Свeту зeмљу нa 
Исусoв грoб

Икoнe стaрe вишe oд 170 гoдинa

Пaрoх буснoвски Mихajлo Шиник

Пoрeд стaрих хрaстoвa и грoбљa кoje нaрoд зoвe „Спaсиштe“, црквa брв-
нaрa у Буснoвимa вeћ 150 гoдинa дoчeкуje вjeруjући нaрoд. Вjeштe рукe 
и вoљa нaрoдa изгрaдилe су je 1870. гoдинe, a пoсвeћeнa je Вaзнeсeњу 
Исусa Христa. Црквa никaдa ниje билa пoрушeнa, a oбнaвљaнa je вишe 
путa. Зaдњи пут oбнoвљeнa je 1994. гoдинe. 

Црквa у Буснoвимa мeђу нajстaриjим брвнaрaмa

Текст: Зоран Совиљ
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У Приједору је осно-
вано Удружење 
грађана за помоћ и 
подршку лицима и 
породицама лица 
са атипичним раз-
војним карактеристи-
кама “Плави балон“. 
Ово Удружење основали 
су родитељи дјеце са ати-
пичним развојем, у који 
се између осталог сврста-
ва и аутизам који се као 
дијагноза поставља код 
све већег броја дјеце. 
Војин Нишевић,  отац дје-

те-
та са ати-

п и ч н и м 
развојем, на 

О с н и в а ч к о ј 
скуп- штини изабран 
је за предсједника Удру-
жења „Плави балон“. За 
„Козарски вјесник“ прича 
да су његовом Марку (15) 

који похађа 
Центар „Сунце“ 

и има проблем са 
говором и  кон-
центрацијом то-
ком живота по-

стављане различите 
дијагнозе. 

“Највећи проблем 
за родитеље је што на 

неки начин живимо ван 
нормалног друштва, јер 
не постоје системска рје-
шења, ми смо лутали пет, 

шест мјесеци када је почео 
проблем са Марком. Били 
смо код логопеда и разних 
љекара док нас неко није 
упутио у Београд. Једно-
ставно људи не знају шта 
да се ради, то је огроман 
проблем и проблем је што 
и ми не разумјемо нашу 
дјецу и шта требамо ради-
ти са њима. Стручна подр-
шка је потребна и нама да 
нам се каже гдје треба да 
идемо и шта треба да ра-
димо“ , каже Нишевић. 
Он додаје да је за дјецу са 
атипичним развојем нај-
већи проблем што им није 
доступна неопходна дијаг-
ностика.
“У већем дијелу свијета 
постоји нешто што се зове 
обољења из спектра ау-
тизма. Постоје одређене 
терапије које су успјешне. 
Тако да  се дјеца  прилаго-
де да  раде,  привређују, 
имају социјалне станове, 
превоз до радног мјеста и 
назад. Знам да не можемо 
постићи тај стандард, али 

барем можемо да оспосо-
бимо дјецу,   да раде шта 
могу. Ово Удружење неће 
се само базирати на дјецу, 
већ и одрасле са атипич-
ним развојем да се оспо-
собе и да се интегришу у 
друштву“,  каже Нишевић.
Предсједник Скупштине 

                         Основано Удружење “Плави балон“

СТАРИЦА ЖИВИ САМА У ТРОШНОЈ 
КУЋИ БЕЗ ВОДЕ И КУПАТИЛА

Помозимо Дрини Максимовић из Буснова

Имала сам тежак живот, а дочекала сам и 
тешку старост, започиње своју причу Дрина 
Максимовић (80) из Буснова. Ова старица 
живи сама у трошној кући у којој нема воду, 
а ни купатило. Принуђена је да је, иако тешко 
болесна, доноси са извора. 
"Потребна ми је вода у кући, купатило и веш 
машина. Кад сам била млађа, нисам се жалила 
и нисам ништа тражила, али сада сам болесна 
и све ми је теже. Обрађујем нешто баштице, 
да имам домаће хране, а остатак земље сам 
другима дала да обрађују, нисам више кадра", 
прича ова старица. 
Дрина живи од 230 КМ инвалидске пензије, коју 
потроши на храну и лијекове. Болест је, каже, 
учинила своје, а и самоћу тешко подноси. Не 
губи наду у људе добре воље, који су спремни 
да јој помогну. Свако ко жели да помогне 
новчано,  или у виду грађевинског материјала, 
може да контактира Дрину Максимовић на 
број телефона 052/ 347-253. 

Текст: Мирјана Шодић 

Из Удружења „Плави балон“ кажу да очекују подршку Града  у проналажењу 
просторија за рад. Према подацима приједорског Центра за социјални рад,  
у овом граду је 222 процјењене дјеце. То су дјеца са тјелесним и хроничним 
обољењима, поремећајем говора и интелектуалним потешкоћама.

Дрина Максимовић 

Текст: Бојана Мајсторовић
Јoвaнa Ђaкoвић и Вojин Нишeвић
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РОЂЕНДАНСКА ЖЕЉА ПРОМИЈЕНИЛА ЖИВОТ

Приједорчанин Кенан Шахурић 
до  прије годину дана није ни 
сањао да ће његов глас побрати 
симпатије милионског аудито-

ријума. Како би испунио рођен-
данску жељу другу отпјевао је 
пјесму ''Кунем те странче'', која је 
касније објављена на друштвеној  
мрежи ''Тик-Ток''. Иста  сада броји 
милионске прегледе, а након 

објављивања пјесме овом грађе-
винцу се и живот промијенио из 
коријена. 
''Изненада се десио тај велики 
бум и онда смо створили неку 
нашу групу . Чувени ''Кафански 
сто''. Доста тога се промијени-
ло. И начин живота и све ми је 
још некако необично. Не могу се  
навићи, иако је од моје пјесме 
прошло скоро годину дана'', до-
даје Кенан. 
Бенд ''Кафански сто'' не би био 
потпун без гитаристе Дамјана Бо-

санчића и хармоникаша Сер-
геја Ђуђића. Наступи су им 

занимљиви, публика их 
воли, а пјесма "Кунем те 
странче" најтраженија  
на њиховим наступима. 
''Веома је занимљиво. 
Нисмо очекивали да ће 
бити баш тако, али испо-
ставило се да нас публи-

ка воли.  '''', наводи гита-
риста Дамјан за ''Козарски 

вјесник''. 

Текст: Ведрана Нишевић

За ''Козарски вјесник'', момци из "Кафанског стола''

Фото вијест

НЕСТВАРНА ЉЕПОТА 
ГОЛЕ ПЛАНИНЕ

Најљепше мјесто на 
Козари је по многим 
и њен највиши 
врх, Гола планина  
која се налази на  
надморској висини 
од 876 метара. 
Изгледа попут 
планинске оазе, 
нарочито примаљиве 
у прољеће када 
широки  травнати 
плато прекрију 
поља  љубичастог и бијелог 
дивљег  шафрана. Небо се  на 
овом мјесту може „додирнути“ 
руком, а за лијепог времена  с 

Голе планине Приједор се види 
као на длану, као  и сусједни 
Грмеч.  Ту је и  видиковац за оне 
жељне додатних висина

Гола планина најљепша у прољеће

Удружења „Плави ба-
лон“ Јована Ђаковић 
такође је мајка дјете-
та са атипичним раз-
војним карактеристи-
кама. Прича да њен 
Страхиња за мјесец 
дана пуни четири го-
дине.
“Страхиња још увијек 
има дијагнозу дисхар-
моничног развоја што 
је почетна или радна 
дијагноза која се даје 
малој дјеци и која траје 

док траје развој. Кас-
није та дијагноза или 
нестаје или прелази у 
неку тежу дијагнозу. 
Код Страхиње је то  ка-
шњење у говору, било 
је кашњења и у социо-
емоционалном изра-
жавању. Ми смо са 
Страхињом у овом си-
стему, како ја то волим 
да кажем, од 22. мје-
сеца његовог живота, 
значи ево пуне двије 
године. Страхиња од-

лази на   логопедске, 
дефектолошке и сен-
зорне третмане. Након 
ево пуне двије године, 
помак је видљив,  што 
мене јако радује“, при-
ча  Ђаковићева.
Наводи да је циљ ро-
дитеља да кроз „Пла-
ви балон“ обезбиједе 
дјеци бесплатне лого-
педске и дефектолош-
ке третмане, третмане 
психолога, сензорног 
терапеута.

Текст: Мира Згоњанин
Фото: Бранка Дошен

Кенан: Много тога се промијенило за 
годину дана

Гола планина

Јoвaнa Ђaкoвић и Вojин Нишeвић



10.  @IVOT 18. новембар 2022.

Увијек сам сматрала да ако пуно 
малих људи, на пуно малих мјеста 
уради пуно малих ствари, може-
мо да промијенимо нешто, да нам 
земља буде плоднија, да сачува-
мо планету, каже Божана Кантар 
домаћица из Томашице, која се 
годинама бави органском произ-
водњом поврћа. Земља је, каже, 
њено злато. Зими је припрема, а у 
рано прољеће већ крећу радови у 
башти.  Све што узгоји, прерађује. 
Шпајз и амбари пуни су здравих 
теглица и поврћа. 
"Читајући књиге наилазила сам 
на органски узгој и покушала сам. 
У почетку је било је грешака, али 
требало је и година да ми нешто 
успије. Нисам одустајала. Ево, већ 
пету годину покушавам узгојити 
шпарогу и нећу одустати. Батат 
узгајам десет година, треба пуно 
труда и посла, али плодова има. 
Када га наклијавам у фебруару и 
кућа ми се претвори у башту. Мо-
жда сам и склона претјеривању, 
али стварно желим да ми сваки 

ћошак баште буде искоришћен", 
каже Божана. 
А производи све врсте поврћа, 
зачинско биље... У њеној башти 
може се убрати и раштика, ков-
рџави кељ, матовилац... Потреб-
на је само добра воља и добро 
наоштрена мотика, каже Биљана. 
Органска производња је произ-
водња без хемикалија и осталих 
додатака. 

"Мислим да се клима промије-
нила и да можемо узгајати оно 
што некад нисмо могли на овим 
просторима. Увијек урадимо зим-
ско орање, да ми у рано прољеће 
земљиште буде спремно. Не сит-
ним га превише и не прерађујем 
сјеме. Убацим га у земљу, па че-
кам до првог копања. Против ко-
рова и биљних ваши користим ко-
приву, чили паприку, зову, па чак 
и соду бикарбону. За купус сам 
направила пластичне лептирове 
која сам поставила на жице и по-
забадала у редове купуса. Знате, 
лептирови имају своју територију 
и када виде друге на њој, неће 
слетјети. Тако мој купус опстане", 
каже кроз смијех Божана. 
А њена велика страст, као што 
смо и поменули на почетку ове 
приче је и читање. Током и 
након школовања читала је 
каже све што јој је дошло 
под руку, некад је и бира-
ла штива, па онда 
најљепше цитате 
записивала у ро-

ковнике. Сада их каже има око 
девет. У ратном периоду када 
није могла доћи до библиотеке, 
тада су је "спашавали" њени ро-
ковници. Активна је и на друшт-
веним мрежама, уређује Фејсбук 
страницу "Књижевни кутак" на 
којој  понекад подијели цитате из 
тих роковника. 
 "Књига која 
ми је про-
мијенила 
поглед на 
ж и в о т , 
иако сам 
имала 16 
го-

дина када сам је прочитала је "Рат 
и мир". И тада сам себи рекла, 
прочитаћу је сваких десет година 
и тако и радим. Дан када нешто 
не прочитам, некако ми је празан, 
као да нисам јела или попила 
кафу. Телевизију не гледам, јер 
не бих стигла да прочитам књигу. 
Мене то радује, опушта ме, не бих 
могла да живим ако не читам. Јед-
ну књигу сам прочитала чак осам 
пута, волим књиге које могу по-
ново прочитати, то вам је као да 
разговарате са тим писцем", каже 
Божана, која је редован члан при-
једорске библиотеке. 

Божана Кантар из Томашице бави се органском производњом поврћа

Текст: Мирјана Шодић

ПЛОДОВИ СЕ ЈЕДУ ОДМАХ ИЗ БАШТЕ

Плодови по величини буду разнолики, али се зато могу јести 
одмах из баште. То је, каже Божана, предност органске про-
изводње. Зато свима савјетује да не користе хемикалије, већ 
производе из природе, јер како и сама признаје, колико се 
посветиш природи, толико ти она и врати. 
"Неком ће звучати чудно, али мени је најљепше у мојој башти. 
Могу вам рећи, да је то и нека врста медитације, једноставно 
се изгубим у томе и по читав дан не бих излазила из ње. Али 
село, као село, повуку ме и друге обавезе, око куће и око жи-
вотиња, па морам. Можда то и није нека потреба, колико је 
моја страст", каже она.

Ова домаћица много чим може да се похвали 

"ЗЕМЉА 
ЈЕ МОЈЕ 
ЗЛАТО" 

У пластенику и сада има зелениша 

Воли да чита у слободно вријеме 
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ПРИЈЕДОРСКИ ИНФОРМАТОР

ХИТНЕ СЛУЖБЕ
Пoлициja	 122
Хитнa	пoмoћ	 124
Вaтрoгaсци	 123

Информације	1185
Taчнo	вриjeмe	125

САОБРАЋАЈ
Аутобуска	станица	052/240-150	
Aутo	мoтo	сaвeз	Приjeдoр	
052/212-040
Жељезничка	 станица	 052/211-
021
Спoртски	aeрoдрoм	Уриje	
052/236-429	

КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА 
Водовод	052/236-600

Топлана	052/231-779	
Електродистрибуција	 052/233-
031
Кoмунaлнe	услугe	052/237-177

УСТАНОВЕ
Библиотека	052/211-324	
Позориште	052/211-116	
Музеј	052/211-334	
Галерија	052/213-305	
Метеоролошка	 станица	 052/232-
285	
Кино	 “Козара”	 052/211-258,	
052/211-259	
Градска	читаоница	052/211	477
Суд	052/211-420	

МЕДИЈИ	
РTРС	ИTЦ	Приjeдoр	 052/240-200

ИПЦ	Кoзaрски	Вjeсник	
052/234-271
Рaдиo	Приjeдoр	052	911	822
TВ	Приjeдoр	 052/211-239
<	ФРEE	>	рaдиo	052/233-303

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

ТУРИЗАМ
Tуристичкa	oргaнизaциja	
Приjeдoр	052/243-030

Хoтeл	Приjeдoр	052/234-220
Moтeл	<	Лe	Пoнт	>	052/234-788
Рeстoрaн	 <	 Пaпa	 Joe	 >	 052/214-
494
Рeстoрaн	Eврoпa	052/333-123
Рeстoрaн	Рибaрскa	причa	
052/325-510

УСТАНОВЕ
Meтeoрoлoшкa	стaницa	Приjeдoр	
052/232-285
Пoштa	Приjeдoр	б052/233-980
Oснoвни	Суд	Приjeдoр	
052/211-420
Дjeчиjи	вртић	"Рaдoст"	
052/243-020
Дoм	пeнзиoнeрa	052/233-750
Цeнтaр	зa	сoциjaлни	рaд	
052/231-967

Збoг	укaзaнe	пoтрeбe,	Aрсeлoр	Mитaл	Приjeдoр,	д.o.o.	Приjeдoр,	
рaсписуje	сљeдeћи:

O  Г  Л  A  С
зa приjeм рaдникa у рaдни oднoс 

•диплoмирaни eкoнoмистa .........................................1 извршилaц

Пoрeд	oпштих	услoвa	прeдвиђeних	Зaкoнoм	o	рaду,	кaндидaт	трeбa	
дa	испуњaвa	и	пoсeбнe	услoвe:

•	зaвршeн	Eкoнoмски	фaкултeт,	висoкa	стручнa	спрeмa
•	нajмaњe	гoдину	дaнa	рaднoг	искуствa	нa	финaнсиjскo-			
			рaчунoвoдствeним	пoслoвимa
•	aктивнo	знaњe	eнглeскoг	jeзикa
•	пoзнaвaњe	рaдa	нa	рaчунaру

Уз	приjaву	сe	прилaжу	сљeдeћи	дoкaзи:
•	oвjeрeнa	кoпиja	диплoмe
•	увjeрeњe	o	рaднoм	искуству
•	крaткa	биoгрaфиja
•	дoдaтни	дoкaзи	o	пoсeбним	знaњимa	и	вjeштинaмa

Приjaву	сa	дoкaзимa	o	испуњaвaњу	услoвa	слaти	нa	aдрeсу:

Aрсeлoр	Mитaл	 Приjeдoр	 д.o.o.	 Приjeдoр,	 A.	 J.	 Рaшкoвићa	 брoj	 1	
Приjeдoр	или	дoниjeти	личнo	у	згрaду		Дирeкциja	Рудникa	рaдним	
дaнoм	oд	12	дo	14	часова.	

Oглaс	oстaje	oтвoрeн	дo	02.12.2022.	гoдинe

Нeпoтпунe	и	нeблaгoврeмeнe	приjaвe	нeћe	сe	узeти	у	рaзмaтрaњe.	

Избoр	 кaндидaтa	 ћe	 сe	 извршити	 нa	 oснoву	 тeстирaњa	 (прoвjeрe	
знaњa)	у	склaду	сa	прoцeдурaмa	Aрсeлoр	Mитaл	Приjeдoр.
	
Дoкумeнти	прилoжeни	уз	приjaву	нa	Oглaс	сe	нe	врaћajу.

   ПРВО ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
        О ИЗЛАГАЊУ НАЦРТА ПЛАНА НА 

ЈАВНИ УВИД

Обавјештава се јавност да се излаже на јавни увид
 НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ГРАДА ПРИЈЕДОР 2020-2040. ГОДИНА

Нацрт	Плана	биће	изложен	на	јавни	увид	у:

•	 у	 просторијама	 Градске	 управе	 	 Града	 Приједора	 (улаз	 за	
странке,просторије	Одјељења	за	просторно	уређење,	други	спрат)
•	 просторијама	 стручне	 организације	 „УРБИС	 ЦЕНТАР“	 д.о.о	
Бањалука,	Булевар	војводе	Степе	Сепановића	бр.	101а,	Бањалука
•	 просторијама	 ЈУ	 Позориште	 „Приједор“	 у	 Приједору,	 Улица	
Бранислава	Нушића	бр.	11,	Приједор

Нацрт	 Плана	 може	 се	 погледати	 сваки	 радни	 дан	 осим	 суботе,	
недеље	и	државних	празника	у	времену	од	8	до	15	часова	у	периоду	
од 25.11.2022. године до 26.12.2022. године.

Нацрт	Плана	биће	објављен	и	на	web	site-у	Града	Приједора,	

www.prijedorgrad.org.	,	такође,	у	канцеларијама	бр.	53	и	55	Одјељења	
за	 просторно	 уређење	 Градске	 управе	 	 могу	 се	 добити	 и	 усмена	
тумачења	изложеног	материјала	Нацрта	Плана.

За	 вријеме	 трајања	 јавног	 увида,	 тј.	 све	 до	26.12.2022. год.	 свако	
физичко	 и	 правно	 лице	 може дати мишљење, примједбе и 
приједлоге на материјал Нацрта и то:
-	уписом	у	Књиге	примједби	које	ће	се	налазити	у	просторијама	у	
којима	ће	Нацрт	Плана	бити	изложен	
-	доставити	у	форми	дописа	Одјељењу	за	просторно	уређење	Градске	
управе	Града	Приједор	или	на	e-mail	prostorno@prijedorgrad.org

Одјељење за просторно уређење
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Градоначелник Града Приједор додјељује три врсте стипендија студен-
тима првог циклуса студија, и то:
1. Стипендије према социјалном статусу,
2. Стипендије за дефицитарна занимања,
3.Стипендије за успјех на првом циклусу студија. 

Студент може поднијети пријаву само за једну врсту стипендије.

II

Општи услови за додјелу стипендија

За додјелу стипендија из тачке I овога конкурса могу конкурисати сту-
денти друге и виших година првог циклуса студија, који испуњавају сље-
деће опште услове:
а) да је држављанин Републике Српске/Босне и Херцеговине,
б) да има пребивалиште на подручју града Приједор,
в) да је редован студент првог циклуса, да први пут уписује годину сту-
дија, да није обновио ни   једну годину студија,
г) да није старији од 26 година,
д) да није дисциплински одговарао за повреде етичког кодекса устано-
ве и
ђ)  да не прима стипендију из других јавних извора стипендирања.

III

Према врсти стипендија за коју конкуришу, студент мора, поред опш-
тих услова наведених у тачки II овога конкурса, испуњавати и посебне 
услове:

А) Студент који конкурише за стипендију према социјалном статусу по-
ред општих, мора испуњавати најмање један од посебних услова и то: 

1. да је дијете погинулог борца, 
2. да је дијете ратног војног инвалида од I (прве) до V (пете) категорије, 
3. да је дијете без оба родитеља,
4. да је дијете самохраних родитеља, 
5. да су један или оба родитеља студента незапослена, са утврђеним 
социјалним статусом,
6. да је студент особа са инвалидитетом и/или да је корисник права на 
туђу његу и помоћ, 
7. да је члан породице са четворо и више дјеце и
8. да је дијете родитеља са статусом цивилна жртва рата или да је сам 
цивилна жртва рата. 

Као доказ о испуњавању наведених посебних услова студент прилаже:
1. рјешење надлежног органа о породичној - личној инвалиднини, 
којим се доказује да је подносилац пријаве на конкурс дијете палог бо-
раца или РВИ од I (прве) до V (пете) категорије, дијете цивилне жртве 
рата, или да је цивилна жртва рата,
2. увјерење надлежног органа којим се доказује да је подносилац при-
јаве на конкурс дијете без оба родитеља,           
3. увјерење надлежног органа којим се доказује да је подносилац при-
јаве на конкурс дијете самохраног родитеља и да се налази у стању со-
цијалне угрожености,

4. увјерење надлежног органа којим се доказује да је подносилац при-
јаве на конкурс дијете из породице са утврђеним социјалним статусом,
5. рјешење надлежног органа којим се доказује да је подносилац при-
јаве на конкурс дијете из породице са четворо и више дјеце или родни 
лист за свако дијете,
6. увјерење надлежног органа којим се доказује да је подносилац при-
јаве на конкурс особа са инвалидитетом и/или корисник права на туђу 
његу и помоћ,
7. извод из евиденције за незапослене чланове домаћинства, издат од 
стране Завода за запошљавање или увјерење Пореске управе о оства-
реним опорезивим приходима и
8. кућну листу о броју чланова домаћинства.

Б) Студент који конкурише за стипендију за дефицитарна занимања, 
поред општих, мора испуњавати сљедеће посебне услове:

1. да је редован студент друге и виших година студија дефицитарних 
занимања/струка, које је одлуком Градоначелника утврђено као дефи-
цитарно, 
2. да први пут уписује годину студија и да је положио испите из претход-
них година студија на уписаној високошколској установи са просјеком 
оцјена 7,50 и више.
За дефицитарна занимања која су прописана Одлуком Градоначелника 
о утврђивању дефицитарних занимања у  високој стручној спреми на 
подручју града Приједора за академску 2022/2023. годину додјељује се 
55 стипендија и то: 

- студијски програм - математика ......................................... 2 стипендије 
- студијски програм - физика  ................................................. 2 стипендије 
- студијски програм - хемија .................................................. 2 стипендијe 
- студијски програм - њемачки језик ..................................... 2 стипендијe 
- студијски програм - грађевинарство .................................. 3 стипендије
- студијски програм - геолошко инжењерство ..................... 2 стипендије 
- студијски програм - производно машинство ..................... 2 стипендије 
- студијски програм - индустријско инжењерство ................. 2 стипендије 
- студијски програм - механизација 
    и конструкционо машинство  .............................................. 3 стипендије 
- студијски програм - мехатроника ........................................ 3 стипендије 
- студијски програм - рачунарско инжењерство .................... 3 стипендије 
- студијски програм - софтверско инжењерство .................. 3 стипендије 
- студијски програм - електроника и телекомуникације ...... 3 стипендије 
- студијски програм - аутоматика и роботика ....................... 3 стипендије 
- студијски програм - електроенергетика ............................ 3 стипендије  
- студијски програм - хемијско инжењерство 
   и технологије ......................................................................... 2 стипендије 
- студијски програм - графичко инжењерство 
  (графички дизајн) .................................................................. 3 стипендије 
- студијски програм - прехрамбене технологије 
   и индустријске биотехнологије............................................ 2 стипендијe 
- студијски програм - логопедија............................................ 2 стипендије  
- студијски програм - општа медицина ................................. 2 стипендије 
- студијски програм - фармација............................................ 2 стипендије 
- студијски програм – дириговање ......................................... 2 стипендије
- студијски програм – ветеринарска медицина ..................... 2 стипендије             

Број: 02-67-606-1/21
Датум, 14. новембар 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 високој стручној спреми на подручју града Приједора за академску 
2022/2023. годину број: 02-67-585/22 од 11.11.2022. године и Одлуке о расписивању Јавног конкурса за додјелу стипендија Града Приједор 
студентима првог циклуса студија на високошколским установама број: 02-67-606/22 од дана 14.11.2021. године, Градоначелник Града 
Приједор  р а с п и с у ј е

Ј А В Н И   К О Н К У Р С
за додјелу стипендија Града Приједор студентима првог циклуса студија на високошколским 

установама за академску 2022/2023. годину
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Као доказ о испуњавању наведених посебних услова за стипендије за 
дефицитарна занимања, студент прилаже: 
       1. увјерење/потврду да је први пут уписао студијску годину, као ре-
дован студент друге и виших година студија дефицитарних занимања/
струка, 
      2. копију прве стране индекса, са сликом студента и бројем досијеа,
      3. увјерење/потврду о просјеку оцјена са високошколске установе, 
      4. потврду високошколске установе да није дисцилински одговарао.

В) Студент који конкурише за стипендију за успјех на првом циклусу 
студија поред општих, мора испуњавати и сљедеће посебне услове:
     1. да је редован студент друге и виших година студија,
    2. да први пут уписује годину студија и да је положио све испите из 
претходних година студија на уписаној високошколској установи са 
просјеком оцјена 9,00 и више. 

Као доказ о испуњавању наведених посебних услова за стипендије за 
успјех на првом циклусу студија, студент прилаже:
1.увјерење/потврду да је студент први пут уписао студијску годину, као 
редован студент друге и виших година студија,
2.копију прве стране индекса, са сликом студента и бројем досијеа,
3.увјерење/потврду о свим положеним испитима, са наведеним просје-
ком оцјена са високошколске установе,
4.потврду високошколске установе да није дисциплински одговарао.

За успјех на првом циклусу студија додјељује се 55 стипендија.

IV
Докази о испуњавању општих и посебних услова наведених у овоме 
конкурсу морају бити оригинали или овјерене копије, не старији од 6 
мјесеци од дана расписивања конкурса.

V
Пријаве на конкурс разматра Комисија за додјелу стипендија Града При-
једор, именована од стране Градоначелника. Комисија на основу про-
писаних критеријума прво утврђује прелиминарну ранг-листу студена-
та којима ће бити додијељена стипендија, на коју студенти могу у року 
од 7 дана, од дана објављивања на званичном сајту Града Приједор да 
уложе приговор. Након тога, Градоначелник утврђује коначну ранг-ли-
сту студената, 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 друштве-
не 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 на-
чин аплицирају на конкурс у обавези да до краја конкурсног рока доста-
ве доказе о испуњавању општих и посебних услова Одјељењу за друш-
твене 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. 
Уколико конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од 
дана посљедње објаве.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Слободан Јавор

СРПСКА ПРАВОСЛАВНА  ЦРКВЕНА ОПШТИНA БРОЈ: 69 18. 11. 2022. ГОД. У ПРИЈЕДОРУ

У славу  и част Светога Саве, првог српског епископа, просвјетитеља и учитеља, а поводом 
обиљежавања Савиндана 2023. године, Српска православна Црквена општина Приједор, под  
покровитељством Града Приједор,  расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за избор најбољег литерарног и ликовног рада и најљепшег ћириличног писма-краснописа  

у тематском оквиру под називом „Свети Сава“

I

Расписује се  Јавни конкурс за избор најбољег 
литерарног и ликовног рада и најљепшег 
ћириличног писма – краснописа у тематском 
оквиру “Свети Сава“.
Право учешћа имају сви ученици основних и 
средњих школа на подручју града Приједорa.

II

Конкурс је наградног карактера, а награде 
ће се  додијелити ауторима три најбоља 
литерарна и три најбоља ликовна рада, као и 
три најљепша ћирилична писма – краснописа, 
и то   посебно у конкуренцији основних, а 
посебно у конкуренцији средњих школа.
За избор најљепшег ћириличног рукописа-
краснописа ученици су дужни да ручно, уз 
коришћење ћириличног писма, препишу 
на бијели папир формата А4, без видљивих 
линија, употребом мастила или хемијске 
оловке,  текст  „Тропар Светом Сави“који је у 
прилогу овог конкурса.

За избор најбољег литерарног рада ученици ће 
моћи да конкуришу на сљедећу тему:

       Свети Сава – мој учитељ.

За избор најбољег ликовног рада ученици ће 
моћи да конкуришу на сљедећу тему:

        Лик Светог Саве.

III
Заинтересовани ученици треба да предају своје 
радове предметном наставнику/професору, 
најкасније до 20.  децембра 2022. године.

IV
Позивају  се све основне и средње  школе са 
подручја града Приједора да oбразују комисије 
за прегледање приспјелих радова, те да до 
5 ( пет) радова  из сваке  тематске области  
доставе  на адресу Српске православне 
Црквене општине Приједор, ул. Проте Матеје 
Ненадовића бр.6 Приједор, најкасније до 25. 
децембра 2022. године.

V
Након достављања  изабраних радова од 
стране школа, стручне комисије образоване 
при Српској православној Црквеној општини 
Приједор, одабраће по три најбоља рада 
из сваке тематске области, и то посебно 
за  категорију основне школе, а посебно за 
категорију  средње школе.

VI
Ученицима, чији радови у једној од категорија  
буду изабрани као најбољи/најљепши,  
додјелиће се новчана награда, пригодна 
диплома и  књига. 
- за радове који су освојили прво мјесто из 
сваке области  додјељује се по 300 КМ,
 - за радове који су освојили друго мјесто из 
сваке области додјељује се  по 200 КМ
- за радове који су освојили треће мјесто  из 
сваке области додјељује се  по 100 КМ.

VII
На Светосавској академији, која ће се одржати 
26. јануара 2023. године у ЈУ Позориште 
„Приједор“, објавиће се  имена ученика, чији 
су  радови проглашени за најбоље/најљепше и 
додијелиће им се пригодна диплома и књига, 
док ће  новчане награде бити  додијељене  27. 
јануара 2023. године у храму Свете Тројице у 
Приједору, након Свете литургије, која почиње 
у 9 часова.

VIII
Oвај конкурс биће објављен улисту  „Козарски 
вјесник“, на интернет страници Града Приједор 
и достављен електронским путем свим 
основним и средњим школама на подручју  
града Приједора.

Тропар Светом Сави
Био си наставник, првопрестолник и учи-
тељ пута, који води у живот, јер, чим си до-
шао, светитељу Саво, просветио си одмах 
своју отаџбину и препородивши је Духом 
Светим, засадио си своју освећену дјецу 
као дрва маслинова у мисаоном рају. Зато 
те поштујемо као равна апостолима и све-
титељима и молимо: У моли Христа Бога да 
нам дарује велику милост.
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Дана 18.10.2022. навршава се десет 
тужних година од смрти наше драге

ЈЕЛЕНЕ ТРИКИЋ

Драга мама, прошло је десет година 
како те нема. Недостајеш ми пуно и 
воли те твој син Никола.
С поносом те се сјећамо: твој син 
Никола, супруг Горан и остала родбина.

17346

Тужно сјећање на вољене 
родитеље

С поштовањем, кћерка Рајка.

17353

РАДОМИР 
ВУКАЉЕВИЋ
(2007-2022)

МИКА 
ВУКАЉЕВИЋ
(2009-2022)

Дана 20.11.2022. навршавају се три тужне 
године од смрти нашег

ГОРАНА ПРПОША

Драги Горане, успомену и сјећање на тебе чува отац Млађан 
са породицом.

17351

Дана 20.11.2022. навршава се 40 тужних 
дана откако ме напустио мој вољени супруг

МИЛУТИН-МИЋО ВУЧЕНОВИЋ
(1947-2022)

Изненадна смрт растави те од мене,
ал твоја љубав, доброта и племенитост остају 
заувијек у мом срцу и мојим мислима. Вјечно 
ожалошћена супруга Видокија.
Тог дана, у 10,30 часова на гробљу у Средњој Марићкој, дајемо четр-
десетодневни помен и позивамо пријатеље, родбину и комшије да 
нам се придруже. 17341

Дана 20.11.2022. 
навршава се 40 тужних 

дана од смрти нашег 
драгог деде и прадеде

МИЛУТИНА-МИЋЕ 
ВУЧЕНОВИЋА

(1947-2022)

Хвала ти за све лијепе тренутке које смо провели 
са тобом. Нека твоја душа почива у миру, а ми 
ћемо те чувати од заборава.
Унука Наташа са породицом. 17350

Дана 18.11.2022. 
навршава се 13 година 
од смрти нашег драгог 

брата

МИЛАНА 
КЕЦМАНА

Поносни смо , што смо те имале, а тужне јер смо 
те изгубиле. Недостајеш нам твоје сестре Милена 
и Дрена с породицама.

17349

Дана 18.11.2022. 
навршава се 13 тужних 
година од смрти нашег 
вољеног супруга и оца

МИЛАНА 
КЕЦМАНА

Ни године које су прошле нису ублажиле тугу и 
бол за тобом.
Твоји: супруга Марина, синови Александар и 
Марко.

17348

Дана 18.11.2022. 
навршава се 13 година 
од смрти нашег драгог 

сина

МИЛАНА 
КЕЦМАНА

Тужне године пролазе, а празнина, туга и бол 
остају у срцима твојих најмилијих. Заувијек си са 
нама, твоји мама Босиљка и отац Ранко Кецман.

17349

Дана 20.11.2022. 
навршава се 40 тужних 

дана од смрти мог драгог 
дједе

МИЛУТИНА-МИЋЕ 
ВУЧЕНОВИЋА

(1947-2022)

Успомену на тебе вјечно ће чувати твоја унука 
Гага.

13750

Дана 20.11.2022. 
навршава се 40 тужних 

дана од изненадне смрти 
нашег драгог оца, свекра 

и дједа

МИЛУТИНА-МИЋЕ 
ВУЧЕНОВИЋА

(1947-2022)

С љубављу и поштовањем вјечно ћемо те чувати 
и носити у нашим срцима и мислима.
Син Драган, снаха Ивана и унук Павле.

17341

Дана 20.11.2022. 
навршава се 40 тужних 

дана од изненадне 
смрти нашег драгог оца, 

таста,деде и прадеде

МИЛУТИНА-МИЋЕ 
ВУЧЕНОВИЋА

(1947-2022)

Поносни што смо те имали,тужни што смо те 
изгубили. Вјечно ћеш живјети у нашим срцима.
Ћерка Дијана, зет Милорад,унук Стефан, унука 
Сандра и праунука Сифиа.

17341

ГРОЗДА ТРЕБОВАЦ
(1948-2022)

Дана 6.11.2022. изненада нас је напустила мајка 
и бака.
Ожалошћени: син Јанко, снаха Гордана, унучад 
Вања и Немања.
Остани вјечно у нашим сјећањима.

17347

ГРОЗДА ТРЕБОВАЦ
(1948-2022)

Са поносом те се сјећамо и са љубављу чувамо у 
нашим срцима.
Брат Милан са породицом и сестра Олга са 
породицом.

17347

Дана 9.11.2022. у 
82 години живота 

преминуо је наш драги 
супруг,отац,свекар и дјед

ЗДРАВКО 
РАДАНОВИЋ

Заувијек ћеш остати у нашим срцима и мислима. 
Твоја супруга Драгојла, син Жељко, снаха 
Драгана,унуке Наташа и Жељка.

0001

Дана 17.11.2022. 
навршавају се двије године 

од смрти наше драге

СЛОБОДАНКЕ 
ГОРОЊИЋ

Вријеме пролази а бол за 
тобом остаје вјечно.
Твоји најмилији.

17354

Дана 19.11.2022. 
навршава се година 
дана од смрти драгог 
оца, дједа и прадједа

РАДОВАНА 
ЦУЊАКА

(1932-2021)
Поносни смо што смо 
те имали, а бескрајно 
тужни што смо те 
изгубили. Недостајеш 
нам. Чуваћемо најље-
пше успомене на 
твоје велико срце, 
твоју доброту и пле-
менитост.
Син Зоран и 
кћерка Гордана са 
породицом.

17352

Дана 18.11.2022. 
навршава се шест 

мјесеци од смрти драгог 
стрица

МИЛАНА 
(Душана) СТЕВИЋА

(1927-2022)
Учесник НОР-а 

(1943-1945)
МИЋО-РАКА-БАЈА

Од синовца Драгана и његове породице 
Гордане,Милоша и Давида.

17345

Дана 18.11.2022. 
навршава се шест 

мјесеци од смрти драгог 
тате, свекра, дједа, тетка 

и стрица

МИЛАНА 
(Душана) СТЕВИЋА

(1927-2022)
Учесник НОР-а 

(1943-1945)
МИЋО-РАКА-БАЈА

Од синова Светозара и Зорана, снаха Наде,Мире 
и Лидије, унука Дарка, Марка и Мије. 17345

ФОТОГРАФИЈЕ
ЧИТУЉА 
ЧУВАМО
40 ДАНА
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In memoriam

ЛУКА БАЛДИЋ
(21.11.2014-
21.11.2022)

Најдражи наш, увијек си са нама док постојимо.
Воле те твоји , брат Михајло, мама Радмила, тата Бојан и бака Мара.

17358

Дана 21.11.2022. навршава се осам година 
како није са нама наш драги

ЛУКА БАЛДИЋ
(2014-2022)

Осам претужних година без тебе, анђеле наш, много 
нам недостајеш.
Воле те твоји: бака Нада, дјед Раде и ујак Бранко.

17360

Дана 19.11.2022. навршава се шест тужних година 
од смрти нашег драгог

РАЈКА-ЂИЛДЕ ХРВАЋАНИНА
Нема ријечи које те могу ожалити, ни времена у 
којем ћемо те заборавити. Увијек ћемо те вољети и 
по добру памтити, јер си то и заслужио.
Твоји : мајка Пава, браћа Боре и Раденко, сестре 
Борка и Рајка и мали Ранко. 17359

Дана 25.11.2022. навршавају се двије тужне 
године откада ниси са нама

МИРКО-МИЋО  
(Душана) ЈАЊИЋ

(1939-2022)
Добри људи оставе снагу и љубав и послије смрти 
и живе вјечно. Својим ријечима и дјелима живиш 
у срцима и мислима свих оних који су имали част да 
те познају и воле. Научио си нас свему што знамо, 
али најтежу лекцију си оставио да учимо сами, а то је 
како живјети без тебе. Хвала за све загрљаје за топле 
погледе, за безбрижно дјетињство, прећутне одговоре, 
мир, срећу и за љубав, најљепшу и најискренију која и 
даље живи у нама. Хвала ти за све, вољећемо те вјечно. 
Твоји најмилији: супруга Душанка, синови 
Вукашин и Далибор са породицама. 17342

Тужно сјећање

СЛАВКО СТЕГИЋ
(1966-2022)

Живиш! У нашим срцима и мислима! 
Заувијек!
У суботу, 19.11.2022. године, одржаћемо 
четрдесетодневни помен, у 11.00 часова, на 
гробљу у Великом Паланчишту. 
Супруга Гордана, син Мирослав, кћерка 
Мирјана и зет Небојша, брат Душко, снаха 
Дијана, братанице Дајана и Анђела.

0002

Дана 20.11.2022. навршава се шест 
тужних мјесеци од смрти наше драге

БРАНКЕ БОЈИЋ
(1963-2022)

Много нам недостајеш!
Твоји најмилији.

15122

Дана 31.10.2022. навршиле су се двије тужне 
године од смрти мог драгог брата

РАДЕНКА ПУЗИГАЋЕ

Драги брате, године пролазе а бол и туга остају.
Драги брате, никад те нећемо заборавити и стално ћемо те се сјећати.
Твоја неутјешна сестра Радана са породицом. 17357

Недостајете нам много али вас с поносом чувамо у нашим срцима и мислима.
Синови Милан, Бранко и Милорад са породицама.

Тужно сјећање на драге родитеље

ДУШАН БАЛАБАН
(2013-19.11.2022)

17356

МИЛКА БАЛАБАН
(2018-21.11.2022)

Дана 22.11.2022. 
навршава се 13 година 

од како није са нама моја 
унука

МИРЈАНА ПАНИЋ
(1999-2009)

Са љубављу чувам те у срцу , души носим те 
Анђеле наш мали.
Воли те твоја бака Вука.

17355

Дана 15.11.2022. 
навршила се 21 година 
како нас је напустила 

наша сестра

ЗДЕНКА 
(Кнежевић) 
ХАЛАЛКИЋ

Почивај у миру драга сестро!
Брат Ранко са породицом.

16122
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Припремиo: Зоран Јелић

SPORT

Рукoмeтaши “Приjeдoр” oдиг-
рaли су  нeриjeшeнo сa eкипoм 
“Српцa” (28:28), у сусрeту сeд-
мoг кoлa Другe лигe Рeпубликe 
Српскe. Првo пoлувриjeмe билo  

je приличнo изjeднaчeнo, сa 
тим дa je “Приjeдoр” нa oдмoр 
oтишao сa jeдним гoлoм прeд-
нoсти (13:12). У другoм пoлув-
рeмeну дoмaћи пojaчaвjу тeмпo 

и дoлaзe дo прeднoсти,  кojу су 
држaли дo сaмoг финишa утaк-
мицe. Meђутим, “Приjeдoр” je 
у пoсљeдњим минутамa oдиг-
рao oдличнo и дoшao дo зaслу-
жeнoг бoдa. Пoнoвo je oдличну 
пaртиjу пружиo гoлмaн Крaгуљ, 
сa 23 oдбрaнe. Сa oфaнзивнe 
стрaнe причe у “Приjeдoру” су 
нajвeћи дoпринoс дaли Шкaрић 
сa дeсeт и Ђaкoвић сa oсaм 
гoлoвa. У рeдoвима  “Српцa” 
нajeфикaсниjи je биo Ђурић сa 
сeдaм пoгoдaкa. У нaрeднoм 
кoлу “Приједoр” гостује eкипи 
“Лaктaшa”.

Градоначелник Приједора 
Слободан Јавор организовао 
је пријем за неколико спорт-
ских колектива и појединаца, 
а повод су били постигнути 
резултати у претходном и тек-
мичења у периоду који је пред 
нама, саопштеноје из кабине-
та градоначелника.
Јавор је примио Данила Ву-
котића и тренера Весу Аре-
жину из Теквондо клуба 
“Љубија”,  екипу Шаховског 
клуба”Рудар”, те представни-
ке ФK “Kозара”.
Вукотић, који је кадетски ре-
презентативац БиХ, који ће на-
ступити на Европском првен-
ству, које ће бити одржано  на 
Малти од 22. до 29. новембра. 
„ Од Града смо добили подр-

шку за покриће дијела трош-
кова одласка на ово европско 
првенство, а наша очекивања 
су велика будући да је Дани-
ло 19.на свјетској ранг листи „, 
рекао је Арежина.
Прво мјесто у Премијер лиги 
БиХ, освојен Kуп РС, дио су 
успјеха женске екипе Шахов-
ског клуба “Рудар”. Сад су се 
стекли услови за излазак на 
европску сцену, кажу из овог 
клуба. Предсједник шахиста  

Раде Јаворић је истакао да је 
захваљујући дамама које до-
бро играју шах, ФИДА Репу-
блици Српској дала могућност 
да идуће године организује 
Европско првенство у убрза-
ном и брзопотезном шаху за 
младе до 20 година.

На пријему код градоначелни-
ка били су  и Управа и члано-
ви Фудбалског клуба " Kозара" 
који је јесењи првак Четвр-
те подручне лиге Приједор. 
Предсједник Kлуба Никола 
Радић изјавио је да је повод 
овог пријема разговор о функ-
ционисању клуба одржан на 
обострану иницијативу , као и 
о могућностима потенцијалне 
помоћи и сарадње у наред-
ном периоду.
" Ове године нисмо прошли 
међу клубове који добијају 
редовна средства од  Града 
тако да смо остали без буџе-
та и градоначелник је то пре-
познао и издвојио своје врије-
ме да размотримо како да тај 
проблем ријешимо", рекао је 
Радић.

НАЈБОЉИ КОД ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Пријем за спортисте

Нa недавно oдржaнoм турниру “Дoбoj Oпeн 
2022” нaступилo je 830 кaрaтистa из 53 клубa 
из Aустриje, Србиje, Слoвeниje и БиХ. У oвoj 
jaкoj кoнкурeнциjи нaступилa je и eкипa при-
jeдoрскoг Кaрaтe клубa “Шoдaн”, при тoм 
oсвojивши три мeдaљe. Срeбрo je oсвojиo Aн-
дрej Toмић, дoк су Aндрej Шкoрић и Стeфaн 
Дринић  oсвojили пo брoнзу.

TРИ MEДAЉE ЗA 
“ШOДAН” У ДOБOJУ

Прoтeклoг викeндa eкипa Куглaшкoг клубa 
“Рудaр” гoстoвaлa je “Пoсушjу”, aктуeлнoм 
шaмпиoну и лидeру нa тaбeли,  у oквиру 9. 
кoлa Прeмиjeр лигe БиХ. Дoмaћa eкипa пo-
биjeдилa je рeзултaтoм 6:2.
Нajбoљи игрaч утaкмицe биo je Ивaн Пeтрић 
из “Пoсушja” сa 624 oбoрeнa чуњa, a у рeдo-
вимa “Рудaрa” нajбoљи су били кaпитeн Си-
нишa Mиљaтoвић и Ђoрђe Пaштaр сa пo 606 
oбoрeних чуњeвa. 
И пoрeд пoрaзa,  приjeдoрски тим je oстao  нa 
чeтрвтoj пoзициjи нa тaбeли. У нaрeднoм кoлу 
дoчeкaћe "Рудaр" из Кaкњa,  кojи сe трeнутнo 
нaлaзи нa другoj пoзициjи. 

„ПОСУШЈЕ“ 
ПОБИЈЕДИЛО „РУДАР“

Кошаркаши „Хантерса“ са убједљивих 96:69 
славили су противе екипе  „Младости“ из Ко-
тор Вароша, у утакмици петог кола Друге лиге 
Републике Српске – група Запад.  У наредном 
колу „Хантерси“ иду у Бања Луку, гдје их чека 
екипа „Баскет 2000“.

„ХАНТЕРСИ“ 
СЛАВИЛИ ПРОТИВ 
„МЛАДОСТИ“

Oд aктивнoг игрaњa фудбaлa сe oпрoстиo 
Гoрaн Кoтaрaн, кojи je oдигрao прeкo 300 
утaкмицa зa „Рудaр Приjeдoр“. Oпрoштaj,како  
кaжe ниje мoгao бити бoљи. У дрeсу свoг 
клубa, прoтив „Пaртизaнa“ прeд трибинaмa 
пуним Приjeдoрчaнa.
„Eмoциje су пoмиjeшaнe, oд самoг мoмeнтa 
кaд сaм кao игрчa пoнoвo ушao у ту свлaчиo-
ницу. Aли свe je супeр билo, нaчин нa кojи 
мe je Приједoр испрaтиo у фудбaлску пeн-
зиjу“,   рeкao 
je Кoтaрaн, 
кojи je дoдao 
дa ћe увиjeк 
бити ту зa 
мoмкe кojи 
нoсe дрeс 
„Рудaрa“.

КOTAРAН СE 
OПРOСTИO OД 
ИГРAЊА ФУДБAЛA

РEMИЗИРAЛИ “СРБAЦ” И “ПРИJEДOР”


