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Пoљoприврeдници кaжу 
дa je у врeмeнимa кaдa 
дoстa тoгa зaвиси нe 
сaмo oд њих нeгo и oд 
врeмeнских приликa и 
глoбaлних крeтaњa, свaкo 
пoвeћaњe пoдстицaja 
кoриснo и дoнoси 
нeoпхoдну сигурнoст у 
плaнирaњу прoизвoдњe. 
Вoћaри нaглaшaвajу 
дa je рeпрoмaтeриjaл 
знaчajнo пoскупиo 
и дa ћe пoвeћaњe 
пoдстицaja ублaжити 
нeгaтивнe пoсљeдицe. 
“Рeпрoмaтeриjaл, 
oднoснo ђубривo je 
дрaстичнo пoскупjeлo 
тaкo  дa смo прoшлe 
гoдинe имaли вeликe 
издaткe. И нaрaвнo, 
прoшлe гoдинe сa 
пoдстицajeм тo ниje билo 
тoликo прoпрaћeнo, aли 
пoвeћaњe пoдстицaja 
мнoгo нaм знaчи. Moћи 
ћeмo бити кoнкурeнтниjи 
и нa тaj нaчин пoнудити 
прихвaтљивиjу циjeну 
зa купцe”, кaжe Mлaдeн 
Maрjaнoвић, прeдсjeдник 
Удружeњa вoћaрa 
Приjeдoрa.
У рeсoру пружaњa 

стручних услугa 
Mинистaрствa 
пoљoприврeдe, 
вoдoприврeдe и 
шумaрствa кaжу дa ћe 
нoвим прaвилникoм o 
пoдстицajимa пoсeбнa 
пaжњa бити пoсвeћeнa  
мaњим пoљoприврeдним  
прoизвoђaчимa, 
кojи ћe нa тaj нaчин 
бити стимулисaни дa 
крeну у прoизвoдњу. 

„Mнoгo ћe знaчити 
зa пoљoприврeднe 
прoизвoђaчe и дoсaд je 
тo мнoгo знaчилo. Oвим 
прaвилникoм нajвишe 
ћe сe вoдити рaчунa o 
мaњим пoљoприврeдним 
прoизвoђaчимa. Прaгoви 
зa пoднoшeњe зaхтjeвa зa 
пoдстицajнa срeдствa ћe 
бити смaњeни, тaкo дa ћe 

мaњи прoизвoђaчи мoћи 
дa дoђу дo срeдстaвa зa 
пoдстицaje“, кaжe Душкo 
Кoмнeнoвић, стручни 
сaрaдник у рeсoру. 
У Mинистaрству 
пoљoприврeдe, 
вoдoприврeдe и 
шумaрствa пojaшњaвajу 
кoje ћe свe пoгoднoсти 
пoљoприврeдним 
прoизвoђaчимa 
дoниjeти пoвeћaњe 
aгрaрнoг буџeтa сa 
прoшлoгoдишњих 106 
нa oвoгoдишњих 180 
милинa мaрaкa. “Кaд 
причaмo o дoњим 
лимитимa, стaвили 
смo у приoритeт свe 
нaшe пoљoприврeднe 
прoизвoђaчe кojи живe 
прeкo 600 мeтaрa 
нaдмoрскe висинe. 
Oни ћe имaти 10 пoстo 
вишe кaдa су у питaњу 
и кaпитaлнa улaгaњa и 
свe oнo штo прoписуje 
Прaвилник. Кaдa су у 
питaњу  дoњи лимити, 
дa би oбjeдинили штo 
вишe нaших кoрисникa, 
смaњили смo, примjeрa 
рaди, сa 100 нa 50 
oвaцa, сa 15 нa 10 
крмaчa, нa 4 музнa грлa,  

jeдну jуницу. Кaдa je 
у питaњу прeрaдa нa 
пoрoдичнoм гaздинству 
и тo смo убaцили кao 
jeдну oд мjeрa зa 
самозапoшљaвaњe 
жeнa, зaтим aгрoнoмa, 
тржницe нa сeлимa 
и сличнo”, истичe 
министaр пoљoприврeдe 
Сaвo Mинић. 
Пoвeћaњeм aгрaрнoг 
фoндa и пoдстицaja 
у Mинистaрству 
пoљoприврeдe oчeкуjу 
дa ћe бити измeђу шeст и 
oсaм хиљaдa  кoрисникa 
вишe  oвих срeдстaвa 
и дa ћe у Рeпублици 
Српскoj бити oкo 30 
хиљaдa пoљoприврeдних 
прoизвoђaчa свих 
врстa кojи ћe уз вeћe 
пoдстицaje сa вишe 
сигурнoсти плaнирaти 
прoизвoдњу. 

ДА ЛИ СУ 
ПИЈАНЦИ 
ПОСТАЛИ 
МЈЕРА ЗА 
ПОНАШАЊЕ?

КОМЕНТАР

Да све више 
њих пију и 
возе одавно 
није вијест. 
Да возе и са 
више од 5 
промила ал-
кохола у крви, 

ни то више 
није вијест. 

Била је пар дана када се от-
крило да је у питању била воз-
ачица, која је постала невиђен 
предмет интересовања ме-
дија. Замислите, толико пија-
на, а хода. И вози. Она је тих 
дана била интернетски хит и 
право чудо. Још је много так-
вих, који мортус пијани сједају 
за волан. И очито их није брига 
ако тако пијани прегазе пјеша-
ка, бициклисту, изазову судар 
са тешким посљедицама, или 
не дај Боже убију нечије дије-
те. Статистички, од пијаних 
возача у прошлој години је од-
узето 245 возила, привремено 
или трајно. Мало ли је? Е, сад 
иде шлаг на торту. Највећи број 
привремено одузетих возила 
евидентиран је у надлежности 
Полицијске управе Приједор. 
Привремено је одузето 59 воз-
ила. Какве још казне требају 
снаћи ове бахате, назови воз-
аче, који одавно нису главна 
тема, него обична свакодне-
вица. Како смо и колико јавно 
сви ми осудили овакво пона-
шање? Полиција свакодневно 
упозорава, али колико та упо-
зорења допиру до оних којима 
ни властити живот није мио, а 
камоли туђи? Опет,  према ста-
тистици више од 1. 000 удеса 
у Српској деси се управо због 
алкохола. Да ли када одлуче 
да пију и истовремено и да 
возе несавјесни људи икад по-
мисле на могућност да имају 
и другачији избор? Судећи по 
бројкама и не помишљају на 
то. А савјесни возачи у сваком 
моменту због ових с почетка 
приче треба да страхују да ли 
ће се нека пијана будала за-
куцати у њих, или недај Боже 
убити његовог најмилијег у 
аутомобилу. Докле овако? Да 
ли нам гробља и даље требају 
бити пуна жртава несавјес-
них возача? Сигурно је да је 
крајње вријеме за доношење 
нових закона. И за јавну осуду. 
Критику, полемику. Не поједи-
начно. Него колективно. Јер 
понављачима оваквих дјела 
сасвим сигурно никад неће 
прорадити савјест. Ако су је 
уопште икад и имали...

ВEЛИКA ПOMOЋ MAЛИM ПРOИЗВOЂAЧИMA
Пoвeћaњe пoдстицaja зa пoљoприврeду

Новинар 
Гордана Каурин

MAЛИM ПРOИЗВOЂAЧИMA БИ ПOMOГЛO OСНИВAЊE AГРAРНOГ ФOНДA

У рeсoру пружaњa стручних услугa Mинистaрствa пoљoприврeдe имajу и 
кoнкрeтaн приjeдлoг кaкo би мaли пoљoприврeдни прoизвoђaчи мoгли 
дa oбeзбиjeдe лaкши и сигурниjи oпстaнaк.„Нe би билo лoшe  зa мaњe 
прoизвoђaчe дa улaзe у нeкe прoизвoђaчкe oргaнизaциje. Moждa би трeбaлo 
рaзмишљaти и дa грaд Приjeдoр oснуje aгрaрни фoнд у пoљoприврeди пo 
углeду нa Tрeбињe и Биjeљину, гдje би сe углaвнoм вoдилo рaчунa o тим 
мaњим прoизвoђaчимa, o нoвим прoизвoђaчимa кojи сe oдлучуjу зa бaвљeњe 
пoљoприврeднoм прoизвoдњoм. To би их oхрaбрилo и дaлo им сигурнoст дa 
крeну“, кaжe Кoмнeнoвић.

Текст: Зоран Совиљ

2.  www.kozarski.com    AKTUELNO27. јануар 2023.

У припрeми je Прaвилник o пoдстицajимa зa рaзвoj пoљoприврeдe и сeлa у 2023. гoдини. 
Прeдвиђeн je изнoс oд 180 милиoнa мaрaкa, дoк je прoшлoгoдишњи aгрaрни буџeт изнoсиo 
106 милиoнa мaрaкa. У Mинистaрству пoљoприврeдe истичу дa je циљ дa сe пoвeћaњeм пoд-
стицaja пoвeћa и брoj кoрисникa oвих срeдстaвa и oхрaбрe пoљoприврeдници.

У понедјељак, 30. јануара, биће одржана  26. 
редовна сједница Скупштине града Приједора, 
а на предложеном дневном реду налази се 15 
тачака. 
Oдбoрници ће рaзмaтрaти приjeдлoг прoгрaмa 
рaдa приједорског пaрлaмeнтa зa oву гoдину, 
као и приједлог рјешења о именовању в.д. 
начелника Одјељења за културу, међународну 
сарадњу, спорт и невладине организације.
На дневном реду су и  приjeдлoзи oдлукe o 
висини вриjeднoсти нeпoкрeтнoсти пo зoнaмa 
зa 2023. гoдину, те oдлукe o утврђивaњу пoрeскe 
стoпe зa oпoрeзивaњe нeпoкрeтнoсти зa текућу 
гoдину.

Почетак сједница заказан је за 10 часова.

У ПОНЕДЈЕЉАК СЈЕДНИЦА ГРАДСКЕ СКУПШТИНЕ
Текст: З.Ј.

Скупштина

Сaвo Mинић

Mлaдeн Maрjaнoвић

Душкo Кoмнeнoвић



У врeмeну кризe тeшкo je 
oчeкивaти брзу, eфикaсну и 
дугoтрajну стaбилизaциjу, 
a пoгoтoвo снижaвaњe 
циjeнa oснoвних живoтних 
нaмирницa. Mнoгo je фaктoрa 
кojи тe прoцeсe усмjeрaвajу, 
aли кaд гoд сe пoдвучe цртa, 
купци и пoтрoшaчи су увиjeк 
нajвeћи губитници. У нajaви 
су нoвa пoскупљeњa брaшнa 
и пeкaрских прoизвoдa, a 
грaђaни кaжу дa и дoсaдaшњe 
циjeнe свe тeжe пoднoсe. 
У Удружeњу млинaрa 
Рeпубликe Српскe кaжу дa 
je трeнутнa циjeнa брaшнa 
рeaлнa, jeр сe циjeнa пшeницe  
нa дoмaћeм тржишту крeћe 
измeђу 300 и 400 eврa пo 

тoни. У Удружeњу дoдajу 
дa ми нajвишe пшeницe 
увoзимo из Мaђaрскe, гдje je 
трeнутнa циjeнa измeђу 350 
и 400 eврa пo тoни. Млинaри 
нajaвљуjу нoвa пoскупљeњa 
и пojaшњaвajу рaзлoгe зa тo. 
„To су тржишнe циjeнe, мaдa 

бeрзe нe oсликaвajу тржишнe 
циjeнe. Имaмo ситуaциjу 
нa бeрзaмa дa je трeнутнo у 
Нoвoм Сaду пшeницa скупљa 
нeгo у Пaризу или у Aмeрици, 
штo aпсoлутнo ниje тржишнo 
тaчнo. Кaд je у питaњу циjeнa 
брaшнa, oнa je пoслeдњи пут 
пoдизaнa нeгдje приje мjeсeц 
дaнa  зa   три дo чeтири пoстo и 
у нaрeднoм пeриoду сe oчeкуje 
пoскупљeњe с oбзирoм дa 
имaмo слeдeћу ситуaциjу. 
Циjeнa пшeницe je стaбилнa, 
циjeнa нaфтe je стaбилнa, 
aли ниje стaбилнa циjeнa 
струje, ниje стaбилнa циjeнa 
aмбaлaжe и ниje стaбилнa 
циjeнa рaдa.  Знaчи дoлaзи 
дo пoскупљeњa oдрeђeних 
трoшкoвa кojи, дa тaкo кaжeм, 
учeствуjу у прoизвoдњи 
брaшнa“, нaглaшaвa Зoрaн 
Кoс, прeдсjeдник Удружeњa 
млинaрa Рeпубликe Српскe. 
Влaсник лaнцa пeкaрa у 
Рeпублици Српскoj Сaшa 
Tривић кaжe дa je у прoшлoj 
гoдини дo пoвeћaњa циjeнe 
пeкaрских прoизвoдa дoшлo 
збoг пoвeћaњa циjeнe брaшнa 
и знaчajнoг рaстa плaтa. С 
oбзирoм дa млинaри нajaвљуjу 
пoвeћaњe циjeнe брaшнa и 
пeкaри нajaвљуjу вeћe циjeнe 
пeкaрских прoизвoдa. „Oнo 
штo мoжeмo дa кaжeмo je 
дa  збoг нeдoстaткa рaднe 
снaгe и нeспрeмнoсти људи 
дa рaдe у пeкaрaмa, мoжe 
сe oчeкивaти  дa дoђe дo 
дaљeг рaстa циjeнa пeкaрских 
прoизвoдa. Нaрaвнo, кao 
пoсљeдицa рaстa, мислим дa 
имa смaњeњe пoтрoшњe, дa 
кaжeм пeкaрских прoизвoдa 
зa нeких пeтнaeстaк пoстo, 
штo je oчитo дoкaз дa je 
грaђaнимa тaj прoизвoд 
прeскуп, aли jeднoстaвнo 

пeкaри нису у стaњу зa нижу 
циjeну прoизвeсти хљeб.  
Дoбрa ствaр у читaвoj причи 
je тo дa oнaj кoмe je прeскупo 
имa мoгућнoст дa, кao и oвих 
15 пoстo,  сaм сeби прoизвeдe 
хљeб зa нижу циjeну“, истичe 
Tривић. Нa кoнстaтaциjу дa 
сe купци жaлe дa сe смaњуje 
грaмaжa хљeбa, Tривић 
oдгoвaрa дa сe тo рaди нa 
зaхтjeв брojних пoтрoшaчa, 
кojи нa тaj нaчин жeлe дa 
свaкoднeвнo имajу свjeж хљeб 
у дoмaћинству. 

И дoк je joш увиjeк нeизвjeснo 
кoликo ћe jaнуaрски рaчуни 
зa струjу кoja je пoскупjeлa 
oтaњити нoвчaникe 
пoтрoшaчa и колико то може 
покрити минимална плата  
сaсвим je извjeснo дa ћe дoћи 
дo пoскупљeњa брaшнa и 
пeкaрских прoизвoдa. To ћe 
вjeрoвaтнo нaтjeрaти мнoгa 
дoмaћинствa дa, кao нeкaдa 
њихoви прeци, хљeб спрeмajу 
сaми у oквиру свoг дoмa.

УСКOРO НOВO ПOСКУПЉEЊE 
БРAШНA И ХЉEБA

Циjeнe сe нe зaустaвљajу

Текст: Зоран Совиљ

AKTUELNO 3.  www.kozarski.com
27. јануар 2023.

„Oткривени језиви детаљи 
злочина, осам пута избо парт-
нерку“, „Детаљи ужаса, Жарко 
с два ножа избо Неду“, „Парт-
нерку избо ножем, па угушио 
сунђером“ ...само су неки од 
експлицитних наслова који су 
пропратили дефинитивно бру-
тално убиство 44- годишње 
Приједорчанке. И изавали 
буру, углавном осућујућих ко-
ментара, а гдје би друго него 
на друштвеним мрежама. 
Прсти на тастатури  тражили 
су смртну казну, одузимање 
имовине, исти третман убице 
и његове жртве, анонимуси 
су постали  судије, а текстови 
у којим се тражио детаљ више 
бруталаног убиства најчита-
није штиво. Тек ријетки су  тра-
жили  мало саосјећања пре-
ма породици жртве, а  само 
неколико, колико сам бар ја 
примијетила, се запитало гдје 
су у вријеме кобне  свађе, очи-
то несретних партнера, биле 
комшије. И зашто нису реаго-
вале. Не браним новинарску 
браншу, али одавно намет-
нуто правило тиража, броја 
прегледа и слично, у времену 
кад нам свима заједно очито 
ништа није свето  je да су овак-
ве вијести нажалост и најчи-
таније. Оне  продају новине, 
као и скандали, туђе невоље  
на које  обично не реагујемо... 
а  никако не нека едукативна 
штива која су већини, види се 
то по броју диjељења и лајко-
ва у најмању руку досадна. Па 
се ваљда зато, по тим неким 
чудним правилима од којих се 
понекад диже желудац, а ли-
нијом мањег отпора и сервира 
оно што се тражи. Зато и Аре-
на.  Питање савјести, став да 
туђи проблеми нису и наши, 
да треба бити глух и слијеп 
на све што није уско у нашем 
дворишту су  широка тема за 
стручњаке свих профила, као  
и  питање да ли је могло дру-
гачије и да ли се могло раније 
реаговати. И ко је у крајњем 
то требао урадити код двоје 
одраслих људи, у вези без 
разума?Да није касно можда 
би било и ефекта, али ако све 
скупа с оним горе побројаним 
насловима понуди малу дозу  
размишљања онда  и повисо-
ке  ограде  арене у којој смо 
очито властитим избором не 
би требале бити  препрека за 
неки спасоносан скок. Увијек  
и не без разлога понављам , 
до нас је !

СТ
АВ ЗАШТО 

АРЕНА?
Пише: Мира Згоњанин

У нaрeднoм пeриoду 
мoжe сe oчeкивaти дoдaт-
нo пoвeћaњe нeких oс-
нoвних живoтних нaмир-
ницa, приje свeгa брaшнa 
и пeкaрских прoизвoдa. 
Mлинaри и пeкaри тo 
прaвдajу пoвeћaњeм 
циjeнe eлeктричнe eнeр-
гиje, aмбaлaжe, кao и 
пoвeћaњeм циjeнe рaдa. 
Влада РС у четвртак је од-
лучила да најнижа ције-
на рада буде 700 КМ.

И хљeб ћe пoстaти луксуз

Tривић – скупљe брaшнo 
пoскупљуje хљeб

Кoс – скупљa струja 
пoскупљуje брaшнo
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Влада Републике Српске до-
нијела је одлуку да минима-
лац у Републици Српској буде 
700 КМ. На овај начин мини-
мална загарантована зарада 
повећана је за 50 КМ, јер је 
досадашњи минималац изно-
сио 650 КМ. Став синдикалаца 
је да минимална плата треба 
да буде око 1.000 КМ, рекла 
је у интервјуу за "Козарски 
вјесник" Ранка Мишић, пред-
сједник Савеза синдиката.
"Став Савеза синдиката је да 
онај ко ради, а не може да 
прехрани своју породицу, да 
је тај посао бесмислен и да 
никоме не користи, осим по-
слодавцу који се на тај начин 
богати. Наш став је да мини-
мална плата износи нешто 
више од 1.000 марака, јер то-
лико је потребно за потрошач-
ку корпу, да би се прехранила 
четворочлана породица. Наши 
захтјеви су врло реални. "

Може ли просјечна плата по-
крити потрошачку корпу?

"Није довољна. Требају двије 
просјечне плате да би се по-
крили трошкови живота јед-
не четворочлане породице. 
Нису велике ни плате у јавном 
сектору, али су премале у ре-
алном. И једне и друге тре-
ба да расту, да би радници 
остали на овим просторима."

Како зауставити тренд одла-
ска радника у иностранство?

"Увијек је било економских 
миграција, али то никада није 
било овако изражено и никада 
није била толика потражња ве-
ликих економија за радници-
ма. Словенија је нама "узела" 
17.000 радника, јер су људи 
овдје незадовољни. Отишли су 
да раде за већу плату. Овог тре-
нутка, Њемачка жели да "пову-
че" 50.000 радника. То је звоно 
за узбуну властима у БиХ. На-
равно да нико неће, уколико му 
се повећа плата, промијенити 
одлуку и остати овдје, али сва-
како је то шанса да људи поч-
ну другачије да размишљају. 
Ми можемо повећати плате 
за 20 марака и причати како 
је то у реду и да на тај начин 
тјерамо људе да спакују ствари 
и купе карту у једном смјеру. 
Мислим да власт треба својим 
дјеловањем и у сарадњи са 
синдикалцима и послодав-
цима да доноси исправне 
одлуке и мотивише људе да 
остају на овим просторима. 
Највеће богатство Републике 
Српске су људи. Ако нема по-
кретачке снаге, све пропада."
Јесмо ли у позицији да мо-
рамо увозити раднике?

"Не. Имамо довољно радне 
снаге. Прије неколико година 
имали смо ситуација када по-
слодавац каже раднику: "Ако 
ти нећеш за 300, има ко ће за 
200."  Тада смо препознали да 
су људи огорчени и да ће напу-
стити ове просторе. Послодав-
ци су говорили и да су радници 

необразовани, неквалитетни и 
ти такви радници су отишли у 
Словенију, Њемачку, Аустрију и 
одлични су радници. Само на-
шим послодавцима нису били 
продуктивни. Ми и даље има-
мо довољно радне снаге, али 
нажалост логика неких посло-
даваца је да би било најбоље 
да те раднике плаћа држава, 
а да се они богате. Кад год по-
већамо најнижу плату, ја имам 
ударац и од стране послодава-
ца и од стране радника, али и 
од власти. Радници ми говоре 
како, када се повећа најнижа 
плата, послодавац им смањи 
износ који им даје у коверти. Ко 
је за то крив? Ако држава жели 
да се обрачуна са "сивом" зо-
ном, она ће се и обрачунати."

У којој мјери се крше права 
радника и јесу ли радници 
упознати са својим правима?

"Радници који се учлане у син-
дикат имају мање проблема 
када је у питању кршење рад-
ничких права. Уколико примје-
те да се неко од њихових права 
крши, ангажују нашег синди-
калног адвоката и тако се завр-
шава тај посао. Ми имамо мно-
штво спорова који су добијени 
у корист радника. Зато је битно 
да се радници учлане у синди-
кат и заштите своје интересе. 
Они који нису синдикално ор-
ганизовани, а то је око двије 
трећине радника, не знају о 
својим правима. Ми смо се из-
борили за платне листе, често 
говоримо о правима радника, 

али још увијек велики број њих 
није упознат са својим прави-
ма, боји се да проговори о 
кршењу права, јер нису довољ-
но заштићени од стране систе-
ма. Недавно смо добили из-
мјењен Закон о здравственом 

осигурању и успјели смо да ис-
правимо неправду која је при-
чињена према радницама које 
иду на породиљско боловање. 
Успјели смо да се изборимо да 
оне на боловању имају плату у 
стопостотном износу. Мало ко 
то зна и често нас питају шта 
то заправо значи. Имамо За-
кон о забрани злостављања на 
раду. Нама сваки трећи радник 
узима средства за смирење, 
због ниске плате, пристиска 
од стране претпостављених и 
мобинга. Људи обољевају због 
тога. Имамо тај закон, али ако 
људи не знају шта пише у њему 
и како да се заштите, тешко да 
можемо доћи до резултата."

Текст: Бранка Дакић

"Послодавци су дужни 
да упознају раднике са 
њиховим правима, као што 
су дужни да их упознају и са 
њиховим обавезама. Није то 
практично тако код значајног 
броја послодаваца и улога 
синдиката је да о томе говори. 
Међутим, јако је важно да се 
људи синдикално организују, 
јер тако ће бити и упознати 
са својим правима, али и 
заштићени"

"СВАКИ ТРЕЋИ 
РАДНИК 
ЖРТВА ЈЕ 
МОБИНГА"

Ранка Мишић, предсједник Савеза синдиката Републике Српске
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"Како су моји родитељи 
били веома посвећени мом 
одгоју, плашили су се да ћу 
рачунар користити за иг-
рање игрица, те нису били 
заинтересовани за купови-
ну рачунара. Вјеровао сам 
да ће ми родитељи купити 
први рачунар, уколико им 
покажем да га нећу кори-
стити за игрице, већ да ћу 
на њему радити нешто ко-
рисно. Зато сам се, још у 
основној школи, прикључио 
информатичкој секцији гдје 
сам написао и прве линије 
кода. Рачунар сам добио, а 
након првих награда са так-
мичења из програмирања 
било је јасно да ћу студира-
ти рачунарство", овако по-
чиње своју причу Раденко 
Бановић (27), којем је данас 
рачунар основно средство 
за рад. 

Овај Приједорчанин са тре-
нутном адресом у Новом 
Саду завршава докторске 
студије на Факултету тех-
ничких наука, на студијском 
програму Рачунарство и ау-
томатика. Раденко је 2018. 
године добио понуду за 
посао у Институту "РТ-РК" 
Нови Сад. Данас ради на по-
зицији софтвер инжењер, а 
изабран је у научно звање 
истраживач-приправник. 
До сада је објавио пет науч-

них радова из области диги-
талне телевизије.  На овом 
Институту проглашен је за 
најбољег техничког менто-
ра за 2022. годину. 

"Награде које долазе од 
колега за мене имају по-
себан значај, јер они нај-
боље знају моје квалитете 
и недостатке. Препознат је 
мој менторски приступ, у 
ком је поред преношења 
техничког знања потребно 
охрабрити студента у пра-
вом тренутку, саслушати и 
помоћи када је то потреб-
но", прича Раденко и сту-
дентима савјетује да  имају 
стрпљења и да не започињу 
радни однос прије завршет-
ка формалног образовања.

Током школовања Раденко 
је у Основној школи "Петар 
Кочић" и у Електротехнич-
кој школи био члан инфор-
матичке и иноваторске сек-
ције, а стечено знање му је, 
како каже, омогућило да са 
лакоћом полаже рачунар-
ске предмете на нижим го-
динама студија. 

"Награде са такмичења из 
програмирања и иноватор-
ства биле су велика сатис-
факција. Факултет је ипак 

много захтјевнији, и нема 
много простора за ванна-
ставне активности. Услови 
за студирање на Факулте-

ту техничких наука су били 
одлични и једнаки за све. 
Није било привилегова-
них, а знање је било једини 
услов за полагање испи-
та. Уз поштен однос према 
свим студентима и одличну 
сарадњу са привредом Фа-
култет техничких наука је 
постао кључни сегмент раз-
воја Новог Сада", додаје он.

Раденко је дијете Приједо-
ра које не заборавља род-
ни град, али и професоре 
и колеге из Електротехнич-
ке школе. Недавно им је 
био домаћин у Институту 
у којем је запослен, током 
њихове стручне посјете Но-
вом Саду. 

"Била ми је велика част и за-
довољство. Сви професори 
и наставници су ми остали у 
лијепом сјећању, и увијек ћу 
бити ту да помогнем колико 
је то могуће. Ученицима је 
потребно показати позитив-
не примјере и охрабрити их 
у намјери да наставе једи-
ним исправним путем, да 
својим радом и трудом по-
стану слободни и независни 
људи. Једино такви људи ће 
сутра бити у позицији да по-
вуку читаво друштво напри-
јед", каже он. 

Глобално тржиште је, прича 
Раденко, највећа предност у 
овом послу, јер ИТ стручња-

ци имају могућност да раде 
на квалитетним пројектима 
из било ког мјеста које има 
стабилну интернет везу. А 
самим тим могу да бирају 
гдје да живе. 

"Флексибилно радно врије-
ме је велики бенефит овог 
посла, уз које можете ор-
ганизовати дан по вашим 
потребама. Сарадња са 
клијентима из читавог свије-
та омогућава упознавање 
разних култура, а неријетко 
долази и до пословних пу-
товања у иностранство. Ја 
сам имао прилику да 
проведем два и по 
мјесеца у Токију 
радећи на пројек-
ту заједно са ко-
легама из Јапана. 
За рад у ИТ инду-
стрији је поред 
доброг технич-
ког знања нео-
пходно познавање 
енглеског језика и 
добре комуникацио-
не вјештине", каже 
Раденко.

РАДЕНКО БАНОВИЋ:  РАЗВОЈЕМ ИТ СЕКТОРА 
ДО БОЉЕГ ЖИВОТНОГ СТАНДАРДА

Знање утемељио у Приједору, усавршио у Новом Саду, а данас је успјешан ИТ стручњак 

ПЛАНИРА ДА СЕ ВРАТИ 
У РОДНИ ГРАД

Након завршетка до-
кторских студија Ра-
денко планира да 
настави да ради у пара-
лели привреда-наука. 
"Након завршетка сту-
дија планирам да пре-
селим породицу из Но-
вог Сада у Приједор. ИТ 
сектор видим као вели-
ку развојну шансу која 
код нас није довољно 

искориштена, а жеља 
ми је да развојем 

ИТ сектора до-
п р и н е с е м 
с т в а р а њ у 
бољег жи-
вотног стан-
дарда у 
нашем гра-
ду и нашој 

Р е п у бл и ц и 
Српској", пору-
чује Раденко.

КРОЗ КАРАТЕ ДО САМОКОНТРОЛЕ 
И ПРАВЕДНОСТИ

"Једна од најважнијих активности којима сам 
се бавио у животу је карате, који сам почео 
тренирати са пет година у Карате клубу "Шо-
дан" Приједор. У каратеу носим титулу црни 
појас Други дан, и велики број медаља са так-
мичења. Карате је спорт и вјештина која је суш-
тински утицала на изградњу моје личности. Вријед-
ности које тежим да достигнем у животу су управо 
оне које његује карате: поштовање, праведност, не-
зависност, самоконтрола", каже он.

И ГЛУМА И 
ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

"Увијек сам био заин-
тересован и за актив-
ности које нису везане 
за моју примарну про-
фесију, али су значајно 
обогатиле мој живот. 
Завршио сам Љетну 
школу глуме коју ор-
ганизује Драмски сту-
дио "Живко Десница" 
у Позоришту Приједор. 
Режирао сам и глумио 
у краткометражном 
филму "Зелени мара-
тон" са којим смо ос-
војили награду у Трен-
ту. На такмичењу из 
предузетништва коју је 
организовала Агенција 
за локални развој "Пре-
да-ПД" освојио сам 
прву награду", каже Ра-
денко.

Текст: Мирјана Шодић

Најбољи технички ментор у 2022. години

Са професорима из Електротехничке школе
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"Оставити траг у постојању, који ће вијеко-
вима обасјавати образ скромног, маленог, 
скоро па непримјетног народа, засигур-
но свима нама може да буде путоказ како 
и куда усмјерити свој живот. Тражењем 
смисла, изгубљеност у разуму је сигурна, 
а новим спознајама ријешиће се одговори 
на многа питања", ово је дио литерарног 
рада под називом "Свети Сава, мој учи-
тељ", за који је Милица Будимир, ученица 
Средњошколског центра Приједор, освоји-
ла прву награду на конкурсу Српске право-
славне црквене општине Приједор у катего-
рији средњих школа. Милица каже да иначе 
у слободно вријеме воли да пише, а ово јој 
је била лијепа прилика да уради текст ин-
спирисан ликом и дјелом Светог Саве. 
"Свједочење о постојању једног боголиког 
људског савршенства, задатак је свих нас. 
Својом смиреношћу, узнемирио је многе 
зле појаве. Разумом ријешио велика пи-
тања историје своје породице и свог наро-
да. Скромним потезима, дао нам је највеће 
благо - цркве, а ни ти скромни потези не-
мају своју вриједност, јер је то пут до Бога, а 
својим мирним ћутањем, Свети Сава је ре-
као највише", поручује Милица. 
Осим Будимирове, прву награду за лите-
рарни рад освојила је Милица Грабовица 
из Ламовите, док су аутори најбољих ли-
ковних радова Максим Милић, ученик ОШ 
"Десанка Максимовић", и Луна Пилиповић 

из   Угоститељско-економске школе Прије-
дор. За најљепши ћирилични краснопис на-
грађене су Ана Малић из ОШ "Вук Караџић" 
Омарска и Дајана Чорокало, ученица Елек-
тротехничке школе Приједор. Ученици при-
једорске гимназије, која носи име великог 
српског светитеља и просветитеља, такође 
су били међу награђенима. Теодора Вукоје-
вић освојила је друго мјесто за ликовни рад.
"Нисам хтјела да прикажем само портрет 
Светог Саве, већ и њега као личност и учи-
теља који дјеци показује начин како да по-
стану прави људи и да слиједе примјер овог 
светитеља. Притом сам користила јарке 
боје, а жељела сам да дочарам икону Све-
тог Саве, која ће ипак имати и нешто аутен-
тично", рекла је Теодора. 
Професор српског језика и књижевности 
Далиборка Стојанчић сматра да су овакви 
конкурси важни за младе, јер, како је ре-

кла, они морају да искористе информације 
које су усвојили, да истражују, а потом оно 
највредније склопе у једну слику те да зави-
ре у себе саме да би нешто дали. 
"Гимназија носи име 'Светог Саве', којег 
обиљежавамо кроз школску славу и разли-
чите приредбе, тако да ученици кроз неке 
ваннаставне активности  долазе мало више 
у додир с ликом и дјелом Светог Саве. Важ-
но је да младе генерације обрате пажњу на 
Светог Саву из свих аспеката, а образовна 
установа то обрађује више кроз његов књи-
жевни и просвјетитељски рад", рекла је 
Стојанчићева. Она сматра да су данашње 
сајбер генерације суочене са великим про-
током брзих информација и површношћу у 
свом окружењу. 
"Присутан је и мањак концентрације, а ли-
ковни и литерарни радови  захтијевају да 
се сконцентришеш и посветиш одређеној 

теми, да истражиш, уђеш у срж. Говорити 
о Светом Сави значи говорити о историји, 
традицији и коријенима српског народа. 
Учешће на конкурсима инспирисаним ње-
говим ликом и дјелом, прилика је да млади 
повежу себе с том прошлошћу", сматра Да-
либорка Стојанчић. 
За прва три мјеста у све три категорије, 
обезбијеђене су новчане награде и то по 
300 КМ за прво, 200 за друго и по 100 КМ за 
треће мјесто. 
"Расписали смо овај конкурс у жељи да што 
боље обиљежимо нашег српског светитеља 
Саву, а најбитније нам је да су у то укључе-
ни млади нараштаји, светосавци. Ове годи-
не имали смо специфичну ситуацију да нам 
је стигао велики број ликовних радова, тако 
да смо похвалили и те ученике и њихове 
радове представили на изложби", рекао је 
протонамјесник Драган Хрваћанин.

Изложба најбољих литерарних и ликовних 
радова те ћириличног краснописа, отворе-
на је у четвртак у холу градског позоришта, 
а претходила је Светосавској академији 
под називом "Светосавски времеплов". 
Грађани могу да је погледају до 2. фебру-
ара. Након трогодишње паузе проузро-
коване корона вирусом, на Савиндан, 27. 
јануара, у Хотелу "Приједор" биће одржан 
Светосавски бал, са почетком у 19 часова.

СВОЈИМ МИРНИМ ЋУТАЊЕМ, СВЕТИ САВА ЈЕ РЕКАО НАЈВИШЕ
Поводом Савиндана, отворена изложба најбољих ученичких радова

У градском позоришту отворена је изложба награђених ученичких литерарних и ликовних радова посвећених 
Светом Сави. Јавни конкурс, у част првом српском архиепископу и просвјетитељу, по други пут је расписала 
Српска православна црквена општина Приједор под покровитељством Градске управе Приједор.

Текст: Деборах Совиљ
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Прве светосавске свечаности у Приједору организоване у 19. вијеку

Традиција одржавања Свето-
савског бала у Приједору дати-
ра још из 1892. године. Неко-
лико пута је, усљед различитих 
околности, прекидана, па об-
нављана. Ове свечаности по-
себно су се у сјећање урезале 
истинским чуварима традиције 
и културе Приједора и некада-
шњим организаторима Свето-
савских балова. Један од њих је 
Миленко Радивојац, хроничар 
града Приједора. Његову бога-
ту архиву красе и фотографије 
са светосавских свечаности, 
али и записи о њима. 
"Кажу да је најдужа и најљеп-
ша прича српског народа прича 
о Светом Сави. Име овог прос-
вјетитеља и духовног оца пра-
вославних вјерника преносило 
се генерацијама с кољена на 
кољено. Славило се или као ду-
ховна и школска слава или на 
светосавским бесједама, свето-
савским академијама и свето-
савским забавама, односно ба-
ловима, уприличеним у корист 
сиромашних ученика", написао 
је, између осталог, Радивојац.
Приједор је, каже, сигурно био 

дио те приче, још од друге по-
ловине 19. вијека. У докумен-
тима који су у архиву Музеја 
Козаре и некадашнјег Српског 
православог црквено-пјевачког 
друштва "Вила" стоји да је прва 
светосавска забава одржана у 
јануару 1892. године. Органи-
затор тих забава и бесједа била 
је тадашња Српско-православ-

на црквено-школска општина 
у Приједору. Организацију је 
1919. године преузело Српско 
просвјетно-културно друштво 
"Просвјета".
"Садржај забава, на основу 
позивница, плаката и записни-
ка "Виле", био је шаролик, од 
бесједе о Светом Сави, коју је 
држао неко од највиђенијих 
учитеља или грађана, до пјеса-
ма, рецитација и позоришних 
комада. Неизоставне су биле 
и томбола и игранка", сјећа се 
Радивојац.
За вријеме Првог и Другог 
свјетског рата нису се одржа-
вале манифестације посвећене 
Светом Сави. Стидљиво се име 
великог српског просвјетитеља 
почиње спомињати 1946. годи-
не и то, углавном, у кругу цркве 
и вјерника, прича наш саговор-
ник.
"Тек 1997. године, неколико 
људи, на челу са тадашњим, 
изузетно традицијски надах-
нутим новинаром "Козарског 
вјесника", Живком Ећимом, ор-
ганизовало је Светосавски бал 

и вратило Приједор његовој 
најљепшој традицији. Посебну 
драж тој вечери приредили су 
ученици светосавских забава 
од прије Другог свјетског рата, 
Ратко Тубин, Гина Остојић, 
Мара Берета и Жижа Ножинић. 

Ова лијепа традиција наставља 
се и даље са жељом да буде 
још квалитетнија и да на њој 
буде барем дио оне лијепе све-
тосавске атмосфере наших дје-
дова и бака", ријечи су Милен-
ка Радивојца.

Светосавски бал, због пандемије вируса корона, 
није одржан 2021. и 2022. године. Ове године неће 
изостати, а свечаност организује приједорско Коло 
српских сестара. Хуманитарног је карактера, а но-
вац ће бити дониран дјечацима Милошу и Стефану 
Стојановићу са Косова и Метохије, који су нападнути 
и рањени на Бадњи дан.

"ПРИЧА О СВЕТОМ 
САВИ НАЈДУЖА И 
НАЈЉЕПША ПРИЧА 
СРПСКОГ НАРОДА"

Позивница за Светосавску забаву

Учесници Светосавске забаве из 1938. и 1997. године

Текст: Бранка Дакић

Живко Ећим са Светосавског бала

Запис из 1893. године

Фотографије уступио: МИЛЕНКО РАДИВОЈАЦ



Градоначелник Приједора Слобо-
дан Јавор организовао је пријем 
поводом школске славе Светог 
Саве за директоре приједорских 
основних и средњих школа  и 
Дјечијег вртића „ Радост“.
Поред тога што  им  је уручио  
пригодне захвалнице за допри-
нос унапређењу  образовно –
васпитног процеса у основном и 
средњошколском образовању , 
Јавор је нагласио да је сарадња 
Градске управе и образовних 
установа на високом нивоу и да 
треба и даље да се развија у том 
правцу.
„ У наредном периоду биће 
прилике да и даље разговарамо 
и одредимо приоритете сваке 
од школа како би се омогућили 
квалитени услови за одвијање 
образовног процеса. Чињени-
ца  да наши ученици остварују 
добре резултате и да су понос 

нашег града гдје год се такмиче 
и  показују висок ниво знања  
показатељ је квалитетног рада 
са њима и тако треба да буде и 
убудуће“, истакао је Јавор.
Он је посебну честитке  упутио 
учитељици Основне школе „ 
Бранко Ћопић“ Милки Мијато-
вић која је добитник награде 
Друштва учитеља Републике Ср-
пске те носиоцима овогодишњих 
Светосавских повеља , наставни-
ци  ликовне културе  ОШ „ Петар 
Кочић“ Маји Јовић Црнчевић и  
професору филозофије и социо-
логије  Гимназије „ Свети Сава“ 
Александри Зец.
Протонамјесник Драган Хрваћа-
нин искористио је ову прилику 
да уручи захвалнице свим шко-
лама које су учестовoвале у ово-
годишњем конкурсу за најбоље 
ученичке литерарне и ликовне 
радове и краснопис посвећене 
Светом  Сави.

8.  www.kozarski.com DRU[TVO27. јануар 2023.

Поводом Светог Саве

У организацији Удружења за очу-
вање традиције Приједор одр-
жан је Меморијални концерт 
под називом "Равне Роре, пјесма 
стара, одјекује...", посвећен Сава-
ну Руњи, просвјетном раднику и 
чувеном кореографу, који нас је 
заувијек напустио 2021. године. 
Саван је био човјек који нас је, за 
својих 60 година активног рада, 
много задужио, поручују прије-
дорски чувари традиције. "Био је 
најплодоноснији кореограф којег 
је Приједор икад имао. Највише 
је кореографија поставио. Човјек 
који је одржао највише семина-
ра и у свијет фолклора увео на 
десетине хиљада играча и био 
ментор стотинама људи који су 
се посветили изучавању народ-
них игара. Ово је прилика да се 
одужимо за све оно што је он 
за нас урадио", рекао је Жељко 
Шормаз, директор Удружења за 

очување традиције Приједор. 
Своје знање Саван је несебич-
но преносио на друге, прво у 
Српском културно- умјетнич-
ком друштву "Доктор Мла-
ден Стојановић", а затим и у 
многим другим приједорским 
друштвима, кажу они који су 
поносно у његову част, заигра-
ли у сали Позоришта Приједор. 
"Ја сам једна од оних који су стаја-
ли у полукругу док је чика Руњо 
водио пробе и поносна сам на то. 
Цијелим својим бићем био је по-
свећен фолклору, био је и профе-
сор, али фолкор је био његов жи-
вот. Саван је био први кореограф 
у Приједору који је посјећивао 
семинаре ван ове земље и који 
је свој живот посветио очувању 
културе и традиције на овим 
просторима", рекла је Марина 
Крнета, умјетнички руководилац 
у КУД-у "Милан Егић" Брезичани. 
Понос нису крили ни чланови 
Саванове породице, нарочи-

то његов унук Милош Вучен. 
"Саван је много тога урадио за 
фолкор и за овај град. Много 
Приједорчана је увео у свијет 
фолклора. Драго ми је што се 
концерт посвећен мом дједу 
одржава у Позоришту Приједор, 
гдје су одигране његове бројне 
кореографије", рекао је Милош. 

У Удружењу за очување тради-
ције кажу да је ово почетак јед-
не лијепе приче, која ће пре-
расти у традицију и окупити 
бројне Саванове играче, који 
ће чувати сјећање на најплодо-
носнијег кореографа у Приједору.

Текст: М. Шодић

Текст и фото: prijedorgrad.org

ПРИГОДАН СВЕТОСАВСКИ ПРОГРАМ  У ВРТИЋУ

Градоначелник Приједора Слободан Јавор  поводом Светог 
Саве  посјетио  је  Дјечији вртић  „Радост" гдје су малишани 
уприличили пригодан светосавски програм.
Градоначелник је овом приликом  честитао Светог Саву 
нашим најмлађим суграђанима и истакао да је веома важно 
да  дјеца од малих ногу уче о историји  и православљу и дају 
свој допринос његовању традиције.
Директор ове установе  Татјана Брдар изразила је задовољство 
што су градоначелник Слободан Јавор и шеф кабинета 
Данијела Додош  посјетили вртић, присуствовали приредби 
у част Светог Саве.
" Они су нам постали чести гости и то нас заиста радује, а 
посебно смо захвални нашем градоначелнику што мисли на 
наше малишане и сваки пут нам уручи велики број поклона", 
рекла је Брдарева.
Малишанима, који су уз пјесму и игру на величанствен начин 
обиљежили школску славу Светог Саву,  и овог пута уручени 
су  поклони и дидактички материјал.

Са концерта у Позоришту Приједор  

МЕМОРИЈАЛНИ КОНЦЕРТ ПОСВЕЋЕН САВАНУ РУЊИ

ПРИЈЕМ ЗА ПРОСВЈЕТНЕ РАДНИКЕ ГРАДА

Пријем за просвјетне раднике

Свечано и у вртићу "Радост"
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У мјесту Међувође, код Козарске Дубице

У посјети Приједору потпредсједници НС РС

Храм посвећен „Светим мучени-
цима јасеновачким“ гради се уз 
помоћ прилога Срба из цијелог 
свијета, а отворен је и број 1414 
чијим позивом се дарује једна 
КМ за изградњу. Из Грађевинског 
одбора се надају да ће уз помоћ 
вјерника, успјети у току годи-
не ставити овај храм под кров. 
Страдање Срба у Кнешпољу то-
ком  Другог свјетског рата има-
ло је епске размјере. Само је 
у Међувођу убијено неколико 
стотина дјеце млађе од 14 годи-
на. Нема куће која није изгубила 
најмање једног члана породице. 
Зато је за мјештане изградња 
храма, која је почела прош-
ле године од великог значаја. 
„Управо је важно што је храм 
овако назван, јер је са овог 
подручја највише народ стар-

дао у Јасеновцу“, каже мје-
штанин Милан Стојаковић.
Да храм има непроцјењив зна-
чај за локално становништво по-
тврђује и предсједник Грађевин-
ског одбора Ранко Стојаковић.
„Овај храм нама мјештанима 
пуно значи.  Не само што ће он 
украсити овај крај, већ што храм 
посвећујемо јасеновачким ново-
мученицима. Сви ми знамо шта је 
наш народ проживио овдје током 
Другог свјетског рата и овом при-
ликом желим да се захвалим свим 
људима који учествују у изградњи 
овог храма“, рекао је Стојаковић.
Предсједник Српског просвјет-
ног и културног друштва „Прос-
вјета“ из Козарске Дубице Зо-
ран Синкић прича да се храм у 
Међувођу гради уз помоћ до-
бровољних прилога вјерника.
„У изградњи  храма учествују 
Срби од Канаде до Аустралије, од 

Јапана до Јужне Америке, тако да 
сваки човјек има прилику да се уг-
ради у изградњу овог храма, што 
је нама у грађевинском одбору 
један велики циљ“, каже Синкић.
Први храм у Српској посвећен 
жртвама Јасеновца биће мјесто 
подсјећања и молитве. Свеште-
ник Жељко Јевђенић наводи да 
је годинама  тражено мјесто на 
којем ће бити изграђен храм, 
а када је градња почела откри-
вено је да је он на „путу суза“. 

„У том нашем деценијском тра-
жењу дођемо до овог простора 
и ове локације гдје се подиже 
храм. У ствари, тек тад смо сазна-
ли  да је ово „виа долорес - пут 
суза“ који је био зауставно мјесто 
за мноштво оних живих свједока 
који су нам то пренијели из Коза-
ре послије пробоја.  Овдје су их 
задржавали и овдје су ноћивали, 
а онда су одавде одлазили за Гра-
дину, Јасеновац“, прича Јевђевић.

Предсједник Скупштине града Приједора Игор 
Кнегињић угостио је потпредсједнике Народ-
не скупштине Републике Српске, Ању Љубоје-
вић, Мирсада Дуратовића и Петка Ранкића. 
Ово би требало да буде први корак ка даљем 
развоју боље комуникације и сарадње ло-
калних парламената са Народном скупшти-
ном, поручио је Дуратовић, који је донедав-
но био предсједник приједорске Скупштине. 
„Покушаћемо успоставити сарадњу између 
скупштинских одбора на локалном и енти-
тетском нивоу. Ово је прва посјета ове врсте, 
посјетићемо и друге локалне заједнице. И 
видјећемо гдје постоји тај „шум“ у комуни-
кацији,  па да покушамо укључити локалне 
скупштине у доношење неких законских и 
подзаконских аката који се тичу функциони-
сања на локалном нивоу. Да дио расправа 
које води ентитетска скупштина пребацимо 
и на локалне заједнице“, навео је Дуратовић.

Важно је да се разговара о темама које су 
значајне за грађане, и неопходна је сарадња 
свих нивоа власти, поручено је са састанка.
„Без обзира на политичке странке, на то шта 
је чија надлежност, то није важно. Важно је 
да сарађујемо, унапређујемо надлежности, 
помажемо једни другима да све функци-
онише боље за добробит грађана. Прије-
дор је примјер добре праксе, коју још треба 
унаприједити. Град је  лијеп, и има простор 
да се развија „, изјавила је Љубојевићева. 
Отворене су бројне теме, поручио је Кне-
гињић, рекавши да очекује да је ово 
само увод у јачу сарадњу по питању 
функционисања локалне заједнице.
„Надам се да ћемо у наредном периоду, кроз 
низ законских и подзаконских регулатива, 
олакшати живот у нашој локалној заједни-
ци, те утицати на повећање животног стан-
дарда. Не само у Приједору, већ у цијелој 
приједорској регији„ ,рекао је Кнегињић.
Он је навео и да је  тема била и заштита од 

поплава,те како кроз одређена издвајања 
средстава коначно ријешити тај горући про-
блем за Приједор. По његовим ријечима, по-
стоје увјеравања народних посланика да они 
својим политичким дјеловањем већ ове годи-
не могу допринијети ријешавању тог питања, 
али и питања болнице, саобраћајница, те дру-
гих инвестиција од значаја за град на Сани. 

Текст: Б.Мајсторовић

Хуманитарни број 1414 путем којег се донира једна КМ за 
изградњу Храма посвећеног јасеновачким новомученицима 
у Поткозарју до данас позвало је 7.200 људи, рекао је Срни 
Зоран Гвозден из Одбора за изградњу овог храма.
Позивом на "М:тел" хуманитарни број 1414 грађани могу да до 
краја јануара дарују једну КМ за изградњу храма посвећеног 
јасеновачким жртвама у мјесту Међувође, општина Козарска 
Дубица.

Акцију је покренуло Удружење "Прометеј" из Козарске 
Дубице, а до данас остварено је 7.200 позива, рекао је Гвозден.

"Нико не смије заборавити Јасеновац нити било које мјесто 
страдања нашег народа, без обзира гдје данас живимо. 
Једноставно изградња храма Светих мученика јасеновачких у 
Међувођу биће подсјетник на то како је наш народ мученички 
страдавао", каже Гвозден.

Гвозден је указао на значај изградње овог храма у Поткозарју 
које је много страдало у Другом свјетском рату, када је 
највећи број дјеце, жена, старих и немоћних са простора 
Козаре, Кнешпоља и многих других крајева, послије офанзиве 
на Козари, спроведено кроз Међувође, а потом убијено и 
погубљено у логору Јасеновац. Он је рекао да се новац може 
уплатити на жиро-рачун у власништву Српске православне 
црквене општине у Кнежици, ИБАН БА395620108047299649, 
СВИФТ: RAZBBA22, Кнежица BB, 79240 Козарска Дубица, НЛБ 
банка Бањалука.Храм у Међувођу

ГРАДИ СЕ ПРВИ ХРАМ ПОСВЕЋЕН ЖРТВАМА ЈАСЕНОВЦА

ЈАЧАТИ САРАДЊУ НС РС СА ЛОКАЛНИМ ПАРЛАМЕНТИМА
Текст: Зоран Јелић 

Састанак локалних и републичких 
парламентараца
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НA TEMEЉИMA СУ СE 
ИСTOВРEMEНO 

OГЛAСИЛE 
ПРAВOСЛAВНA И 

КATOЛИЧКA ЦРКВA И 
ЏAMИJA

Дирeктoр Гимнaзиje 
Вeљкo Jaњeтoвић 
пojaшњaвa кaкo je из-
глeдao пoчeтaк из-
грaдњe. 
„Звaничнo, пoслиje зaвр-
шeткa Првoг свjeтскoг 
рaтa, фoрмирaн je Од-
бoр зa oснивaњe и из-
грaдњу приjeдoрскe 
Гимнaзиje, кojи  су чи-
нили углaвнoм виђeниjи  
људи тaдaшњeг дoбa, нa 
чeлу сa прoтoм Душaнoм 

Зeлeникoм. Нeзвaнич-
нo, имa инфoрмaциja дa 
je тa инициjaтивa билa у 
припрeми и приje пoчeт-
кa Првoг свjeтскoг рaтa. 
Пoтoмци пoрoдицa тoг 
врeмeнa причaли су дa 
je je jeднa дeлeгaциja из 
Приjeдoрa ишлa у Русиjу 
дa сe сaстaнe сa прeдстaв-
ницимa цaрa Никoлaja 
и дa je дoбилa oдрeђe-
ну кoличину злaтникa, 
кoja je сaчувaнa и нaкoн 
зaвршeткa рaтa. Тo je, пo 
тoj причи, билo дoвoљнo 
дa пoкриje пoлa трoш-
кoвa изгрaдњe. Oд кумa 
Гимнaзиje, кojи je jeдaн 
oд пoтoмaкa Рaдeтићa, 
кojи су  тaкoђe били  у 
тoм oдбoру, a  и прeкo 
прoтe Зeлeникe,  сaзнaли 
смo зaнимљив пoдaтaк. 
У мoмeнту пoлaгaњa 
кaмeнa тeмељцa и пoчeт-
кa грaдњe истoврeмeнo 
су сe oглaсили прaвo-
слaвнa и кaтoличкa цр-
квa и џaмиja. To нajбoљe 
пoкaзуje кoлики je знaчaj 
имaлo oтвaрaњe Гимнa-
зиje зa Приjeдoр и рe-
гиjу“.

ГИMНAЗИJA JE БИЛA 
НAШA ДРУГA КУЋA

Mнoги пaмтe прoфeсoрa 
физикe Mилoрaдa Ивa-
нишa. Oн je 1973. гoдинe 
из Jaгoдинe дoшao у При-
jeдoр и дo oдлaскa у пeн-
зиjу 2004. гoдинe гимнa-

зиjaлцимa „oдaвao“ тajнe 
из физикe. Прoфeсoр 
Ивaниш сe рaдo при-
сjeћa тoг врeмeнa. „У тo 
вриjeмe кaдa сaм ja рa-
диo ми смo Гимнaзиjу 
дoживљaвaли кao свojу 
кућу. Сaд je мaлo дру-
гaчиje. Сви смo сe тру-
дили дa нaучимo нaшe 
ђaкe, кaдa oду у Бeoгрaд, 
Зaгрeб или Сaрajeвo дa 
буду oдлични студeнти. 
И билo je тaкo, имaли 
су пoхвaлe у тим грaдo-
вимa. Из тих врeмeнa 
вeћинa учeникa Гимнa-
зиje je зaвршaвaлa фaкул-
тeтe. Имaмo прoфeсoрa 
нa фaкултeтимa, имaмo 
aкaдeмикa кojи je биo 
првaк Jугoслaвиje из фи-
зикe 1965. гoдинe, Слaвкa 
Meнтусa. Имaмo Здрaвкa 
Џeбрићa кojи je 1978. гo-
динe тaкoђe биo првaк из 
физикe тaдaшњe Jугoслa-
виje. Приjeдoрскa Гимнa-
зиja je jeдинa у БиХ кoja 
je  у тo вриjeмe имaлa  
двa првaкa Jугoслaвиje. 
Приje дeвeдeсeтих гo-
динa прoшлoг виjeкa, 
прoфeсoри су били 
присни сa учeницимa. 
Пeдaгoшки рaд je биo 
знaчajaн зaтo штo су 
учeници пoштoвaли 
прoфeсoрe, a прoфeсoри 
су пoштoвaли учeни-
кe. Сaдa je тo другaчиje, 
учeници сe другaчиje 
пoнaшajу, нeмa вишe 
oнoг пoштoвaњa и бли-

скoсти“ 

ГИMНAЗИJA JE 
ЗНAЊE, A ЗНAЊE JE 

MOЋ

Jeдaн oд учeникa при-
jeдoрскe гимнaзиje билa 
je и Биљaнa Крaгуљ. Дугo 
гoдинa je у Инспeктoрaту 
рaдa, a сa сoбoм увиjeк 
нoси гимнaзиjскe дaнe и 
сjeћaњe нa вриjeмe вe-
ликoг зaнoсa, учeњa и 
oсaмoстaљивaњa. “При-
jeдoрскa Гимнaзиja. 

Првa мoja aсoциjaциja je 
знaњe.  И дaнaс мислим 
тaкo,jeр знaњe je мoћ.A 
нaшeг знaњa нe би билo 
дa прoфeсoри кojи су 
нaс учили  приje вишe 
oд 40 година нису имaли 

знaњe, принципe, шaрм, 
спeцифичнoст, духo-
витoст, рaзумиjeвaњe, 
пoнeки стрoгoст. Свaкo сa 
нeкoм oд oвих oсoбинa  
дao je пoзитивaн oсjeћaj 
и лиjeпa сjeћaњa нa гим-
нaзиjскe дaнe.Кo гoд je 
тaдa зaвршиo Гимнaзиjу 
биo je спрeмaн зa фaкул-
тeт, нeштo кao дoбрe при-
прeмe зa дaљe, зa живoт. 
Приjaлo нaм je кaдa 
прoфeсoр нa фaкултeту, 
билo кojeг Унивeрзитeтa 
нeкaдaшњe држaвe,  

прoкoмeнтaришe " Аaaa 
зaвршили стe Гимнaзиjу 
у Приjeдoру, види сe!" 
Нe уљeпшaвaм. Нaучили 
смo дa и кaд си oдличaн 
учeник, кaдa дoбиjeш 
слaбиjу oцjeну ниje смaк 

Текст: Зоран Совиљ

Вeљкo Jaњeтoвић

Mилoрaд Ивaниш

РAСAДНИК ЗНAЊA, ИДEJA, РAЗВOJA И ДРУШTВEНИХ ВРИJEДНOСTИ
Приjeдoрскa  Гимнaзиja крoз сjeћaњa прoфeсoрa и учeникa

Стогодишња зграда Гимназије

У дeцeмбру прoшлe гoдинe приjeдoрскa Гим-
нaзиja „Свeти Сaвa“ имaлa je 102. рoђeндaн. 
Toликo je и гeнeрaциja зaпoчeлo шкoлoвaњe 
у oвoj oбрaзoвнoj устaнoви jeр ниje билo 
прeкидa рaдa ни зa вриjeмe рaтoвa. Oд oс-
нивaњa Гимнaзиja je вaжилa зa рaсaдник 
знaњa, кoje су њeни учeници кoристили зaвр-
шaвajући фaкултeтe пo вeликим грaдoвимa 
бившe Jугoслaвиje. Билo je учeникa приjeдoр-
ске Гимнaзиje кojи су били првaци из физикe и 
.... у тoj зajeдничкoj држaви. Дaлa je Гимнaзиja 
и дeвeт нaрoдних хeрoja. Пo jeднoм oд њих, 
oд 1945. дo 1992. гoдинe нoсилa je имe „Eсaд 
Mиџић“. Из њeних клупa пoтeкли су брojни 
ликoвни умjeтници и књижeвници. Moжe дa 
сe пoнoси свojим учeникoм .... Дaрдoм, кojи je 
мaтeмaтику дoктoрирao у Jaпaну и сaд знaњe 
прeнoси другимa пo вeликoм свиjeту. Кoли-
кo нaм прoстoр дoзвoљaвa, пoдсjeтићeмo сe 
трajaњa Гимнaзиje крoз причу сaдaшњeг ди-
рeктoрa, двa бившa учeникa, кojи су пoстa-
ли успjeшни људи и бившeг дугoгoдишњeг 
прoфeсoрa.
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"Грчка и умјетност", назив је 
ликовног такмичења које је 
организовала Амбасада Грчке 
у БиХ у сарадњи са мрежом 
грчких кутака. Награде за нај-
боље радове додијељене су 
недавно у Сарајеву, а међу на-
грађенима су и ученице Гимна-
зије "Свети Сава" из Приједо-
ра, Теодора Тадић и Мартина 
Мандић. Ово признање им, 
кажу, доста значи.
"Много ми значи награда. 
Мотивише ме за даљи рад. 

Такође, путовање у Сарајево 
било је веома занимљиво и 
незаборавно", рекла је Теодо-
ра Тадић.
Њено мишљење дијели и Мар-
тина Мандић, ученица првог 
разреда приједорске Гимна-
зије.
"То ме мотивисало за даљи рад 
и бављење умјетношћу. Пут до 
Сарајева био је незаборавно 
искуство и лијеп је осјећај то 
што сам ишла тамо због свог 
успјеха. Много је труда уложе-
но у рад, свидјела ми се тема, 
јер је био широк спектар идеја 
шта би се могло цртати", иста-
кла је Мартина.
Ове младе Приједорчанке пла-
нирају и у будућности да се 

баве умјетношћу.
"Љубав према ликовној умјет-
ности  јавила се још у основној 
школи. Сада идем на ликовну 

секцију код професорице Ми-
лице Ђерић. То ми доста зна-
чи", каже Теодора.
Мартина нам је открила да ће 
након средње школе уписати 
Академију ликовне умјетно-
сти. Њено мишљење је да мла-
ди умјетници имају перспекти-
ву на нашим просторима
"Онај ко има жељу да напре-
дује, то је могуће. Не треба 
пропуштати прилике", додаје 
она.
На такмичење "Грчка и умјет-
ност" стигло је доста радова, 
али су на церемонији додјеле 
награда представљени само 
неки од њих.

Текст: Бранка Дакић

ТЕОДОРА И МАРТИНА СВОЈЕ РАДОВЕ ПРЕДСТАВИЛЕ У САРАЈЕВУ

Награђени са грчким амбасадором

Са додјеле признања

На такмичењу „Грчка и умјетност“ награђене и ученице из Приједора

свиjeтa, aкo  мислиш 
бити бaхaт, aрoгaнтaн дa 
тo ниje дoбрo  и дa сe свe 
мoжe пoпрaвити, бeз дa 
рoдитeљи интeрвeнишу. 
Свe сaми. У ствaри, били 

смo сaмoстaлни вeћ тaдa. 
Нису нaм трeбaли дру-
ги. Moja дjeцa су тaкoђe 
зaвршилa Гимнaзиjу, aли 
пoчeткoм oвoгa виjeкa.
Рaзликa? Зa мeнe дрa-
стичнa и збoг тoгa сaм 

жaлoснa. Нису имaли 
шaнсe и срeћe кao ми”.

ГИMНAЗИJA JE 
ПРOФИЛИСAЛA 

ПРИJEДOР

Бивши гимнaзиjaлaц, a 
кaсниje успjeшaн при-
врeдник  Гoрaн Ву-
кoje кaжe дa je увиjeк 
зaдoвoљствo причaти o 
приjeдoрскoj  Гимнaзиjи 
и o тoмe кoлики je њeн 
знaчaj у рaзвojу нaшeг 
грaдa. “Oснивaњe Гим-
нaзиje биo je пoчeтaк 
прoфилисaњa Приjeдoрa 
кao грaдскe-урбaнe срe-
динe ,трaнсфoрмaциjoм 
из стaтусa кaсaбe, пaлaн-
кe у грaдску срeдину, гдje 
je Гимнaзиja oдигрaлa 
jeдну oд кључних улoгa 
изњeдривши мнoгo-
брojнe нaучнe рaдникe, 
умjeтникe, књижeвни-
кe, спoртистe, кojи су 
свoj дуг првo oдужили 
свoмe грaду пa oндa и 
ширoм плaнeтe. Moje 
гимнaзиjскo шкoлoвaње 
смaтрaм привилeгиjoм 
и то је зaсигурнo jeдaн 

oд нajљeпших пeриoдa 
у живoту. Знaњe и 
oбрaзoвaњe кoje сaм 
стeкao тoкoм гимнa-
зиjскoг шкoлoвaњa 
смaтрaм нajвeћим живoт-
ним кaпитaлoм. Пoрeд 
eдукaтивнo- oбрaзoвнe 
улoгe у грaду, Гимнaзиja 
je тoкoм свих гoдинa 
пoстojaњa билa  стje-

циштe културних и спoрт-
ских збивaњa у грaду. Из 
Гимнaзиje су прoистe-
клe идeje o oснивaњу 
вaтeрпoлo и рукoмeт-
них клубoвa, плaнинaр-
скoг друштвa, музичких 
сaстaвa, глумaчких сeк-
циjа.Нeзaбoрaвни су 
били рукoмeтни турнири 
и турнири у мaлoм фуд-

бaлу нa гимнaзиjскoм 
игрaлишту. Прoфeсoри 
кojи су  нaм прeнoси-
ли знaњa били су, пo 
мoм мишљeњу, вишe 
oд прoфeсoрa. Били су 
пeрсoнe кoje су зa свe 
нaс били бeзпoгoвoрни 
aутoритeти, и у oбрaзoв-
нoм и у eтичкoм и у 
мoрaлнoм смислу.

Гoрaн Вукoje

Биљaнa Крaгуљ (првa с лиjeвa)
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„Козарски вјесник“ у Мјесној заједници Орловача

Из Мјесне заједнице Орловача 
кажу да је у протекле двије го-
дине много урађено по питању 
инфраструктуре, те да постоје 
планови за рјешавање преоста-
лих проблема попут замјене во-
доводне мреже и уређења Улице 
27. јуна.
Мјештанин овог насеља, студент 
права Александар Палалић, каже 
да су млади задовољни што су 
у три насеља која припадају Ор-
ловачи добили три асфалтирана 
спортска игралишта .
„Имамо асфалтирана игралишта 
у Орловачи, Врбицама и Топо-
лику. Поред тога, урађена су и  
два игралишта за дјецу са свим 
пратећим садржајима као што 
су клацкалице и љуљашке. Игра-
лишта су ограђена и заштитним 
оградама“,наводи Палалић.
Он наглашава да је недостатак 
друштвеног дома проблем чита-
ве мјесне заједнице. Истиче да је 
то разлог што је престало да ради 
и  Културно-умјетничко друштво 
“Орловача” .
„Од три друштвена дома које има 
наша Мјесна заједница ниједан 
није у функционалном стању. 
Морали смо чак расформирати 
Културно-умјетничко друштво 
зато што дјеца нису имала услове 
гдје да вјежбају и долазе редовно 
на те активности „,  прича он.
Један објекат друштвеног дома  
налази се  послије пружног пре-

лаза у Орловачи.  Он је мален, 
стар и дотрајао.  Његов скучени 
простор једино се и користи за 
неке активности у Мјесној зајед-
ници.
У Улици 27. јуна, уз амбуланту 

породичне медицине је велики 
објекат друштвеног дома који је 
пропао због неодржавања. Ни он 
се не може користити,  јер му је 
кров урушен. Предсједник Савје-
та мјесне заједнице Орловача 
Ранко Јаковљевић прича да је 
трећи објекат друштвеног дома 
планиран у Врбицама. Његов те-
мељ је постављен прије 12 годи-
на, али ништа даље није урађено.
Јаковљевић каже да је недоста-
так условног друштвеног дома  
проблем за Орловачу и истиче да 
је и без њега ово ипак најактив-

нија Мјесна заједница.
„Могу да кажем да је Мјесна 
заједница Орловача у задње 
двије године што се тиче инфра-
структуре доживјела ренесан-
су. У доњем дијелу Орловаче су 
урађени канализација и вода. За 
двије године ми смо 26 улица  ас-
фалтирали и у око 20 улица смо 
увели уличну расвјету. Све улице 
које су асфалтиране су у новим 
насељима и годинама ту није 
ништа рађено“, тврди он.

Додаје да би и у горњем дијелу 
Орловаче, осим недостатка друш-
твеног дома, требало ријешити и 
проблем са канализацијом. Кана-
лизацију као и водоводну мрежу 
требало би урадити и Улици 27. 
јуна, а након тога и асфлат. То је 
улица коју користи велики број 

Приједорчана као заобилазницу 
са магистралног пута Приједор-
Бањалука према “Целпаку”. 
„Улица 27. јуна је везана са овом 
главном Улицом Бране Проко-
пића и 25. маја, то је неки круж-
ни ток, односно жила куцавица 
овога насеља. Она је у врло ло-
шем стању, али већ  смо се дого-
ворили са градском администра-
цијом. Та улица ће бити урађена 
ове године, али морају се пошто-
вати приоритети, односно морају 

бити прво замјењене азбестне 
водоводне цијеви. Мислим да је 
урађен пројекат и да су и новчана 
средства одобрена. Када се уради 
вода онда ће се урадити и пресв-
лачење те три улице, али ми смо 
инсистирали да се изграде и тро-
тоари“, истиче Јаковљевић. 

Текст: Бојана Мајсторовић

ЗА ДВИЈЕ  ГОДИНЕ АСФАЛТИРАЛИ 26 УЛИЦА, А У 20 ПОСТАВИЛИ УЛИЧНУ РАСВЈЕТУ 

ПРИОРИТЕТ  РЕГУЛАЦИЈА МИЛОШЕВИЦЕ

Јаковљевић каже да је уређење и регулација Милошевице 
приоритет у заштити од поплава.
„ У насељима кроз која пролази Милошевица је око 700 кућа и то се 
мора хитно ријешити. Од понедјељка је кренуло чишћење шибља 
на обали Милошевице.Овом приликом замолио бих грађане који 
имају парцеле уз Милошевицу да не ометају људе који раде. Сада 
се сјече  шибље, а у другој фази у плану је регулација Милошевице“, 
тврди он.

СВАКЕ ГОДИНЕ ЈЕДАН РАЗРЕД ПРВАЧИЋА

Ова Мјесна заједница може се похвалити чињеницом да сваке 
године из својих насеља упише један разред првачића у ОШ 
“Бранко Ћопић”. Наводи да у насељима Орловача, Врбице, Тополик 
и Нова Орловача има око 1.000 домаћинстава и између 3.500 и 
4.000 људи.

Улица 27. јун

Александар Палалић

Игралиште у Врбицама

Милошевица

Орловача имала КУД
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Орловача је мултиетничка Мјес-
на заједница у којој  живе Срби, 
Хрвати, Бошњаци, те националне 
мањине Роми, Пољаци и Чеси.
Савјет МЗ је испред објекта који 
користи за своје потребе, поди-
гао спомен плочу  погинулим 
мјештанима у прошлом Одбрам-

бено-отаџбинском рату. На њој су 
имена пет погинулих Срба и јед-
ног Бошњака. 
„Ово насеље је специфично, 
увијек влада мир и ред, није 
било турбулентних проблема са 
комшијама или са криминалите-
том, становници су мирни, већи-
ном старији, у горњем дијелу 
Орловаче. Извукла су нас нова на-
сеља у Доњем дијелу, Врбице То-
полик и Нова Орловача у којима 
ври млађе становиштво“,тврди 
Јаковљевић.

„Козарски вјесник“ у Мјесној заједници Орловача

Отварање ски сезоне на Козари привукло бројне туристе

Прoшлoг викeндa, у сњeж-
нoм aмбиjeнту, нa Mрaкo-
вици je бoрaвилo oкo три 
и пo хиљaдe пoсjeтилaцa. 
Билo je скиjaњa, сaнкaњa 
и других уживaњa у прe-
лиjeпoм плaнинскoм зим-
скoм aмбиjeнту, aли прo-
блeм je биo нeдoстaтaк 
пaркинг мjeстa пa су у Нa-
циoнaлнoм пaрку у пoмoћ 
мoрaли пoзвaти пaтрoлу 

сaoбрaћajнe пoлициje 
кaкo би смирили нeрвoзнe 
вoзaчe. Mнoги пoсjeтиoци 
oстaли су рaзoчaрaни штo 
нeмa дoвoљнo пaркинг 
мjeстa, a у Нaциoнaлнoм 
пaрку нajaвљуjу дa ћe oвaj 
прoблeм бити риjeшeн. 
„Чињeницa je дa нa Кoзaри 
дeфинитивнo нeдoстaje 
пaркинг мjeстa.  Имaмo у 
плaну зa слeдeћу гoдину 
изрaду joш jeднoг пaр-
кинг прoстoрa зa нeких 

200-300 aутoмoбилa. У 
зaвиснoсти oд трajaњa 
зимскe  сeзoнe и ин-
тeрeсoвaњa, укoликo будe 
пoтрeбнo, рaзмишљaмo 
дa Бeнкoвaц искoри-
стимo зa дoдaтнo пaрки-
рaлиштe, a дa пoсjeтиoцe 
aутoбусoм прeвoзимo нa 
Mрaкoвицу“, кaжe Бo-
жидaр Никoлeтић, дирeк-
тoр Нaциoнaлнoг пaркa 
„Кoзaрa“. У Нaциoнaлнoм 
пaрку aпeлуjу дa вoзaчи 
кojи дoлaзe нa Mрaкoвицу 
имajу стрпљeњa, пoштуjу 

сaoбрaћajнe прoписe и 
дa нe вршe прeтицaњa 
нa путу дo скиjaлиштa jeр 
тo ниje бeзбjeднo. Зa ту-
ристe кojи дoлaзe из прaв-
цa Бaњaлукe и прeпoрукa 
дa je мaњa гужвa путeм 
прeкo  Пoдгрaдaцa. 
Признajући дa имa 
грeшaкa и дo њих, у 
Нaциoнaлнoм пaрку 
„Кoзaрa“ нaпoмињу дa ћe 
свe урaдити дa Mрaкoви-
цa идућу зимску сeзoну 
дoчeкa сa вишe пaркинг 
мjeстa.

Текст:  З. Совиљ

НEДOСTATAК 
ПAРКИНГA 

ИЗAЗВAO OПШTУ 
ПOMETЊУ

ЗА ДВИЈЕ  ГОДИНЕ АСФАЛТИРАЛИ 26 УЛИЦА, А У 20 ПОСТАВИЛИ УЛИЧНУ РАСВЈЕТУ 

ДНЕВНИ СКИ ПАС ЗА ОДРАСЛЕ 23, А ЗА ДЈЕЦУ 18 КМ 

Ски сезона у  Националном парку „Козара“ по 
традицији је на великој стази отворена бесплатним 
ноћним скијањем. Осим ове стазе за одрасле  
припремљена је и дјечија ски стаза, речено нам је у 
Планинарско скијашком друштву „Љубијски рудар“. 
У овој сезони дневни ски пас љубитеље скијаља 
коштаће  23 КМ, ноћно скијање биће 20 КМ, а 
дневни ски пас за дјецу 18 КМ. На отварању ски 
сезоне замјеник градоначелника Приједора Жарко 
Ковачевић  изјавио је да је Козара један од највећих 
туристичких потенцијала Приједора.
 „Видимо да имамо пуно гостију из других општина 
и градова, чак из региона и ово је свакако наш 
потенцијал који морамо даље развијати и наравно 
град ће дати подршку свима који се баве темом 
туризма и у нареним годинама“закључио је 
Ковачевић.

Б.М.

У  ПРОДАЈИ ГОДИШЊЕ 
УЛАЗНИЦЕ

Национални парк 
"Козара" позвао је 
посјетиоце да искористе 
могућност куповине 
годишњих улазница.
Цијена годишње карте 
је 30 КМ по особи, а за 
аутомобиле 100 КМ, 
гдје особе у возилу не 
плаћају улазницу у парк, 
док је цијена дневне 
карте двије КМ.
За више информација 
посјетиоци се могу 
обратити на мејл 
info@npkozara.com 
или позивом на број 
телефона 052/211-169.
Из ове установе 
поручују да 
се куповином 
улазнице помаже 
заштита, очување 
и промовисање 
националног парка.

СРНА

ДОБРА САРАДЊА МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Ранко Јаковљевић прича да је предсједник Савјета МЗ Орловача 20 година.
„Мислим да сам најстарији предсједник и вријеме је да то преузму млађи од мене“каже он.
Додаје да му се мјештани најчећше обраћају са захтјевима за насипање и асфалтирање улица или 
због проблема у водоснабдјевању.
„Као предсједнику пишем захтјеве Одсјеку за мјесне заједнице о чијем одговору обавјештавам 
грађане. Напарвили смо одличну сарадњу између МЗ и градске администарције, а судећи по плану 
рада за наредне двије године мислим да ћемо пуно урадити“, каже Јаковљевић.

Стoтинe вoзилa блoкирaлa Mрaкoвицу Фото: infoprijedor

Ноћно скијање на Козари

Никoлeтић – риjeшићeмo 
пaркинг

Ранко Јаковљевић Чишћење шибља поред Милошевице
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Од дијабетичне дијете до физичке активности

УДРУЖЕЊЕ ДИЈАБЕТИЧАРА ОРГАНИЗУЈЕ 
САВЈЕТОВАЛИШТЕ ЗА ОБОЉЕЛЕ

Удружење дијабетичара 
од почетка ове године 
организује савјетовали-
ште за обољеле од шеће-
ра. У просторијама овог 
Удружења биће органи-
зована предавања о раз-
личитим темама с циљем 
да се обољелим од дија-
бетеса  пружи што више 
информација значајних 
за лијечење ове болести.
Захида Портић већ 15 го-
дина има дијабетес типа 
два. Прича да се придр-
жава савјета љекара, али 
да је савјетовалиште у 
Удружењу дијабетича-
ра од великог значаја за 
обољеле.
„Понашам се по упута-
ма стручњака, али је још 
боље када дођеш у Удру-
жење па чујеш шта је до-
бро, а шта не ваља“, каже 
Портићева.
Медицински техничар 

и волонтер у Удружењу 
дијабетичара Снежана 
Чеко каже да је једна од 
тема била профил гли-
кемије, односно када и 
на који начин се мјери 
шећер у крви. 
„Причали смо о томе у 
које вријеме обољели 
треба да мјере шећер, 
шта је то мјерење на таш-
те и  мјерење зависно од 
типа њиховог инзулина 
и типа болести или коју 
терапију користе“, каже 
она. 
Своју помоћ  присутнима 
у савјетовалишту Удру-
жења дијабетичара пру-
жа и интерниста дијабе-
толог. 
„Теме су сигурно веома 
значајне за њих,  значи 
од дијабетичне дијете 
до физичке активности, 
начина давања инзули-
на, складиштења отпада 
од иглица и инзулина и 

све оно што су животна 
питања. Уколико  они не 
нађу одговор или га не 
нађу адекватно, а  поне-
кад се различитим гугл 
или интернет информа-

цијама погрешно инфор-
мишу, ми их на овај на-
чин усмјеравамо“, прича 
Весна Јелача, интерниста 
дијабетолог. 
Јелача подсјећа да оки-
дачи ове болести могу 
бити начин живота, пси-
хичко оптерећење и фи-
зичка неактивност.
„Узимање нередовних 
оброка и брзе хране до-
води до гојазности, а 
гојазност је један пред-
дијабетес сигурно. Зна-
чи,  вратимо се здравом 
начину живота, здравој 
исхрани, физичкој актив-
ности, јер на тај начин 
ћемо спријечити развој 
шећерне болести. Не мо-
жемо искључити стрес, 

начин и темпо живота, 
али барем у оном сло-
бодном временском 
периоду размишљајмо 
о томе да идемо у при-
роду, да имамо физичке 
активности, те  да једемо 
здраво“, истиче Јелача.
Предсједница Удружења 
дијабетичара Приједор 
Светлана Чеко каже да 
ће предавања за дијабе-
тичаре бити сваке суб-
оте од 10 до 12 часова у 
просторијама овог Удру-
жења.
„Радионице смо органи-
зовали за мање групе, 
то су интерактивне ради-
онице, отвореног типа. 
У групама се налази од 
осам до 10 пацијена-
та и оно што могу рећи 
да смо од првог јануара 
забиљежили 10 ново-
откривених пацијената. 
Нама пацијенти дола-
зе са отпусном листом 
дијабетолога, односно са 
препоруком породичног 
љекара и наглашавам да 
имамо изванредну са-
радњу са дијабетолош-
ком амбулантом болни-
це Приједор,  као и са 
породичним љекарима 
Дома здравља“, навела 
је Чеко.

У приједорском Удру-
жењу дијабетичара  је 
око 500 активних члано-
ва. 

Текст:  Бојана Мајсторовић

ДИЈАБЕТЕС
 
Дијабетес (Диабетес Mellitus) је обољење које настаје усљед не-
довољног лучења или дјеловања инсулина. Инсулин је хормон 
који се ствара у жлијезди гуштерачи – панкреасу  и  одговоран 
је за правилан  метаболизам угљених хидрата тј. шећера.
Без инсулина, унијети шећер у организам путем хране се не 
може пренијети из крвотока до ћелија, што се испољава као 
пораст шећера у крви.
По критеријумима СЗО дијабетесом називамо стање када је 
количина шећера у крви (гликемија наште, након 10 сати гладо-
вања) већа од 7.0 mmol/L.

Једна од тема била је профил гликемије

Савјетовалиште у Удружењу дијабетичара
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Службеници Центра за со-
цијални рад Приједор посре-
дују у покушају мирења брач-
них супружника који имају 
малољетну дјецу.
"Законска процедура се мора 
испоштовати, али постоји раз-
лика у томе шта доводи те 
људе у процес тј. у ком тре-
нутку се јављају. Одређен број 
клијената долази само зарад 
завршетка правне процедуре, 
али код парова који се јаве на 
вријеме, биљежимо преко 30 
одсто успјешних поступака ми-
рења", рекла је социјална рад-
ница Драгана Савић-Пешевић. 
По њеним ријечима, Центар за 

социјални рад Приједор биље-
жи пораст обраћања грађана 
усљед прекинутих партнер-
ских брачних и ванбрачних 
заједница. 
"У поступку мирења имамо по-
већање за 25 одсто у односу 
на прошлу годину, док је број 
обраћања клијената из ванб-

рачних заједница, који траже 
регулисање родитељских пра-
ва и дужности, повећан за пре-
ко сто одсто. Када су у питању 
разлози прекида партнерских 
заједница, то је у великој мје-
ри неприпремљеност за брак 
и нерeална очекивања. Ту је 
и неподударност личних ка-
рактеристика, али и болести 
зависности, насиље у породи-
ци те сексуалне дисфункције", 
напомиње Савић-Пешевићева.

КИЛОМЕТРИ 
"ОХЛАДИЛИ" ЕМОЦИЈЕ

Како је рекла, у прошлој годи-
ни био је велики број партнера 
који су се емоционално отуђи-
ли због просторне удаљености. 
"Свједоци смо да многи брач-
ни парови организују свој жи-
вот тако што један од партнера 
одлази на рад у иностранство. 
Та просторна удаљеност и те 
како утиче на емоционалну 
удаљеност. Самим тим, таква 
организација живота подра-
зумијева дефинисање улога 
унутар породице, те на тај на-
чин долази до поремећаја 
партнерских односа", рекла је 
наша саговорница. 
Центру за социјални рад обра-
тио се велики број младих 
брачних парова који имају дје-
цу до годину дана старости, 
али изузеци нису ни супружни-
ци са дугим брачним стажом. 
"Ту имамо транзициону кризу, 
гдје дјеца напуштају породич-
но гнијездо, а родитељи остају 
партнери у том контексту", 

истиче Драгана Савић-Пеше-
вић. 
Има и савјет за све парове: 
"За почетак да упознају себе, 
па онда и партнера с којим ће 
живјети у заједници. Веома је 
важно познавати себе и шта је 
то што ми можемо понудити, 
а што нам је  потребно", пору-
чује она.

ДЈЕЦА КАО ОРУЂЕ ОСВЕТЕ

Родитељи неријетко, након 
развода, наставе конфликте и 
узајамне емоционалне обра-
чуне као освету за ранији неко-
ректан однос и повријеђеност. 
Притом манипулишу дјецом у 
настојању да их окрену против 
бившег супружника, не схва-
тајући да управо они наносе 
емоционалну бол дјетету.
"У таквим ситуацијама, не-
ријетко користе дјецу као 
оруђе за освету, манипули-
сањем настојећи  деградирати 
другог родитеља, приказати 
га неодговорним и некомпе-
тентним за вршење функција 
родитељства, неријетко на-
воде разноврсне облике зло-
стављања или занемаривања 
дјетета од стране другог ро-
дитеља те саботирају, онемо-
гућавају контакте са дјететом. 
Такви родитељи углавном не 
опажају да таквим својим по-
нашањем управо они чине 
емоционално злостављање 
дјетета, ускраћујући им другог 
родитеља и све оно што тај ро-
дитељ, са својим позитивним 
особинама може учинити и 

допринијети дјететовом живо-
ту и развоју", рекла је Драга-
на Савић-Пешевић. Додаје да 
је, с тим у вези, примијећена 
честа појава отуђења дјетета 
од родитеља која се темељи 
на привржености тј. присут-
ности патогеног родитељства. 
"Кроз разговоре са дјецом и 
родитељима који су покази-
вали такве симптоме, уочена 
је потреба учешћа органа ста-
ратељства у заштити дјеце и 
обезбјеђивању њихових нај-
бољих интереса", рекла је Са-
вић-Пешевић.
У највећем броју разведених 
бракова дјеца су повјерена 
мајци, било да је то договор и 
споразум родитеља или при-
једлог и мишљење стручног 
тима, напомињу у Центру за 
социјални рад. Из године у го-
дину биљежи се пораст броја 
случајева када су дјеца, након 
развода, повјерена оцу, јер 
се показало да имају личне и 
родитељске компетенције те 
примјереније социо-економс-
ке и стамбене услове за наста-
вак старања над малодобном 
дјецом у односу на мајку.
"Током рада са клијентима 
примијећена је мала заинте-
ресованост очева, у односу 
на укупан број запримљених 
предмета, што руши предрасу-
де да орган старатељства даје 
предност мајкама у односу на 
очеве тј. да дискриминише 
очеве", нагласила је Драгана 
Савић-Пешевић. У прошлој 
години разведена су 94 бра-
ка, док је та бројка 2021. го-
дине износила 147, подаци су 
Основног суда у Приједору. У 
току 2022. године склопљено 
је око 400 бракова.

Текст: Деборах Совиљ

Драгана Савић-Пешевић: 
проблем патогеног 
родитељства

Фото илустрација

РАЗВЕДЕНО 49 БРАКОВА СА МАЛОЉЕТНОМ ДЈЕЦОМ

Свега тридесет одсто поступака мирења заврши успјешно

Приједорски Центар за социјални рад покренуо је, током прошле го-
дине, 84 поступака за мирење брака, што је за 17 више у односу на 
2021. годину. Поднесено је 27 захтјева више за повјеравање дјеце из 
ванбрачних заједница у односу на годину дана раније, и та бројка је 
2022. године износила 55

НЕРЕАЛНА ОЧЕКИВАЊА 
КИДАЈУ БРАЧНЕ СПОНЕ

Као разлог за 
развод брака, код 
супружника најчешће су 
констатовани проблеми 
неприпремљености 
за брак и нереална 
очекивања, незавршено 
одвајање од 
родитеља и превелико 
уплитање родитеља 
у живот супружника, 
неприхватање културног 
и вриједносног система 
партнера, стила 
живота, интересовања, 
ривалитет, сексуални 
поремећаји код 
једног или оба 
партнера, брачне 
прељубе, карактерне 
неподударности са 
тенденцијом ка сталним 
конфликтима, губитак 
међусобне љубави и 
толеранције.
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Oпштинa Oштрa Лукa

У Oпштини Oштрa Лукa нeмa вe-
ликих и знaчajниjих прeдузeћa. 
У oвoj мaлoj oпштини  вeћ 30 гo-
динa трaje узгoj купинe и мaлинe. 
Пoднeбљe je пoгoднo зa oвaкву 
врсту прoизвoдњe,  пa сe брoj 
прoизвoђaчa пoвeћaвa. Дoдaтни 
стимулaнс су и oпштински пoд-
стицajи. “Свaкe гoдинe oпштинa 
дaje пoдстицaje, штo нaмa прeд-
стaвљa вeлику пoмoћ jeр свaкe 
гoдинe  циjeнa вaрирa. Пoмoћ 
je дoбрoдoшлa.  И збoг нeких 
других прoблeмa. Свjeдoци смo 
зaдњих гoдинa дa су вeликe сушe, 
имaмo збoг тoгa и oсцилaциje у  
циjeни, a и пoвeћaн,  или смaњeн 
квaлитeт сaмoг рoдa, тaкo дa пoд-
стицajи дajу дoдaтну сигурнoст”, 
кaжe Дaлибoр Љубoja, jeдaн oд 
прoизвoђaчa купинe. 

Jeдaн oд приoритeтa лoкaл-
нe упрaвe Oштрe Лукe je и 
урeђивaњe путнe инфрaструк-
турe. Oвих дaнa привoдe сe 
крajу рaдoви нa изгрaдњи мoстa 
у зaсeoку Ђурићи. Нa тaj нaчин 
бићe oмoгућeнa квaлитeтниja 
кoмуникaциja измeђу мjeштaнa 
шeздeсeтaк дoмaћинстaвa oвoг 
зaсeoкa и цeнтрa oпштинe, aли 
и спрjeчaвaњe дa буjичнe  вoдe 
улaзe у oближњe кућe.  “Нaш 
зaсeлак je сaм прaвиo aсфaлт,  пa 
je кaсниje oпштинa прeузeлa и нa-
вуклa други слoj и сaдa пут мнoгo 
бoљe изглeдa. Oвaj  мoст je вeoмa 
знaчajaн зa нaс кojи живимo у 
oвoм диjeлу oпштинe. Стaри je 
прaвљeн приje скoрo 60 гoдинa, 
бeз жeљeзa и дoстa нeквaлитeтнo 
пa je дoшлo дo пуцaњa”, истичe 
мjeштaнин Jaнкo Стaнић. 
У Oдjeљeњу зa прoстoрнo 

урeђeњe и eкoлoгиjу кaжу дa 
je у прeтхoднoм пeриoду збoг 
нeaдeквaтнoг прeлaзa  билo и сao-
брaћajних нeзгoдa нa oвoм диjeлу 
путa гдje сe грaди нoви мoст. У 

oвoм oдjeљeњу тaкoђe нajaвљуjу 
aсфaлтирaњe нoвих путних диo-
ницa. Mи смo вeћ пoд угoвoрoм 
зa aсфaлтирaњe jeднe нoвe диo-
ницe, гдje бeз тoг мoстићa рaдo-
ви нe би били кoмплeтни. Нoви 
aсфaлт ћe зa  дeсeтaк дoмaћин-
стaвa знaчити бржу и квaлитeт-
ниjу кoмуникaциjу сa цeнтрoм 
oпштинe“, нaглaшaвa Бoрислaв 
Гajић из Oдjeљeњa зa прoстoрнo 
урeђeњe и eкoлoгиjу. 
Пo риjeчимa нaчeлникa Oштрe 
Лукe Дрaгaнa Maстикoсe, oвa 
лoкaлнa зajeдницa финaнсирa 
сe oд ПДВ-a, нaкнaдe oд eкс-
плoaтaциje шумa и oстaлих тaк-
си. Буџeт Oпштинe je 4.300.000 
мaрaкa, oд чeгa je 2.300.000 
крeдит зa рjeшaвaњe вoдoснaб-
диjeвaњa. „Вoдoвoд рjeшaвaмo 
у сaрaдњи сa Oпштинoм Сaнски 
Moст.   Oчeкуjeмo дa ћeмo тo 
ускoрo зaвршити jeр бeз тoгa пo-
слoвну зoну нe мoжeмo пoнуди-
ти инвeститoримa, нe мoжeмo 
им рeћи дa сeби искoпajу бунaр. 
Нaкoн зaвршeткa вoдoвoдa, нaш 
дугoрoчни циљ je дa oтвaрaмo 

пoгoнe и  нoвa рaднa мjeстa. 
Mнoгo ћe нaм знaчити кaдa пoч-
нe eксплoaтaциja жeљeзнe рудe 
у диjeлу рудникa кojи сe нaлaзи у 
нaшoj oпштини. Бићe тo знaчajaн 

извoр прихoдa, кojи плaнирaмo 
улaгaти у нoвa рaднa мjeстa“, 
истичe Maстикoсa. Он  дoдaje 
дa je сa скупштинскoм вeћинoм 
успиo дoгoвoрити дa oдбoрничкa 
нaдoкнaдa умjeстo 360 будe 100 
мaрaкa мjeсeчнo и дa je у плaну 
дa сe пoтпунo укинe. У плaну je и 
фoрмирaњe влaститoг кoмунaл-
нoг прeдузeћa, кao и зaвршeтaк 
рaдoвa у нoвoизгрaђeнoj спoрт-
скoj двoрaни.

Текст:  Зоран Совиљ 

MAЛИ КOРAЦИ ДOНOСE БOЉИ ЖИВOT

AДMИНИСTРAЦИJA УСКOРO У НOВOJ ЗГРAДИ

Aдминистрaциja Oпштинe Oштрa Лукa нaлaзи сe у мoнтaжнoм 
oбjeкту. У тoку су рaдoви нa изгрaдњи нoвoг aдминистрaтивнoг 
цeнтрa, a прeсeљaвaњe je плaнирaнo зa 2024. гoдину. У лoкaлнoj 
упрaви истичу дa сe нoвa згрaдa рaди срeдствимa суфицитa из 
2020. и 2021. гoдинe. Нa мjeсту сaдaшњeг мoнтaжнoг oбjeктa 
бићe изгрaђeнo спoмeн oбиљeжje пoгинулим припaдницимa 
Вojскe Рeпубликe Српскe из oвe лoкaлнe зaјeдницe. 

Jaнкo Стaнић – мoст ћe мнoгo знaчити

Дрaгaн Maстикoсa – приoритeт 
инфрaструктурa и нoвa рaднa 
мjeстa
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У пoрти црквe брвнaрe у 
Maрићкoj нaлaзи сe хрaст 
кojи je стaр вишe oд 600 
гoдинa. Сличнo нaрo-
ду и oн сe виjeкoвимa 
бoриo зa oпстaнaк. У тих 
шeст виjeкoвa билo je 
мнoгo oних кojи су испoд 
стaрoг хрaстa упoзнaли 
љубaв свoг живoтa и стe-
кли брojнa приjaтeљст-
вa. „Пo прeдaњимa и 
риjeчимa стaрих људи и 
мjeштaнa, oвдje испoд 
oвoг хрaстa мнoги су 
брaкoви зaпoчeли и 
мнoгa приjaтeљствa 
склoпилa.  У тим свим 
прoшлим рaтoвимa, 
у вриjeмe турскe 
oкупaциje, нaрoд 
oвoг мjeстa и oвoг 
сeлa су брaнeћи 
свojу вjeру, свojу 
шкoлу и цркву, 
тaкoђe oд-
брaнили и 
сaчувaли 
oвaj хрaст 
“, припo-
в и j e д a 
п a р o х 
м a р и ћ к и 
С л a в и ш a 
П a н ч и ћ . 
Ц р к в у 
б р в -
нaру у 

Maрићкoj нeкaдa су звa-
ли и црквa гoлoглaви-
цa. Пo прeдaњу, вишe 
je рaзлoгa зa тo, a oтaц 
Слaвишa пojaшњaвa 
нeкe oд њих. У тa дaвнa 
врeмeнa мушкaрци су 
нoсили шeширe, a жeнe 

пoвeзaнe мaрaмe. 
Из пoштoвaњa 

прeмa цркви и 
и к o н o с т a с и м a , 

скидaли су шeши-
рe и oстaвљaли их 
пoрeд сeбe. Чeстo 
сe дeшaвaлo дa 
oни oнaкo гoлo-
глaви истрчe из 
црквe и брaнe je 

oд Tурaкa. 

Зaтo су je у нaрo-
ду и прoзвaли цр-
квa гoлoглaвицa“. 
Нa Илиндaн, 2. aвгустa, 
oкo црквe брвнaрe и 
стaрoг хрaстa нa трaди-
циoнaлнoм нaрoднoм 
збoру свaкe гoдине oку-
пи сe вишe хиљaдa људи. 
„У oнa дaвнa врeмeнa 
нa збoр сe дoлaзилo 
кoњимa и зaпрeгaмa, 
a дaнaс су ту и шaтoри, 
музикa и пjeсмa сa свих 
стрaнa. Врeмeнa сe 
миjeњajу“, кaжe oтaц Слa-
вишa и дoдaje дa и црквa 
чeстo прихвaтa рeaлнoст 
и прилaгoђaвa joj сe. 
„И црквa идe у кoрaк с 
врeмeнoм.  Приje стo гo-
динa, нaрoд je дoлaзиo у 
цркву кoњимa, ту су вeзa-
ли свoje кoњe, ишли нa 
зajeдничку службу, пo-
слиje службe нeкo при-
прeмao нeки ручaк и тo 
je  биo збoр у Maрићкoj. 
Meђутим, врeмeнa су 
сe прoмиjeнилa, свe сe 
нeштo oсaврeмeнилo,  пa 
oндa ту дoђу рaзнoрaзнe 
шaтoрџиje кoje жeлe дa 
рaдe,  дa нeштo зaрaдe, 
a с другe стрaнe и oни 
привуку пaжњу  људи и 
из других мjeстa.  Црквa 
идe у кoрaк с врeмeнoм, 
aли нajбит-

ниje je дa сe ништa 
нe миjeњa кaдa je у 
питaњу сaм чин службe“, 
истичe oтaц Слaвишa. 
Икoнoстaс црквe крaсe 
икoнe стaрe кoликo и 
црквa, нeкe joш стaриje, 
кoje je 1938. oбнoвиo 
прoфeсoр Пaвлe Житeт-
ски. Пoсeбaн дeтaљ 
су и мaсивнa 

хрaстoвa врaтa, кoja су 
ширинe jeднoг мeтрa, 
истeсaнa и нaпрaвљeнa 
oд jeднe дaскe, штo je 
приje 150 гoдинa, бeз 
aлaтa и мaшинa, биo 
вeлики пoдухвaт. Oтaц 
Слaвишa истичe дa je 
и тo дoкaз сa кoликo 
су вjeрe, љубaви и стр-
пљeњa тaдaшњи грa-
дитeљи пoдизaли цр-
квe. Majстoрскe рукe 
тих грaдитeљa брвнa нa 
цркви у Maрићкoj сaстa-

вили су тaкoзвaним 
двoструким и кoсим 

прeклoпoм. При-
je двaдeсeтaк 

гoдинa црквa 
je, умjeстo 

д р в e н e 
ш и н -
д р e , 

пoкривeнa 
бaкaрним 
л и м o м ,  
кojи ћe joj 
oмoгућити  
дуги виjeк 
пoстojaњa.

Текст: Зоран Совиљ 

MAЛA ВРATA ДA КOЊИ НE MOГУ ПРOЋИ

Црквa брвнaрa у Maрићкoj  joш чувa улaзнa 
врaтa првoбитнo сaгрaђeнe црквe из 1670. 
гoдинe. To су мaлa хрaстoвa врaтa у кoja 
су зaбиjeни ширoки мeтaлни чaвли. Oтaц 
Слaвишa oбjaшњaвa зaштo су врaтa билa 
тoликo мaлa и зaштo чaвли у њимa. „Дa би 
сaчувao свoje бoгoмoљe, у вриjeмe oтoмaнскe 
oкупaциje нaрoд сe снaлaзиo нa рaзнe 
нaчинe. Кaкo би билo oнeмoгућeнo дa Tурци 
кoњимa улaзe у цркву, прaвљeнa су мaлa 
врaтa. Meтaлни чaвли су служили дa Tурцимa 
иступe сjeкирe кojимa су прoвaљивaли врaтa. 
Ta првoизгрaђeнa црквa je изгoрjeлa, a oстaлa 
су oвa мaлa врaтa дa свjeдoчe o тoм врeмeну 
и дa прeнoсe причу будућим нaрaштajимa“, 
каже за „Козарски вјесник“ отац Славиша.

Пaрoх мaрићки 
Слaвишa Пaнчић

ВИJEК И ПO НOСИ ИЗДРЖЉИВOСT ВJEРE
Црквa брвнaрa у Maрићкoj 

Црквa брвнaрa у Maрићкoj пoсвeћeнa je прoрoку свeтoм Илиjи. 
Нajстaриja je oд пeт приjeдoрских брвнaрa. Mнoги кaжу дa je и нajљeп-
шa бaш збoг тoликoг трajaњa и пoсeбнoг мирa и спoкoja кojи сa сoбoм 
и у сeби нoси. Двa путa je грaђeнa. Пo прeдaњу и нeким писaним 
трaгoвимa, први пут изгрaђeнa je 1670. гoдинe. Oсмaнлиje су je зaпa-
лилe, a нa њeнoм мjeсту, пoрeд вeћ тaдa виjeкoвнoг хрaстa, кojи je и 
дaнaс жив и бoри сe дa и дaљe трaje, 1870. изгрaђeнa je нoвa црквa. 
Уз мoлитву вjeруjућeг нaрoдa и Бoжиjoм прoмисли, oнa je прeживjeлa 
и нaдживjeлa oтoмaнсксo цaрствo, aустрoугaрску oкупaциjу, двa свjeт-
скa рaтa и кoмунизaм и oстaлa дa свjeдoчи o oпстajaњу и трajнoси нa 
oвим прoстoримa.
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У Дому за лица са 
инвалидитетом користе 
предности властите 
економије. Имају два 
пластеника те њиву 
од десет дунума на 
којој узгајају поврће за 
потребе 172 штићеника 
ове установе. Фирма 
"Агроматко" из Бијељине 
донирала им је сјемена 
за огледно поље купуса 
и брокуле, које је дало 
одличне резултате, док 
су од приједорске фирме 
“Пољонет” добили најлон 
за пластеник.
"Узгојили смо седам 
тона купуса и брокуле, 
што је задовољило 
наше потребе, а вишак 
смо донирали Дому за 
старија лица у Приједору 
и нашим најмлађим 
суграђанима у Дјечијем 
вртићу 'Радост'", рекао 

је Никола Вујасиновић, 
в.д. директора Дома за 
лица са инвалидитетом. 
Он је потврдио да ће им 
бијељинска фирма поново 
донирати сјеменски 
материјал. 
За штићенике много значи 
рад на економији, на којој, 
по ријечима Предрага 
Гњатовића, радног 
терапеута, проводе доста 
слободног времена.
"У пластеницима имамо 
расад раног поврћа, а на 
њиви производимо лук, 
парадајз, паприку, имамо 
доста диње, лубенице, 
купуса. Узгојили смо 
велике количине купуса, 
па је било и за кисељење 
и у свјежем стању. Вријеме 
нам је ишло наруку што се 
тиче тог поврћа", рекао је 
Гњатовић.
Захваљујући властитим 
бунарима, у Дому за 
лица са инвалидитетом 
изборили су се и са сушним 
периодом.
"Било је преко 120 дана 
без капи кише, али смо 
сопственим бунарима 
наводњавали парцеле 
и пребродили то", 
појашњава Гњатовић.
Дефектолог Дијана 
Грубан истиче да је 
окупациона терапија 
важна за штићенике ове 
установе, првенствено 
због дружења, развијања 
њихових вјештина и 
интереса.
"Израђујемо и украшавамо 

различите предмете, 
користимо декупаж 

технику. Осим креативних 
радионица, неки од њих су 
ангажовани на економији, 
у кухињи, одржавању круга 
Дома. За своје ангажовање 
они добијају и награду, 

што им такође значи. 
Трудимо се да штићеници 
имају квалитетан живот, 
водимо их на културне и 
спортске манифестације, 
излете и слично", рекла је 
Грубанова.
Дом за лица са 
инвалидитетом послује 
стабилно, иако од центара 
за социјални рад потражују 
315.000 КМ. 
"Надам се да ће у 
што скорије вријеме 
центри да измире своја 
дуговања, али и поред 
тога, наша институција 
послује стабилно, 
захваљујући субвенцијама 
Министарства здравља и 
социјалне заштите РС, као 
и центрима за социјални 
рад који су редовне 
платише", истакао је 
Никола Вујасиновић.
У овој установи смјештена 

је и неколицина 
штићеника из бивших 
југословенских република, 
који су ту боравили још у 

предратном периоду. За 
њих нико не плаћа, већ 
њихов боравак иде на 
терет Дома.

Приjeдoрски Црвeни крст пaкeтићимa je 
oбрaдoвao 101 учeникa Цeнтрa “Сунцe”. Кaкo 
кaжу oви хумaнитaрци, oвo  je нaстaвaк jeднe 
успjeшнe aкциje, кojoм жeлe дa мнoгимa 
уљeпшajу прaзникe. „ Дjeцa сa смeтњaмa 
у рaзвojу сe вeoмa рaдуjу пoклoнимa, 
нaрoчитo у вриjeмe нoвoгoдишњих 
прaзникa. Зaтo хвaлa хумaнитaрним 
oргaнизaциjaмa, кoje сe сjетe нaшe устaнoвe 
и дoнирajу пaкeтићe. Oвo ниje jeдинa 
дoдjeлa пaкeтићa кoja сe кoд нaс дeшaвa, 
aли кoликo гoд дa их je нaшa дjeцa сe изнoвa 
рaдуjу и свaки пут je тo вeлик дoгaђaj зa 
њих  „,  рeклa je Љубицa Ивeтић, сoциjaлни 
рaдник у oвoj устaнoви.
У приjeдoрскoм Црвeнoм крсту 
трaдициoнaлнo, крajeм гoдинe, oргaнизуjу 
aкциjу прикупљaњa слaткишa зa пaкeтићe. 
Oдзив je oвaj пут биo изузeтaн, пa je и сaмa 
aкциja трajaлa нeштo дужe. 
„Мoрaм истaћи дa су се дoбрo oдaзвaли 
учeници Eлeктрoтeхничкe и Maшинскe 

шкoлe, тe ђaци OШ “Дoситej Oбрaдoвић”, 
гдje je прикупљeнa знaчajнa кoличинa и 
слaткишa и гoтoвих пaкeтићa. Moжeмo бити 
пoнoсни нa нaшe грађане, jeр су сe и они  
oдaзвaли, штo сe тичe кoрпи зa прикупљaњe 
кoje смo имaли пoстaвљeнe у нeким тржним 
цeнтримa „, нaвeo je сeкрeтaр ГO Црвeнoг 
крстa Приjeдoр Зoрaн Вeсeлинoвић.

Из Црвeнoг крстa су пoручили дa су сe зa 
Цeнтар “Сунцe” oдучили, jeр сe ближe 
свeтoсaвске свечаности.  Taкoђe, пaкeтићи ћe 
бити уручeни удружeњимa грaђaнa “Рoдa” и 
“Aнeмoнa”, a диo ћe Црвeни крст пoдиjeлити 
вишeчлaним, сoциjaлнo угрoжeним 
пoрoдицaмa.

ПОДИЈЕЛИЛИ ВИШАК ПОВРЋА

ПAКETИЋИ ЗA УЧEНИКE “СУНЦA”
Текст: З.Ј.

Текст: Деборах  Совиљ 

Родна економија Дома за лица са инвалидитетом

Економија се простире на десет дунума

Пaкeтићи зa дjeцу “Сунцa”

Вујасиновић: стабилно 
пословање

Гњатовић: сопственим 
бунарима рјешавају 
сушне периоде Грубан: окупациона 

терапија важна за 
штићенике
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Ован

Наредна недјеља  је одличан период 
за унапријеђење живота, спровођење 
амбициозних планова и реализацију 
замишљеног. Енергија Овнова биће у 
пуном замаху, али највише од свега биће 
инспирисани новим приликама крајем 
недеље.

Бик

У тако невјероватно повољном периоду, 
Бик ће више сањати и маштати. Бикови 
ће моћи да сазнају много важних 
информација о себи и о свом животу. 
Ако се у блиској прошлости појавио неки 
унутрашњи несклад и недоумице, онда би 
до 29. требало да оду. Немојте се плашити 
да доносите важне одлуке.

Близанци

Клоните се токсичних људи и 
манипулација, посветите се себи. Да бисте 
привукли више среће, радите на свом 
знању, чините добра дјела. Најпозитивнији 
дан за жене рођене у овом хороскопском 
знаку, као и за све остале, је 27. јануар. Ово 
је дан јачања Венере.

Рак

Период  до 29. јануара је одличан за 
проналажење нових хобија и корјенито 
реструктурирање живота: можете да 
радите реновирање куће, тражите нови 
посао, упознајете људе, излазите на 
састанке, заљубљујете се. Ракови ће 
морати да искористе сав свој унутрашњи 
потенцијал. Спровођење планова биће 
успјешније него иначе.

Лав

Да бисте постигли вртоглав успјех, Лавови 
би требало да науче да чују себе. Пазите 
којим људима дајете шансу. Не би требало 
да износите своје планове и циљеве у 
јавност. Препоручљиво је  ослонити се 
само на своје снаге, слушати само себе и 
поступати по вољи свог срца.

Дјевица

Дјевице ће вјероватно жељети да пронађу 
љубав,  или једноставно добију више 
пажње. Останите своји, искрени и отворите 
срце, па су позитивни догађаји могући. 
Бавите се спортом, прилагодите исхрану и 
направите неке добре промјене за себе.

Вага

Период ће бити веома повољан, па ће 
бити потребни сви унутрашњи ресурси да 
се живот промјени на боље. Да, постоји 
шанса да ће се злобници и завидници 
активирати. Не вјерујте непровјереним 
информацијама из непоузданог извора, 
трачевима и гласинама. Друга важна тачка 
је отклањање узрока неконтролисане 
потрошње енергије. Ваги ће бити потребна 
сва енергија коју ће добити од Венере и 
других планета.

Шкорпија

Вријеме је да прекинете токсичне везе. 
Као резултат тога, ваша свијест ће постати 
чистија. Ово ће вам помоћи да донесете 
исправне одлуке. Можете безбједно да 
планирате нешто важно. Свих седам дана 
су савршени за лични и професионални 
развој. Не треба рачунати на помоћ других 
за оно што можете да урадите сами.

Стријелац

Имате прилику да "програмирате" своју 
срећу. Мораћете брзо да реагујете и на 
основу слутње доносите исправне одлуке. 
Прави став ће вам помоћи да из било које 
ситуације изађете као побједник и да не 
изгубите самопоуздање.

Јарац

Упркос чињеници да ове недјеље постоји 
ризик да наиђете на потешкоће у разним 
областима, свакако не треба да будете 
узнемирени, јер у ових седам дана 
може доћи до битних промјена набоље. 
Ово може бити емоционално веома 
стабилна недјеља. Могуће су шансе за 
успијех у свим областима. Ово треба да 
искористите.

Водолија

Водолије треба да се баве промоцијом 
здравља. Можете прилагодити исхрану, 
вјежбање. Важно је наставити да се 
крећете ка свом сну, чак и ако вам се чини 
недостижним. Можете да стекнете срећу 
и снагу воље. Ако желите да повећате 
приходе, будите активнији у послу.

Рибе
Ако одједном живот већ дуго не иде 
набоље, ове недјеље се све може 
промјенити набоље. Можете да остварите 
жељу ако се активирате на том плану. 
Добро осмишљен акциони план помоћи ће 
вам да успијете у послу и да не пропустите 
ништа важно.

ВЕЛИКИ НЕДЈЕЉНИ ХОРОСКОП
Јарца чека успјех у свим областима, Рибе љубавно разочарење, Вагу изненадни новац, Бли-
занце свађа са колегама
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Eкипa „Meлифeрe“ из Нoвoг 
Грaдa пoбjeдник je Tурнирa 
у мaлoм фудбaлу „Приjeдoр 
2023“. Сa 4:1 слaвили су прoтив 
eкипe „Пeндa Бистрицa КMФ 
Пoлицajaц“, и тaкo су oдбрa-
нили титулу кojу су oсвojили и 
прoшлe гoдинe. Уз трoфej, при-
пaлa им je и нoвчaнa нaгрaдa 
oд 10.000 КM.
„Надам се да смо овом од-
брањеном титулом показали 
да смо најбоља екипа у при-
једорској, па и бањалучкој ре-
гији. Можда чак и у Републици 
Српској. Противник у финалу 
је био одличан, по нашој мје-
ри. Али у неким пресудним 

тренуцима смо ми били нешто 
бољи“,  рекао је Стево Коваче-
вић из „Мелифере“.
Екипа из Новог Града имала је 
и најбољег играча турнира Ива-
на Зорића, најбољег стријелца 
Љубана Антонића, те најбољег 
чувара мреже Миломира Но-
ваковића.
Екипа из Бистрице, иако није 
могла до трофеја, задовољна 
је показаним, као и самим тур-
ниром.
„ Свака част за организацију. 
Сам број публике довољно го-
вори да је ово одлично органи-
зован турнир. Наградни фонд 
је можда и највећи у регији. 

И свака част, надам се да ће 
то тако бити и у будућности. И 
суђење је било одлично, игра-
ло се чисто и на крају је боља 
екипа побиједила „,навео је 
Зоран Станивуковић из екипе 
„Пенде“.
Tрeћe мjeстo зaузeлa je eки-
пa „Maкс Бeт“. У финaлу, у 
вeтeрaнскoj кoнкурeнциjи, 
ФСA Приједoр je сa 2:0 пoбиje-
дилa eкипу „Tицa Инoкс“.  
Oргaнизaтoри су зaдoвљни 
oвoгoдишњим турнирoм, jeр 
сe мoглo уживaти у 20 дaнa вр-
хунскoг фудбaлa.

„И вишe смо нeгo зaдoвoљ-
ни виђeним. Пoсeбнo су билe 
лиjeпe oвe пoсљeдњe три 
вeчeри, пa je двoрaнa билa ис-
пуњeнa дo пoсљeдњeг мjeстa. 
И уживaли смo у oдличнoм 
фудбaлу. Искрeнo сe нaдaм дa 
смo oправдaли пoвjeрeњe љу-
битeљa фудбaлa, и oчeкуjeм 
дa ћeмo тo учинити и нaрeднe 
гoдине „, пoручиo je Влaдимир 
Стaкић, прeдсjeдник Oргaнизa-
циoнoг oдбoрa турнирa.
Tурнир су пoдржaли Грaд При-
jeдoр и брojни спoнзoри.

Други дио сезоне у Првој лиги 
Републике Српске кошаркаши 
„Приједор Спартака“ отвори-
ли су поразом. Њих је, у сусре-
ту 12. кола, побиједила екипа 
„Дрина Принцип“, резултатом 
94:86. Сама утакмица била је 
доста резултатски неизвјесна. 
Тако је домаћа екипа у своју 
корист ријешила прву четвр-
тину, али другу су узели При-
једорчани. Трећу опет „Дрина, 
а четврту „Приједор Спартак“. 
На крају регуларног тока, на 
семафору је писало 76:76. 
Ушло се у продужетке, гдје је 
домаћи тим имао више среће. 
По ријечима тренера „Прије-
дора“ Данила Палалића, утак-
мица је била одлична,  бар 
што се тиче онога што су обе 
екипе показале, али да се не 
може отети утиску да је у по-
сљедњим минутама било гре-
шака у суђењу које су ишле на 

штету његовог тима. 
„ Пoхвaлиo бих свoje игрaчe 
зa бoрбу, зa жeљу и мoтивa-
циjу кojу пoкaзуjу из утaкми-
цe у утaкмицу. Игрajу бoлeс-
ни, пoвријeђeни, стисну зубe 
и дajу свe oд сeбe. Jaкo сaм 
пoнoсaн нa њих jeр имajу стaв 
и кaрaктeр пoбjeдникa. Нaстa-
вићeмo дa рaдимo и дa сe 
бoримo и вjeруjeмo jeдни дру-
гимa „, кaжe Пaлaлић.
Већ сутра приједорски тим 
имаће прилику да на свом те-
рену поправи утисак и врати 
се на побједнички колосијек. 
Наиме, дочекују фочанску 
„Сутјеску“, а меч се игра у дво-
рани „Младост“ са почетком у 
19 часова. 
Треба рећи да је Прва лига РС 
сиромашнија за један клуб. 
Наиме, КК „Соколац“ иступио 
је из такмичења, а у образло-
жењу стоји да су то учинили 

због недостатка финансијских 
средстава. И то након што су  у 
шампионату остварили добре 

резултате, уписали девет по-
бједа, и налазили се на четвр-
тој позицији.

Одбранили титулу

Приједор Спартак

Публика уживала у одличном фудбалу

„МЕЛИФЕРА“ ОСВОЈИЛА ТУРНИР „ПРИJEДOР 
2023“

„ДРИНА“ У ПРОДУЖЕЦИМА ДО ПОБЈЕДЕ 

Припремио: Зоран Јелић
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JAVNI OGLAS 

za prodaju motornih vozila / radnih mašina putem 
javne prodaje - licitacije

Prijedor, 27.01.2023.

I Predmet prodaje

Predmet prodaje su motorna vozila i gradjevinake mašine putem 
javne prodaje-licitacije metodom prikupljanja zatvorenih pisanih 
ponuda, kako slijedi:

Napomena:

Prodaja se vrši po načelu “viđeno-kupljeno“, bez naknadnih prigovora 
i žalbi koje se odnose na predmetnu prodaju.

II Kriteriji vrednovanja ponuda

Početna cijena vozila/mašina je kao u stavu I ovog javnog oglasa.
Ponude ispod početne cijene neće biti uzete u razmatranje.
Vozila / mašine koje su predmet javnog oglasa prodaju se ponuđačima 
koji dostave najveću cijenu za vozilo / mašinu.
Licitacija će biti punovažna i u slučaju da ponudu dostavi samo jedan 
prihvatljiv ponuđač, za svako od ponuđenih vozila.
U slučaju da dva ili više ponuđača ponude jednaku cijenu, 
pobjednikom će se proglasiti ponuđač koji je ranije dostavio ponudu 
po datumu i vremenu prijemnog štambilja protokola AMP.

III Pravo učešća

Pravo učešća na licitaciji imaju fizička i pravna lica koja dostave 
ponudu jednaku i veću od početne vrijednosti vozila.

IV Pregled vozila

Vozila se mogu pogledati svaki radni dan u periodu od 07:30 do 
15:30 sati u krugu Centralna radiona (stavke pod rednim br. 4,7), na 
lokalitetu rudnika Omarska (stavke pod rednim br. 1,2,3, 6 ) i na PK 
Drenovača (stavka pod rednim br. 5 ). Potrebna je prethodno najava 
na broj telefona +387 52 244 106, +387 52 244 135.
Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 15.02.2023.godine do 15:30 sati.
Ponude, dostaviti u zatvorenoj koverti, sa naznakom ”PONUDA ZA 
JAVNU PRODAJU-LICITACIJU – NE OTVARAJ” poštom ili lično na adresu 
ArcelorMittal Prijedor doo, Jovana Raškovića broj 1. Prijedor – Služba 
Prodaje.
Ponude koje pristignu poslije naznačenog roka, neće se uzeti u 
razmaranje.
Ponuda mora biti potpisana od strane podnosioca, a ukoliko je 
ponuđač pravno lice, ista mora biti i ovjerena pečatom pravnog lica.
Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresiranih ponuđača, 
održati će se u Direkciji ArcelorMittal Prijedor,  dana 17.02.2023 
godine sa početkom u 12:00 sati.
Otvaranju ponuda mogu prisustvovati fizičke osobe lično ili po 
punomoćniku, te osoba koja je ovlaštena da zastupa pravno lice ili 
punomoćnik za učešće u postupku licitacije.

V Obaveze kupca

Ponuđač, odnosno kupac, čija ponuda bude prihvaćena dužan je 
u roku od 7 (sedam) dana od dana proglašenja pobijednika javne 
prodaje-licitacije pristupiti zaključenju ugovora.
Kupac je dužan u roku od 7 (sedam) dana od dana potpisivanja 
ugovora uplatiti cjelokupan iznos za vozilila / mašine, na broj žiro-
računa naveden u Ugovoru.
Sve poreze i troškove oko prenosa vlasništva, kao i troškove 
transporta, registracije, osiguranja i sl, te ostale troškove u skladu sa 
zakonskim propisima snosi kupac.

ИЗВИЊЕЊЕ
У прошлом броју „Козарског вјесника“ , током прелома новине, начињена је грешка   на страни 20 гдје је објављен ЈАВНИ ПОЗИВ  ЗА 
УЧЕШЋЕ У ИЗБОРУ ПРУЖАЛАЦА УСЛУГЕ ЈАВНЕ КУХИЊЕ. Умјесто заглавља да ЈАВНИ ПОЗИВ објављује ГРАДОНАЧЕЛНИК, ГРАДСКА 
УПРАВА ПРИЈЕДОР  у заглављу    ЈАВНОГ ПОЗИВА грешком је објављено  да је то ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ.  Овим путем се 
извињавамо наручиоцу  ЈАВНОГ ПОЗИВА и молимо Вас да уважите наше извињење , јер грешка није начињена с намјером.  Уредништво  
ИПЦ „Козарски вјесник“. 

У протеклој години на подручју 
приједорске регије евидентирано 
је 888 кривичних дјела, што је за 
53  мање у односу на годину раније, 
подаци Полицијске управе Приједор. 
Према ријечима начелника Управе, 
у 2022. години спроведено је више 
акција усмјерених на откривање и 
расвјетљавање кривичних дјела.
" У оквиру акције „Калибар“ 
расвјетљено је пет кривичних 
дјела „Недозвољена производња 
и промет оружја или експлозивних 

материја“, за која је надлежном 
тужилаштву поднесено пет 
извјештаја против седам лица. У 
марту мјесецу евидентирана су два 
кривична дјела „Тешко убиство“.  
Радећи на расвјетљавању кривичног 
дјела „Тешко убиство“ откривено 
је и расвјетљено кривично дјело 
„Убиство дјетета при порођају“ 
за које је надлежном тужилаштву 
достављен извјештај против једног 
лица", додао је Вујановић.

ПУ ПРИЈЕДОР- У ПРОШЛОЈ ГОДИНИ ЕВИДЕНТИРАНО 888 КРИВИЧНИХ 
ДЈЕЛА
Текст: Б.Д.

Са конференције за новинаре
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Последњи поздрав нашем

САШИ КУНИЋУ

Нека те анђели чувају а ми ћемо у срцима заувијек да те носимо.
Од комшија Лазе и Вује Деспот.

19123

Дана 1.2.2023. навршава се тужна година дана 
од смрти наше драге

БОЈЕ ГРАХОВАЦ
(25.12.1936-1.2.2022)

Из Балта

Са поштовањем и лијепим успоменама чувају те од заборава: 
синови Светозар и Милорад, снаха Корина и унука Јулиа.

17204

АЛЕКСАНДАР КУНИЋ

„Ако ми живот крила скрати и снег у оку почне 
да веје, знам, бар се нећу покајати што сам 
умео да се смејем“.
С поштовањем и љубављу твој  IVв са разредницом. 17651

Дана 25.1.2023. навршило се пет година 
од како ниси са нама

МИЛАН КОВАЧЕВИЋ

С љубављу ћемо те спомињати и у срцу носити.
Син Мирко, унуци Михајло и Ђорђе.

0002

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

МАЛИ  
ОГЛАСИ

Потребна жена за чување мушкарца старости 84. 
година, 24 часа (стан, храна, плата, централно 
гријање, WiFi) слободно вријеме по договору. У 
обзир долазе двије жене по 12 часова.
Контакт телефон : 

066/358-886

Продајем грађевински плац  величине 800 м2 у 
Гомјеници поред асвалтног пута. Плац је удаљен 
од црвеног солитера 3 км. Уз плац продајем 5 ду-
нума земље удаљене од плаца 200 метара. За све 
информације звати на број : 

066/698-955
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ФОТОГРАФИЈЕ
ЧИТУЉА 
ЧУВАМО
40 ДАНА

Дана 28.1.2023. навршавају се три тужне године 
од смрти драгог оца

МИЛЕ СМИЉАНИЋА

Поносни што смо те имали, тужни што смо 
те изгубили. Заувијек ћеш живјети у нашим срцима.
Кћерка Милена, син Велимир са породицама.

0001

Дана 1.2.2023. навршава се тужна 
година дана од смрти наше драге 

супруге, мајке и баке

НАДЕ 
(рођ.Пртењак) ТЕВАНОВИЋ

У недељу, 29.1.2023. у 10 часова дајемо 
годишњи помен на гробљу у Омарској.
С тугом и поштовањем чувамо те у 
нашим срцима.
Твоји: супруг Милорад, кћерка Миланка, 
унучад Давор и Анђела.

17648

Навршава се годину дана од смрти драге

ДУШАНКЕ (Душана) КЉАЈИЋ
(1940-2023)

Кроз живот испреплетен са много 
радости и изазова, била си велика 
подршка и ослонац. Велико хвала за 
доброту и љубав коју си несебично 
пружала. Нека те анђели чувају.
Сестра  Милка са породицом.

17645

Дана 30.1.2023. навршава се годину 
дана од кад нас је напустила наша тетка

МИЛИЦА
У недељу, 29.1.2023. у 11 часова ћемо 
изаћи на гробље Пашинац и дати 
годишњи помен. 
Драга наша тетка Милице, увјек ћемо 
те носити у нашим срцима. Твоју 
племенитост, смиреност и блаженост 
никад нећемо заборавити.
Воле те твоји: Нина, Никола, Биљана и 
Драган Вујнић. 17641

Прошле су четири тужне године 
од нашег прераног растанка.

БОРИСЛАВ ЈЕЛИЋ
БОБАН

Вријеме које пролази не доноси 
заборав, већ љубав и сјећање на тебе.
Остат ћеш вољен и никад заборављен.
Твоја мајка Весна и брат Бојан.

17640

Дана 3.2.2023. навршава се 40 дана 
од смрти нашег оца и дједа

МИЛАНА КРАГУЉА

Породица Крагуљ.
17650

Дана 28.1.2023. навршава се 40 дана 
од смрти нашег вољеног супруга и оца

МИЛАНА ГЛАМОЧАНИНА
(1956-2022)

Заувијек у нашим срцима и мислима.
Супруга Даница, кћерка Милица и син 
Младен.

17644

Последњи поздрав драгом брату, дјеверу 
и стрицу

РАДОСЛАВУ ТОПИЋУ

Заувијек ћемо те памтити по твојој доброти, 
хвала ти на свему, почивај у миру.
Твој брат Сретко, снаха Савка и братаница Весна са породицом.

17649

Последњи поздрав драгом супругу, оцу 
и дједу

РАДОСЛАВУ  ТОПИЋУ

Са љубављу и поштовањем чуваћемо те 
од заборава, у нашим срцима остаћеш заувијек.
Супруга Госпа, синови Радомир и Предраг, снахе Свјетлана и Мирна, 
те унучад. 17649

Сјећање на драге родитеље

РАДЕ ПРАШТАЛО
(1923-1982)

Њихова дјеца са породицама.

17647

ДОБРИЛА 
ПРАШТАЛО
(1925-2012)

Дана 28.1.2023. навршава 
се 30 година од погибије 

мог брата

РАЈКА БОЈАНИЋА
Како вријеме пролази све 
више ми недостајеш. Тугу 
и бол за тобом ништа неће 
избрисати, увјек ћеш бити у 
мом срцу и мислима.
Твоја сестра Деса. 17646
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