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Актуелно Актуелно

Далибор Павловић, руководи-
лац приједорске Филијале Фон-
да здравственог осигурања РС, 
каже да нема потребе за гужва-
ма које су на шалтерима еви-
дентне ових јануарских дана. 
Напомиње да пријаве трају до 
29. фебруара те да је Завод за 
запошљавање од првог јануа-
ра одјавио све незапослене са 
здравственог осигурања.

- Самим тим, Фонд здравственог 
осигурања преузео је обавезу 
осигурања тих лица. Око 17.500 
лица требало би да буду осигу-
рани преко Фонда здравственог 
осигурања РС Приједор, преко 
разних видова осигурања које 
сада имамо. Чињеница је да ће 
сваки осигураник бити осигуран 
сам за себе, појединачно, што 
значи да више неће бити осигу-

рања преко носиоца осигурања, 
као што је до сада било. Свако 
дијете ће бити осигурано само 
за себе, као и сваки осигураник 
који је до сада био на Заводу 
за запошљавање - појашњава 
Павловић. 
Напомиње да су сви осигура-
ници који су одјављени првог 
јануара са Завода за запошља-
вање, аутоматски пријављени 
као осигураници Фонда здрав-
ственог осигурања РС, до 29. 
фебруара, када истиче рок за 
пријаву.
- Они немају потребе да долазе 
да овјеравају здравствене књи-
жице до 29. фебруара, 
с тим да до тог рока 
треба да дођу код 
нас у Филијалу 
да их пререги-
струјемо. То 
је оно што је 
најбитније за 
наше грађане, 
па зато још јед-
но наглашавам 
да нема потре-
бе за журбом. 
Имамо сасвим 
довољно времена 
и осигураницима сви 
стојимо на располагању - на-
глашава Павловић. 

Ово је начин да се спријече 
бројне злоупотребе у систему, 
поготово кад је ријеч о формал-
но незапосленим лицима која 
приходе остварују по разним 
основама или раде у иностран-
ству, а користила су осигурање 
по основу незапослености и 
преко Завода за запошљавање. 
- Сада је Влада РС то покушала 
да раздвоји, да се тачно види ко 
активно тражи посао, а ко је на 
бироу само због здравственог 
осигурања. Имали смо ситуа-
ција да је одређен број осигура-
ника, пријављених у Заводу за 
запошљавање, отишао да ради 

у иностранство на црно, 
а овдје су користили 

здравствено оси-
гурање. То више 

неће бити мо-
гуће, јер ће на-
кон 29. фебру-
ара сви који 
буду имали 
здравствено 
преко Фонда 

здравственог 
осигурања, мо-

рати да дођу лич-
но да овјере своју 

здравствену књижицу, 
са личном картом коју ће 

наши радници узимати на увид 

- каже Павловић и истиче да би 
више реда у овој области тре-
бало донијети одређене уште-
де. Биће смањена злоупотреба 
система, али и отворена могућ-
ност да здравствено осигурање 
користе грађани којима је то 
заиста потребно. Самим тим, 
истиче, биће повећана права 
осигураника, средства за лије-
чење тешких болести, набавку 
нових лијекова, могућност да се 
захтјевни оперативни захвати 
обављају у РС и слично. Коли-
ко ће оних који су сада на бироу 
за запошљавање, евентуално, 
сами себи морати да уплаћују 
доприносе за здравствено, за 
сада није познато. У новом Пра-
вилнику о утврђивању својства 
осигураног лица, матичној еви-
денцији, здравственој књижи-
ци и електронској здравственој 
књижици прецизно је наведено 
које документе треба предати уз 
пријаву за осигурање. Обично 
је то лична карта на увид, а не-
кима ће требати и изјава да не 
остварују право на здравстве-
но осигурању по неком другом 
основу. Ово посљедње осигура-
ници ће морати овјерити у Град-
ској управи. 

УМЈЕСТО НА БИРО, ПО ЗДРАВСТВЕНО У ФОНД 

М. З.

ДАНИ ЗИМЕ НА КОЗАРИ 1. И 2. ФЕБРУАРА

У суботу, 1. фебруара, у организа-
цији Клуба екстремних спортова 
„Албатрос”, биће одржан традици-
онални зимски планинарски марш. 
Ако висина снијега на Козари буде 
ишла на руку скијашима, истог 
дана биће одржан ски-куп у орга-
низацији Планинарско-скијашког 

друштва “Љубијски рудар”. 
- Централни дио Манифестације 
је у недјељу, 2. фебруара, када 
ће бити одржана гастро и спортс-
ка такмичења. Гастро такмичења 
обухватају припремање котлића 
и чорби ученика угоститељских 
школа, извиђачких одреда и плани-

нарских друштава, те припремање 
ловачког котлића ловачких удру-
жења. Спортска такмичења обух-
ватају екипна такмичења градова и 
општина у забавним играма - рекла 
је директор Туристичке организа-
ције града Приједора Амира Ганић. 
Градоначелник Приједора Миленко 
Ђаковић рекао је да ова манифе-
стација представља туристичку по-
нуду Козаре и поткозарских општи-
на и градова.
- То су дани када велики број људи 
ужива на Козари, гдје вријеме про-
воде у дружењу и бројним садр-
жајима. Сви би вољели да буде  
снијега, јер је тада угођај компле-
тан - додао је Ђаковић. 
За учеснике зимског планинарског 
марша, 1. фебруара, биће органи-
зован превоз од Градског стадиона 
до Мраковице у 8.00 часова, а за 
остале грађане Приједора, у не-
дјељу, 2. фебруара, биће организо-
ван превоз са истог мјеста од 9.00 
до 10.00 часова. Улаз у Национал-
ни парк “Козара” тог дана наплаћи-
ваће се једну умјесто уобичајених 
двије КМ. Организатори “Дана зиме 
на Козари” су Град Приједор, тури-
стичке организације Приједора, 
Градишке, Козарске Дубице, Новог 
Града и Национални парк “Козара”.

Новине у здравственом осигурању назапослених 

Поводом великог хришћан-
ског празника Богојављења, 
у Приједору ће у недјељу, 
19. јануара, бити одржана 
Богојављенска литија и пли-
вање за Часни крст, поруче-
но је на сједници Организа-
ционог одбора.
Централна прослава запо-
чеће у 9.00 часова Светом 
литургијом у Храму Свете 
Тројице. Након литургије, у 
11.00 часова, испред Храма 
кренуће Богојављенска ли-
тија улицама Приједора ка 
градском мосту, гдје ће бити 
обављено водоосвећење 
са спуштањем Часног крста 
у ријеку Сану и пливање за 
крст. 
- Замолио бих све учеснике 
да у најљепшем реду и миру 
учествују у литији, да не од-
лазе одмах код градског мо-
ста, да би нам литија била 
што свечанија. Ово је седма 
година како прослављамо 
Богојављење и тиме треба-
мо показати достојанство, 
вјеру и љубав према Богу и 
Часном крсту за који се пли-
ва - рекао је протојереј став-
рофор Младен Мајкић. 
Из Организационог одбора 
поручују да пријављивање 
кандидата траје до 18. ја-
нуара до 17.00 часова, а 
сви заинтересовани могу 

се пријавити путем телефо-
на 065/397-684 или Фејсбук 
профила.
- Очекујемо око 50 пливача. 
Сви који се пријаве, уочи Бо-
гојављења ће доћи у Храм 
Свете Тројице на вечерњу 
молитву и тада ће потпи-
сати сагласност да у воду 
улазе на сопствену одговор-
ност. Имамо већ пријављене 
двије жене, мајку и кћерку - 
рекао је Игор Сувајац из Ор-
ганизационог одбора. 
Градоначелник Миленко 
Ђаковић позвао је грађане 
Приједора, вјернике и све 
људе добре воље да учест-
вују у Богојављенској литији 
и присуствују такмичењу 
пливача.
- Свим пливачима желим до-
бро здравље, да испливају 
на радост свих грађана који 
овај догађај прате у вели-
ком броју. Овом приликом 
позивам све грађане да нам 
се придруже испред Храма 
Свете Тројице, од 11.00 ча-
сова, одакле ће кренути Бо-
гојављенска литија - додао 
је Ђаковић. 
Покровитељи догађаја су 
Црквена општина Приједор 
и Градска управа.

БОГОЈАВЉЕНСКА ЛИТИЈА 
И ПЛИВАЊЕ ЗА ЧАСНИ КРСТ 

19. ЈАНУАРА

М. Шодић

Са сједнице Организационог одбора

Незапослени који су евидентирани у Заводу за запо-
шљавање, право на здравствено осигурање, од 1. јану-
ара ове године, неће користити по основу незапосле-
ности већ директно у Фонду здравственог осигурања 
РС, на основу нових прописа у Републици Српској

Пријава у Фонд 
траје до 29. фебру-

ара, а у приједорској 
Филијали овог фонда 

очекују око 17.500 нових 
осигураника. Више неће 
бити осигурања преко 
носиоца осигурања, 
као што је до сада 

био случај.

Гужве за пререгистрацију

Четрнаеста привредно-туристичка манифестација 
“Дани зиме на Козари” биће одржана 1. и 2. фебруара, 
потврђено је на сједници Организационог одбора ове 
манифестације 

М. Шодић

Са сједнице Организационог одбора Дани зиме на Козари

ПРЕД ПУБЛИКОМ СЕДАМ ПРЕДСТАВА
Почеле су припреме за 
Међународни фести-
вал позоришта “Златна 
вила”, који ће бити одр-
жан од 20. до 26. априла 
ове године. 
У такмичарском дијелу 
учествоваће пет пред-
става, док ће двије 
бити бити одигране у 
ревијалном дијелу. Се-
лектор фестивала и ове 
године је Марко Миси-
рача. - Очекујемо да ће 
одабир представа бити 
квалитетан, као и прош-

ле године. Вјерујемо да 
ће фестивал оправдати 
своје постојање, јер ово 
је 15. пут како се у При-
једору одржава Међу-
народни фестивал по-
зоришта “Златна вила” 
- рекао је Миленко Ђа-
ковић, предсједник Ор-
ганизационог одбора. 
Концепција фестивала 
биће иста као и прет-
ходне године, тако да 
неће изостати ни пра-
тећи програм. 

Б. Д.

Фестивал Позоришта “Златна вила” од 20. до 26. априла

Са сједнице Организационог одбора
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Тим поводомТим поводом

Драгутин Родић биће нови 
предсједник Градског одбо-
ра ДНС-а Приједор, након 
што се, прошле седмице, 
са тог мјеста по-
вукао Миленко 
Ђаковић. Ове 
п р о м ј е н е , 
како истичу 
у ДНС-у, дио 
су припре-
ма за ово-
г о д и ш њ е 
локалне из-
боре. Ђако-
вић је, образ-
л а ж у ћ и 

свој потез, истакао да се 
са функције предсједника 
Градског одбора повукао 
због превише обавеза које 

има као градоначелник 
Приједора, а и као 

шеф Регионалног 
одбора Странке, 
преноси “Глас Ср-
пске”.
- Сматрам да на 
мјесту предсјед-

ника треба да буде 
човјек који ће се у 
потпуности посве-

тити свим активно-
стима у кампањи, а ја 

то у овом тре-
нутку не 

могу - 
рекао 
је за 

“Глас Српске” Ђаковић.
По његовим ријечима, бу-
дући предсједник има до-
ста искуства у Странци у 
којој је од самог оснивања. 
Ђаковић је подсјетио да је 
Родић био дуги низ годи-
на замјеник предсједника 
Демократског народног са-
веза и генерални секретар  
ДНС-а на републичком ни-
воу, те да је он најприклад-
нија личност за ту функцију. 
Промјене у ГО ДНС-а При-
једор потврдио је и пред-
сједник ДНС-а Ненад Не-
шић ријечима да оне нису 
услиједиле као посљедица 
потреса у Странци, већ као 
нормална расподјела пози-
ција. Подсјећамо, Драгутин 
Родић недавно је поднио 
оставку на мјесто генерал-
ног секретара ДНС-а РС, 
након што се са функције 
предсједника ове партије 
повукао Марко Павић.

Ријеч је о најугроженијим 
и социјално незбринутим 
породицама.  Намирнице 
које су добили обогатиће, 
бар мало, празничну трпе-
зу. На помоћи је захвална 
76-годишња Милена Ђу-
катани која живи у оскуди-
ци са четири члана поро-
дице.
- Немам плату, немам со-
цијално, немам ништа. 
Ако радим, тако ћу и јести. 
Зато сам захвална за овај 
пакет - каже Ђукатанијева.
Рамо Салешевић, пред-
сједник Удружења Рома, 
истиче да Град Приједор 

Ромима помаже током 
цијеле године. У том кон-
тексту је и ова подјела па-
кета који су им потребни, 
јер је већина у тешкој си-
туацији. 
- Градска управа помаже 
током цијеле године, не 
само у подјели прехрамбе-
них пакета него и у другим 
сегментима. Захвалан сам 
за то Граду и градоначел-
нику Миленку Ђаковићу 
који су препознали наше 
проблеме. За Роме ови 
пакети значе много, да им 
трпеза, бар накратко, буде 
богатија. Свјесни смо да 

не живе тешко само Роми, 
већ и други грађани, тако 
да цијенимо ову помоћ - 
истакао је Салешевић и 
додао да на подручју При-
једора живи око 700 Рома. 
Он је подсјетио на Акци-
они план усвојен прошле 
године, којим се планира 
здравствено збрињавање, 
образовање и рјешавање 
најактуелнијих проблема 
ромских породица. Сале-
шевић је подсјетио да од 
700 Рома, само два имају 
стални посао. 

ПАКЕТИ ЗА 90 
РОМСКИХ ПОРОДИЦА

РОДИЋ КАНДИДАТ ЗА 
НОВОГ ПРЕДСЈЕДНИКА 

Градски одбор ДНС-а

М. З.

Одборници скупштинске 
већине у Приједору под-
нијели су иницијативу за 
смјену актуелног пред-
сједника Скупштине гра-
да Ајдина Мешића. Као 
разлог за смјену Мешића 
наведени су отежана са-
радња између пред-
сједника Скупшти-
не и скупштинске 
већине, чиме 
су успорене 
активности и 
обавезе ло-
калног пар-
ламента.
“Актуелни 

предсједник Скупштине 
члан је СДА која више 
није дио скупштинске 
већине, а у свим демо-
кратским парламентима 
предсједник Скупштине 
мора да буде дио већи-

не”, рекао је пред-
сједник Град-

ског одбора 
СНСД-а Да-
либор Пав-
ловић.
О д -
б о р н и к 
П Д П - а 
Далибор 
Г р а б е ж 
с м а т р а 
да је са-

радња нарушена на 
посљедњим засједањи-
ма будући да СДА није 
дјеловала у складу са 
договором са скупштин-
ском већином. Ову ини-
цијативу подржало је 16 
одборника - СНСД, ПДП, 
Самостални клуб одбор-
ника, један самостални 
одборник и један одбор-
ник СДС-а.
Актуелни предсједник 
Скупштине Ајдин Мешић 
каже да је током проте-
клих десет мјесеци, ко-
лико је био на челу при-
једорске скупштине, имао 
коректну сарадњу са 
свим одборницима те да 
је настојао да се у њеном 
раду поштује и Послов-
ник и Статут. На првом 
овогодишњем скупштин-

ском засједању, које се 
очекује крајем овог 
или почетком идућег 

мјесеца, требало би 
да и ова тачка буде 
уврштена у днев-

ни ред, те ће се 
о овој иниција-
тиви изјаснити 
приједорски 
одборници. 

СРНА

П. Ш.

СКУПШТИНСКА ВЕЋИНА 
ПОДНИЈЕЛА ИНИЦИЈАТИВУ 
ЗА СМЈЕНУ АЈДИНА МЕШИЋА

У приједорском Удружењу Рома, пакете с храном и основним хи-
гијенским потрепштинама добило је 90 породица. Средства за 
набавку пакета обезбиједио је Град Приједор  

Рамо Салешевић и Милена Ђукатани

У Позоришту Приједор 
одржан је скуп под нази-
вом “Доста је силе”, на 
коме су говорили посла-
ници опозиционих страна-
ка у Народној скупштини 
Републике Српске. Пред 
препуном салом, поно-
вили су да ће затражити 
оставку министра унутра-
шњих послова Републике 
Српске Драгана Лукача. 
Драшко Станивуковић по-
ручио је да ће истрајати у 
борби против најављеног 
повећања ПДВ-а, јер је 
то, како каже, нови удар 
на буџет грађана. Додаје 
да је недопустиво да се 
посланицима у Народној 
скупштини предочи лажни 
документ о уласку у НАТО.
- Овдје се може живјети 
много боље. Ако је уда-
рен један човјек, сутра 
може бити ударен било 
који грађанин ове земље. 
Ако је фалсификован до-
кумент у НС РС, то значи 

да је сва наша Републикa 
Српска фалсификована, 
у смислу да имате из-
мишљене тендере и на-
бавке које су сумњиве и 
слично - закључио је Ста-
нивуковић.
Народни посланик Јелена 
Тривић сматра да акту-
елна власт није у служби 
грађана и да Републику 
Српску води у погрешном 
смјеру.
- Одазваћу се сваком 
позиву грађана. Немам 
чега да се стидим и пла-
шим. Могу сваког човјека 
погледати у очи и да, на 
овај начин, разговарам 
са грађанима, јер нам је 
у Скупштини једно врије-
ме то било онемогућено. 
Сматрам ово битним дије-
лом политичког живота 
Републике Српске - изја-
вила је она.
Да су овакви скупови до-
бар начин комуникације 
са грађанима, сматра  по-

сланик Зоран Видић.
- Овдје је, по вољи СНСД-
а, све мање Републике 
Српске, а све више Босне 
и Херцеговине. Вријеме је 
да грађани то схвате и да 
им покажемо да имају ал-
тернативу у овим младим 
људима - рекао је Видић. 
Народни посланик СДС 
и предсједник Главног 
одбора те странке у При-
једору, Милан Тубин, упо-
зорио је да се под хитно 
мора спријечити одлазак 
младих са ових простора.
- Ова земља је окована 
корупцијом и кримина-
лом. То сви добро знамо. 
Надам се да ћемо осло-
бодити Републику Српску, 
јер крајњи је рок да се не-
што промијени - додао је 
Тубин.
Слични скупови биће одр-
жани и у другим градови-
ма Републике Српске.

Б. Дакић

ВРИЈЕМЕ ЈЕ ЗА ПРОМЈЕНЕ
Опозиција поручила: 

У РС се може боље живјети, тврди опозиција
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Друштво Друштво

Зимa кoja je, зaсaд, дoстa 
сувa, aли сa ниским тeм-
пeрaтурaмa, нe би трeбaлo 
дa oстaви нeгaтивнe 
пoсљeдицe нa oзимe сoр-
тe стрних житa укoликo 
су испoштoвaни рoкoви 
сjeтвe, кaжу aгрoнoмски 
стручњaци.  Дa ли ћe и 
кoликe штeтe бити, зaви-
си oд фaзe рaзвoja у кojoj 
биљкa улaзи у пeриoд ни-
ских тeмпeрaтурa, рекао 
је Дaниjeл Eгић, руко-
водилац приједор-
ске Канцеларије 
Ресора за пру-
жање стручних 
услуга у пољо-
привреди Mи-
н и с т а р с т в а 
пољопривре-
де, шумaрст-

вa и вoдoприврeдe РС. 
- Нa тeрeну прoблeмa 
нема тамо гдje су ис-
пoштoвaни рaни рoкoви 
сjeтвe. Te биљкe су уз ни-
скe тeмпeрaтурe ушлe у 
дoбру фaзу рaзвoja. С дру-
гe стрaнe, дoстa пoљoпри-
врeдних прoизвoђaчa сjeт-
ву је, збoг мeтeo-услoвa 
кojи су влaдaли тoкoм 
jeсeни, oбaвило у кaсниjим 

рoкoвимa. Te 
биљкe су 

у фaзи 
н и -

цaњa, 
нeкe чaк 

и клиjaњa. 
Ту може нaстaти 

штeта - рeкao je Eгић. 
Oн дoдaje дa трeбa знaти 
дa сe у биљкaма дeшaвajу 
oдрeђeни прoцeси пoпут 
тaкoзвaнoг кaљeњa. To 
пoдрaзумиjeвa дa сe у 
биљци нaкупљa шeћeр, 
oднoснo сувe мaтeриje, a 
избaцуje вoдa. Сaмим тим 

штo je смaњeн сaдржaj 
вoдe у биљци, пoвeћaвa 
сe њeзинa oтпoрнoст нa 
нискe тeмпeрaтурe. 
- Oдрeђeнa oштeћeњa joш 
увиjeк je тeшкo уoчити. 
Oнa ћe сe мoћи примиjeти-
ти кaдa крeнe вeгeтaциja, 
кaдa дoђу пoвoљниje 
тeмпeрaтурe и почне ин-
тeнзивни рaст биљкe. У 
тoм случajу, свe штo сaд 
изглeдa жутo, укoликo jе 
прeживjeлo и ниje смрзлo, 
тo ћe oзeлeнити и крeну-
ти сa рaстoм. Онo штo je 
зaистa прoмрзлo, oстaћe 
тaмнo и мoдрo и пoчeћe дa 
сe суши - пojaсниo je Eгић.
Стрнa житa дoстa су oтпoр-
нa нa нискe тeмпeрaтурe, 
пoгoтовo  пшeницa кoja 
издржaвa тeмпeрaтурe дo 
-14 °Ц, a jeчaм дo -12 °Ц. 
Штo сe пшeницe тичe, oнa 
имa oдрeђeну мoгућнoст 
рeгeнeрaциje лиснe мaсe. 
У тoм случajу, биљкa oд-
бaцуje oштeћeни лист и 
ствaрa нoви, дoк  гoд сe 
не смрзнe тaкoзвaни чвoр 
бoкoрeњa, нaпoмeнуo je 
Eгић. Oвe тeмпeрaтурe 
нису нaниjeлe знaчaj-
ну штeту, a прoгнoзe 
мeтeoрoлогa кaжу дa нaс 
у нaрeднoм пeриoду мoгу 
oчeкивaти тoплиjи дaни.

З. Ј.

У организацији Клуба 
младих Црвеног крста 
Приједор, подијељени су 
пакетићи за најмлађе па-
цијенте на Одјелу педија-
трије. Жеља им је, како 
кажу, да бар мало врате 
осмијех на лица дјеце која 

се лијече у приједорској 
болници. 
- Желимо им што бржи 
опоравак, пуно среће и да 
пакетићи буду само један 
у низу разлога за њихов 
осмијех - поручили су мла-
ди из ове приједорске ху-

манитарне организације, 
уз констатацију да је Цр-
вени крст обрадовао мно-
ге породице и малишане 
својим хуманитарним ак-
цијама. 

Већина грађана дочека-
ла је Православну нову 
годину у кругу породице, 
док је омладина славила 
у приједорским локалима. 
Мјештани Горњих Орлова-
ца дружили су се на тра-
диционалном окупљању 
поводом божићних и ново-
годишњих празника. Ово 
насеље поноси се својим 
обновљеним друштвеним 
домом који им, како кажу, 
не служи само за украс 
него га мјештани користе 
за културне и спортске 

активности, пригодне ма-
нифестације и прославе. 
Оваква дружења мјештани 
организују самоиниција-
тивно и властитим сред-
ствима, рекао је замјеник 
предсједника Савјета МЗ 
Горњи Орловци, Перо 
Шпадић.
- На овај начин оживљава-
мо живот у мјесној зајед-
ници. У просторијама овог 
дома дјелује фолклорна 
секција СКУД-а “Др Мла-
ден Стојановић” која оку-
пља тридесетак младих, 

потом Карате клуб Младе-
на Тадића, те Стони тенис, 
тако да смо максимално 
искористили обновљени 
друштвени дом откад смо 
га добили на употребу - 
истиче Шпадић.
Што се тиче друштвених 
активности, Горњи Орлов-
ци су једна од најорганизо-
ванијих мјесних заједница 
на подручју Приједора. 
Након рата, број становни-
ка се са некадашњих 400 
повећао на 600. 

ТРАДИЦИОНАЛНО 
ПРАЗНИЧНО ДРУЖЕЊЕ У 

ГОРЊИМ ОРЛОВЦИМА 

БЕЗ ЗНAЧAJНИХ ШTETA 
НA OЗИMИM УСJEВИMA 

Ниске температуре и стрна жита

Д. С.

У Планинарском друштву 
“Клековача” у дане праз-
ника и даривања нису 
заборавили на најмлађе 
чланове. Протеклог викен-
да, у Планинарском дому 
“Котловача” организова-
но је дружење малишана, 
а обрадовао их је и Дјед 
Мраз са пакетићима. Весе-
ла дјечија граја дочекала 
је Дједа Мраза, који је уз 
поклоне упућивао лијепе 
жеље и добре мисли. Уз-

вратили су му пјесмом и 
рецитацијама.
- Обрадовала сам се Дједа 
Мразу, а чула сам да је и 
он планинар - рекла је Ма-
рија Сарић, једна од најм-
лађих планинара “Клеко-
ваче”. Било је то посебно 
изненађење за мале пла-
нинаре од њихових ста-
ријих другара. 
- Жеља нам је била да их 
обрадујемо, али на плани-
нарски начин. Дјед Мраз 

се низ падину спустио ко-
нопцем до нашег дома и 
донио пуну торбу покло-
на - рекао је Маријин тата 
Марко Сарић, иначе секре-
тар Планинарског друштва 
“Клековача”. 
Ово друштво основано је 
1953. године и једно је од 
најтрофејнијих у Републи-
ци Српској. Тренутно имају 
око 150 чланова свих уз-
раста.   

ПАКЕТИЋИ ЗА НАЈМЛАЂЕ 
ПЛАНИНАРЕ “КЛЕКОВАЧЕ” 

М. Шодић

Обрадовали се Дједа Мразу и поклонима

ПАКЕТИЋИ ЗА ДЈЕЦУ НА 
ОДЈЕЛУ ПЕДИЈАТРИЈЕ

Клуб младих ЦК Приједор

КВ

Дaниjeл Eгић: гдје су ис-
поштовани рани рокови 
сјетве, нема проблема

- Нa тeрe-
ну прoблeмa 

нема тамо гдje су 
испoштoвaни рaни рoкo-
ви сjeтвe. Te биљкe су уз 

нискe тeмпeрaтурe ушлe у 
дoбру фaзу рaзвoja. С другe 
стрaнe, дoстa пoљoприврeд-

них прoизвoђaчa сjeтву је, 
збoг мeтeo-услoвa кojи су 

влaдaли тoкoм jeсeни, 
oбaвило у кaсниjим 

рoкoвимa.
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РепортажеРепортаже

- Веома сам срећна због ове 
награде због тога што живот у 
БиХ посматрам очима Срђана 
Алексића, за кога су сви људи 
били једнаки и с истим правима 
на живот. Значајна ми је и због 
тога што долази из новинарског 
свијета, од људи чије мишљење 
цијеним и јер је доказ да смо 
колеге и ја свој посао радили 
максимално професионално. 
На овај начин промовисана је 
медијска кућа за коју радим, 
Радио-телевизија Републике 
Српске, и овим признањем по-
тврђено је да ту раде бројни 
професионалци, који су новина-
ри увијек и свуда, па и у најте-
жа времена. Промовисана је и 
емисија “Хроника Поткозарја”, 
која се поново емитује на РТРС-
у, јер је награђен и један прилог 
из ове емисије - истакла је она.
Прича коју је објавила бави се 
осјетљивом тематиком, али ју је 
ова новинарка крајње професи-
онално одрадила, обухватајући 
све стране, како оне којих се 
проблем тиче, тако и оне који 
имају дужност да га ријеше. 
Сматра да то и јесте основни 
кодекс, од којег новинари не би 
смјели одступати.
- Ја ћу заувијек мислити да је 
основна дужност новинара да 
се залаже за остварење људ-
ских права у сваком смислу, а 
нарочито оних који се не могу 
борити сами. Сматрам да је 
дужност новинара да указује на 
пропусте одговорних служби, 

законске пропусте, администра-
тивне и друге препреке. Често 
људи у нас гледају као у по-
следње спасиоце. Новинарима 
се обраћају за помоћ када изгу-
бе сваку наду у рјешење и када 
их више нико други не чује. Да 
сви раде одговорно свој посао, 
ми не би имали оволико посла. 
Колико год банално звучало, ја 
сам увијек мислила да новина-
ри и студенти мијењају свијет, 
тако да се у складу с тим и по-
нашам. Увијек дајем 110 одсто 
себе, преузмем обавезу и поку-
шавам не изневјерити некога ко 
је већ изневјерен стотину пута. 
Ту видим смисао новинарског 
позива, да некоме барем поку-
шам промијенити живот и ура-
дити оно што је до мене. Нови-
нар се мора држати новинарске 
етике и новинарског кодекса ча-
сти, укључити све стране, не на-
вијати, залагати се за људска 
права, напредак цивилизације, 
његовање културе, истинито 
и објективно информисање, 
иначе није новинар. Жао ми је 
што се у данашње вријеме ми-
нимизира значај образовања, 
интелигенције и талента, јер 
је лакше напредовати “брзим 
лифтом”, а не степеницу по сте-
пеницу. Али искуство ме је нау-
чило да људи увијек препознају 
разлику - рекла је Вила, која 
сматра да је посао новинара из-
узетно одговоран.
- Не могу рећи да је новинар-
ски посао најтежи на свијету, 

јер знам да има и много тежих, 
али мислим да се према одго-
ворности можемо изједначити 
са службеним лицима и да у 
складу с тим заслужујемо бољи 
положај. Стресан је скоро сваки 
новинарски дан због кратких ро-
кова, “црне хронике”, непријат-
них саговорника, репортерских 
извјештавања и напорних служ-
бених путовања. Мени су увијек 

н а ј т е ж е 
п а д а л а 
снимања 
за тзв. 
“ ц р н у 
х р о н и -
ку”, јер 
в и д и ш 
страшне 
с т в а р и 
које онда 

пола живота покушаваш да за-
боравиш. Ипак, није све тако 
црно, на срећу, има много више 
дивних сусрета и локација, иску-
става и пријатних људи. Међу 
новинарима је много интелекту-
алаца, који се разумију у поли-
тику, економију, културу и спорт. 
Новинарско бреме је изузетно 
тешко, али ја сам сасвим си-
гурна да, нажалост, само нови-
нари и чланови њихових поро-
дица истински разумију колико 
је то одговоран и тежак посао. 
Новинари су многима постали 
најбољи сарадници, у тренутку 
када су одлучили да изађу из 
новинарске бранше, али само 
из једног разлога, јер су прошли 
тешку школу. Баш због новинар-
ске одговорности, плате би тре-
бало да буду много више и то ће 
вам рећи сви новинари - сматра 
наша саговорница. 
Вили ово није прва награда. 
На 23. Интернационалном 
фестивалу репортаже и ме-
дија “ИНТЕРФЕР” у Београду, 
у категорији друштвено-од-
говорне репортаже, освојила 
трећу награду за документарни 
филм “Спас” рађен у продук-
цији РТРС-а, посвећен значају 
трансплантације.

Б. Дакић

Гордана Вила, добитник Награде “Срђан Алексић”

НОВИНАРСТВО ЈЕ 
ОДГОВОРАН 
И ТЕЖАК ПОСАО
Новинар Радио-телевизије Републике Српске, Гордана Вила, добит-
ник је новинарске награде „Срђан Алексић“. Вила је награду добила 
за прилог о законским и другим препрекама у остваривању права на 
персоналног асистента. Како каже, ово признање јој много значи, јер 
је њен професионални рад, прије свега, препознат од стране оних 
који долазе из свијета новинарства

Награђене су три новинарске приче 
Гордане Вила, емитоване у емисијама 
“Печат” и “Хроника Поткозарја”. Једна 
од награђених прича говори о потреби 
за издвајањем новчаних средстава из 
градског буџета, за потребе ангажмана 
персоналног асистента лицима с по-
тешкоћама у развоју, друга је посвеће-
на социјално-непрофитном стано-
вању, а трећа запошљавању свршених 
средњошколаца ометених у развоју. 
Прилог о потреби за издвајањем нов-
чаних средстава за потребе ангажма-
на персоналног асистента, посвећен 
је борби самохраног оца који брине о 
тешко болесном шеснаестогодишњем 
сину. Након емитовања овог прило-
га, стигла су обећања из приједорске 
Градске управе и локалног парламен-
та да ће средства за ове намјене бити 
издвојена из буџета Града Приједора 
и да породице, попут ове у прилогу, 
више неће морати персоналног аси-
стента свакодневно плаћати из вла-
ститог џепа.Гордана Вила и други награђени

Са једног од терена (Из архиве)
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Репортаже Репортаже

Сложене математичке задат-
ке Селма је рјешавала још у 
основној школи, а сада је, као 
гимназијалку, више интересује 
физика. Кренула је стопама 
старије сестре Хане, иначе ово-
годишњег ученика генерације 
приједорске Гимназије и бруцо-
ша Електротехничког факулте-
та у Сарајеву. 
- Оно што ме фасцинира код 
физике и математике је могућ-
ност да се на велики број на-
чина дође до истине и тачног 
рјешења. Физику сам посебно 
завољела у средњој школи, јер 
она обједињује двије компонен-
те, математичку и логичку, те 
као таква има реалну и видну 
примјену у свијету у ком живи-
мо. Истина је да познавањем 
закона физике, уобличених ма-
тематичким изразима, имате 
прилику да схватите све појаве 
и феномене који вас занимају, 
што је мене посебно привукло 
- каже Селма, која је освојила 
бронзану медаљу на “Новем-
барском кампу физике” у Са-
рајеву. 
Својим вршњацима поручује 
да у свијет науке не уплове 
са било каквим предра-
судама о томе колико је 
тешко и мучно се тиме 
бавити, већ да одаберу 
науку или област која 
их заиста интересује, 
те да се томе посве-
те и дају свој мак-
симум. Како каже, 
и н т е р е с о в а њ е 
је предуслов 
успјешности у 
било чему, 
тако и у фи-
зици. Се-

стра Хана јој је велики узор у 
животу, али исто тако и велика 
подршка. 
- Слободно могу рећи да сам 
имала изразиту предност, јер 
сам увијек њу могла питати за 
било какве нејасноће у 
вези са градивом, 
она ми је прва 
показала сву 
љепоту фи-
зике, те 
смо зајед-
но училе 
и вјеж-
бале - 
п р и ч а 
н а м 
Селма. 
Хана је 
у с п ј е -
ш а н 

студент Електротехничког фа-
култета у Сарајеву, а гимна-
зијске дане у Приједору памти, 
прије свега, по пријатељима 
које је стекла, а и по доста рада 

и труда који су били 
уложени како 

би се ост-
варили 

д о -

бри резултати. 
- Гимназија је школа са великим 
бројем талентованих ученика и 
зато је била посебна част бити 
одaбрана за ученика генера-
ције. То ми је дало додатни 
вјетар у леђа и мотивацију да 

будем још боља - каже 
Хана и додаје да јој 

је драго што је 
сестра Селма 

наставила ње-
ним путем у 
истој школи.  
- Јако ми је 
драго што 
с е с т р а 
д и ј е л и 
моју љу-
бав пре-
ма фи-

зици и 

увијек нам је лијепо када зајед-
но вјежбамо, јер неке области 
боље иду њој, а друге мени. 
Mожемо помоћи једна другој и 
на тај начин најбоље савладати 
одређено градиво - прича она. 
Каже да је љубав према физи-
ци природна свим људима, јер 
још као дјеца желимо сазна-
ти што више о начину на који 
свијет функционише, али чини 
joj се да се доста ученика пре-
падне рачунског дијела физике 
и да им због тога физика није 
омиљени предмет. 
- Свакако је суштина физике у 
разумијевању природних поја-
ва, а тај рачунски дио углавном 
служи за доказивање теорија и 
примјене закона физике у пра-
кси. Управо та могућност да се 
уз познавање закона физике 
могу објаснити појаве из сва-
кодневног живота је оно што је 
мене фасцинирало и подста-
кло да више времена посветим 
физици, а математика је ту као 
оруђе које нам је потребно да 
бисмо уобличили законе фи-
зике и примјењивали их и због 
тога је добро познавање ма-
тематике потребно и сваком 
физичару - каже Хана која 
је сада успјешан студент на 
смјеру аутоматике и елек-
тронике. За овај смјер каже 
да јој је добра основа за 
наставак школовања у 
области роботике, којом 
би се вољела бавити у 
будућности. И поред 
великог одрицања и 
рада, сестре нађу вре-
мена за себе. Бројна 
такмичења донијела 
су им бројне награ-
де и признања, али и 
пријатељства са вр-
шњацима који дијеле 

слична интересовања. 
Tо није све, одлично 

играју шах, волонтери 
су Црвеног крста... Једна 

другој су узор и подршка.

М. Шодић

Прича сестара Будимлић из Приједора 

Како је то када у породици имате два физичара, најбоље знају сестре Хана и Селма Будим-
лић из Приједора, које математику и физику имају у малом прсту. Признаћете, то је права 
ријеткост, а њих двије су се издвојиле својим знањем и бројним наградама које су освоји-
ле на такмичењима 

Љубав према фи-
зици природна je свим 

људима, јер још као дјеца 
желимо сазнати што више о 

начину на који свијет функ-
ционише, али доста учени-
ка се препадне рачунског 
дијела физике и због тога 

им физика није 
о м и љ е н и 

предмет. 

КАДА ФИЗИКА 
ПОСТАНЕ 
ЗАНИМАЦИЈА 

Хана Будимлић Селма Будимлић

Једна другој узор и подршка 
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За сваког понештоЗа сваког понешто

ПРИЈЕДОРСКИ
ИНФОРМАТОР

ВОЗОВИ

АУТОБУСИ

КИНО “КОЗАРА”

ИЗЛОЖБЕ

ТЕЛЕФОНИ
Информације 1185
Тачно вријеме, температура 125
Полиција 122, 232-811
Хитна помоћ 124
Ватрогасци 123
Такси 231-755
Општина 245-120, 245 100
Туристичка организација 243-030
Аутобуска станица 240-150 
Градски превоз 484-723 
Жељезничка станица 211-021 
Метеоролошка станица 232-285 
Кино “Козара” 211-258, 211-259 
Градска читаоница 211 477
КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА 
Водовод 237-718
Топлана 231-779 
Електродистрибуција 233-031 
УСТАНОВЕ
Библиотека 211-324 
Позориште 211-116 
Музеј 211-334 
Галерија 213-305 
Болница 238-411 
Суд 211-420 
ХОТЕЛИ
Приједор 234-220 
Монумент 483-777, 490-555
АПОТЕКЕ
Козара 231-202 
Шеснаести мај 242-860
Апотека “Јереза” 213-222 
Апотека “8. март” 239-581 
Апотека “Урије” 239-130, 239-131 
Др Ступар 212-850

Приједор - Бањалука: 5:21, 7:34, 15:58, 
19:35.
Приједор - Нови Град: 8:39, 20:45. 
Приједор - Добрљин: 5:18, 16:46
Талго воз
4:33 за Сарајево, 21:52 за Бихаћ

Приједор - Бањалука:(5:00 нe суб. и 
нeд) 5:30, 6:15, 6:30,(6:50 нe нeд.) 7:00,
( 7:35, 7:45, 7:50 нe нeд.),7:55,
( 8:30 нe нeд.), 8:50, 9:45, 10:00, 10:30, 
(10:55 нe суб.и нeд.), 11:30,(12:35 
нe нeд), 14:00, (14:30 нe нeд.),15.00, 
15:15,15:45,(16:40 нe суб. и нeд.), 
17:00,17:15,17:40, 18:00,18:05,19:00,19:
30,19:55,22:00.
Приједор - Сански Мост:(6:30 
нe нeд.), 7:35, (7:40 кaд рaдe 
шкoлe),8:00,9:35,(10:30 нe нeд.), (12:40 
нe суб. и нeд.), 13:40, 15:40,  17:45.
Приједор - Нови Град:  6:30,  8:45, 10:20, 
(11:30 нe нeд.),  13:00,(14:00 нe суб. и 
нeд.), (15:00 нe нeд.), 16:30, (17:50 нe 
нeд.), 18:05,(19:00 кaд рaдe шкoлe), 
20:40. 
Приједор - Козарска  Дубица:(6:42 кaд 
рaдe шкoлe), 12:50, (13:30 кaд рaдe 
шкoлe), (14:40 нe суб. и нeд.), (15:50 нe 
нeд.),  (19:00 кaд рaдe шкoлe),(21:10 кaд 
рaдe шкoлe). 
Приједор - Београд: 6:30, 7:55, 9:45,  
19:30, 19:55 и 22:00.
Приједор - Нови Сад: 9:40 
(сриjeдa,пeтaк,нeдjeљa), (15:45,16:40 
преко Хрватске),
19:00 за Зрењанин, 23:30 за Кикинду 
Приједор - Сарајево: 5:30. 
Приједор - Загреб: 6:30, 10:00, 10:30. 
Приједор - Задар: у сeзoни.
Приједор - Љубљана:10:30, 12:30, 
(17:30 недјељом)

МУЗЕЈ КОЗАРЕ 
Изложба слика “Миланковић 1879-2019” 
СПОМЕН-КУЋА СТОЈАНОВИЋА 
Стална поставка
ГАЛЕРИЈА “СРЕТЕН СТОЈАНОВИЋ”
Изложба портрета - 
Тихомир Илијашевић

Од 16.-22.01. 2020.
 “Дулитл”, авантура, комедија - 3D, 
синхронизован- 18:30
“Лоши момци заувијек”- акција - 20:30

Ослушкује:
Радомир Речевић

ТРЕЋЕ УХО

ВОДОРАВНО: 1. Беспосличарење, 9. Град у сјеверној Италији, 
10. Копча, укосница, 12. Смртоносни вирус у Африци, 14. Тур-
ска мјера за тежину, 15. Пинков водитељ Предраг, 17. Нобело-
вац Андрић, 18. Кисеоник, 19. Француско-италијански сликар 
Гијом, 21. Два иста слова, 23. Метеоролошка појава, 24. Прво 
слово, 25. Шумска креда, 27. И један и други, 28. Симбол та-
лијума, 29. Вододерина, 31. Зевсова мајка, 32. Софра љубави 
(гр.), 33. Главни град Швајцарске, 34. Срчани поремећај. 

УСПРАВНО: 1. Период, раздобље, 2. Спарина, 3. Нагла ма-
лаксалост, 4. Четврти самогласник, 5. Тринаесто и 30. слово 
ћирилице, 6. Индијско-пакистанска ријека, 7. Гранични порез, 
8. Прождрљиве, 9. Хрватска пјевачица Тереза, 11. Неморалан, 
13. Бранилац вјере, 16. Фудбалер Бајерна Давид, 20. Хрватска 
нафтна компанија, 22. Мемла, 26. Врећа од кострети, 28. Зе-
мља (лат.), 30. Бивши сарајевски комбинат, 31. Име слијепог 
пјевача Чарлса, 33. Симбол бизмута, 35. Ознака метра.  

Р. Речевић

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ

На данашњи дан, 17. 
јануара 1964. годи-
не, у Београду је умро 
Ђорђе Андрејевић Кун, 
српски сликар и гра-
фичар, творац идејних 
рјешења за ордење и 
грб нове југословенс-
ке државе, формиране 
1943. године на Другом 
засједању АВНОЈ-а 
у Јајцу. Са 27 година, 
на анонимном конкур-
су, на коме је учество-
вало 56 умјетника из 
Југославије, добио је 
и прву награду за грб 
града Београда који је 
и данас, 89 година од 
усвајања, званични грб 
главног града Републи-
ке Србије.

Ђорђе Андрејевић 
Кун је рођен 31. марта 
1904. године у Вроц-
лаву, Пољска. Био је 
члан Српске акаде-
мије наука и уметности 
и учесник Шпанског 
грађанског рата и На-
родноослободилачке 
борбе од њених првих 
дана. Сликарски се 
усавршавао у Италији 
и Француској, а добит-
ник је највиших југосло-
венских признања за 
графику и сликарство. 
Носилац је Партизан-
ска споменице, а уз 
остало Ордена заслуга 
за народ првог реда.

Сјећање: Ђорђе Андрејевић Кун, српски сликар и графичар
ШПАНСКИ БОРАЦ И ТИТОВ ПАРТИЗАН    

Р. Р. 

ЗАНИМЉИВОСТИ
***

Канта за ђубре на француском се каже „пубел“, а 
тако је названа у част Кристијана Пубела, човјека 
који је у 19. вијеку први увео нарочите посуде за 
смеће у Паризу. 

***
У свијету се узгаја око седамдесет врста пасуља и 
од њега се справља више од три стотине јела. 

***
Стручњаци су израчунали шта је неопходно да би 
се путници у аутобусу осјећали удобно: сједиште 
мора бити широко најмање 60 центиметара, а од 
једног наслона до другог раздаљина најмање један 
метар. У пракси се ове величине редовно смањују 
јер се комфор жртвује успјешном пословању град-
ског саобраћаја. 

***
Прибадача или зихернадла била је позната још 
прије 2.000 година.

***
Један од највећих пожара у свјетској историји до-
годио се 1871. године у Чикагу. Пожар је харао 27 
сати и уништио 18.000 зграда а иза себе оставио 
95.000 бескућника као и штету од ондашњих 196 
милиона долара у злату. 

1706. - Рођен Бенџамин Френклин, амерички научник и 
политичар. 
1863. - Рођен Константин Станиславски, руски позо-
ришни глумац, театролог и редитељ.
1919. - САД купиле од Данске Дјевичанска острва.
1920. - У САД забрањена производње и продаја алко-
хола.

1942. - Рођен  Мухамед Али, амерички боксер.
1946. - У Лондону одржана прва сједница Савјета без-
бједности УН.
1995. - У земљотресу у јапанском граду Кобе погинуло 
више од 6.400 људи, а материјална штета процијењена 
на 85,5 милијарди долара.
2008. - Умро Боби Фишер, свјетски шаховски првак. 

НА ДАНАШЊИ ДАН

Рјешење из прошлог броја: бонвиван, крте, Дилан, Рапид, 
сапи, отоман, рој, т, ратанија, ка, ризик, г, ови, рит, та, састав, 
бор, труст, сита, истинито. 

КАМЕН ТЕМЕЉАЦ 
Камен темељац је и наша неискориштена шанса! 

Кад би их сабрали никла би пристојна грађевина. 
 

НЕШТО ВИШЕ 
Да разјаснимо још нешто.

Да је Платон жив сигурно би пожелио нешто више 
од платонске љубави. 

 
СЛАБА ВАЈДА 

Слаба вајда од избора.
Не можемо им ништа.

 
ЗАЛУДНА РАБОТА  

Шта му вриједи што режи и лаје.
Још се није нашао неко ко би га удомио.

 ШТА БИРАТЕ? 
Договор је увијек битан.

Шта бирате: лијепу ријеч или - пиштољ?

ДНЕВНА ДОЗА 
Крпе и спужве у руке! 

Стално просипају глупости. 

Ђорђе Андрејевић Кун
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Посјета европским метропола-
ма увијек је добар избор, барем 
за оне којима никада доста пу-
товања. Ми смо се овај пут од-
лучили за Милано. И нисмо по-
гријешили. Након 13 сати вожње 
аутобусом, посљедњег дана 
2019. године, стигли смо у овај 
италијански град и при самом 
уласку у центар могло се закљу-
чити да је то, заиста, престони-
ца моде, фудбала, индустрије и 
богатих Италијана. Не недостају 
му ни импресивне грађевине, 
а једна од најпознатијих је Ми-
ланска катедрала. Смјештена у 
самом центру града, свакоднев-
но је у средишту пажње бројних 
туриста, а ријетки су они који 
могу остати равнодушни на њен 
величанствен изглед. Информа-
ција да је грађена више од че-
тири вијека ме изненадила, све 
док је нисам видјела. Тада сам 
схватила да је за све детаље на 
катедрали заиста било потребно 
доста времена, о умијећу и стр-
пљењу да се не говори. Мени су 
посебно биле импресивне скулп-
туре, украси и разне фигуре 
уклесане у ову, једну од највећих 
цркава на свијету. О њеној уну-
трашњости, нажалост, не могу 
говорити, јер иако сам имала на-
мјеру, због дугих редова чекања, 
одустала сам од уласка. Такође, 
постоји могућност пењања на 
врх катедрале, одакле се про-
стире поглед на г р а д . 
М е ђ у т и м , 
због ве-
л и к е 
г у ж в е 
нисам 
доче -
к а л а 
р е д 
з а 

лифт. 
Нисам пропустила испијање 
Аперола на једној од најатрак-
тивнијих тераса са које се пружа 
поглед на чувену катедралу. За 
16 евра добијете овај познати 
италијански аперитив и храну, 
односно парче специјалитета 
којем не знам име, знам само 
да му је тјестенина главни са-
стојак, што није изненађујуће 
када је Италија у питању. У ту 
цијену  урачунат је и поглед на 
град и катедралу. Бројни туристи 
из цијелог свијета по неколико 
сати чекају својих пет минута 
како би изашли на малу терасу 
“са погледом” и фотографисали 
се. Међу њима били смо и ми. 
Имали смо срећу, па нисмо чека-
ли дуже од 10 минута. Вриједило 
је. Поглед јесте диван, а надам 
се да сам бар дио те љепоте 
успјела дочарати фотографија-
ма. Након овог ужитка, упутили 
смо се према Галерији “Виторио 
Емануеле”, коју красе предив-
ни мозаици, стакла и жељезо 
уоквирени у куполе. Подијељена 
је на четири крака, од којих сваки 
има симболе по једног континен-
та, док су на подовима са четири 
стране исцртани симболи четири 
града: Рима, Торина, Венеције и 
Милана. Најатрактивнији је сим-
бол Торина, на којем је приказа-
на фигура бика, око које је увијек 
огромна гужва. Наиме, постоји 
обичај да се, наслоњени петом 
десне ноге на бика, завртите за 
360 степени и замислите жељу. 
Уколико будете успјешни у томе, 
јер није лако стајати на једној 
нози, вјерује се да ће вам жеља 
бити испуњена. Нисам се оку-
шала у томе, јер не вјерујем 
у истинитост таквих прича, 
али надам се да ће се онима 
који су се “вртјели” оствари-
ти жеља и да труд није био 
узалудан. Поред наведеног, 
оно по чему је ова галерија 
препознатљива су бутици 
популарних свјетских брен-
дова, као што је “Гучи», 
«Луј Витон”, “Версаће» и 

бројни други. Овдје 
је отворена и прва 

“Прада” продав-
ница, па ако сте 
љубитељи скупо-
цјене одјеће, ово 
је право мјесто за 

вас. Мене су, 
искрено, више 
о д у ш е в и л е 
г р а ђ е в и н е 
и савршено 
урађени моза-

ици. Након 
упозна -
в а њ а 
са још 
једном 
м и -
л а н -
с к о м 
атрак-

ц и ј о м , 
у п у т и -

ле смо се ка хотелу, те је након 
кратког одмора услиједило спре-
мање за дочек Нове године. 

ДОЧЕК НОВЕ У МЕТРОУ

С обзиром да је хотел од центра 
био удаљен неколико киломе-
тара, за превоз смо одабрали 
метро. Цијена карте у једном 
смјеру је два евра. У вечерњим 
часовима посебно је уочљиво да 
је Милано савршено украшен но-
вогодишњим украсима. Посебну 
пажњу туриста привлачи огром-
на елек-
трич-
на 

Новогодишњи

у Италијипразници

ПРЕСТОНИЦА МОДЕ, 

Импресивне грађевине пред којима тури-
сти стоје у редовима да би поближе разгле-
дали њихову унутрашњост, престижни бу-
тици, укусна кава и високе цијене, утисци 
су из Милана, који посјетиоцима има шта да 
понуди

Дочек за памћење Галерија “Виторио Емануеле”

Замислите жељу и на једној нози 
се окрените за 360 степени



јелка у самом центру, одмах 
поред катедрале. По изласку из 
метроа, примијетили смо да ве-
лики број људи стоји у редови-
ма, чекајући да дођу на главни 
трг, који је главна дестинација за 
дочек најлуђе ноћи. Километарс-
ке колоне биле су са свих стра-
на. У једној од њих затекли смо 
се и ми, али након сат времена 
стајања, схватили смо да нема 

шансе да до поноћи стигнемо 
до трга, тако да смо одлучили 
да још мало прошетамо градом 
и вратимо се у хотел. Нову годи-
ну смо дочекали у метроу. Није 
било спектакуларно, али несва-
кидашње свакако јесте. Памтићу 
дочек 2020. године, сигурно. 
Наредни дан смо искористили 
за шетњу и детаљније упозна-
вање Милана. С обзиром да је 
био нерадни дан, већина музеја 
није радила, тако да је ово путо-
вање прошло без обиласка исто-
ријских знаменитости, од којих је 
најзначајнија Миланска скала, 
која важи за једну од највећих 
оперских кућа на свијету. Уко-
лико се некада поново упутим у 
овај град, то ће ми бити прва де-
стинација, сигурно, јер вјерујем 

да крије непроцјењиво богатст-
во. Што се тиче хране у Милану, 
препоручујем нешто из интер-
националне кухиње, осим ако 
нисте љубитељ испробавања 
нечег новог. Поучена негативним 
искуством из Венеције, пицу ни-
сам пробала, а влада мишљење 
да је она најбоља у јужним краје-

вима Италије. 

ИТАЛИЈАНИМА 
КАФЕНИСАЊЕ 

ГУБЉЕЊЕ ВРЕМЕНА

Сате смо провели у потрази за 
мјестом гдје можемо сјести и 
уживати у дугом испијању кафе. 
Уколико наручите еспресо, до-
бијете сасвим мало кафе на дну 

шоље, јер Италијани овај топли 
напитак пију «с ногу” и не задр-
жавају се у кафићима више од 
10 минута, што је нама готово 
незамисливо. Тако да, уколико 
планирате да дуже уживате у 
кафи, моја препорука је да на-
ручите или дупли еспресо или 
макијато, уколико уопште нађете 
мјесто гдје можете дуже сједи-
ти. Иначе за овај нама омиљени 
напитак потребно је издвојити 
око пет евра, што је за нас мно-
го, али за становнике Милана, 
чија је просјечна плата око 3.000 
евра, то је права ситница. У овом 
граду све је ужурбано, па се дуга 
сједења у локалима сматрају 
губљењем времена. У оквиру 
ове туристичке руте, посјетили 
смо и језера Комо у Италији и 

Лугано у Швајцарској. Уређено 
јесте, али не и очаравајуће, што 
је било довољно да још једном 
схватим да ми имамо многе при-
родне љепоте, које су у потпуно-
сти неискориштене. Утисак који 
носим из Швајцарске, између 
осталог, је уређеност и чистоћа, 
која је, вјероватно, повезана и са 

високим стандардом. И у Мила-
ну је добар животни стандард, 
али се они не могу похвалити чи-
стоћом. У сваком случају, врије-
дило је посјетити овај европски 
град, који нуди за сваког по-
нешто. Уосталом, након сваког 
путовања постајемо богатији за 
нове успомене и искуства.
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Б. Дакић

ФУДБАЛА И БОГАТАША

МИЛАНО

Замислите жељу и на једној нози 
се окрените за 360 степени

Детаљи на катедрали

АПЕРИТИВ С 

ПОГЛЕДОМ
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НЕМА РАКИЈЕ 
ДО ОНЕ СА 
ОБРОНАКА 
КОЗАРЕ

Милорад Чопрка из Бабића

Козара је идеална за воћарст-
во, а посебно за производњу 
шљиве, тврди Милорад Чопрка 
из села Бабићи који под воћем, 
углавном шљивом, има око три 
хектара. Његова породица, како 
каже, пољопривредом се бави-
ла одувијек, а посебно произ-
водњом шљиве коју су најчешће 
претварали у ракију. Милорад, 
иако у позним годинама и сам у 
домаћинству, још увијек не од-
устаје од те традиције. Додаје 
да ракија од шљива са оброна-
ка јужног дијела Козаре не може 
бити лоша. Посебно ако је «пе-
чена” од аутохтоне “савке” која је 
по квалитету изнад сваке друге, 
али ју је, нажалост, у посљедње 
вријеме преполовила болест 
шарка. Овај вриједни домаћин, 
који је пензију зарадио у Руднику 
у Омарској, сматра да би једна 
млада породица на Козари мо-
гла солидно да живи од воћарст-
ва и мањег стада оваца.
- Наравно, само ако би били 
вриједни, јер ништа не пада с 
неба. Имам воћњаке и триде-
сетак оваца које их 
одржавају да не 
зарасту, а то је 
довољно да се 
живи солид-
но. Међутим, 

већина младих отишла је из 
села. Нису себе видјели у ово-
ме. Вјероватно зато што смо 
удаљени од града и што на селу 
човјек мора више радити. Међу-
тим, ни тај рад није тежак ако се 
воли. Осим тога, сезонски је па 
има период кад човјек може и 
одмарати - прича нам Милорад 
показујући у своме подруму бу-
рад ракије. Појашњава да је за 
добру ракију битан колико по-
ложај воћњака, толико и други 
фактори међу којима хигијена и 
квалитет шљиве која се користи 
за производњу овог алкохолног 
пића.
- Овај дио Козаре сунчан је ције-
ли дан. На толикој је надморској 
висини да су магле ријетке, за 
разлику од Приједорског поља. 
Тако се овдје добије слатка 
шљива, јер познато је да сун-
це у воћки производи шећер. 
Осим тога, за добру ракију бит-
не су и посуде, каце у које 
се стављају шљиве. 
Оне морају бити чи-
сте и без икаквих 
страних при-

мјеса. При 

вађењу комовице, неопходно 
је скинути колач како се не би 
осјетила киселост у ракији. Када 
се ракија испече у котлу, важно 
је да одстоји у бурету које треба 
бити направљено од храстовог 
дрвета. Ако се све ово поклопи, 
ракија мора бити добра - каже 
Чопрка додајући да вади ракију 
јачине 45 степени, што је довољ-
но јако да се може попити и која 
чашица више. Све то научио је 
од оца, који је имао котао. Уз 
њега је, од своје 15. године, на-
учио пуно тога.
- Не само да сам научио пећи ра-
кију, него је и пити. (смијех) Кроз 
године, пуно се тога промијени-
ло у овом занату, само је квали-
тет ракије остао исти - каже Ми-
лорад додајући да његова ракија 
има пуно муштерија, јер ко је 
једном проба, доћи ће поново у 
Бабиће. 
Дуге зимске ноћи овом домаћину 
су досадне, вели, јер је научио 
да увијек нешто ради. 
- Срећом, имам тридесетак ова-
ца па преко зиме мало око њих, 
а навече уз телевизор. Понекад 
и он досади, а ја узмем фрулу 
па засвирам. Раније сам свирао 
и поткозарску тамбуру, али како 
сам мало исјекао прсте на ци-
кулару, више не могу. Зато је ту 
увијек на столу фрула са којом 
се дружим у дугим зимским 
ноћима - вели нам Милорад.

П. Ш.

- Седамдесет три су ми годи-
не, али још сам способан да 
се бавим производњом ракије 
и узгојем оваца. Тренутно 
имам око 3.000 стабала воћа, 
углавном шљиве. Сваке го-
дине, ако је родна, испечем 
од 300 до 500 котлова ракије 
коју продајем без проблема, 
јер је квалитетна

Осим квалитет-
ног плода, за добру 

ракију важне су каце 
у које се стављају шљи-

ве. Оне морају бити чисте 
и без икаквих примјеса. При 
вађењу комовице, неопходно 
је скинути колач како се не би 
осјетила киселост у ракији. 
Када се ракија испече у кот-

лу, важно је да одстоји у 
бурету од храстовог 

дрвета.

У подруму поред буради са ракијомУ зимским ноћима забавља се уз фрулу

Годишње спреми до 500 котлова шљиве
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ЗдрављеЗдравље

НАМИРНИЦЕ КОЈЕ БИЛДАЈУ ИМУНИТЕТ
За борбу против бакте-
рија и вируса наш орга-
низам нема јачег оружја 
од снажног имунитета, 
који се гради редовном и 
здравом исхраном. Ове 
намирнице уврстите у 
оброке, оне које можете 
комбинујте с медом и бу-
дите сигурни да чините 
много.
Шпинат

Због значајног садржаја фо-
лата који помажу организму у 
прављењу нових ћелија и по-
правци ДНК, шпинат мора да 
буде на трпези. Он је хранљив, 
богат влакнима, антиоксидан-
сима и витамином Ц. Највише 
користи имаћете ако је сиров 
или кратко бланширан.

Јогурт

Мање су шансе да се прехла-
дите ако пијете шољу дневно. 
Када бирате јогурт, обратите 
пажњу на листу активних кул-
тура, као и на то да ли садржи 
витамин Д. Недавно је указано 
на везу између ниског нивоа 
витамина Д и повећаног ризика 
од прехладе и грипа.

Бадеми

Четвртина шољице или око 20 
грама довољно је да покрије 
скоро половину дневних потре-
ба организма за витамином Е, 
који подиже имунолошки сис-
тем. Бадеми садрже Б витами-
не, рибофлавин и ниацин, који 
помажу у опоравку од стреса.

Цитрусно воће

Грејпфрут, наранџе, манда-
рине и лимун су воћке богате 
витамином Ц и флаваноиди-
ма, природним хемијским је-
дињењима која чувају имуно-
систем. Чаша сока од наранџе 
дневно препоручује се наро-
чито пушачима, јер витамин Ц 
уништава никотин.

Ђумбир

Захваљујући специфичном са-
стојку гингеролу, дјелује про-
тивупално и умирује болове. 
Коријен ђумбира садржи 12 ан-
тиоксиданата који штите орга-
низам од оксидативног стреса, 
подстичу избацивање токсина 
и тако нам помажу да се избо-
римо с вирусима.

Још су древни Кинези знали да 
чаша топле воде којом започ-
нете дан може имати бројне 
добробити за организам. Наво-
де како постоје бројне користи 
од конзумације топле воде, а 
ово су само неки од њих.

Помаже код 
мршављења
Иако због топле воде нећете 
изгубити килограме, она може 
помоћи у том процесу. Нутри-
ционисти тврде да чаша топле 
воде с лимуном подстиче мета-
болизам, а због тога ће тијело 
током дана потрошити више 
калорија.Испијање топле воде 
додатно чисти пробавни сис-
тем и спречава надутост те ће 
помоћи излучивању вишка те-
кућине у тијелу.

Чисти синусе
Чаша топле воде може по-
моћи код симптома инфекције 
горњих дисајних путева. Код 
људи са зачепљеним носом 
може помоћи у чишћењу и 
отварању дисајних путева, а 
топлина ће брже прочистити 
слуз. Температура текућине 
коју пијемо може утицати и на 
симптоме прехладе.

Помаже зубима
Стоматолози кажу да је топла 
вода бољи избор за здравље 
зуба и протетику. Неке бијеле 
пломбе због хладне воде могу 
се стиснути и на тај начин од-
војити од зуба. Упозоравају да 
припазите да вода није прев-
рућа, јер може оштетити ца-

клину, а препорука је пити воду 
собне температуре.

Одлична за пробаву
Топла вода проширује крвне 
судове и стимулише проток 
крви према цријевима, па на 
тај начин помаже пробави. Ако 
попијете чашу топле воде на 
празан желудац, она ће одмах 
појурити према цријевима гдје 
је и најпотребнија. За разлику 
од хладне, топла вода брже хи-
дрира. У комбинацији с храном 
брже отапа масти, које су због 
тога лакше пробављиве.

Чисти токсине
Топлина воде подиже топли-
ну тијела узрокујући знојење, 
а кроз зној излучујемо штетне 
спојеве из тијела. Ако топлу 
воду пијете сваки дан и дода-
те јој мало лимуна, помоћи 
ће успоставити равнотежу ки-
селине коју уносимо храном. 
Ако нисте љубитељ лимуна, 
покушајте пити зелени чај који 
смањује број слободних ради-
кала у тијелу.

Смањује болове
Мишићи ће се грчити ако пије-
те хладну воду, али топла вода 
подстиче проток крви према 
ткивима и омогућује опуштање 
мишића. То помаже код свих 
врста болова, од менструалних 
грчева до болова у зглобовима. 
Додатно, ако попијете топлу 
воду прије одласка у кревет, 
брже ћете заспати и осјећаће-
те ситост дуже, па се нећете 
ноћу будити ради хране, а про-
будићете се освјежени.

ШТА СВЕ МОЖЕ 
ЧАША ТОПЛЕ ВОДЕ? 

Намирнице које требате 
имати у кући

Стоп прехлади 

Здраво и једноставно за припрему

Чаша топле воде за здравље

 Укусни и врући напитак од ђумбира утоплиће “хладне” кости и помоћи вам да се одупре-
те прехладама, те многим другим здравственим бољкама.

 Састојци:

 • грумен свјежег ђумбира
 • 1 литра воде
 • 3 мале кашике меда
 • 1 лимун

 Припрема:
 Огулите коријен ђумбира и нарежите га на танке кришке. Ставите ђумбир у лонац и 
прелијте га водом, па ставите кухати тај ароматични коријен барем 15 до 20 минута на умјереној 
температури. Након тога макните га с ватре и пустите да одстоји још барем пет минута. Одвојите 
ђумбир од текућине, текућину засладите домаћим медом и закиселите лимуном по жељи и пијте 
вруће.

ТОПЛИ НАПИТАК КОЈИ УБЛАЖАВА 
СИМПТОМЕ ПРЕХЛАДЕ И ВИРОЗЕ
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Спортски времеплов Спортски времеплов

Припремио: З. Јелић

Aкo у спoртским кругoвимa спoмeнe-
те Приjедoр, jeднa oд првих aсo-
циjaциja бићe Aeрoклуб “Приjeдoр”. 
Пилoти, jeдриличaри и пaдoбрaнци 
из грaдa нa Сaни дoбрo су пoзнaти. 
Свoje пoчeткe aвиjaциja у Приjедoру 
имa у Другoм свjeтскoм рaту. Te 
1942. нa Уриje je слeтиo Фрaњo Клуз, 
лeтeћи нa “Пoтeзу 25”, a нaкoн тoгa 
и Руди Чajавeц и Mилутин Jaзбeц 
нa “Брeгe 19”. Биo je тo пoчeтaк пaр-
тизaнскe aвиjaциje, aли и пoчeтaк 
oрганизoвaнoг лeтeњa. Упрaвo ћe нa 
Уриjaмa, дeцeниjу кaсниje, сa рaдoм 
пoчeти Аeрoклуб. Иницијативна скуп-
штина за оснивање Клуба одржана 
је 4. марта 1952. Рођен је Аероклуб 
„Козара“. Касније је носио и друге на-
зиве, и то „Прва партизанска авија-
ција“, и овај данашњи „Приједор“. 
Прва секција формирана при Клубу 
била је падобранска, јер се рачунало 
да ће то привући највише чланова. 
Падобранску обуку у то вријеме изво-
дио је Сергеј Анциферов, наставник 
физичког васпитања у приједорској 
гимназији, те Бранко Топић. Будући 

да Аероклуб тад није имао ниједан 
ваздухоплов, први скокови у Прије-
дору извођени су из авиона који је 
долетио из Вршца. Тад је први скок 

имало 30 младих падобранаца,  Тог 
24. маја први је скочио Бранко Топић, 
а прва дама која је скочила била је 

Здравка Обрадовић. Послије падо-
бранске, убрзо је формирана моде-
ларска секција, која је послужила као 

полазна степеница у освајању небес-
ких висина. Године 1954. формира-
на је једриличарска секција, а прва 
летјелица била је „Рода“. Први при-
једорски пилоти једрилице били су 
Владо Абрамовић, Михајло Балдић, 
Павле Божић и Мато Шарић. Ништа 
од свега овога не би било могуће без 
секције пилота за моторно летење. 
Први авион приједорски аероклуб 
добио је двије године по оснивању, 
а ријеч је о моделу „Тројка“. Била је 
то награда за рад на популаризацији 
ваздухопловства. То су били почеци 
Клуба, који ће у Приједор довести 
свјетску једриличарску и падобран-
ску елиту на такмичењима „Бланик 
куп“ и «Петровдански падобрански 
куп“. Чланови Аероклуба својим ре-
зултатима на свјетским такмичењима 
пронијели су име града на Сани.

►НА НЕБУ ИЗНАД КОЗАРЕ

Куглање је спорт који има дугу тради-
цију у Приједору. Педесетих година 
прошлог вијека изграђена је земља-
на стаза у Приједору, добро позна-
та „Стара куглана“. Експанзија овог 
спорта на овом простору почиње у 

Љубији, гдје је 1965. изграђена кугла-
на. На истом том мјесту 1981. била је 
постављена прва аутоматска кугла-
на. Дотад су се чуњеви постављали 
ручно, а како се они старији куглаши 
сјећају, то је био задатак млађих који 

су тек улазили у овај спорт. Годи-
не 1985. гради се још једна куглана, 
и то у Хотелу „Приједор“. У цијелом 
том периоду, па до ратних збивања, 
у Приједору је било регистровано де-

сет куглашких клубова, што довољно 
говори о популарности спорта. Нају-
спјешнији је био љубијски „Рудар“, 
који се такмичио у Републичкој лиги 
БиХ.

►КУГЛАЊЕ И ПРИЈЕДОР ЗАЈЕДНО ПРЕКО 70 ГОДИНА

Моделарство, улазна врата у свијет ваздухопловства

Приједорски падобранци увијек међу најбољима

 Почеци једриличарства

Популаран спорт

Прва аутоматска куглана у Љубији
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ЧитуљеОгласи

	 Обавјештава	се	јавност	да	је	на	сједници	Скупштине	Града	При-
једора,	одржаној	 	24.12.2019.	 године,	донесена	Одлука о приступању 
изради Регулационог плана дијела централног подручја Приједора 
између десне обале Сане и дијелова улица Краља Петра I Ослобо-
диоца, Радничкe и Српских великана - Радни назив „Сана Б-1“	(„Сл.	
гласник	Града	Приједора“	бр.	14/19).	У	току	су	припремне	активности	на	
прикупљању	приједлога	и	 сугестија	 за	појединачна	планска	рјешења	у	
склопу	обухвата	Плана.

	 Израдом	Регулационог	плана	биће	обухваћено	подручје	у	укупној	
површини	од	око	4,5	ha.	Обухват	Плана	приказан	је	на	карти	и	уз	Одлу-
ку	о	приступању	изради,	биће	изложен	у	просторијама	Градске	управе	
Града	Приједора	(огласна	табла	Одјељења	за	просторно	уређење	на	II	
спрату)	и	на	web-site-у	Града:	http://www.prijedorgrad.org/.	

 ПОЗИВАЈУ СЕ заинтересована лица, власници некретнина, 
корисници простора и учесници у његовој изградњи и уређењу, да 
учествују у изради Плана ДОСТАВЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПРИЈЕДЛО-
ГА И СУГЕСТИЈА за планска рјешења на земљишту или објектима у 
њиховом власништву. 

																				ПРАВОВРЕМЕНИМ	УКЉУЧЕЊЕМ	У	ПРОЦЕС	ПЛАНИРАЊА,	
СТВАРАТЕ	ПРЕТПОСТАВКЕ	ЗА	УСПЈЕШНУ	РЕАЛИЗАЦИЈУ	ВАШИХ	ИН-
ВЕСТИЦИОНИХ	НАМЈЕРА	И	ПОТРЕБА,	КАО	И	УСЛОВА	ЗА	УСПЈЕШНУ	
ЗАШТИТУ	И	РЈЕШАВАЊЕ	ПОТРЕБА	ОД	ЈАВНОГ	ИНТЕРЕСА.	

	 Писмени	приједлози	и	сугестије	достављају	се	путем	протокола	
Градске	управе	Града	Приједор	-	Одјељењу	за	просторно	уређење	у	фор-
ми	дописа	до	03.02.2020. године.	
  
																				Потребне	додатне	информације	у	вези	са	наведеним	актив-
ностима	могу	се	добити	у	Одјељењу	за	просторно	уређење	(канцеларије	
бр.	53	и	55,	II	спрат	зграде	Градске	управе).

	Одјељење	за	просторно	уређење

	„ТОПЛАНА“	а.д.	Приједор

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е
 НОВОГОДИШЊА АКЦИЈА 

 - ОТКУП ДУГА УЗ ПОГОДНОСТИ

	 Управа	 	 „Топлана“	а.д.	Приједор	одлучила	се	 	да	 	и	ове	 године	
проведе

 НОВОГОДИШЊУ АКЦИЈУ -  ОТКУП  ДУГА УЗ ПОГОДНОСТИ,	
која	је		ограниченог	временског	трајања:	проводи се од 15.12.2019. до  
31.01.2020. године.	

 НОВОГОДИШЊА АКЦИЈА -  ОТКУП  ДУГА УЗ ПОГОДНОСТИ 
проводи	се	под	сљедећим	условима:

	 1.	Корисницима	који	једнократно	уплате	цјелокупан	износ		глав-
ног	дуга	са	стањем	на	дан	30.11.2019.	године,	отписује се 100 % износа 
обрачунате и задужене  затезне камате.
 
	 2.	Корисници	који	су	утужени,	да	би	остварили	погодност	коју	пру-
жа	Новогодишња	акција	откупа	дуга	дужни	су	уплатити	уз	главни	дуг	и	
износ	судских	и	адвокатских	трошкова	за	године	за	које	су	утужени.

	 Позивамо	 све	 кориснике	 услуге	 гријања	 пословних	 простора	 и	
стамбених	јединица	да	искористе	погодности	НОВОГОДИШЊЕ АКЦИЈЕ 
ОТКУПА ДУГА	и	измире	своје	дуговање	према	Топлани	на	вријеме,	чиме	
би	избјегли	утужење	и	наплату	судским	путем	са		трошковима	поступка.	

	 	 	 	 	 	 						УПРАВА	
	 	 	 	 	 „ТОПЛАНА“		а.д.		ПРИЈЕДОР

	 O	prodaji	nekretnine	u	sudskom	postupku	koja	se	odnosi	na	Stambeno-
poslovni	objekat	u	Prijedoru,	Ulica	Prote	Mateje	Nenadovića,	Prijedor,	bivša	
Murselova	kuća	i	restoran.	

	 Površina	poslovnog	objekta	u	prizemlju	168	m2,	stambenog	na	sprat	
83	m2	 i	 potkrovlja	 54	m2,	 i	 stan	 površine	 46	m2,	 ukupno	 351	m2.	 Pored	
osnovnog	objekta,	postoji	i	pomoćni	objekat	površine	53,60	m2.

	 Drugo	 ročište	 javne	 prodaje	 nekretnine	 održaće	 se	 22.01.2020.	
godine	u	11,30	časova	u	zgradi	Osnovnog	suda	u	Prijedoru,	soba	broj	P28.	
Početna	 cijena	na	drugom	 ročištu	 za	prodaju	nekretnine	 iznosi	 149.334,00	
KM.

	 Zainteresovani	 kupci	 dužni	 su,	 prije	 početka	 nadmetanja,	 uplatiti	
osiguranje	u	iznosu	od	10.000	KM.

NLB	Banka	ad	Banja	Luka

OBAVJEŠTENJE Ј А В Н И   П О З И В 

МАЛИ ОГЛАСИ
-	 Продајем	 кућу	 у	 Копривни,	 вода,	 струја,	 телефон,	 са	 11	 дунума	 зе-
мље.	 	Све	информације	на	 телефон	052/	 389	 -	 006	или	065/	 917	 -	 207																																																											
(10432)

-	Издајем	пословни	простор	површине	130м2,	ул.	Степе	Степановића	174	
(бивша	пекара	„Сунце“).	Информације	на	тел.	065	580	151

-	Продајем	купиново	вино.	Тел.	065	430	689

-	Издајем	двособан	 стан	 у	 центру	 града,	 централно	 гријање,	 цијена	 по	
договору.	Информације	на	телефон	066/780-464

Дана	13.1.2020.	године	у	72.	години	живота	преминуо	
је	наш	драги

СРЕТКО БРДАР
(1948 - 2020)

Ожалошћени:	супруга	Вера,	кћерке	Оливера	и	Јована,	
унуке	Марија	и	Анђелка,	 те	остала	родбина,	 кумови,	
комшије	и	пријатељи

12988
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Дана 18.1.2020. године навршава 
се 40 тужних дана откако није са 
нама наш драги

ВУКАШИН 
(Миле) 

ГЛУШАЦ
(1938 - 2020)

Са најљепшим успоменама, чуваћемо те од заборава.
Супруга Невенка, кћерке: Љиља, Сњежана и Сaња са породицама

12973

Дана 18.1.2020. навршава се 40 дана 
од смрти дјевера и стрица

ВУКАШИНА ГЛУШЦА
Из Југоваца

С тугом и поштовањем, снаха 
Даница, братичинке Слободанка и 
Гордана са породицом

12972

Посљедњи поздрав мојој драгој снахи

ЉУБИЦИ

Љубице моја, ти си још једна у низу за 
којима ми срце никад неће престати да 
плаче, а туга боли ће га сваким долазећим данима стезати све 
јаче.
Од њене Драгице 12971

Посљедњи поздрав драгој ујни

ЉУБИЦИ

Од Здравка и Ирене са фамилијама
12971

Посљедњи поздрав 
драгој мајци и супрузи

ЉУБИЦИ ЈУКИЋ
(1949 - 2020)

Из срца теку наше сузе, пече бол и плаче 
душа. Хвала ти за све.
Твоји: супруг Симо, кћерке: Мирјана, Биљана 
и Дијана, зетови, унучад и праунука

12976

Посљедњи поздрав 
драгој мајци и ташти

ЉУБИЦИ ЈУКИЋ

Била си велики ослонац у нашим животима 
и примјер доброте и поштења. Остаћеш у 
најљепшем сјећању у нашим срцима.
Твоји: кћерка Дијана и зет Бојан

12976

Посљедњи поздрав 
драгој мајци, баки и 

ташти

ЉУБИЦИ ЈУКИЋ

С љубављу, поносом и 
поштовањем што смо 
те имали, чуваћемо 
успомене на тебе, твој 
лик, доброту и љубав коју си нам даривала. 
Знала си колико те волимо, али никада 
нећеш знати колико нам недостајеш. 
Твоји: кћерка Биљана, зет Саша, унучад 
Ђорђе и Ања 12976

Посљедњи поздрав 
драгој мајци, баки и 

прабаки

ЉУБИЦИ ЈУКИЋ

Хвала ти на пажњи, доброти и љубави коју 
си нам увијек несебично пружала. Почивај у 
миру Божијем.
Твоји: кћерка Мирјана, унуке Бранка, Зорица 
и Александра и праунука Емилија

12976

Посљедњи поздрав 
драгој баки

ЉУБИЦИ ЈУКИЋ
Била си и остала 
најсјајнија успомена на 
дјетињство. Вјечно ћемо 
да те чувамо од заборава 
у нашим срцима.
Твоји: Бранка, Милан и 
Емилија 12976

ЗАХВАЛНИЦА

Породица Јукић за-
хваљује се др Горану 
Предојевићу на указа-
ној помоћи током лије-
чења, и медицинском 
особљу на Гастроен-
теролошком одјелу 
приједорске болнице.

12976
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Дана 21.1.2020. навршава се тужна 
трећа година од смрти наше драге 
мајке и баке

САВКЕ 
(Рођ. Вучковић) 

КУКИЋ
(1936 - 2017)

Ако је смрт угасила свјетло живота, никад неће угасити љубав и 
сјећање на твој лик. Не можемо те вратити, али ћемо те заувијек 

чувати и вољети у нашим срцима и мислима. Бескрајно нам 
недостајеш, драга наша мајко и бако.

Твоји: синови Зоран и Младен, кћерка Мира са породицама

12975

  Посљедњи поздрав 
драгој 

ВИНКИ БРКИЋ
(1959 - 2020)

Од радних колега из Одјељења за финансије

(0001)

Посљедњи поздрав

ВИНКИ БРКИЋ
(1959 - 2020)

Радне колеге из Стручне службе градоначелника

(0001)

Тужно сјећање на вољену сестру и 
тетку

МАРИЈУ БРКИЋ
(19.01.2014 - 19.01.2020)

Твој одлазак оставио је велику тугу 
и празнину у нашим срцима. Била 
си и остајеш са нама у мислима, 
лијепим успоменама и свакодневним 
сјећањима.
Твоји: сестра Ана и сестрић Драги 

12974

Дана 17.01.2020. навршавају се двије 
године од преране смрти наше кћерке, 

мајке, сестре и супруге

ЈЕЛЕНЕ КНЕЖЕВИЋ
(1981 - 2018)

Драги наш анђеле, како вријеме пролази, 
све више нам недостајеш, почивај у 
миру и нека те чувају анђели.
Твоји најмилији: кћерка Емилиа - Милица, 
супруг Даниел, тата Ранко, мама Мира, 
сестра Дражена са породицом, брат 
Слободан и баба Војиславка 12979

Навршава се година дана од смрти 
нашег радног колеге

БРАНКА МАНДИЋА
Од радних колега Одсјека за 
инспекцијске послове града 
Приједора

12980

Десет година од смрти добрих и вољених родитеља. 
Ваша дјеца: Весна, Љиља и Јанко са породицама

Тужно сјећање на драге родитеље

СТАНИМИР ДОКИЋ
(20.1.2010 - 20.1.2020)

12978

АНА ДОКИЋ
(26.8.2010 - 20.1.2020)

Тужно сјећање на драгог 
родитеља

АЛИЈУ СИКИРИЋА
(19.1.2009 - 19.1.2020)

Твоја дјеца: Фикрет, 
Весна, Дино и Денис

12978

Тужно сјећање

МИЛОЈКА 
ДЕРЕТИЋ

(15.1.2016 - 15.1.2020)
Вријеме пролази, али 
сјећање на тебе остаје 
вјечно у нашим срцима.
Твоји најмилији

12981

Дана 18.1.2020. године 
навршава се тужна 

година од смрти наше 
драге мајке и баке

ГОСПЕ 
МУДРИНИЋ
(1931 - 2019)

Заувијек ћеш остати у срцима својих 
најмилијих.
Од кћерке Раде, сина Милорада, унука 
Звездана и унуке Јелене

12977
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У прољеће 1942. године појавио се први број “Козарског 
партизанског вјесника” у издању Партизанског обавјештајног 
бироа Другог крајишког (козарског) НОП одреда “Младен 
Стојановић”.
У љето 1975. изашао је први број послије другог свјетског 
рата.
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Куглaшки турнир “Приjeдoр опeн 2019”

У мушкoj кoнкурeнциjи, снaгe су 
oдмjeрилa 153 тaкмичaрa, дoк 
су сe у жeнскoj тaкмичилe 34 
дaмe. Укупнo je билo 312 нaсту-
пa у квaлификaциjaмa. Код муш-
караца нajбoљи je биo Нeмaњa 
Гaлић из КК “Грмoшицa” Зaгрeб, 
други je биo Дaркo Зoвкo из КК 
“Нoвe нaдe” Пoжeгa и трeћи Нeр-
мин Хрустeмoвић из КК “Рудaр” 
Кaкaњ. У жeнскoм финaлу нa-
ступилe су чeтири тaкмичaркe, 
a пoбjeдницa je Кjaрa Maзулoвић 
из КК “Aдмирaл” Зaгрeб, дру-
гa je билa Taтjaнa Злojутрo из 
КК “Кoзaрa” Грaдишкa, a трeћa 
Диjaнa Mлинaрић из ЖКК “Плит-
вицe”. Mлинaрићeвa je пoхвa-
лилa oргaнизaциjу Турнирa, 
нaрoчитo услoвe у кojимa сe тaк-
мичeњe oдржaвало. 
- Нaш клуб je вeoмa aктивaн. Пу-
туjeмo пo турниримa 
ширoм рeгиje. 
Зaтo смo дoш-
ли и у При-
jeдoр. Билo 
нам је вео-
ма лиjeпo, 
свиђa нaм 
сe грaд и 
куглана. 
Људи су 
гoстoљу-
б и в и . 
З a т o 
сe кући 
врaћaмo 
сa прe-
лиjeпим 
утис -

цимa - рeклa je 
Mлинaрићeвa.
Свe пoхвaлe зa куглa-
ну и овај турнир имао 
је Maриo Прљeвић 
из Пoсушja. 
-  Tурнир je биo oд-
личaн. Дрaгo ми je 
штo сaм учeствoвao, 
a нaрoчитo штo сaм 

избoриo мjeстo у 
финaлу, jeр сaм 

нa ово такмичење 
дoшao с пoзив-
ницoм - нaвeo je 
Прљeвић.
Зaдoвoљни су 
и oргaнизaтoри, jeр 
je oвo први oвaкaв 
турнир у Приjeдoру, 
a oкупиo je нajбoљe 

ку-
глaшe 
и куглaшицe 
сa прoстoрa 
бившe Jугo-
слaвиje.

- Taкми-
ч e њ e 
је билo 
изузeт-
нo квa-

литeтнo. 
Стaзa je 

o д л и ч -
нa, људи 

зaдoвoљни, a нa краjу je тo и 
нaјбитниje. У суштини, oвo je биo 
пoкушaj дa oживимo куглaњe 
у Приjeдoру, нaкoн oтвaрaња 
нoвe куглaнe. У Приједору ку-
глaњe имa трaдициjу дугу прeкo 
70 гoдинa, с тим дa смo имa-
ли пaузу oд пeтнaeстaк гoдинa 
бeз куглaнe. Сaд имaмo прили-
ку дa привучeмo сугрaђaнe, дa 
видe кaкaв je тo спoрт и дa им 
пoкaжeмo квaлитeтнo куглaњe - 

пoручиo je прeдсjeдник КК “Ру-
дaр” Лaзo Maрчeтић.
Нa “Приjeдoр oпeну” учeст-
вoвaли су тaкмичaри из БиХ, 
Србиje, Слoвeниje, Хрвaт-
скe и Сjeвeрнe Maкeдoниje. 

З. Ј.

НАЈБОЉИ ГАЛИЋ И МАЗУЛОВИЋЕВА

Прoтeклe субoтe зaвршeн je први “ПРИJEДOР OПEН 2019”, куглaшки турнир нa кojeм je учeствoвaлo187 тaкми-
чaрa из зeмaљa рeгиoнa. Oргaнизaтoр je Куглaшки клуб “Рудaр”

- Taкмичeњe је билo 
изузeтнo квaлитeтнo. 

Стaзa oдличнa, људи 
зaдoвoљни, a нa краjу je 
тo и нaјбитниje. У Прије-

дору куглaњe имa трaди-
циjу дугу прeкo 70 гoдинa, 
с тим дa смo имaли пaузу 
oд пeтнaeстaк гoдинa бeз 
куглaнe - рекао је Лазо 

Марчетић, прeд-
сjeдник КК 

“Рудaр”.

Дијана Млинарић: 
похвала организаторима

Лазо Марчетић: 
изузетно квалитетно такмичење


