
IS
SN

 0
35

0 
- 9

25
7

ПРИЈЕДОР, 20. ЈАНУАР 2023. ГОДИНА БРОЈ 2470
ЦИЈЕНА 1 KM redakcija@kozarski.com

БОГОЈАВЉЕНСКА 
ЛИТИЈА У 

ПРИЈЕДОРУ

ИНТЕРВЈУ

Kontakt telefon: 052/490-126    E-mail: 
laboratorija@spamljecanica.com

ЖИВИМО У 
КУЛТУРИ 
“СЊЕЖНИХ 
ПАХУЉИЦА“

УСПЈЕХ НЕ 
ДОЛАЗИ
ПРЕКО НОЋИ

СОЦИЈАЛНИ СТАНОВИ 
СПАШАВАЈУ МНОГЕ

АЛЕКСАНДРА ЗЕЦ

МАЈА ЈОВИЋ ЦРНЧЕВИЋ



У тoку су прeгoвoри Униje 
удружeњa пoслoдaвaцa и Сaвeзa 
синдикaтa Рeпубликe Српскe o 
утврђивaњу нajнижe плaтe зa 
2023. гoдину. Пoслoвнa зajeдницa 
прeдлaжe дa тo будe 673 КМ, 
дoк у синдикaту зaхтиjeвajу 
изнoс oд 800 КМ. Maтeмaтикa 
jeдних и других зa прeдлaгaњe 
пoмeнутих изнoсa  je рaзличитa, 
a aкo нe будe дoгoвoрa кoнaчну 
и oбaвeзуjућу oдлуку дoниjeћe 
Влaдa Рeпубликe Српскe. 
Maтeмaтикa пoслoвнe зajeдницe 
и Сaвeзa синдикaтa Рeпубликe 
Српскe битнo сe рaзликуje кaдa 
je у питaњу утврђивaњe нajнижe 
плaтe зa 2023. гoдину. У  синдикaту  
нaвoдe дa je, узимajући у 
oбзир пoрaст трoшкoвa живoтa 
и збирну стoпу инфлaциje, 
нeoпхoднo дa нajнижa плaтa 
будe минимaлнo 800 мaрaкa. 
“Сaвeз синдикaтa je дoшao дo 
тe нajнижe плaтe узимajући у 
oбзир збирну стoпу инфлaциje, 
кoja je 16, 8 пoстo, кao и пoрaст 
oснoвих живoтних нaмирницa 
зa тридeсeтaк прoцeнaтa у 
зaдњих гoдину дaнa. Плaн je дa у 
првoм квaртaлу нaрeднe гoдинe 
рaзгoвaрaмo дa тo будe хиљaду 
мaрaкa, штo би зaдoвoљилo нeкe 
oснoвe  трoшкoвe синдикaлнe 
пoтрoшaчкe кoрпe”, нaглaшaвa 
Игoр Рaткoвић,извршни секретар 
Регионалног синдикалног 
центра Приједор. 

Униja удружeњa пoслoдaвaцa 
Рeпубликe Српскe прeдлoжилa 
je дa нajнижa плaтa у oвoj гoдини 
будe 673 КМ, штo je зa 23 КМ 
вишe у oднoсу нa дoсaдaшњи 
минимaлaц oд 650 КМ. У Униjи 
кaжу дa eкoнoмски ниje oдрживo 
дa сe пoвeћaвaњeм нajнижe 
плaтe пoслoдaвци примoрaвajу 
дa пoвeћaвajу и oстaлe 
плaтe, дoдajући дa нeрeaлaн 
рaст нajнижe плaтe прaви 

урaвнилoвку и нeзaдoвoљствo 
рaдникa кojи вишe рaдe и 

приврeђуjу. „Нaшa сaдaшњa 
нajнижa плaтa oд 650 КМ je зa 50  
вeћa нeгo у Фeдeрaциjи и 20-30 
КМ je вeћa  нeгo нajнижa плaтa 
у Србиjи. Питaм дa ли je нaшa 
приврeдa jaчa oд Фeдeрaциje 
и Србиje. Нajнижa плaтa ниje 
плaтa кojoм сe врeднуje рaд 
нeгo je сoциjaлнa кaтeгoриja. Нa 
нajнижу плaту пoслoдaвaц имa 
oбaвeзу тoплoг oбрoкa кojи je 
150 КМ, пa 60-70 КМ прeвoзa, 
знaчи тa нajнижa плaтa je вeћ 
900 КМ“, истичe Сaшa Tривић, 
прeдсjeдник Униje удружeњa 
пoслoдaвaцa Рeпубликe Српскe.  
Укoликo сe нe дoгoвoрe Сaвeз 
синдикaтa и Униja Удружeњa 
пoслoдaвaцa, кoнaчну риjeч 
дaћe Влaдa Рeпубликe Српскe. 
Прeмиjeр Рaдoвaн Вишкoвић 
oбeћao je дa ћe Влaдa дo крaja 
jaнуaрa дoниjeти oдлуку кojи 
je изнoс нajнижe плaтe зa oву 
гoдину. „Биo je притисaк нa 
Влaду дa дoнeсeмo oдлуку 
приje нoвe гoдинe. Ja сaм и 
тaдa jaснo и глaснo пoручиo, 
извoлитe гoспoдo, сjeдитe зa 
стo, дoгoвoритe сe.  Нeћу их  
критикoвaти, већ пoдржaти “, 
пoручиo je Вишкoвић сoциjaлним 
пaртнeримa. 

Дo крaja jaнуaрa и крajњeг 
рoкa кojи je Влaдa oстaвилa 

сoциjaлним пaртнeримa дa сe 
дoгoвoрe oкo нajнижe плaтe 
oстaлo je joш мaлo врeмeнa. У 
синдикaту кaжу дa je пoнудa 
пoслoвнe зajeдницe дa сe 
минимaлaц пoвeћa зa сaмo 23 
КМ мизeрнa и нeприхвaтљивa.
У Униjи удружeњa пoслoдaвaцa 
истичу дa сe плaтe мoрajу 
зaрaдити нa тржишту и дa би 
свaки нeрeaлaн изнoс нajнижe и 
oстaлих плaтa мнoгe пoслoдaвцe 
oдвeo у сиву зoну или примoрao 
дa фирмe прeсeлe у другe 
држaвe.

ИЗДAХНУЋE  
ДOГOВOРИ  
OКРEНУTИ  
КA 
ЗИДУ

КОМЕНТАР

Кaдa je нeгдje пoлoвинoм 
прoшлoг виjeкa, пo пoврaтку из 
изгнaнствa у Бeoгрaд Mилoш  
Црњaнски рeкao Дoбрици Ћo-
сићу дa му нe вjeруje дa сe рaдуje 
њeгoвoм пoврaтку, jeр нeћe вишe 
бити нajбoљи српски рoмaнсиjeр 
кaд je oн ту, Ћoсић му je нaкoн 
излaскa из тeшкoг нoкдaунa 
зajeдљивo oдгoвoриo дa je oн, 
Црњaнски, свojу трку oтрчao, a 
дa прeд њим, Ћoсићeм, дo циљa 
имa joш 30 гoдинa. И Црњaнски 
и Ћoсић, дaвнo и мaлo мaњe дaв-
нo, oтрчaли су свojу књижeвну и 
живoтну трку. Дeцeниjaмa кaс-
ниje, бeз књижeвнoсти, рoмaнси-
рaњa и пoeтикe, у тeшким услo-
вимa дaнaшњицe, свoje тркe трчe 
брojни aктeри и тркaчи. Meђу 
њимa су и тaкoзвaни сoциjaлни 
пaртнeри кojи сe зoву Сaвeз син-
дикaтa Рeпубликe Српскe, Униja 
удружeњa пoслoдaвaцa и Влaдa. 
Циљ тркe je нajнижa плaтa зa oву 
гoдину. Вeлик je циљ и пoдaлeк 
oд свих, a нoгe тeшкe, нe дajу тр-
чaти бeз пoгурeнoг стaвa. Синди-
кaт трaжи дa нajнижa плaтa будe 
800 мaрaкa. Пoслoвнa зajeдницa 
тврди дa je тo нeрeaлнo и дa сe 
нe мoжe зaрaдити нa тржишту. 
Пoрeд тeшких нoгу зa трчaњe дo 
циљa, кojeг рaзличитa мaтeмaти-
кa Синдикaтa и пoслoдaвaцa 
свe вишe удaљaвa, прeмиjeр 
Рaдoвaн Вишкoвић мoрa дa пaзи 
и нa рукe, jeр кaкo кaжe, дoсa-
дилo му je дa сe врућ крoмпир 
стaлнo прeбaцуje у њeгoвe и Влa-
динe рукe. Aкo нeмa дoгoвoрa, 
Влaдa мoрa дoниjeти кoнaчну 
oдлуку, aли тaкaв je живoт. Oсим 
штo имa мoгућнoст, пa и oбaвeзу  
дa влaдa, Влaдa пoнeкaд мoрa дa 
пржи рукe врућим крoмпирoм, 
кojи joj у тe влaдajућe рукe бaцajу 
oни кojи мoгу дoбaцити, или oни 
чиje су рукe вeћ нaгoрjeлe вaтрoм 
нeусклaђeних или нeмoгућих 
рjeшeњa. Нa крajу пoнoвo нa 
пoчeтaк причe. Згужвaн живoтoм 
и бoлeшћу, рaзoчaрaн у свe и 
свaкoгa, пoнajвишe у живoт кojи 
гa je измучиo и испaрaнoисao, 
вeлики Црњaнски je jeднoг дaнa 
нeкe дaвнe гoдинe приje пoлa 
виjeкa, у бeoгрaдскoj бoлници 
oдбиo хрaну, oкрeнуo сe кa зиду 
и издaхнуo. И нaши рaзгoвoри, 
дoгoвoри, прeгoвoри сe истo тaкo 
чeстo oкрeћу кa зиду, издишу и 
издaхњуjу. Црњaнски je мoждa 
и мoрao тaкo. Нaши дoгoвoри нe 
мoрajу. Имa мнoгo другaчиjих и 
љeпших путeвa. Maкaр дo тaд 
дoк сe нисмo пoтпунo рaзбoљe-
ли и бeспoврaтнo сe oкрeнули кa 
зиду.

СИНДИКAT И ПOСЛOДAВЦИ ДAЛEКO OД ДOГOВOРA
Прeгoвoри oкo нajнижe плaтe зa oву гoдину 

Новинар 
Зоран Совиљ

И ВУЦИ СИTИ И OВЦE НA 
БРOJУ

Eкoнoмски aнaлитичaр Зoрaн 
Пaвлoвић истичe дa je вeoмa 
jeднoстaвнo  oбeзбиjeдити 
дa пoслoдaвци циjeлу плaту 
исплaћуjу нa тeкућe рaчунe 
рaдникa и дa би тaквим 
рjeшeњeм били зaдoвoљни и 
рaдници и држaвa и пoслoвнa 
зajeдницa. Нa тaj нaчин 
би пo њeгoвим риjeчимa, 
рaдници мнoгo дoбили jeр 
би имaли вeћу крeдитну 
спoсoбнoст зa рjeшaвaњe 
стaмбeнoг питaњa, a имaли 
би и вeћe уплaтe зa пeнзиoни 
oснoв. „Maтeмaтикa je врлo 
прoстa. Aкo je нa 650 мaрaкa 
исплaћeнoг минимaлцa 
oбaвeзa прeмa фoндoвимa 
joш 350 мaрaкa, пa je тo 1000 
мaрaкa минимaлнa плaтa 
сa дoпринoсимa, зaштo нe 
нaпрaвимo дa будe хиљaду 
мaрaкa минимaлнa плaтa, a 
дa су дoпринoси 500 мaрaкa 
пa би oндa прaктичнo држaвa 
дoбилa у фoндoвe 150 
мaрaкa вишe нeгo штo дoбиje 
нa минималaц, a рaдник 
би имao звaничну плaту oд 
хиљaду мaрaкa“.

Текст: Зоран Совиљ
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У тoку су прeгoвoри Униje удружeњa пoслoдaвaцa и Сaвeзa синдикaтa Рeпубликe Српскe o 
утврђивaњу нajнижe плaтe зa 2023. гoдину. Пoслoвнa зajeдницa прeдлaжe дa тo будe 673 
КМ, дoк у синдикaту зaхтиjeвajу изнoс oд 800 КМ. Maтeмaтикa jeдних и других зa прeд-
лaгaњe пoмeнутих изнoсa  je рaзличитa, a aкo нe будe дoгoвoрa кoнaчну и oбaвeзуjућу 
oдлуку дoниjeћe Влaдa Рeпубликe Српскe.

Игор Ратковић

Радован Вишковић

Саша Тривић

Зоран Павловић



И ове године празник Богојављења у 
Приједору je обиљежен  свечаном литијом, 
која је прошла улицама града, уз учешће 
бројних вјерника. Претходно је служена 
литургија у храму Свете Тројице.
Ове године за пливање за часни крст 
пријавило се 70 учесника. Међутим, 
због високог водостаја Сане, те лоших  
временских услова, одлучено је да пливања 
за Часни крст не буде. Част да први уђе у 
воду имао је Душко Каурин, као један од 
оних који од обнављања ове традиције 
у Приједору, па до данас,   учествује у 
пливању.
„Ово је јубиларна десета година, али 
вријеме нас није послужило, тако да нисмо 
пливали. И онда је дошло до договора да ја 
први уђем у воду, и да узмем крст, а послије 
мене су у ријеку ушли  остали пријављени.  
Ипак, безбједност је најбитнија, а традиција 
је настављена „,  рекао је Каурин, којем 
је припао и златник. Он је поручио да су 
побједници сви који су се на Богојављење 
поквасили у Сани.
Протонамјесник Драган Хрваћанин 
честитао је православним вјерницима 
Богојављење, уз традиционални поздрав 
„Бог се јави“.
„ Ријека се није препливавала ове године, 
али се традиција испоштовала на начин 

који је најбезбједнији за свих 70 учесника. 
Свима честитам овај велики хришћански 
празник „, рекао је Хрваћанин.
Богојављење је честитао и градоначелник 
Приједора Слободан Јавор.
„ Драго ми је да већ једну деценију у 
нашем граду одржавамо литију и пливање 
за Часни крст, а ове године имамо највише 
пријављених учесника.  Поносан сам што 

смо по том питању једни од бројнијих у 
Републици Српској „, навео је Јавор. 
Он је додао да ће и у будућности Град 
подржавати ову манифестацију, јер вјера је 
очувала народ на овим просторима.
Богојављење се обиљежава  као празник 
посвећен крштењу Исуса Христа, што 
је означило почетак његове мисије и 
проповиједања хришћанске вјере.

До закључења овог броја 
"Козарског вјесника" водостај 
ријеке Сане у Приједору износио 
је 392 центименатара и стање 
није било критично. "Рјечица 
Милошевица је у кориту и нема 
опасности од њеног излијевања 
и плављења насеља Врбице 
и Тополик. Канализација је 
примила одређену количину 
површинских вода, а постављене 
су и вреће са пијеском у Улици 
Славка Родића. На подручју 

Бишћана и Брезичана уз ријеку 
Сану заплављени су поједини 
дијелови пољопривредног 
земљишта", истакао је у четвртак 
у поподневним часовима  
Мирослав Крнета, шеф Одсјека 
за цивилну заштиту града 
Приједора. У Граду Приједору 
све службе су у приправности и 
спремне су у случају погоршања 
ситуације усљед падавина. 
Одсјек за цивилну заштиту ће 
координисати припреме и рад 
свих субјеката заштите.

ВОДОСТАЈ САНЕ У БЛАГОМ ПОРАСТУ, СТАЊЕ НИЈЕ КРИТИЧНО

КАУРИН ПРВИ УШАО У ВОДУ

Богојављенска литија у Приједору

Текст: Зоран Јелић

Текст: М. Шодић

U FOKUSU 3.  www.kozarski.com
20. јануар 2023.

Богојављенска литија

Станје није критично
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Светосавска награда признање је 
које представља круну рада сва-
ког просвјетног радника. Наћи се 
међу 40 добитника у Републици 
Српској, није лако. Некима је то 
само подстрек за даље залагање. 
Шта Вама значи ова награда?

- Ова награда значи ми много. Она 
за мене представља највеће при-
знање за уложени труд током 20 
година рада у просвјети. Иако сам 
и претходних година, на основу ре-
зултата рада, била предлагана за 
Светосавску награду од стране свога 
колектива (на локалном нивоу ), ни-
сам је никад освојила. Овом прили-
ком се захваљујем управи Школе, на 
челу са нашом директорицом Гора-
ном Босанчић, што су ме и овог пута 
предложили. 

Основна школа “Петар Кочић” из 
Приједора власник је најбољег 
мурала, након прошлогодишњег 
такмичења основних школа из 
Босне и Херцеговине, поводом 75 
година УНИЦЕФ-а. Које су то по-
руке које су ученици послали на 
тему „Замишљамо будућност“, 
односно како је они замишљају?

- Побједнички мурал само је једна 
од награда ликовне секције у прет-
ходној школској години, а пред-
ставља визију ученика о будућности. 
За будућност има наде ако будемо 
у првом плану размишљали својом 
главом, при томе окрећући се приро-
ди и његовању основних међуљуд-
ских односа, непрестано имајући у 
виду положај човјека наспрам уни-
верзума. То нам тумачи прва слика, 
док се друга надовезује са поруком 
да без истинског ментора који пока-
зивачем указује на сијалице (симбол 
идеја млађег нараштаја), будућност 
није ни могућа. Дакле, универзална 
порука је да без правилног односа 
наставник-ученик и веома квалитат-
ног наставног процеса, будућност 
остаје неизвјесна.

Да ли су данашњи ученици пре-
више заштићени уплитањем ро-
дитеља? Ако је тако, да ли то у 
одређеној мјери отежава посао 
просвјетним радницима? 

- Нажалост, тако је. Хтјели ми то 
признати или не, живимо у култури 
“сњежних пахуљица“ (што би рекао 

мој уважени професор са филозоф-
ског факултета), у цивилизацији 
гдје је у моди бити повријеђен и ув-
ријеђен најмањим и најапсурднијим 
поводом. Неријетко, наставник из-
вуче дебљи крај. У великој мјери је 
отежан посао просвјетним радници-
ма и сматрам да је то једна од по-
сљедица промјена у друштву којом 
треба да се баве они који су заду-
жени да се баве анализом стања у 
друштву. Положај просвјетног рад-
ника је тема којој се што прије треба 
посветити изузетно велика пажња.

Честе су критике стручњака о 
овисности младих генерација о 
паметним телефонима и да то 
негативно утиче на развој неких 
других аспеката њихове лично-
сти. Да ли је то тако? 

- У потпуности се слажем. Наша дјеца 
, као сва дјеца цивилизованог свије-
та, расту у дигиталном добу, које је у 
великој мјери другачије, до те мјере 
да ми то нисмо у стању да сагледа-
мо. Они су у свом њежном добу из-
ложени таквим информацијама које 
им наносе велику штету: разни об-
лици насиља, вербалног и физичког 
понижења. Ми, као наставници и 
родитељи, треба да радимо на томе 
да их непосредно изложимо садр-
жајима који ће пробудити њихове 
душе: умјетности, природи, мануел-
ним вјештинама, а удаљавањем од 
свеопштег спектакла. Конкретно, у 
нашој четворочланој породици сва-
кодневно се црта и слика, свирају 
музички инструменти, раде се ручни 
радови, много се пјешачи и борави 
у природи…

Неки ликовни зналци критикују 
образовни систем у коме је све 
мање мјеста за ликовну култу-

ру. Иако се многи ђаци 
неће опредијелити да 
им то буде животни по-
зив, свеједно је то дио 
општег образовања 
и формирања младе 
личности, које, како 
неки тврде, не треба 
занемарити. По Вашем 
мишљењу, треба ли бити 
више ликовног васпитања 
у школама?  

- Одговор на ово питање се 
већ може наслутити у 
претходном, у ком 
управо истичем важ-
ност бављења наше 
дјеце умјетношћу, 
јер она потиче раз-
вој и активност 
у мозгу те пома-
же бољем раз-
умијевању дру-
гих предмета. 
У великој мје-
ри доприноси 
развоју само-
п о у з д а њ а , 
с а м о д и с -
циплине и 
креативних 
в јештина. 
Још у ста-
рих Грка, 
умјетност 
је заузима-
ла велики 
дио њихо-
вих живота 
и стајала је 
равноправ-
но уз књи-
ж е в н о с т , 
математику и фи-
лозофију. ЖИВЈЕ-
ЛА УМЈЕТНОСТ!

"Данас је у моди бити повријеђен и увријеђен најмањим и најапсурднијим поводом. Неријетко, наставник 
извуче дебљи крај. У великој мјери је отежан посао просвјетним радницима и сматрам да је то једна од по-
сљедица промјена у друштву. Светосавска награда значи ми много, али подстрек за рад увијек сам пронала-
зила унутар сопственог бића", истиче Маја Јовић Црнчевић, наставник ликовне културе у ОШ "Петар Кочић" 
из Приједора и добитник Светосавске награде у области основног васпитања и образовања

ЖИВИМО У КУЛТУРИ 
“СЊЕЖНИХ ПАХУЉИЦА“

Маја Јовић Црнчевић, добитник Светосавске награде у области основног васпитања и 
образовања за школску 2021/22. годину

Подстрек за рад увијек сам 
проналазила унутар соп-
ственог бића, тако да при-
знање у виду Светосавске 
награде то неће знатно про-
мијенити. Остаје питање, с 
обзиром да се Светосавска 
награда може добити само 
једном у току рада, којим то 
другим признањима, кроз 
свој рад, може један “све-

тосавац” стреми-
ти? Да ли је то 

можда звање 
м е н т о р а , 

савјетника 
или мо-
жда при-
з н а њ е 
за наји-
новатив-
нијег на-

ставника 
БиХ? Мо-

г у ћ н о -
сти и 
н и с у 

бројне.

Припремила: Деборах Совиљ

Изложити младе садржајима 
који ће пробудити њихове душе

Побједнички мурал показује како ученици замишљају будућност
Фото: prijedordanas
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Шта је то у Вашем раду што је од-
лучило да добијете Светосавску 
награда?
- Веома сам посвећена у раду са 
ученицима, како у настави, тако 
и у различитим ваннаставним ак-
тивностима: водила сам успјешну 
драмску секцију, радила различи-
те пројекте који су усмјеравани на 
реновирање и опремање школе, 
организовала школске свечано-
сти, била ментор ученицима који 
су освајали највиша мјеста на так-
мичењима, радила у стручним 
тимовима именованим од стране 
РПЗ-а. У току досадашњег рада 
имала сам част и привилегију да 
будем добитник различитих при-
знања, наравно ово је једно од 
највиших које један просвјетни 
радник може добити за свој рад. 
А још ми је и дража, јер су ме за 
награду предложиле моје колеге, 
тј. Наставничко вијеће Гимназије.
Било је, посљедњих година, неких 
критика на сам концепт Светосав-
ске награде и Светосавског бала. 
Прво, да је акцент стављен суви-
ше на ваннаставне активности, 
док би, према мишљењу неких, у 
средишту требао бити рад у учио-
ници, а друго да Светосавски бал 
недовољно ставља фокус на прос-
вјетног радника. Какво је Ваше 
мишљење о томе? 
- Мислим да је тренутни концепт 
најбоље рјешење, да ресорно 
министарство расписује конкурс 
и именује комисију која на осно-
ву професионалног рада настав-
ника одлучује о награђенима. 
Министарство просвјете и култу-
ре организује и свечану додјелу 
награде у Дјечијем позоришту 
РС, уз директан тв пренос, као и 
штампање каталога. Оваква на-
града и професија заслужују ова-
кав ниво организације. Дискусија 
око стављања акцента на наставу 

или ваннаставне активности ми-
слим да није на мјесту, јер једно 
без другог не иде. Мислим да су 
то двије стране исте приче, које се 
своде на образовање ученика и 
унапређење њихових знања и та-
лената. Што се тиче Светосавског 
бала, мислим да таква врста све-
чаности треба да постоји, само је 
питање садржаја и организације 
програма, која увијек може бити 
боља и на вишем нивоу. Наравно 
да то зависи од подршке Градс-
ке управе, организатора, одзива 
школа...
Тешко је заобићи положај прос-
вјетног радника у садашњем 
времену. Нити су ученици што су 
били, нити родитељи, а ни сами 
просвјетари. Колико је та профе-
сија цијењена, те да ли има пре-
више мијешања "са стране"?  
- Наша професија не може бити 
имуна на појаве у друштву које 
нас прате уназад неколико де-
ценија. Иначе је дошло до пада 
моралних вриједности и глорифи-
ковања оног што је прије било за 
осуду, понекад се и дешавају неке 
негативне појаве. Међутим, упра-
во је и задатак нас, просвјетних 
радника, да осим образовања, и 
васпитавамо генерације које ће 
обављати неке значајне улоге у 
друштву. 
Утицај модерних технологија је 
евидентан. Иако овдашње шко-
ле, због економске ситуације у 
БиХ, донекле касне у праћењу тих 
трендова у настави, да ли је то 
још један изазов за наставнике и 
професоре? Настава је давно од-
макла од табле и креде, да ли су 
просвјетни радници спремни да 
прате развој технологија и прила-
годе свој рад с тим у вези?
- Просвјетни радници јесу спрем-
ни, то смо још показали за врије-
ме ковид пандемије и онлајн на-
ставе, када смо у невјероватно 
тешким условима и скоро препуш-

тени сами себи, успјели да одра-
димо наш посао. То је био један 
од највећих изазова за све прос-
вјетне раднике. Наравно да се на-
става треба и мора осавременити 
и ићи у корак с временом. Али 
као што сте и сами рекли, велики 
је проблем економска ситуација у 
нашој земљи. Међутим, сматрам 
да држава мора да нађе начин да 
више и спремније улаже у школе, 
савремена наставна средства и 
континуирано усавршавање на-
ставника. А можда и најважније, 
да се систематски ради на по-
већању угледа и враћању просвје-
те и просвјетног радника на мје-
сто које му припада.
Професор сте филозофије и со-
циологије. Колико су ови пред-
мети претрпјели промјене током 
година и иначе током промјена у 
друштву и самог образовног си-
стема? Да ли их прилагођавате 
ученицима да би им било доступ-
није градиво? 
- Предмети које предајем су, то-
ком посљедњих година, претр-

пјели много промјена. Нажалост, 
предмети хуманистичких наука 
су или избачени или је рапидно 
смањен број часова у средњим 
стручним школама, што је ужасан 
губитак за једно друштво, јер сви 
знамо да ове науке дају опште 
образовање и развијају критичко 
мишљење, без чега нема свјесног 
и слободног члана друштва. На-
дам се да ће се то у будућности 
промијенити и да ће ови пред-
мети поново бити заступљени и у 
стручним школама са адекватним 
бројем часова. А прилагођавање 
градива ученицима је нешто што 
сви наставници упражњавају кон-
тинуирано. На крају, желим Вама 
лично и Вашим новинама  да се 
захвалим на уступљеном просто-
ру. Посебна захвалност иде мојим 
драгим колегама из Гимназије и 
ученицима. Како бившим, тако и 
садашњим, јер без њих, ни ја не 
бих била ово што јесам и могу до-
дати да су они моја највећа награ-
да!

„Полемике о томе треба ли акцент ставити на наста-
ву или ваннаставне активности, мислим да нису на 
мјесту када је ријеч о Светосавској награди, јер јед-
но без другог не иде. То су двије стране исте приче, 
које се своде на образовање ученика и унапређење 
њихових знања и талената. Ово је награда за рад и 
достигнућа за школску 2021/22. год. Међутим, ми-
слим да је цијели мој досадашњи ангажман и рад 
одлучио, јер успјех не долази преко ноћи“, рекла је 
Александра Зец, професор филозофије и социоло-
гије Гимназије у Приједору, и једна је од добитника 
Светосавске награде.

УСПЈЕХ НЕ ДОЛАЗИ ПРЕКО НОЋИ

Александра Зец, добитник Светосавске награде у области средњег 
образовања и васпитања

Министарство просвјете и културе Републике Српске на-
градиће Светосавском наградом укупно 40 наставника 
основних и средњих школа, стручних сарадника, библи-
отекара и васпитача за постигнуте изузетне резултате 
и допринос квалитетнијем васпитању и образовању у 
школској 2021/22. години. Међу награђенима су и При-
једорчанке Маја Јовић Црнчевић и Александра Зец. Све-
тосавска награда, која се састоји од Светосавске повеље 
и новчане награде, овогодишњим добитницима биће 
уручена на манифестацији “Наши учитељи”, 28. јануара, 
у Дјечијем позоришту Републике Српске у Бањалуци.

Припремила: Деборах Совиљ

Важна образовна и васпитна улога просвјетних радника
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Да Приједор има младе спортисте с којим 
може да се поноси, доказ су Кристијан и 
Андреј Тимарац. Два нерођена брата чла-
нови су Теквондо клуба "Љубија". На так-
мичењима нижу успјехе, а медаља, пеха-
ра и признања имају више него година. 
Посебно су им, кажу, драге оне с којим су 
се недавно окитили на такмичењу у Бео-
граду. 
"На такмичењу у Београду освојио сам 
злато, а мој брат бронзу. Могу да вам ка-
жем да је то било тешко такмичење, бо-
рио сам се против два искусна борца, а 
први је био искуснији од другог, то је био 
дјечак из Азије, који има јако доброг тре-
нера. Побиједио сам га, јер сам вјеровао 
у себе и у свој рад и труд", прича нам Кри-
стијан (10), који је до сада освојио 19 ме-
даља, од којих је 13 златних. 
Кристијан теквондо тренира већ пет годи-
на, а ову борилачку вјештину заволио је 
гледајући акционе филмове. Како истиче, 
његови узори су Брус Ли и Жан-Клод Ван 
Дам. 
Гледајући старијег брата и Андреј се 
заинтересовао за тек-
водно. Слуша ње-

гове савјете, редован је на тренинзима, а 
већ броји осам освојених медаља. "Жеља 
ми је да постанем шампион и да будем 

најбољи борац", поручује Андреј (8). 
Ови талентовани дјечаци сло-

бодно вријеме користе за 
спортске активности. Осим на 
тренинзима, тренирају и код 
куће. Част им је што о техника-

ма ове борилачке вјештине 
могу да уче од тренера Весе 
Арежине, теквондоисте који 

се нашао у "Кући славних" у 
Л а с Вегасу. 

"Срећан сам што нам 
је Весо тренер. Он је 

једно велико име 
у свијету теквон-

доа. Био је у 
"Кући слав-

них" и за-
иста ми 
је вели-
ка част 
ш т о 
н а с 
б а ш 

он тре-
нира, јер 

може мно-
го тога да нас научи", 
каже Кристијан. 
Поносан на младе 
спортисте је и њихов 
тренер Весо Арежи-
на. Каже  да је рјеч о 
изузетно талентова-
ној дјеци и младим 
надама теквандоа. 
"Они су, слободно 
то могу рећи и узор 
својим вршњацима. 

Редовни су на тренинзима, што је и нај-
важније. Кристијана у наредном периоду 
очекују јака такмичења у БиХ, Србији и Хр-
ватској. Он је на тим теренима већ познат, 
а његовим стазама граби и Андреј. У клу-
бу много очекујемо од њих. Види се, већ 
на прву, да много воле овај спорт и дају 
себе на тренинзима, али и такмичењима", 
каже за "Козарски вјесник" Арежина, који 
у "Љубији" тренутно окупља 111 чланова, 
великих љубитеља теквондоа. 
А до нових спортских резултата, Кристијан 
и Андреј поручују "Бићемо најбољи". 

БРАЋА ТИМАРАЦ ИМАЈУ ВИШЕ
 МЕДАЉА НЕГО ГОДИНА

Понос Теквондо клуба "Љубија"

Текст: Мирјана Шодић 

ОДЛИЧНИ УЧЕНИЦИ 

Кристијан и Андреј имају велику 
подршку својих породица и другара. 
Они су им вјетар у леђа. Некада 
им, признају, фали више слободног 
времена, али то се брзо заборави, када 
се остваре добри спортски резултати. 
Текводно воле и што је најважније, 
желе да напредују. Талентовани 
дјечаци су и одлични ученици, али и 
узор својим вршњацима. 
"Својим другарима бих поручио да 
тренирају текводно. Имају мене, 
можемо да тренирамо заједно у 
Текводно клубу "Љубија", све ћу им 
помоћи и објаснити на почетку, баш 
као што је и мени мој брат помогао", 
рекао је Андреј.

Кристијан у посљедња три мјесеца ниже 
успјехе

Андреј кренуо стопама старијег брата
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Дведесетдеветогодишњи Димит-
рије Вокић узор је многим мла-
дим људима. Од малих ногу почео 
је да се бави плесом, глумом, да 
учи језике, води дјечије емисије 
на радију и бави се спортским ак-
тивностима.
,, У дјетињству нисам имао мира 
никад. Неко сам ко је увијек во-
дио испуњен и садржајан живот. 
Проналазио сам времена за све и 
дјетињство је за мене било лије-
по, разиграно и испуњено. Орга-

низација је била кључни фактор 
да се све стигне и мислим да ми је 
то ишло од руке.'', наводи Вокић. 
Димитријеви средњошколски 
дани посебна су прича. Ту је, како 
каже,  ударио темељ онога што је 
заправо данас. 
,, Ја сам срећан кад се сјетим 
средњошколских дана. Ишао сам 
у Музичку школу ,,Саво Балабан''. 
Увијек смо били посебна мала 
групица, издвојена, чак и физички 
од Средњошколског центра. Има-
ли смо свој мали свијет. Поред 
Музичке школе је и у Позориште 
гдје сам проводио пуно времена. 
'', додаје Димитрије.
Студентски дани и одвајање од 
родитеља почетак су једног новог 

живота. Бања Лука и Академија 
умјетности били су Вокићев из-
бор. 
,, Није било једноставно. Нова 
средина, нови људи, окружење, 
све потпуно ново. Поготово у тим 
годинама. Већина нас из средње 
школе је отишла заједно и ту смо 
створили неки круг сигурне зоне. 
Прво сам уписао Музичку акаде-
мију, затим Драмску. Стицао сам 
већи број познаника, пријатеља 
и ја сам Бања Луку заволио. Сло-
бодно могу рећи да је то моја дру-
га кућа'', додаје Димитрије. 
Сви су након студирања очекива-
ли и да ће Димитрије постати глу-
мац. Међутим, дешава се потпуни 
преокрет. Он за животни позив 
бира нешто што је одувијек био 
његов хоби. Мјесто фризера за-
узима прво мјесто, а свему томе 
пресудила је љубав према послу. 
,, Имао сам око пет година када 
сам се први пут дотакао неке коси-
це и то чешљао, везао , плео пле-
тенице. У средњој школи се десио 
највећи преокрет када сам својој 
млађој сестри почео да правим 
фризуре. Имао сам око петнаест 
година, а она негдје око шест. Све 
то качио сам на друштвену мрежу, 
тада доминантну фејсбук и било 
је дјевојака које су хтјеле да имају 
такве фризуре. И,  тако сам стекао 
неке своје прве клијенте.  У Бања 
Луци током студентских дана,  то 
је био начин мог финансирања. 
Живио сам од тога што сам радио 
из хобија као студент. Мислим 
да је љубав према фризерском 
послу пресудила. Никада не бих 
мјењао тај свој пут у смислу да 
сам студирао и све то. Када би ме 
питали шта највише волим уска је 
борба између глуме и фризерског 
посла. Само када сам отишао у 
Београд много је лакше било за-
послити се у фризерском салону, 
радити и добити плату, него бити 
самосталан глумац у толиком гра-
ду. То је превагнуло зашто сам се 
интезивније бавио тим фризер-
ским послом, али сад се највише 
и доминантно бавим само тим. И 

срећан сам, задовољан и испунио 
сам много више, него што сам се 
надао'', додаје Вокић. 
Није ни маштао да ће радити „о 
глави“ естрадним звијездама које 
су препознатљиве у свијету. 
,,  Први пут сам имао сусрет са Је-
леном Карлеушом и правио сам 
се да сам смирен и хладан, а то 
није било тако. То је било потпуно 
спонтано у салону у којем сам ја 
радио,  у којем се она фризира 25 
година. И мислио сам да се неће 
десити ситуација да јој оперем 
косу, а камоли да  радим фризуру 
за фризуром. Све је то ненадано 
дошло“, прича он. 
Позоришне даске дио су њега без 
обзира на све и ускоро планира 
да им се поново врати. 
,, Једну представу већ припре-
мам. Двоумим се да будем искрен 
само око текста који ће бити. То 
ће и приједорска публика имати 
прилику видјети када буде готово 
некад у току године'', открива овај 
познати београдски фризер. 
Свој живот презентује и на друш-
твеним мрежама, највише на ин-
стаграму. Како каже, тамо пред-
ставља реалну слику свог живота. 
''Ја са инстаграмом и са тим друш-
твеним мрежама  баратам веома 
искрено, нема лажи, нема прева-
ре. Када је све лијепо качим, када 
је неки турбулентан период и то 
качим'', истиче Вокић.

Прича и да је срећан и да активно 
ради на томе да буде срећан. Од-
лази на  психо терапије, дружи се 
са добрим, племенитим и вријед-
ним људима. Истиче и да су три 
града, сваки на свој начин  оста-
вили печат до сада у његовом жи-

воту. Ипак, у срцу на првом мјесту 
је његов родни Приједор. 
 ''Приједор је дом, кућа, дјетињ-
ство, родитељи, сестра, бака, али 
дио срца припада Бања Луци. У 
Приједору сам провео  18 година, 
затим седам у Бања Луци и чети-
ри у Београду.  Сваки од та три 
града има мјесто у мом срцу, али 
Приједор ипак стављам на прво'', 
каже Димитрије и за крај поручује 
младима да остану аутентични, 
да слушају своје потребе и вјерују 
у оно што осјећају. 
''Не смију дозволити да им било 
ко ломи крила'' наглашава Вокић 
за крај нашег разговора.

Ускоро и представа

Позоришне даске дио су 
њега без обзира на све и 
ускоро планира да им се 
поново врати. ,, Једну пред-
ставу већ припремам. Дво-
умим се да будем искрен 
само око текста који ће бити. 
То ће и приједорска публика 
имати прилику видјети када 
буде готово некад у току го-
дине'', открива овај познати 
београдски фризер. 

Припремила: Ведрана Нишевић

ЖИВИМ СВОЈЕ 
СНОВЕ У 
БЕОГРАДУ, АЛИ 
ПРИЈЕДОР ЈЕ 
ЗАУВИЈЕК МОЈ 
ДОМ!

Димитрије Вокић за животни позив изабрао хоби из дјетињства

Димитрије: Ускоро се враћам на 
позоришне даске

Хоби постао животни позив

Љубав према послу на првом 
мјесту
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Приједорчанин Бобан Марин промовисао 
је у Градској читаоници збирку поезије 
"Буђења". С обзиром да је 25 година про-
вео у Америци, његови стихови су, како је 
рекао, проткани носталгијом и сјећањем 
на неке њему драге људе који више нису ту. 
"Човјек пише на оном језику који сања, 
а ја још увијек сањам на свом ма-
терњем језику. Без обзира што сам 
преко двије деценије провео у Аме-
рици. Није ми то уопште било тешко, 
моје су пјесме веома спонтане, нема 
ту неких уљепшавања", истиче Марин. 
Поред аутора, на промоцији у Град-
ској читаоници говорили су рецензенти 
Бранислав Кецман и Младен Вучковац.
"Велика је част представити лик и дјело 
нашег суграђанина који је трећу збирку 
поезије под називом 'Буђење' објавио 
овдје, на радост свих нас, и која заиста 
представља врсту надоградње у њего-
вом досадашњем поетском раду. Овај 
пут, ослонац је на носталгији и старим 
временима. Бобан Марин је дуго вре-
мена живио ван РС и захваљујући свом 
хтијењу и жељи за родним крајем, сачу-
вао је језик, писмо и национални занос 

према граду Приједору", рекао је Кецман.
Ово је трећа Маринова збирка пое-
зије, којој су претходиле "Крхкотине 
сна" и "Интиме", а објављена је у из-
дању СПКД "Просвјета", Приједор.  
Промоција је одржана у организацији 
Народне библиотеке "Ћирило и Мето-
дије", а како је речено, Маринова књи-
га је прва промоција завичајних аутора 
која је у 2023. години одржана на основу 
конкурса ове јавне установе на којем је 

прошло шест књига завичајних писаца.  
"Мјесечно ћемо представљати по јед-
ног завичајног аутора. Циљ нам је да 
подржимо такве писце, да им органи-
зујемо промоције и да се наша завичај-
на збирка константно обогаћује. Ово 
је друга година како организујемо овај 
конкрус, а поново ћемо га расписати на 
прољеће, да бисмо до краја године упри-
личили промоције за још шест аутора", 
рекла је библиотекар Ведрана Тошић.

Карцином грлића материце је 
четврти по учесталости карци-
ном код жена у репродуктивном 
добу. Према подацима Свјетске 
здравствене организације, го-
дишње се у свијету региструје 
око 600.000 новообољелих, а 
живот изгуби око 300.000 жена. 
Та бројка се у Српској годишње 
креће око 200 нових случаје-
ва карцинома грлића матери-
це, док око 50 жена изгуби бит-
ку са овом опаком болешћу. 
Стопа смртности од карцинома 
грлића материце виша је  у од-
носу на земље јужне и западне 
Европе, подаци су Међународне 
Агенције за истраживање канце-
ра. Недјеља борбе против карци-

нома грлића материце подразу-
мијева низ активности којима се 
настоји скренути пажња о значају 
примарне и секундарне превен-
ције настанка карцинома грлића 
материнце. Свијест жена о зна-
чају редовног прегледа код нас је, 
нажалост, врло слабо развијена.
"Од карцинома грлића материце 
не би требала ни да оболи, ни 
да умре ниједна жена на свије-
ту. Грлић материце је сам по 
себи, анатомски, нама доступан 
на прегледу. Имамо могућност 
да видимо промјену, а исто тако 
да промјену откријемо у фази, 
када није прешла у карцином. 
Од те преинвазивне болести на 
грлићу материце до карцинома, 
сматра се да може да прође од 
пет до десет година. Можемо 

да откријемо болест на вријеме 
и да се адекватно крене са лије-
чењем. Зато су важни редовни и 
превентивни прегледи.  Високо 
развијени програми превенције у 
земљама западне Европе значај-
но су смањили број новообоље-
лих, док се код нас на томе још 
мора радити", рекла је доктори-
ца Аријана Еленков, специјалиста 
гинекологије и акушерства у Бол-
ници "Др Младен Стојановић". 
Женама које су сексуално актив-
не савјетује се да ураде ПАПА 
тест и колкоскопију у интервалу 
једном годишње, а контролне 
прегледе чешће, по препоруци 
гинеколога. "У приједорској бол-
ници комбинујемо цитологију и 
колпоскопију, јер се показало да 
када се комбинују те двије ме-
тоде, могућност да нам промак-
не нека промјена врло је мала. 
Степен поузданости комбино-
вања те двије методе је око 98 
одсто. У развијеним земљама 
све је учесталија ХПВ серотипи-
зација, док на нашим простори-
ма то мање-више не подлијеже 
здравственом осигурању. Ми 
можемо да узмемо узорак, али 
пацијенткиње га носе даље на 
испитивање и сносе трошкове", 
додала је докторица Еленков. 
Вакцинација против ХПВ виру-
са препоручује се младим дје-
војкама узраста од 12. до 18. 

године. Министарство здравља 
и социјалне заштите Републике 
Српске је у сарадњи са Инсти-
тутом за јавно здравство Репу-
блике Српске током 2022. годи-
не реализовало све припремне 
активности ради увођења иму-
низације против ХПВ вируса. 

"Мислим да је то добро, да вак-
цина буде доступна, да се ради 
на здравственој просвјеће-
ности, јер се добна граница 
обољелих од карцинома грлића 
материце све више спушта", 
рекла је докторица Еленков.

Текст: Д. Совиљ

Текст: Мирјана Шодић 

Са промоције у Градској читаоници

Превентивни прегледи једном годишње

Др Аријана Еленков, специјалиста 
гинекологије и акушерства

ЖИВОТ НА ЕНГЛЕСКОМ, СНОВИ НА МАТЕРЊЕМ ЈЕЗИКУ

ПОДИЋИ СВИЈЕСТ О ВАЖНОСТИ И ЗНАЧАЈУ ПРЕВЕНТИВНИХ ПРЕГЛЕДА

Промовисана трећа збирка поезије Бобана Марина

Европска недјеља борбе против карцинома грлића материце
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Они који се баве проучавањем 
људских душа одговорно тврде 
да је понедјељак, 16. јануар, 
генерално најтужнији дан у го-
дини. Стручњаци ( е, па јеби га)   
кажу,  „ славља су прошла, изду-
вали смо и ми и наши новчани-
ци ко балони“, па је то по њима 
ваљда разлог за тугу или депре-
сију. И то само тог дана, као да 
уторка за мало поправке  нема, 
или га никад неће бити и као 
да туговање због беспарице, 
наше свакодневнице не можеш 
практиковати  сваког дана у го-
дини, а не само 16. јануара. Да 
се разумијемо, тугу одавно не 
приписујем данима. И мада из-
гледа неспојиво, тужан по мени  
можеш бити искључиво због бо-
лести и  беспарице, јер празан 
новчаник не волим видјети ни 
у туђим , а камоли својим рука-
ма.  Док остало између та два 
појма, типа љубавних пробле-
ма, ситних размирица, крупних 
свађа и сличних глупости, одав-
но  не рачунам. Дјелић су сва-
кодневног слалома на који смо 
навикли, умјесто мирног спуста  
у којем се, због уобичајене, а за 
дневно функционисање очито 
потребне дозе стреса, све теже 
сналазимо.Дакле, лична и бо-
лест мени најближих може да 
ме растужи као и  изненадни  гу-
битак неке мени драге особе... 
и људи моји, не знам за вас, али 
осјећам  се прилично лоше кад 
се салдо плате сведе на кнап. 
Не видим тад ни Сунца ни Мје-
сеца. Тад добијам  пориве да 
купујем оно што никад нисам, а 
пориви су јачи уколико је до на-
редне плате остало више дана. 
А јануар се баш одужио! За утје-
ху ми остаје то  мало гледања, 
по систему , да ако будеш добар 
водићу те да гледаш како дру-
ги једу колаче. Па су тако  неки 
моји познаници у јануару  путо-
вали, неки су се хвалили како 
су у једном дану били на три 
или четири славе ( најтеже им 
је било испоштовати домаћина 
да се од свег мало проба, а сто-
мак пун сарме), неки су ишли у 
јануарске шопинге, куповали на 
снижено и што треба и што не 
треба... Други су  прескакали с 
кауча на кауч, одмарали се од 
обиласка фрижидера, кухиње 
и  нерада,  на вечерњим кафа-
ма кукали како им је досадно, а 
неки су се и нарадили. За пла-
ту на кнап. Чисто због рутине , 
мањка добре  среће и  већ стан-
дардне утренираности. Да не 
изађу из радне и класичне ру-
тине. Ко се у овом низу нашао, 
нашао се, ја јесам. За наградно 
питање погађајте гдје?!

СТ
АВ КАД ЈЕ 

ПЛАТА НА 
КНАП И ВИД 
МИ ОСЛАБИ
Пише: Мира Згоњанин

ГАСИЛИ ПОЖАРЕ, УКЛАЊАЛИ ЗМИЈЕ 
И ВАДИЛИ КЉУЧЕВЕ ИЗ ШАХТА

У прошлој години 468 интервенција ватрогасаца, међу којима и нетипичне 

Прошле године, приједорски ватрогасци имали су укупно 468 интервенција. По-
ред гашење пожара, припадници Територијалне ватрогасно-спасилачке једи-
нице обављали су различите техничке интервенције: од извлачења повријеђе-
них из смрсканог возила, спашавања изгубљених туриста до хватања одбјеглих 
животиња.

Свака интервенција ватро-
гасаца је специфична. Че-
сто носе главу у торби, а 
интервенције са смртним ис-
ходом трајно им се урежу у 
памћење. Једне од њих при-
сјетио се Огњен Анђић, који 
је осам година припадник Те-
риторијалне ватрогасно-спа-
силачке јединице Приједор. 
 "Имали смо прошле годи-
не једну специфичну интер-
венцију. Добили смо дојаву 
да гори кућа, а на лицу мје-
ста, испред куће, затекли 
смо мушку особу која се раз-
нијела бомбом и претходно 

запалила стамбени објекат. 
У тој кући било је и експло-
зивних средстава, те плин-
ска боца из које је истицао 
плин. Срећом, успјели смо то 
ријешити", рекао је Анђић. 
Додаје да на свакој интервен-
цији ватрогасци доживе стрес, 
али да са искуством и време-
ном, то прихвате као дио по-
сла. Сваке године, повећава 
се број интервенција ватрога-
саца, иако они редовно спро-
воде превентивне мјере и 
едукују грађане. Прошлу годи-
ну завршили су са 468 интер-
венција, док је та бројка 2021. 
износила 427, односно 357 то-
ком 2020. године.  Прошле го-

дине имали су бројне захтјеве 
за уклањањем змија, слијепих 
и пољских мишева, па чак хва-
тање папагаја и мајмуна, те 
извлачење кључева из шахта. 
"Највише је било пожара от-
вореног простора, поготово 
на прољеће, када се спаљује 
коров. У највећем броју слу-
чајева, настане пожар великих 
размјера, као што смо имали 
у Волару, гдје је ватра захва-
тила преко 20 хектара", рекао 
је Радован Мартић, старје-
шина ТВСЈ Приједор. По ње-
говим ријечима, извлачење 
повријеђених након тешких 
саобраћајних несрећа, спада 
међу најтеже интервенције, а 
прошле године имали су их 17. 
 У Територијалној ватрогас-
но-спасилачкој јединици за-
послено је 46 ватрогасаца. 
Приликом одласка на терен, 
морају водити рачуна, при-
је свега, о властитој безбјед-
ности, јер од тога зависи и 
успјешност интервенције.  
"Овај посао се заволи и ми 
кад одлазимо на интервен-
цију, не мислимо о плати, 
нити коме идемо помоћи. 
Ми свакоме помажемо и 
осјетимо задовољство по-
слије успјешне интервен-
ције", рекао је Огњен Анђић.

Текст: Деборах  Совиљ

У ПОРАСТУ ПОЖАРИ НА ОТВОРЕНОМ

У структури интервенција, највише је било пожара шуме 
и ниског растиња - 145, потом техничких интервенција 
- 136. Ватрогасци су гасили 48 димњака, 25 пожара 
на стамбеним објектима, девет на пословним, те 17 
на помоћним објектима. Забиљежено је 15 пожара 
на возилима, 17 на електро и двије на плинским 
инсталацијама. Уклањали су змије из објеката, пухове и 
слијепе мишеве из канцеларија, спашавали заглављене 
мачке и псе. Ватрогасци су отварали лифтове и станове, 
асистирали хитној помоћи и преносили болеснике, 
спашавали изгубљене туристе, извлачили повријеђене 
из канала и возила. Скидали су лимове са кровова, 
уклањали пало дрвеће послије  невремена, испумпавали 
воду из подрума и објеката, евакуисали угрожене 
поплавом, довозили воду за пиће. Нажалост, било је и 
оних најболнијих интервенција, гдје су извлачили тијела 
из аутомобила, бунара и авиона.

Сваки излазак на терен носи одређени ризик

Анђић: Овај посао се воли
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Дисциплиновање несавјесних возача при-
временим одузимањем возила, које, по 
одлуци суда, може бити и трајно, резултат 
је настојања да се смањи црна статистика 
на путевима Босне и Херцеговине, истичу 
надлежни. Ова мјера односиће се на воз-
аче који у двије године направе четири 
тежа прекршаја. Неки то сматрају оправ-
даним, а неки превише ригорозним. 
Предложеним измјенама Закона о осно-
вама безбједности саобраћаја на путеви-
ма у БиХ, полицајци могу одмах на лицу 
мјеста привремено одузети возило осо-
бе затечене у тежем прекршају, за коју 
се утврди да је ријеч о вишеструком по-
вратнику. У Агенцији за безбједност сао-
браћаја Републике Српске, поздрављају 
ове измјене, које су још у форми пред-
нацрта и јавна расправа ће трајати до 25. 
јануара. 
"Није то нека новина. МУП РС већ неколи-
ко година одузима возила возачима које  
затекне у прекршају, а за које се установи 
да имају већи износ неплаћених казни , 
те да су лица која константно крше про-
писе. МУП је то успјешно радио у проте-
клом периоду, само су имали различита 
поступања судова. Неки судови су доно-
сили пресуде о трајном одузимању, неки 
су враћали возила, али та процедура је 
већ заживјела", рекао је Милија Радовић 
из Агенције за безбједност саобраћаја РС. 
Ако овај закон ступи на снагу, донекле ће 
се олакшати рад полицији и судовима, 

сматра Радовић.  
У току 2022. године, на подручју приједор-
ске регије догодиле су се 862 саобраћај-
не незгоде, што је за седам одсто више у 
односу на претходну годину. Алкохол је 
узрок готово сваке треће незгоде. Због 
недозвољене количине алкохола у орга-
низму, прошле године из саобраћаја је 
искључен 2.641 возач на подручју Поли-
цијске управе Приједор. 
"То је отприлике преко седам возача 
дневно искључених из саобраћаја због 
присуства алкохола у организму. Укупно 
је евидентирано 11 саобраћајних незгода 
са смртним исходом, 41 са тешким, а 236 
с лаким тјелесним повредама. У 574 слу-
чајева евидентирана је материјална ште-
та", рекао је Марио Милашин, начелник 
Сектора полиције ПУ Приједор. 
Младен Кулунџија, секретар Савјета за 
безбједност саобраћаја града Приједо-
ра, истиче да овим законским допунама 
треба обухватити и пролазак кроз црвено 
свјетло.
"Постоји цијели аспект дјела на које тре-
ба обратити пажњу у наредном периоду 
и пооштрити казнене и прекршајне мјере, 
одузимање возила, повећавање новча-
них мјера, јер то су возачи који су чинили 
тешка прекршајна дјела и који их опет по-
нављају", каже Кулунџија. 

Текст: Деборах Совиљ

Вишеструким повратником у 
кршењу саобраћајне безбједности 
сматраће се возач који је у претходне 
двије године најмање три пута 
правоснажно кажњен за вожњу 
под дејством алкохола и других 
психоактивних супстанци, као и онај 
који више пута одбије тестирање. То 
се, између осталог, односи и на вожњу 
док је одузета возачка дозвола, 
управљање нерегистрованим 
возилом, те на возаче који су у 
протекле двије године најмање пет 
пута кажњавани за брзу вожњу као 
и оне који управљају возилом прије 
стицања дозволе.

Досадашња  праксa  МУП-а    РС 
показала је добре резултате, 
јер возачи који учестало крше 
прописе, одузимањем возила се 
бар привремено склањају с пута. 
Ове законске допуне, ако добију 
"зелено свјетло" Парламента БиХ, 
превентивно ће дјеловати на друге 
возаче, сматрају у Агенцији за 
безбједност саобраћаја РС.

"ПОНАВЉАЧИМА" ПРИЈЕТИ ОДУЗИМАЊЕ ВОЗИЛА 

Радовић: олакшати рад полицији и 
судовима

Кулунџија: уврстити и прелазак кроз 
"црвено"

Јавна расправа до 25. јануара 

Оштрија казнена политика за вишеструке прекршиоце саобраћајних прописа

Допунама Закона о основама 
безбједности саобраћаја на путевима 
БиХ, предвиђено је оштрије 
кажњавање возача, који се убудуће 
неће суочавати само са новчаним 
казнама, него им за теже прекршаје 
пријети одузимање возила.



Пружаоци услуга јавних 
кухиња у Српској тре-
бало би да формирају 
заједничко удружење, 
како би лакше насту-

пали према властима у 
Српској и БиХ и донато-
рима, како би обезбије-
дили неопходна средст-
ва за рад. 
То је приједлог Севлида 
Хуртића, министра тр-

говине и туризма Репу-
блике Српске, који су на 
недавном састанку по-
здравили представници 
организација које путем 
јавних кухиња пружају 
помоћ најугроженијим 

грађанима Српске. 
"То је добро и ради нас 
самих, имали би бољу 
сарадњу и бољу размје-
ну информација. Лакше 
би долазили до гран-
това које међународне 
организације имају на 
располагању", истакао 
је Данко Малешевић из 
Јавне кухиње "Хлеб жи-
вота". 
"То би нам изузетно 
добро дошло, како би 
заједнички наступали 
према властима и дона-
торима и како би олак-
шали рад у овим веома 
тешким временима", 
рекао је Зијад Чанић из 
Народне кухиње "Отпи-
мисти". 
Министар Хуртић је иста-
као да би, представници 
јавних кухиња у Српској, 

удружени лакше и брже 
дошли до неопходних 
средстава, него поједи-
начно. "Имају велики 
број људи који су њихо-
ви корисници и лакше је 
када се појави неко ко 
иза себе има око 10.000 
људи, него када  дође 
неко иза којег стоји 150 
људи и каже да је до-
шао по помоћ", истакао 
је он.
 Хуртић је подсјетио да 
је помоћ од 150.000 КМ 
трећа од укупне помоћи 
од 700.000 КМ, колико 
је Влада Српске обезбје-
дила у прошлој години 
за угрожене категорије, 
као и да је Влада поло-
вином децембра обез-
бједила брашно за по-
требе јавних кухиња. 
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Потрошачи електричне енер-
гије за овај мјесец ће добити 
рачуне по новом обрачуну.Из 
Електропривреде РС увјера-
вају да 85 одсто домаћинстава 
неће имати увећане рачуне, те 
да ће међу њима бити и они 
чији ће рачуни бити умањени.
Увођење блок тарифа у обра-
чуну за потрошњу електричне 
енергије значи да ће се струја 
плаћати у зависности од по-
трошње. Прва цијена је за оне 
до 500 потрошених килова-
та, друга до 1.000, а трећа и 
најскупља је она преко 1.500 
киловата.
„Купац који буде трошио до 
500 киловат сати електричне 

енергије платиће знатно мањи 
рачун него што је плаћао до 
сада, та цијена ће бити 5,44 
фенинга по једном киловату. 
Цијена за оне који буду тро-
шили од 500 до 1.500 киловата 
биће 9,14 фенинга и они који 
буду трошили преко 1.500 ки-
ловата плаћаће 20,13 фенинга 
по киловату“, рекао је Зоран 
Вуковић, извршни директор 
за снабдијевање електричном 
енергијом у „Електропривре-
ди“ РС.
Координатор Удружења за 
заштиту потрошача “Дон” из 
Приједора Зоран Петош исти-
че дa увођење блок тарифа 
збуњује, јер је Закон о зашти-
ти потрошача прописао да се 
електрична енергија обрачу-

нава на мјерном мјесту. 
„Постоје домаћинства гдје 
имамо вишечлане породице 
које по логици у ствари троше 
више електричне енергије од 
оних гдје имамо мање члано-
ва, дакле на овај начин они 
ће када пређу 500 киловата 
плаћати више него они до 500 
киловата. Испадне да дакле 
ми кажњавамо те вишечлане 
породице што никако не подр-
жавамо и није у реду“, рекао је 
Петош. 
Подсјећа да је прије двије го-
дине на снагу ступио нови За-
кон о електричној енергији 
којим је предвиђено да се 
енергетски заштити социјално 
угрожен купац. Међутим, Ср-
пској још недостају социјална 
карта, као и Уредба о енергет-
ски заштићеном купцу да би 

ово заживјело у пракси.  
„Оно што је највећи проблем 
је то да електрична енергија 

сада у јануару и фебруару неће 
толико поскупјети, чак је мо-
гуће да рачуни буду мало јеф-
тинији у односу на прошлу го-
дину у овом периоду, међутим 
од априла мјесеца када креће 
тај такозвани љетни обрачун 
струја ће поскупјети у просје-
ку и преко 20 одсто за неке 
просјечне потрошаче, а за оне 
који троше више то ће досег-
нути и до 40 одсто и више. То 
је оно што је алармантно и на 
шта треба обратити пажњу“, 
сматра Петош.

Поскупљење струје привреди 
– могућ домино ефекат

У Удружењу грађана за 
заштиту потрошача „Дон“ 
истичу да би поскупљење 
струје у привреди могло 
имати домино ефекат, 
односно утицаће на 
поскупљење основних 
животних намирница. 

ОД ОВОГ МЈЕСЕЦА НОВИ ОБРАЧУН УТРОШЕНЕ СТРУЈЕ

ОСНОВАТИ ЗАЈЕДНИЧКО УДРУЖЕЊЕ ЈАВНИХ 
КУХИЊА У СРПСКОЈ

По џепу како коме

Текст: Бојана Мајсторовић

Текст: М. Шодић 

Oд jaнуaрa нoви oбрaчун

Зoрaн Пeтoш
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„Козарски вјесник“ у насељу Урије

У насељу Урије, које је вели-
ка породица одважних, де-
шавају се многи јединствени 
догађаји.
Ово за „Козарски вјесник“ 
тврди мјештанин Урија Драш-
ко Вујић и додаје да је ово на-
сеље јединствено у великом 
броју ствари. 

„Некада је на ријеци Сани 
било купалиште које се зва-
ло Уријашко купалиште  јер 
су се ту купали само Уријаши.  
Урије су расаданик спорти-
ста. Уријаши су нас заступали 
у свим спортовима, почев од 
фудбала, малог фудбала, бок-
са, рукомета, кошарке, вазду-
хопловства, једриличарства 
пошто имамо наш Аеродром 
„Урије““, прича Вујић.
Он истиче да су мјештани 
овог насеља препознатљиви 
као добри људи и домаћини.
„Свугдје  смо добродошли, а 
и нама су сви добродошли  у 
госте када нешто организује-

мо. Уријаши 42 године орга-
низују сусрет старих и младих 
Уријаша,  фудбалску утакмицу 
коју играју млади кадрови и 
они који су на заласку карије-
ре. На тим сусретима се може 
видјети нешто што се ријет-
ко гдје дешава кад је ријеч о 
спорту. Фудбалери тад пока-
жу велемајсторске фудбалске 
вјештине у којим сви  ужива-
мо“, прича он.
Додаје да се прије епидемије 
вируса на дружењу Уријаша 
окупљало између 200 и 250 
учесника.
„То је једна мушка манифеста-
ција у којој се мушкарци дру-
же, пјевају, ручају заједно, иг-
рају фудбал и учествују у још 
неким спортским дисципли-
нама“, објашњава Вујић. 
По његовим ријечима Урије 
су постале препознатљиве и 
по том  што су  дале  свјетске 
дипломате и јавности позна-
те политичаре.
„Из Урија је Борислав Марић 
који је био начелник општине 
Приједор, али и амбасадор у 

неколико земаља. Поред њега 
још су три бивша начелника и 
градоначелника Приједора из 
Урија. То су Нада Шево, Мар-
ко Павић и Миленко Ђаковић. 
Некадашњи члан Предсјед-
ништва БиХ, Живко Радишић, 
који је иначе из Паланчишта 
на  балу Уријаша изјавио 
је да се осјећа и Уријашем, 
јер је у овом мјесту похађао 
основну школу  и становао  
код рођака на Уријама то-
ком школовања у Гимназији, 
када због великих сњегова 
није могао путовати до куће 
на Паланчишту“,присјећа се 
Вујић.
Вујић  је био и предсједник 
Одбора за изградњу хра-
ма Светог пророка Илије на 
Уријама која је од великог 
значаја за православне вјер-
нике овог, али и сусједних 
мјеста. Поред ове цркве гра-
ди се и парохијски дом. Вујић 
истиче да је парохијски дом, 
чија је изградња у току, свој 
значај већ показао. У паро-
хијском дому прошле године 

било је изложено  800 ратних 
фотографија Трећег батаљона 
43. приједорске моторизова-
не бригаде чији је командант 
био управо  Вујић, док је Све-
чана акдемија поводом 30 го-
дина од оснивања Војске РС 
одржана у Позоришту Прије-
дор. 

„Сложни смо и одани у најте-
жим тренуцима. У моменту 
када се требало одазвати за 
одбрану отаџбине Уријаши су 
се одазвали. Био сам коман-
дант јединице која је бројала 
највише Уријаша и  по нама 
је добио име „Уријашки ба-
таљон“. Трећи батаљон је 
окупио одважне људе и имао 
је заступљене све национал-
ности. Показали смо да смо 
људи и да можемо да извр-
шимо сваки задатак. Остали 
смо упамћени у ВРС. Пору-
чујем свима да се сва стече-
на права погинулих бораца и 
наших инвалида морају извр-
шавати у потпуности. Јер, мо-
рамо бити људи“, поручио је 

Текст:  Бојана Мајсторовић

Драшко Вујић

Храм Светог пророка Илије на Уријама

Споменик погинулим борцима

У Музеју Козаре до краја јануара биће от-
ворена изложба фотографија „Са Гојком 
Шербулом по корзу“.
Отварања изложбе пропратио је и доку-
ментарни филм „Лепа“ чији је аутор Бојан 
Вујчић,  историчар и директор Завичајног 
музеја Градишка.  Изложене фотографије 
легат су новинара из Градишке Гојка Шер-
буле, прикупљање документације, фил-
мова, касета и  новинских текстова траја-
ло је 13 мјесеци. 
„Добили смо опус од неколико хиљада фо-
тографија и фолдере са филмовима који 
се баве тематиком прошлости Градишке 
што је за једну локалну заједницу као што 
је Градишка од немјерљивог значаја. Сада 

те фотографије користимо за реконструк-
цију градишке прошлости. Свједоци смо 
да је тешко реконструисати прошлост од 
прије 20 година, а поготово прошлост од 
50, 70 или 100 година, али уз помоћ нови-
нара који су се некада бавили прошлошћу 
локалне заједнице, као што је то радио 
Гојко Шербула овај посао је нама истори-
чарима олакшан“, рекао је Вујчић и додао 
да се документарни филм „Лепа“,  који је 
снимљен прошле године, бави тематиком 
Другог свјетског рата и најмлађим народ-
ним херојем из Поткозарја Лепом Радић.
„То је осебујна прича коју смо рехабили-
товали и доказали да Лепа није потицала 
из убоге, сиромашне породице како је то 
приказивано у периоду 1945.-1990. годи-
не него да је из једне свештеничке поро-

Текст:  Б. Мајсторовић  

Изложба са Гојком Шербулом по корзу
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„Козарски вјесник“ у насељу Урије

Вујић.
У борбеним дејствима поги-
нуло је 35 припадника Трећег 
батаљона.
У границама Урија смјештена 
је и болница „Доктор Младен 
Стојановић“. 
Ту је и Основна школа „Пе-
тар Кочић“ која је са око 
1.200 ђака школа са највећим 
бројем ученика на подручју 
Приједора. 

Учитељица у овој школи била 
је 40 година Душанка До-
бријевић. Сада је у пензији. 

Познта уријашка пензионер-
ка је предсједник  Савјета 
мјесне заједнице Урије.
„На Уријама живим 60 година 
и била сам судионик многих 
промјена. Основна школа не-
када је била гдје је сада зграда 
„Водовода“ и звала се Основ-
на школа „Миле Рајлић“. На-
правили смо у међувремену 

најљепши објекат школе и 
сматрам да је најљепши у чи-
тавој Републици Српској, али 
нисмо га узалуд правили, јер 
у тој школи  има велики број 
ученика“,  каже она.
Добријевићева се присјећа да 
је прије шест деценија у Ко-
зарској улици био макадам. 
Иако је ова улица асфалти-
рана, као и остале у овом на-
сељу, Добријевићева истиче 
да има улица чији би асфалт 

ипак требало замијенити но-
вим.
„У лошем стању су улице 29. 
новембар, Крајишких брига-
да, Миле Рајлића, али потре-
бан је и тротоар у Првомајској 
улици, Улици Васкрсије Ма-
рића и даље према Аеро-
дромском насељу, јер дјеца 
кроз те улице иду пјешице до 
школе“ наводи она. Сматра и  
да Урије ипак нису архитекс-
тонски уређене, јер су куће 
потпуно различите. 
Такође обајшњава да Мјесној 
заједници на чијем је челу, 
осим Урија припада и ново, 
Аеродромско насеље.
„ Значи, то су два насеља, јед-
но старо, а друго ново и раз-
личите су потребе грађана“, 
каже она.
Додаје да су мјештани Аеро-
дромског насеља покренули 
иницијативу да се издвоје из 
МЗ Урије. Мишљења је  да би 
то било добро због различи-
тих потреба мјештана у овим 
мјестима.

Постоје у још неким 
локалним заједницама у 
Српској
Иначе, Урије су ријеч која 
означава пространство 
на периферији града и 
насеља. Са истим називом 
постоје у још неким 
локалним заједницама у 
Републици Српској. 

Душанка Добријевић Улица Првог маја на Уријама

О.Ш. „Петар Кочић“ на Уријама 

дице, да је носила тај свештенички ген у 
себи. Њен дјед свештеник Милош Радић 
је у току Првог свјетског рата био у логору 
Арад и интерниран. У породичним веза-
ма је била са породицом Вељка Чубрило-
вића који је главом платио учешће у Са-
рајевском атентату“, рекао је Вујчић.
Вршилац дужности директора Музеја Ко-
заре Драгана Жујић је изјавила да  излож-
бу „Са Гојком Шербулом по корзу“  прате 
кратки документарни филмови.
Осим „Лепе“ 17. јануара у Музеју Козаре 
је приказан документарни филм „Учитељ 
у ланцима“, а 24. Јануара биће приказан 
„Градишки прото Душан Суботић“. Аутор 
оба ова филма је Милан Пилиповић из 
Градишке.

У Музеју Козаре приказан филм Лепа
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СOЦИJAЛНИ СTAНOВИ  СПAШAВAJУ  MНOГE

ГРАДУ ПРИЈЕДОРУ ПРАВО СВОЈИНЕ НАД ЗГРАДОМ СА 20 СТАНОВА

Ниje мaли брoj oних кojи сaми нe мoгу риjeшити стaмбeнo питaњe. Mнoги oд њих су скрoмних мaтeриjaлних примaњa, па 
нa дизaњe стaмбeних крeдитa нe смиjу ни пoмишљaти. Зa срeтникe  кojи испунe услoвe, рjeшeњe je сoциjaлнo стaнoвaњe, 
гдje дoк су живи,  oд лoкaлнe зajeдницe дoбиjу стaн нa кoриштeњe и стaнaрину мjeсeчнo плaћajу jeдну мaрку пo квaдрaту.

Сoциjaлни стaнoви су спaс 
зa мнoгe кojи сaми нe 
мoгу oбeзбиjeдити крoв 
нaд глaвoм. Meђу њимa je 
и Стeвo Гaлић, кojи je из-
бjeгao из Бугojнa и кojи je 
приje дoбиjaњa сoциjaл-
нoг стaнa живиo у Љубиjи 
у кoлeктивнoм смjeштajу. 
Уз рaдoст штo je дoк je 
жив риjeшиo стaмбeнo 
питaњe, Гaлић нa плeћимa 
нoси и вeлику бригу,  jeр je 
збoг бoлeснe мajкe мoрao 
нaпустити пoсao дa би 
бринуo o њoj. „У Љубиjи 
услoви нису били  дoбри,  
oвдje je дaлeкo бoљe. Риje-
шиo сaм вeликo живoт-
нo питaњe. Прoблeм je 
штo сaм мoрao нaпустити 

пoсao у „Приjeдoрпутe-
вимa“ дa бих бринуo o 
бoлeснoj мajци, кoja je 
скoрo нeпoкрeтнa. Сaд 
живимo oд њeнe скрoмнe 
пeнзиje. Идeм пo хрaну и у 
jaвну кухињу, aли дoбрo je 
дa имaмo риjeшeнo стaм-
бeнo питaњe“, кaжe Гaлић

Приjeдoр je првa лoкaлнa 
зajeдницa у Рeпублици 
Српскoj кoja je joш 2012. 
гoдинe пoчeлa примje-
ну сoциjaлнoг, oднoснo 
нeпрoфитнoг стaнoвaњa, 
мнoгo приje нeгo штo je нa 
нивoу Рeпубликe 2020. гo-
динe усвojeнa Стрaтeгиja 

сoциjaлнoг стaнoвaњa. 
Oвaквa врстa рjeшaвaњa 
стaмбeних прoблeмa зa 
људe кojи тo нe мoгу сaми 
унeсeнa je и у дугoрoчниjу 
стрaтeгиjу рaзвoja грaдa. 
“Tрeнутнo у Приjeдoру 
имaмo 109 стaмбeних je-
диницa изгрaђeних зa oвaj 
мoдeл стaнoвaњa. Имaмo 
згрaду нa Пeћaнимa сa 
50 стaнoвa, двиje згрaдe 
у Рaшкoвцу, jeднa 32 jeд-
нa 20 стaнoвa, 5 стaнoвa у 
улици Вукa Кaрaџићa, кojи 
су изгрaђeни joш 2012. 
гoдинe, кaдa je грaд При-
jeдoр биo првa oпштинa у 
Рeпублици Српскoj кoja je 
крeнулa сa oвим мoдeлoм 
стaнoвaњa и 2013. имaлa 
стрaтeгиjу нeпрoфитнoг 
сoциjaлнoг стaнoвaњa”, 
истичe Рajкa Здjeлaр, 
сaмoстaлни стручни 
сaрaдник зa тeхничку дo-
кумeнтaциjу и кoмунaлнe 
пoслoвe.
Mjeсeчнa стaнaринa зa 
кoриштeњe сoциjaлних 
стaнoвa изнoси jeдну 
кoнвeртибилну мaрку 
пo квaдрaту. Зa oнe кojи 
нe мoгу ни тoликo дa из-
двoje, грaдским буџeтoм 
прeдвиђeнo je субвeнциo-
нирaњe, штo у пojeдиним 
случajeвимa, стaнoвaњe 
чини пoтпунo бeсплaт-

ним. “Moрaмo истaћи дa 
je грaд Приjeдoр усвojиo 
и oдлуку o субвeнциo-
нирaњу зaкупнинe. Зa ту 
стaвку oвe гoдинe буџeтoм 
je прeдвиђeнo 20 хиљaдa 
мaрaкa. Oни кojи испунe 
критeриjумe буду субвeн-
циoнисaни сa пeдeсeт или 
стoпoстoтним изнoсoм 
стaнaринe. У зaвиснoсти 
oд брoja приjaвљeних и 
испуњeних услoвa, зa суб-
вeнциoнисaњe стaнaринe 
у сoциjaлнoм стaнoвaњу 
гoдишњe имaмo из-
мeђу 40 и 50 кoрисникa. 
Истo тaкo, oвoгoдишњим 
буџeтoм  прeдвиђeнo je 
20 хиљaдa мaрaкa зa суб-
вeнциoнирaњe кoмунaл-
нe пoтрoшњe зa кoрисни-
кe сoциjaлних стaнoвa”, 
кaжe Здjeлaрeвa.

Директор Републичког секрета-
ријата за расељена лица и миг-
рације Давор Чордаш и градо-
начелник Приједора Слободан 
Јавор потписали су  у Бањалуци 
уговоре о преносу права својине 
над новоизграђеном зградом са 
20 стамбених јединица и основ-
ним средствима намијењеним 
за њено опремање на град При-
једор.Ријеч је о згради у насељу 
Рашковац, која је изграђена у 
оквиру Пројекта затварања ко-
лективних центара и алтернатив-
ног смјештаја путем обезбјеђења 
јавних стамбених рјешења /ЦЕБ 
два/, саопштено је из Секрета-
ријата.
У саопштењу се наводи да укуп-
на вриједност пројекта са опре-
мањем, основним намјештајем 
и бијелом техником износи 1,7 
милиона КМ, од чега је Вла-
да Републике Српске издвојила 
1,4 милиона, а Град Приједор 

око 300.000 КМ. У саопштењу 
се наводи да је ријеч о кредит-
ним средствима Развојне банке 
Савјета Европе."Овим уговорима 
право својине над поменутим 
стамбеним објектом, као и право 
власништва над основним сред-
ствима, намјештајем и апарати-
ма за домаћинство је пренесено 
на град Приједор", наведено је 
у саопштењу.Чордаш је напоме-
нуо да ја ова зграда усељена у 
септембру 2021. године и да је 
главни циљ преноса права своји-
не на град Приједор рјешавање 
власничких односа између ове 
двије институције, како би се гра-
ду омогућило несметано одржа-
вање и управљање у складу са 
Законом о социјалном становању 
Републике Српске."Крајњи циљ 
је стамбено збрињавање интер-
но расељених лица, корисника 
колективних и алтернативних ви-
дова смјештаја са подручја града 
Приједора", навео је он.
Јавор је захвалио свим инсти-

туцијама које су учествовале у 
реализацији овог пројекта, на-
помињући да су за Приједор у 
посљедњих неколико година из-
двојена знатна средства како би 
се ријешило питање збрињавања 
интерно расељених лица и корис-

ника алтернативног смјештаја, 
а које је допринијело развитку 
комплетног града и побољшању 
услова живота свих његових ста-
новника.

Текст:  Зоран Совиљ

Текст:  СРНА

Стaнaринa oд jeднe мaркe пo квaдрaту кojу плaћajу 
кoрисници сoциjaлних стaнoвa кoристи сe зa oдр-
жaвaњe oвих стaмбeних jeдиницa. У грaдскoj упрaви 
нajaвљуjу изгрaдњу joш сoциjaлних стaнoвa, a прeмa 
трeнутним пoдaцимa, нeoпхoднo je нa oвaj нaчин 
збринути joш oкo 300 дoмaћинстaвa. Прeдвиђeнo 
je дa сe сoциjaлни стaнoви прaвe нaдoгрaдњoм нa 
пoстojeћe згрaдe гдje тo будe мoгућe и уз пoдршу 
дoнaтoрских срeдстaвa изгрaдњoм нoвих згрaдa. 
Рajкa Здjeлaр нaглaшaвa дa сoциjaлни стaнoви нису 
искључивo нaмиjeњeни зa сoциjaлнe случajeвe вeћ 
и зa свa дoмaћинствa кoja нe мoгу дa пo тржишним 
циjeнaмa oбeзбиjeдe крoв нaд глaвoм.

Зграда у Рашковцу 

Потписивање уговора

Рајка Здјелар
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Рударски факултет из При-
једора би од наредне школ-
ске године требало да има и 
трећи студијски програм, ин-
жењерство заштите животне 
средине. 
Ово је за „Козарски вјесник“ 
потврдила новоизабрани де-
кан Рударског факултета из 
Приједора Свјетлана Средић, 
која каже да је нови студијски 
програм потребан због саме 
природе која је угрожена, али 
и због повећања броја студе-
ната.
„Заштита животне средине је 
сада у фокусу. Можда смо се 
касно сјетили да треба да је 
штитимо, јер наша је природа 
прилично руинирана, а ко је 
позванији да говори о томе од 
оних који се баш највише баве 
том  науком у вези са земљом 
и кориштењем земље на одр-
жив начин. У току је процеду-
ра у вези са увођењем новог 
смјера и надамо се да ће он 
бити уведен од почетка нове 
школске године. То је један 
профил повезан са рударст-
вом и геологијом, али уопште 
са инжењерским схватањем 
и препознавањем различи-
тих потенцијалних опасности 
када је упитању заштита жи-
вотне средине „, истиче она.
Средићева додаје да Рудар-
ски факултет на првом циклу-
су има рударство и геолошко 
инежњерство, а заједнички 
програм са више модула на 
другом циклусу.
Сматра и да је  опадање броја 

студената тренд који није зао-
бишао ниједан факултет и при 
том истиче да се бројним по-
годностима Рударски факул-
тет на чијем је челу  бори за 
већи број студената. 
„ Предност Рударског факул-
тета је у томе што се ради о 
факултету који нуди готово си-
гурно запослење, кажем гото-
во, јер можда не у мјесту у ком 

желите, али на подручју Репу-
блике Српске и БиХ сасвим си-
гурно, па и даље. Имамо свр-
шених студената, стручњака 
који су данас на руководећим 
функцијама, не само у Репу-
блици Српској или ФБиХ, већ и 
у Србији и шире. То је довоља 
гаранција да може да се на-
предује са овим факултетом“, 
објашњава Средићева.

Она наводи  и да студенти са 
овог факултета имају могућ-
ност да добију различите сти-
пендије.
„Недавно смо потписали двије 
стипендије са компанијом 
„Ликос“ из Бијељине, за једног 
геолошког и једног рударског 
инжењера, чак без услова да 
морају да се запосле у овом 
предузећу након тих стипен-
дија што је врло ријетко у да-
нашње вријеме. Свакодневно 
имамо обраћање различитих 
компанија које се баве овом 
врстом дјелатности, а којима 
недостаје профил геолошки 
или рударски инжењер. То 
би требало да буде велики 
мотив за будуће кандидате, а 
онда отварање и новог смје-
ра заштита животне средине“, 
каже Средићева и наглашава 
да ова образовна установа до-
ста пажње посвећује и услови-
ма рада.
„Трудимо се да те услове до-
ведемо у све бољи ниво. Има 
ту још проблема са просто-
ром, који није најадекватнији, 
успјели смо да дио лаборато-
рија добро опремимо. Труди-
мо се да наши студенти до-
бију најквалитетније могуће 
образовање. Наравно, може 
то још да се поправи и то ће 
бити један од фокуса. Најбит-
није је да образовање иде у 
корак с временом и да наши 
студенти добијају све модер-
није образовање“,закључује 
она.
Рударски факултет у Приједо-
ру има 88 студената.

ИМЕНОВАЊЕ ЧАСТ, АЛИ И ОБАВЕЗА 

На приједлог Научно-наставног вијећа Рударског 
факултета у Приједору, крајем прошлог мјесеца ректор 
Универзитета у Бањалуци Радослав Гајанин именовао је 
за декана Рударског факултета Свјетлану Средић.
„Само именовање за мене је част, али и велика обавеза. 
Зато што је Рударски факултет заиста успио протеклих 
година. Ту сам била асистент, доцент, ванредни професор, 
продекан за наставу и сада декан“, рекла је Средићева.

Текст: Бојана Мајсторовић

ОД СЕПТЕМБРА СМЈЕР ИНЖЕЊЕРСТВО 
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ЕГИЋ КАНДИДАТ ЗА НОВОГ МИНИСТРА РАДА 
И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

Нови декан Рударског факултета Свјетлана Средић

Свјетлана Средић, декан Рударског факултета 

Данијел Егић из Приједора 
кандидат је за новог минист-
ра рада и борачко-инвалидске 
заштите.Егића је  предложио 
Градски одбор СНСД-а Прије-
дор, потврдио је   предсједник 
одбора Драгослав Кабић.Ако 
Егићеву кандидатуру прихвати 
премијер Радован Вишковић, 
он ће у Владу ући умјесто Ка-

бића, који је након свега два 
дана на позицији министра 
поднио оставку јер је раније 
био осуђен због саобраћајне 
несреће.Исти случај је и са кан-
дидатом Социјалистичке пар-
тије Дадом Доганом. Како нам 
је потврдио предсједник те 
партије Петар Ђокић, умјесто 
Догана предложили су Селму 
Чабрић из Добоја за министра 
породице, омладине и спорта.

Текст:  РТРС

Данијел Егић



16.  www.kozarski.com    HOROSKOP20. јануар 2023.

Пацов

(1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 
1996, 2008)

Сви који су рођени у години Пацова 
2023. треба да се ослоне на снагу свог 
карактера, као и на своје најмилије. Ге-
нерално, срећа ће бити на страни пацо-
ва, тако да представници овог источног 
знака морају чешће да прате знакове 
који помажу да се заобиђу пробле-
ми. Ово ће бити веома важно време 
да останете на површини упркос јакој 
олуји. У раду и пословима на почетку 
године, привремено је вриједно об-
уставити развој нових идеја. Креатив-
ност ће се вратити у периоду марта и 
априла.

Бивол

(1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 
2021)

Кинески хороскоп за бивола открива 
да ће припадници овог знака уживати 
у добром љубавном животу у години 
Зеца. Њихова веза са вољеном особом 
биће јача него икад. Самци би можда 
морали још мало да сачекају јер ове го-
дине тешко да ће упознати љубав свог 
живота што не значи да ће бити крат-
ких бурних веза. Професионални жи-
вот ће проћи кроз неке турбуленције, 
али до краја године ствари ће почети 
да се враћају на своје мјесто. Савјетује-
мо вам да ове године будете опрезни 
са својим новцем јер ће трошење на 
непотребне ствари довести до финан-
сијских проблема у будућности. Што се 
тиче здравља, биће то добар период за 
сваког Бивола.

Тигар

(1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 
2010, 2022)

Кинески хороскоп за 2023. обећава 
годину просперитета, среће и обиља 
за Тигра. У љубавним стварима, ужи-
ваћете у испуњеном времену са својим 
партнером, а и самци Тигрови ће такође 
имати сјајну годину. У професионалном 
животу, што више људи упознате, то ће 
вам се више прилика појавити, па ра-
дите на ширењу свог друштвеног круга. 
Савјетује вам се да потражите више из-
вора прихода ако желите финансијску 
стабилност. Што се тиче здравља, мо-
рате пазити на промјену времена и 
обратити се љекару чак и у случају лак-
ших болести.

Зец

(1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

2023. је година Зеца и обећава повољ-
не исходе у већини аспеката живота за 
особе рођене под овим знаком. Ваш 
љубавни живот ће бити добар, посеб-
но у првом кварталу године. Ожењени 
мушкарци, међутим, могли би се суо-
чити са неким изазовима ове године. 
Што се тиче каријере, година ће бити 
испуњена јер се све важне околно-
сти слажу у вашу корист. Али ако раз-
мишљате да промијените каријеру, 
онда морате сачекати још годину дана. 
Финансијски, година ће бити и добра и 
лоша. Зарадићете новац, али можете 
га изгубити због своје непажње. Зато 
будите пажљиви док трошите новац. 
Што се тиче здравља, морате се уздр-
жати од изласка у природу и у авантуре 
јер постоје шансе за повреде.

Змај

(1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 
2012)

Кинески хороскоп за 2023. годину от-
крива да ће људи рођени у години 
Змаја имати промјењив љубавни жи-
вот. Ожењени мушкарци ће уживати у 
добром проводу са супружницима. Али 

ако сте недавно ушли у везу, можда 
ћете се суочити са турбуленцијама у 
свом љубавном животу. С друге стране, 
самци Змајеви би ове године могли ко-
начно пронаћи своју сродну душу. Про-
фесионално, ваш труд и посвећеност 
ће вам помоћи да унаприједите своју 
каријеру. Ваш шеф ће признати и на-
градити ваш труд. Финансијски живот 
може проћи кроз успоне и падове, тако 
да морате бити спремни. Савјетујемо 
вам да укључите вјежбање и јогу у свој 
дневни режим како бисте ове године 
спријечили здравствене проблеме.

Змија

(1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 
2013)

Према кинеском хороскопу ова годи-
на ће бити пуна позитивних промјена 
за све припаднике знака Змија. Ства-
ри за које сте напорно радили коначно 
ће почети да се исплаћују. У љубавном 
смислу, ова година је пуна романтике 
и среће. Можда ћете се колебати да не 
губите на професионалном плану због 
вољене особе, али можете превазићи 
овај изазов ако покушате да одржите 
добру равнотежу између посла и при-
ватног живота. Конкуренција од стра-
не сарадника на радном мјесту може 
створити одређену препреку и застој 
у напредовању. Зато вам се савјетује 
да пазите на своје противнике. Финан-
сијски, година може бити плодна ако 
научите да правите разлику између по-
трошње на важне и мање важне ства-
ри. Савјетује вам се да не занемарујете 
своје здравље и да тражите медицинс-
ку помоћ по потреби.

Коњ

(1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 
2014)

Рођени у знаку Коња могу уживати у 
животу ако ове године остану пози-
тивни. Година воденог Зеца обећава 
романтично дружење са супружником 
боље него икада што ће ојачати вашу 
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везу. Самци би такође могли пронаћи 
праву љубав. Што се тиче каријере, мо-
жда ћете се у почетку суочити с потеш-
коћама, али на крају ће ствари почети 
да се враћају на своје мјесто и видеће-
те напредак у својој каријери. Што се 
тиче финансијског живота, неки мјесе-
ци ће донијети обиље, док други могу 
донијети губитак. Савјетујемо вам да 
пажљиво трошите и уштедите довољ-
но новца за тешке дане. Што се тиче 
здравља, ове године морате бити по-
себно опрезни.

Коза

(1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 
2015)

2023. година је година богатства, 
здравља, среће и лијепих путовања за 
оне рођене у години козе. Рођени у 
години козе ову годину почеће на дес-
ној нози. Према кинеском хороскопу 
за 2023. годину, они ће бити успјеш-
ни у друштвеном и професионалном 
смислу и имати много позитивних фи-
нансијских резултата у години воденог 
Зеца. Козе нису најстабилнији партне-
ри на свијету и није мало вјероватно 
да ће током године промијенити неко-
лико партнера, тим више што су више 
фокусирани на своју каријеру него на 
живот у пару. Ако су већ у вези, срећа 
је на њиховој страни током 2023. јер ће 
се њихови најмилији показати као стр-
пљиви и подршка у свим напорима које 
Козе предузимају. У случају да немају 
партнера припадници овог знака ће 
ове године кренути у романтичне аван-
туре, то није изненађујуће када су у пи-
тању Козе, које су познате по бројним 
освајањима.

Мајмун

(1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 
2016)

2023. година биће мирна и благослове-
на за све људе рођене у години мајму-

на. Према кинеском хороскопу, људи 
рођени у години мајмуна ће имати 
мирне дане без превише изненађења 
све до новембра. У 2023. професионал-
ни живот ће бити сјајан, с много важ-
них пројеката. Можда почну да раде с 
новим радним тимом, с боље плаће-
ним послом гдје имају више слободе 
изражавања и моћи доношења одлу-
ка. У посљедње две године Мајмуни 
су уложили велике напоре на послу, а 
резултати ће се коначно појавити 2023. 
Међутим, крај 2023. године биће при-
лично турбулентан, с тим да ће Мајмуни 
имати много посла и добијати нове за-
датке. Јануар и Фебруар представљају 
повољан период за љубавни живот 
и развој везе. Иако ће веза пара бити 
на другом мјесту, партнери Мајмуна 
ће показати много разумијевања, стр-
пљења и дипломатије, тако да ће људи 
рођени у овом знаку уживати сву емо-
тивну подршку која им је потребна.

Пијетао

1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 
2017)

Кинески хороскоп за 2023. годину 
предвиђа низ успона и падова за особе 
рођене у знаку Пијетла. Ожењени муш-
карци Пијетлови ће морати да науче 
да уравнотеже свој лични и професио-
нални живот или би у супротном могли 
наљутити свог супружника. Немојте се 
плашити тешких разговора јер је то је-
дини начин да се ријешите проблема 
на здрав начин. Самци који су спремни 
да отворе своје срце за љубав могли би 
ове године да нађу правог партнера. 
Међутим, Пијетлови који размишљају 
о промјени посла или каријере за сада 
морају избјегавати такву промјену. 
Када је у питању финансијска стабил-
ност, она ће се постићи само ако троши-
те према свом буџету. Не прекорачујте 
трошкове и штедите за тешке дане који 
долазе. Што се тиче здравља, биће ово 
добра година.

Пас

1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 
2018)

Уживаћете у години воденог Зеца. Бу-
дите спремни за срећу, успјех и обиље. 
У стварима везаним за љубав, савјетује 
вам се да изађете из своје зоне удоб-
ности и испробате нове ствари. Идите 
на романтична путовања с партнером 
и покажите му колико вам значи. Ове 
године ћете добро зарадити. Можда 
ћете се суочити са неким изазовима на 
радном мјесту, али се савјетује да бу-
дете стрпљиви. Добри сте у управљању 
финансијама, тако да вам ове године 
неће сметати мале турбуленције у ва-
шем финансијском животу. Што се тиче 
здравља, мораћете да обратите пажњу 
на премор и стрес или бисте могли да 
имате здравствене проблеме. Усвојите 
здрав начин живота да бисте живели 
срећан и испуњен живот.

Свиња

(1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 
2019)

Према кинеском хороскопу за 2023. го-
дину све што су рођени у знаку свиње 
чекали биће њихово. У љубавним ве-
зама морате радити ствари које ће 
усрећити вашег партнера јер ће то оја-
чати вашу везу. Нека се осјећају посеб-
но и вољено. Самци ће такође пронаћи 
праву особу и ова година ће означи-
ти почетак њихове романтичне бајке. 
Професионално, ово ће бити година 
која ће вам донијети више новца јер 
ће ваш напоран рад коначно почети да 
се исплаћује. Међутим, пословни људи 
овог знака морају да избјегавају про-
ширење свог пословања ове године 
јер би могли да претрпе губитак. Што 
се тиче здравља, морате избјегавати 
активности које изазивају стрес и напе-
тост. Вежбајте јогу и укључите здраву 
исхрану у свој дневни режим.
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Један од проблема данашњице 
је тај што многи од нас журе 
кроз дан, без времена за било 
шта, па тако ни за храну.
Многи своје оброке поједу у 
трен ока, а посљедица тога је 
стресан и нездрав  живот. 
Али са једноставним, али 
снажним, чином споријег 
једења, можемо одмах да 
почнемо да мијењамо стил 
живота.
Дакле сљедећи пут када будете 
јели, побрините се да то радите 
полако, без журбе. За сваки 
оброк потребно је неколико 
минута више, а може имати 
велике учинке.

Лакше ћете губити килограме

Да ли сте свјесни да вашем 
мозгу генерално треба око 
15 минута да схвати да вам је 
желудац већ препун хране? То 
је разлог зашто стално једење 

у журби може довести до 
скупљања вишка килограма – 
на крају поједете више хране 
него што је потребно.
Преједање је дефинитивно не, 
за свакога ко жели да изгуби 
на тежини јер узрокује да своје 
тијело засипа вишком калорија, 
него што му је потребно.

Добићете више есенцијалних 
нутријената

Да ли сте знали да процес 
пробаве почиње у устима? 
Жвакањем хране започиње 
процес разградње, а течносту 
вашим устима такође почиње 
да лучи одређене супстанце 
за лакшу апсорпцију храњивих 
састојака.
Журба за столом значи и 
убрзавање процеса пробаве, 
због чега већина храњивих 
ствари у храни остаје закључана.
Дакле, није довољно да се 
одлучите за здраву храну 
– требало би такође да је 

конзумирате умјереним 
темпом, како бисте били 
сигурни да ће ваше тијело 
уживати у свим храњивим 
састојцима које храна садржи.

Сметње у дигестивном тракту

Морате да престанете да 
зачињену и масну храну 
кривите за своју лошу пробаву. 
Понекад није важно што једете, 
већ колико брзо једете.
Наравно, журба спречава 
ваше зубе да одраде свој дио 
у пробавном процесу, а то је 
разбијање великих комада 
хране на мање комаде како би се 
олакшало желуцу. Неуспјешно 
жвакање хране може довести 
до проблема са пробавом.
Осјећаћете се мање под стресом
У данашње вријеме количина 
стреса може лако да порасте. 
Одмор од силне ужурбаности 
може вам помоћи да се ваш ум 
и тијело опусте, чиме ћете се 
заштитити од потпуног стреса 

чак и када није крај дана.
Сваки оброк је прилика да свему 
окренете леђа и проведете 
неко вријеме фокусирајући се 
на храну испред вас. Замислите 
јело као облик медитације – оно 
вас опушта док угађате вашим 
чулима укуса и мириса.

Мањи ризик од дијабетеса

Кад већ говоримо о преједању, 
то је нешто што није само 
ужасно за вашу фигуру већ и 
за ваш панкреас. Једење више 
хране него што вам је потребно 
узрокује производњу више 
инсулина, што је нешто што вас 
може довести у опасност од 
дијабетеса типа 2.
Студија коју су провели 
литвански стручњаци открила 
је да су учесници, који су јели 
брзо, били 2,5 пута изложенији 
ризику од развоја дијабетеса 
типа 2 од оних који су храну 
конзумирали спорије.

ШТА ЋЕ СЕ СВЕ У ВАШЕМ ОРГАНИЗМУ 
ДЕСИТИ КАДА ЈЕДЕТЕ СПОРИЈЕ

Текст: Н.Н.

I 

ЈЗУ “Дом здравља“ Приједор, са сједиштем у Приједору, Вожда 
Карађорђа бр. 2, даје  у закуп  јавним надметањем -прибављањем 
писмених понуда, следећи простор :  
- Дио  простора у Амбуланти службе за стоматолошко-
здравствену заштиту који се налази у згради на Уријама на адреси 
Козарска бб у укупној површини од 60м2 .
-  закупнина износи 20 КМ/м2 без ПДВ-а .

II

Учесник на јавном надметању - понуђач може бити свако физичко 
и правно лице регистровано за пружање стоматолошких услуга 
секундарног нивоа здравствене заштите . 
Простор се ће се користити  искључиво за обављање здравствене 
дјелатности пружања стоматолошких услуга секундарног нивоа 
здравствене заштите.

III

Учесник на јавном надметању обавезан је да уз понуду достави 
следеће податке:

- Рјешење о регистрацији ,
- ЈИБ,
- Адреса понуђача,
- Понуђени износ закупнине, 

- Референце о досадашњем раду у пружању услуга 
секундарног нивоа здравствене заштите у писменој форми. 
Документација се подноси у оригиналу или овјереној копији.

IV

Понуде се достављају у затвореним ковертама путем препоручене 
пошиљке поште или непосредно на протокол ЈЗУ“Дом здравља“ 
Приједор, на адресу Вожда Карађорђа бр. 2 , с назнаком ПРИЈАВА 
НА ОГЛАС ЗА ЗАКУП ПРОСТОРА- „НЕ ОТВАРАЈ“.
Рок за подношење пријаве је седам (7) дана од дана објављивања 
огласа  у седмичном листу „Козарски Вјесник“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање. 

V

Отварање понуда као и избор најповољнијег понуђача за 
означени простор обавиће се наредног дана од дана затварања 
огласа  у 11:00 часова у канцеларији Службе за правне, кадровске 
и опште послове (Зграда медицине рада). 
Понуђач чија понуда буде прихваћена као најповољнија у складу 
са Јавним огласом дужан је у року од пет (5)  дана од дана 
доношења Одлуке о избору  закључи уговор о закупу простора.  

ВД ДИРЕКТОРА
Марјановић Милош, дипл.економиста с.р.

ЈЗУ“ДОМ ЗДРАВЉА“ПРИЈЕДОР
Број: 01-98/23

Датум: 18.01.2023.године 

На основу члана 7. став (1) и (2) Закона о закупу пословних зграда и просторија ("Службени лист СР БиХ“ бр. 33/77, 12/87, 30/90 и 7/92) 
, а у складу са Одлуком  Управног Одбора број: УO-2-3/22 од 28.12.2022.године  и Мишљењем Градоначелника број: 02-374-116/22 од 

29.12.2022. године, в.д. директор ЈЗУ“Дом здравља“ Приједор, објављује  

JАВНИ ОГЛАС
За прикупљање понуда и избор најповољнијег понуђача

за закуп простора 
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Бojaн Круљ нoви je шeф Стручнoг 
штaбa ''Рудaр Приjeдoрa'': Oн јe 
вeћ пoчeo припрeмe зa нaстaвaк 
сeзoнe у Првoj лиги РС. Кaкo 
кaжe, циљ je дa сe нa прoљeће 
пoпрaви стaњe сa рeзулaтимa.   
„Пoкушaћемо дa oствaримo 
бoљe рeзултaте нeгo у првoм 
диjeлу сeзoнe. A у нaрeднoj  
ћeмo дa „пojуримo“ плaсмaн у 
Прeмиjeр лигу БиХ. Вoдиo сам  

ФК „ИMT“ прeтхoдних шeст 
мjeсeци, и тaдa смo нaпрaвили 
истoриjски успjeх клубa игрaвши 
бaрaж зa улaзaк у Супeрлигу 
Србиje“, нaвeo je Круљ. 
С њим je из Бeoгрaдa  дoшao и 
Душaн Дoшљaк, кojи ћe зajeднo 
сa Срђaнoм Maрjaнoвићeм 
aсистирaти нoвoм трeнeру 
жутo-плaвих.
„Стaртoвaли смо сa припрeмaмa 
и нa брojу имaмo 32 игрaчa. 
Имaмo  сaрaдњу сa мaђaрскoм 

шкoлoм фудбaлa  и њихoвa 
чeтири игрaчa ћe трeнирaти 
нaрeдних 14 дaнa сa нaмa“, 
рeкao je Стojaн Jaњeтoвић, 
спoртски дирeктoр „Рудaрa“.
И у Упрaвнoм oдбoру 
Фудбaлскoг клубa "Рудaр 
Приjeдoр" нaдajу сe дoбрим 
рeзултaтимa, jeр су зa игрaчe и 
oвe гoдинe oбeзбиjeдили дoбрe 
припрeмe у Meдулину. 
„ Mислим дa je oвo oдличнo 
рjeшeњe и нaдaм сe дa ћe 
тo пoкaзaти рeзултaти и дa 
ћeмo сви нa крajу зajeднo 
бити срeћни. Упрaвa je изaшлa 

у сусрeт зaхтjeву спoртскoг 
сeлектoрa и нaши фудбaлeри 
ићи ћe нa припрeмe у Meдулин 
„, пojaсниo je Жaркo Кoвaчeвић, 
члaн УO приjeдoрскoг тимa.
У Meдулин „Рудaр“ путуje 29. 
jaнуaрa, и тaмo ћe oстaти дo 9. 
фeбруaрa.
Нeки oд циљeвa зa нaрeдну 
сeзoну, кojи су пoстaвљeни 
у „Рудaру“, су прoмoциja и 
aфирмaциja млaдих игрaчa, 
сaмим тим и ствaрaњe кoстурa 
eкипe кoja уз прaвa пojaчaњa 
мoжe дa дoнeсe плaсмaн у 
Прeмиjeр лигу.

Шахисти  кaжу 
дa je oд вeликoг 
знaчaja дa сe шaх 
игрa и у мaлим 
срeдинaмa и да нa 
тaj нaчин дoбиja нa 
знaчajу, а један од 
таквих одржан је у 
Јутрогошти поводом 
Дана Републике.
„ Промоција шаха  
није на високом 
нивоу, и зато 
је важно да се 
организују овакви 
турнири, да се то 

медијски испрати. И 
они су једна полазна 
тачка за младе у 
мањим срединама 
да се активо укључе у 
свијет шаха „,  рекла 
је   Сара Јаћимовић, 
шахистикиња 
„Рудар-а“ и ФИДЕ 
мајстор.
Oвo je дeвeтa гoдинa 
кaкo Шaхoвски 
клуб "Рудaр" из 
Приjeдорa, пoвoдом 
Дaнa Рeпубликe, 
oргaнизуje шaхoвски 
турнир.

 „Због великог 
броја пoгинулих 
у Oдбрaмбeнo-
oтaџбинскoм 
рaту дoгoвoрили 
смо се дa упрaвo 
oвдje oбиљeжимo 
9. jaнуaр, a тимe 
пoмeнeмo и нaшe 
сaбoрцe „, истaкao 
je Рaдe Jaвoрић, 
прeдсjeдник 
Шaхoвскoг клубa 
“Рудaр”.
Пoкрoвитeљ турнирa 
je Грaд Приjeдoр.

Куглашки клуб  "Рудaр" je 
прeхoднoг викeндa, у оквиру 
седмог кола Премијер лиге БиХ, 
побиједио екипу „Посавине“ 
резултатом 5:3. Цијела екипа 
одиграла је добру партију, а 
најбољи је био Тркља, који је 
оборио 610 чуњева. Миљатовић 

је оборио 604 чуња, а Паштар 
603.
У првих шeст кола „Рудар“ 
je oствaрио три пoбjeдe, 
два рeмиja и jeдaн пoрaз, тe 
трeнутнo зaузимa чeтврту 
пoзициjу нa тaбeли. У слeдeћeм 
кoлу приједорски тим  гoстуje у 
Moстaру код истoимeнe eкипe.

БOJAН КРУЉ НOВИ TРEНEР ''РУДAР 
ПРИJEДOРA''

ШAХOВСКИ TУРНИР 
ПOВOДOM ДAНA 

РEПУБЛИКE
НОВА ПОБЈЕДА 

КУГЛАША „РУДАРА“
Текст: Б.Д. Текст: З.Ј.

Текст: Зоран Јелић

Круљ нa кoрмилу “Рудaрa”

Крeнулe припрeмe

КК РударШаховски турнир поводом Дана Републике
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              На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број: 97/16, 36/19 
и 61/21), члана 89. Статута Града Приједор ("Службени гласник Града Приједор", број: 12/17) и  Одлуке о услузи јавне кухиње 

(„Службени гласник Града Приједор“, број: 8/21), Градоначелник Града Приједора,   о б ј а в љ у ј е

Ј А В Н И   П О З И В
ЗА УЧЕШЋЕ У ИЗБОРУ ПРУЖАЛАЦА УСЛУГЕ ЈАВНЕ КУХИЊЕ

I

Предмет овог  јавног позива је  избор 
пружалаца услуге јавне кухиње за 
2023. годину. 
На  Јавни позив могу се пријавити  
удружењa и друге невладине 
организације , која испуњавају услове 
за пружање  услуге јавне кухиње.
          

II

Пријаву на Јавни позив могу поднијети 
сви  правни субјекти из тачке I који 
доставе   сљедеће доказе:

1. Рјешење надлежног суда о 
регистрацији и сједишту на територији 
града Приједора,

2. Статут удружења, 

3. Уговор о отварању и вођењу 
банковног трансакционог рачуна,

4. Потврда о регистрацији (ЈИБ),

5. Завршни рачун / биланс стања 
и биланс успјеха за претходну годину/ 
овјерен од стране АПИФ-а, 

6. Изјава или други доказ о 
посједовању адекватаног простора за 
припрему и 
дистрибуцију оброка,

7. Санитарну књижицу  за 
запослена лица која послују са 
храном у правном субјекту и да су под 
здравствено-санитарним надзором,

8.  Уговор   са надлежном јавном 
здравственом установом  Републике 
Српске  о контроли    исправности  
хране и брисева радних површина, 
опреме и уређаја,

9.  План и програм  рада за текућу 
годину,

10.  Извјештај о утрошку средстава 
у сврху  јавне кухиње за претходну 
годину и

11.  Цијену услуге по оброку.

 III

Подносиоци пријаве дужни су 
доставити понуду цијене по оброку, 
коју чини врста и цијена оброка, као 
и број корисника које јавна кухиња 
може услужити у току једног дана.
 Претходни подаци могу се дати 
путем изјаве, овјерене од стране 
належног органа Града Приједора.

IV

Пријава за учешће у овом позиву 
подноси се на  обрасцу, који се може 
преузети  на Инфо пулту Градске 
управе или на веб- страници Града 
Приједор. 

              Потребна документа не могу 
бити старија од шест мјесеци и иста 
се предају  у оригиналу или овјереној 
копији. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање.

V

Пријаву са прилозима доставити 
путем поште на адресу: Град 
Приједор, Градска управа, Одјељење 
за образовање, здравство и 
социјалну заштиту и пронаталитетну 
и демографску  политику Трг 
Ослобођења бр. 1, 79102 Приједор.
Приjава на јавни позив може 

се поднијети и путем е-управе 
Града Приједора: https://euprava.
prijedorgrad.org, с тим да су 
подносиоци пријаве, који се на овај 
начин пријављују на Јавни позив, у 
обавези да до краја остављеног рока 
Одјељењу за образовање, здравство 
и социјалну заштиту и пронаталитетну 
и демографску политику доставе 
доказе о испуњености услова јавног 
позива
 

VI

Начин и услове остваривања права на 
услугу јавне кухиње утврђује ЈУ Центар 
за социјални рад Приједор у складу 
са законом и  Одлуком о услузи јавне 
кухиње( „Службени гласник града 
Приједора“, број: 8/21).

VII

Посебним уговором између Града 
Приједора и више изабраних 
пружалаца услуге јавне кухиње, који 
достве доказе наведене у тачки II овог 
позива, регулисаће се међусобна 
права и обавезе.

 VIII

Рок за подношење пријава је 15 дана 
од дана објављивања Јавног позива 
на званичној интернет страници Града 
Приједор - www.prijedorgrad.org и у 
седмичном листу „Козарски вјесник“. 
Уколико Јавни позив не буде објављен 
истовремено, рок ће се рачунати од 
дана посљедње објаве.

 
                                                                                                                                                

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Слободан Јавор
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Последњи поздрав нашем

САШИ

Од радних колега из АrcelorMittal  
Prijedor

0001

Дана 18.1.2023. навршило се 
40 дана како је преминула наша драга

ДУШАНКА ХРГАР

По добром се сјећамо и са љубављу памтимо.
Брат Душко Влачина, снаха Зора, те Орјана  и Огњен са породицама.

17630

АЛЕКСАНДАР 
(Милана) КУНИЋ

Последњи поздрав куму 
Саши од кумова Китоњић.

Не желимо ти рећи збогом,желимо ти рећи хвала.Хвала што си 
био дио наших живота, за сва дружења и лијепе тренутке које смо 
прошли заједно. Хвала на овим дивним успоменама које су карте 
за срећнију будућност. Живјећеш вјечно у нашим срцима.
Твоје комшије из Х1 зграде: Стојић, Деспоти,Јокићи,Стојнићи, 
Василићи,Мутићи,Стипићи,Росићи,Бадњевићи и Пачаризи.

17629

0002

Дана 24.1.2023. навршавају 
се двије године од смрти 

драге мајке

Последњи поздрав 
најбољем комшији

АНЂЕ (Милана) 
ЋОРИЋ

Вријеме пролази, али 
сјећање на тебе заувијек 
остаје у срцима оних који 
те воле.
Твој син Младен. 17628

In memoriam

МИРКО 
ЗГОЊАНИН

АЛЕКСАНДРУ 
КУНИЋУ

С љубављу успомену на тебе чувају супруга Госпа, 
дјеца Младен и Мира и унука Нађа.

0002

МАЛИ  
ОГЛАСИ

Купујем гарсоњеру, у 
ужем дијелу града.
Све информације на 
телефон: 052/233-554

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
< ФРEE > рaдиo 052/233-303

ЗДРАВСТВО
Дом здравља 052/231 288
Болница 052/238-411

АПОТЕКЕ
Aпoтeкa Кoзaрa 052/231-202
Aпoтeкa 16. Maj 052/242-860
Aпoтeкa Meдикус 052/234-160
Aпoтeкa Уриje 052/239-130

ТУРИЗАМ
Tуристичкa oргaнизaциja 
Приjeдoр 052/243-030

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

УСТАНОВЕ
Meтeoрoлoшкa стaницa Приjeдoр 
052/232-285
Пoштa Приjeдoр б052/233-980
Oснoвни Суд Приjeдoр 
052/211-420
Дjeчиjи вртић "Рaдoст" 
052/243-020
Дoм пeнзиoнeрa 052/233-750
Цeнтaр зa сoциjaлни рaд 
052/231-967
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Дана 21.јануара 2023. навршава се 40 
дана од када је преминула наша драга

МИЛКА МРШИЋ

Поносни смо што смо те имали, а тужни што смо те изгубили.
Заувијек ћеш живјети у нашим срцима.

Супруг Раде, синови Зоран, Срђан и Милан, 
снахе Виолета, Данијела и Тања, инучад.

17627

Тужно сјећање на драгу 
сестру

МИЛКУ МРШИЋ

Нека те анђели чувају, а ми ћемо у срцима 
заувијек да те носимо и волимо.
Твоја сестра Миланка са породицом.

17627

Тужно сјећање на 
драгу сестру

МИЛКУ МРШИЋ

Од брата Милана 
са породицом.

17622

Дана 23.1.2023. 
навршиће се четрнаест 
година од кад није са 
нама наш драги син и 

брат

МЛАДЕН 
РАДИШИЋ

Вријеме које је прошло и које ће проћи није 
умањило бол и тугу за тобом. Наша љубав вјечно 
ће те чувати у нашим срцима.
Твоја мајка Зора и брат Зоран са породицом.

17623

Тужно сјећање на 
маму и баку

ДЕСУ АНЂИЋ
Из Омарске

Из живота отишла си тихо, 
а из срца нашег нећеш 
никада.
Ћерка Милена, унук Жељко 
и унуке Вера и Дражана.

17625

Дана 25.1.2023. навршавају се четири 
тужне године како није са нама наш 

вољени син, супруг и отац

ЖЕЉКО МАРИН
(1967-2019)

Дан за даном иде, а ниједан без сјећања 
на тебе, премало је ријечи, а превише 
туге да би рекли колико нам недостајеш.
Вријеме не може избрисати успомене 
на тебе, јер те заувијек у срцима носимо.
Твоји: мајка Драгиња, супруга Нина, 
кћерке Дејана и Татјана. 17618

Навршавају се четири 
тужне и болне године 
како није са нама наш 

вољени

ЖЕЉКО МАРИН

Драги брате, како вријеме и дани пролазе све  
више и више ми фалиш и недостајеш. Тугу и бол 
за тобом ништа неће избрисати, увијек ћеш бити 
у мом срцу и мислима.
Твоја сестра Нада са породицом. 17618

Дана 17.1.2023. навршило се седам тужних 
година од смрти моје драге супруге

ДУШАНКЕ 
(Пилиповић) ЈАВОРИЋ

(2016-2023)

У миру Божијем почивај!
Супруг Милош.

17123

Дана 26.1.2023. навршавају се три године 
од смрти драгог брата

РАДОЈИЦЕ РОСИЋА
(1953-2020)

Пролазе године, али лијепа сјећања и успомене на тебе не пролазе.
Твој брат Чедо са породицом.

17619

Дана 26.1.2023. навршавају се три године 
од смрти мог сина

РАДОЈИЦЕ РОСИЋА
(1953-2020)

Жалост за тобом је превелика , бол је претешка а туга за тобом вјечна.
Твоја неутјешна мајка Стојка.

17619

Последњи поздрав нашем другу

ЈАНИ

Почивај у миру!
Породица Стијепић и пријатељи:  

Поштар, Никола, Нешо, 
Предо, Бани и Владо.

17620

Дана 17.1.2023. навршило се пет година 
како није са нама наша драга мајка, 

кћерка и сестра

ЈЕЛЕНА КНЕЖЕВИЋ
(1981-2018)

На пету годишњицу тугујемо истим 
болом као и првог дана откад си нас 
напустила. Твоја доброта и твој осмијех 
нам много недостају.
Воле те твоји родитељи Ранко и Мира, 
кћерка Емилија, брат Слободан и сестра 
Дражена са породицом. 17621

Дана 23.1.2023. 
навршава се тужна 

година од смрти драге

МИЛОСАВЕ БРДАР
(1935-2022)

С тугом и поштовањем заувијек ћемо чувати 
успомену на тебе мама.
Неутјешна породица.

17624

Дана 20.1.2023. 
навршава се пет тужних 
година од смрти наше 

драге

КОСЕ ОЉАЧА
(1928-2018)

Пет година суза и бола ... 
Зашто мајко ниси вјечна ...
Твоји најмилији.

18123

ФОТОГРАФИЈЕ
ЧИТУЉА 
ЧУВАМО
40 ДАНА
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Дана 30.01.2023. навршава се тужна година 
од како је престало да куца срце наше драге 
супруге, мајке и баке.
Тим поводом посјетићемо њену вјечну кућу у 
суботу, 28.01.2023.

ГИНА 
(РОЂ. БАНОВИЋ) ЂУРИЋ

(1954-2022)
Тужна година препуна бола од како те нема 
вољена Гино, мамице, бако. За нас је свијет 
стао тог тренутка када си отишла од нас, само 
ти знаш како је нама без тебе. Безброј суза које 
саме клизе низ образ, безброј пута смо те посјетили, безброј ружа ти донијели, 
безброј свијећа запалили, само да би ти били ближе. 
Тешко је живјети без тебе.
Недостајеш нам много.
Воле те твој Илија, твоје кћерке Данијела и Михаела, твоја унука Марија и твој 
унук Михаел. 0001

In memoriam

МИЉА ДЕСПОТ
(24.1.1993-2023)

С поштовањем и љубављу.
Захвална породица.
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Дана 21.1.2023. навршава се 40 тужних дана 
од смрти нашег драгог

ЉУБАНА КОМОСАРА

Супруга Сава са породицом.
17607

Душе моје, једини моји

Хоћете гасити свјећице у поноћ као што смо то 
радили за све наше рођендане ... Тајко мој, изљуби 
ми маму и Сашку, а ја ћу љубити хладне слике на 
гробљу кад већ не могу њихове топле образе.
Сретан вам рођендан мајчице моја мила и Сале мој.
Воли вас ваша Даца.
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СЊЕЖАНА 
СРДИЋ

(23.1.1962-
19.10.2021)

МЛАДЕН 
СРДИЋ

(5.3.1958-
18.3.2022)

АЛЕКСАНДРА-
САШКА СРДИЋ

(24.1.1986-
9.8.1998)

Недостајете нам много, али вас са поносом чувамо у нашим срцима и мислима.
Син Маринко и кћерка Марина.

Тужно сјећање на драге родитеље

РАДОЈКА-РАДА 
ТОДОРАН

(31.1.1998-2023)
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ВУКАШИН-КАЈО 
ТОДОРАН

(27.1.2022-2023)

Тужно сјећање на драгог

ВУКАШИНА –КАЈУ 
ТОДОРАНА
Година прође, 

а туга и бол остају у срцу.
Твоја Буца.
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