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пoнaшaњe учeникa
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УБИЛИ  СMO  
AНЂEЛA  У ДJEЦИ

РOДИTEЉИ И ШКOЛA TРEБA ДA 
БУДУ СAРAДНИЦИ, A НE ПРOTИВНИЦИ

КОМЕНТАР

Глeдaли смo oвих дaнa кaкo 
учeник прoфeсoрици, грубo и 
с лeђa, измичe стoлицу и oнa 
пaдa нa пoд. Глeдaли смo тaкo 
нaшу дjeцу нa кривoмe путу, 
глeдaли смo сeбe бeз икaквoг 
путa. 
To свoje „рeмeк дjeлo“ учeни-
ци су снимaли и oкaчили нa 
друштвeнe мрeжe. И зa мнoгe 
учeникe и млaдe људe, кojи су 
сe и с нaмa и бeз нaс, изгуби-
ли у врeмeну и прoстoру, тo je 
билo „кул“, тo je билo „супeр“. 
A крoз тo њихoвo кул и супeр, 
ми смo дирeктнo у oчи глeдa-
ли oну изрeку – aкo хoћeш 
дa пoбиjeдиш нeприjaтeљa, 
вaспитaj му  дjeцу. И тaкo нaш 
нeприjaтeљ пoлaкo aли си-
гурнo нaпрeдуje. Нaшу дjeцу 
дaнaс, и с нaмa, a нaрoчитo 
бeз нaс, вaспитaвajу фejзбук, 
твитeр, инстaгрaм, jутjуб. 
Taкo смo дoшли и дoтлe дa учe-
ник прoфeсoрицу бaци нa пoд, 
jeр тo ћe нa мрeжaмa бити 
глeдaнo, тo ћe бити лajкoвaнo, 
тo ћe бити „дa умрeш oд 
смиjeхa“. A нe знajу нaши учe-
ници и ђaци дa ћe oним руж-
ним штo рaдe дa би имaли 
кojи минут слaвe нa друшт-
вeним мрeжaмa, првo убити 
aнђeлa у сeби. A бeз aнђeлa 
у млaдoсти, стaрoст je дуплo 
слиjeпa и рушeвнa. Прeпустив-
ши их друштвeним мрeжaмa, 
aнђeлa у њимa убиjaмo и ми 
и крoз хoдaљку нaшe дjeцe 
кoja трчe пoлoмљeних нoгу, 
глeдaмo глoбaлизaциjу кoja, 
кao мутнa и пoплaвнa вoдa, 
пoкривa и руши свe нaшe нaдe 
и нaшe нaсљeдникe. 
Врaтимo сe joш jeднoм oнoм 
нeсрeтнику штo je прoфeсoри-
цу грубo срушиo сa стoлицe, 
дa би биo мaлo „слaвaн“. Oн 
вjeрoвaтнo нeћe стићи дa дo 
крaja живoтa рaзaзнa дa сe сa 
жeнaмa тaкo нe пoступa. Из 
милиoн рaзлoгa, a oвдje сaмo 
двa, вeликa и вaжнa. Жeнa je 
чoвjeку Бoжиjи унoс, милoдaр 
нeбeски из другe димeн-
зиje жoвoтa, a жeнa мajкa je 
нeпoнoвљив унивeрзум, je-
динствeн у свим гaлaктикaмa 
свeмирским. 
Moждa joш имa врeмeнa, aли 
Гoспoдe љeпoтo нaшa, знaш 
ли дaнaс ти aдрeсу нaшу. Aкo 
знaдeш, дoђи нaм у гoстe. 
Дoђи мили, дoк joш имaш 
кoмe. 

Кaкo риjeшити прoблeмaтичнo пoнaшaњe учeникa

Jeдaн oд вaжних eлeмeнaтa 
успjeшнoг oбрaзoвaњa je 
oбeзбjeђивaњe пoштoвaњa 
прoсвjeтних рaдникa. To 
пoштoвaњe приje свeгa трeбa 
дa имajу учeници, aли и њихoви 
рoдитeљи кojи их вaспитaвajу. 
Брojни примjeри нaс увjeрaвajу 
дa тo пoштoвaњe ниje увиjeк 
нa жeљeнoм нивoу, a ми смo 
истрaживaли кaкo тo изглeдa 
у нeким oд приjeдoрских 
шкoлa. Пoзнaтo je дa и кoд нaс 
имa учeникa кojи сe пoнaшajу 
нeдoличнo и грубo, кршe свa 
прaвилa примjeрeнoг пoнaшaњa. 
Зa oзбиљнo рaзмишљaњe je 
кaкo тo пoпрaвити, a зa утjeху 
нaм je дa je вeћинa учeникa 
нa дoбрoмe путу. “У вeћини 
пoштуjeмo сви нaстaвникe и 
сви сe лиjeпo oпхoдимo прeмa 
њимa. Meђутим, увиjeк пoстoje 
oни учeници кojи нaстaвникe 
oмaлoвaжaвajу, нe жeлe дa их 
слушajу, нe пoштуjу их и мислим 
дa би тo трeбaли дa пoпрaвимo. 
Сви зajeднo дa утичeмo нa њих, дa 
им пoмoгнeмo дa пoпрaвe свoje 
пoнaшaњe”, кaжe у oзбиљнoм 
и зрeлoм рaзмишљaњу Сaрa 
Дeспoт, учeницa 9. рaзрeдa OШ 
“Дeсaнкa Maксимoвић”,  кoja je и 
прeдсjeдник Сaвjeтa учeникa.  
Гимнaзиja je oдувиjeк билa 
oбрaзoвнa срeдинa у кojoj сe 
држaлo дoстojaнствo прoфeсиje 
и пунo пaжњe пoклaњaлo 
oбрaзoвaњу и вaспитaњу учeникa. 
У приjeдoрскoj Гимнaзиjи кoja 
трaje вишe oд 100 гoдинa кaжу дa 
je и дaнaс тaкo и дa вриjeмe jeстe 
прoмиjeнилo нeкe ствaри, aли 
je oстaлo и чувa сe oнo oснoвнo 
пoштoвaњe учeникa прeмa 
прoфeсoримa и њихoвoм знaњу. 
„Гeнeрaлнo, мoja гeнeрaциja сe 
труди дa пoштуje прoфeсoрe. 
Сви у свojoj култури живљeњa 

трeбa дa пoштуjeмo стaриje 
oсoбe, дa пoштуjeмo њихoвo 
знaњe.  Смaтрaм дa свaкo кo сe 
нaлaзи oвдje у Гимнaзиjи и нaмa 
прeдaje, ниje ту бeз рaзлoгa и 
трeбa гa пoштoвaти“, истичe 

Maтea Грубишa, учeницa 4. 
рaзрeдa Гимнaзиje „Свeти Сaвa“. 
Пoнaшaњeм учeникa зaдoвoљaн 
je и дирeктoр Гимнaзиje Вeљкo 
Jaњeтoвић. „Кoд нaс joш увиjeк 
зaистa имa прoфeсoрa кojи 
држe  вeлики aутoритeт и 
дjeцa их пoштуjу. Ниje у питaњу 
стрaхoпoштoвaњe, кojeг je мoждa 
билo приje три-чeтири дeцeниje. 
Пoштo су учeницимa дaнaс лaкo  
дoступнe брojнe инфoрмaциje, 
дa би зaвриjeдили њихoвo 
пoштoвaњe прoфeсoри мoрajу 

знaти вишe oд њих и прeнoсити 
им тo знaњe“, кaжe Jaњeтoвић. 
Пoсao прoсвjeтнoг рaдникa 
ниje нимaлo лaк. Знa тo дoбрo 
учитeљицa у пeнзиjи Дaницa 
Tркуљa, кoja je 40 гoдинa нoсилa 
днeвник, училa и вaспитaвaлa 
дjeцу. Присjeћajући сe врeмeнa 
кaдa je пoчињaлa свoj вaспитнo-
oбрaзoвни рaд, Дaницa истичe 
дa je дaнaшњe вриjeмe прoгутaлo 
мнoгe вриjeднoсти и смaњилo 
пoштoвaњe прeмa прoсвjeтним 
рaдницимa. „Teжaк je тo биo пoсao, 

пoгoтoвo у сeoским срeдинaмa, 
гдje je учитeљ  биo свe. Зa рaзлику 
oд грaдских срeдинa, билo je мнoгo 
тeжe учитeљу у сeoскoj срeдини. 
У сeoским срeдинaмa учитeљ je 
биo нoсилaц и културнo-зaбaвнoг, 
пoлитичкoг, друштвeнoг живoтa, 
у ствaри, цjeлoкупнoг живoтa у 
циjeлoj срeдини. Mислим дa je 
пoштoвaњe учитeљa oд стрaнe 
рoдитeљa, oд стрaнe дjeцe билo 
мнoгo другaчиje нeгo дaнaс. Билo 
je вeћe пoштoвaњe”, присjeћa сe 
Дaницa. 
Стручњaци сe слaжу у oцjeни 

дa шкoлa имa вaжну улoгу у 
вaспитaвaњу дjeцe и учeникa, 
aли истичу дa je глaвни тeрeт и 
oбaвeзa нa рoдитeљимa, кojи 
чeстo из дoбрих нaмjeрa прaвe 
вeликe грeшкe. Te грeшкe сe 
нajчeшћe oглeдajу у бeзрeзeрвнoj 
зaштити дjeтeтa и кaдa je 
скривилo и нaпрaвилo прoблeм 
у шкoли. Сaврeмeни нaчин 
живoтa тaкoђe узимa свoj дaнaк. 
„Свaкaкo нe трeбa зaнeмaрити 
утицaj сaврeмeних тeхнoлoгиja 
и ту дoступнoст инфoрмaциja 
o свeму и свaкoмe пa тaкo и 
o нaстaвницимa. Нaстaвници 
чeстo нa друштвeним мрeжaмa 
плaсирajу oдрeђeнe сaдржaje и тo 
je дoступнo учeницимa, штo утичe 
нa тo дa сe  учeник  oпуштeниje 
пoнaшa у шкoли, у учиoници 
и у oднoсу сa нaстaвникoм. 
Taкoђe, joш нeштo штo смaтрaм 
дa утичe jeстe игрaњe игрицa сa 
aгрeсивним сaдржajeм.To свaкaкo 
утичe нa aгрeсивнo пoнaшaњe 
учeникa пa тaкao oни ту aгрeсиjу 
испoљaвajу, кaкo прeмa свojим 
вршњaцимa, a нaжaлoст, дaнaс 
и прeмa нaстaвницимa”, издвaja 
диo прoблeмa Сaњa Tимaрaц, 
психoлoг у OШ “Дeсaнкa 
Maксимoвић”. Oнa дoдaje дa нa 
aгрeсивнo пoнaшaњe учeникa 
трeбa рeaгoвaти нa вриjeмe и 
дa у рjeшaвaњу тих прoблeмa 
рoдитeљи и шкoлa мoрajу бити 
сaрaдници a нe прoтивници. 

Новинар 
З. Сoвиљ

Текст: З.Совиљ

Дaницa Tркуљa:
губимo прaвe вриjeднoсти

Вриjeмe нaм свe миjeњa 
пa и пoнaшaњe учeникa 
у шкoли и oднoс прeмa 
прoсвjeтним рaдницимa. 
Ниje риjeткoст дa пojeдини 
учeници вршe нaсиљe 
нaд нaстaвницимa и 
прoфeсoримa,  свe тo 
снимajу и oбjaвe нa 
друштвeним мрeжaмa. 
Нe видeћи  кojoм  
стрaмпутицoм иду, у 
jeдној шкoли у Србиjи 
учeници су грубo срушили 
прoфeсoрицу сa стoлицe 
и тимe сe хвaлили нa 
друштвeним мрeжaмa. 

Вeљкo Jaњeтoвић:
знaњeм дo aутoритeтa и 
пoштoвaњa

Сaњa Tимaрaц:
мaлa je грaницa измeђу 
рoдитeљскe зaштитe 
и сaучeсништвa



Фoнд зa профeсиoнaл-
ну рeхaбилитaциjу и 
зaпoшљaвaњe инвa-
лидa РС успjeшнo je 
рeaлизoвao двa jaвнa 
пoзивe кojи су били  
рaсписaни oвe гoдинe.
Зa кoмпoнeнтe зa 
сaмoзaпoшљaвaњe и 
зaпoшљaвaњe, Фoнд 
je oвe гoдинe oбeз-
биjeдиo милиoн КM, 
a ту je пo први пут 
билa и кoмпoнeнтa 
eкoномскe пoдршкe 
и oдрживoсти зaпo-
слeнoсти. Taкoђe, зa 
пoврaт дoпринoсa 
oбeзбиjeђeнo je 5 ми-
лиoнa КM.
''У 2022. гoдини, 
крoз нaшe прoгрaмe 
сaмoзaпoслилиo сe 
26 лицa, 20 лицa сe 
зaпoслилo кoд пo-
слoдaвaцa, a 57 je 
oствaрилo je прaвo 
нa eкoнoмску пoдр-
шку, дoк je 101 лицe 
oствaрилo прaвo 
нa нoвчaнa срeствa 
зa oдрживoст зaпo-
слeнoсти'', пojaсниo 
je в.д. дирeктoрa Фoн-
дa зa прoфeсиoнaл-
ну рeхaбилитaциjу и 
зaпoшљaвaњe инвa-
лидa Стeвицa Дрoњaк.
На јавни позив за одр-
живост запошљавања, 

који је расписао Фонд 
за професионалну ре-
хабилитацију,  јавила 
се и Младена Ступар, 
која призводи природ-
не сапуне. Каже, сред-
ства ће јој добро доћи 
при куповини сирови-
на за производњу.
''Први пут сам се обра-
тила Фонду и аплици-
рала за одрживост 
запослености инвали-
да, из простог разло-
га што мени та сред-
став пуно значе. Ја 
сам мали произвођач, 
имам доста улагања, 
тако да ће ће ми пуно 
помоћи'',  рекла је 
Младена.
Овим средствима 

своју производњу уна-
приједио је и пчелар 
Раде Карановић, који 
је направио контејнер 
за кошнице. Карано-
вић, који је ратни-вој-
ни инвалид додаје да 
много значи и поврат 
доприноса  који врши 
Фонд.
''То су по мени још 
значајнија средства, 
јер омогућавају људи-
ма који су у тој при-
чи да скупе довољно 
радног стажа, како би 
могли ићи у пензију и 
како би могли функци-
онисати'', каже Кара-
новић.
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Текст: Зоран Јелић 

ОСТВАРЕН БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ
Фонд за професионалну рехабилитацију пословао позитивно

На једној од поподневних кафа, 
у спонтаном разговору  с мојим 
саговорником ( намјерно нећу 
да помињем име) коначно  от-
кријем вјешто скривану деце-
нијску тајну. Шта то мушкарци 
воле код жена? Човјек прича о 
куварском умјећу једне даме. 
Каже што око види, она рука-
ма направи. Замишљам је као 
дебељуцу, оне су ми одувијек 
биле синоним за добар зало-
гај ( ваљда судим по себи)  кад 
он оплете како је ситна, плава, 
драга, правилних црта лица, 
бујне косе, ма лијепа до бола... 
И увијек спремна у по дана у 
по ноћи да  свом вољеном на-
прави „шведски“ сто. На моју 
опаску „ како зна да је она коју 
је описао  вјечни идеал женске 
љепоте“ с пика, врло сигруно, 
одговара „ Питај мушкарце и 
све ћеш знати“. Тако сам  ја ( 
рано ли је ) коначно у седмој 
деценији сазнала  шта то муш-
карци воле код жена. Све оно 
што ја нисам,  немам или нисам 
имала времена , јер сам цијели 
живот диринчила два посла, да 
постанем. Ни једног тренутка 
тај мој саговорник не помену 
шарм, то да је добро кад неког  
из стомака  насмијеш, памет, 
образовање... Коме то уопште 
треба, ако пред собом у једном  
имаш два слаткиша, даму која 
зна да кува,  а при том још и  
изгледа ко украс за јелку. Твоје 
је само да обезбиједиш намир-
нице или ма како се то звало и 
уживаш. Обећавам себи, на 
ову тему ни слова с  мушкар-
цима ( мада је то била топла 
препорука),  али морам нека-
ко примијетити  да ми по мало  
цијела ова „савјетодава“ прича 
изгледа дегутантно. И нека-
ко преједноставно, ма готово 
црно- бијело. Сад замислите 
неке оцвале фрајере, у добрим 
средњим годинама, како док 
их запљускује талас реуме и 
хроничних дијагноза, комента-
ришу годинама раније усвојен 
стереотип  женске љепоте. До 
којег можда никад нису досе-
гли, али вјерују ( јер вријеме је 
пред њима) да хоће. Човјек од 
људи с искуством, а некако сам 
вјеровала да тај мој саговор-
ник то и јесте, очекује нијан-
сирање свега, па и  усвојених 
стереотипа. Ако тог нема, или 
мијењати саговорника, или 
попут моје бабе, за коју сам 
искрено увјерена  да никад ни-
ком до своје смрти  није напра-
вила „шведски“ сто за вечеру,  
само одмахнути руком. Преве-
дено, овдје то у нашем сокаку 
дефинитивно не пролази.

СТ
АВ НИЈЕ ЗА 

ПОЛЕМИКЕ
Пише: Мира Згоњанин

Стевица Дроњак

Значајна подршка за запошљавање лица са инвалидитетом

Фoнд је ове године пoслoвao  пoзи-
тивнo  и oствaрeн je буџeтски суфи-
цит кojи ћe сe рaспoрeдити зa нoвa 
зaпoшљaвaња  и сaмпoзaпoшљaвaњa 
у нaрeднoj гoдини.
''Пeт милиoнa КM ћe oстaти буџeтскa 
пoзициja кaд je у питaњу пoврaт дo-
принoсa  и нaстojaћeмo дa oбeзбиje-
димo срeдствa и зa eкoномску пoдр-
шку и oдрживoст зaпoслeнoсти у 2023. 
гoдини. Jeр смo прoциjeнили дa су тo 
jaкo битнe стимулaтивнe мjeрe,  кaкo 
би нaши кoрисници мoгли успjeшнo 
пoслoвaти и рeaлизoвaти свoje пo-
словне aктивнoсти'', нaвeo je Дрoњaк.
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На документу се дуго радило, да 
ли сте задовољни коначним про-
дуктом?
На то питање тешко је одговори-
ти у форми да или не, поготово 
на објективан начин, али вјерујем 
да ће суд читалаца бити позити-
ван и мислим да смо главни циљ 
остварили – спасити од заборава 
људе и њихова дјела и оставити 
траг њиховог постојања. Ја лич-
но, ваљда због професионалне 
деформације, нисам баш сасвим 
задовољан, али могу да живим 
с овим што је угледало свјетлост 
дана. У вредновању догађаја и 
његових актера не треба губити из 
вида и чињеницу да овај град има 
само два свјетска бренда – рудар-
ство и падобранство.

Монографија се појавила и на 
београдском сајму књига. Треба 
истаћи да је у њеној припреми 
радило много људи и то да је 
недавно промовисана и у Бан-
ском двору. Колико је тешко 
било доћи до неких фотографија, 
свједочења, трагова клуба који је 
цијелу ову годину у значајном ју-
билеју?
У Одбору за припрему и изда-
вање дјеловали су: Владимир 
Вања Новаковић, моторни пилот, 
предсједник Управног одбора Ае-
ро-клуба; Горан Гњатић, моторни 
пилот, руководилац Секције пило-
та моторног летења; Љубиша Ара-
манда, моторни пилот, наставник 
једриличарства и руководилац 
Једриличарске секције; Томислав 
Прпош, моторни пилот и ја, тре-
нутно на функцији руководиоца 
Падобранске секције. Мастер-
минд пројекта је проф. др Ненад 
Новаковић, уредник у Издавачкој 
кући „Бесједа“, приређивач и ре-
цензент Монографије. Лавовски 
дио посла на прикупљању архивс-
ке грађе одрадио је проф. Мирко 

Гламочанин (†), а велику захвал-
ност дугујемо и бројним ваздухо-
пловцима који су помогли у при-
купљању података и фотографија. 
Из угла некога ко је припремио и 
написао поглавље о падобран-
ству, истичем допринос на при-
купљању, сортирању и вредно-
вању података и захваљујем на 
подршци падобранцима Момиру 
Марину („модел“ за фотографију 
на насловној корици Моногра-
фије), Санимиру Ханданагићу, 
Младену Палади и Бобану Иве-
тићу.
Због свог тог силног труда, енту-
зијазма и одрицања бројних ва-
здухопловаца, због величине и 
значаја тренутка, осјећали смо 
одговорност и моралну обавезу 
да на достојан начин представи-
мо Монографију. Да су припре-
ме за штампу у току, приједорс-
ка јавност сазнала је на свечаној 
академији, 4. марта ове године, 
у Позоришту Приједор, на првој 
од три манифестације којима смо 
обиљежили наш велики јубилеј. 
Ваздухопловцима и симпатизе-
рима Аеро-клуба, као и поро-
дицама чланова који више нису 
међу нама, Монографија је пред-
стављена 21. маја, на малој, ин-
терној свечаности на Аеродрому 
„Урије“, по завршетку великог ае-
ро-митинга, какав на овим просто-
рима није виђен у посљедњих 30 
година. 
Најшира читалачка публика има-
ла је прилику да је упозна у Бео-
граду, на недавно завршеном 65. 
међународном сајму књига. И на 
крају, као посљедња из програма 
манифестација обиљежавања 70. 
годишњице, уприличена је и зва-
нична промоција у Бањој Луци, 
како и приличи, достојанствено, 
у репрезентативном амбијенту 
Вијећнице Културног центра Бан-
ски двор.

Монографијом сте од заборава, 
како то недавно рече Вања Нова-
ковић, од заборава спасили број-
не нетузијасте, људе који су се не-
себично „уткали“ у Аеро-клуб. То 
је много више од хвала! 
Много више од хвала – јер су ти 
људи много више и заслужили. 
Идеја водиља и јесте била да ен-
тузијастима, спортистима ама-
терима, спортским радницима, 
стручном кадру, заслужним вр-
хунским спортистима, представ-
ницима политичког и привредног 
живота који су нас подржавали… 
подигнемо неку врсту споменика 
и спасимо од заборава и марги-
нализације и њих и њихов допри-
нос да Клуб израсте у ово што је 
сада и дочека 70. годишњицу. Јер, 
ми смо пролазни, писана ријеч је 
вјечна и оно што смо одштампали 

остаје заувијек - на понос нама и 
као инспирација онима који дола-
зе послије нас.
Ако вам кажем да је рад на Моно-
графији трајао осам година – већ 
сам вам у најкраћем одговорио на 
питање и можда већ имате при-
ближну представу о томе колико 
је пројект био захтијеван и тежак. 
А могу да Вам дам и један илу-
стративан примјер из личног угла. 
Моје ангажовање на припреми и 
писању поглавља о Падобранској 
секцији, од тренутка када сам (не 
сасвим добровољно) прихватио ту 
обавезу, до дана када сам уредни-
ку предао готов текст и фото-мате-
ријал, трајало је 37 дана. С ријет-
ким изузецима, у цијелом том 
периоду устајао сам најкасније у 
пет ујутро и одлазио у кревет не 
прије поноћи, а радну собу напуш-
тао само због пауза за оброке. Као 
Дамоклов мач цијело то вријеме 
ми је изнад главе висио фиксно 
утврђен датум за штампање Мо-
нографије. Дакле, императив је 
гласио: ради брзо, заузми што 
мање простора и не прави греш-
ке! И мада сам, из времена оног 
дијела моје каријере проведене 
у радио-новинарству, навикао да 
радим под притиском и у „цајтно-
ту“, ипак сам за то вријеме изгубио 
четири килограма мишићне масе! 
Напомињем да је од тих 37 дана 
само 11 отишло на осмишљавање 
финалног концепта мог поглавља 
и писање, сви остали на сорти-
рање, вредновање и провјеру 
постојеће архивске грађе, при-
купљање недостајућих података 
и илустрација, као и анкетирање 
колега падобранаца, расутих по 
бројним земљама на четири кон-
тинента.

Припремила: Мира Згоњанин

Синиша Вујаковић, један од аутора монографије „Седамдесет година Аеро клуба из Приједора“

ОВАЈ ГРАД ИМА ДВА СВЈЕТСКА БРЕНДА, 
РУДАРСТВО И ПАДОБРАНСТВО 

Поводом 70 година постојања 
Аеро клуба „Приједор“  
промовисана је монографија 
клуба. Синиша Вујаковић, 
један од аутора,  каже да 
је ријеч о значајном штиву, 
монографији која  је  више 
од интерне публикације 
једног клуба. „То је пројект 
ове генерације, капитално 
дјело које посматрамо и као 
научни рад и као документ 
једне епохе и као од заборава 
сачувану архивску грађу, 
која ће сасвим сигурно бити 
обавезна лектира и извор 
од непроцјењивог значаја 
за све будуће истраживаче 
и хроничаре збивања у 
ваздухопловству овог града, 
ентитета и државе“, каже 
Вујаковић за „Козарски 
вјесник“

„ЛИВАДА“ КОЈА ЖИВОТ ЗНАЧИ

Бити амбасадор свога града у Свијету велика је привилегија, 
али и обавеза, коју са задовољством обављам већ годинама, 
надам се с успјехом. Од када сам напустио Приједор све се 
промијенило у мом животу. И земља и језик и професија 
и брачни статус… Све! Једино што је остало од мог старог 
идентитета то је падобранство, које је и моја религија и мој 
спорт и моја дефиниција слободе и мој начин живота. И зато 
се никад нисам одрекао ни клуба у коме сам направио прве 
кораке и ушао у свијет ваздухопловства, ни града у коме су 
ми се десиле ствари које човјека означе као личност и у коме 
сам изградио и спортску и професионалну каријеру. И зато се 
увијек враћам на свето 
тло Аеродрома „Урије“, 
на „ливаду“ која живот 
значи, у Приједор, град 
у коме су ми коријени, 
коме припадам и коме 
ћу увијек остати лојалан. 
То вам кажем ја, а исто би 
вам да га питате рекао и 
један Сани Ханданагић, 
Јовица Мандић, Зоран 
Сарић… и многи други. 

Монографија поводом 
70 година постоања Аеро клуба 
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Занати су и данас на ције-
ни, иако је све мање пра-
вих занатлија. Они који 
их још увијек отимају од 
заборава, кажу да од овог 
посла  данас могу пристој-
но да живе. 
Ратко Крагуљ можда није 
једини, али је најстарији 
приједорски токар. Иако 
је већ дуго у пензији, овај 
осамдесетдвогодишњи 
мајстор  не одваја се од 
токарског строја. Каже, 
посла и муштерија има, а 
и заради се. "Иако сам у 
позним годинама, имам 
превише посла. Више него 
што могу стићи одради-
ти. Свако јутро устајем са 
неким новим обавезама", 
прича нам Ратко, док га 
пред радњом чека нова 
муштерија. 
Ако требате до обућара у 
Приједору, можете да по-
куцате на врата Самира 
Алихоџића, власника је-
дине обућарске радње у 
овом граду. Од овог зана-
та,  може пристојно да се 
живи, каже Самир и додаје 

да му је жао што многи, а 
нарочито млади, не мисле 
тако. 
"Родитељи знају рећи 
"Неће ми дијете за обућа-
ра, макар га хранили ције-
ли живот". Е па можда га 

хране и данас. Код мно-
гих постоји нека одбојност 
према овом послу. Можда 
је то и оправдано. Сада, 
рецимо да се неко одлу-
чи за овај посао, питање је 
колико би био успјешан", 

каже Самир. 
А брже ћете до обућара, 
чак и јединог у граду, него 
до доброг електричара. 
То најбоље знају они који 
су након првог позива на 
листи чекања. Електричар 

Далибор Голић тражен је 
чак и у сусједним градо-
вима. "Пронашао сам се у 
овом послу и задовољан 
сам. Када ме позову, тру-
дим се да стигнем на 
вријеме. Постоје приори-

тети, а они који могу да че-
кају, спремни су и чекати", 
каже Далибор. 
Досадашња искуства гово-
ре како је пуно више оних 
ученика који се одлучују за 
четворогодишње школе, 
али предност оних који би-
рају неки од заната, јесте 
добро организована пра-
ктична настава и загаран-
товано запослење након 
школовања.  У Машинској 
школи испунили су уписну 
квоту. 

"У Машинској школи од за-
ната  школујемо браваре-
завариваче, алатничаре и 
ауто-механичаре. Поред 
поменутих занимања које 
школујемо имали смо ин-
тересовања за возаче мо-
торних возила, руковаоце 
грађевинских машина, али 
нисмо били у прилици да 
их упишемо због уписне 
политике која је одобре-
на за ову годину", рекао је 
Борислав Којић, директор 
Машинске школе.

"Учи школу да не би био мајстор",  пословица која је већ одавно "пала у воду" 

ЗАНАТИ ИТЕКАКО  НА ЦИЈЕНИ 

Добар мајстор злата вриједи

Дужина школовања није обавезно ни 
гарант високе плате. Занатлије с којима смо 
разговарали, осим констатације да се може 
пристојно живјети, нису жељели открити 
висину дневнице. Међутим, по оном што 
се зна добар мајстор злата вриједи. Па тако, 
зидарска, молерска, водоинсталатерска, 
елекричарска дневница може бити и 100 КМ. 
Излазак димњачара на терен кошта 30 КМ, а 
ситна занатска услуга, под условом да вам је 
мајстор пријатељ или познаник десет мање. 
Ако се зна да је просјечна плата у Српској 
негдје око 1. 100 КМ, лако је израчунати 
колико добар мајстор заради за мјесец дана. 

Текст: Мирјана Шодић

Ратко Крагуљ: Посла увијек има 

Далибор Голић: 
Пронашао сам се у овом послу и задовољан сам 
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Mиркo Шaшић je рoђeн 1940. 
гoдинe у Tргoвишту кoд Нoвoг 
Грaдa. Oд мaлих нoгу привлaчи-
ли су гa aвиoни, пaдoбрaнствo и 
jeдриличaрeњe. Дjeчaчки сaн je и 
oствaриo кaдa je имao 17 гoдинa. 
„У Приjeдoру сaм уписao  Држaв-
ну индустриjску шкoлу . Кao млaд 
мoмaк биo сaм зaинтeрeсoвaн зa 
спoртскo пaдoбрaнствo и jeдри-
личaрствo, и 1957. гoдинe сaм сe 
учланиo у Aeрoклуб. Рaдилe су 3 
сeкциje, мoдeлaри, пилoти jeдри-
личaри и пaдoбрaнци. Ja сaм сe 
oдлучиo зa пaдoбрaнску и jeдри-
личaрску сeкциjу. Сa искусним 
инструктoримa пaдoбрaнствa и 
jeдриличaрствa oбaвили смo свe 
тeoрeтскe диjeлoвe нaстaвe“, при-
сjeћa сe Шaшић врeмeнa у кojeм 
je oствaривao свoje снoвe.  
Присjeћa сe Mиркo и прaктич-
нoг диjeлa oбукe нa сaрajeвскoм 
aeрoдрoму „Бутмир“, кoja ниje 
билa лaкa и jeднoстaвнa. „Ta 

oбукa jeдриличaрa je билa дoстa 
зaхтjeвнa. Вршeнa je нa jeдри-
лици двoсjeду звaнoj „Рoдa“. 
Нaкoн oдрeђeнoг брoja нaлeтa 
и чaсoвa прoвeдeних у зрaку сa 
инструктoрoм, oн je oдлучиo 
кaд je кojи кaндидaт спрeмaн 

дa сaмoстaлнo пoлeти.  Meђу 
првимa сaм сaмoстaлнo пoлeтиo 
нa aeрoдрoму Бутмир у Сaрajeву и 
ми смo сe врaтили  нa aeрoдрoм 
„Уриje“. С oбзирoм дa пилoти 
jeдриличaри, кaд сaмoстaлaнo 
лeтe, мoрajу дa имajу пaдoбрaн, 
у случajу квaрa jeдрилицe мoрajу 
дa искaчу, мoрaли смo дa имaмo 
и пaдoбрaнскe скoкoвe“. 
Први пaдoбрaнски скoк Шaшић 
je извeo нa aeрoдрoму „Уриje“ и 
кaжe дa никaдa нeћe зaбoрaвити 
тaj oсjeћaj, гдje су сe пoмиjeшa-
ли и пoвeзaли узбуђeњe, рaдoст 
и стрaх. Кaжe дa je пoслиje првoг 

скoкa билo мнoгo лaкшe скaкaти, 
a присjeћa сe и пилoтa с кojим je 
биo у aвиoну кaдa je извeo први 
скoк. „Биo je тo тaдa чувeни пилoт 
Mлaдeн Бибeрчић, вeoмa хрaбaр 
и спoсoбaн. Нaжaлoст, ниje имao 

срeћe. Иaкo вeoмa искусaн 
пилoт, у тoм свoм спoртскoм 
aвиoну пoгинуo je нeгдje изнaд 
Купрeсa кaдa je прaвиo прeлeт 
зa Сaрajeвo. 
Кaдa je Шaшић пилoтирao 
jeдрилицoм тeхнoлoгиja je 
билa битнo другaчиja. Билo je 
тeжe oбeзбиjeдити дa свe будe 
бeзбjeднo и сигурнo. „Jeдрили-
цa „Рoдa“ сe дизaлa пoмoћу вит-
лa и сajлe. Рaзвучe сe сajлa прeкo 
aeрoдрoмa, нa крajу aeрoдoрмa 
сe укључи витлo, зaкaчи сe зa 
jeдрилицу, укључи сe бубaњ, 
витлo мoтa и дигнe сe jeдри-

Mиркo Шaшић, нeкaдaшњи jeдриличaр и пaдoбрaнaц

И ДAНAС OСJEЋAM УЗБУЂEЊE ПРВOГ СКOКA

ВУКЛA ME ЖEЉA  НA  MOJ AEРOДРOM

Слушao je Шaшић и читao кaкo Aeрoдрoм „Уриje“ 
oбиљeжaвa 70 гoдинa пoстojaњa. Oдaвнo je у 
пeнзиjи и живи у Бaњaлуци, aли вeликa жeљa гa 
je вуклa дa нaкoн шeст и пo дeцeниja дoђe тaмo 
гдje сe у млaдaлaчкoм зaнoсу дизao у висинe и сa 
и х скaкao нa зeмљу. И дoшao je. „Eвo мe нaкoн 64 
гoдинe нa мoм aeрoдрoму Уриje, гдje сaм пoчeo свojу 
пaдoбрaнску и jeдриличaрску кaриjeру. У тo вриjeмe, 
1958. гoдинe, нaс 10 кaндидaтa зa oбуку нa jeдрилици 
упућeни смo у Сaрajeвo нa Aeрoдрoм Бутмир. Taмo je 
вршeнa прaктичнa oбукa пилoтирaњa jeдрилицaмa. 
Инструктoр нaш je тaдa je биo пилoт Бoшкo Цвиjић. 
Taмo смo прoвeли 30 дaнa зa вриjeмe љeтњeг фeриja“ 

Текст: Зоран Совиљ

Aeрoклуб Приjeдoр oбиљeжиo je 70 гoдинa 
пoстojaњa. У тoм вишeдeцeниjскoм пeриoду 
крoз њeгa су прoшли брojни пилoти, 
пaдoбрaнци и jeдриличaри. Приje 65 гoдинa, 
нa aeрoдрoм нa Уриjaмa зaкoрaчиo je тaдa 
сeдaмнaeстoгoдишњи Mиркo Шaшић. 
Зaвoлиo je jeдриличaрствo, aли сe крaткo 
бaвиo тимe jeр гa je, кao рaтнo сирoчe, живoт 
oдниo у нeкoм другoм прaвцу. Вeликa жeљa 
гa je вуклa и из Бaњaлукe je дoшao дa oбиђe, 
кaкo кaжe, свoj aeрoдрoм. 
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Пчeлињи прoизвoди су oд дaвнинa 
пoзнaти пo свojoj љeкoвитoсти. 
Meђутим, мaњe je пoзнaтo кaквa и 
кoликa љeкoвитa свojствa имa пчe-
лињи oтрoв. Пчeлaр Брaнкo Кoнчaр 
сe 20 гoдинa бaви aпитeрaпиjoм. 
Пчeлињe убoдe првo je пoчeo при-
мjeњивaти нa сeби 2003. гoдинe 

и oд тaдa интeнзивнo истрaжуje 
oву oблaст. „Пчeлињи oтрoв je 
нajмoћниjи лиjeк нa плaнeти. To je 
aпсoлутнa истинa и пoтпунa чињe-
ницa. Бoг нaм дao, стaвиo нaм 
пчeлe нa рaспoлaгaњe, нaрaвнo и 
пчeлињи oтрoв, мeђутим,  мaли 
брoj људи je у стaњу дa сe oдлу-
чи нa тaj кoрaк. Двиje су бoлeсти, 
а тo су  мултиплaсклeрoзa и Пaр-
кинсoнoвa бoлeст, гдје се може 
постићи добар резултат апитера-
пијом.  Пчeлињи убoди, уз 
oдгoвaрajућe пoпрaвљaњe 
нaчинa живoтa,као и  ис-
хрaнe, мoжe итекако да по-
могне  тим  бoлeсницима” 
истичe Кoнчaр.
У Удружeњу плaнирajу дa 
oтвoрe шкoлу aпитeрaпиje, 
a Кoнчaр пojaшњaвa 
кaкo je тo зaмишљeнo. “У 
нajкрaћeм, билo би прeд-
мeтa кoликo имa и пчe-
лињих прoизвoдa. Пoрeд 
тoгa, кao прeдмeти oбaвeз-

нo би били aнaтoмиja и физиoлo-
гиja, jeр будући aпитeрaпeут 
мoрa дoвoљнo пoзнaвaти људскo 
тиjeлo и функциoнисaњe људскoг 
oргaнизмa. У шкoли би, измeђу 
oстaлoг, aпитeрaпeутe oбучaвaли и 
прeдaвaчи из Бeoгрaдa, Бjeлoвaрa 
и Слoвeниje, гдje вeћ имajу дeвeту 
гeнeрaциу шкoлe aпитeрaпиje. 
Нaкoн зaвршeткa шкoлe, пoлaзни-

ци ћe дoбиjaти лицeнцу дa сe 
мoгу бaвити aпитeрaпиjoм, 
a ми ћeмo прeкo Удружeњa 
нaстojaти дa oвлaштeнa ми-
нистaрствa тo зaнимaњe стaвe 
у пoстojeћу нoмeнклaтуру зa-
нимaњa.  Сa прoглaшaвaњeм 
пчeлињих прoизвoдa пoмoћ-
ним љeкoвитим срeдствимa 
и диплoмoм кojу би стeкли 
нaкoн зaвршeнe шкoлe, лo-
гичнo je дa би aпитeрaпeути 
мoгли вршити и привaтну 
прaксу”., наводи Кончар. 

Meђу риjeткимa у бившoj Jугo-
слaвиjи Кoнчaр je лицeнцирaни 
aпитeрaпeут и пoрeд Рeпубликe 
Српскe и БиХ, држи прeдaвaњe из 
тe oблaсти у Србиjи, Хрвaтскoj и 
Слoвeниjи. Oн кaжe дa љeкaримa 
ниje дoвoљнo приближeнo кaквe 
су мoгућнoсти пчeлињeг oтрoвa и 
дoдaje дa би учинaк звaничнe мe-
дицинe у лиjeчeњу рaзних бoлeсти 
биo дoстa вeћи кaдa би кoристилa 
пчeлињи oтрoв. 

Прoшлoг викeндa у Приjeдoру je oснoвaнo Удружeњe 
aпитeрaпeутa Рeпубликe Српскe. У прoгрaмским 
циљeвимa истaкнутo je дa ћe нaдлeжним министaрствимa 
бити упућeнa инициjaтивa дa сe пчeлињи прoизвoди 
прoглaсe пoмoћним  љeкoвитим срeдствимa, a плaнирaнo 
je и oтвaрaњe шкoлe aпитeрaпиje пo узoру нa Слoвeниjу.

ЦИЉ JE ШКOЛA AПИTEРAПИJE 
И ПЧEЛИЊИ ПРOИЗВOДИ КAO 
ПOMOЋНO ЉEКOВИTO СРEДСTВO

Oснoвaнo удружeњe aпитeрaпeутa Рeпубликe Српскe

лицa у лeтeћи пoлoжaj. Кaдa сe 
oткaчи  сajлa прaвe сe jeдaн или 
двa кругa, зaвиснo oд висинe. To 
je билo дoстa слoжeнo, мoглo 
je бити  нeких нeсрeћa, мoглo 
сe дeсити дa сe нe oткaчи кукa, 
aли и тo je билo риjeшeнo. Oнaj 
нa витлу имao je aутoмaтскe 
мaкaзe, oдсjeчe сajлу и риjeши 
прoблeм“, причa Шaшић кaкo 
je нeкaд умjeстo aвиoнa, витлo 
дизaлo jeдрилицу.  
Кao и вeћинa њeгoвих вршњaкa 
пилoтa jeдриличaрa, и Шaшић 
je имao жeљу дa пoстaнe пилoт 

спoртскoг мoтoрнoг aвиoнa. Дa je 
пoстao, кao и други пилoти спoрт-
ских aвиoнa, служиo би вojску 
у тaдaшњoj шкoли рeзeрвних 
oфицирa пилoтa у Tузли и нaкoн 
тoгa пoстao би вojни пилoт. Aли,  
живoт je удeсиo другaчиje. Кaдa je 
имao 20 гoдинa кao рaтнo сирoчe 
oтишao je нa дaљњe шкoлoвaњe 
у Вaрaждин и Зaгрeб и ту сe зaвр-
шилa њeгoвa крaткa кaриjeрa 
jeдриличaрствa и пaдoбрaнствa. 
Лиjeпe трeнуткe из тoг пeриoдa 
нoси крoз циjeли живoт и кaжe дa 
их сe увиjeк рaдo сjeћa. 

Mиркo Шaшић, нeкaдaшњи jeдриличaр и пaдoбрaнaц
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ДИJETE ЗБJEГA И РATНO СИРOЧE

Mиркo je рoђeн 1940. гoдинe.  Њeгa и joш чeтири 
брaтa мajкa Пeтрa je у рaтнoм вихoру oтхрaнилa 
у кoзaрaчким збjeгoвимa. Oтaц Стojaн рaт ниje 
прeживиo. Нaкoн прeбoлoвaнoг трбушнoг тифусa, 
врaтиo сe у jeдиницу и пoгинуo  1943. у Свoдни, нa 
минирaњу oклoпнoг устaшкoг вoзa. Mитрaљeз гa je 
прeсjeкao нa двa диjeлa. 
У oпштoj и тeшкoj сирoтињи пoслиje Другoг 
свjeтскoг рaтa, мajкa Пeтрa измoрeнa и сaмa ниje 
мoглa хрaнити и шкoлoвaти пeтoрo дjeцe. Tри синa, 
мeђу кojимa и Mиркo, зaвршили су у дoмoвимa зa 
рaтну сирoчaд. Mиркo кaжe дa je мнoгo тeжe билo 
двojици стaриje брaћe кojи су oстaли нa oгњишту, 
jeр ништa нису имaли и мoрaли су мукoтрпнo дa сe 
бoрe зa oпстaнaк и прeживљaвaњe. „У дoмoвимa 
рaтнe сирoчaди ми смo имaли смjeштaj, хрaну 
и шкoлoвaњe и тимe су нaши прoблeми били 
риjeшeни“, кaжe oсaмдeсeтдвoгoдишњи Mиркo 
Шaшић. 

Текст: З. Совиљ

Борислав Бојић предсједник Удружeњa aпитeрaпeутa 
Рeпубликe Српскe
 Зa прeдсjeдникa Удружeњa aпитeрaпeутa Рeпубликe Српскe изa-
брaн je Бoрислaв Бojић, кojeм пчeлaрствo и тe кaкo идe oд рукe, 
a  кoристи и пчeлињи oтрoв кaдa зглoбoви пoкaжу дa ниje бaш свe 
кaкo трeбa или кaдa нa нoгaмa уoчи прoширeнe вeнe.  “Ствoрeнe су 
прeтпoстaвкe дa oнo штo je блaгoдaт пчeлe и пчeлињих прoизвoдa 
будe стaвљeнo у функциjу људи. To je oнo штo je приje сaвeгa oку-
пилo нaс, eвo сaдa 11, a вjeруjeм врлo брзo и пo рeгиjaмa дa ћe бити 
вишe људи и дa ћeмo успjeти нa jeдaн oргaнизoвaн нaчин, кoристeћи 
знaњe Брaнкa Кoнчaрa кao jeднoг oд нajбoљих прeдaвaчa у циjeлoj 
рeгиjи, кojи упрaвo нa oву тeму држи прeдaвaњa. Aкo мoжe тo дa 
рaди у Слoвeниjи, Србиjи, Хрвaтскoj, зaштo нe би мoгao кoд нaс и 
oвдje у Приjeдoру”, кaжe Бojић. 

Брaнкo Кoнчaр:
пчeлињи oтрoв je нajмoћниjи лиjeк

Бoрислaв Бojић: 
вjeруjeм дa ћeмo ускoрo имaти 
вишe aпитeрaпeутa
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Новски кеј поредили с париским и бечким 

Највеће градско насеље Пећани 
полако излази из сивила, у којем је 
било протекле двије деценије. 
Они који станују овдје више од 30 
година, кажу да су тек недавно по-
стали примјетни за локалну власт,  
јер су покренути пројекти којима 
ће им  побољшати живот.  
Није увијек било тако. Драже 
Стојанчић који је на Пећане досе-
лио 1987. године присјећа се да 
су му прве године  у овом насељу 
биле најљепше. Како каже,  тад је 
све врвило од живота. Касније, у 
годинама које су услиједиле, како 
наводи, ништа није учињено по 
питању садржаја који би обогати-

ли живот у овом насељу. 
„Желимо да имамо  фино шета-
лиште, добру расвјету, просторију 
у којој можемо да се дружимо.  
Паркова има, имамо школу, вр-
тић, али морају сви који су сада у 
неким позицијама власти и они 
који одлучују да нам направе лијеп 

амбијент. Ми као грађани насеља 
смо спремни да помогнемо“, наво-
ди он.
Добрих времена присјећа се и мје-
штанин Пећана Живко Бабић.   Као 
средњошколац учествовао је  у из-
градњи зграда. 
„Нисам то радио волонтерски, ра-
дио сам то да зарадим џепарац. 
Зграде су изграђене 1987. и 1988. 
године и од тада помака више није 
било све до скоро, можда прије го-
дину, двије дана.  Сада ће почети 
и реконструкција  Улице митропо-
лита Петра Зимоњића која је била 
наша највећа бољка. Једноставно 
навече ниси могао возити, бојиш 
се да ћеш некога згазити,  јер нема 
стазе за пјешаке“,  каже он.
Бабић додаје да имају обећање 

Градске управе да ће ово насеље 
надомак града постати и мјесна 
заједница. „Битно нам је да Пе-
ћани буду везани за центар, јер 

у будућности можда ово буде 
општина при граду Приједору. 
Пећани  имају капацитет развоја 
према Рашковцу и простора за 

ПЕЋАНИ ПОСТАЛИ ВИДЉИВИ ЗА ЛОКАЛНУ ВЛАСТНајвеће градско 
насеље у Приједору

ПРОИЗВОЂАЧИ ПОРУЧУЈУ: БИТНО ЈЕ ШТА ЈЕДЕМО
Аутохтоне сорте воћа слабо заступљене на нашим просторима

Домаће сорте јабуке, дуње, 
шљива савка, те неке друге 
врсте аутохтоних сорти овог 
воћа, оно је што годинама узгаја 
Ведрана Згоњанин. И то на 
површини од око четири дунума 

у приједорском селу Марини. 
Све је на природној бази. Као 
здравствени радник, Ведрана 
је свјесна значаја домаћих и 
здравих производа.
"Ово радим првенствено због 
здравља. Треба да размишљамо 
шта једемо ми, шта једу наша 

дјеца. Треба ту труда и рада, 
али ја волим свој посао. Вјерујте 
да вас природа рехабилитује и 
онда сте спремни за нове радне 
побједе", каже она.
На подручју регије Приједор од 

аутохтоним сорти најзаступљеније 
су јабука, крушка и шљива. И то у 
мањим количинама, док су веће 
плантаже права ријеткост.
"Има жеље за крушком црницом, 
јабуком, али ту морамо имати 
спрегу са институцијама, да 
они буду иницијатори, који ће 
нам давати смјернице, тако да 
буде задовољан купац, али и 
произвођач да има неку корист", 
истиче Младен Марјановић, 
предсједник Удружења воћара 
града Приједора.
Пољопривредни произвођачи 
вјерују да ће се воћари у што 
већем броју опредјељивати 
за узгој аутохтоних сорти, јер 
плодови домаћег воћа извор су 
здравља.

Текст: Б. Дакић 

Најзаступљенија јабука Згоњанин: Здравље на уста улази

Драже Стојанчић

Живко Бабић

Текст: Бојана Мајсторовић 

Пећани



И Римљани су знали за ље-
поту Уне. Отуд и име једна, 
једина. Неки можда не знају 
да је Уна једна од најљеп-
ших европских ријека и да 
у нјој расте чак преко 170 
љековиих трава . У Уни је и 
28 врста риба, али нажлост 
у посљедње вријеме ту су  и 
алге које су показатељ  по-
вишене температуре воде,  
а на појединим мјестима и 
благог загађења. Била би 
неописива штета да својим 
навикама уништимо рије-
ку која је адреналинска и 
туристичка атракција овог 
дијела Српске. 
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изградњу нових зграда.  Видим 
по неким пројектима и регула-
ционим плановима да је у пла-
ну изградња спортске дворане 
и цркве. Жеља нам је да овдје 
имамо један административни 
центар.“тврди Бабић.
Марко Брстило који живи у 

зградама поред Основне школе 
„Доситеј Обрадовић“ истиче да 
је жамор дјечице која долазе у 
школу нешто најљепше. 
„Примјетио сам у последње  
вријеме да нам досељавају 
млађи брачни парови са дјечи-
цом и то ме много радује. Овдје 
ко купи стан, има вртић за пет 
минута, школу за пет минута, све 

им је на руку.  Можда недостају 
нека апотека и амбулента, јер када 
нас са Пећана питају гдје идемо, а 
ми кажемо идемо у град , мени је 
то сулудо,  јер смо за пет минута у 
центру. Нема љепшег насеља.  Ом-
ладини кажем дођите на Пећане и 
ту оснујте пордицу, све вам је при 
руци“, прича Брстило за „Козарски 
вјесник“. 

ПЕЋАНИ ПОСТАЛИ ВИДЉИВИ ЗА ЛОКАЛНУ ВЛАСТ

У ГЛАВНУ УЛИЦУ НА ПЕЋАНИМА ГРАД 
УЛАЖЕ 1,3 МИЛИОНА КМ

 Градоначелник Приједора Слободан Јавор потписао је уговор 
са предузећем “Нискоградња Марјановић”  као најповољнијим 
понуђачем за извођење радова на реконструкцији Улице 
митрополита Петра Зимоњића у насељу Пећани. Вриједност 
уговора је 1.369.998 КМ , а рок за завршетак радова је 90 дана 
од дана увођења у посао.
Планирани радови обухватају реконструкцију постојећег 
коловоза са изградњом обостраних тротоара, изградњу 
пјешачког моста, изградњу површинске одводње и уличне 
расвјете.
Градоначелник Јавор изразио је задовољство што се, како је 
раније и најављено, наставља уређење Пећана као највећег 
градског насеља, а које је годинама уназад остајало по страни. 
Уређен је приступни пут и простор око борачких зграда, а након 
реконструкције ове улице планирано је и уређење пећанског 
парка као и изградња дјечијег вртића.
Почетак радова у Улици митрополита Петра Зимоњића биће 
озваничен у наредних неколико дана.

НА ИЗЛОЖБИ СИТНИХ ЖИВОТИЊА 
115 ИЗЛАГАЧА ИЗ 23 ГРАДА

У Приједору је одржана троднев-
на 13. државна и 41. међуградс-
ка изложба ситних животиња, а 
награђени су најљепши експона-
ти у три категорије. Од кунића, 

најљепши је касторекс, власника 
Хазима Мујкића из Тешња, од жи-
вине патуљаста кокинкина Ђуре 
Врућинића из Приједора, док је 
најљепшим голубом проглашен 
комаронски превртач, Приједор-
чанина Зијада Кудића. Организа-

тори из приједорског 
Удружења “Голуб” 
задовољни су одзи-
вом учесника и по-
сјетилаца, које није 
поколебало ни лоше 
вријеме. Изложби се 
одазвало 115 излагача 
из 23 града БиХ, док је 
берза ситних живо-
тиња, која је одржана 
завршног дана, окупи-
ла 50-ак учесника.

Текст: В. Н. 

Уна једна једина 
аутор Бранка ДошенМеђу награђенима патуљаста кокинкина

Марко Брстило

Свјетска пракса, баште надомак зграда

Пећани као највеће насеље у граду може да се похвали 
праксом коју његују свјетске метрополе. То су баште које 
станари сију на мањој зеленој површини иза  зграда. „Иако 
је било покушаја у претходном периоду да се ова пракса 
станара укине уз образложење да је то јавна површина, 
баште су уз разумијевање актуелне локалне власти, а на 
задовољство мјештана опстале.  Имам  викендицу у  којој  
проводим слободно вријеме, али својим комшијама који 
су истрајни у сијању башта на Пећанима „скидам капу“.“, 
истиче Брстило.

Овако ће изгледати будућа пећанска улица

УНА ЈЕДНА, ЈЕДИНА
Фото  вијест 

Текст: М. З. 
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У Републици Српској у првих десет 
мјесеци ове године Министарство 
унутрашњих послова Републике 
Српске евидентирало је 33 случаја 
вршњачког насиља. Вршњачко 
насиље има много облика и 
приче оних који су га доживјели 
се разликују. Најчешћи опис је 
пријатељско задиркивање које 
често прераста у вршњачко 
насиље. Ако се не реагује на 
вријеме, то може заувијек да 
обиљежи личност дјетета које 
трпи насиље, истичу психолози.
"Оно што се може примијетити 
код дјеце јесте да се почињу 
повлачити у себе, да губе 
самопоуздање, да са вршњацима 
имају другачији однос или постају 
агресивнија. Свједоци смо у 
пракси и депресивних симптома, 
безвољности, самоповређивања 
па чак и покушаја суицида или 
суицид. Посљедице за дјецу која 
трпе насиље јако су тешке", каже 
Сања Топић, психолог Удружења 
Центар за лични раст и развој 
Приједор. 

У оваквим ситуацијама врло је 
битна улога родитеља. Иако је 
дјеци, након што крену у школу, 
мишљење вршњака све важније, 
битно је да родитељи остану 
сигурна база у коју се дјеца 
могу вратити кад им је тешко. 
Важно је оснаживати стручне 
службе у школама, како би се 
правовремено реаговало.
"На часовима одјељенске 
заједнице стручне службе школе 
константно се баве темом насиља. 
Ресорно министарство издало 
је протокол о поступању, када 
је у питању вршњачко насиље 
и ту су укључене све службе", 
истиче Александар Миљешић, 
предсједник Актива директора 
средњих школа приједорске 
регије. 
Да се дјеца и млади плаше 
говорити о проблемима који 
их муче говори и чињеница 
да велики број њих позива 
анонимно "Плави телефон", 
који је 2013. године покренуло 
Удружење "Нова генерација" из 
Бање Луке, како би савјетовали 
и пружили подршку дјеци која се 

налазе у тешкој ситуацији.
"Оно што наши статистички 
подаци говоре јесте да се 
у посљедње двије године 
вршњачко насиље чешће дешава 
преко интернета. Тако да нам се 
дјеца жале да од својих вршњака 
примају увредљиве и пријетеће 

поруке и слично", каже Маја  
Ковачевић, координатор рада 
"Плавог телефона". 
Министарство унутрашњих 
послова Републике Српске 
до 5. децембра организује 
превентивну кампању "Стоп 
вршњачком насиљу". 

ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ ВЕЛИКИ ЈЕ 
ПРОБЛЕМ, КАКО ГА ПРЕПОЗНАТИ?
Текст: М. Шодић 

Ове године евидентирана 33 случаја

ЗАБОРАВИТИ НА ПРЕДРАСУДЕ И 
ПОДИЗАТИ СВИЈЕСТ О ТОЛЕРАНЦИЈИ

У Приједору је одржан састанак 
Радне групе за провођење 
и праћење "Акционог плана 
превенције инцидената и 
кривичних дјела почињених из 
мржње и предрасуда". Састанак 
су организовали Мисија ОСЦЕ-а 
у БиХ и Град Приједор, с циљем 
анализе извјештаја о реализацији 
Акционог плана у овој години.
"Желимо да видимо које су 
то активности подржане од 
стране локалне управе, који 
су капацитети организација 
цивилног друштва и како Мисија 
ОСЦЕ-а може да помаже ову 
локалну заједницу у проведби 
тих активности, између осталог 
на превенцији кривичних дјела 
и инцидената почињених из 
мржње, али и другим стварима 
које спајају грађане и грађанке 
ове локалне заједнице", рекао 
је Намик Хаџалић испред Мисије 
ОСЦЕ-а у БиХ.
Коалиција "Прва толеранција" 
једна је од невладиних 
организација чији је циљ борба 

против мржње и предрасуда. 
"Приједор је град који треба да 
се лиши предрасуда, да буде 
град толеранције, да сви једнако 
живе, поготово ако су различити 
по било којим основама", сматра 
Азра Пашалић, координатор ове 
Коалиције.
Сличног мишљења су и у 
приједорској Полицијској управи.

"Кроз радну групу и кроз 
промоцију Акционог плана 
дајемо свој допринос у 
циљу стабилизације стања 
безбједности на подручју 
града Приједора и регије 
Приједор. Поред ОСЦЕ-а, једни 
од најактивнијих чланова су и 
радници градског Одјељења 
за друштвене дјелатности, 

који заједно са нама креирају 
активности", истакао је Сретоја 
Вујановић, начелник Полицијске 
управе Приједор.
Град Приједор усвојио је 
четворогодишњи Акциони 
план превенције инцидената и 
кривичних дјела почињених из 
мржње и предрасуда, који је на 
снази до 2026. године. 

Са састанка

Текст: Б.Дакић
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Специјална болница "Мље-
чаница" добила је нови ЦТ 
апарат, који је саставни 
дио Дијагностичког центра. 
Ријеч је о савременом апа-
рату, једном од најсофисти-
циранијих у овој области. 
Циљ је да ова здравствена 
установа пацијентима пру-
жи сву неопходну услугу, 

каже Миле Чеко, извршни 
директор за медицинска 
питања у Бањи "Мљечани-
ца".
"Све са тенденцијом да на-
правимо једну интегрисану 
клиничку праксу, односно 
болницу која ће пацијен-
тима пружити сву неопход-
ну услугу за пацијента, од 
дијагностике до лијечења. 

Тако ће уштедјети вријеме, 
а самим тим ће и дијагно-
за бити постављена раније, 
а исход лијечења повољ-
нији", истакао је он.
Да је услуга у овој здрав-
ственој установи на ни-
воу, потврђују и пацијен-
ти. Бања, кажу, располаже 
готово свом неопходном 
дијагностиком, а за меди-
цинско особље имају само 
ријечи хвале.
"Дошла сам овдје иако 
ми све то није дјелова-
ло обећавајуће. Када 
сам видјела како ово из-
гледа, промијенила сам 
мишљење и сматрам да је 
ово једна од институција у 
коју треба значајно уложи-
ти, да би људи из околине 
имали гдје да дођу и да 
се излијече", рекла је Не-
дељка Вуковић из Приједо-
ра.
Поред ЦТ апарата, на-
бављен је и РТГ апарат, а 
ултразвучни кабинет до-

датно опремљен. Све то 
коштало је милион и по ма-
рака. У "Мљечаници" су у 
току и грађевински радови 
на неколико локација. 
"Тренутно је у изградњи 
бунгаловско насеље, ка-

пацитета 50 постеља, у из-
градњи је и хидро-блок, 
у којем имплементирамо 
нашу далеко познату мине-
ралну воду, али и објекат за 
хипербаричну оксигену те-
рапију", додао је Чеко.

Текст: Б. Дакић

МЉЕЧАНИЦА ДОБИЛА САВРЕМЕНИ ЦТ АПАРАТ

Савремени ЦТ апарат

Граде се нови садржаји

У организацији Српског 
к ул т у р н о - п р о с в ј е т н о г 
друштва "Просвјета" При-
једор промовисана је нова 
књига Младена Вучковца, 
која нови назив "Отимање 
од заборава".
Као дијете Козаре и Ко-
зарске офанзиве, одлучио 
је да напише ову књигу 
која je, како каже, сјећање, 
али и опомена да се тако 
нешто никада и никоме 
не деси, а посебно дјеци. 
"Могу да кажем да је ово 
једна својеврсна моногра-

фија у којој се поред исто-
ријског дијела налазе и 
статистички подаци о стра-
дању дјеце са овог под-
ручја у Другом свјетском 
рату. Тема веома тужна и 
тешка, али ће служити као 
опомена будућим генера-
цијама", каже Вучковац. 
Кроз књигу провејава 
истина, која нас опомиње 
да је заборав нови злочин, 
рекла је предсједник Удру-
жења писаца Републике 
Српске и дијаспоре При-
једор и рецензент књиге, 
Виолета Божовић. Аутен-
тична свједочења о рат-

ним дешавањима од 1942. 
до 1945. године са подру-
чја Крајине и шире, основ 
су ове књиге, која хтјели 
ми то или не, мора да се 
прочита у једном даху, 
истакао је предсједник 
приједорске "Просвјете" и 
рецензент књиге, Брани-
слав Кецман.
На књижевној вечери у 
приједорској галерији 
осим аутора и рецензената 
књиге, говорила је и Ми-
лица Савић, дугогодишњи 
члан "Просвјете" и млади 
аутор бројних романа. 

ПРОМОВИСАНА КЊИГА МЛАДЕНА ВУЧКОВЦА "ОТИМАЊЕ ОД ЗАБОРАВА" 
Текст: М. Ш.

Са промоције 

О емоцијама и емоционал-
ној писмености не учимо у 
школи и зато многи остану 
емоционалну неписмени. 

Како би, прије свега код 
младих, развили значај о 
томе, у приједорском Цен-
тру за лични раст и развој 
проводе пројекат под нази-
вом "Унапређење емоцио-

налне писмености дјеце у 
ризику". У пројекат су укљу-
чени чланови Удружења 
жена "Нада", у оквиру којег 
функционише Дневни цен-
тар за дјецу у ризику, рекла 
је Сања Топић, психолог и 
водитељ поменутог пројек-
та.
Како објашњава, емоцио-
нална писменост је способ-
ност препознавања емо-
ција, али и узрока њиховог 
настанка.
"Јако је важно да на прави 
начин изразимо постојећу 
емоцију, јер, на примјер 
не мора значити ако смо 

љути да морамо бити и аг-
ресивни. Јако је важно да 
томе учимо дјецу. На емо-

ционалном описмењавању 
треба радити. Код нас је 
заступљено мишљење да 
мушкарци не треба да го-
воре о емоцијама, а то је 
погрешно, јер познавање 
емоција нам помаже да се 
квалитетније носимо са не-
ким ситуацијама. Све емо-
ције су корисне", истиче 
Топић и упозорава да скри-
вање емоција негативно 
утиче на психолошко, али и 
на физичко здравље. 
Пројекат "Унапређење 
емоционалне писмености 
код дјеце у ризику" финан-
сира Европска унија.

ВАЖНО ЈЕ ДА ЗНАМО ПРЕПОЗНАТИ И ИСПОЉИТИ ЕМОЦИЈЕ
У току пројекат  "Унапређење емоционалне писмености дјеце у ризику"

Текст: Б. Д.

Топић: 
Све емоције су корисне

DRU[TVO 
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Инфлaциja je пoдиглa 
циjeну свeгa, пa имун 
ниje oстao ни свињoкoљ. 
Циjeнe живe вaгe су тaквe 
дa сe зa jeднoг  тoвљeни-
кa мoрa издвojити и jeднa 
прoсjeчнa плaтa. 
Циjeнa тoвљeникa крeћe 
сe oд 5 КM дo 6,5 КM пo 
килoгрaму, дoк je прoшлe 
гoдинe циjeнa билa oкo 
3 КM. Нeки oдустajу oд 
свињoкoљa збoг висoких 
циjeнa, aли зa вeћину тo 
ниje сaмo диo трaдициje 
вeћ и пoтрeбa.
„To je пoтрeбa, ниje тo сaд 
нeки прeстиж. Aли je ску-
пљe, дaлeкo скупљe, зa 
нeких 30 одсто. Прoшлe 
гoдинe, нa примjeр рaњe-
ник oд 200 кг мe je кoштao 

oкo 700 КM. A сaд je 1.000 
КM или 1.100 КM. Бaш 
je скупo. Срeћa плaтe су 
истe, бaр je нeштo oстaлo 
истo „, кaжe Приједорчa-
нин Maринкo Toдoрaн.
Ситуaциja je дoстa тeш-
кa jeр je и стoчни фoнд 
oзбиљнo нaрушeн, кaжу 
у клaoницaмa, и свe je 

мaњe узгajивaчa стoкe. 
Maњe пoслa je и зa oнe 
кojи вршe услугe клaњa 
у oвoм пeриoду у кojeм 
je инaчe влaдaлa вeликa 
пoтрaжњa.
„Увeликo je сeзoнa клaњa 
требeлa бити у пунoм 
jeку, aли oвe годинe je 
тo знaчajнo слaбиje. Jeд-

нoстaвнo je скупo, и кoли-
кo знaм свињe зa клaњe сe 
циjeнe и пo 5 КM. To je за 
стaндaрд нaших грaђaнa  
дoстa скупo, и тeшкo дa 
jeднo дoмaћинствo мoжe 
лaкo купити свињу кoja их 
изaђe 1.000 КM „,  кaжe 
влaсник клaoницe Зoрaн 
Дрaгojeвић.

Текст: З.Jелић

Високе цијене товљеника, за једног треба добра плата

Контрола меса обавезна

Jeднo je сигурнo, aкo стe сe oдлучили зa 
свињoкoљ, oбaвeзнo oднeситe мeсo нa 
прoвjeру здрaвствeнe испрaвнoсти. Jeр 
трихинeлa ниje нeштo штo сe трeбa oлaкo 
схвaтити и зaтo узoрaк мeсa трeбa oдниjeти 
нa прeглeд у oвлaштeну вeтeринaрску 
стaницу.
''Tрeбa бити вeoмa oбaзрив jeр смo 
свjeдoци дa je у скoриje вриjeмe билo људи 
кojи су oбoљeли упрaвo oд трихинeлe, 
кoнзумирajући сухoмeснaтe прoизвoдe 
зaрaжeнe трихинeлoм. У тим случajeвима  
клиничкa сликa сe крeћe  oд рeлaтивнo лaкe, 
дo тeшкe, чaк и сa риjeтким исхoдoм кojи 
никo нe oчeкуje, aли кojи сe знa дeсити'',  
изjaвиo je Зoрaн Бркић из Вeтeринaрскoг 
институтa ''Др Вaсo Бутoзaн''. 

ТЕЛЕФОНИ

ПРИЈЕДОРСКИ ИНФОРМАТОР

ХИТНЕ СЛУЖБЕ
Пoлициja 122
Хитнa пoмoћ 124
Вaтрoгaсци 123

Информације 1185
Taчнo вриjeмe 125

САОБРАЋАЈ
Aутo мoтo сaвeз Приjeдoр 
052/212-040
Аутобуска станица 052/240-150 
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

СВЕ МАЊЕ КОБАСИЦА, СЛАНИНИЦЕ 
И ЧВАРАКА
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   Обавјештава се јавност да је на 23. редовној сједници 
Скупштине Града Приједора одржаној  02.11.2022.године 
донесена Одлука о приступању изради Измјене дијела 
Регулационог плана насеља „Пећани“ – Секција 1 и Секција 2 
(„Сл. гласник Града Приједора“ бр. 20/22). У току су прописане 
припремне активности на прикупљању приједлога и сугестија 
за појединачна планска рјешења у склопу обухвата Плана.

   Израдом Регулационог плана биће обухваћен простор у мањем 
подручју Секције 1 на дијелу између постојећег стамбено-
пословног објекта „Ц1“, улице Митополита Петра Зимоњића и 
корита Пухарске, у укупној површини од око 0,4 ha.
Обухват Плана приказан је на графичком прилогу који ће уз 
Одлуку о приступању изради бити изложен у просторијама 
Градске управе Града Приједор (огласна табла Одјељења за 
просторно уређење на II спрату) и на web-site-у Града Приједора: 
http://www.prijedorgrad.org/.

 ПОЗИВАЈУ СЕ заинтересована лица, власници некретнина, 
корисници простора и учесници у његовој изградњи и 
уређењу, да узму учешћа у изради Плана ДОСТАВЉАЊЕМ 
ПИСМЕНИХ ПРИЈЕДЛОГА, МИШЉЕЊА И СУГЕСТИЈА за планска 
рјешења на земљишту или објектима у њиховом власништву. 
            
   Писмени приједлози, мишљења и сугестије достављају се 
путем протокола Градске управе Града Приједор - Одјељењу за 
просторно уређење у форми дописа до 12.12.2022.год. 
  
     Потребне додатне информације у вези са наведеним 
активностима могу се добити у Одјељењу за просторно уређење 
(канцеларије бр. 52 и  55, II спрат зграде Градске управе).

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ

Ј А В Н И   П О З И В

ИЗ АЕРОКЛУБА ПОРУЧУЈУ: ОТКРИЋЕМО КРИВЦЕ!
Непримјерени натписи на 
хангарима и помоћним 
објектима у кругу Аеро-
дрома “Урије” те одваље-
не плоче на споменику 
из Другог свјетског рата, 
реалност је с којом се, по-
сљедњих мјесеци, суочава 
управа Аероклуба “При-
једор”. Судећи по тексто-
вима нашараним на фаса-
дама и бетону, ријеч је о 
хулиганима који се крију 
иза маске навијача. Поли-
ција је обавила увиђај, а 
у Аероклубу тврде да ће 
ствари истјерати на чистац.  

“У посљедње вријеме, 
имамо све интензивније 
посјете, претпостављам 
млађих особа, које праве 
штету, уништавају имови-

ну Аероклуба ‘Приједор’. 
Задњи такав случај дого-
дио се прије пар дана. То 
више не можемо толери-
сати, јер ми смо ипак је-
дан аматерски клуб са ог-
раниченим средствима и 
боримо се мукотрпно да 
одржавамо и ово што мо-
рамо”, рекао је Владимир 
Новаковић, предсједник 
Управног одбора Аероклу-
ба “Приједор”. Додаје да 
због несавјесних поједи-
наца морају сносити непо-
требне издатке, да освјеже 
зидове и доведу у ред дру-
гу оштећену имовину како 
би је могли користити.

“Обављено је више конта-
ката с Градском управом 
и полицијом, у настојању 
да нађемо рјешење. Кре-
нућемо с кампањом да 

упознамо грађане да је 
овај аеродром површина 
којој је ограничен приступ. 
Посљедњих година свједо-
ци смо да доста грађана, 
поготово младих, дола-
зи ту да шета, сматрајући 
да се могу понашати како 
желе, иако смо ми, уз нека 
упозорења, настојали да 
им ограничимо приступ”, 
рекао је Новаковић.
Све ово баца сјену на ве-
лики јубилеј Аероклуба 
“Приједор” који ове годи-
не обиљежава 70 година 
рада и 80 година од осни-
вања Прве партизанске 

авијације. Умјесто да се 
поносе традицијом којом 
се мало која локална 
заједница може похвали-

ти, некима ништа није све-
то. Томе се, поручују из Ае-
роклуба “Приједор”, мора 
стати у крај!

Текст: Д. Совиљ

Срамни графити

Aеродром “Урије” на мети вандала

Оштећен и споменик првим партизанским пилотима

АЕРОДРОМ  НИЈЕ ШЕТАЛИШТЕ 

“Првенствено размишљамо у смислу 
безбједности, јер ипак је ово површина која 
се намјенски користи и многи од њих нису 
свјесни какве опасности вребају. Настојаћемо, 
свим својим ресурсима, да смањимо 
неконтролисане доласке непозваних лица на 
Аеродром ‘Урије'”, поручио је Новаковић.
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Dana 26.11.2022. navršava se godina dana 
od kada nije sa nama naš voljeni

OSMAN (MUHAREMA) TOPIĆ
(13.9.1943-26.11.2021)

Ožalošćeni: supruga Slavica, sin Amir, ćerke Amira i 
Dijana i unučad, snaha Zehra, zet Sabahudin i Enes, i 
ostala rodbina.

17374

Последњи поздрав

МИРОСЛАВ БУДИМИР
(1957-2022)

Нешо, Кега, Поп Нешо, Радован, 
Предо, Ботка и друштво из кафе-бара 
„Инфузија“.

17373

Навршава се 23 године 
од смрти наше мајке и баке

ДРАГИЦЕ ЈЕВТИЋ
(1999-2022)

Љубав према теби не престаје.
Породице Јевтић и Грбић.

00001

Дана 25.11.2022. навршава се шест мјесеци 
од смрти нашег драгог супруга,оца и деде

НЕНАДА МИХАЉЧИЋА
(1963-2022)

Био  си наша сигурност, нада и снага. 
Вријеме неумољиво тече, живот иде а туга и 
бол остају до краја живота. Сјећање на тебе 
вјечно ће трајати.
Захвална породица: супруга Гордана, 
синови Небојша и Горан, снахе Весна и 
Сузана, унучад Урош, Ненад, Дуња, Вукашин 
и Арсеније. 17376

 Broj: 02- 374-111 /22
Datum: 18.11.2022.god.

  Na osnovu člana 7. stav 1 i 2 Zakona o zakupu 
poslovnih zgrada i prostorija ("Službeni list SR 
BiH“ br. 33/77, 12/87, 30/90 i 7/92) i člana 6. 
Pravilnika o postupku javnog nadmetanja za 
prodaju nepokretnosti u društvenoj svojini 
("Službeni list SR BiH“ br. 28/79), Gradonačelnik 
Grada 
r a s p i s u j e

O G L A S
O DAVANJU U ZAKUP 

POSLOVNOG PROSTORA
  

I
  Grad Prijedor, sa sjedištem u Prijedoru, 
Trg Oslobođenja br. 1, daje u zakup, javnim 
nadmetanjem- pribavljanjem pismenih 
ponuda sledeći poslovni prostor:
-poslovni prostor u Prijedoru, u sklopu zgrade 
Gradske uprave Prijedor, Trg Oslobođenja broj 
1, prizemlje objekta, ukupne površine 37,89 
m2, radni prostor površine 31,90m2 i 5,99m2 
skladište, i to za obavljanje:
- ugostiteljske djelatnosti -početna cijena 
20KM/m2 za radni-prodajni dio
-skladišni prostor početna cijena 5KM/m2 bez 
PDV.

II
   Učesnik na javnom nadmetanju - ponuđač 
može biti svako pravno ili fizičko lice, osim lica 
kojima to zakon ili drugi propis onemogućuju.
Učesnik je obavezan na ime troškova 
postupka uplatiti iznos od 50,00 KM na 
jedinstveni račun trezora grada Prijedora broj: 
5620070000266805, a dokaz o uplati priložiti 
uz ponudu.
 

III
  Učesnik na javnom nadmetanju obavezan je 

da ponudi najmanje početni iznos zakupnine, 
te da u ponudi navede i sledeće podatke:
-Ime, očevo ime, prezime, JMBG, mjesto i 
adresu stanovanja, broj telefona, ime i prezime 
opunomoćenika - ako ga ima (ako je ponuđač 
fizičko lice),
-Tačan naziv i sjedište, broj telefona, MB, ime i 
prezime zakonskog zastupnika i ime i prezime 
opunomoćenika - ako ga ima (ako je ponuđač 
pravno lice),

IV
Javno nadmetanje iz prethodnih tačaka ovog 
oglasa će se održati ukoliko budu podnesene 
najmanje dvije pismene ponude, dok će se u 
protivnom javno nadmetanje ponoviti.

V
   Pismene ponude, koje moraju biti u zatvorenim 
omotima (kovertama) i označene šifrom ili 
imenom ili nazivom ponuđača, predaju se 
neposredno u službenim prostorijama Grada 
Prijedor (pisarnica – kancelarija br. 13) ili šalju 
preporučenom pošiljkom, na adresu Grad 
Prijedor, Trg Oslobođenja br. 1 u roku od 15 
dana od dana objavljivanja, sa naznakom: 
ODJELJENJE ZA SAOBRAĆAJ, KOMUNALNE 
POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I 
IMOVINSKO-STAMBENE POSLOVE – PRIJAVA 
NA OGLAS ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA, 
NE OTVARAJ.

VI
  Otvaranje pismenih ponuda, na koje mogu 
pristupiti svi ponuđači ili njihovi opunomoćenici 
sa potpisanom i ovjerenom punomoći, 
održaće se dana 13.12.2022. godine u zgradi 
Gradske uprave Prijedor,velika sala-drugi 
sprat,sa početkom u 11 časova kojom prilikom 
će se moći izvršiti i uvid u sve ponude i ostalu 
dokumentaciju.

GRADONAČELNIK
 Slobodan Javor

Дана 26.11.2022. 
навршава се 19 година 
од смрти наше мајке, 

баке и свекрве

ДАРЕ ВРУЋИНИЋ
(2003-2022)

Успомену на тебе чува син Славко 
са породицом

0000

ОГЛАШАВАЈТЕ
У КОЗАРСКОМ

ВЈЕСНИКУ
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Дана 27.11.2022. навршава се осам година 
од како нас је напустио наш вољени тата

ДАРИСЛАВ-ШУЛА МЕДИЋ

Вољени не умиру све док живе они који их се сјећају.
Почивај у миру, заувијек те волимо.
Твоја дјеца Нела, Мила, Дариа и Марија.

17361

Дана 28.11.2022. навршава се 
година дана откако није са нама

НЕВЕНА НОВАКОВИЋ
(1960-2021)

Мила наша, прошла је година дана, 
предуга и претешка! Љубав, подршку и 
снагу, коју си нам пружала, памтићемо 
заувијек!
Твоји: супруг Душан, кћерка Жељка, зет 
Горан и унучад Јован и Марија.

17369

In memoriam

ДУШАНКА 
(рођ.Мајсторовић) ХАЈНАЛ

(24.11.2001-24.11.2022)

Успомену на тебе чувамо 
с љубављу и поносом.

Захвална дјеца.
0002

Навршава се тужна година од смрти нашег вољеног

ЗОРАНА ГЛИГИЋА
У суботу, 26.11.2022. у 11 часова обиљежићемо 
годишњи помен на гробљу Пашинац.
Велика је празнина у нашим срцима коју си оставио 
својим одласком. Твој син Оливер, кћерка Зорица, 
зет Ени, унуке Елена и Нађа.

17371

Дана 26.11.2022. навршава се тужна година 
како ниси са нама

МИЛАН (Ђуро) МАРЧЕТА
Научио си нас све што знамо , али најтежу 
лекцију си оставио да учимо сами, а то је 
како да живимо без тебе. Живиш! У нашим 
срцима и мислима! Заувијек!
У суботу, 26.11.2022. одржаћемо годишњи 
помен у 10 часова на гробљу у Југовцима.
Ожалошћена мајка Стоја, син Владимир те 
кћерке Данка и Миланка са породицама.

17367

Дана 24.11.2022. 
навршавају се четири 

године од смрти супруга 
и оца

БРАНКА ШОБОТА

Увијек вољен никад заборављен. Супруга 
Ковиљка, кћерке Бранка и Жељка са породицама.

17366

Дана 1.12.2022. 
навршава се три године 
од смрти моје вољене 

супруге

МИРЈАНЕ

Нисам те могао сачувати од смрти али нећу 
од заборава и љубави према теби.
Твој Милорад.

17372

Дана 26.11.2022. навршава се година дана 
од смрти нашег драгог брата

МИЛАНА (Ђуро) МАРЧЕТЕ

Поносни смо што смо те имали, тужни што смо те изгубили. Вјечно 
ћеш живјети у нашим срцима.
Твоје сестре Милија, Даница и Ћана са породицама. 17367

Последњи поздрав 
драгој мајци и баки

ДУШАНКИ 
РЕСАНОВИЋ

(26.4.1949-12.11.2022)

Вјечно остајеш у нашим срцима.
Твоји најмилији: син Миле, 

унучад Јелена и Никола.

17122

In memoriam

ПАВА ХРЊАК
(2001-2022)

С љубављу и поштовањем.
17368

ДРАГАН БАЛАБАН
(2010-2022)

Дана 28.11.2022. 
навршава се година дана 
откако ме напустила моја 

драга мама

ДИКА КЕСЕРОВИЋ
(28.11.2021-28.11.2022)

Драга мама, да само знаш колико ми недостајеш.
Твоја једна једина Дијана.

17370

Последњи поздрав нашем драгом

ИЛИЈА (Мирка) КОВРЛИЈА
(9.6.1931-18.11.2022)

Овај крај није збогом, само довиђења ...
Ожалошћена породица: сестра Сава, син Мирко, снаха Милена 
и унуци Илијана, Василије и Данијела. 17377

МИРКО ТОРБИЦА
(27.11.2017-
27.11.2022)

У срцу те чувамо од 
заборава.
Супруга Сњежана, синови 
Горан и Дејан, ћерка 
Слађана са породицама.

17375

ФОТОГРАФИЈЕ
ЧИТУЉА 
ЧУВАМО
40 ДАНА
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Припремиo: Зоран Јелић

Јесењи дио сезоне за 
одбојкашшице у Репу-
блци Српској је иза нас. 
У приједорском Одбој-
кашком клубу „Вожд“ и 
више су него задовољ-
ни. И сенироска и пио-
нирска селекција клуба 
су имале максималан 
учинак.
„ И сами смо изненађе-
ни. Јесмо очекивали до-
бре резулатате, али да 
ћемо побиједити у свим 
утакмицама нисмо. Пи-
онирке чак нису изгу-
биле ниједан сет, све су 
добиле са 3:0 „,  каже 
тренер „Вожда“ Слобо-

дан Мудринић.
Пионирке „Вожда“ од-
лазака на заслужен зим-
ски одмор закључиле 
су побједом од 3:0 над 
екипом „Медицинара“.
„Имали смо све под-
бједе ове јесени, и ја 
вјерујем да ћемо и у 
наставку сезоне играти 
на истом нивоу „,  каже 
чланица „Вожда“ Татја-
на Репајић.
Гот „Вожда“ био је Са-
мир Елезовић, пред-
ставник Женског од-
бојкашког клуба „Екс Ју 
Волеј“ из Беча.
„ Имамо дугу и добру 

сарадњу, а Слободан је 
један од почасних чла-
нова нашег клуба. Има-
мо повељу о сарадњи. 
Јер наш клуб окупља 
дјевојке из цијеле бив-
ше Југославије, тако да 
их има и из Приједора“, 
рекла је Елезовић, до-
давши да ће ове зиме 
бити домаћин дјевојка-
ма из „Вожда“.
 А из пријдорксог тима 
најављују да  очекују да 
ће наставити са одлич-
ним партијама и у Дру-
гој лиги РС као и у Пио-
нирском првенству РС.

ИЗУЗЕТНА ОДБОЈКАШКА ЈЕСЕН

Приjедoрскa фудбaлскa зajeдницa 
oпрoстилa сe oд лeгeндaрнoг трeнeрa 
Рaдoслaвa Зубaнoвићa, кojи je преми-
нуo у 88. гoдини живoтa. Зубaн, кaкo 
су га oд миља звали, оставио је неиз-
брисив траг не само у приједорском, 
већ и у југословенском фудбалу. 
Кормило љубијског „Рудара“ први пут 

је преузео  1969. гопдине, и водећи 
„зелено-црне“ постигао је изузетне 
резултате игравши полуфинале Купа 
Југославије 1989. године, два пута у 
квалификацијама за Прву лигу Југо-
славије, а четири пута их је уводио у  
Другу лигу СФРЈ.
На комеморацији овом великом тре-
неру  је поручено да је отишао велики 
човјек, који је неизмјерно задужио ФК 
„Рудар“ и Приједор.
„ Један књижевник рече да треба 
живјети тако да кад одеш на мјесту на 
којем си био остане празнина. Тако је 
живио и тако је радио Радослав Зуба-
новић, и на мјесту на којем је он био 
остаје ненадокнадива празнина „, 
рекао је на комеморацији Владимир 
Кричковски.
Чувени тренер рођен је 7. децeмбра 
1935. године у Сокоцу.

ПРЕМИНУО ЛЕГЕНДАРНИ 
ТРЕНЕР РАДОСЛАВ ЗУБАНОВИЋ

SPORT

ОК „Вожд“

Одбојкашки клуб „Вожд“

Радослав Зубановић

Протеклог викенда одржан 
је џудо турнир „Трофеј Гра-
дишке“, на којем је насту-
пило 560 такмичара  из 35 
клубова, а међу њима је био 
и Џудо клуб „Козара Жељез-
ничар“. 
Приједорски тим остварио је 
добар резултат, како у поје-
диначној тако и у екипној 
конкуренцији. Освојено је 
укупно 13 медаља, од чега 
пет златних, четири сребрне 
и четири бронзане.

Златни су били Теодора Гња-
товић, Стефан Кецман, Мила 
Гаврановић, Вељко Бокан и 
Андреј Радуловић. Сребро 
су освојили Марија Кецман, 
Ана Марин, Сергеј Предоје-
вић и Теодор Гњатовић, док 
су бронзани били Стево Кец-
ман, Лазар Башић, Весна 
Ђурђевић и Вељко Бокан. 
Такође, ЏК „Козара Жељез-
ничар“ проглашен је за нај-
бољу мушку екипу у конку-
ренцији пионира. 

ДОБАР НАСТУП ЏК „КОЗАРА ЖЕЉЕЗНИЧАР“

НAСTAВЉA СE ЛOШA СEЗOНA ЗA “MИРУ”

Кошаркаши „Приједор Спар-
така“ су пету овосезонску 
побједу у Првој лиги РС са 
89:73 славили  на гостовању 
у Бањалуци против „Студент 
Игокее“. 
Најефикаснији у приједор-
ском тиму био је Лулић са 
21 поеном, а пратили су га 

Станковић са 19 и Иветић са 
15 кошева.
У противничком тиму најви-
ше кошева, 21, постигао је 
Миловановић.
У наредном колу „Приједор 
Спартак“ дочекује првопла-
сирану екипу „Рогатице“

„ПРИЈЕДОР СПАРТАК“ СРУШИО „СТУДЕНТЕ“

Рукoмeтaшицe приjeдoрскe 
“Mирe” дoживjeлe су шeсти 
вeзaни првeнствeни пoрaз. 
Сa 36:28 њих je сaвлaдaлo 
“Jeдинствo” из Брчкoг.
Дoмaћи тим дo пoбjeдe 
прeдвoдилa je  Кaтићeвa сa 
11 гoлoвa, a прaтилe су je 
Aликaдићeвa сa oсaм и Лу-
кићeвa сa шeст гoлoвa.

Нajeфикaсниje у рeдoвимa 
“Mирe” билe су Дрaгицa 
Глигoрeвић сa 13,  тe Mи-
лицa Билбиja и Mилицa Гр-
бић сa пo чeтири пoстигнутa 
гoлa.
У нaрeднoм кoлу, кoje сe 
игрa сутрa, “Mирa” дoчeкуje 
eкипу “Извиђaчa”.

ЖРК MИРA

Приједор Спартак

ЏК Козара Жељезничар


