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Маја Ковачевић, 
координатор рада 
"Плавог телефона"
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МЈЕРА ЗА БОЛ 
НЕ УТИЧЕ НА 
НАТАЛИТЕТ

КОМЕНТАР

Безболан порођај нешто је 
што жене могу захвалити 
напретку модерне медици-
не, али од памтивијека су 
дјецу доносиле на свијет уз 
порођајне муке које су оче-
кивано ишле уз статус мајке. 
И никада им то није била 
препрека у жељи да добију 
потомство. Отуд и полемике 
о томе ко је заправо слабији 
пол - жене са више пута про-
вјереном толеранцијом на 
бол или мушкарци којима је 
зубарска бушилица најчешће 
мјерило физичког трпљења. 
Свакако је похвално што бу-
дуће мајке (коначно) имају 
опцију епидуралне анесте-
зије и на нашим просторима. 
Међутим, надања да ће то 
превагнути у корист бољег 
наталитета, нису реална. Јер 
нису порођајни болови ти 
који одлучују о демограф-
ској слици и природном при-
раштају. То је нешто сасвим 
друго, што не треба упућива-
ти само на адресу младих па-
рова. Према подацима Аген-
ције за статистику Босне и 
Херцеговине, негативан при-
родни прираштај повећава 
се из године у годину. И тако 
већ петнаестак година. За го-
дину дана, БиХ је изгубила 
22.000 становника. Породи-
ца, као стуб друштва, треба 
дугорочне системске мјере 
свих нивоа власти у БиХ, да 
би се млади парови одлучи-
ли на нешто више од просте 
репродукције. Економска си-
гурност, могућност запошља-
вања без условљавања, раз-
умна плата која нуди више од 
преживљавања од првог до 
првог, оно је што прижељкују. 
А како је безброј пута досад 
истицано - без младих нема 
будућности. Онда учинимо 
нешто у корист њихове бу-
дућности. Да остану на овим 
просторима и формирају по-
родице с којима ће градити 
ту бољу будућност.

Новинар 
Деборах Совиљ

ПОМОЋИ НЕЗАПОСЛЕНИМ БОРЦИМА 
КОЈИ ЖИВЕ НА РУБУ ЕГЗИСТЕНЦИЈЕ

Резолуцијом до бољег положаја борачких категорија

На недавној сједници Скупштине 
града Приједора, одборници су 
усвојили Резолуцију за рјешавање 
питања борачких категорија Одб-
рамбено-отаџбинског рата. Циљ 
је побољшање положаја ове попу-
лације, с фокусом на незапосле-
не борце, који немају других при-
мања осим борачког додатка. На 
Резолуцији је рађено годину дана и 
усаглашавана је са организацијама 
које окупљају борачке категорије, 
рекао је Ранко Колар, в. д. начелни-
ка Одјељења за борачко-инвалидс-
ку заштиту. Он је нагласио да бор-
ци који су у рату имали срећу да не 
буду рањени, послије рата имају ту 
несрећу да посљедњи дођу на ред 
за рјешавање егзистенцијалних 
проблема.
"Ниже категорије и борци који нису 
рањавани, данас имају најмања 
примања. Управо то нам јесте циљ, 
да ставимо тежиште на незапосле-
не борце у стању социјалне потре-
бе. Таквих нема много у Српској, 
негдје око 10 одсто односно од 15 
до 20 хиљада. Њима треба помоћи, 
јер они се тешко могу запослити, 
немају право на пензију, а од бо-
рачког додатка не могу живјети. 
Бар да им се додијели износ у ви-

сини најниже пензије", поручио је 
Ранко Колар. Он очекује да ће се 
представници релевантних борач-
ких организација и удружења, у до-
гледно вријеме, састати са надлеж-
нима у ресорном министарству, 
гдје ће разговарати о побољшању 
положаја ове популације у контек-
сту донесене Резолуције.  

"Надамо се да ће се доћи до неких 
рјешења, да се помогне незапосле-
ним борцима који нису рањавани, 
да и они буду достојни грађани 

Републике Српске, јер то су заслу-
жили. Ми, старјешине, у свакој је-
диници смо препознавали такве 
истинске борце. Тим више ме, као 
човјека, погађа то како неки од њих 
данас преживљавају. И Град Прије-
дор и надлежно одјељење помажу 
у складу са својим могућностима, 
али то није довољно за сигурну ег-
зистенцију таквих бораца", сматра 
Колар.
Говорећи о стамбеном збриња-
вању, оно је, по Коларевим рије-
чима, у завршној фази што се тиче 
породица погинулих бораца.  
"Радимо у складу с Уредбом о 
стамбеном збрињавању која је 
донесена 2019. године. Право ос-
тварују они који нису досад до-
били никакве плацеве, станове и 
новчана средства, те РВИ од 1. до 
4. категорије. Што се тиче станова, 
прелиминарна листа је послата још 
у фебруару. Према Уредби, услове 
испуњава девет породица поги-
нулих бораца и шест РВИ од 1. до 
4. категорије, а право на новчана 
средства за помоћ у стамбеном 
збрињавању има око 200 чланова 
породица погинулих бораца и РВИ. 
Исплата још није почела, а очекује-
мо да ће, по формирању Владе РС, 
то бити реализовано у наредној го-
дини", истакао је Колар.

"Дио борачке популације у Републици Српској није остварио очекивана права. Дали смо шест 
приједлога, који иду према Влади РС, ресорном министарству и Народној скупштини РС. Тежиште 
је на незапосленим борцима који немају никаква друга примања осим борачког додатка који 
се креће од 50 до 100 КМ. Тај борачки додатак треба повећати правичнијим распоређивањем 
расположивих средстава. Како је рекао цар Лазар на Кнежевој вечери, и ово мало соли нека сви 
осјетимо. Да Републику Српску осјете они који су за њу највише дали", нагласио је Ранко Колар, 
вршилац дужности начелника Одјељења за борачко-инвалидску заштиту града Приједора. 

Текст: Деборах Совиљ

Колар: 
Они који нису рањавани, 
посљедњи дошли на ред

УСВOJEН НAЦРT БУЏETA ЗA НAРEДНУ ГOДИНУ
Скупштинa грaдa Приjeдoрa ус-
вojилa je нaцрт Oдлукe o усвajaњу 
буџeтa  грaдa зa нaрeдну гoдину, 
кojи ћe прeмa oвoм дoкумeнту из-
нoсити 72 милиoнa КM.
„У нaцрту сe нису нaшлe oбвeзницe, 
чиja je рeaлизaциja извjeснa. Нису 
сe нaшлe,  jeр у мoмeнту слaњa 
нaцртa нa прeпoрукe нисмo имaли 
сaглaснoст Mинистaрствa финaн-
сиja. У мeђуврeмeну je сaглaснoст 
зa зaдужење  eмисиjoм oбвeзни-
цa стиглo, тaкo дa ћe сe приjeдлoг 
буџeтa рaзликoвaти у oднoсу нa 
нaцрт„, пojaснилa je Maja Кунић, 
нaчeлник Oдjeљeнa зa финaнсиje.
Грaдoнaчeлник Слoбoдaн Jaвoр 
oциjeниo je дa je буџeт вишe сo-
циjaлни нeгo рaзвojни, тe дa сe 
мoрa нaћи нaчин кaкo дa прeд-
узeћa у влaсништву грaдa пoслуjу 

бeз oслaњaњa нa грaдску кaсу.
„Mи oдрeђуjeмo приoритeтe пo 
питaњу устaнoвa, aли буквaлнo 
свe и jeднo прeдузeћe и устaнoвa 
трaжe пoмoћ. Ниje спoрнo нeкoмe 
пoмoћи, aли смo дoшли у фaзу дa 
oни нe мoгу oпстaти и кључ je дa 
oбeзбиjeдимo плaту зa 12 мjeсeци 
jeднoм прeдузeћу. Кaд тo урaдимo, 

oндa je пoтрeбнo сeрвисирaти нeкe 
крeдитe из рaниjих гoдинa и нeмa 
крaja издвajaњимa. To сe пoнaвљa 
из гoдинe у гoдину „,  рeкao je Jaвoр. 
Oн je нaпoмeнуo дa сe пoкушaвajу 
увести нoвинe и прoширивaти 
дjeлaтнoсти прeдузeћa,  кaкo би 
сaми мoгли  сeрвисирaти свoje 
oбaвeзe.

Текст: З. Ј.

Усвојен нацрт буџета



Нaкoн кoнстaнтнoг рaстa циjeнa 
гoривa у тoку 2022. гoдинe, мaли 
прeдaх зa вoзaчe, jeр су циjeнe 
крeнулe дa пaдajу. Иaкo je бaрeл 
сирoвe нaфтe нa бeрзaмa у дрa-
стичнoм пaду, oбaрaњe циjeнa 
нa пумпaмa je нeштo блaжe. Или 
кaкo нeки духoвитo вoлe рeћи, 
„циjeнe гoривa гoрe иду лиф-
тoм, a дoљe сe спуштajу стeпe-
ницaмa“.
Taкo сe зa литaр дизeлa у завис-
ности од регије и тог гдје гори-
во точите,  издваја од 2,99 до 
3,05 КМ,а за бензин од 2,64 до 
2,69 КМ. Блaги пaд циjeнa рa-
ниje су и нajaвили из Групaциje 
зa прoмeт нaфтoм и нaфтним 
дeривaтимa при Приврeднoj 
Кoмoри РС.“ Гoривo je пojeфти-
нилo  у прoсjeку зa пeт фeнин-
гa пo литру.  Улaзнe циjeнe су 
у пaду пa сe у склaду сa нoвим 
нaбaвкaмa миjeњajу и циjeнe нa 
пумпaмa „, рeкли су  мeдиjимa 
из Групaциje.
Рaзлoзи зa пaд циjeнa нa свjeт-
ским тржиштимa су рaзни, aли 
сe вeћинoм рaди o стрaху oд 
глoбaлнe рeцeсиje усљeд сукoбa 
у Укрajини,  тe висoкe инфлa-
циje. Tу je и стaњe у Кини, „свjeт-
скoj твoрници“, у кojoj власти и 
дaљe истрajавају нa oштрим aн-
ти-кoвид мjeрaмa, штo je oвих 

дaнa дoвeлo дo прoтeстa. Свe тo 
успoрилo je глобалне eкoнoмскe 

тoкoвe, a сaмим тим и пoтрaжњу 
зa црним злaтoм,  кaжу стручњa-
ци.
A штo сe вoзaчa тичe, oни  кaжу 
дa je вeћ пoстaлo бeсмислeнo дa 
oдгoвaрajу нa питaњe o циjeнaмa 
гoривa. Нaпoмињу и тo дa je дo-
брo штo гoривa уoпштe имa, jeр 

je и снaбдиjeвaњe, судећи пo 
oнoмe штo су мoгли чути у мe-

диjимa, билo упитнo. Вeћинa 
je стaвa дa сe вoзити мoрa, дoк 
нeки сjeдajу зa вoлaн сaмo кaд je 
тo крajњe нeoпхoднo.
„ У aутo сjeдaм сaмo кaд je тo 
нeoпхoднo. Дoк гoд сe нeштo 
мoжe нoсити у рукaмa, идeм пje-
шицe, тaквa су врeмeнa“,  рeкao 

нaм je jeдaн сугрaђaнин кojeг 
смo зaтeкли нa пумпи.
Зaнимљивo je дa je бaрeл си-
рoвe нaфтe пoсљeдњи пут oву 
циjeну имao крajeм дeцeмбрa 
прoшлe гoдинe. Сaмo штo стe 
тaд зa литaр дизeлa нa БиХ пум-
пaмa плaћaли 2,30 КM. Oстaje дa 
сe види кaкo ћe сe дaљe крeтaти 
бaрeл. Земље произвођачи на-
фте окупљене у OПEК још увијек 
нису донијеле одлуку o eвeн-
туaлнoм смaњeњу прoизвoдњe. 
Цијена нафте тренутно износи 
74  долара по барелу. 

AKTUELNO 3.www.kozarski.com

Текст: З. Јелић

ЦИЈЕНЕ ГОРИВА ГОРЕ ИДУ ЛИФТОМ, 
ДОЉЕ СЕ СПУШТАЈУ СТЕПЕНИЦАМА

Благи пад

Пријатељица ми је због адвента 
запалила за Загреб. Звала је и 
мене, али сам у старту одустала. 
Шта ти значи свјетлост велегра-
да, штандови с храном и пићем 
у дужини од девет километара , 
кад ти је корак  ко дукат. А  за овај 
загребачки адвент, пут тамо и 
назад аутобусом и чист боравак 
на свјежме ваздуху, јер су кафане 
као и цијене европске, требале 
су, мени бар, кондиционе при-
преме искусног планинара.  Што 
већ одавно нисам. Изаберем 
алтернативно рјешење, спекта-
клом закићену и  нетом отворе-
ну „Бањалучку зиму“  у центру 
града.  Не знам шта сам и која 
чуда очекивала, али да се нисам 
разочарала,е па јесам. Кућица и 
штандова има, али народа нема.
Или га није било у вријеме кад 
је мене тамо било.  Столови у 
парку, пред тим кућицама отуж-
но празни, ми и неки Словенци 
који се нису могли начудити како 
је код нас јефтино (?!) и неки 
момчина који се давио очито 
укусним ћевапима  које је мало, 
мало па  залијевао куваним ви-
ном. Пробаћу и ја једном ту 
комбинацију, најавим себи све-
чано и  паднем по димљеним 
кобасицама.Искрено, тврдим ко 
ђон, ал није ми то прва погреш-
на наруџба у животу.  Ручкало 
се у полумраку, свјетла у тим 
касним поподневим сатима у 
тој „ бањалучкој зими“, још нису 
била упаљена. Разумијем , људи 
штеде, криза је,  али која лампи-
ца, или бар десетак од стотине 
оних који су свијетлиле на отва-
рању, биле би довољне. „Мо-
жда се смилују и коначно нам 
упале свјетло“, вајкала  се  жена 
из једне од окићених кућица. 
Али нису,  па се бањалучка зима 
више пипала но гледала. У по-
вратку према Приједору сврати-
мо до  једног од тржних центара. 
Мало хемије за купатило, млије-
ко, хљеб, јогурт... да сад све ре-
дом не набрајам, на каси 50- так 
марки.  У шоку, од којег се још 
нисам опоравила, а ево четврти 
је дан од  „путовања“, још саби-
рам оне цијене.  Кажем оне, јер 
су пет дана послије, на рафама 
вјероватно већ  нове. И док нам 
трговци ударнички раде  ја  још 
сабирам, кила риже 3, 5 марке, 
оне лошије квалитете, она боља 
је марку скупља, млијеко близу 
три, јаја четири, три спужвице за 
прање суђа 2,5 маркице...што ми 
је и најтеже пало. Ко да титлујем 
хорор филм и краја нема. Па то-
пла препорука да није за млађе 
од 18, оне са минималцем,  оне 
на бироу, оне слабог срца. Могли 
би се и уплашити. 

СТ
АВ

МОЖЕ ЛИ 
СЕ УПАЛИТИ 

СВЈЕТЛО
Пише: Мира Згоњанин

Бaрeл сирoвe нaфтe дoстa jeфтиниjи, литрa 
гoривa нeштo “стидљивиja“

ЈЕФТИНИЈЕ У ЗАГРЕБУ
На бензиским пумпама у Приједору за литар дизела ових 
дана плаћа се око 2,98 КМ, док литар бензина кошта око 2,64 
КМ. Међутим, на многим пумпама дизел је још увијек изнад 
оне психолошке границе од 3 КМ. Интересантно је да то зна-
чи да је литар дизела јефтинији у једном Загребу, јер је Влада 
Хрватске донијела одлуку да ограничи максималну цијену 
ове врсте горива на 11,59 куна. Праведно, не може прећи 
3 КМ.

ИСПЛAЋEНE  СУБВEНЦИJE  ЗA ПРEВOЗ СРEДЊOШКOЛAЦA
Пoчeткoм сeдмицe  из 
грaдскoг буџeтa ис-
плaћeнe су  субвeнциje 
зa прeвoз учeникa 
приjeдoрских срeдњих 
шкoлa. Субвeнциje је 
дoбило 175 учeникa из 
сoциjaлнo угрoжeних 
пoрoдицa и 150 учe-
никa кojи испуњaвaњу 
услoвe прaвилникa, a тo 
пoдрaзумиjeвa дa учe-
ник идe у срeдњу шкoлу 

и  дa имa мjeстo прe-
бивaлиштa нa пoдру-
чjу Приjeдoрa и дa 
путуje вишe oд четири 
килoмeтрa. 
„Грaд Приjeдoр укуп-
нo je исплaтиo  oкo 55 
хиљaдa мaрaкa субвeн-
циja зa 325 ђaкa кojи 
су испунили услoвe пo 
прaвилницимa двa jaв-
нa пoзивa“, истaклa je 
Дaниjeлa Дoдoш, шeф 
кaбинeтa грaдoнaчeл-
никa. 

Текст: З. С.

Данијела Додош, 
шеф кабинета градоначелника
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С којим проблемима се дјеца и 
млади јављају?  
 - Најчешћи разлози због којих 
нам се дјеца и млади обраћају 
јесу проблеми са менталним 
здрављем, а најчешће теме о 
којима разговарају јесу страх и 
анксиозност, депресивност, на-
пади панике, суицидне мисли и 
идеје, те самоповређивање. Че-
ста тема разговора су и насиље 
и злостављање, при чему је нај-
заступљеније физичко и емоцио-
нално насиље. Поред тога, у по-
сљедње двије године све је више 
јављања у којим особе причају да 
доживљавају насиље путем ин-
тернета. Такође, од укупног броја 
свих пријава, сумњи на насиље 
које смо запримили путем "Пла-
вог телефона" у посљедње двије 
године, 28 одсто се односи на 
сајбернасиље, док ранијих годи-
на нисмо имали ниједну пријаву 
за ову врсту насиља.  Дјеца нас 
често позивају како би разгова-
рала о породичним односима, 
јер имају потешкоћа у комуни-
кацији са родитељима. Такође, 
у периоду школе дјеца нас често 
позивају како би разговарала и о 
проблемима које имају у вези са 
школом. 
Шта им савјетујете? 
  - Оно што је важно је да знају је-
сте да они нису криви за насиље 
које им се дешава, нити су на било 
који начин узроковали да их неко 
узнемирава или малтретира. По-
ред тога, важно је да сачувају 
поруке пријетећег или увредљи-
вог садржаја и да не одговарају 
на њих, те да профил особе која 
је насилна према њима блоки-
рају или пријаве полицији. Путем 
"Плавог телефона" постоји мо-
гућност да се анонимно пријави 
насиље које доживљавају, те и на 
тај начин могу пријавити насиље. 
Исто тако, било би добро да се 
обрате особи из свог окружења у 
коју имају повјерења. 
Да ли је "Плави телефон" оправ-

дао своје постојање?
 - На основу статистичких по-
датака као што је број јављања 
и број пријава сумњи на насиље 
можемо рећи да је "Плави теле-
фон" оправдао своје постојање, 
јер је све више грађана који се 
обраћају савјетницима "Плавог 
телефона" за помоћ и подршку, 
што нам говори да им је овакав 
вид помоћи значајан и потребан 
и да уз то имају повјерења. Ми-
слим да је "Плави телефон" зна-
чајан, јер се ради о бесплатној и 
анонимној услузи што омогућава 
свакој особи да нам се обрати за 
психолошку помоћ и подршку и 
да разговора са стручним особа-
ма о проблемима и изазовима с 
којима се суочавају. Многа дјеца 
и младе особе нису упознате са 
својим правима као ни са услу-
гама социјалне заштите, нити са 
тиме коме могу да се обрате у 
случају да трпе злостављање и 
насиље. Не знају како надлежне 
институције реагују, а неки од 
њих немају ни повјерења у ин-
ституције, а путем савјетодавне 

линије могу да добију све те ин-
формације, а постоји и могућност 
да анонимно пријаве насиље 
које се њима или неком њиховом 
познанику/пријатељу дешава. 
Поред бесплатног броја, 080 05 
03 05, дјеца, млади, али и одра-
сли могу да нам се обрате за по-
моћ и подршку и путем чет-савје-
товања које се налази на нашем 
сајту www.plavitelefon.ba.  
Путем "Плавог телефона" могу 
се јавити и родитељи и остали 
грађани који имају неке потеш-
коће. 
 - И код одраслих особа најчешћи 
разлози због којих се јављају 
јесу проблеми са менталним 
здрављем при чему су најзасту-
пљеније теме као што су страх 
и анксиозност, депресивност, 
напади панике, усамљеност, су-
ицидалне мисли и идеје. Поред 
тога, јављају се и због насиља 
и злостављања које доживља-
вају од чланова породице или у 
партнерским односима или пу-
тем интернета. С друге стране, 
родитељи нам се обраћају када 
примјете да њихова дјеца имају 
проблема са наставницима/учи-
тељима или својим вршњацима, 
те им је потребан савјет како да 
пруже подршку дјетету. Такође, 
обраћају се и уколико им је по-
требан савјет у вези са праксама 
васпитања дјеце и начинима по-
стављања граница. 
Ко су савјетници и на који начин 
они могу помоћи онима с друге 
стране линије? 
 - На "Плавом телефону" тренут-
но су запослена четири психо-
лога-савјетника, а поред њих, на 
позиве одговарају и волонтери-
савјетници који су углавном сту-
денти неког од хуманистичких 
факултета или су га завршили и 
који поред тога, пролазе и об-

уку у трајању од најмање чети-
ри мјесеца за савјетодавни рад 
на телефону и чету. Од почетка 
рада "Плавог телефон" више од 
150 волонтера је било дио наше 
организације, док је тренутно 
активних 20 волонтера-савјетни-
ка. Савјетници су ту да саслушају 
особу која нам се обрати, да јој 
пруже подршку и да кроз разго-
вор заједно са њом покушају да 
осмисле рјешење које би било 
најадекватније за одређену ситу-
ацију или проблем. Свакој особи 
се приступа индивидуално и пру-
жају јој се различите информа-
ције, савјети или је едукује о не-
кој теми. Савјетник никада неће 
критиковати или осуђивати осо-
бу или умањивати њен проблем. 
Важно нам је да се особа осјећа 
сигурно и слободно у току разго-
вора да са нам подијели оно што 
је мучи. Такође, битно је напоме-
нути да савјетници нису ту да осо-
би говоре како треба да поступи у 
одређеној ситуацији или да за њу 
доноси одлуке, савјетник не нуди 
готова рјешења позиваоцу, већ га 
охрабрује да прихвати проблем, 
пронађе рјешење које је адек-
ватно за њега, информише га или 
упути на институције које му могу 
помоћи.
По Вашем мишљењу, колико 
је разговор битан у превазила-
жењу проблема младих и зашто 
већина њих не говори о својим 
проблемима? 
 - Сматрам да је разговор веома 
важан у превазилажењу било 
којег проблема с којим се осо-
бе суочавају, јер када са неким 
подијелимо оно што нас мучи 
можемо да се осјећамо много 
боље и растерећеније, али и да 
проблемску ситуацију сагледамо 
из неког другог угла и на други 
начин него када о томе само раз-
мишљамо.  Такође, у разговору 
са стручном особом можемо да 
развијамо наше способности но-
шења са проблемима и да зајед-
но са њом тражимо начине пре-
вазилажења што нам дугорочно 
може бити јако корисно. Постоје 
различити разлози због којих 
многе особе не говоре о својим 
проблемима. Важно је да свака 
млада особа зна да има право 
да доживи непријатна осјећања 
и потешкоће у ношењу са раз-
личитим проблемима. Иако су 
таква искуства саставни дио жи-
вота, она заиста могу бити тешка 
и исцрпљујућа, те бих вољела да 
знају да постоји рјешење и да не 
морају сами да пролазе кроз теш-
ке периоде у животу. Када при-
мјете да њихови тренутни капа-
цитети нису довољни да се носе 
са одређеним проблемом, важно 
је да потраже помоћ и подршку.

Припремила: Мирјана Шодић 

Маја Ковачевић, координатор рада "Плавог телефона"

РЈЕШЕЊЕ УВИЈЕК ПОСТОЈИ, НЕ МОРАТЕ САМИ 
ПРОЛАЗИТИ КРОЗ ТЕШКЕ ПЕРИОДЕ

"Број позива према "Плавом 
телефону" повећава се из 
годину у годину. Све је више 
оних који знају за "Плави 
телефон" и оних који се 
одлучују да потраже помоћ 
и подршку због различитих 
изазова с којима се суочавају", 
каже за "Козарски вјесник", 
Маја Ковачевић, координатор 
рада "Плавог телефона". Додаје 
да су од почетка ове године 
примили 13.900 позива и 1.900 
упита путем електронског 
савјетовања. Важан податак 
је и тај да је надлежним 
институцијама упућено 26 
пријава сумњи на насиље. 
С друге стране, у току 2021. 
године било је 10.700 позива и 
1.200 упита путем електронског 
савјетовања, док је годинама 
раније тај број био дупло мањи.

ПОМОЋ У ПРАВОМ ТРЕНУТКУ
 

"Прије него што сам запослена на "Плавом телефону" као 
координатор и савјетник, била сам волонтер више од четири 
године, што је јако значајно искуство за мене с обзиром на 
то да сам по занимању психолог, а ово ми је била одлична 
прилика да стекнем практична знања из своје струке и да при 
томе, помажем другим особама. На "Плавом телефону" имам 
прилику да се развијам и на личном и на професионалном 
плану. Могу да учествујем и допринесим развоју услуге, да 
заједно са осталим члановима тима омогућим да дјеца и 
младе особе из читаве БиХ добију помоћ и подршку коју 
заслужују. Исто тако, могу да допринесем развоју садашњих, 
а и будућих волонтера кроз различите едукације и да 
омогућим да им "Плави телефон" буде сигурно мјесто као 
што је и мени", рекла је Маја Ковачевић. 
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Блага казнена политика, не гарантује праву заштиту жртвама 

ПЕТОРО ЖЕНА И ДЈЕЦЕ ИЗ ПРИЈЕДОРА 
ЗБРИНУТО У СИГУРНОЈ КУЋИ У БАЊАЛУЦИ

"Постоји блага тенденција по-
раста броја кривичних дјела 
насиља у породици, пошто су 
2020. евидентирана 122, а 2021. 
године 127 кривичних дјела”, 
рекла је Звездана Алендаревић, 
портпарол ПУ Приједор. 
Фондација "Удружене жене" 
Бањалука, покренула је први 
SOS телефон у Српској 1264, 
који је активан 24 часа. Године 
2007. отвориле су Сигурну кућу 
у којој збрињавају жене и дје-
цу жртве насиља у породици с 
подручја бањалучке регије. Ове 

године, у Сигурној кући  збри-
нуто је петоро корисника из 
Приједора. Своја искуства у по-
ступању и збрињавању жртава 
насиља, представнице ове фон-
дације подијелиле су са субјек-
тима заштите из Приједора, на 
округлом столу који је недавно 
организовао Центар за социјал-
ни рад. 
"Закони су добро креирани, али 
проблем је њихова примјена у 
пракси. Слаба казнена политика 
не гарантује адекватну заштиту 
жртвама насиља", рекла је Аме-
ла Башић Томић, менаџерица 
Сигурне куће Фондације "Удру-
жене жене" Бањалука. Она је 
подсјетила да, поред Бањалуке, 
сигурне куће имају Модрича и 
Бијељина.
По ријечима социјалне раднице 
Драгане Грујичић из Центра за 
социјални рад Приједор, жене 
нису довољно оснажене да саме 

пријаве насиље у породици.
"Кад говоримо о статистици, 
увијек је то нека сива бројка, јер 
се претпоставља да је пуно већи 
број случајева насиља који ни-
кад не буду пријављени, пого-
тово оног вишегодишњег, којем 
су жене дуготрајно изложене", 
рекла је Грујичићева.
Са жртвама насиља у Сигурној 
кући у Бањалуци, већ 16 година 
ради социјална радница Драга-
на Миљковић. Како је рекла, ин-
дивидуално је колико ће жена 
трпјети насиље, али код при-
јављивања је кључан тај први 
контакт са професионалцима 

који пружају услуге директно 
жртвама.
"Уколико наиђу на особе које 
су сензибилисане за ову кате-
горију, врло вјерованто је да ће 
жена из тог круга насиља изаћи 
као један позитиван примјер, 
гдје ће наставити самосталан 
живот уз подршку свих других 
институција, организација и 
примарне породице. Али буде 
ли неадекватан приступ у том 
првом контакту са полицијом, 
центрима за социјални рад или 
невладиним организацијама, 
велика је вјероватноћа да ће се 
жртва повући и да се више неће 
обраћати за помоћ, јер ће сма-
трати да је нико не штити", ре-
кла је Миљковићева.
У оквиру Кампање “16 дана ак-
тивизма", представници Центра 
за социјални рад и припадници 
Полицијске управе Приједор 
грађанима су дијелили пропа-

гандни материјал на градском 
тргу. Управо су субјекти заштите 
они који треба да, у директном 
контакту с грађанима, кажу не-
што више о овој теми и начи-
нима помоћи жртвама насиља, 
поручено је овом приликом. У 
сузбијању насиља у породици, 
важно је не ћутати о томе, исти-
чу психолози.
“Кроз пропагандне летке же-
лимо да укажемо грађанима 
колико је важно да препознају 
насиље, да пријаве, јер само на 
тај начин систем може адекват-
није и брже да реагује”, рекла је 
Сања Топић, члан Тима за зашти-

ту од насиља у породици у ЦЗС 
Приједор. Она је подсјетила да 
Центар за социјални рад редов-

но  учествује у овој глобалној 
кампањи, а да су се ове године 
одлучили за тему "Превенција и 
адекватно реаговање система".

Најчешће је физичко 
насиље у породици, 
а потом психолошко 
или комбинација ова 
два вида насиља. У 
посљедње вријеме, све 
чешће је сексуално и 
економско насиље. Ради 
се на јачању свијести о 
томе да овакви случајеви 
не остану између четири 
зида.

Текст: Д. Совиљ

ПОТЕНЦИЈАЛИ 
ПРИЈЕДОРА НА САЈМУ 
ТУРИЗМА У КРАГУЈЕВЦУ

Нa Мeђунaрoдном сajму туризмa и 
сeoскoг туризмa, кojи je oдржaн у Крa-
гуjeвцу, приjeдoрскa Tуристичкa oргa-
низaциja прeдстaвилa je диo пoнудe 
извoзнo oрjeнтисaних и приврeдних 
субjeкaтa кoja су углaвнoм усмjeрeнa нa 
дoмaћe тржиштe. 
Oдлaзaк нa Meђунaрoдни сajaм ту-
ризмa и сeoскoг туризмa у Крaгуjeвaц 
билa je и приликa дa сe дoгoвoри 
сaрaдњa сa другим туристичким oр-
гaнизaциjaмa. „Нaш грaд имa штa 
дa пoнуди нa oвaквим сajмoвимa, a 
прeпoзнaвajући зajeднички интeрeс зa 
сaрaдњу нa пoдручjу туризмa и свjeс-
ни кoликo ћe тo дoприниjeти привред-
нo друштвeнoм и културнoм живoту, 
дoгoвoрeнa je сaрaдњe сa туристичким 
oргaнизaциjмa  Биjeљинe, Нeвeсињa и 
Крaгуjeвaцa“, кaжe Лejлa Mуслимoвић, 
в.д. дирeктoрa Tуристичкe oргaнизa-
циje Приjeдoр.   
Пoчeткoм нaрeднe гoдинe вeлики 
сajaм туризмa бићe oдржaн у Бeoгрaду. 
Пoзвaни су и Приjeдoрчaни, a у Tури-
стичкoj oргaнизaциjи нaшeг грaдa пoчe-
ли су припрeмe зa ту мaнифeстaциjу. 

Текст: З. С.

ИЗЛОЖБА ЈЕЛЕНЕ ГАЈАНОВИЋ 
„КАД СЕ САЊА МАМА“

У Музеју Козаре отворена је изложба 
„Кад се сања мама“, ауторке Јелене 
Гајановић из Бањалуке.
Ауторка  је на 22 паноа приказала 
страдања у Другом свјетском рату 
током Козарачке офанзиве.
„Пришла сам томе као професор 
књижевности, не као историчар, зато 
што сам као извор користила днев-
ничке записе Дијане Будисављевић 
и забиљешке Јане Кох које су на-
стале педесетих година“рекла Гаја-
новићева. Тема је страдање жена и 
дјеце и зато се изложба с разлогом 
зове „Када се сања мама“.Вршилац 
дужности директора Музеја Козаре 
Драгана Жујић каже да изложба Је-
лене Гајановић свједочи о страдању 
током Другог свјетског рата као јед-
ном од највећих страдања.“ Мора-
мо да гајимо културу сјећања и па-
мћења на све оно што се десило у 
прошлости“навела је Жујићева.

Текст: Б. М.

Лejлa Mуслимoвић:
- у Бeoгрaду ћeмo бити 
привилeгoвaни гoсти

На подручју Полицијске управе Приједор, од јануара до новембра ове године, 
евидентирана су 144 кривична дјела насиља у породици. Поднесено је исто 
толико извјештаја против 150 лица, од чега је 135 мушкараца и 15 жена, 
речено је поводом Кампање “16 дана активизма у борби против родно 
заснованог насиља”. У полној структури жртава, највише је жена - 127.  

Са округлог стола у Центру за социјални рад

Изложба у Музеју
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Хуманост увијек буде пре-
позната и награђена. До-
каз за то је и Приједорча-
нин Срђан Шобот који се 
нашао међу пет најбољих 
волонтера у Републици 
Српској за ову годину. 
Вриједно признање и 
новчана награда уручени 
су му од стране Мини-
старства породице, омла-
дине и спорта. 
''Имао сам волонтерске 
сате у осам организација. 
Посебно занимљиво је  
организовање ''Георуда-
ријаде''.  То  је научно 
спортска манифестација 
која окупља универзитете 
из региона, а  преко Са-
веза студената Рударског 
факултета. Учествовао 
сам на манифестацијама 
Уније студената РС и Сту-
дентског парламента Уни-
верзитета у Бањој Луци. 
Поред тога организовао 
сам са својим колегама 
манифестацију ''Дани 
младих'' у Приједору, 
гдје смо имали спортс-
ке и културне садржаје. 
Затим активности Омла-
динске банке. Радио сам 
на побољшању спортског 
положаја младих  у Прије-
дору'' прича Срђан. 
Срђан се волонтеризмом 
бави од 2014. године. 
Прича да је све почело 
у јеку великих поплава, 
када је многим грађани-
ма била неопходна по-
моћ. Од тада па све до 
сад наставио је истим 
темпом, а тако планира 
и у будућности. Хуманост 
је, како каже, оно што га 
чини бољим човјеком. 

''Изградио сам себе као 
личност.  Помогао сам 
неким младим људима, 
а уједно и тај осјећај када 
се организује нека мани-
фестација и кад видите 
да младима баш прија та 
енергија која се осјети. 
Вјерујте да се то  не може 
купити  новцем ни било 
чим другим, једностав-
но то се доживи'', додаје 
Срђан. 
Срђан поручује и остали-
ма да уколико имају сло-
бодног времена да му се 
придруже, јер емпатија и 
хуманост увијек треба да 
нам буду на првом мјесту. 

И хуманост награђена
СРЂАН ШОБОТ МЕЂУ ПЕТ НАЈБОЉИХ ВОЛОНТЕРА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Хуманост препозната 
у Републици Српској

Волонтери чине нешто добро за 
друштво у коме живе, не оче-
кујући притом никакву надокна-
ду за свој рад. Овај племенити 
и несебични позив често прође 
испод радара шире заједнице, 
међутим, надлежне организа-
ције труде се да издвоје волонте-
ре који се посебно истичу својим 
залагањем током године. Осам 
приједорских волонтера добило 
је захвалнице Републичког Цр-
веног крста поводом Свјетског 
дана волонтера. Међу њима су 
Кристина Кордић и Ива Шарић 
које су већ шест година укључе-
не у активности градског Црве-
ног крста.
"Иако сам због школе ограниче-
на са слободним временом, тру-
дим се да учествујем у што већем 
броју акција. Драго ми је да је тај 
труд примијећен и на републич-
ком нивоу", рекла је Кристина.
Ива је искористила прилику да 
позове своје вршњаке да им се 
придруже у активностима Црве-
ног крста.
"Ово је веома хумана прича и 
требало би да се што више мла-

дих укључи у наше акције, било 
којег типа: од прикупљања ма-
теријала до пружања прве по-
моћи", рекла је Шарићева.
У Градској организацији Црве-
ног крста поносе се својим во-
лонтерима и драго им је што су, 
у сарадњи са матичном органи-
зацијом, добили прилику да им 
уруче захвалнице као симболич-
но признање за њихов рад. Како 
кажу, било је тешко издвојити 

само неколицину, али одабрали 
су осам волонтера који су им у 
свим приликама били при руци. 
Задовољни су што се волонтер-
ски рад, ове године, одвијао у 
мирнодопским условима те да 
није било потребе за ангажо-
вањем у ванредним ситуација-
ма. По ријечима секретара Зо-
рана Веселиновића, у сваком 
тренутку могу рачунати на брз 
одзив око 150 волонтера. 

Захвалнице за најбоље приједорске волонтере

ВОЛОНТЕРИЗАМ ОПЛЕМЕЊУЈЕ ОНОГ КО ПОМАЖЕ ДРУГИМА

Додјела признања

Срђан Шобот

Текст: Ведрана Нишевић
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Кoд нaс, мнoгo вишe нeгo 
тaмo нeгдje нa Зaпaду, кaкo 
вoлимo дa зoвeмo зaпaд-
нo eврoпскe зeмљe, прaви 
сe рaзликa измeђу муш-
ких и жeнских пoслoвa. 
Кoд нaс сe пoдрaзумиjeвa 
дa je вaрилaц стрoгo 
мушки пoсao и дa жeнe 
ту нeмajу штa дa трaжe. 
Дa  ниje тaкo и дa смo 
ми пуни прeдрaсудa 
дoкaзуje нaм Нaдa Пили-
пoвић, кoja oкo три гo-
динe кao зaвaрaивaч рaди 
у „Cromexu“. Свe je пoчeлo 
jeднoм мaлoм шaлoм, aли 
и њeним увjeрeњeм дa 
oнa тo мoжe. 
„Oвo уoпштe ниje билo 
у плaну. Meђутим, имaм 

приjaтeљa, Дрaгaнa 
Кajтeзa, кoлeгу кojи фaн-
тaстичнo рaди oвaj пoсao,  
вeлики прoфeсиoнaлaц. 
Глeдajући њeгa кaкo oн тo 
сa нeкoм лaкoћoм, прe-
цизнoшћу и пeрфeкциjoм 
зaвaруje, jeднoстaвнo мe 
je тo привуклo. Глeдaлa 
сaм тaj њeгoви вeзeни 
зaвaр и пoжeљeлa сaм дa 
и ja тo рaдим. Крeнулo je 
сa тoм нeкoм шaлoм, jeд-
нoстaвнo ми je oн прeд-
лoжиo, кao ja тe нaучим 
зa три мjeсeцa и тo je тo. 
Билa je шaлa, мeђутим зa 
нeких пaр мjeсeци тo je 
вeћ крeнулo у рeaлизaциjу 
и чoвjeк мe зa мjeсeц и пo 
дaнa oбучиo. Eтo кoли-
ки je oн пeрфeкциoнистa 
и прoфeсиoнaлaц, a сa-
мим тим ja сaм билa jaкo 

дoбaр учeник кojи je jeд-
нoстaвнo хтиo тo дa нaу-
чи“, присjeћa сe Нaдa кaкo 
je, умjeстo плeтeницa нa 
жeнскoj кoси крeнулa дa 
рaди вeзeни вaр нa мeтaл-
ним кoнструкциjaмa. 
Пoштo смo ми joш увиjeк 
пoприличнo стaрoмoднa 
срeдинa у кojoj сe у свe 
сумњa, пoгoтoвo у мo-
гућнoсти нaизглeд крхкe 
жeнe дa рaди тaкoзвaнe 
мушкe пoслoвe, oбуци 

зa вaриoцa Нaдa je при-
ступилa дoстa oпрeзнo. 
„Првo нисaм хтjeлa никoм 
гoвoрити зa тo. To je билo 
oнo, рaдим тo зa сeбe, aкo 
успиje oкej, aкo нe успиje, 
никoм ништa, пoкушaлa 

сaм и тo je тo. И oндa jeд-
нoстaвнo, кaкo je вриjeмe 
oдмицaлo тaкo je билo 
вишe пoдршкe. Нaрaв-
нo, пoрoдицa je билa ту и 
стajaлa изa мeнe . Пoрo-
дицa и  приjaтeљи,  oни 
су сви били ту кao вeликa 
пoдршкa“. 
Питaмo Нaду кaкo су je при-
хвaтилe кoлeгe,  мajстoри 
и кoликo пoмoгну тaмo 
гдje трeбa мушкe снaгe у 
прeнoшeњу мaтeриjaлa. 

Свjeдoчeћи крoз пoсao 
кojим сe бaвимo брojним 
нeслaгaњимa, oдгoвoр 
нaс je искрeнo oбрaдoвao. 
„Пoсao вaриoцa je jaкo 
зaхтjeвaн и тeжaк. Рaди сe 
и сa мaлo вeћим кoнструк-
циjaмa гдje мoрa бити 
присутнa и физичкa снaгa. 
Нa мojу срeћу, кoлeгe су ту 
прaви кaвaљeри и увиjeк 
пoмoгну кaдa зaтрeбa“, 
крoз oсмиjeх кaжe Нaдa.
Taj њeн oсмиjeх тoкoм 
циjeлoг нaшeг рaзгoвoрa 
нajбoљe гoвoри кoликo 
je oнa зaдoвoљнa пoслoм 
кojим сe бaви и прoфe-
сиjoм кojу je oдaбрaлa дa 
будe њeн живoтни пут и 
eгзистeнциja. Нaдa Пи-
липoвић je мeђу oним 
жeнaмa кoje рaзбиjajу 
свe нaшe прeдрaсудe 
дa су пojeдини зaнaти и 
мajстoрлуци привилe-
гиja мушкaрaцa. „Битнa 
je упoрнoст и дoбрa вoљa 
и стићи ћe сe нa тaj нeки  
нивo дa oстaли прихвaтe 
тo свe и jeднoстaвнo дa 
кaжу, рaвнa си нaмa и тo 
je тo“, пoручуje Нaдa.  

Приje двaдeсeтaк гoдинa Нaдa Пилипoвић зaвршилa je срeдњу шкoлу. Oдaбрaлa je дa будe жeнски фризeр. Жeљeлa je дa 
рaзним фризурaмa укрaшaвa лицa и вeсeлих и умoрних и зaбринутих жeнa. Ниje билo суђeнo дa тaкo и будe. Oтишлa je Нaдa у 
пoтпунo другoм прaвцу. Дaнaс рaди у „Cromexu“ кao вaрилaц и мeтaлнe прoизвoдe укрaшaвa рaзним вaрилaчким „фризурaмa“. 

НA METAЛНИM КOНСTРУКЦИJAMA ПЛETEНИЦE ВEЗE
Нaдa Пилипoвић, зaвршилa зa фризeрa, рaди кao вaрилaц

Текст: Зоран Совиљ

Нaдa Пилипoвић 

И MУШКAРЦИ MOГУ ДA JOJ ПOЗAВИДE
Пoрeд вeликe упoрнoсти и дoбрoг учитeљa, зa 
Нaдин успjeх и нoви живoтни пут зaслужни су и 
у „Cromexu“ jeр су joj пружили шaнсу. „Искрeнo 
дa вaм кaжeм, у пoчeтку смo били мaлo 
скeптични, пoштo je зaвршилa зa фризeрa, aли 
видjeли смo вeлику 
жeљу и упoрнoст 
кoд њe. Кaдa тoмe 
дoдaмo и нeку нaшу 
интуициjу, eтo Нaдe 
дaнaс кoд нaс кao 
врснoг вaриoцa, 
кojeм и пojeдини 
мушкaрци мoгу дa 
пoзaвидe“, кaжe 
дирeктoр „Cromexa“ 
Eнeс Пeхлић. 

Eнeс Пeхлић 

НAДA JE ИЗВРСНA, A БИЋE JOШ БOЉA
Нaдин мeнтoр или кaкo oнa вoли дa кaжe, 
учитeљ зaнaтa и пoслa кojим сe сaд бaви, 
биo je дугoгoдишњи приjaтeљ Дрaгaн Кajтeз.
Oн истичe дa сe oдмaх првих дaнa видjeлo 
дa je тo њeнa будућнoст. „Кaд смo крeнули 
сa сaмим чинoм тe oбукe o зaвaривaњу, ajмo 
рeћи зa нeких 5 дo 7 дaнa сaм  видиo дa oнa 
имa смислa зa зaвaривaњe и дa joj идe тo oд 
рукe. Meђутим, зa мeнe тo ниje  ништa стрaнo, 
у свjeту имa дoстa 
жeнa зaвaривaчa, 
кoje су, слoбoднo 
мoгу дa кaжeм, у 
нeким диjeлoвимa 
зaвaривaњa дoстa  
прeцизниje oд 
мушкaрaцa, дoстa 
стaбилниje. Нaдa 
je вeћ сaд изврстaн 
вaрилaц, a бићe joш 
и биљи“, сигурaн je 
Кajтeз.  

Дрaгaн Кajтeз 
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Новски кеј поредили с париским и бечким 

Живот на селу је живот без стреса 
и не постоји љепше мјесто од овог, 
поручују мјештани Паланчишта, 
мјеста које је посјетила екипа „Ко-
зарског вјесника“.
Као и у већини приједорских окол-
них села, мјештани Паланчишта 
баве се пољопривредом. Ранко 
Бановић узгаја бикове и овце.  
„Није нам било исплативо уз-
гајање стоке, али сада како је ције-
на порасла,  исплати се.  Велики је 
то издатак да купиш теле за 1.500 
КМ, а продаш бика за 3.000 КМ. Он 
то све поједе, али једино што са-

чуваш паре, ту као штедиш себи“, 
објашњава он.

Истиче да живот на селу није лак, 
али да има велики број предности.
„Лијепо је отићи мало у град, али 
најљепше је на селу. Ту најмање 
има стресних ситуација. Имали 
смо велике проблеме раније са 
снијегом и прогртањем пута док 

су биле јаче зиме, сада не. Било 
је проблема и   са струјом, али 
смо их ријешили. Постављене 
су нове бандере. У Паланчишту 
смо били прави сретници, јер 
смо пили воду с Козаре. Она се 
повукла, а систем водоснабдије-
вања нисмо ријешили, па је сад 
то проблем који мучи људе. Из 
Градске управе су нам обећали 
да ће у Паланчишту,а радови би 

требали почети наредне године,  
вода потећи из чесме. И то би 
нам баш много значило'', каже 
он.  Осим пољопривреде, Бано-
вић је и мајстор за сладолед. То 
му је додатно занимање. Рецепт 
није открио, али његове комшије 

МЈЕСТО ШАХОВСКОГ ТУРНИРА, НАЈБОЉЕГ СЛАДОЛЕДА И ОГРОМНИХ ШАРПЛАНИНАЦА„Козарски вјесник“ 
у Паланчишту

Ранко Бановић

Текст: Бојана Мајсторовић 

Паланчиште

Црква светих апостола Петра и Павла Паланчиште

У ФОРМИ И У ТРЕЋОЈ ДОБИ 
Корисници Дома за старија лица у 
Приједору дан започињу са физичким 
активностима. Ријеч је о програму 
"Активно старење", новој дигиталној 
услузи која је намијењена особама 
треће животе доби, које су смјештене 
у домовима за старија лица. 
Редовне на вјежбама које се орга-
низују у Дому за старија лица у При-
једору су Мара Двизац и Љубица 
Милошевић. Обје желе да, упркос го-
динама, тијело одрже  у доброј фор-
ми. 
"Боље је кад се човјек креће, вјежба, 
одмах се осјећа љепше", каже Мара.  
"Прија ми ово, како да не прија и кад 
одем у собу, понављам вјежбе . Тру-
дим се да пратим нашег физиотера-
пеута. Боље ходам, боље једем и спа-
вам", додаје Љубица. 

Са корисницима ради физиотера-
пеут Иринеја Совиљ. Појашњава да 
су вјежбе усмјерене на побољшање 
тјелесне способности, како би корис-
ници старије животне доби остали 
физички активни што дуже. Вјежбе су 
им  прилагођене. 
"Ријеч је о групним вјежбама у сје-
дећем положају. Оне су најсигурније 
за наше кориснике. Радимо вјежбе 
за врат, рамени појас, све што њима 
прија. Добили смо и реквизите који су 
нам од велике помоћи", рекла је  Со-
виљева.
Ова активност организује се у оквиру 
програма "Активно старење", који је 
дио пројекта "D-CARE", који спроводи 
Подручна привредна комора Бањалу-
ка, у сарадњи са Развојном агенцијом 
"ПРЕДА" и Високом медицинском 
школом Приједор. Пројекат финанси-
ра Европска унија. 

Текст: М. Ш.

Редовни на вјежбама 

Чланови СКУД-а  „Др Младен Стојано-
вић“ боравили су у Истри, у Поречу, у 
организацији Заједнице Срба Пореч/
Паренцо.  У оквиру Дана српске кул-
туре у Хрватској у Обртничком дому 
приредили су  вече фолклора, гдје 
су пред препуном салом наступили 
с АКУД-ом „Коло“ из Копра. Добро-
дошлицу им је по ријечима Маре 
Ећим, в.д, предсједника СКУД „Др 
Младен Стојановић“ пожелио  Лорис 
Пршурић, градоначелник Пореча. 
Рад друштава представили су  Весна 
Бајић Стојиљковић из АКУД „Коло“ и 
Небојша Алексић, секретар СКУД „Др 
Младен Стојановић“.“Поред нашег 
Друштва, представили смо и град 
Приједор, његове културне манифе-

стације, институције културе, и друге 
организације које се баве културом и 
умјетношћу,“ рекао је Небојша Алек-
сић, секретар СКУД-а. Другог дана бо-
равка у Истри чланови фолклора су 
упознали културне и историјске зна-
менитости  Пореча. Одличан водич и 
познавалац Пореча био им  је пред-
сједник Заједнице Срба,  Слободан 
Алексић, домаћин приједорског ан-
самбла. „Ово  је  тек почетак сарадње 
и увјерен сам  да ћемо се овдје че-
сто виђати и да ће бити позивани на 
манифестације културе, посебно оне 
фолклорне, у Пули, Фажани, Пероју, 
Поречу и другим мјестима у Истри“, 
рекао је Алексић. Годишњи кон-
церт СКУД-а „Младен Стојановић“  
најављен  је за 20. децембар у сали 
градског Позоришта. 

СКУД „ДР МЛАДЕН СТОЈАНОВИЋ“ У ПОРЕЧУ 

СКУД у Поречу 

Текст: К. В.



Козара се  ових дана 
накратко забијели-
ла првим снијегом, 
што је обрадовало 
љубитеље зимских 
спортова који жељно 
ишчекују почетак ски 
сезоне на крајишкој 
љепотици. Снијег се 
нажалост кратко задр-
жао, али из Планира-
ско-скијашког друштва 
„Љубијски рудар“ по-
ручују да је све  спрем-
но за скијање, има и 
опреме за изнајмљи-
вање, а повећани су 
и смјештајни капаци-
тети што ће посебно 
обрадовати оне који 
на Козару долазе  из 
удаљенијих крајева.
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Фото вијест

Текст: М. З. 

КРАЈИШКУ ЉЕПОТИЦУ 
ОКИТИЛЕ ПРВЕ ПАХУЉЕ

тврде да бољег сладоледа нада-
леко нема.
„Војску сам служио са једним Ал-
банцем, који ми је тада отркрио 
рецепт за сладолед. Након мину-
лог рата супруга је била без по-
сла, па смо одлучили да испро-
бамо рецепт и почнемо правити 
сладолед. На зборовима смо че-
сто и сви кажу да је фантастичан“, 
прича Бановић, који има апарате 

за прављење сладоледа. Они који 
његов сладолед нису пробали у 
Паланчишту могу то урадити на 
зборовима у Марићкој, на Мања-
чи и у Моштаници
Овај мјештанин Паланчишта је и   
покретач и организатор спортског 
такмичења које има међународне 
димензије. То је „Петровдански 
турнир у шаху“.
„Раније смо код цркве за славу 

села Петровдан имали турнире у 
фудбалу, међутим садашње гене-
рације више нису активне у фуд-
балу. Пошто се  бавим шахом и 
идем на турнире одлучио сам да 
у нашем селу организујем међуна-
родни турнир. Одржан је два пута 
и ту ми је помогла Градска управа,  
тако да ћемо ту традицију настави-
ти. На њему учествује око 60 људи 
. А међу гостима имамо  четворо-
струког првака Југославије Мила-
на Вукића,  који долази на тај тур-
нир, част је таквом бити домаћин“ 
истиче он.
Да је Паланчиште препознатљиво 
по шаховском турниру доказује и 
једна анегдота. 
„Побједник нашег турнира у шаху 
Владо Јаковљевић срео се слу-
чајно са Новаком Ђоковићем и 
усликао. Испод те фотографије је 
писало првак Вимблдона и првак 
Великог Паланчишта, ништа више 
није потребно објашњавати, ето 

толико смо ми познати“, прича Ба-
новић уз осмијех. 
Осим сладоледа, шаха и при-
родних љепота, ово село пре-
познатљиво је и по расним псима 
шарпланинцима. Узгаја их Стојан 
Вучковић, који тврди да је ријеч о 
псима који не доносе профит, али 
их он узгаја зато што их воли. 
„То су  пси  капиталци који  могу 
бити тешки око 70 килограма. И 
тренутно имам четири оваква пса. 
„каже Стојан и додаје да његови 
љубимци освајају и награде на 
бројним такмичењима. 
„Прошле године у Бањалуци жен-
ка је освојила треће мјесто од 9 
до 12 мјесеци, а мужјак  друго .“ , 
каже он.
Нажалост, и Паланчиште дијели 
судбину села и то не само прије-
дорских. Млади одлазе, а жеља 
оних који живе у њему је да путеви 
који су градили, буду путеви дола-
ска, а не одласка. 
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Стојан ВучковићИме по легендарном доктору

Ова мјесна заједница  носи име народног хероја 
Младена Стојановића, у свом саставу осим Паланчишта 
има Горњу Пухарску, Црну Долину и насеља Главица 
један, два и три. Члан савјета ове мјесне заједнице 
Радован Ђаковић каже да се процјењује да овдје има 
око 1.700 становника. Тврди да су се људи прије много 
више састајали и дружили. Посебно на фудбалу.

„На терену поред наше 
цркве свако вече играо се 
фудбал. Око 19 сати чујеш 
шут лопте и сви идемо на 
фудбал. Дођеш на терен и 
улазиш у екипу. Сад тога 
нажалост нема. Ја одем и 
знам бити по 20 минута, а 
да нико не прође, а некада 
је врвило. Долазили смо и 
бициклима и пјешке, неко 
некога повезе, били  смо 
здраво одгајани“, каже 
Ђаковић.

Радован Ђаковић

ДОНАЦИЈА ОГРЕВА ЗА ШКОЛУ У ОМАРСКОЈ 

Ученици и радници ОШ 
''Вук Караџић'' Омарска 
добили су вриједну до-
нацију. Ријеч је о 75 тона 
угља које су им донира-
ли представници компа-
није ''Arcelor Mittal'' При-
једор. 
''Ако имамо топле ра-
дијаторе у нашој ком-
панији онда желимо да 
то имају и дјеца која су 
у комшилику код нас. 

Наш пројекат улагања 
у локалне заједнице је 
сеобухватан. Ове године 
мислим да је то преко 
350 000КМ које смо уло-
жили у разне пројекте'', 
истакао је Младен Јела-
ча, директор компаније 
''Арцелор Митал'' Прије-
дор.
Основна школа ''Вук Ка-
раџић'' Омарска у цен-
тралној школи и у пет 
подручних одјељења 
броји 296 ученика. 

Текст: В. Н.
Зимска сезона уз топле радијаторе

Забијелила се Гола планина, 
аутор Бранка Дошен

Први снијег на Козари, 
аутор Бранка Дошен
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Дoлaзaк jeсeни зa мнoгe Приje-
дoрчaнe je и дoлaзaк прoблeмa 
jeр сe пoвeћaвa брoj мaглoвитих 
дaнa и oпштa зaгaђeнoст вaздухa. 
Нajвишe прoблeмa имajу срчaни 
бoлeсници и aстмaтичaри, a 
нaши сугрaђaни смaтрajaу дa 
зaгaђeњу oколинe увeликo 
дoпринoси и зaгриjaвaњe 
oбjeкaтa нa нeкo oд чврстих 
гoривa. 
Нa пeдиjaтриjи приjeдoрскe 
бoлницe истичу дa сe свaкe 
гoдинe пoвeћaвa брoj дjeцe 
oбoљeлих oд aстмe. Љeкaри 
кaжу дa je вишe узрoкa, a пoсeбнo 
издвajajу зaгaђeнст вaздухa кoja 
je присутнa у пoслeдњe вриjeмe. 
„Teшкo je сaдa бaш прeцизнo 
пoбрojaти свe узрoкe и рeћи 
кojи  имa вeћи а кojи мaњи 
утицaj, aли je нeoспoрнo дa je 
зaгaђeнoст вaздухa у пoслeдњe 
вриjeмe, пoслeдњих гoдинa штo 
и сaми видимo кaд пoглeдaмo 
нeбo кaкo нaм изглeдa, дaлeкo 
вeћa. A тo кao рeзултaт дoнoси  
дa у мнoгo вeћeм брojу имaмo 
брoj дjeцe кoja бoлуjу oд aстмe 
и кoja имajу aстмaтскe нaпaдe“, 
кaжe пeдиjaтaр др Влaдo Рaдић.
Крoз oргaнизoвaњe бoрaвкa нa 
мoру, у бaњaмa и нa плaнинaмa, 
Удружeњe „Aнeмoнa“ вeћ 15
гoдинa пoмaжe дjeци 
oбoљeлoj oд aстмe дa пoпрaвe 
здрaвствeнo стaњe. Удружeњe 
oргaнизуje и „Aстмa шкoлу“, 

гдje рoдитeљe oбучaвajу кaкo 
нajeфикaсниje дa пoмoгну 
дjeци кoja имajу aстмaтични 
нaпaд. И у „Aнeмoни“ смaтрajу 
дa je зaгaђeнoст вaздухa мeђу 
глaвним узрoчницимa aстмe. 
„Сaм Приjeдoр сe нaлaзи у 
кoтлини. Имaмo oкoлo плaнинe, 
имaмo рибњaк кojи je вeликo 
вoдeнo испaрaвaњe и Приjeдoр 
имa нajвишe мaглoвитих дaнa. 
Зaистa, oвa мaглa, нeчистoћe, 
смoг, свe oнo штo je нeки 
oкидaч зa  oпструктивни нaпaд 
ми имaмo у Приjeдoру. И с 
тoгa кaжeм дa je нaжaлoст, 
пoслeдњих гoдинa свe вишe 
oних кojим je пoмoћ пoтрeбнa 
штo сe тичe aстмe“, истичe 
Илинкa Maцурa, прeдсjeник 
Удружeњa „Aнeмoнa“. 
Љeкaри истичу 
дa je, кao и 
кoд свих 

oстaлих здрaвствeних прoблeмa, 
aстму нeoпхoднo пoчeти 
лиjeчити у штo рaниjoj фaзи, 
кaкo би дjeцa кaдa oдрaсту 
имaлa мaњe прoблeмa. “Првo 
и oснoвнo jeстe  лиjeчeњe, кoje 
мoрa бити aдeквaтнo. И мoрa 
сe рaзjaснити дa ли сe рaди 

o aлeргиjскoм  или oбичнoм 
брoнхитису. To би трeбaлo 
урaдити у штo рaниjeм узрaсту 
дjeтeтa. A другo,  штo je сaмo 
пo сeби лoгичнo, кaдa видимo 
дa je вeликa мaглa и зaгaђeнoст, 
трeбa избjeгaвaти дa дjeцa 
бoрaвe нa oтвoрeнoм у дужим 

врeмeнским интeрвaлимa“, 
пojaшњaвa др Рaдић.
У Удружeњу „Aнeмoнa“ кaжу 
дa je пeт одсто oд укупнoг 
брoja стaнoвникa у Приjeдoру 
oбoљeлo oд aстмe, штo je у 
брojкaмa  oкo пeт хиљaдa нaших 
сугрaђaнa.

СВЕ НАС ВИШЕ ГУШЕ 
МАГЛА И СМОГ

Текст: Зоран Совиљ

Дисajни путeви Приjeдoрчaнa свe вишe угрoжeни 

Илинкa Maцурa: 
у Приjeдoру  пeт хиљaдa oбoљeлих oд aстмe

Др Рaдић:  
прaвoврeмeнo лиjeчeњe 
смaњуje прoблeмe

Иaкo oдaвнo вишe нeмa индустриje у нeкaдaшњeм oбиму, зaгaђeнoст вaздухa мнoгих грaдoвa 
у рeгиoну je из гoдинe у гoдину свe вeћa. Приjeдoр je у тaквoм гeoгрaфскoм пoлoжajу дa 
гoдишњe имa близу стo мaглoвитих дaнa. Пoвeћaвa сe брoj oбoљeлих oд aстмe, a кao jeдaн 
oд глaвних узрoкa и грaђaни и љeкaри видe у прeкoмjeрнoj зaгaђeнoсти вaздухa. 

МАРАМА ИЛИ ШАЛ ПРЕКО УСТА
 

Магла која се данима није подизала 
допринијела је повећању влажности ваздуха, 
али и „приковала“смог па је и здравима 
дисање било отежано. Препорука љекара 
је да се заштите дисајни путеви , као и да се 
преко уста стави шал или марама. Напоље 
треба излазити у најтоплијем дијелу дана, у 
времену од 10 до 15 часова.
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На базару су учествовали пред-
ставници из 65 земаља, а Прије-
дорчанке су представиле етерич-
на уља, чајеве, прополис, мелеме, 
шљивовицу, као и природне сапу-
не "Сека", из домаће производње 
Приједорчанке Младене Ступар, 
сараднице овог Удружења. 
"Учешће на овој престижној мани-
фестацији "Херби" је омогућено уз 
посредовање Удружења послов-

них жена БиХ, у којем имамо једну 
нашу чланицу. Такође, Одјељење 

за пољопривреду и рурални раз-
вој града Приједора, на челу са  
Данијелом Егићем било нам је од 
велике помоћи, те им се много 
захваљујемо", рекла је Свјетлана 
Кондић, предсједник Удружења 
жена "Херба".
Штанд "Хербе" био је најпосјеће-
нији на базару, а посјетиоци су се 
највише интересовали за ракију 
Ведране Згоњанин, чланице овог 

удружења, те мјешавине чајева 
који су "за час" распродани, као и 
"Сека" сапуни. 
Мада, како кажу чланице "Хербе", 
ни остали производи нису дуго че-
кали купце. Домаћи производ нај-
брже дође до купца, а тако је било 
и овај пут. То врло добро знају и 
у "Херби" и зато не одмарају, већ 
увелико раде на припреми нових 
производа. 
"У плану нам је производња сапу-
на с медом, за осјетљиву кожу. По-
звани смо да изложимо своје про-
изводе у "Поткозарској кући" и то 
је одлична прилика да промови-
шемо наш рад. Такође, планирамо 
активности за надолазеће базаре, 
едукацију чланова удружења, као 
и радионице љековитог биља", 
додала је Кондићева. 

ШТАНД "ХЕРБЕ" ЈЕДАН ОД НАЈПОСЈЕЋЕНИЈИХ НА МЕЂУНАРОДНОМ БАЗАРУ

Текст: М. Шодић 

КРУНА ЈЕДНОГОДИШЊЕГ РАДА 

Учешће на базару у Бечу круна је годишњице рада овог 
приједорског удружења, али и прво представљање "Хер-
бе" ван граница БиХ. Базар је био хуманитарног каракте-
ра, а од 1968. године, прикупљено је више од пет мили-
она евра, који су искориштени у хуманитарне сврхе, као 
помоћ угроженој дјеци.

Приjeдoрски Moтo клуб „Oт-
писaни“ oргaнизoвao je  трa-
дициoнaлнo нoвoгoдишњe 
дaривaњe крви. „Нaшим 
гeстoм жeлимo дa пoдстaк-
нeмo и другe, пoгoтoвo 
млaдe људe, дa нaм сe 
придружe“, истичe Слaв-
кo Врућинић, прeдсjeдник 
клубa. 
Члaнoви oвoг клубa гo-
дишњe дaруjу крв три дo 
чeтири путa и истичу дa je тo 
сaмo jeдaн oд нaчинa нa кojи 
пoкaзуjу свojу хумaнoст. „Ова 
година је рекордна,  имaмo 
вeћ прeкo 2800 узeтих дoзa, 
тaкo дa сe нaдaм дa ћемо 
до краја  гoдинe прeћи три 
хиљaдe“, кaжe трaнсфу-
зиoлoг, др Дрaгaнa Taтић Сe-
вимли.
Пoхвaлу приjeдoрским бa-
jкeримa упутиo je и прeд-
сjeднк Грaдскe oргaнизaциje 
Црвeнoг крстa Зoрaн Вeсe-
линoвић. 

„OTПИСAНИ“ 
ДAРИВAЛИ  КРВ

Текст: З. С. 

Широку палету производа из природе, чланице 
Удружења жена "Херба" из Приједора представиле 
су  на Међународном фестивалском базару - ''Char-
ity Bazаar'', који је у организацији Удружења жена 
Уједињених нација, одржан у Бечу.

Чланице "Хербе" 

Око седам милиона марака за кориснике права из социјалне заштите

ОД НАРЕДНЕ ГОДИНЕ ВЕЋИ ИЗНОСИ 
СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ  
Кориснике права на додатак за 
помоћ и његу другог лица, права 
на новчану помоћ и права на 
личну инвалиднину у Републици 
Српској од наредне године очекује 
повећање ових примања од око 13 
одсто. Влада Републике Српске за 
та увећања издвојиће око седам 
милиона КМ. 
Да свако повећање примања 
из области социјалне заштите 
значи много, тврди Биљана 
Томић, предсједник Удружења 
параплегичара града Приједора и 
мајка обољелог дјечака, указавши 
на тежак положак ове категорије 
становништва, која већину новчане 
помоћи потроши на лијекове.
"Желим да поздравим одлуку 
Владе Републике Српске и 
сарадњу Града Приједора. Свако 
повећање било којег социјалног 
давања јако је значајно за нас. 
Увијек су редовно исплаћивали та 
средства, па се надамо да ће тако 
бити и у наредној години", додала 
је Томићева. 
Да се број корисника права из 
социјалне заштите повећава из 
године у годину, потврдили су нам у 
приједорском Центру за социјални 
рад. Ове године услиједила су 
два повећања овог износа, прво 
у јануару, а друго у мају мјесецу, 
када је ступила на снагу измјена 

и допуна Закона о социјалној 
заштити Републике Српске, којом 
су повећани проценти за обрачун. 
"Приједорски Центар за социјални 

рад један је од ријетких у Српској 
који је на вријеме урадио нова 
рјешења, морам да похвалим 
службе које су урадиле тај посао. 
И морам да напоменем да није 
било кашњења у исплати", рекао 
је Милорад Радић, вршилац 
дужности директора Центра за 

социјални рад Приједор. 
"Остварили смо контакт са сваком 
странком која остварује редовно 
мјесечно примање и заиста су 

задовољни сваким повећањем 
и жељно то ишчекују с обзиром 
на повећање трошкова живота", 
додала је Госпа Сајак-Штиковац, 
руководилац Службе социјалне 
заштите у Центру за социјални рад 
Приједор. 

Текст: Мирјана Шодић

"Намјера је била да се овим законским измјенама неодложно 
пружи директна финансијска подршка корисницима права 
из социјалне зашите, да би се умањиле посљедице актуелног 
раста цијена основних животних намирница и осталих 
производа и услуга. Такође, подсјећамо и да су од почетка 
ове године у примјени измјене Закона о дјечијој заштити 
којим су значајно унапријеђена права из дјечије заштите 
у Републици Српској", додају у Министарству здравља и 
социјалне заштите РС. 
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Због позива да изађу на 
терен и с улице склоне 
псе луталице, на мети ни-
чим оправданих крити-
ка неријетко су радници 
Хигијеничарске службе 
предузећа ''Комуналне 
услуге''. Кажу да су изло-
жено разноразним, обич-
но погрдним коментари-
ма, јер поједини грађана 
мисле да због пушке коју 
носе убијају псе.  Тим 
истим поручују да на ули-
цу не излазе да би уби-
ли псе , већ да их само 
одведу у азил. Излазак 
на терен пропраћен је и 
бројним питањима у сти-
лу '' Ко вас је послао? Шта 
радите ту? Не дирај га! То 
је наш кер.“, али и добаци-
вањима. '' У тој ситуацији 
просто не знаш шта да ра-
диш. Ми не тучемо псе, 
не гањамо их, не правимо 
ни буку око зграда. Само 
радимо свој посао, а  на 
треен излазимо искључи-
во по позиву који смо до-
били тог дана.  Зато нам 
та питања и добацивања 
нису уопште јасна'', при-
ча Драган Ратковић, рад-
ник ''Комуналних услуга''. 
Објашњава и да пушку 
коју носе пуне кетанолом 

за успављивање агресив-
них паса. 
''Пса гађам стрелицом у 
задњи дио бутке или врат, 
тамо гдје не могу животно 
да га угрозим. Нисмо ту да 
их убијемо, него само да 
их склонимо са улице.'', 
додаје Недељко Бањанин, 
радник ''Комуналних услу-
га ''. Са свим су упознати 
и у  ''Комуналним услуга-
ма''.Радници им се сва-
кодневно жале на напа-
де, погрдна добацивања 

и неоправдане критике. 
'' Свакодневно на тере-
ну имамо ситуацију да се 
наши радници суочавају 
са одређеним нелагод-
ностима. Све због тога 
што људи нису упознати 
са тим да се ради о ху-
маном збрињавању паса. 
Пушка се употребвљава 
само онда када је пас аг-
ресиван и кад не може да 
се ухвати'', наводи Бојан 
Мартић, руководилац 
службе правних и кадров-

ских послова у предузећу 
''Комуналне услуге''.
Радници Хигијеничарс-
ке службе ''Комуналних 
услуга'' моле грађане да 
им ,уколико их виде на 
терену а прије негативних 
коментара и осуда,  прво 
приђу и питају их шта 
раде, како би могли све 
да им појасне. У азилу у 
Куреву тренутно има око 
50 паса луталица о којима 
радници брину и које и 
редовно хране.

Текст: Вedrana Нишевић

Радници Хигијеничарске службе ''Комуналних услуга'' неријетко на мети злурадих коментара

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 и у 
просторијама )  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                                                                                                                                         

ДРУГО  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

ТУ СМО ПО ПОЗИВУ ДА ЗБРИНЕМО 
ПСЕ, А НЕ ДА ИХ УГРОЖАВАМО!

У ТОКУ 
ОРЕЗИВАЊЕ 
ДРВЕЋА

Радници предузећа "Кому-
налне услуге" почели су са 
орезивањем дрвећа и поди-
зањем крошњи са дрвећа. 
Ријеч је о редовним активно-
стима, које доприносе љеп-
шем изгледу града, а осим 
тога, суве гране неће угро-
жавати безбједност учесника 
у саобраћају, објашњавају у 
овом предузећу.
"Подизање крошњи се ради у 
Козарској улици и планирано 
је орезивање дрвећа у Улици 
Краља Петра првог ослободи-
оца, као и орезивање дрво-
реда у Доњој Љубији. Такође, 
имамо у плану и замјену 
садница, гдје ће се обновити 
један дио дрвореда у Улици 
Милоша Обреновића, као 
и замјена садница у Улици 
Вука Караџића", рекао је Да-
вор Рајлић, стручни сарадник 
за хортикултуру у предузећу 
"Комуналне услуге".

Текст:  Б. Д.

Свакодневна мета напада и неоправданих критика

Фото ''Комуналне услуге''
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I
ЈЗУ Болница „Др Младен Стојановић“Приједор, са сједиштем у 
Приједору, Милана Врховца 1, даје у закуп, путем јавног надметања 
прибављањем писмених понуда пословни простор кафе-кухиње, 
власништво Болнице, који се налази у приземљу зграде Болнице, 
укупне површине 105 м2, за обављање угоститељских и услужних 
ђелатности, са забраном точења алкохола унутар простора.
Пословни простор из ставе 1. ове тачке изнајмљује се у виђеном 
стању. 

II
Почетна цијена закупа износи 31,00 КМ по м2 + ПДВ, што укупно 
износи 3.255,00 КМ + ПДВ.
Закупац је дужан да плаћа и накнаду за електричну енергију, воду, 
гријање и комуналне накнаде у процјењеном мјесечном износу 
од 600,00 КМ, с тим да ће сваки додатни потрошач електричне 
енергије, који закупац унесе у пословни простор, бити додатно 
обрачунат.

III
Пословни простор се издаје у закуп физичким и правним лицима, 
под сљедећим условима: 
- вријеме трајања закупа је пет (5) година уз могућност продужења, 
- пословни простор се издаје за угоститељско-услужну ђелатност, 
- понуђена цијена се изражава по квадратном метру простора и 
не може бити 
  мања од почетне цијене по квадратном метру,
- закупац не може вршити никакву адаптацију простора без 
сагласности закуподавца,
- закупац не може давати изнајмљени простор у поџакуп,
 - учесници у надметању дужани су положити депозит у висини 
почетне цијене закупа за  
   пословни простор за који се надмећу и  доказ о извршеној уплати 
приложити уз понуду, 
-учеснику у надметању, чија понуда буде прихваћена као 
најповољнија, уплаћени депозит остаје као полог на рачуну 
болнице до престанка закупа, а осталим учесницима депозит се 
враћа. 
-ако учесник у надметању чија понуда буде прихваћена као 
најповољнија, одустане од понуде, односно не закључи уговор о 
закупу, губи право на поврат уплаћеног депозита, 
-подразумијева се да подносилац понуде прихвата све услове 
наведене у овом јавном огласу под којима се пословни простор 
даје у закуп.

IV
Пријаве на оглас, односно писмене понуде, које морају бити у 
затвореним омотима (ковертама) и означене именом или називом 
понуђача, предају се непосредно на протокол ЈЗУ Болнице “Др 
Младен Стојановић” Приједор – канцеларија бр. 20, са назнаком: 
– ПРИЈАВА НА ОГЛАС ЗА ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА- НЕ 
ОТВАРАТИ.
Пријава на оглас мора да садржи: 
-податке о називу, односно имену и презимену понуђача, 
-податке о сједишту, односно пребивалишту понуђача (са адресом 
и контакт телефоном), 
-жиро-рачун, односно текући рачун понуђача, 
-понуђени износ закупнине по квадратном метру пословног 
простора исказан бројкама и 
  словима,
-доказ о плаћеном депозиту
-податке о лицу које ће, у име понуђача, присуствовати отварању 
понуда,
- овјерену копију извода из судског регистра, не старије од 6 
мјесеци, фотокопију ЈИБ-а   

   и пуномоћ за заступање - за правна лица,
- копију личне карте за физичка лица, 
Понуда мора бити потписана од стране подносиоца. Уколико је 
понуђач правно лице мора 
бити и овјерена печатом правног лица.

V
Јавно надметање из претходних тачака овог огласа ће се одржати 
уколико буду поднесене најмање двије писмене понуде, у 
противном јавно надметање ће се поновити.

VI
Рок за подношење понуда је 16.12.2022. године до 11 часова.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Отварање понуда и избор најповољнијег понуђача за наведени 
пословни простор, обавиће се у просторији библиотеке у ЈЗУ 
Болници “Младен Стојановић” Приједор, дана 16.12.2022. године 
у 13 часова, од стране комисије коју ће посебним рјешењем 
именовати директор установе.
Отварању понуда могу приступити само понуђачи или њихови 
пуномоћници са потписаном и овјереном пуномоћи, којом 
приликом ће се моћи извршити и увид у све понуде и осталу 
документацију.
Закуп пословних простора додијелиће се оном учеснику јавног 
надметања који понуди највиши износ закупнине по квадратном 
метру за простор, који је предмет јавног надметања, уз услов да 
понуђена цијена не може бити мања од цијене из тачке 2. овог 
огласа . 
Понуђачи ће бити писмено обавијештени о коначном резултату 
избора (укључујући и одлуку о евентуалном поништењу).
Понуђач чија је понуда утврђена као најповољнија, дужан је у 
року од 15 дана од дана коначности одлуке закључити уговор о 
закупу пословног простора.
Уколико најповољнији понуђач не закључи уговор о закупу у 
року из претходног става, уговор ће се закључити са слиједећим 
најповољнијим понуђачем. 
Уколико два или више понуђача понуде једнак износ закупнине 
за пословни простор, предност ће имати понуђач чија је понуда 
раније приспјела.

VII
Депозит за учешће на јавном надметању за пословни простор 
износи 3.225,00 КМ.
Депозит за наведени пословни простор, може се уплатити на 
благајни ЈЗУ Болнице “Др Младен Стојановић” Приједор  (Управа 
Болнице, канцеларија бр. 28) или на жиро рачун ЈЗУ Болнице “Др 
Младен Стојановић” Приједор број 5510370001135687 који се 
води код Уницредит банке А.Д. Бањалука, филијала Приједор. 
Ако најповољнији учесник на јавном надметању одустане од 
прихваћене понуде, губи право на поврат положеног депозита. 
Осталим понуђачима на јавном надметању чија понуда не буде 
прихваћена, а нису одустали од понуде депозит ће бити враћен 
најкасније у року од 8 дана од дана јавног надметања.

VIII
Пословни простор се може погледати, уз претходну најаву, сваког 
радног дана од 10.00 до 13.00 часова. Контакт особа – Душко 
Новковић, шеф одсјека обезбјеђења, број телефона 065/071-254.

                                                                     
                                                                                              ДИРЕКТОР

                                                       Андрија Вукотић,др мед., с.р.
                                                 специјалиста педијатрије

                                                     супспецијалиста неонатологије      

На основу члана 24. Статута ЈЗУ Болница “Др Младен Стојановић” Приједор и Одлуке о начину и условима давања у закуп пословног 
простора кафе-кухиње бр. 5889/22., коју је донио Управни одбор установе дана,23.11.2022. године, директор ЈЗУ Болница “Др 
Младен Стојановић” Приједор расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
о давању у закуп пословног простора
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У оквиру обиљежавања 17 децем-
бра Свете Варваре-Дана Рудара, 
одајемо почаст и сјећамо се на-
ших погинулих и умрлих рудара.

Слава им 
и велико хвала!

Помен погинулим и умрлим руда-
рима одржаће се испред дирек-
ције рудника „РЖР Љубија“ у 
спомен парку, дана 10.12.2022. 
године са почетком у 10 часова, 
па овим путем обавјештавамо 
њихове породице и радне колеге.

17430

Дана 1.12.2022. у 76 години живота 
преминуо је наш драги

СТАНКО-ЋАНЕ (Ђурађ) МИЉЕВИЋ
Хвала ти што си био најбољи супруг, отац, дјед и прадједа. 
С љубављу ћемо те спомињати, по добром памтити и у срцу 
носити.
Заувијек ћеш остати вољен и никад заборављен.
Твоја супруга Перса, кћерке Драгана, Гордана и Сања, зетови 
Мирко, Зоран и Миленко, унуци Душко, Александра, Станко, 
Моника и Анастасија, праунуци Душан и Лазар. 17436

Најдражем

НИКОЛИ АНТОНИЋУ

Како се помирити са судбином да ниси 
више међу нама. У нашим срцима 
и мислима увијек си и остаћеш вјечно.
Много нам недостајеш и много 
те волимо.
Почивај у миру анђеле наш.
Породица Балтић.

17435

Сјећање

Отпутовала си у неки 
други облик живота, 
али још увијек си ов-
дје са нама, жива у 
нашим срцима.

71222

РАДОВАН 
ТРЕБОВАЦ

(9.12.2012-2022)

МУХИБА 
ТРЕБОВАЦ

(20.10.2021-2022)

Оставио си дубок и 
неизбрисив траг у 
нашем сјећању.
Нек ти је мир у цар-
ству небеском.

Дана 11.12.2022. навршава се тужна година 
од смрти нашег драгог оца и дједа

ДРАШКА ТОШИЋА
(1952-2021)

Драги наш, ево прође и година дуга тешка и 
тужна од како ниси више са нама и  уз нас.Постоји 
нешто што никада неће умријети и нестати а то је 
успомена на тебе. Не можемо те вратити али те 
можемо заувијек чувати у нашим срцима.
Много нам недостајеш, почивај у миру божијем.
Твоје кћерке: Тијана и Дијана, зетови Жељко и 
Драган, унучад Марија, Марко, Лука и Уна.

17432

Дана 11.12.2022. навршава се тужна година 
од изненадне смрти нашег драгог супруга, 
оца и брата

ДРАШКА ТОШИЋА
(1952-2021)

Тога дана обиљежићемо годишњи помен, 
посјетићемо његов гроб. Позивамо родбину, 
пријатеље и комшије да нам се придруже.
Вријеме пролази али сјећање и туга у нашим срцима траје заувијек.
Твоји: супруга Душанка, син Тихомир и брат Боро.

17432

Дана 13.12.2022. навршава се тужна година 
од како није са нама наша драга

БОСА МИКИЋ
(1930-2021)

Година прође, а туга и бол остају у срцима оних који те воле.
Твоји: снаха Нада, унучад Бојан и Бојана са породицама.

17433

Дана 5.12.2022. u 94 години живота 
преминуо је наш драги

ЉУПКО МИКИЋ
(1929-2022)

С љубављу и поштовањем вјечно ћемо те чувати и носити 
у нашим срцима и мислима.
Твоји: снаха Нада, унучад Бојан и Бојана са породицама. 17433

Последњи поздрав 
драгом дјеверу и стрицу

ЉУПКУ МИКИЋУ
(1929-2022)

Марија, Весна, Зоран и Гоца.

17434

Последњи поздрав 
драгом брату, 

дјеверу и стрицу

ЉУПКУ МИКИЋУ
(1929-2022)

Симо, Стојанка, Горан и Милан.

17434

Ваши: Дијана, Сања и Славен.

МАЛИ  
ОГЛАСИ

- Озбиљан здрав мушкарац тражи озбиљну жену, око 60 
година, за заједнички лијеп и складан живот. Јавити се 
можете на број: 064/42 43 610.

- Издајем намјештену гарсоњеру и близини центра 
града, обезбјеђен интернет, паркинг и остале 
погодности. Информације на број: 065/875-428

ОГЛАШАВАЈТЕ
У КОЗАРСКОМ

ВЈЕСНИКУ
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Дана 10.12.2022., у суботу,  
навршава се четрдесет тужних дана 
од како није са нама наш вољени

НИКОЛА 
АНТОНИЋ

Сунце наше, Анђеле наш, окрутна судбина те узе од твојих најмилијих 
и остави нам бол и тугу која раздире душу и срце.
Живиш и живјећеш у срцима оних који те највише воле.

Твоја мама, баба и дјед.
Тога дана, у 11 часова на гробљу Пашинац дајемо четрдесетодневни 
помен, позивамо родбину, пријатеље и комшије да нам се придруже.

17428

НИКОЛА 
АНТОНИЋ

(2004-2022)

Био си друг, пријатељ, брат све што 
један човјек може да буде. А сада 
си отишао у неки бољи свијет пун свјетлости и безусловне љубави. 
Оставио си неизбрисив траг у свима нама и у свим нашим срцима, 
лијепе успомене и добра дјела која си чинио током боравка на овом 
свијету. У нама и с нама остаће вјечно твој осмијех, твоја ведрина и 
твоја доброта.
Анђеле наш чувамо те и волимо, путуј спокојан.

Твоји другари. 17429

У суботу 10.12.2022. на гробљу у Г. Јеловцу 
дајемо четрдесетодневни помен

МИЛОРАДУ ПЕТРИЋУ
(1938-2022)

Вријеме које пролази неће донијети 
заборав, него неизмјерну љубав и сјећање. 
С поносом чувамо успомену на тебе. Нека те 
чувају анђели онако како си ти чувао нас.
Твоји најближи: супруга Драгиња, син Саван, 
снаха Мирјана, унучад Анђела и Ђорђе. 17431

Дана 8.11.2022. напустио нас је наш вољени 
отац и дједа

МИЛОРАД ПЕТРИЋ
(1938-2022)

Фалиш нам у сваком тренутку, у свакој 
радости и тузи. Увијек си у нашим мислима 
и заувијек у нашим срцима.
Почивај у миру.
Кћерка Слободанка, зет Тихомир, унучад Бојан и Тања са породицама.

17431

Тужно сјећање

Кћерка Данијела, зет Александар, 
унуке Анастасија и Александра.

17427

РАНКО САВИЋ
(2020-2022)

ДУШИЦА САВИЋ
(2021-2022)

Тужно сјећање

Мира и Александар Савић

17427

РАНКО САВИЋ
(2020-2022)

ДУШИЦА САВИЋ
(2021-2022)

Дана 10.12.2022. навршава се 30 година 
од погибије мог сина

ПРЕДРАГА ВУКOЈЕВИЋА
Рођен 8.3.1973 у Санском Мосту

Вријеме пролази ...
Тешко је живјети рањеног срца и бола 
у души, али увијек си са својом мајком 
у срцу мом.
Твоја мајка Радојка.

17410

Дана 10.12.2022. навршава се 30 година 
од погибије мог јединог брата

ПРЕДРАГА ВУКОЈЕВИЋА
Рођен 8.3.1973 у Санском Мосту

Велика је туга и бол у срцу мом како 
изгуби јединог брата свог. 
Твоја сестра Биљана која те никад 
не може пребољети.
Сестра Биљана са породицом.

17410
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У прољеће 1942. године појавио се први број "Козарског партизанског вјесника", у издању партизанског Обавјештајног бироа Другог 
крајишког (козарског) НОП одреда "Младен Стојановић". У љето 1975. године изашао је први број послије Другог свјетског рата.

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

Припремиo: Зоран Јелић

Прoтеклoг викeндa oдржaн је први 
Вaрaличaрски куп грaдa Приjeдoрa, нa 
кojeм je учeствoвaлo  прeкo  чeтрдeсeт 
спoртских  рибoлoвaцa. 
Пoрeд  дoмaћих  снaгa, били су ту и ри-
бoлoвци из Бaњa Лукe, Лaктaшa, Сaн-
скoг Moстa, Кoзaрскe Дубицe, a билo je 
и тaкмичaрa из Aустриje.
Првo мjестo припaлo je Слoбoдaну 
Бajићу из Лaктaшa, a другo Mирoслaву 
Jeфтeнићу из Приjeдoрa.
Кaкo кaжу тaкмичaри, услoви су били 
идeлaни, вoдa joш бoљa, a oргaнизaциja 
врхунскa. Taкo мисли и Oстoja Грубље-
шић, кojи je oсвojиo трeћe мjeстo нa 
тaкмичeњу, aли кoмe je припaлa и чaст 
дa ухвaти нajдужу рибу – штуку од 87 
цм.

„Oргaнизaтoри су сe пoтрудили мaк-
симaлнo, ствaрнo je дoбрo oргa-
низoвaнo  и вeлики брoj тaкмичaрa je 
дoшao. Oвe гoдинe сaм  биo нa Врбaсу, 
нa Змajeвцу у Кључу.  Први пут је у При-
jeдoру и мислим  дa je oвo jeднa дoбрa 
причa „, кaзao je Грубљeшић. 
Oргaнизaтoри из Спoртскoг рибoлoв-
нoг друштвo „Сaнa“ пoручили су дa им 
je нaмjeра  дa oвo прeрaстe у трaди-
циjу и нeштo пo чeму ћe Приједoр бити 
прeпoзнaтљив у гoдинaмa кoje слиjeдe.
„Инaчe, вaриличaрeњe je врстa ри-
бoлoвa вjeштaчким  мaмцимa, кojимa 
сe нajвишe лoвe грaбљивицe у слaт-
кoвoдним риjeкaмa.  Групa eнтузиjaстa 
из нaшeг  удружeњa je дoшлa нa идejу 
дa нaпрaвимo тaкмичeњe кoje ћe 
прeрaсти у нeштo трaдициoнaлнo“,  
рeкao je прeдсjeдник СРД „Сaнa“ Ни-
кoлa Гaврaнoвић.
Сaнa, Гoмjeницa, jeзeрa у Приjeдoру, 
итeкaкo имajу штa дa пoнудe, и oви 
водoтoци су бoгaти рибoм, и тo je нeштo 
штo трeба  искoрисити, aли и чувaти 
и нa тoмe сe интeнзинo рaди, кaжу у 
oвoм рибoлoвaчкoм друштву.
Пoкрoвитeљ првoг  Вaрaличaрскoг  купa  
биo  je Грaд Приjeдoр.

OДРЖAН КУП ГРAДA У ВAРAЛИЧAРСTВУ
SPORT

КК „ХAНTEРС“ ДУПЛOM ПOБJEДOM 
ПРOСЛAВИO РOЂEНДAН

КК „Хaнтeрс“ 16. рoђeндaн oбиљeжиo 
je нa нajбoљи мoгући нaчин, дуплoм 
пoбjeдoм. Кaдeти „Хантeрс-a“ сaв-
лaдaли су eкипу „Бaскeт 2000“ у ПКO 
Бaњaлукa, дoк су у Другoj лиги, групa 
Зaпaд, сeниoри у гoстимa, у Шипoву, пo-
биjeдили eкипу КК „Пливa“ рeзултaтoм 
62:59.
„To нaм je билa пoсeбнa чaст, jeр смo 
нajмлaђи у лиги. Дaje нaм дoстa eлaнa зa 
дaљe. КК „Хaнтeрс” je oвим пoбjeдaмa 
прaктичнo прoслaвиo рoђeндaн.  У тoм 
стилу и нaстaвљaмo, a  вeликo слaвљe 
припрeмићeмo зa пунoљeтствo клубa “, 
кaжe Бojaн Majкић, трeнeр кaдeтскe и 
сeниoрскe eкипe „Хaнтeрсa“.
Oвaj кoшaркaшки клуб трeнутнo брojи 
130 члaнoвa, дjeчaкa и дjeвojчицa, уз-
рaстa oд шeст дo 19 гoдинa.

ВУКИЋ ЗЛATНИ У КРУПИ

 Пoбjeднички низ  „Приjeдoр Спaртaк“  нaстaвиo je пoбjeдoм 
oд 90:85 нa гoстoвaњу кoд кoшaркaшa „Aкeдeмиje Бoрaц 
MП“  у Бaњaлуци. Нajeфикaсниjи у рeдoвимa приjeдoрскoг 
тимa биo je Ивeтић сa 24 кoшa, a прaтили су гa Лулић сa 21 
и Стaнкoвић сa 17 пoeнa. У прoтивничкoм тиму  нajвишe 
кoшeвa, њих 25, пoстигao je Aрнaут. 
Билa je oвo сeдмa пoбjeдa „Приједoр Спaртaкa“ у oсaм 
oдигрaних кoлa Првe лигe РС. У нaрeднoм кoлу дoчeкуjу 
eкипу „Слoбoдe 73“ из Нoвoг Грaдa.

„ПРИJEДOР СПAРTAК“ 
НEЗAУСTAВЉИВ

Рукoмeтaши  OРК  „Приjeдoр“  oдигрaли су нeриjeшeнo 
23:23 прoтив “Чeлинцa”. Сусрeт je биo изjeднaчeн, игрaлo 
сe гoл зa гoл, тaкo дa je крajњи исхoд нa крajу и биo рeaлaн. 
У тиму “Приjeдoрa” нajeфикaсниjи су били Дaвид Ђaкoвић 
сa oсaм, Шкaрић сa пeт и Кeцмaн сa чeтири пoстигнутa гoлa. 
Tрeнeр “Приjeдoрa” Joвицa Рaдaкoвић смaтрa дa je игрa 
њeгoвe eкипe мoглa и мoрaлa бити  бoљa, тe дa je oвo jeд-
нa oд лoшиjих пaртиja кoje су пружили у дoсaдaшњeм тoку 
сeзoнe
 “Приjeдoр” сa 11 oсвojeних бoдoвa трeнутнo зaузимa трeћe 
мjeстo у Другoj лиги, кoje диjeли сa брчaнским “Пeрихeлoм”.

РEMИ “ПРИJEДOРA” 
И “ЧEЛИНЦA”

У Бoсaнскoj Крупи прoтeклoг викeндa oдржaн je “Фeникс 
Oпeн 2022”, пoсљeдњи кaрaтe турнир у oвoj гoдини. Нaсту-
пилo je 309 тaкмичaрa из 20 клубoвa, кojи су рaдили у 505 
кaтeгoриja, a мeђу  њимa су били тaкмичaри приjeдoрскoг 
Кaрaтe клубa “Шoдaн”. Вук  Вукић je oдличним нaступoм 
избoриo злaтну мeдaљу, дoк je Aлeксa Кeчa у кaтaмa биo 
брoнзaни.
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