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„Козарски вјесник“ у Брезичанима

ДA JE НE ВOЛИMO, OНA БИ 
ДOСAД ПРOПAЛA

ДУЖЕ 
ПОРОДИЉСКО 
БОЛОВАЊЕ, 
АЛИ НЕ 
НА ТЕРЕТ 
ПРИВРЕДНИКА

Борислав 
Бојић, 
командант, 
политичар, 
пчелар...

„КРОЗ МУЗИКУ 
ПРЕДСТАВЉАМ 
ТРАДИЦИЈУ И КУЛТУРУ 
СРПСКОГ НАРОДА“

ЦРКВA 
БРВНAРA У 
OМAРСКOJ

Мјере пронаталитетне 
политике: да ли ће Српска 
ићи за примјером Србије?

Даница 
Црногорчевић, 
највећа 
регионална 
звијезда  етно и 
духовне музике



"Уз попуњен захтјев за издавање 
рјешења о легалности, потребно 
је доставити геодетски снимак 
са котама објекта, те податке о 
земљишту, како би се утврдило 
да ли су ријешени имовинско-
правни односи над земљиштем 
и које се рјешење може издати 
- о легалности или оно које 
мијења накнадну грађевинску и 
употребну дозволу. Наравно, уз 
предуслов да се докаже постојање 
објекта прије 1991. године или 
за индивидуалне стамбене и 
стамбено-пословне објекте до 
400 метара квадратних бруто 
површине, до 2013. године", 
рекао је начелник Одјељења 
за просторно уређење града 
Приједора, Данијел Зрнић.
Измјеном и допуном Закона о 
легализацији, промијењен је 
начин доказивања постојања 
објекта до дефинисаног периода, 
тако да је прописано да, на захтјев 
органа који издаје рјешење 
о легалности,(Одјељење за 
просторно уређење), Републичка 
управа за геодетске и имовинско-
правне послове издаје увјерење 
којим се потврђује да се на 
дигиталним ортофото плановима 
РС налази објекат. Ортофото 

планови су рађени у периоду 
до краја 1991. године и од 2012. 
до 2013. године. У надлежном 
одјељењу истичу да ниједан 
захтјев неће остати неријешен.
"Ми их рјешавамо сукцесивно. 
Сваки захтјев је специфичан за 
себе, прилазимо му с великом 
пажњом. Похвалио бих сарадњу 
са Републичком геодетском 
управом. Након што грађани 
поднесу захтјев, колеге у 
одјељењу за просторно уређење 
службеним путем шаљу захтјев 
Републичкој геодетској управи, 
одакле нам на основу ортофото 

снимка из 2012. и 2013. године, 
шаљу увјерење да је те године на 
том мјесту постојао тај објекат. На 
основу тога правимо рјешење о 
легалности", истиче Зрнић.
Додаје да су грађани веома 
упућени у ову тематику, што 
потврђује и бројка од више 
стотина захтјева поднесених 
за протеклих пар мјесеци, или 
десетак захтјева дневно.
"За подношење захтјева за 
издавање рјешења о легалности, 
није битно шта је планом 
предвиђено, да ли се објекат 
налази у неком водозахвату или 
појасу пута. Практично овом 
измјеном закона утврђује се 
легалност објекта и предвиђа се 
да се већи број објеката може 
легализовати. Сви објекти испод 
400 метара квадратних бруто 
грађевинске површине спадају 
у овај захтјев за легализацију", 
рекао је Зрнић.

ИЗВОЗИМО 
ЉУДЕ, А 
УВОЗИМО 
СВЕ 
ОСТАЛО

ДОСАД ЗАПРИМЉЕНО 
500 ЗАХТЈЕВА ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈУ

КОМЕНТАР

Празнике који су за нама на 
својој родној груди провело је 
и хиљаде оних који су трбухом 
за крухом напустили Босну и 
Херцеговину. За празничним 
породичним трпезама, на 
концертима и слављима у уго-
ститељским објектима током 
прошлих десетак дана напуни-
ли су батерије и поново спако-
вали кофере за вишемјесечно 
одуство из отаџбине. До сље-
дећих празника. Према неким 
процјенама само у 2021. годи-
ни из БиХ је отишло 170.000 
људи , а током прошле деце-
није неколико стотина хиља-
да. Недавно смо разговарали 
са једним пољопривредником 
у околини Приједора. Рече да 
се нада да би се током ове го-
дине они који су отишли могли 
вратити на своја огњишта због 
свјетске кризе. Вјерује да би 
сви они који посједују имања 
на селима могли живјети од 
пољопривреде. Међутим, они 
који су отишли немају такве 
планове. Претежно кажу да 
је већа плата оно што их мо-
тивише да и даље остану у 
иностранству. Одлазе,  иако их 
у туђини од овог мјесеца оче-
кују и дупло већи трошкови 
за режије. Према процјенама,  
људе ћемо и ове године нај-
више да извозимо у иностран-
ство. Истовремено увозимо 
у огромним количинама све 
оно што производе они који 
су одлучили да остану у БиХ. 
Воћари из Републике Српске 
кажу да не могу продати своје 
домаће крушке јер су марке-
ти пуни јефтинијих крушака 
из Чилеа и Аргентине. Умјесто 
домаћих јабука у продавни-
цама су јабуке из Италије и 
Пољске, сумњивог квалитета. 
Македонске јабуке чији је из-
воз забрањен у Европску Унију 
због пестицида у плодовима, 
код нас се без проблема про-
дају. Воћарство је само један 
примјер. Увозимо и све оста-
ло, од игле до локомотиве, а 
дјецу које је све мање рађамо 
за иностранство.

Измјене и допуне Закона о легализацији бесправно 
изграђених објеката

Новинар 
Бојана Мајсторовић

Исплата субвенција каматне стопе на стамбене кредите

По неким процјенама, у 
Приједору има више од 
4.000 бесправно саграђених 
објеката, којима су, у 
највећем броју, расељене 
особе рјешавале своје 
стамбено питање.

Текст: Деборах Совиљ
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ОДОБРЕНО 95 ЗАХТЈЕВА 

У Одјељењу за просторно 
уређење града Приједора, 
досад је запримљено 500 
захтјева за бесплатну лега-
лизацију објеката изграђе-
них до 2013. године. Рок за 
подношење захтјева није ог-
раничен 

У Приједору је у сриједу 
почела исплата субвен-
ција један одсто каматне 
стопе на стамбене креди-
те, за младе и младе брач-
не парове. На јавни кон-
курс у 2022. године стигло 
је 96 пријава. Одобрено 
је 95 захтјева, док један 
није испуњавао услове 
конкурса, рекао је Драган 
Вученовић, шеф градског 
Одсјека за спорт и невла-
дине организације. Он је 
подсјетио да Град Прије-

дор од 2019. године реа-
лизује овај програм те да 
су досад одобрена укупно 
223 захтјева за субвенцио-
нисање каматне стопе. Из 
градског буџета за ове на-
мјене издвојено је 80.000 
КМ. 
"Одлука о додјели суб-
венције каматне стопе 
објављена је на званич-
ном сајту Града. Циљ ре-
ализовања програма суб-
венције каматне стопе 
на стамбене кредите за 
младе и младне брачне 
парове је стварање усло-

ва за останак младих 
у Републици Српској 
и Приједору те подр-
шка развоју породице 
кроз омогућавање што 
повољнијих услова 
за стамбено збриња-
вање", истакао је  Вуче-
новић. 
Како је речено, Град 
Приједор ће наставити 
пружати подршку мла-
дим и младим брачним 
паровима кроз разли-
чите мјере пронатали-
тетне политике.

Текст: Д. С. 

Вученовић: циљ останак 
младих у Српској и Приједору

Зрнић: - Сваком захтјеву прилазимо с великом пажњом.



Прoшлe гoдинe Пoљoприврeднa 
зaдругa „Кooпeрaтивa“ дoбилa je нa 
кoриштeњe хлaдњaчу у Oмaрскoj. 
Зaдругa je oд кooпeрaнaтa oткупилa 
oкo 200 тoнa вoћa и смjeстилa гa у 
двиje кoмoрe, чиjи je кaпaцитeт 400 
тoнa. Диo вoћa углaвнoм сe плaсирa 
у вeћe тргoвaчкe мaркeтe, a пуштeнa 
je у пoгoн и линиja зa прoизвoдњу 
сoкoвa. „Крeнули сa прoизвoдњoм 
сoкoвa, a линиja je кaпaцитeтa 300 
литaрa пo jeднoм  сaту. Tрeнутнo 
прoизвoдимo сoк oд jaбукe кojу 
смo чувaли у хлaдњaчи. Jaбукa je 
билa у кoнтрoлисaним услoвимa, 
вршимo дoдaтнe прeглeдe, пaси-
рaњe и циjeђeњe, кaкo би дoбили 
квaлитeтaн сoк“, кaжe прeдсjeдник 
Упрaвнoг oдбoрa „Кooпeрaтивe“, 
Дaлибoр Joвић. 
У зaдрузи истичу дa je прeтхoднa 
гoдинa билa сушнa и дa je вoћe рaз-
личитoг квaлитeтa. Нeдoстajaлo je и 
искуствa с oбзирoм дa сe први пут 
рaди сa хлaдњaчoм. „Oвo je билa 
прoбнa гoдинa. Нисмo имaли иску-

ствa, сaд гa вeћ имaмo и знaмo  кaкo 
сe    у хлaдњaчи може чувaти шљивa, 
крушкa, jaбукa и другo вoћe. Oтку-
пили смo и дeсeтaк тoнa кeстeнa дa 
видимo кaкo сe пoнaшa у хлaдњa-
чи. Увjeрили смo сe дa сe кeстeн 
дoбрo мoжe чувaти у хлaдњaчи, 
aли у нeдoстaтку нeoпхoднoг иску-
ствa, нисмo смjeли oткупити вeћe 
кoличинe. Сву кoличину кeстeнa 
смo у крaткoм рoку плaсирaли нa 
тржиштe. Плaнирaмao дa у oвoj гo-
дини oзбиљниje уђeмo у oткуп шум-
ских плoдoвa, a вjeрoвaтнo и гљивa“, 
нaглaшaвa дирeктoр „Кooпeрaтивe“ 
Рaдивoj Вуjкoвић.
У Пoљoприврeднoj зaдрузи 
„Кooпeрaтивa“ истичу дa je у плaну 
прoширивaњe прoизвoдних пoгoнa. 
Aкo свe будe ишлo кaкo je зa-
мишљeнo, ускoрo ћe, пoрeд сoкoвa, 
из хлaдњaчe у Oмaрскoj излaзити 
дoмaћи џeмoви и мaрмeлaдe. Бићe 
ту и дeстилeриja и дoмaћa рaкиja. 
Приje тoгa нeoпхoднo je изгрaдити 
joш jeдaн oбjeкaт. У „Кooпeрaтиви“ 
истичу дa je крoз прojeкaт oбeз-
биjeђeн знaчajaн диo срeдстaвa, a 

свe дeтaљe oчeкуjу дa ћe дoгoвoри-
ти сa лoкaлнoм упрaвoм, oд кoje 
тaкoђe oчeкуjу пoдршку. 

ПOЧEЛA ПРOИЗВOДЊA СOКOВA
Хлaдњaчa у Oмaрскoj

Јутро, Божићна литургија у 
цркви Свете Тројице. Црква 
дупке пуна. Напољу неколико 
људи, јутро лијепо,некако све-
чано тихо, стојим пред храмом 
и причам с познатим и мање 
познатим. Онако у пролазу че-
ститамо Божић. Жеље једно-
ставне, научене, стају  у  про-
сто проширену реченицу  „ Да 
буде здравља и среће, а оста-
лог ће ваљда  бити!  Чега не 
знам. Посла, већих плата, срет-
них љубави, путовања,  бољих 
пријатеља, мање злобе и ого-
варања, мање ситничарења, 
бахатости, подметања ,  а више 
топлих и отворених погледа... 
Сами ваљда бирамо те своје 
личне „среће“.  И људе с којим 
их дијелимо. Да им уљепшамо 
или покушамо ујебати живот. 
Прва опција лично ми је увијек 
једноставнија. Између осталог, 
не замара...  Дан Божића дије-
лила сам зато на заједничкој 
трпези коју су припремиле вје-
ште руке моје Верке, а поподне 
у дружењу с Радом, женом која 
ми је за 24 сата исплела три 
пара приглавака.  За плетење 
вунених чарапа, које су отишлe 
на поклон, Рада није  хтјела ни 
пфенинга. Каже ми „ забавља 
ме то, не знам шта би сад 
друго радила“.То што пази на 
стоку, одржава имање за три 
мушкарца,има  краве, свиње, 
овце, кокоши, неколико паса, 
прави  зимницу, од компота до 
ликера којим само она зна име 
, то се за Раду  на рачуна.  Рада 
припада ријетким људима који 
се знају одлично шалити на вла-
стити рачун. Одвали нешто, у 
вези свог изгледа, обично фри-
зуре која стрши на све стране 
попут моје и онда се грохотом 
смије. Заразно, нема шансе да 
останеш имун. Смијех је код ње 
лијек,  па кад ти Рада пожели 
здравље и срећу у овој новој, 
то има смисла. Осим ако сам 
не радиш против себе и смислу 
да испалиш  више од 20 днев-
но, све с  несаницом коју су на-
правиле ситне  дневне клопке 
од којих користи или бриге, на 
крају баладе  имају само њи-
хови аутори. Зато би  оној  че-
ститки с почетка приче, „желим 
ти здравља и среће,“ ваљало 
додати  и једну Раду која ће ти 
дан насмијати.  И годину која 
је пред нама.У времену скром-
ном више и боље не може. 

СТ
АВ ЖЕЛИМ ВАМ 

ЗДРАВЉА, 
СРЕЋЕ И 

ЈЕДНУ РАДУ...
Пише: Мира Згоњанин

Текст: Зоран Совиљ
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Први пјешадијски батаљон Шесте 
пјешадијске бригаде Оружаних сна-
га БиХ организовао је пријем по-
водом најрадоснијег хришћанског 
празника - Божића. Пријему су при-
суствовали  представници војске, 
локалне власти и цивилног друштва.
"Град Приједор има одличну са-
радњу са овим дивним људима, 
са нашим војницима. То су заиста 
коректни људи који су увијек ту за 
наше суграђане. Када је било најте-
же, били су уз наше суграђане, када 
су нас погодиле елементарне непо-
годе, а сарађујемо и у оквиру спор-
тских, хуманитарних и културних 
манифестација", рекао је Слободан 
Јавор, градоначелник Приједора.  
Пуковник Драган Малић, врши-
лац дужности команданта Првог 
пјешадијског батаљона Шесте пје-
шадијске бригаде истакао је да је 
традиционални божићни пријем 

прилика да угосте сараднике са под-
ручја града Приједора.
"Божић је наш најрадоснији 
хришћански празник, али и дан оку-
пљања, када се окупљамо у оквиру 
наше породице, пријатеља и драгих 

људи. Тако смо и ми на овом прије-
му окружени нама драгим људима 
и сарадницима, с којима дуго са-
рађујемо у извршењу заједничких 
задатака. Надамо се да ће тако бити 
и у будућности", рекао је Малић. 

ТРАДИЦИОНАЛНИ БОЖИЋНИ ПРИЈЕМ У 
КАСАРНИ "ЖАРКО ЗГОЊАНИН"
Текст: М. Шодић 

Са пријема у касарни "Жарко Згоњанин" 

ДOБРO JE ДA ИMA ГДJE 
ЗAРAДИTИ
У хлaдњaчи ниje jeднoстaвнo и 
лaкo рaдити ни љeти ни зими, 
мeђутим рaдници хлaдњaчe у 
Oмaрскoj су зaдoвoљни. Oни 
имajу jeднoстaвну пoруку, 
сaбрaну у двиje рeчeницe. 
Дoбрo je штo je хлaдњaчa 
пoчeлa дa рaди и oмoгућилa и 
нaмa дa рaдимo. Дoбрo je штo 
имaмo гдje дa рaдимo и дa 
зaрaдимo зa живoт. 
Кaдa нeгдje у прoдaвници, 
мaркeту или тржнoм цeнтру 
видитe сoкoвe нa кojимa 
пишe „Кaпи с Кoзaрe“, тo су 
упрaвo сoкoви прoизвeдeни 
у хлaдњaчи у Oмaрскoj. To je 
прoизвoд вриjeдних руку oвих 
рaдникa кojи су срeтни штo су 
дoбили мoгућнoст дa рaдe.
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Рат је био тежак, а тежак нам је и 
мир из много разлога. Многи од 
оних који су створили Републику 
Српску тешко живе и на маргина-
ма су и догађаја и одлучивања. 
Гдје је ту правда?
Док је трајао рат много тога се 
догађало на простору цијеле Ре-
публике Српске и БиХ. Били смо 
најбоља војска на свијету, не само 
зато што смо били свјесни да води-
мо битку за опстанак српског на-
рода на овом простору, већ и због 
тога што смо против себе имали 
и такозвану муслиманску Армију 
БиХ, Хрватско вијеће одбране, 
припаднике регуларне Војске Хр-
ватске, припаднике радикалних 
исламиста из арапских земаља, 
као и моћну машинерију, какав је 
НАТО савез.
Сложићете се кад кажем да нема 
лаганог рата, а да је мир који је 
наступио након трагичног сукоба 
у региону донио бројне недаће, 
не само демобилисаним борцима 
и инвалидима, породицама које 
су изгубиле своје најмилије, него 
и свим људима који су остали да 
живе у Републици Српској. Прела-
зак из ратног у мирнодопске усло-

ве подразумијева „суочавање" са 
стварним животом и реалним жи-
вотним потребама. Народ смо који 
је научио да од једне марке пра-
ве три, да се навикава и прихвата 
све што га снађе, а да и данас, с 
разлогом, постоји незадовољство 
начином рјешавања основних жи-
вотних проблема борачких катего-
рија. Жалосно је што и након више 
од двије и по деценије од завршет-
ка рата, има људи којима се нисмо 
одужили на адекватан начин.
А, да је било правде,овај рат не би 
се ни догодио, не би гинули наши 
најбољи синови, не би људи бје-
жали са родних огњишта и у избје-
глиштву и непознатом окружењу 
тражили спас зе себе и своје поро-
дице.

Постоје ли рјешења која би задо-
вољила и борачку популацију и 
могућности политичког система, 
економског стања и републичког 
буџета?
Ако постоји добра воља, постоје и 
квалитетна рјешења! Ако постоји 
искрена намјера, доћи ће и до ис-
креног разговора! Бојим се да још 
нисмо дошли у ситуацију да репу-
бличко руководство и представни-
ци удружења проистеклих из Одб-

рамбено-отаџбинског рата на овај 
начин покушају ријешити спорна 
питања. Јер, једино исправно и 
могуће рјешење је системско рје-
шење, али, опет понављам, без 
скривених намјера и покушаја ос-
тваривања личних интереса. Жао 
ми је што је нејединство представ-
ника борачких категорија допри-
нијело ситуацији да они које пред-
стављају ни данас не могу рећи да 
су, суштински, задовољни оним 
што је урађено.
Није све ни лоше, да будемо до 
краја искрени. Чини ми се да су 
демобилисани борци, уз дужно 
поштовање породицама погинулх, 
остали „најкраћих" рукава. Зато 
мислим да понајвише треба ура-
дити на побољшању њиховог ста-
туса. Одговорно тврдим да за тако 
нешто има довољно простора. 
Наравно, вратићу се на почетак, 
ако постоји добра воља и искрена 
намјера свих учесника у евентуал-
ним преговорима.

Колико су и сами демобилисани 
борци криви за свој положај с об-
зиром на нејединство, подјеле и 
међусобне оптужбе?
Као бивши предсједник Борачке 
организације Републике Српске у 

послијератном периоду, и те како 
знам шта значи нејединство у на-
ступу пред иадлежнима. Уложио 
сам много труда и енергије да по-
кушам, условно речено, помири-
ти нас међусобно како би имали 
више маневарског простора када 
је ријеч о остваривању права де-
мобилисаиих бораца, ратних вој-
них инвалида и породица погину-
лих. 
И данас сам, као човјек, тужан и 
разочаран што ми то није пошло за 
руком у пуном капацитету. У рату 
смо били једно, послије рата је 
свако размишљао на други начин у 
смислу потреба и приоритета у рје-
шавању проблема. Разишли смо се 
у бројне организације и удружења 
што се, пракса је показала, није 
донијело ништа добро демобили-
саним борцима који су очекивали 
много боља и квалитетнија рје-
шења. 
Наша снага треба да се огледа у 
заједништву, одлучношћу и снаж-
ним порукама које неће бити тек 
пусте ријечи. Наравно, није про-
блем само у представницима бо-
рачких удружења, не бих желио 
да будем погрешно схваћен јер не 
сумњам да је већина увијек вукла 
потезе за које су сматрали да су у 
датом тренутку исправни за по-
стизање циља.  Одговорност лежи 
и на представницима власти у Ср-
пској. Не само овој, него и свакој 
другој која је одлучивала о поло-
жају борачких категорија све ово 
вријеме. Морало се више и боље! 
Дефинитивно!

Демобилисани борци често за 
неке своје команданте кажу да, 
колико год су били велики у рату, 
толико су у миру допустили да 
буду поткупљени и да гледају 
само свој интерес. Шта бивши ко-
мандант каже на овакве оцјене?
Не сумњам да су борци у праву 
када о појединим командантима 
тако мисле, али с правом могу да 
кажем да је већина бивших коман-
даната у сличној ситуацији као и 
људи са којима су ишли у борбу. 
Многи од нас су били у првим бор-
беним редовмма и нису дубоко у 
позадини издавали наредбе. Због 
тога сматрам да се и овим људи-
ма требало одужити на адекватан 
начин. И они су били борци, прије 
свега, а онда и команданти који су 
имали огромну одговорност.Да-
кле, много лакше и часније је бити 
борац и командант у рату,  него не-
какав руководилац у миру. У рату 
је било све јасно: на једној страни 
смо били ми, организовани у мје-
ри коју је дозвољавала наша тех-
ничка опремљеност и организова-
ност, а са друге стране је био наш 
непријатељ. Дакле, ту су релације 
биле потпуно јасне.
Такође, мора се признати да је 
нашим борцима много теже да се 
данас снађу у новим друштвено-
политичким процесима... 

 Гдје је данас, а гдје сутра Републи-
ка Српска? Може ли се то уопште 
поуздано прогнозирати с обзи-
ром на глобална кретања и не-
извјесности?
Како се испоставило српски по-
сланици су, у вријеме политичке 
нетрпељивости, бујања национа-
лизма и насилног разарања СФР 

Mнoги Приjeдoрчaни Бoрислaвa Бojићa пaмтe кao рaтнoг кoмaндaнтa 4. бaтaљoнa 43. 
мoтoризoвaнe приjeдoрскe бригaдe. Mнoги хвaлe њeгoвo имe и хрaбрoст из тoг пeриoдa. 
Збoг тoгa и нoси oрдeн Mилoшa Oбилићa. У двa мaндaтa биo je прeдсjeдник Бoрaчкe oр-
гaнизaциje Рeпубликe Српскe. Чeтири мaндaтa биo je нaрoдни пoслaник. Пeти мaндaт 
ниje издржao,  jeр гa je смиjeниo тaдaшњи висoки прeдстaвник. Гриjeх je биo штo je СДС 
нa митингу у Брчкoм имaлa Кaрaџићeву слику. Двa мaндaтa биo je у Прeдстaвничкoм 
дoму Пaрлaмeнтaрнe скупштинe БиХ. Збoг нeслaгaњa сa пoлитикoм стрaнкe, нaпустиo 
je СДС и, кaкo je тaдa рeкao зa нaш лист, скинуo „бeтoнскe ципeлe“. Пукoвник je вojскe 
Рeпубликe Српскe. Бojић je и успjeшaн пчeлaр и тo му je, кaжe, нajдрaжa „функциja“. 
Прeдсjeдник je Удружeњa aпитeрaпeутa Рeпубликe Српскe. Савјетник је министра спољ-
не трговине и економских односа БиХ. 
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АКО ПОСТОЈИ ДОБРА ВОЉА, ПОСТОЈЕ 
И КВАЛИТЕТНА РЈЕШЕЊА

Припремио: Зоран Совиљ



У Новом Граду обиљежено је 
30 година од погибије 56 бора-
ца Војске Републике Српске у 

нападу припадника такозване 
Армије БиХ. Парастоси убије-
ним  српским борцима и ци-
вилима служени су у Храму 

Светих апостола Петра и Павла 
и на мјесном гробљу у Пољав-
ницама. Једанаести јануар је-
дан је од најтужнијих датума у 
Новом Граду. Сјећање на стра-
дале борце живи и након три 
деценије, поручено је из ове 
општине. У нападу припадни-
ка такозване Армије БиХ из 
Цазинске Крајине на локали-
тет Сува Међа у Бањанима 11. 
јануара 1993. године погинули 
су припадници Четвртог ба-
таљона Новоградске бригаде. 
Општина Нови Град је 11. ја-
нуар уврстила у календар зна-
чајних датума 2010. године, од 
кад га обиљежава.
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ОБИЉЕЖЕНО 30 ГОДИНА ОД ПОГИБИЈЕ 
56 БОРАЦА У НОВОМ ГРАДУ

Поводом Дана Републике Ср-
пске, 9. јануара, у Новом Граду 
одржана је свечана академија, 
служен парастос у Храму Све-
тих апостола Петра и Павла те 
положени вијенци за 348 бо-
раца овог краја, који су дали 
животе у одбрани Српске. Об-
авеза свих је да њихова жртва 
не буде узалудна те да Српска 
сваки дан буде јача, поручено 
је поводом обиљежавања овог 
датума.
"Наш задатак у наредном пе-
риоду је да младе генерације 
навикнемо на прославу 9. ја-
нуара на достојанствен начин 
и да нам Република Српска све 
више и више јача", рекао је Не-
мања Старчевић, предсједник 
Предсједништва Борачке орга-
низације Нови Град. 
На свечаној академији пово-

дом Дана Републике, приказан 
је документарни филм "Није 
срце од камена јаче", аутора 
Недељка Лајшића. Са Акаде-
мије је поручено да је Репу-
блика Српска гарант мира, си-
гурности и будућности српског 
народа.
"Треба се сјетити свих погину-
лих бораца и ратних војних ин-

валида који су дали много за 
ово што данас имамо", рекао 
је Мирослав Дрљача, начел-
ник општине Нови Град. 
Постхумно је додијељено 
одликовање за Милорада 
Цвјетојевића, који је погинуо 
1994. године на Сувој међи, а 
признање су примили његова 
кћерка Марина и син Младен.

НЕ ЗАБОРАВИТИ ЖРТВЕ 348 БОРАЦА

За заједничку комуналну 
потрошњу за 2023. годину, 
буџетом града Приједора, 
одређено је 1,2 милиона КМ. 
У прошлој години за ову ставку 
било је планирано 900.000 КМ, 
али је тај износ ребалансом 
увећан на 1,2 милиона КМ. 
Примјера ради, ранијих годи-
на износио је милион марака.
"Разлози повећања су проши-
рење обухвата терена и по-
већање динамике извршења 
послова које радимо за потре-
бе града на мјесечном, однос-
но на укупном годишњем ни-
воу. Дошло је и до корекције 
цијена, с обзиром на поску-

пљење услуга, рада машина, 
радника, горива и тако даље", 
појашњава Бојан Мартић, ру-
ководилац Службе правних и 
кадровских послова у "Кому-
налним услугама".  
Програм заједничке комунал-
не потрошње усваја Скупшти-
на града Приједора за сваку 
календарску годину. То су по-
слови које предузеће "Кому-
налне услуге" обавља за по-
требе града, а  односе се на 
одржавање чистоће у граду и 
приградским насељима, град-
ског зеленила, градских гро-
баља, хигијеничарску службу, 
одржавање хоризонталне сиг-
нализације и ванредне посло-
ве из комуналне области.

 ЗА ЗАЈЕДНИЧКУ КОМУНАЛНУ
 ПОТРОШЊУ 1,2 МИЛИОНА КМ

У Новом Граду обиљежен Дан РепубликеЈугославије, донијели историјску одлуку, 
када су 9. јануара 1992. године као одго-
вор на најављено стварање унитарне БиХ 
донијели одлуку о утемељењу Републике 
Српског народа у БиХ, односно Републику 
Српску.
Дакле,  Република Српска је настала у 
миру, а сачувана и одбрањена у грађан-
ско-вјерском рату у БиХ (1992-1995), Током 
рата између три сукобљене стране у БиХ 
(Срба, Хрвата и Муслимана), под патрона-
том међународних медијатора одржано је 
више неуспјелих преговора. Тек на Међуна-
родној мировној конференцији о БиХ, која 
је одржана од 1. до 21. новембра 1995. го-
дине у америчком градићу Дејтону гдје је 
парафиран, а 14. децембра исте године у 
Паризу потписан Дејтонски мировни спора-
зум, којим је уз гаранцију великих свјетских 
сила прихваћена Република Српска као је-
дан од два равноправна ентитета у БиХ,
Дакле, навршила се 31 година од уте-
мељења Републике Српске односно 28 го-
дина од потписивања и ступања на снагу 
Устава БиХ као најважнијег правног акта, 
који је на сталној мети политичких екс-
тремиста. Оно што многи заборављају, 
уз помоћ високих представника по вољи 
владајућих структура из Сарајева мимо 
важећег Устава БиХ изродиле су се бројне 
парадржавне институције попут Суда и Ту-
жилаштва БиХ, затим Високог судског и ту-
жилачког савјета БиХ, Оружаних снага БиХ, 
СИПА и многе друге.... 
Нико, међутим, не спори да ли на нивоу 
заједничких органа БиХ требају или не 
требају ове институције, али то је ствар и 
слободне воље представника два ентитета 
и три конститутивна народа у БиХ. Јер, све 
оно о чему се договоре легитимни пред-
ставници два ентитета потребно је да се 
према прописаној уставној процедури пре-
несене належности амандмански пренесу 
и уграде у Устав БиХ, како је то предвиђено 
чланом X. Устава БиХ.
До сада је донијет само један амандман на 
Устав БиХ и то – Дистрикт Брчко, који је ус-
војен на Скупштини БиХ,  а све остало што је 
наметнуто од стране високог представника 
није у складу са Уставом.
Према томе, Република Српска је уставна 
категорија и њен статус у Уставу БиХ се не 
може ничим доводити у питање нити кроз 
амандмане мијењати без двотрећинске са-
гласности у Скупштини БиХ.
Желим подсјетити да је Анекс-4 (Устав 
БуХ) једини трајни документ из Дејтонског 
мировног споразума пошто су сви остали 
одавни успјешно спроведени, а oд укупно 
дванаест споран је још само Анекс-10 (Спо-
разум о спровођењу цивилних аспеката 
мировног рјешења), то јест високи пред-
ставници који су се окомили углавном на 
Републику Српску и смјену њених легитим-
но изабраних представника.
Према томе, Република Српска је трајна 
категорија и њен садашњи статус може се 
промијенити само уз сагласност оба ентите-
та, а други начин је ратна опција, коју при-
жељкују само злонамјерни екстремисти. 
Ратна опција за сваког нормалног и савјес-
ног грађанина је сулуда идеја коју тајно 
прижељкују само умоболесни појединци за 
остварење политичких амбиција. Међутим, 
у тренутним међународним односима и од-
носу снага у свијету  сваком је јасно да би 
крајњи исход рата био неизвјестан и погу-
бан за сва три конститутивна народа у БиХ. 
Зато ратну опцију треба трајно искључити, 
а све снаге усмјерити да се сви проблеми 
кроз разговоре на свим нивоима власти  
рјешавају у демократској процедури ради 
рјешавања и унапређења, како уставно-
правног статуса тако и побољшању друшт-
вено-економског и социјалног стања на до-
бробит свих грађана у Републици Српској и 
Федерацији БиХ.

Текст: Б.Д.

Текст: Д.С

Почаст за пале борце Војске РС

Текст: Д.С

Мартић: већи обим посла
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Божански глас. Невјероватан та-
ленат. Скромност. Овако би се 
укратко могла описати Даница 
Црногорчевић, позната интер-
претаторка етно и духовне музи-
ке. Своју енергију и љубав према 
традиционалном звуку преније-
ла је и на Приједорчане, који су 
у препуној сали Дворане "Мла-
дост" углас пјевали пјесме, чији 
текстови подсјећају на српску 
историју и чувају је од заборава. 
"Срећна сам што је баш на Дан 
Републике Српске организован 
концерт у Приједору, али оно што 
се дуго чека, буде и слађе. Инте-
ресовање се код мене прво јави-
ло за духовну музику, и то још у 
основној школи. Касније сам по-
хађала и музичку школу и завр-
шила факултет. Моје образовање 
је историчар умјетности, тако да 
сам то повезала са традицијом и 
пјевањем. Кроз моје школовање 
родила се љубав према тради-
цији и култури једног народа, 
кроз духовност. То и чини један 

народ. Зато сам кренула тим пу-
тем, да кроз музику нашој дјеци 
и народу представљам традицију 
и културу српског народа ", рекла 
је Даница.
Посебно је, и то међу свим гене-
рацијама популарна њена пјесма 
"Весели се, српски роде", која је, 
на неки начин, постала и химна 
српског народа. Сама Даница 
признаје да није очекивала то-
лики успјех поменуте нумере.
"Ту пјесму смо супруг и ја ура-
дили прије четири и по годи-
не. Тада, када је он написао 
мелодију рефрена, нисмо 
очекивали такав успјех. Она 
се, једноставно, десила. 
Није писана ни за какав до-
гађај. Издата је прије двије 
године, када су биле литије 
и молитве за Косово и на-
род је прихватио ту пјесму 
тада. Урађена је из срца, 
као и остале пјесме, али у 
овој су се пронашли сви", 
додала је она.
Према мишљењу ове 
умјетнице, народ у Репу-

б л и ц и 
С р -
пској 
д о -

ста напора улаже у очување 
српске традиције, културе и 
обичаја. То је, сматра, за сваку 
похвалу.
"Увијек истичем да је овдје најја-
ча вјера, повезана са традицијом, 
коју његују сви, од седам до 77 го-
дина. То није свугдје случај. Мла-
ди слушају све и свашта. Мада, 
етно музика је све популарнија 
међу младима. Видим да постоји 
доста етно група и извођача и 
драго ми је због тога. Томе су по-
могле друштвене мреже. Док оне 
нису постојале, теже је било да се 
изборимо за нешто своје. Многи 
су имали анимозитет према етно 
музици и требало је доста време-
на да се "прокрчи" тај пут", исти-

че Даница.

„КРОЗ МУЗИКУ ПРЕДСТАВЉАМ ТРАДИЦИЈУ И КУЛТУРУ 
СРПСКОГ НАРОДА“

Даница Црногорчевић, највећа регионална звијезда  етно и духовне музике

Текст: Бранка Дакић

Са концерта у Приједору Даница 
Црногорчевић 

почела је да се занима 
за духовну музику веома 

рано, још као ученица у 
основној школи на часовима 

вјеронауке у Улцињу. 
Духовном и етно музиком је 

почела озбиљније да се бави у 
средњој школи, посебно након 

завршене Средње музичке школе 
у Београду. Двије године заредом 

освајала је специјално прво мјесто 
као солиста на државном 

такмичењу “Златна Сирена” у 
Београду. Даница се бавила 

глумом током основне и 
средње школе, глумила је 
у познатим представама 
"Госпођа министарка" и 
"Сумњивo лице", Бранислава 
Нушића. Први соло албум 
духовне музике под 
насловом "Господе сиђи" 
са 11 пјесама, објавила је 
2018. уз подршку 
и благослов манастира 
Острог

фото: gazimestan.rsПрепуна Дворана "Младост"
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Даница 
Црногорчевић 

почела је да се занима 
за духовну музику веома 

рано, још као ученица у 
основној школи на часовима 

вјеронауке у Улцињу. 
Духовном и етно музиком је 

почела озбиљније да се бави у 
средњој школи, посебно након 

завршене Средње музичке школе 
у Београду. Двије године заредом 

освајала је специјално прво мјесто 
као солиста на државном 

такмичењу “Златна Сирена” у 
Београду. Даница се бавила 

глумом током основне и 
средње школе, глумила је 
у познатим представама 
"Госпођа министарка" и 
"Сумњивo лице", Бранислава 
Нушића. Први соло албум 
духовне музике под 
насловом "Господе сиђи" 
са 11 пјесама, објавила је 
2018. уз подршку 
и благослов манастира 
Острог

У вриjeмe кaдa су грaђeнe црквe 
брвнaрe, мнoгo тoгa стajaлo je нa 
путу пa je изгрaдњa углaвнoм тeклa 
спoрo. Вjeруjући нaрoд и вjeштe 
рукe грaдитeљa нису oдустajaли и 
ницaлe су тe мaлe, a кao кулe вe-
ликe бoгoмoљe. O тoмe кaдa je 
грaђeнa црквa брвнaрa у Oмaрскoj 
припoвиjeдa пaрoх oмaрски Срeтo 
Aлeксић.  „Aкo глeдaмo пo крсту 
нa икoнoстaсу, пoчeтaк грaдњe oвe 
црквe je 1893. Иaкo нa брвнимa цр-
квe пишe 1920. – 1922. звaничнo 
1922. гoдинe црквa je oсвeћeнa, у тo 
вриjeмe бeз звoнa. Mи смo прoшлe 
гoдинe нaпрaвили jубилej oвe нaшe 
брвнaрe црквe, 100 гoдинa oд 
oсвeћeњa, aли нe и oд пoчeткa њeнe 
грaдњe. Имaмo прилику нa мнoгим 
црквaмa дa видимo, и нa oвим млa-
дим црквaмa, пoчeтaк грaдњe. Свaкa 
црквa грaђeнa je нajмaњe дeсeтaк, 
пeтнaeст  гoдинa. Taкo и гoвoримo 
дa je пoчeтaк грaдњe oвe нaшe цр-
квe 1893. штo гoвoри oвaj крст сa 
oвим икoнaмa, кoje су стaриje oд 

oсвeћeнe oвe нaшe црквe. Грaђeнa 
je сa пунo љубaви и вjeрe и oпстaлa 

je дo дaнaс. Дa je нe вoлимo, oнa би 
дoсaд  прoпaлa“. 
Свe црквe брвнaрe грaдилe су вjeштe 
рукe тaдaшњих мajстoрa бeз мa-
шинa и билo кaквe тeхнoлoгиje. Свe 
je тeсaнo и уклaпaнo ручнo, a oтaц 
Срeтo истичe дa сe нa свaкoj цркви 
брвнaри види сa кoликo љубaви je 
рaђeнa. Скрoмнo и лиjeпo je у брв-
нaри цркви у Oмaрскoj. Пoрeд крстa 
нa кojeм пишe дa je пoклoн Joвe 
Рaдoвићa из 1893. гoдинe, ту су и 
стaрe икoнe. „Имaмo икoнe из 1899. 
гoдинe, 1900. и 1905. Свe тe икoнe 
oпeт гoвoрe o грaдњи и o стaрoсти 
oвe нaшe брвнaрe црквe. Имaмo 
икoнe и из 1935. гoдинe, a свe oстaлo 
je дaлeкo  млaђe. Црквa je прoшлe 
гoдинe пoнoвo дoбилa трeћe звoнo. 
Првo звoнo нaм je придaриo крaљ. 
Приje стo гoдинa кaдa je oсвeћeнa, 
црквa ниje имaлa звoнa. Првo звoнo 
придaриo je крaљ 1929. гoдинe, a 
oндa 2016. мojи рoђaци кojи живe и 
рaдe у Aустриjи пoклoнили су jeднo 
звoнo. Прoшлe гoдинe,  пoрoдицa 
Сeкулић, Aлeксaндaр и Дрaшкo   пo-
клoнили су трeћe звoнo oвoj нaшoj 
брвнaри цркви“, причa пaрoх Срeтo. 
Кao нeкe другe црквe брвнaрe, oвa 
у Oмaрскoj нeмa зaбиљeжeних 
лeгeнди, aли имa нeштo другo штo 
трaje дeцeниjaмa. Oтaц Срeтo oпи-
суje o чeму сe рaди. „Дo приje двиje 
гoдинe Oмaрскa и Лaмoвитa билe 
су jeднa пaрoхиja. Имaмo извoр 
вoдe свeтињe испoд сaмe Кoзaрe, 
гдje сe нaрoд oдувиjeк сaкупљao. 
Дoлaзиo je нa тaj извoр нeдjeљoм, 
oбичнo млaдoм нeдjeљoм,  или 
свaкe нeдjeљe, aли приje излaскa 
сунцa мoрaли су сe пojaвити гoрe,  
дa би сe умили oни кojи су имaли 
здрaвствeних прoблeмa сa oчињим 
видoм. И дaнaс,  ми двa путa у гo-
дини oдлaзимo нa тaj извoр.  To 
je нeдjeљa пo Спaсoвдaну, гдje сe 

зaистa скупи дoстa нaрoдa и нa  
Крстoвдaн, 18. jaнуaрa oкo 4 сaтa 
пoслиjeпoднe. Узимaмo вoду, дoнo-
симo нaшoj цркви, гдje уjутрo нa 
бoгojaвљeњe имaмo урaнaк у 5 сaти 
када  сe врши бoгoслужeњe и вeли-
кo вoдooсвeћeњe“. Пoрeд тoг извoрa 
нeкaдa je билa пaртизaнскa бoлни-
цa, a oтaц Срeтo истичe дa су и тaдa 
људи нa тoм мjeсту трaжили милoст 
Бoжиjу и сa вjeрoм и љубaвљу oдр-
жaвaли гa.

ДA JE НE ВOЛИMO, OНA БИ ДOСAД ПРOПAЛA
Црквa брвнaрa у Oмaрскoj

Текст: Зоран Совиљ

Црквe брвнaрe у нaрoду имajу пoсeбну љeпoту, тoплину и oсjeћaj мирa и спoкoja. У Приjeдoру их имa пeт, у кoмшилуку су 
и кao дa, пoрeд вjeрe и упoрнoсти нaрoднe, и сaмe чувajу jeднa другу. Дeцeниjaмa црквe брвнaрe сaбирajу прaвoслaвцe у 
Рaкeлићимa, Буснoвимa, Maрићкoj, Jeлићкoj и Oмaрскoj. Црквa вaзнeсeњa Гoспoдa Исусa Христa у Oмaрскoj нajмлaђa je oд 
свoje чeтири сeстрицe. Чaсни крст нa икoнoстaсу црквe гoвoри дa je изгрaдњa пoчeлa крajeм 19. виjeкa, зa вриjeмe oтoмaнскe 
импeриje, aли тaдa ниje изгрaђeнa. Њeн други рoђeндaн je пoчeткoм 20. виjeкa у крaљeвини Jугoслaвиjи, a крaљ Aлeксaндaр I  
дaривao joj je првo звoнo.

СВEШTEНИК У TРИ ЦРКВE 
БРВНAРE

Oцу Срeти Aлeксићу црквa 
брвнaрa у Oмaрскoj je трeћa 
пo рeду. O тoмe причa сa 
вeликoм рaдoшћу. „Ja сaм биo 
свeштeник у гoрњoкaрлoвaчкoj 
eпaрхиjи. Taмo сaм имao цркву 
у oкoлини Глинe, сeлo Бузeтa, 
спaљeнa у oвoм нeсрeтнoм 
рaту грaђaнскoмe. Црквa je 
пoсвeћeнa свeтoм прoрoку 
Илиjи. Пoкривeнa je дaскoм, 
шиндрoм, ту сaм цркву 
oбнaвљao. Дoлaзим 1986. у 
Maрићку дa будeм свeштeник, 
oпeт дoбиjaм цркву свeтoг 
прoрoкa Илиje, oпeт дрвeнa, 
кojу сaм oбнoвиo. И 2005. 
гoдинe дoлaзим  у Oмaрску, 
пoнoвo дoбиjaм дрвeну 
цркву, брвнaру цркву, кojу сaм 
oбнaвљao сa дoбрим људимa“.OMAРСКA СE НEКAД ЗВAЛA 

OMAШКA

У jaвнoсти сe мaлo знa дa сe 
Oмaрскa нeкaд звaлa Oмaшкa. 
O тoмe oтaц Срeтo имa живo 
свjeдoчaнствo. „Зaистa, 
Oмaрскa сe нeкaд дaвнo  звaлa 
Oмaшкa. Дa ли je oнa нa крajу 
Приjeдoрa, нa крajу Бaњaлукe, 
aли тaкo je билo, штo пoтврђуje 
и кaшикa зa причeшћe из 
1930. гoдинe, кojу имaмo и нa 
кojoj пишe дa jу je придaриo 
Ристo Aнђић из Oмaшкe. И нa 
звjeздици и тaцни зa причeшћe, 
кoje су придaрили Никoлa Joкић 
из Oмaрскe и Стaнa Вишић из 
Дoњe Лaмoвитe, тaкoђe пишe 
дa je тo дaр цркви у Oмaшкoj“.

Парох омарски Срето
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Бојана Бојић, дипломирана прав-
ница и мајка двије дјевојчице, 
већ је прошла кроз болну фазу по-
вратка на посао с кћеркицом Ма-
ријом, која сад има четири годи-
не, а ускоро је то раздвајање чека 
и са једногодишњом Вјером. 
"Мајкама би много значило про-
дужење породиљског одсуства, 
јер стресно је раздвојити се од 
дјетета и дјетету од мајке, тако да 
би то помогло мајкама да се снађу 
или да упишу дијете у вртић. Сама 

адаптација у вртићу траје око три 
мјесеца, можда да се у том пери-
оду малишани одведу у вртић, па 
се мајка врати кући и раније из-
ађе по дијете", каже Бојана која 
се, након годину дана, вратила 
на посао, и кћеркицу Марију од 
првог дана морала оставити у ја-

сличку групу.   
Она истиче да би дуже поро-
диљско одсуство било и један од 
показатеља да је Република Ср-
пска економски стабилна и јака, 
јер за тако нешто су, како је ре-
кла, потребна велика издвајања 
из буџета. 
"За дијете је најбоље да до три 
године буде уз мајку. Што се тиче 
финансија, јавни вртић је и даље 
најјефтинија опција, а бака-сер-
вис је многима недоступан. Мно-
ге баке су још младе и раде, тако 
да нису на располагању за чување 
унучади", сматра наша саговор-
ница.
Чињеница је да привреда, како у 
Републици Српској, тако и у при-
једорској регији, има проблема с 
недостатком радне снаге, истичу у 
Привредној комори, у којој подр-
жавају све мјере пронаталитетне 
политике, али страхују да би про-
дужетак породиљског одсуства 
могао додатно оптеретити посло-
давце, посебно оне који већином 
запошљавају женску радну снагу. 
"То се посебно односи на инду-
стрију прераде и производње хра-
не, обуће и текстила. С обзиром на 
искуства из претходног периода, 
када су била присутна кашњења 
рефундације породиљских боло-
вања, то би додатно оптеретило 
привреду из наведених дјелат-
ности", рекла је Дијана Ђаковић, 
руководилац приједорске Кан-
целарије Подручне привредне 
коморе Бањалука. Она је додала 
да би значајно растерећење била 
изградња већег броја вртића.
"За ту намјену, могла би се удру-
жити средства и државе и ло-

калних заједница, јер би то дало 
брже ефекте на повећање броја 
новорођенчади, а и на боље усло-
ве рада за запослене жене. То би 
свакако опредијелило већи број 
радника да остану на нашим про-
сторима и да се фирме из ових 
индустрија могу и даље ширити", 
рекла је Ђаковићева.
У оквиру мјера пронаталитетне 
политике, Град Приједор финан-
сира трошкове четвртог и сваког 
наредног покушаја вјештачке  
оплодње. Подршка Града огле-
да се, између осталог, у исплати 
500 КМ за прво новорођенче, 600 
КМ за друго, те 700 КМ за треће 
и свако сљедеће дијете. Прије-
дор је једна од ријетких локалних 
заједница које субвенционишу 
један одсто камате младим брач-
ним паровима за куповину прве 
некретнине. Ипак, све то није 
довољно да се млади одлуче на 

значајније проширење породице, 
свјесни су у Градској управи. 
"Пронаталитетна политика је ве-
ома важна. Кључно је да млади-
ма покушамо обезбиједити што 
више, међутим, све је узалуд ако 
млад човјек нема адекватан по-
сао", рекао је градоначелник При-
једора Слободан Јавор, додајући 
да је неопходна јака привреда, 
што је циљ и овдашње власти. 
Демограф Александар Чавић 
указао је, у изјави за медије, на 
важност дужине породиљског 
одсуства и усклађивања професи-
оналних и личних обавеза, али и 
нагласио потребу дугорочне стра-
тегије.  
"Цјелокупна популација треба да 
буде подстакнута. Осим дужег по-
родиљског одсуства, неопходно 
је и флексибилније радно врије-
ме родитеља дјеце узраста до три 
године, потом потпуни обухват 
малишана, било у приватним или 
јавним вртићима, али и субвен-
ције за оне који су приморани да 
ангажују дадиљу, јер има мама и 
тата чије се радно вријеме не ук-
лапа у рад вртића", изјавио је Ча-
вић.

Текст: Деборах Совиљ ВАЖНО КОЛИКО ТРАЈЕ, АЛИ И КОЛИКО ЈЕ ПЛАЋЕНО 

Демограф Стево Пашалић сматра да продужено породиљско 
одсуство неће утицати на већи наталитет. Како је рекао, то је 
тешко постићи и сетом обухватнијих мјера, а да се не говори о 
овој једној, која је покренута у Србији. 
"Ако бисмо хипотетички продужили породиљско одсуство, то 
у суштини не би дало никакве посебне резултате, али би, на 
неки начин, била заштићена мајка. Ако је краће породиљско 
одсуство и ако су жене запослене, јавља 
се  проблем  чувања  дјеце, односно смјештаја у вртиће и 
јаслице. То код нас кошта. Најбоље ефекте по наталитет 
дало би субвенционисање или бесплатан смјештај дјеце у 
предшколску установу, на чему би требало да раде, како 
републичке, тако и локалне власти", сматра Пашалић.
За вријеме породиљског одсуства, породиља прима пуну 
плату, коју послодавцу надокнађује Фонд за дјечију заштиту. 

Свака мајка добро зна онај мучан осјећај када се, 
након породиљског одсуства, мора вратити на посао. 
Не зна се коме је горе, мајци или дјетешцету, које тек 
постаје свјесно тог одвајања. Без обзира оставља ли 
га у вртићу, код баке или дадиље, тих првих дана 
код мајке не попушта бол у грудима. Ипак, радити се 
мора. И прилагодити се мора. Најаве да ће у Србији 
бити продужено породиљско одсуство, наишле су на 
одобравање овдашњих родитеља, који се надају да 
ће тако нешто заживјети и код нас.

ДУЖЕ 
ПОРОДИЉСКО 
БОЛОВАЊЕ, АЛИ 
НЕ НА ТЕРЕТ 
ПРИВРЕДНИКА

Мјере пронаталитетне политике: да ли ће Српска ићи за примјером Србије?

У Србији би, према најавама из ресорног министарства, средином године требало да буде 
усвојен закон према којем ће породиљско одсуство за прво дијете бити продужено са 12 на 15 
мјесеци, а за друго на 18 мјесеци. Та мјера би, како се очекује, многим породицама олакшала  
усклађивање рада и родитељства. Нешто слично прижељкују и запослене мајке у Републици 
Српској, међутим, иако сви дају подршку пронаталитетним мјерама, постоје размимоилажења 
око тога ко ће у пракси сносити највећи терет продуженог одсуства.

Бојана Бојић
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Неизоставан дио божићне трпе-
зе је и печеница. Њена припрема 
има посебну драж, а поготово ако 
се то ради као у породици Швра-
ка, у којој то сви раде заједно уз 
пјесму и добро рапсоложење.
У овом заесоку, у селу Јелићка,  
увијек је весело прије Божића. 
Наиме, браћа и рођаци из ове 
породице одлучили су, прије не-
колико година,  да заједно пеку 
божићине печенице, а ове године 
било их је осам. Они млађи кажу, 
обичаји и традиција  морају да се 
чувају, те да им је драго што на 
овај начин дочекују Божић.
„На нама  младима је да настави-

мо са традицијама које нам пре-
дају они старији. Тако је и са бо-
жићним печеницама, које печемо 
на Туциндан. Што се нас тиче, 
тако ће остати и у будућности „, 
рекао нам је Драган Шврака.
Све то прође уз добро дружење 
и пјесму, а заигра се и коло. А 
домаћице се потруде да ту буде 
и посних делиција.Домаћини се 
брину о ватри, да печење буде вр-
хунско, али да се не буде жедно и 
да чаше буду пуне.
„Осјећај је одличан, кад нас  се 
окупи оволико. Има  ту и оних 
који живе и раде негдје преко 
границе. Али су за Божић сви ту. 
Јер, обичаји се поштују и ми их 
не заборављамо“, каже Никола 

Шврака
На своју дједовину из Београда, 
да испече печеницу, стигао је и 
Драгоја Шврака. Каже, ово не 
може да се пропусти.
„ Срце све поиграва кад дођем 
овдје. Нека лијепа трема, што сам 
ту на свом, са својим људима. 
Својим рођацима. И хвала Богу, 
долазићу увијек. Дјецу сам већ 
научио, а надам се да ће догоди-
не ту бити и унучад „, прича Дра-
гоја.
„Наш Драгоја је најбољи примјер 
колико обичај значи човјеку. До-
шао је ту, из Србије, само да пече 
печеницу са својом браћом. И су-
традан се вратио назад. И драго 
нам је што је ово већ прерасло у 

традицију која ће да траје“. навео 
је Славко Шврака
Како кажу Швраке, драго им је 
што их се оволико скупи на једном 
мјесту, али и зато што им дођу 
пријатељи кумови и комшије, па 
све прође у једном лијепом ве-
сељу.
„ Мало нас је она корона била па-
узирала, али ту смо поново. Ове 
године било је осам печеница, а 
догодине очекујем још више. Јер 
доста је ситне чељади, пзнати смо 
као заселак  са много дјеце „, ре-
као је Раденко Шврака. 
Из ово засеока поручују да се на-
дају да ће овај обичај  наставити и 
у будућности, као и  да ће их бити 
још више. 

Текст: Зоран Јелић 

БРАЋА И РОЂАЦИ НА ОКУПУ УЗ ПЕЧЕНИЦЕ
На празник свечано у засеоку Швраке

Сви заједно дочекали Божић
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На подручју које покрива Поли-
цијска управа Приједор прошле 
године догодиле су се 862 сао-
браћајне незгоде у којима је 12 
особа изгубило живот. 
Најчешћи узроци саобраћајних 
незгода су непридржавање прав-
ца кретања, неприлагођена бр-
зина, непоштовање првенства 
пролаза и алкохол.  Од укупно 
862 саобраћајне незгоде које су 
се догодиле прошле године  на 
путевима у приједорској регији,  
код њих  150 утврђено је прису-
ство алкохола код возача. У сао-
браћајним незгодама погинуло је 
12 особа, што је за три мање него 
2021. године. Начелник Сектора 
полиције Полицијске управе При-
једор Марио Милашин каже да је 
погинуло пет возача аутомобила, 
пет возача мотоцикла, два суво-
зача и по један возач бицикла, 
возач мопеда и пјешак.  
„Алкохол је узрок готово сваке 
треће саобраћајне незгоде са по-

сљедицама по лица. У току 2022. 
на подручју Полицијске управе 
из саобраћја је искључен 2.641 
возач због недозвољене концен-
трације алкохола у организму 
што представља 370 возача,  или 

16 процената више у односу на 
упоредни период. Нагласио бих 
да је то отприлике преко седам 
возача дневно искључених из са-
обраћаја због присуства алкохола 
у организму“, рекао је Милашин.
Он је додао да је прошле године  

80 контролисаних возача имало 
више од  1,5 грам алкохола по 
килограму у организму.  У При-
једору је откривен и рекордер, 

возач, са 5,5 грама алкохола по 
килограму у организму. Из По-
лицијске управе Приједор истичу 
да овакви случајеви треба да по-
већају свијест возача да не пију 
док возе.
Портпарол Ауто мото савеза РС 

Перица Пећанац каже да је на 
путевима РС 2021. године било 9. 
937 саобраћајних незгода у који-
ма је смртно страдала 101 особа. 

„Од укупоно 9. 937 саобраћајних 
незгода у прошлој години 1.368 
или 13,8 одсто су проузроковали 
возачи под утицајем алкохола. 
Када су упитању саобраћајне нез-
годе са погинулим лицима у њима 
је код 29, 5 учесника утврђено 
присуствио алкохола, док су 10,5 
одсто саобраћајних незгода про-
узроковали возачи под дејством 
алкохола, односно они који су 
имали више од 1,5 грам алкохола 
по килограму у организму“рекао 
је Пећанац.

Количина од 0,5 промила алко-
хола у крви повећава ризик од 
настанак саобраћајне незгоде за 
два пута. Са једним промилом 
алкохола у крви ризик од настан-
ка саобраћајне незгоде је седам 
пута већи, а са 1,4 промила 20 
пута већа је могућност да ће доћи 
до удеса.

Текст: Бојана Мајсторовић

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И КАЗНЕНИ БОДОВИ

Законом је прописано да одређене категорије не смију 
имати алкохол у организму. То су професионални возачи, 
инструктори вожње, кандидати за полагање возачког испита, 
млађи од 21 годину,  или  возачи са мање од три године 
возачког искуства . За концентрацију алкохола од 0,3 до 0,8 
грама по килограму у организму новчана казна је од 50 до 
250 КМ и један до два казнена бода. За присуство алкохола  
од 0,8 до 1,5 грама по килограму у организму предвиђена је 
новчана казна од 100 до 300 КМ, од један до четири мјесеца 
забране управљања моторним возилом и два казнена бода . 
За присуство од 1,5 грам по килограму алкохола у организму 
предвиђена је казна од 400 до 1.000 КМ, од два до шест 
мјесеци забране управљања моторним возилом, два казнена 
бода и лишење слободе задржавањем до 12 часова.

Вожња без возачке дозволе, 
без положеног испита, у 
алкохолизираном стању, 
кориштење мобилног 
телефона током вожње - 
само је дио прекршаја које 
грађани најчешће праве 
током саобраћања на 
цестама у БиХ.

АЛКОХОЛ И ВОЛАН ПОГУБНА КОМБИНАЦИЈА

Марио Милашин, начелник 
Сектора полиције Полицијске 
управе Приједор

Перица Пећинац, портпарол 
Ауто мото савеза РС

Држећи волан у рукама држите свој и туђи живот
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Одсјек за инспекцијске послове 
града Приједора у прошлој годи-
ни извршио је 8.330 контрола, те 
издао 6.552 рјешења и 216 пре-
кршајних налога од 242.699 КМ.
Шеф Одсјека за инспекцијске 
послове града Приједора Алек-
сандар Брадић каже да  су у 
прошлој години највише на те-
рену били инспектори тржишне 
инспекције и инспекције за хра-
ну.

„Те инспекције су највише биле 
на терену,  јер  због рационал-
ног кориштења ресурса прави-

мо заједничке контроле. Зајед-
но иду тржишни инспектори, 
инспектори за храну, некада са 
њима иду и грађевински инспек-
тори. Такође имамо и поједи-
начне инспекције које су доста 
сложене. То су  водна инспек-
ција, еколошка и ветеринарска. 
У домену ових које су имале 
највише контрола, тржишна и 
инспекција за храну, су упра-
во привредни субјекти и то они  
који раде у току цијеле године, 
као што су угоститељски објекти, 
маркети, пекаре. Све оно гдје је 
велики промет и робе и људи“, 
рекао је Брадић.
Он додаје да свака инспекција 
контролише оно што је у њеном 
домену, али да највише напра-
вилности утврђује углавном тр-
жишна инспекција.
 „То видимо у односу на број 
контрола и писаних прекршај-
них налога као и по количини 
новца која је наплаћена из тих 
налога. Ми смо у прошлој годи-
ни наплатили око 250.000 КМ 
казни, али већи број потиче од 

инспекције за храну и тржишне 
инспекције, зато што је њихов 
број контрола  највећи.  Имају 
највећи број субјеката које 
контролишу и такође највећи 
број инспектора се налази у ове 
двије инспекције. Имамо по че-
тири инспектора и у тржишној и 
у инспекцију за храну. Наравно 
и еколошка, водна, ветеринар-
ска као и пољопривредна и са-
обраћајна инспекција су имале 
прекршајних налога, али је сход-
но броју инспектора толико и 
мањи број прекршајних налога“, 
објашњава он.
Брадић наводи да је рад поједи-
них инспекција веома сложен.
„Тржишна инспекција ради 
по  законима  који се често и 
мијењају и прате се и марже и 
неке друге ствари. Много нам 
је комплексна и ветеринарска 
и еколошка инспекција из више 
разлога. То је зато што прате 
више закона, рецимо ветери-
нарска прати закон о добробити 
животиња, закон о ветеринар-
ству БиХ и републичке законе.  

Битно је да напоменем, да ми 
радимо и кажњавамо по репу-
бличким законима, јер репу-
блички закони су кровни закони 
који нама служе за контролу“, 
рекао је Брадић.

Текст: Бојана Мајсторовић

У 2021. години било је 10.315 
контрола, 8.653 рјешења и 
62 прекршајна налога укупне 
вриједности 58.700 КМ.
Брадић објашњава да је 
велика разлика у раду 
између 2022. и 2021. 
године, што се рад Одсјека 
највећим дијелом односио 
на издавање рјешења и 
упућивање лица у кућну 
изолацију.
„Већина инспектора је 
радила на издавању рјешења 
о ограниченим кретањима 
људи који су боловали од 
ковида,  тако да нам је 
то подигло број рјешења 
и контрола, али имамо 
повратак на радна мјеста три 
инспектора са породиљског 
одсуства,  тако да се наш 
рад увећао у реалном стању. 
Како пандемија јењава 
ми почињемо да радимо 
други дио посла. Доста нам 
је проблема узроковала 
пандемија", закључује 
Брадић.

РАД ОСАМ ИНСПЕКЦИЈА У 
2022. ГОДИНИ

Инспектори Одсјека за 
инспекцијске послове града 
Приједора су у 2022. години 
највише контролисали 
храну, 4.265 пута. Највише 
новца донијела је тржишна 
инспекција издавши 
79 прекршајних налога 
вриједности 83.849 КМ. 
Тржишна инспекција 
урадила је 1.559 контрола 
и издала 824 рјешења, 
док је инспекција за храну 
издала 3.905 рјешења и 
51 прекршајни налог од 
54.700 КМ. Водопривредна 
инспекција урадила је 
556 контрола, издала 516 
рјешења и 11 прекршајних 
налога од 19.500 КМ, 
ветеринарска 134 контроле, 
47 рјешења и 13 прекршајних 
налога од 10.100 КМ, а 
саобраћајна  313 контрола, 
398 рјешења и девет 
прекршајних налога од 3.850 
КМ. Грађевинска инспекција 
обавила је 473 контроле, 
издала 369 рјешења и 14 
прекршајних налога од 
22.500 КМ, пољопривредна 
415 контрола, 229 рјешења 
и девет прекршајних налога 
од 7.200 КМ, а еколошка 
349 контрола, 264 рјешења 
и 30 прекршајних налога од 
41.000 КМ.

Александар Брадић шеф Одсјека за инспекцијске послове града 
Приједора

ИЗДАТИ ПРЕКРШАЈНИ НАЛОЗИ ОД БЛИЗУ 250.000 КМ
Највише посла за тржишну и инспекцију за храну
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Приједор ноћу одавно није 
изгледао љепше. Уредан и 
тих, с украшеном главном 
улицом мамио је поспане  
шетаче, оне који су га будили 
из касних ноћних излазака. 
Од Нове године град праз-
нује, ненаметљиво дочекује 
и испраћа. И повремено се 
потруди да засвијетли попут 
каквог велеграда, а потом с 
неким бициклом, паркира-
ним  на крају улице одмори, 
уморан од пролазника и буке. 

ФОТО ВИЈЕСТ
БЛИЗУ ГРАДА, А УЖИВАЈУ У ПОГОДНОСТИМА СЕЛА

„Козарски вјесник“ у Брезичанима

Мјештани Брезичана поручују да 
ово мјесто које је шест километара 
удаљено од града има уређену ин-
фраструктуру и све што је потреб-
но за угодан живот.
У Брезичанима који имају између 
1.700 и 2.000 мјештана, људи пре-
тежно раде у предузећима и фир-
мама које су изван овог мјеста. 
Неки се додатно баве и пословима 
из кућне радиности, пољопривре-
де или и занатима. 
Због заната који је из љубави на-
учио и деценијама га обавља, у 
овом мјесту посебно је познат 
ковач Марјан Савановић. Он при-
ча да је у средњој школи уписао 
смјер бравар-варилац, јер није 
било смјера ковач. Будући да је ко-
вачки занат јако волио, искористио 
је прилику и учио од свог колеге 
ковача са којим је радио у Руднику 
жељезне руде „Љубија“.
„Радио сам у Централној радио-
ни рудника као бравар-варилац. У 
фирми је био стари ковач који је 
требало да иде у пензију и када је 
он видио да то мене занима, питао 
ме је да ме обучава, и ја сам нарав-
но пристао, па је уз дозволу нашег 
управника почела обука. Обучавао 
ме  око три године. Ту сам радио 
око десет година. И онда сам на-
кон рата прешао у Омарску гдје 

сам радио на сепарацији као бра-
вар-варилац-„, прича Савановић.
У пензију је отишао 2014. године, 
али ковач је и даље у својој малој 
кућној радиони. Истиче да му ко-
вачке вјештине траже претежно 
комшије.
„Дођу људи да се поклепће моти-
ка, сјекира, оно што је на селу и нај-
потребније, лемеши за плугове, за 
трактор. Волим то, да не волим не 
бих то радио. Тешко је, али године 
узимају своје. Боле руке, зглобови, 
читав живот сам у терету“, прича 
он.

Осим драгоцјених ковачких вје-
штина, на имању Савановића може 
се видјети велики број занимљи-
вости. У дворишту имају дрво си-
бирског лимуна које два пута у 
години рађа, али и стабло банане. 
У свињцу је нераст од 400 кило-
грама, а у оближњој штали су три 
магарца. Марјан је првог магарца 
набавио прије неколико година 
како би имао магареће млијеко за 
унуче,  јер се вјерује да ово млије-
ко има љековито својство у случају 
бронхитиса. 
Као и Марјан, Брезичане воле и 
његов комшија Мирко Марјновић. 
„Брезичани су изузетно лијепо мје-
сто, смјештено на сјеверозапад-
ном дијелу Приједора. Кроз Бре-
зичане пролази магистарлни пут, 

пруга, која је прва изграђена у БиХ, 
ријека Сана која је наша љепотица, 
али треба је мало уредити. Има-
мо Основну школу „Јован Цвијић“. 
Овај наш дом овдје је први изграђе-
ни дом на подручју  Приједора, не-
кадашњег СРЕЗА , који је завршен 
и дат на употребу 1949. године. 
Тада га је отворио некадашњи ви-
соки функционер БиХ Осман Кара-
беговић за 27. јули, Дан устанка. 
Мјесна заједница Брезичани као 
правно лице је такође прва на под-
ручју тадашње општине Приједор 
озваничила своје постојање. Прва 
аутоматска телефонска централа 
изван градске централе била је ов-
дје 1979. године са око 100 броје-
ва“, прича Марјановић.
Додаје да Брезичани имају уређе-
ну комплетну инфраструктуру.
 „Имамо градски водовод, канали-
зацију, велики број саобраћајница 
је асфалтиран, улична расвјета је 
постављена, тако да је то лијепо 
мјесто и сваком бих  препоручио 
да овдје сагради своју кућу“, наво-
ди он.

Мјештани овог мјеста поносни су 
и на своје Културно-умјетничко 
друштво „Милан Егић“.  Основала 
га је омладина 1976. Године,  јер 
није било никаквих културних ак-
тивности у мјесту. Члан Управног 
одбора КУД-а „Милан Егић“, Дра-

Лијепо уређен простор, птице у покрету , жи-
вотиње, све врсте којим је Козара „ мјесто 
становања“, потом инсекти, гмизавци, леп-
тири  од којих има и оних џиновских, чине 
изложбени простор Инфо-центра на Козари. 
Одмах на улазу је инфо-пулт  гдје можете ку-
пити мајице, књиге о Националном парку, 

разгледнице и сувенире и на поклон за ку-
пљено добити буба-мару коју је на камену 
осликала вјешта рука домаћице Ружице Ста-
нојевић. Она је запослена у простору који уз 
све изложено краси и њен љубазан осмијех. 
Љубазности на претек и док објашњава шта 
се у изложбеном простору може видјети. „ 
Стигле су нам и птице. И то је ново. То су птице 
које овдје живе и израдили смо их у природ-
ној величини да би посјетиоцима дочарали 
како заиста и из близине изгледају. То су пти-
це које најчешће срећемо, попут јастријеба, 
орла, сове, гаврана, дјетлића, ласте , свраке. 
", каже Ружица. Открива да је идеју да се Ин-
фо-центар обогати и птицама дала маркетинг 
служба Националног парка „Козара“. Они су, 
додаје обезбиједили и средства за ову по-
ставку. У стварној величини су и макете жи-
вотиња којим је  природно станиште Козара, 
почев од дивље мачке, преко јазавца до вука 

и срнеће дивљачи. Медвједа нема.“ Недавно 
је овдје на простору Националног парка био 
мрки медвјед. Само у  пропутовању. Увјере-
ни смо да је након неколико дана отишао 
пут Грмеча . Овдје их нема, а понекад наши 
ловочувари нађу трагове медвједа који се на 

Текст:  М.З 

Текст:  М.Згоњанин

Текст:  Бојана Мајсторовић

У ИНФО-ЦЕНТАР НА КОЗАРИ „ДОЛЕТЈЕЛЕ“ И ПТИЦЕ

Бицикл на крају улице, аутор 
Бранка Дошен

Брезичани

Ковач Марјан Савановић

Мирко Марјановић, Драган 
Савановић и Вукашин Танкосић 

Тих и уредан , аутор Бранка 
Дошен 

У инфо-центру и птице, аутор Бранка Дошен

Радују је туристи који долазе у центар, аутор 
Бранка Дошен
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У Галерији "Сретен Стојано-
вић" одржан је концерт уче-
ника Музичке школе "Саво 
Балабан“. Љубитељи ликовне 
умјетности наредних дана у 
Галерији могу да погледају 
изложбу слика Зоране Ђа-
ковић. "Изложба са којом се 
представљам у Приједору 
носи назив "Алтернативни 
универзум". Ријеч је о техни-
кама акрил на платну и туш 
на папиру", рекла је Ђако-
вићева.  
Како истичу у овој установи 
културе, отворен је и конкурс 
за наредну излагачку сезону. 
"Надамо се да ће бити вели-
ки одзив ликовних умјетника 
из многих земаља", рекао је 
Александар Дринић, врши-
лац дужности директора Га-
лерије "Сретен Стојановић".

ГАЛЕРИЈА: 
КОНЦЕРТ 
УЧЕНИКА 
МУЗИЧКЕ 
ШКОЛЕ И 
ИЗЛОЖБА 

ЗОРАНЕ 
ЂАКОВИЋ

Текст: М. Ш.

Отворена изложба Зоране 
Ђаковић 

БЛИЗУ ГРАДА, А УЖИВАЈУ У ПОГОДНОСТИМА СЕЛА
„Козарски вјесник“ у Брезичанима

Козари углавном кратко задржа-
ва“,. прича Ружица којој јој је жао 
што туристи више не долазе у Ин-
фо-центар. „Морам им рећи да је 
улаз бесплатан, а да је ово мјесто 
гдје свашта нешто могу да виде и 
науче“, каже она док нам показује 
огромну фотографију ријетких и 
угрожених биљних врста којим је 
Национални парк станиште. На 
фото тапету који прекрива цијели 
један зид поља љубичастих и бије-
лих дивљих шафрана са Голе пла-
нине. „ То да су угрожени значи да 
их требамо што мање брати“, обја-
шњава љубазна домаћица која се 
потрудила да поред стакленки са 
гмизавцима које је поставио био-
лог Михајло, лично направи и ин-
сектариј. „У једној од теглица је и 

поскок. Ово је мањи примјерак, а 
до њега су рибарица и бјелоушка. 
Поскока на Мраковици готово да и 
нема, он се налази  на каменитим 
предјелима Парка, попут Зечијег 
камена, ту гдје је сунчано. Воли 
топлоту. Овај овдје инсектариј, у 
којем су инсекти уловљени овдје, 
у кругу, сам ја направила. То ми је 
остало још од школских дана. Дје-
ци је посебно занимљив“, каже 
Ружица која у Инфо-центру осим 
што објашњава шта и ко све живи 
у Парку даје и информације  о пје-
шачким и едукативним  стазама, 
начину на који се може изнајмити 
бицикл  и  куд је паметно да га про-
возате. Ту можете купити и карту 
парка или једноставно ушетати се 
у Инфо-центар и домаћици  препу-

стити да вам, уз фотографије и ма-
кете исприча причу о богатој фло-
ри и фауни Козаре.

ган Савановић каже да је рад пре-
кинут усљед ратних дешавања, али 
поново је обновљен 2009. године.
-„Већ 13 година смо активни. Чла-
нови су путовали у велики број 
земаља, друштво је члан Савеза 
аматерских културно-умјетничких 
друштава. Имамо двије секције 
фолклора, тамбурашки оркестар, 
пјевачку женску групу, понекад се 
формира и мушка пјевачка група. 
Крајем 2022. године имали су за-
пажен концерт са сјећањем на на-
шег покојног Рајка Десницу који је 
био окосница друштва“, подсјећа 
Савановић.
Додаје да сада КУД „Милан Егић“ 
има око 150 чланова.
„Млади и дјеца се укључују, а још 
је важније да стари чланови који 
су ветерани, не напуштају друшт-
во. Врло су сложни што је за сва-
ку похвалу. Највише их је из Бре-
зичана, али је доста чланова из 
Цикота, Горње Драготиње и Доње 
Драготиње. КУД је значајан због 
окупљања, дружења. Учења о тра-
дицији. Само корисне ствари се 
могу видјети и научити у друштву, 
почев од играња, свирања, и сва-
коме ко то научи у даљем животу 
може бити на корист, не може му 
бити штета“, каже он.
Савановић сматра да би Брезича-

ни могли бити још уређеније и мо-
дерније мјесто за које је потребно 
урадити регулациони план. Сматра 
да би  добро дошао и један вртић. 
Основну школу „Јован Цвијић“ У 

Брезичанима похађа око 170 уче-
ника. Ово мјесто има и амбуланту 
Дома здравља, као и пословницу 
Пошту.

СПОМЕН СОБА

Током прошлог одбрамбено-
отаџбинског рата у Брезичанима 
је формиран Први батаљон 
43. приједорске моторизоване 
бригаде. 
Члан Предсједништва Борачке 
организације града Приједора 
и координатор из Брезичана 
Вукашин Танкосић подсјећа 
да је велики број припадника 
Првог батаљона уградио животе 
у Републику Српску.
„Први батаљон је прошао 
велики ратни пут од Градачца, 
Сарајевско-романијског, 
Возућког, Гламочког ратишта и 
завршио у пресудној одбрани 
града. Нажалост нисмо се сви 
вратили.  Батаљон је изгубио 
51 борца од којих је 21 из 
Брезичана, а међу њима су 
двојица за којима се још трага“, 
каже Танкосић.
Фотографије са именима 
погинулих и несталих су у 
Спомен соби у Брезичанима, 
док је испред ње подигнут 
споменички комплекс.
Спомен собу неколико пута 
годишње посјете и ученици 
Основне школе.

У ИНФО-ЦЕНТАР НА КОЗАРИ „ДОЛЕТЈЕЛЕ“ И ПТИЦЕ

КУД Милан Егић

Споменик у Брезичанима

Спомен соба у Брезичанима

Све информације на једном мјесту, 
аутор Бранка Дошен
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ТОПЛА ЗИМА НАНОСИ ШТЕТУ ВОЋЊАЦИМА
Воћарима годинама вријеме не иде на руку

У паду цијене горива, али  не и основних животних намирница

Тренутне температуре које су изнад просје-
ка за ово доба године, не утичу позитивно на 
воћњаке. Воћари примјећују да поједине сор-
те већ почињу да стварају пупове,  те страхују 
да ће могуће накнадно захлађење узроковати 
велике штете.
Због високих температура, у стаблима воћни 
сок не мирује. Топло вријеме одговара и ин-
сектима. Предсједник Удружења воћара При-
једор Младен Марјановић прича да зима није 
уништила инсекте,  те да воћари очекују и бо-
лести на воћкама.
„Код неких сорти дешава се и бубрење пу-
пољака, лоше је, у наредном периоду ако 
дође до пада температуре, а очекивано је да 
ће тако бити, доће до оштећења на биљци, 
доће до пуцања коре гдје ће бити погодно тло 
за болести и за инсекте“, каже Марјановић.

Додаје да би позитиван ефекат могло дати 
кречење биљака. 
„Свједоци смо да кречење које смо годинама 
избацивали, ипак доста помаже. Кречење и 
сумпор у комбинацији помаже да заштитимо 
кору, да заштитимо биљке да не дође до пу-
цања коре“, сматра Марјановић.

Произвођачи воћа истичу да им вријеме годи-
нама не иде на руку. Поред временских непо-
года, подсјећају да се боре и са неконтролиса-
ним увозом воћа које се у маркетима продаје 
по ниским цијенама. Предсједник Удружења 
воћара РС Драгоја Дојчиновић тврди да ће 
због топле зиме, штете у овој години бити зна-
чајне.   

„Видимо да су пупови у развијеној фази више 
него што је нормално за ово доба године. По-
што имамо пуно влаге и јако високе темпера-
туре сигурно ћемо на тим ранијим воћним вр-
стама и сортама имати проблеме. Ако дође до 
неког захлађења и нижих температура доста 
тих пупова ће да замрзне“рекао је Дојчино-
вић.

Пад цијена горива није утицао на 
појефтињење основних животних 
намирница, док приликом сваког 
раста цијена горива, трговци ауто-
матски подижу цијене. То посебно 
љути потрошаче. Све је, кажу, пре-
скупо за наш животни стандард.
"Имам 200 КМ пензије и од чега да 
живим? Све је прескупо. Дотакли 
смо дно. Ја само за лијекове дајем 
50 КМ мјесечно. Катастрофа", ре-

кла је једна наша суграђанка.
Поскупљење горива многима је 
изговор за повећање цијене и 
поправљање властитог буџета, 
сматра економски аналитичар, 
Зоран Павловић. Према његовом 
мишљењу, требало би да реагују 
удружења за заштиту потрошача.
"Трговци хоће да своје буџете по-
праве на рачун купаца. То је оче-
кивана ситуација у вријеме инфла-
ције. Оно што је рјешење којем се 

мора приступити, то је да се ини-
цира рад контролних органа, која 
треба да провјери шта се стварно 
дешава у продаји, али и произ-
водњи, јер имамо ситуацију да је 
литра млијека у откупу мања од 
марке, а малопродајна двије и по 
марке", додаје Павловић.
А, инспектори ће и те како имати 
посла када је у питању провјера 
цијена у тржним центрима и мар-
кетима, најавио је министар трго-
вине и туризма, Севлид Хуртић.
"План је да до краја мјесеца сјед-
нимо са представниицма тржних 
центара, инспекцијом, Привред-
ном комором и власницима бен-
зинских пумпи. Разговараћемо о 
цијенама, јер не може бити изго-
вор цијена горива, с обзиром да 
она пада, а цијене животних на-
мирница су исте. Укључићемо ин-
спекцију да то провјери, јер треба 
да се уразумимо. Сви трговачки 
ланци добро послују и потребно 
је да буду социјално осјетљиви", 
категоричан је Хуртић.

Министар је позвао власнике тр-
говачких радњи да поштују ог-
раничење маржи. У супротном, 
слиједе казне.

Текст: Бојана Мајсторовић

Текст: Б.Дакић

Воћари очекују помоћ

Воћари поручују да очекују помоћ 
Владе Републике Српске у борби са 
проблемима у овој производњи. 
Удружење воћара Српске има око 300 
чланова.

"Имамо ограничење маржи по 
основу Правилника. Трговачки 
центри морају се тога 
придржавати. Разговараћемо 
о томе. Ако буде потребно, 
повећаћамо и казне."

Младен Марјановић, предсједник 
Удружења воћара Приједор

Воћњак у зиму

Воћњак

Цијене и даље високе

ЗА БАХАТЕ ТРГОВЦЕ СЛИЈЕДЕ КАЗНЕ

Хуртић: Ако буде потребно, 
повећаћемо казне
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Сајбер криминал све је заступље-
нији и у Републици Српској. Жртва 
може бити било који корисник ин-
тернета или платних и банковних 
картица. Зато стручњаци позивају 
на опрез.

Крађа идентитета путем интернета 
све је учесталија. Краду се и подаци 
са банковних и других картица, те 
корисничких налога. Зато је битно 
не приступати непровјереним ад-
ресама, савјетују стручњаци. Имају 
савјет и како повећати заштиту.
"Инсталација оригиналног софтве-

ра, едукација о сајбер криминалу, 
какви сви видови превара постоје. 
Дакле, комплетна едукација о мо-
гућим врстама превара на интерне-
ту", каже Владимир Цицовић, стру-
чњак за сајбер безбједност.
На подручју регије Приједор у првих 
11 мјесеци евидентирано је 16 кри-

вичних дјела из 
области висо-
котехнолошког 
криминалитета. 
У ову врсту кри-
вичних дјела 
спада и сајбер 
криминал.
" П о л и ц и ј с к а 
управа Прије-
дор има инспек-
тора за висо-
котехнолошки 
криминалитет, 
који ради на 
расвјетљавању 
ових врста кри-
вичних дјела. 
Р а с п о л а ж е -
мо техничким 
с р е д с т в и м а , 
располажемо 
р е с у р с и м а " , 
истакла је Звез-
дана Аленда-
ревић, портпа-
рол Полицијске 

управе Приједор.
Новац је најчешћа мета сајбер пре-
вараната.
"Разне су врсте сајбер криминала, 
од крађе кредитних картица до на-
вођења на уплату на лажним сајто-
вима, гдје се обећава добра зарада 
и добит", додао је Цицовић.
У првих десет мјесеци ове године 
у Републици Српској поднесено је 
116 извјештаја против 124 особе 
осумњичене за сајбер криминал.

Текст: Б.Дакић

САЈБЕР КРИМИНАЛ - БУДИТЕ ОПРЕЗНИ, 
ПРИСТУПАЈТЕ САМО ПРОВЈЕРЕНИМ АДРЕСАМА

Цицовић: 
Жртва може бити било ко

Разне су врсте сајбер превара

На Западу уобичајено, код нас још увијек у 
повојима - селективно одлагање отпада с 
циљем рециклирања и поновног искоришта-
вања картона, пет амбалаже и најлона, мно-
гима је непознат појам. Поред значаја за жи-
вотну средину, рециклажа, односно поновно 
искориштавање комуналног отпада, има и 
финансијску предност. Важно је и то што се на 
тај начин растерећују депоније. На више лока-
ција  у Приједору налазе се такозвана зелена 

острва, намјенски контејнери градског кому-
налног предузећа за селективно одлагање от-
пада. Око 80 рециклажних мрежа за картон, 
распоређено је на подручју Приједора, Омар-
ске, Козарца, Љубије и Оштре Луке.
"За десет мјесеци ове године, прикупљено је 
око 195 тона картонске амбалаже која је пла-
сирана на тржиште, а пошто је цијена картона 
тренутно ниска, сада вршимо лагеровање. На 
лагеру имамо око 200 бала картона. Такође 
прикупљамо најлон и пет амбалажу, али те 

количине су мање него код картонске амба-
лаже. Замолио бих грађане да одлажу реци-
клажне сировине на мјеста гдје је то пред-
виђено. Тиме утичемо на еколошку свијест 
грађана и на љепши изглед нашег града", 
рекао је Давор Десница, пословођа Организа-
ционе јединице "Рециклажа" у "Комуналним 
услугама". 
У ресорном министарству истичу да информа-
тивним кампањама настоје едуковати станов-
ништво од малих ногу,  јер ћемо тако, како је 
речено, брзо добити еколошки освијештену 
генерацију.  
"Морамо сви заједно пуно више радити на 
подизању свијести јавности о значају селек-
ције отпада, не само да бисмо смањили ко-
личине на регионалним депонијама, него и 
да би се тај отпад поново искористио", рекла 
је Горјана Росић, портпарол Министарства за 
просторно уређење, грађевинарство и еколо-
гију РС. Текст: Деборах Совиљ

ЗА ДЕСЕТ МЈЕСЕЦИ ПРИКУПЉЕНО 195 ТОНА 
КАРТОНСКЕ АМБАЛАЖЕ

Селективно одлагање отпада

Стратегијом управљања отпадом за пе-
риод од 2017. до 2026. године, Влада 
Републике Српске  прецизирала је кон-
кретне мјере за подизање свијести јав-
ности о одвојеном сакупљању отпада, 
за што су планирана и значајна средст-
ва. Само за канте и контејнере на зеле-
ним острвима, намијењено је око чети-
ри милиона евра.

Рециклажни погон "Комуналних услуга"



Одрасли који уносе 
довољну количину 
течности и пазе да не 
остану жедни живе дуже и 
развијају мање хроничних 
болести наведено је 
у студији америчког 
Националног института 
за здравље, објављеној у 
часопису “Биомедицина”.
Љекари су током 30 година 
пратили 11.255 људи и 
анализирали везу између 
нивоа натријума у крви, 

која расте ако се смањи 
унос течности, и разних 
здравствених индикатора.
Они су утврдили да 
су одрасле особе са 
повишеном нивоом 
натријума склоније 
развијању хроничних 
стања и да показују 
знакове узнапредовалог 
биолошког старења 
у односу на одрасле 
особе које имају средње 
вриједности натријума 
у крви.Такође, одрасле 
особе са повећаним 

нивоом натријума под 
повећаним су ризиком да 
умру раније.
Резултати истраживања 
наводе на закључак да 
довољан унос течности 
успорава старење и 
продужује живот без 
болести каже – Наталија 
Дмитријева, аутор студије 
и научник у Лабораторију 
за кардиоваскуларну 
регенеративну медицину 
на Институту за срце, плућа 
и крв у САД. У овој студији 
кориштени су подаци 
о здравственом стању 
људи у 50-им годинама 
те у доби између 70 и 90 
година.Укупно је било пет 
љекарских посјета. Свака 
особа била је два пута 
прегледана у доби од 50-
ак година, а остала три 
прегледа обављена су у 
поодмаклој доби.
Истраживањем нису 
биле обухваћене особе 
које су већ имале високе 
нивое натријума или нека 
озбиљна стања, попут 
претилости. Како би 
установили на који начин 
нивои натријума утичу 
на старење, научници 
су се руководили са 15 
маркера за здравље, 
укључујући систолички 
крвни притисак (горњи), 
холестерол и ниво шећера 
у крви.То им је дало 
увид у функционисање 

к а р д и о в а с к у л а р н о г , 
р е с п и р а т о р н о г , 
метаболичког, бубрежног 
и имунолошког система 
сваке праћене особе.
Нормални ниво натријума 
у крви износи између 135 
и 146 милиеквивалената 
по литру.Одрасли са 
нивоом изнад 142 

милиеквивалента имају 
за 64 одсто већи ризик 
од развијања хроничних 
болести попут застоја 
срца, можданог удара, 
дијабетеса, оштећења 
периферних артерија, 
плућа и развоја деменције 
– наводе научници.

Посљедњих година све је више 
наглих промјена времена, 
када у само једном дану 

температуре падну, или се дигну 
за 15 степени. Посебно нагле 
промјене времена утичу на наш 
организам.
Осјећај умора, главобоља, грип 

најчешћи су проблеми који 
настају због нагле промјене 
времена. Након неуобичајено 
топлих дана за ово доба године, 
услиједило је захлађење, па је у 
амбулантама све више особа са 
респираторним инфекцијама. 
"Код пацијената имамо 
изражене респираторне 
инфекције и стања слична 
грипу, као и грипозна стања. 
Заступљени су сви узрасти, али 
највише су то, примјетили смо, 
дјеца од пете до дванаесте 
године", рекла је Дијана 
Ђерић, помоћник директора 
Дома здравља Приједор за 
медицинска питања. 
Нарочито код метеоропата 
незанемариви су и "пратиоци" 
попут појачане осјетљивости, 
осјећаја нелагоде, поспаности. 
Сасвим је природно да нам 
не одговарају временске 

осцилације, појашњавају 
психолози. 
"Истина је да сви ми тешко 
реагујемо на те нагле промјене и 
мислим да фокус треба да буде на 
томе, а не на томе да осуђујемо 
одређено метеоролошко стање 
да негативно утиче на наше 
ментално здравље", рекла је 
Вања Дејановић, психолог. 
Истраживања показују да је код 
особа које углавном бораве 
у затвореним просторијама, 
утицај метеоролошких промјена  
јачи него код људи који су 
активни и који често бораве 
на отвореном. Стручњаци 
савјетују да не треба бирати 
само идеалне услове за боравак 
у природи. Наше тијело треба 
и хладноћу и снијег и врућину, 
како би постало отпорно на 
нагле временске промјене.

КАКО ПРОМЈЕНА ВРЕМЕНА УТИЧЕ НА НАШЕ ЗДРАВЉЕ?

Текст: СРНА

Текст: Мирјана Шодић 

ПАЗИТЕ ДА НЕ БУДЕТЕ ЖЕДНИ
Довољан унос течности поспјешује бољи квалитет живота

„Људи који пију више течности имају шансу да живе дуже и да буду здравији „, закључују научници

Довољан унос течности, бољи квалитет живота
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Ако желите да свом тијелу 
и јетри након празника 
приуштите одличну 
детоксикацију, обавезно 
припремите свијеж сок 
од цикле. Конзумирањем 
овог сока брже ћете 
уносити важне хранљиве 
материје и антиоксиданте 
у свој организам.
Одавно је познато да 
цикла савршено чисти 
крв. Захваљујући састојку 
глутатиону, ово корјенасто 
поврће подстиче 
елиминацију отпадних 
производа, токсина, па 
чак и тешких метала из 
система тијела. Глутатион 

је кључни састојак 
укључен у детоксикацију 
јетре и органа за варење. 
Цикла  заправо садржи 
фитонутријент беталаин, 
који доприноси стварању 
глутатиона. На тај 
начин помаже тијелу 
да неутралише токсине 
и даје им св`ојство 
растворљивости у води. 
Захваљујући томе, ови 
токсини се могу излучити 
урином и излучити из 
тијела. Беталаин из 
цикле  је такође снажан 
антиоксиданс који има 
а н т и и н ф л а м а т о р н о 
дејство. Конзумацијом 

сока од цикле смањићете 
киселост организма и 
допринети пХ равнотежи 
ваше крви.

Потребно је: 

½ кг свеже цикле  (опране)

1 већи краставац

1 јабука, веза першуна

1 лимун

1 комад свијежег ђумбира

Припрема: 

оперите све састојке 
и исјеците их на мање 
комаде да стане у ваш 
соковник. Огулите лимун 
и ђумбир. Ставите састојке 
мало по мало у соковник 
док не направите сок. Сок 
је најбоље пити одмах или 
у року од 48 сати. Ако ћете 
га касније конзумирати, 
сипајте у посуду са чврстим 
поклопцем и чувајте у 
фрижидеру.
Упутство за припрему 
у блендеру: ставите 
нарезане састојке у 
блендер и додајте 1/3 шоље 
воде. Добро промјешајте 
на максималној брзини 
и сок проциједите кроз 
газу. За више влакана, 
сок можете конзумирати 
заједно са пулпом.

ТРЕБА  ВАМ  САВРШЕН  ДЕТОКС 
ПОСЛИЈЕ ПРАЗНИЧНОГ ПРЕЈЕДАЊА?

Текст:zena.blic

РЈЕШЕЊЕ ЈЕ СОК ОД ПОВРЋА

ТЕЛЕФОНИ

ПРИЈЕДОРСКИ ИНФОРМАТОР

ХИТНЕ СЛУЖБЕ
Пoлициja 122
Хитнa пoмoћ 124
Вaтрoгaсци 123
Информације 1185
Taчнo вриjeмe 125

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

КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА 
Водовод 052/236-600

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

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

МЕДИЈИ 
РTРС ИTЦ Приjeдoр 052/240-200

ИПЦ Кoзaрски Вjeсник 
052/234-271
Рaдиo Приjeдoр 052 911 822
TВ Приjeдoр 052/211-239
"FREE" 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 "Papa 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

Већ неко вријеме говоримо о том повратку 
трендова из раних 2000-их година, а по свему 
судећи, он постаје прилично велики.
Тако ћемо на коси у наредном периоду да 
виђамо много додатака попут дебелих трака 
и слатких копчи, враћају се и укоснице, а 
биће популаран и бочни раздељак на коси. 
Наравно, оне које прве слиједе овај тренд 
бочног раздељка, су свјетске звијезде, па су 
Меган Фокс, Ким Кардашијан и Зендаја већ 
прихватиле нови стил.
Раздељак се носи на разбарушену, зализану и 
бујну косу, важно је само да је на страни.

ЗА НАЈМОДЕРНИЈУ  
ФРИЗУРУ  2023. НЕ 

ТРЕБА  ВАМ  ВИШЕ  ОД 
ПЕТ  МИНУТА

ПРАКТИЧНА, ЕФЕКТНА И 
САВРШЕНА ЗА ТАНКУ И СЛАБУ 
КОСУ!

Спремите се за себе, заблистајте укућанима и 
изаберите нешто златно, свјетлуцаво или топло 
беж. Дјелује пријатно и луксузно у исто вријеме, 
а ако паметно изаберете, биће и удобно.
Микс сјајних и трикотажних предмета је 
идеалан зимски спој. Најчешће се комбинују 
сукње или панталоне са шљокицама или 
свјетлуцаве и гломазни џемпери или ролке. 
Нећете погријешити ни са уским плетеним 
моделима, али то већ дјелује свечаније, па је 
наш приједлог оверсајз трикотажа

ШЉОКИЦЕ ЗА 
СВАКИ ДАН?

ДА, И ТО МОЖЕ АКО ПАМЕТНО 
БИРАТЕ: СВЈЕТЛУЦАВО НИЈЕ 
РЕЗЕРВИСАНО САМО ЗА 
СВЕЧАНЕ ПРИЛИКЕ!
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Ован знак и подзнак

У нову годину улазите са додатним убр-
зање и енергијом Јупитера из знака Овна. 
Он вас чини позитивнијима и спремнији-
ма да се заузмете за себе све до прољећа. 
Сами себи сте најбољи менаџер. Добија-
те на самопоуздању. Али можете добити 
и који килограм вишка. Све вам се лије-
пи и успех, љубав, пажња,  али и храна. У 
љубави је период од маја до октобра јако 
лијеп,  јер Венера транзитира ваше поље 
љубави, па ту могу доћи и нови партнери, 
прилика је свуда, али у једном моменту 
да се враћају и актери из прошлих дана, 
чисто да вас подсјете да постоје, да желе 
обнову односа, а неки ће се појавити тек 
да схватите да је одлука да више нисте 
заједно била одлична. Од краја марта све 
до почетка јуна можете бити изузетно раз-
дражљиви што ће прије свега да се одрази 
на укућане, на вама блиске људе, па ту по-
ведите рачуна. Плутон корача од марта ва-
шим пољем пријатеља, познаника, нада и 
жеља. Неки људи веома важни улазе у ваш 
живот, неки који су у пролазу били одла-
зе. Биће вам коначно јасно на кога може-
те да се ослоните, ко су прави пријатељи. 
Након неколико година трансформација 
у професионалном погледу окрећете се 
истинским жељама. У том смислу најбољи 
период је од 12. јануара да се покренете, 
учите, идете на неке едукације или тре-
нинге који ће вам до марта представљати 
добру одступницу за све што долази, мо-
гући су и краћи путеви.

Бик знак и подзнак

Плутон ове године мијења знак послије 
јако дуго времена, закорачиће на кратко 
(од краја марта до средине јуна) у ваше 
поље професије да вас покрене да мијења-
те нешто у том смислу, нешто као најава за 
године које долазе.  Размишљајте о свом 
напретку и шта предузети како би потпу-
но промијенили свој статус у пословном 
погледу. У постојећој фирми, компанији, 
послу, може бити промјена које се не тичу 
директно вас, али могу да утичу на ваш 
положај, па са изласком Сатурна из вашег 
природног 10. поља, а уласком Плутона, 
најбољи период за напредак је од краја 
марта до средине јуна. Ако говоримо о љу-
бави, Бикови у овој години цвијетају у том 
смислу од друге половине године. До тада 
рјешавају неријешено, сами са собом се 
договарају са ким би и шта би и све прет-
варају у дјела у другој половини године, 
када се могу одлучити на неке веће кораке 

типа брака, једино је важно да избегну за 
то период када је Венера ретроградна од 
23. јула до 04. септембра.

Близанци знак и
 подзнак

Близанци су симбол ваздуха и ипак неке 
врсте лакоће која у овој години “не пије” 
воду. Као да вас неће препознати људи 
око вас. Уласком Сатурна у ваше природно 
поље ауторитета и статуса било које врсте, 
посебно пословно гледајући, улазите у 
животну фазу у којој,  ако сте ви надређе-
ни другима на послу морате у овој годи-
ни сами доста тога да обављате,  јер ни-
сте задовољни другима, а уколико имате 
шефове над главом захтијеваће висок сте-
пен одговорности што ви можете, али вам 
не прија. Уколико сте претходни период 
били вриједни дочекујете Сатурна од мар-
та са понудом да имате вишу позицију, 
али итекако и одговорност, размислите о 
томе добро. Размишљаћете у ком правцу 
да улажете своје ресурсе, да ли даље да 
се едукујете, да ли да се окренете ино-
странству, а све у складу са могућностима 
и приликама. Емотивно друга половина 
године посебно, доноси доста комуника-
ције, контаката преко друштвених мрежа, 
на краћим путовањима, са странцима, те 
могућност да се на тај начин отпочињу 
везе, с тим да у период ретроградне Вене-
ре (23.07-04.09) припазите да се не упле-
тете у паралелне односе и да на крају себи 
не направите више штете него користи.

Рак знак и подзнак

Ракови имају срећу Јупитера кроз поље ста-
туса и каријере током прве половине годи-
не када, уколико су у претходном периоду 
били вриједни,   фокусирани на рад, могу 
стићи и похвале, награде, унапријеђења, 
те да им некако све иде са лакоћом у од-
носу на то како је било у претходном пери-
оду. Плутон је протеклих неколико година 
(још од 2008. године) испретумбао поље 
односа, брака, веза. Некоме донио брак, 
некоме коначна раздвајања, разводе, али 
статус емотивни се промјенио. Што је било 
било је, сада слиједи олакшање и некако 
од ове године знате свој статус и мјесто у 
животу особе која вам значи. Најбоље ће 
бити онима који су у дефинисаном одно-
су,  у заједници, браку. Они који то нису, 
окрећу се странцима, људима које срећу 
на неким едукацијама, учењима, дру-
гачијима од себе, али људима који су на 

неки начин недоступни посебно од марта 
ове године, па би било добро слободнима 
да до уласка Сатурна у њихово природно 
девето поље дефинишу емотивне приче 
послије ће ићи то мало спорије.

Лав знак и подзнак

Лавови у 2023. годину улазе пуни енергије 
за све ново што долази. Испратили су Са-
турна из знака Водолије (само последња 
декада знака Лава још малчице трпи ути-
цај до марта) остала већина Лавова нам је 
супер. Разведени, слободни, растерећени, 
заузети са превазиђеним препрекама ка 
успјешнијем односу или браку, улазите у 
ову годину спремни да више путујете, учи-
те у првој половини године, а у другој по-
ловини године спремни да промијените 
свој статус, да добијете награде и све оно 
што заслужујете у свом послу и раду, а че-
кали сте дуже вријеме. Сва задуживања 
оставите по страни од марта мјесеца, ако 
вам треба неки кредит или слично, нај-
боље то урадити у прва три мјесеца, кас-
није ће ићи теже. Исто тако,  враћајте своје 
дугове до тада, да “чисти” дочекате од по-
четка марта Сатурна у вашем природном 
осмом пољу.

Девица знак и
 подзнак

ДJевица има изазовну годину пред собом 
на неколико поља. Улазак Плутона у ваше 
природно шесто поље наглашава поље 
радног окружења и промjена у односу на 
радно мjесто, колеге на послу, положај 
једних и других. Ту може бити турбулент-
но, као и поље здравља. Све то тражи вашу 
пажњу посебно у период од марта до јуна. 
Поље било ког облика партнерства, да ли 
је партнерски посао или емотивна при-
ча, тражи такође пажњу, посебно од ула-
ска Сатурна у природно седмо поље, од 
почетка марта. Од тада до маја је могуће 
да инвестирате у озбиљнији партнерски 
посао са неким. С друге стране, ако сте у 
браку, вези, овај однос ће тражити вашу 
посебну пажњу, озбиљније приче са парт-
нером и решавање неких проблема који,  
ако се запостављају,  до краја године могу 
бити узрок разлаза. Ако сте сами, у годи-
ни сте када се препознајете са сличнима, 
када сте само за озбиљнији контакт који 
има шансе на дуже стазе. Друга половина 
године је добра за путовања, за сарадњу 
са странцима, учења, рад на себи, духовно 
и ментално.

Ако сте мислили да је 2022. интензивна, припремите се за оно што вам ова нова година спрема. Година почиње енергично, јер ће Мер-
кур и даље ретроградно путовати кроз Јарца и повећавати вјероватноћу сукоба и неспоразума. Романтична Венера ће такође удру-
жити снаге са Плутоном гладним моћи 1. јануара, појачавајући вашу жељу за дубљом љубављу. Припремите се за трансформације 
односа који ће се одвијати, посебно када се ретроградни Марс коначно заврши 12. јануара, реактивирајући страст и унутрашњи пла-
мен. А када се ретроградни Меркур заврши 3. фебруара, биће савршено вријеме да се посветите својим новогодишњим одлукама.

ГОДИШЊИ ХОРОСКОП ЗА 2023. ЗА СВЕ ЗНАКОВЕ ЗОДИЈАКА!



HOROSKOP 19.  www.kozarski.com
13. јануар 2023.

Вага знак и подзнак

Ваге у овој години имају могућност да про-
мjене свој статус односно љубавни живот. 
Јупитер је у првој половини године у ва-
шем природном седмом пољу,  па пружа 
подршку склапању брака, вјеридбама и 
сличном, а уз све то Плутон прелази у знак 
Водолије од марта до јуна, па у том пери-
оду одлуке о подизању везе или односа 
на виши ниво,  може да испрати вијест о 
потомству. Страсти су јаке током ове годи-
не, заљубљивања која могу бити прилич-
но јака, а на ваш магнетизам нико неће 
остати имун, па пазите ако нисте слобод-
ни, можете да зрачите и привлачите тамо 
гдје вам није можда мjесто. Пословно иде 
мало више досадан период, рутине, која 
може више да вас умори као статичност и 
затрпаност обавезама које вас мрзи да ра-
дите. Новац долази преко других или пре-
ко партнера који креће да зарађује више, 
а сваки кредит или додатан новац,  лако 
вам долази посебно од друге половине го-
дине.

Шкорпија знак и 
подзнак

Шкорпије у овој години пролазе кроз лич-
не трансформације,  посебно од момента 
када њихов владар мијења знак,  па све од 
2008. године,  до ове што није ишло, што је 
тражило годинама начин да промијените, 
што сте стављали под тепих, што сте одла-
гали, ево је година која ће то избацити у 
први план, али имате снаге за све то, не 
брините! Највјероватније да се све то тиче 
најближег окружења, дома, куће, породи-
це, некретнина, па сва горућа питања тог 
типа рјешавате од марта до јуна,  или само 
припремате  за све што слиједи од наред-
не, 2024. године. Ова година најављује оз-
биљније емотивне везе, али приче са пре-
прекама, просторне или неке друге које су 
тестови ваше љубавне приче. Ко издржи 
прву половину године, од прољећа му се 
смијеши да стаје на луди камен,  или свако 
својим путем. Дјеца могу бити мало про-
блематична од марта, ако их имате. Прва 
половина године доноси боље услове на 
радном мјесту, лакоћу коју или ви ствара-
те одласком на породиљско,  па вас нема,  
или сте у фазону да вам је лијепо,  јер ко-
леге и запослени функционишу за дивно 
чудо у хармонији или сте на новом послу,  
гдје су услови бољи.

Стријелац знак и 
подзнак

Стријелчеви дочекују у природном четвр-
том пољу Сатурна, па од ове године,  од 
марта мјесеца,  неколико година их чека 
вријеме озбиљности и одговорности,  по-
себно у вези са домом, кућом, породи-
цом, интимом, бављењем свиме што су 
дуго избјегавали у најближем окружењу и 
гдје су се понашали по принципу позитив-
но само и како ћемо – лако ћемо. Ту стоји 
нека одговорност коју морају да преузму 
на себе, неку обавезу или у крајњем слу-
чају бригу о некоме из породичног окру-
жења. Јупитер доноси у првој половини 
године могућност да кроз туристичка пу-
товања, изласке, кретање било које врсте, 
упознајете особе које вам емотивно могу 
бити важне. Лако улажење у везе и односе 
доноси и импулсивност до маја мјесеца, 
па не требате се цимати баш на сваком ко-
раку, јер нешто може остати у сфери при-
јатељства, а ту су могући добри послови. 
Туризам и угоститељство је добра сфера 
за посао у првој половини године, да би 
посебно друга половина године донијела 
могућности добре за самосталне послове, 
приватне бизнисе или проширења нека на 
постојећем послу гдје сте ви главни и одо-
говорни.

Јарац знак и 
подзнак

Сатурн коначно напушта 
ваше природно поље финансија, новца, па 
у овој години,  посебно од почетка марта,  
полако можете да одахнете, јер није вам 
било лако макар на овом плану протекле 
двије и по године. Тензије су биле на све 
стране, од љубави до финансија. У овој го-
дини можете наставити са штедњом, али 
не морате, јер Плутон уласком у ваше при-
родно друго поље најављује неки моћан 
период од неколико година, који почиње 
од марта до јуна ове године, нешто као 
прилика за велику зараду или велике пла-
нове на пољу финансија за наредних чак 
десет и више година, али ова година је 
кључна када је савјет нечији у питању или 
подршка. Љубав цвијета тек од друге по-
ловине ове године, средићете материјал-
но финансијско стање, некретнину, место 
где живите, па тим неким редом долази на 
крају и љубав.

Водолија знак и 
подзнак

Водолије ће можда и најјаче осjетити про-
мјене које доносе планете и њихова помје-
рања у овој години,  јер Плутон ће послије 
низа година напустити претходни знак 
и закорачити у Водолију што овом знаку 
поручује – вријеме је за трансформацију 
односа, контаката, веза, лично сопствене 

енергије, жеља и праваца којима идете! 
Водолије се мијењају од главе до пете. 
Планирају озбиљније животне кораке, а 
све  зависи и од личног хороскопа шта ће 
то бити. Многи се могу одлучити за про-
мјену статуса, вјенчање, заједницу,  или 
пак ослобађање од токсичних односа који 
већ дуже вријеме чекају на такву одлуку. 
Они трећи имају прилив енергије који ће 
им омогућити да остваре своје давнашње 
професионалне жеље. Каријера долази 
вама у овој години, посебно прва поло-
вина године, пуно прилика за едукацију, 
покрет, путовања, а селидбе или проши-
рења постојећег простора у којем живите 
или боравите могућа је у другој половини 
године.

Рибе знак и подзнак

Рибе дочекују Сатурна у природно прво 
поље што свакако окреће рибе већим од-
говорностима. То неће урадити партнер 
или окружење, већ ће вам живот или сва-
кодневница наметнути такав темпо и од-
говорности да не можете да избјегнете 
рад на себи, флексибилност, али исто тако 
морате имати времена за себе, када пуни-
те батерије, медитирањем, осамом, мо-
литвом,  или било чиме другим, што спа-
да прије свега у моменте просвјетљења 
духа и тела. Лагане вјежбе, тренинзи типа 
јоге пријаће вам. Никако не треба улази-
ти у расправе са партнером, јер то је за-
право огледало вашег менталног стања, 
није крива спољашност за ваше унутра-
шње стање, то је само ваш посао који је 
ове године на првом мјесту. Прва поло-
вина године уколико будете прионули на 
неки конкретан рад, доноси повећање 
прихода, друга половина године је период 
дружења, повезивања са другима, добрих 
препорука,  период када можете бити на 
добром гласу и добити још бољу позицију,  
или могућност да радите, савјетујете дру-
ге, учите или путујете.

ГОДИШЊИ ХОРОСКОП ЗА 2023. ЗА СВЕ ЗНАКОВЕ ЗОДИЈАКА!
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Новак: „Род Лејвер је мој најуспјешнији терен у каријери“

Скок Новака, Рафа губи бо-
дове - ово је потребно да 
се Ђоковић врати на 1. мје-
сто после Мелбурна
У самом врху, није било 
промјена у првих пет пози-
ција, само је Новак добио 
нове бодове. Карлос Алка-
рас није мијењао број по-
ена, али је Рафаел Надал 
изгубио 250 поена, Каспер 
Руд 100. У плусу је Стефа-
нос Циципас са 165 бодо-
ва, а Новак Ђоковић је ти-
тулом у Аделејду освојио 

250 нових бодова. Ипак, 
то у самом поретку није 
донијело промјене, прва 
промјена је скок Андреја 
Рубљова на шесто мјесто, 
и то без нових поена. Ско-

чио је,  јер су Феликс Оже 
Алијасим и Данил Медве-
дев изгубили бодове, па 
затим слиједе Тејлор Фриц 
и Холгер Руне који компле-
тирају топ 10.

Како до првог мјеста?
Карлос Алкарас, шпански 
тенисер и тренутно нај-
боље рангиран на АТП ли-
сти, неће учествовати на 
првом гренд слему сезоне, 
Аустралијан опену. Он је 
објавио да турнир у Мел-
бурну пропушта због по-
вреде десне ноге. Самим 
изостанком младог тени-
сера, тројица играча ће 
имати прилику да преузму 
врх АТП листе, пошто он 
тренутно има 6820 бодова, 
а остаће без 90, колико је 
освојио прошле сезоне.
Другопласирани Рафаел 
Надал неће имати шан-
су да га престигне, пошто  
брани титулу на Аустра-
лијан опену, те турнир не 
може да заврши са више 
од 6020 бодова. Међу-
тим, шансу за тако нешто 
ће имати Каспер Руд, Сте-
фанос Циципас и Новак 
Ђоковић. Норвежанин је 
у најбољој позицији, до-
вољан му је пласман у фи-
нале за прву позицију. Са 
друге стране, Грк  и Србин 

ће морати да освоје тур-
нир уколико желе на трон. 
Први гренд слем у сезони 
почиње у понедељак, 16. 
јануара и трајаће до не-
деље, 29. јануара.

БОГ ТЕНИСА У МЕЛБУРНУ

Припремила: Гордана Каурин

НОВАК О АУСТРАЛИЈАН ОПЕНУ

Аустралијан опен је највећи разлог зашто јесам овдје у Аустралији, 
али у исто вријеме желим да побиједим сваки турнир на којем иг-
рам, без обзира на ниво турнира. Мислим, волим да играм у Аустра-
лији. Моји резултати су свједочанство о томе. Не бих могао да играм 
тако добро у мјесту гдје се не осјећам добро. Радујем се Мелбурну. 
Род Лејвер је вјероватно... не вјероватно, свакако је мој најуспјеш-
нији терен у каријери. Волим да играм тамо. Радујем се томе.

Турнир у малом фудбалу 
"Приједор 2023" ове годи-
не окупио је 75 екипа у се-

дам категорија. Утакмице 
се играју у Спортској дво-
рани "Младост", а у плану 
је да се финале игра  у не-
дјељу, 22. јануара. "Имамо 

пријављене екипе из Но-
вог Града, Козарске Дуби-
це, Санског Моста, Бања 
Луке и Приједора. Посеб-
но нам је драго истаћи да 
су најбоље екипе са прош-
логодишњег турнира и 
ове године са нама", кажу 
организатори. Наградни 

фонд турнира је 15.000 КМ, 
од чега је главна награда 
10.000 КМ за побједника у 
сениорској конкуренцији. 
Организатор турнира у 
малом фудбалу "Приједор 
2023" је Спортска двора-
на "Младост" у сарадњи 
са Градским фудбалским 

савезом Приједор, те 
Удружењем фудбалских 
судија и инструктора ПФС 
Приједор. Покровитељ 
овог традиционалног тур-
нира је Град Приједор на 
челу са градоначелником 
Слободаном Јавором.

ПРИЈЕДОР У ЗНАКУ 
ТУРНИРА У МАЛОМ 

ФУДБАЛУ

Текст: М.Ш.

Најбољи српски тенисер 
Новак Ђоковић се 
налази на супротној 
страни жријеба у 
односу на највећег 
ривала Рафаела Надала 
на овогодишњем 
Аустралијан опену (16-
29. јануар), што значи да 
њих двојица могу да се 
сусретну само у финалу, 
одлучено је рано јутрос 
жријебом.
"Након што је прескочио 
једну годину на 
аустралијском гренд 
слему, Ђоковић, који је 
четврти носилац, почеће 
турнир против Шпанца 
Роберта Kарбаљеса 
Баене", објавио је АП.
Бранилац титуле Надал 
имаће тежи задатак у 
првом колу јер ће играти 
против Британца Џека 
Дрејпера.
На Новаковој страни 
жријеба су и српски 
тенисери Ласло Ђере 
и Филип Kрајиновић, а 
од звучнијих имена, ту 
је пети носилац Андреј 
Рубљов и домаћи играч 
Ник Kирјос, с којим би 
Ђоковић могао да се 
сусретне у четвртфиналу.
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ПРВО ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
О ИЗЛАГАЊУ НАЦРТА ПЛАНА НА ЈАВНИ УВИД

Обавјештава се јавност да се излаже на јавни увид 

НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ЦЕНТРАЛНЕ ЗОНЕ 
ПРИЈЕДОРА СА СПОМЕНИЧКИМ КОМПЛЕКСОМ – I ФАЗА, РАДНИ НАЗИВ РЕГУЛАЦИОНИ 

ПЛАН „ЦЕНТАР-ЈУГ“ БЛОК 2 

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 
„ACS studio“ д.о.о., ул. Милана 
Карановића бр. 53, Бања Лука
• просторијама канцеларије Приједор 
Центар у улици Ослободилаца 
Приједора 6, обавља послове МЗ-
а: Приједор Центар, Гомјеница, 
Д.Орловци, Кокин Град, Орловача и 
Рашковац

Нацрт Плана може се погледати сваки 
радни дан осим суботе, недеље и 
државних празника у времену од 8 
до15 часова у периоду од 20.01.2023.
године до 20.02.2023.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 20.02.2023. 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 Приједорили на e-mail 
prostorno@prijedorgrad.org

Одјељење за просторно уређење

Међународна скијашка федера-
ција /ФИС/ је због недостатка сније-
га и неповољних временских усло-
ва отказала спуст и велеслалом у 
оквиру Свјетског купа за скијаше, који су 
28. и 29. јануара требали да буду одржа-
ни у њемачком Гармиш-Партенкирхену.
На стази која се налази уз велику ска-
каоницу, скијаши су 4. јануара успје-
ли одржати слаломску трку у врло не-
повољним временским условима.
Из ФИС-а још нису објави-
ли да ли ће и гдје бити одржа-
не отказане трке, преносе медији.
Спуст и велеслалом у Гармиш-Партен-
кирхену требале су бити посљедње трке 
Свјетског купа за скијаше прије ового-
дишњег Свјетског првенства у алпским 
дисциплинама, које ће бити одржано од 
6. до 19. фебруара у француским скијаш-
ким центрима у Куршевелу и Мерибелу.

Због недостатка снијега отказани спуст и велеслалом у Гармиш-Партенкирхену

ОТКАЗАН СПУСТ И ВЕЛЕСЛАЛОМ У ОКВИРУ 
СВЈЕТСКОГ КУПА ЗА СКИЈАШЕ

РТРС

МАЛИ  
ОГЛАСИ

Мијењам кућу за гарсоњеру.
Налази се у Орловачи К.Медића 3.
Све информације на број 
052/351-137 и 066/996-679

Озбиљан мушкарац педесетих година запослен у Њемачкој ради 
озбиљне везе тражи женску особу ради дружења и могућег брака. 
Посједује кућу у Приједору. Дипломирани инжењер, магистар 
техничких наука.  +387 66 454 212 +49 175 445 8621

17604
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Дана 17.1.2023. године навршава се тужна 
година од прераног одласка наше вољене 

и никад прежаљене

РАЈКЕ СЕКЕ ЂАКОВИЋ 
У недељу, 15.1.2023. године у 11 часова, 

одржаћемо годишњи помен нашој вољеној, 
те позивамо све рођаке, кумове, пријатеље 

а посебно њен lV2 разред, 
да нам се придруже у нашој боли и тузи

Породица Ђаковић 17587

Последњи поздрав нашим драгим

ЉУБИШИ

Градски одбор СНСД Приједор

0001

АНДРЕИ

АРАМАНДА

Дана 13.1.2023. године навршава 
се година дана од смрти наше, 

никад прежаљене

РАДАНЕ 
(рођ. Анђелић) 

КОВРЛИЈА
(1950-2022)

Тога дана посјетићемо њену вјечну кућу, 
запалити свијеће и положити цвијеће.
Ожалошћена породица

17585

Тужно сјећање

МИЛОЈКА ДЕРЕТИЋ
(15.1.2016 – 15.1.2023)

Вријеме пролази, али сјећање на тебе остаје 
вјечно у нашим срцима.
Твоји најмилији

17586

Тужно сјећање на вољеног

ОСТОЈУ ЂУРИЋА
17.1.2007– 17.1.2023
(Јелићка – Омарска)

Године које пролазе не могу избрисати сјећање на тебе. 
Увијек си у нашим мислима. 
Сестра Мара, зет Небојша са породицом

17542

Дана 16.1.2023. 
године навршава 
се година дана од 

преране смрти

АДНАНА 
ЖИГИЋА

Љубав не престаје одласком, а ни сјећање 
временом. Много нам недостајеш.
Твоји: тата Томо, супруга Миљана, кћерка 
Сара, сестра Свјетлана и зет Милан

12/23

Обавјештава се јавност да је завршен јавни 
увид на Нацрт Просторног плана града 
Приједора 2020-2040.година.

У складу са чл. 48. став (5.) Закона о уређењу 
простора и грађењу („Сл. гласник РС“ бр. 
43/13, 106/15, 3/16 и 84/19) по затварању 
јавног увида и разматрању примједби, 
приједлога, сугестија и мишљења који су 
достављени током јавног увида и заузимања 
ставова Носиоца израде по истим, организује 
се јавна расправа на којој могу присуствовати 
сва заинтересована лица.  

          Јавна расправа ће се одржати дана 
18.01.2023.године у 12,00 сати у Великој сали 
зграде Градске управе Града Приједор.

          На јавну расправу обавезно се позивају 
представници Носиоца припреме, Носилац 
израде и овлашћени стручни представници 
органа и правних лица који газдују 
комуналном и енергетском инфраструктуром 
или је у њиховом дјелокругу рада област 
повезана са природом Плана, те чланови 
Савјета Плана. 

Моле се и сва остала заинтересована лица 
да узму учешћа у овој Расправи и тиме 
допринесу добијању што квалитетнијег 
планског рјешења за предметно подручје. 

 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

ФОТОГРАФИЈЕ
ЧИТУЉА ЧУВАМО

40 ДАНА
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ФОТОГРАФИЈЕ
ЧИТУЉА 
ЧУВАМО
40 ДАНА

Последњи поздрав

ЉУБИШИ

Од Љубишиних другара из основне школе 
и разреднице Душанке Добријевић 17588

АНДРЕИ
АРАМАНДА

Дана 15.1.2023. године навршава се тужних 
8 година од смрти нашег драгог оца, дједа 
и супруга

ДРАГЕ ТОПИЋА

Фалиш нам у сваком откуцају срца, сваком трептају ока, свакој 
секунди живота. Увијек у нашим мислима, вјечно у нашим срцима.
Твоји: Немања, Николина, Никша и Славица 17538

Дана 15.1.2023. године навршава се 8 тужних 
година нашем драгом

ДРАГИ ТОПИЋУ

Заувијек ћеш остати у срцима и мислима 
оних који те воле. Недостајеш нам много!
Ожалошћени: отац Милорад, мајка Ружица, 
брат Далибор, снаха Данијела, синовке Андреа и Матеа 17538

Lijepe uspomene i sjećanja na vas nikad neće prestati. 
Vječno zahvalna mnogobrojna porodica.

17602

Dana 19.1.2023. 
navršava se 20 godina

ANA GALONJASTIPO GALONJA

Dana 8.12.2022. 
navršilo se 15 godina

Tužno sjećanje na drage roditelje

Дана 15.1.2023. године навршава се 
2 године од смрти

ЗДРАВКА ОСТОЈИЋА

Живјећеш вјечно 
у срцима својих најмилијих.

Мајка Нада, супруга Драгица, 
кћерка Деа

17539

Сјећање на вољену сестру и тетку

МАРИЈУ БРКИЋ
2014 – 2023

Са неизмјерном љубави и поштовањем 
те се сјећамо и чувамо од заборава. Воле 
те твоји: сестра Ана и сестрић Драги

17598

Дана 18.1.2023. године навршава се 
двије године од смрти нашег драгог

ЈОВАНА БАНОВИЋА

Дана 14.1.2023. године у 11 часова 
обиљежавамо годишњицу на гробљу у 
Великом Паланчишту.
Твоји: супруга Слободанка, кћерка Весна 
и син Марко са породицама

17601

Дана 11.1.2023. године навршава се 
тужна година од смрти наше драге

МИРЕ (рођ. Шодић) МУТИЋ
(1949-2022)

Заувијек у нашим срцима и мислима! Од брата Владе и снахе Леле, 
братића Небојше и братичине Наташе са породицама

17584

Дана 11.1.2023. године навршила се 
тужна година од смрти наше драге

МИРЕ (рођ. Шодић) МУТИЋ
(1949-2022)

Чувамо успомену на тебе! Од брата Раденка и снахе Зоре, 
братичина Нинославе, Вање и зета Млађе са породицом

17584

Сјећање

ДУШАНКА ГВОЗДЕН
2015 – 2023

Много ми недостајеш. 
Твоја Сања

17599
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ГРАД ПРИЈЕДОР ГРАД ПРИЈЕДОР 
Скупштина града

СВИМ 
ГРАЂАНИМА 
КОЈИ НОВУ 
ГОДИНУ 
СЛАВЕ ПРЕМА 
ЈУЛИЈАНСКОМ 
КАЛЕНДАРУ, 
ЖЕЛИМО 
СРЕЋНУ 
ПРАВОСЛАВНУ 
НОВУ ГОДИНУ

СРЕЋНА
ПРАВОСЛАВНА 
НОВА ГОДИНА

СВИМ ГРАЂАНИМА КОЈИ 
НОВУ ГОДИНУ СЛАВЕ ПРЕМА 
ЈУЛИЈАНСКОМ КАЛЕНДАРУ, 
ЖЕЛИМО МНОГО УСПЈЕХА, 

ЗДРАВЉА И СРЕЋЕ

КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ 
а.д. Приједор

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Слободан Јавор

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Игор Кнегињић

СРЕЋНА
ПРАВОСЛАВНА 
НОВА ГОДИНА


