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У Приједору је боравио 
Ларс Хансен, шеф тран-
спорта комуналног пред-
узећа у данском граду 
Оденса. Он је са градона-
челником  Миленком Ђа-
ковићем и руководством 
предузећа „Комуналне 
услуге“ разговарао о на-
ставку сарадње ова два 
града, а обећао је и нове 
донације. 
- Драго ми је што наше 
донације у камионима и 
контејнерима могу да вам 
помогну у одржавању ва-
шег града. Биће још дона-
ција и за друге општине у 
контејнерима. Радујем се 
нашој будућој сарадњи - 
истакао је он.
Из Данске су раније у При-
једор стигла два камиона 
за прикупљање отпада и 
око 1.300 контејнера од 
600 и 800 литара, подсје-
тио је Дујо Миланко, ди-

ректор приједорског пред-
узећа „Комуналне услуге“. 
Како каже, за Приједор је 
ова донација од великог 
значаја. 
- Почели смо дистрибу-
цију тих контејнера, а од 
идуће седмице ћемо још 
интензивније радити на 
томе. Циљ нам је да у сва-
ку средину дође што више 
контејнера - рекао је он.

Градоначелник Милен-
ко Ђаковић изразио је 
захвалност Данцима на 
досадашњој помоћи. Ре-
као је да је на састанку 
било ријечи и о донацији 
још два камиона за одвоз 
смећа. 
- У име града Приједора, 
још једном захваљујем 
колегама из Данске. На-
ставићемо ову сарадњу у 
разним облицима, а оно 
што сам замолио пред-
ставника овог предузећа 
јесте да, ако је могуће, до-

нирају контејнере и дру-
гим градовима из ове ре-
гије - изјавио је Ђаковић.
Сарадња између Прије-
дора и Оденсе траје већ 
годинама, а учесници са-
станка изразили су наду 
да ће она бити интензиви-
рана у наредном периоду.

ДАНЦИ ДОСАД ДОНИРАЛИ 1.300 
КОНТЕЈНЕРА И ДВА КАМИОНА

Б. Д.

Добра сарадња Приједора и 
данског града Оденса

Приje једанаест дaнa, 
шеснаест одбoрникa Скуп-
штинe грaдa Приjeдoрa 
пoдниjeлo je инициjaтиву 
зa смjeну прeдсjeдникa 
грaдскoг пaрлaмeнтa Aj-
динa Meшићa. Кao рaз-
лoг нaвeдeнo je дa је у 
пoсљeдњих нeкoликo 
мjeсeци билa нaрушeнa 
сaрaдњa измeђу скупш-
тинскe вeћинe и прeдсjeд-
никa Скупштинe, тe дa je 
тo успoрилo њен рaд и 
обавезе. Мешић је 
одговорио кратким 
о б р а з л о ж е њ е м 
јер је, како је ре-
као, крaткo и oнo 
кoje je дoшлo уз 
инициjaтиву 
зa њeгoву 
с м j e -

ну.
- Ми смо у једном кратком 
периоду, oд дaтумa мoг 
имeнoвaњa, 17. aприлa 
пa дo 31. дeцeмбрa, имa-
ли 12 сjедницa. У мoм 
oбрaзлoжeњу je нaвeдeнo 
дa aктивнoсти нису билe 
успoрeнe. Oнe су увиjeк 
билe истe, бeз oбзирa нa 
скупштинску вeћину. У 
oбрaзлoжeњу стojи и дa 
jе скупштинскa вeћинa 

рaдилa у пунoм кaпa-
цитeту. Чaк и прeкo 

тих кaпaцитeтa - 
кaжe Meшић. 
O рaду Скупш-
тинe нajбoљe 
гoвoри брoj oдр-
жaних сjeдницa, 
aли и њихoвo 

трajaњe, jeр 
су нeкa 

зaсjeдaњa зaвршaвaна у 
пoнoћ, дoдaо је он. Ме-
шићева oцjeнa je дa je у 
тoку 2019. грaдски пaр-
лaмeнт дoбрo рaдиo, a дa 
су дужe сjeдницe oдрaз 
aктивниjeг учeшћa oдбoр-
никa у дискусиjaмa. 
- Mислим дa je Скупштинa 
дoбрo oдрaђивaла свoj 
пoсao и дa je свe билo нa 
прoфeсиoнaлнoм нивoу. 
Meни личнo нe смeтa дa 
ли ћe сjeдницa трajaти 
двa сaтa или 12 сaти. Кao 
прoфeсиoнaлaц, мoрaм 
oдрaдити свoj пoсao - 
нaвeo je Meшић. 
Пoдсjeтимo, инициjaти-
ву зa Meшићeву смje-
ну пoдниjeли су oдбoр-
ници СНСД-a, ПДП-a, 
Сaмoстaлни клуб oдбoр-
никa, jeдaн сaмoстaлни 
oдбoрник и jeдaн oдбoр-
ник СДС-a. Дaтум oдр-
жaвaњa првe oвoгoдишњe 
сjeдницe знaћe сe нaкoн 
сaстaнкa шeфoвa oд-
бoрничких клубoвa, кojи 
ћe бити oдржaн дaнaс 
(петак).

МЕШИЋ: РАД СКУПШТИНЕ 
НИЈЕ УСПОРЕН

З. Ј.

Скупштина града Приједора

У оквиру светосавских 
свечаности, у Приједору 
ће у недјељу, 26. јануа-
ра, бити одржана свечана 
академија. 
- Током академије, оку-
пљенима ће се обратити 
градоначелник Приједора 
Миленко Ђаковић, бесје-
ду о лику и дјелу Светог 
Саве говориће редовни 
професор Филозофског 
факултета у Нишу Горан 
Максимовић, а најбољим 
просвјетним радницима 
биће уручене светосавске 
повеље -  рекао је Срни 
продуцент академије Зо-
ран Станић.
Сценарио за умјетнички 
дио који носи назив «Живи 
златни кругови» писао је 
универзитетски професор 
Младенко Саџак. 
- Ту први пут представља-
мо Светог Саву кроз 

средњо-
вјековно 
сликарст -
во, фреске и 
иконе, а поезију о просвје-
титељу казиваће глумци 
Позоришта Приједор: Ми-
рела Предојевић, Татјана 
Бињаш Батоз, Деан Батоз 
и Срђан Књегињић - на-
вео је Станић.
У музичком дијелу про-
грама учествоваће опер-
ска пјевачица из Новог 
Сада Зорица Белић и 
хор «Вила» из Приједора. 
Светосавска академија, 
коју организује Градска 
управа, биће одржана у 
Позоришту Приједор у не-
дјељу, 26. јануара, у 19.00 
часова. 
У организацији Кола ср-
пских сестара Приједор 
и под покровитељством 
Градске управе, у поне-

дјељак, 27. јануара, биће 
одржан Светосавски до-
бротворни бал. Протекле 
двије године, сав приход 
био је усмјерен за помоћ 
породици Милинковић из 
Црне Долине. Ове године, 

приход је намијењен 
четворочланој поро-

дици Кричковић из 
Гареваца, рекла је 
Јадранка Мијић, 
предсједник КСС 
Приједор. За све 
присутне биће 
приређен богат 

културно-умјет -
нички програм. Тра-

диција светосавских 
духовних и свјетовних 

свечаности у Приједору, 
са прекидима, датира од 
1891. године. Манифе-
стацију која слави име 
највећег српског прос-
вјетитеља карактерише 
и златник са ликом Све-
тога Саве, који ће се, и 
ове године, наћи у једној 
од крофни. Светосавски 
добротворни бал биће 
одржан у Хотелу «Прије-
дор» са почетком у 19.00 
часова. Цијена улазнице 
је 15 КМ, а број мјеста 
је ограничен. Резерва-
ције на број телефона 
065/855-491, уз напомену 
организатора да сви гости 
треба да дођу у пригодној 
гардероби.

У НЕДЈЕЉУ АКАДЕМИЈА, 
У ПОНЕДЈЕЉАК БАЛ

М. Шодић

Светосавље

Трошкови исти, проблеми 
стари. Тако би се укратко 
могла описати тренутна 
пословна слика приједор-
ског „Аутотранспорта“. 
Бранко Кљаић, директор 
градског превозничког 
предузећа, понавља да 
им највише мука задају 
нерентабилне аутобуске 
линије. Нису исплативе уз 
исте, ако не и веће трош-
кове.
- Имамо осам линија, од 
тога су четири непрофи-
табилне. Углавном се то 
односи на дио насеља од 
Приједора према Брези-
чанима, Драготињи, Ка-
рану, Прљуговцу и Лињи, 
коју возимо посљедњих 
годину и по, према Вола-
ру, гдје је уз свакодневно 
мањи број путника додат-
ни проблем лоша путна 
инфраструктура - каже 
Кљајић.
Мјесечне карте за одређе-
не категорије грађана по-
пут пензионера, ученика, 
инвалидних лица, имају 
мању цијену, али и могућ-
ност да се дневно на истој 
линији користе више пута, 
онолико колико има пола-
зака. 

- Имали смо попусте код 
мјесечних карата за пен-
зионере. “Аутотранспорт” 
сноси трошак мјесечне 
карте за слабовида и глу-
ва лица. То је добар гест, 
али не можемо ми бити 
увијек ти који ће  санирати 
те трошкове - наглашава 
Кљајић. 
У појединим европским 
градовима, градски пре-
воз је бесплатан. У БиХ 
тим позитивним примје-
ром кренула је општина 
Прозор-Рама. Кљајић 
сматра да је то добра од-
лука, као и она која би, као 
рјешење, могла понудити 
договор с Градском упра-
вом. Својевремено је пред 
одборницима у градском 
парламенту тражио да се 
формира комисија чији би 
чланови један временски 
период користили поједи-
не линије те  се на лицу 
мјеста увјерили да пут-
ника на неким правцима 
нема или их је све мање.
-То с бесплатним градским 
превозом је свијетла тачка 
у БиХ и град који је успио 
да ријеши проблем прево-
за становника. Чак су пре-

текли 
европ-
ску др- ж а в у 
попут Луксембурга која је 
такође почела с бесплат-
ним јавним градским пре-
возом... Рјешење је да се 
нађе заједничка ријеч с 
Градском управом и мо-
гућност да се задовоље 
потребе становништва. 
Онај ко је извршилац, а то 
не мора бити “Аутотранс-
порт“, може бити други, 
пети превозник ... да се та 
разлика у трошковима на-
мири, да може постојати 
превозник, а и да грађани 
нормално путују - истиче 
Кљајић.  
„Аутотранспорт Прије-
дор“, осим превоза пут-
ника, има и сервис чије 
услуге повремено користе 
друга предузећа попут 
„Водовода“, „Топлане“, 
„Комуналних услуга“. Ту је 
и технички преглед, ауто-
буска станица и туристич-
ка агенција. Запошљавају 
74 радника и, како нагла-
шава Кљајић, довољан 
број возача. 

МАЊАК ПУТНИКА И НЕРЕНТАБИЛНЕ 
АУТОБУСКЕ ЛИНИЈЕ

М. З.

„Аутотранспорт“: са старим 
проблемима у нову годину

Ајдин Мешић, 
предсједник Скупштине града Приједора 

Са састанка

„ А у т от р а н с п о р т 
Приједор“, град-
ско превозничко 
предузеће, највише 
проблема има са 
мањком путника и 
нерентабилним  ау-
тобуским линијама. 
Рјешење виде у до-
говору са Градском 
управом 

Бранко Кљајић

Светосавски 
добротворни 

бал биће одржан у 
Хотелу «Приједор» 
са почетком у 19.00 

часова. Цијена 
улазнице је 15 КМ, 

а број мјеста је 
ограничен.
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Иaкo су вaнпaрлaмeн-
тaрнa стрaнкa, у Уje-
дињeнoj Српскoj 
смaтрajу сe диjeлoм 
скупштинскe вeћинe 
у Приjeдoру и тo су 
искoристили кaкo би 
прeдлoжили aмaнд-
мaнe нa буџeт, сaoпш-
тeнo je нa кoнфeрeн-
циjи за новинаре 
Грaдскoг oдбoрa oвe 
стрaнкe. Нису тo пoли-
тички aмaндмaни, вeћ 
сe тичу инфрaструк-
турe, oбрaзoвaњa, 
спoртa и других oбла-
сти у кojимa сe мoжe 
нaпрaвити нaпрeдaк. 
Из Грaдскoг oдбoрa 
УС пoручили су дa je 
њихoвa инициjaтивa дa 
сe у Приjeдoру oснуjу 
рeгиoнaлни цeнтри Ин-
ститутa зa jaвнo здрaв-
ствo РС и Цивилнe 
зaштитe РС. 
- У дoгoвoру сa рукoвoд-
ствoм Институтa и ди-
рeктoрoм ЦЗ РС, кojи 
су кaдрoви Уjeдињeнe 
Српскe, зajeднo сa 
нaшим кoaлициoним 
пaртнeримa, рaдимo 
нa дoвoђeњу oвe двиje 
институциje у нaш грaд. 
Нaш aмaндмaн тицao сe 
финaнсирaњa, тaчниje 
дa грaд свojим срeд-
ствимa пoмoгнe дa сe 

прeдстaвништвa oвих 
институциja oтвoрe  oв-
дje - рeкao je прeдсjeд-
ник ГO УС Приjeдoр 
Нeнaд Mejaкић.
Из oвe стрaнкe дoдa-
ли су дa су њихoвим 
aмaндмaнимa oбeз-
биjeђeнa  срeдствa зa 
изгрaдњу трoтoaрa у 
Улици митрoпoлитa 
Пeтрa Зимoњићa, тe зa 
рeкoнструкциjу Улицe 
мajoрa Mилaнa Teпићa. 
Aмaндмaни УС тицaли 
су сe и пoвeћaњa из-
нoсa зa финaнсирaњe 
Рудaрскoг фaкултeтa, 
финaнсирaњa нaучнo-
истрaживaчкoг рaдa, 
a зajeдничким aмaнд-
мaнoм кoaлициoних 
пaртнeрa oбeзбиjeђeнo 
je  100.000 КM зa из-
грaдњу студeнтскoг 
дoмa, пoручуjу из oвe 
стрaнкe. У Уједињеној 
Српској смaтрajу дa су 
грaдскe влaсти вeoмa 
мaлo рaдилe нa пoљу 
нaукe и oбрaзoвaњa.
- Te oблaсти нису билe 
у фoкусу, aли сaмo 
нaукa, истрaживaњe и 
oбрaзoвaњe дajу нeку 
нoву вриjeднoст. Нoвa 
вриjeднoст дaje нoви 
кaпитaл. Oвa издвajaњa 
су joш увиjeк испoд 
eврoпских и свjeтских 

издвajaњa зa нaуку и 
oбрaзoвaњe, али нeкa 
oвo будe бaр симбo-
личaн пoмaк кa нeкoм 
крajњeм циљу кojи жe-
лимo пoстићи крoз пaр 
гoдинa - пoручиo je 
сeкрeтaр ГO УС При-
jeдoр Жaркo Кoвaчe-
вић.
Уjeдињeнoj Српскoj 
приступилa je пoзнaтa 
приjeдoрскa стoнoтe-
нисeркa Сaњa Eрцeг. 
- Oвo je млaдa стрaнкa 
кoja прeпoзнaje и циjeни 
прaвe вриjeднoсти. Taкo 
и спoрт. Узмимo сaмo 
дa je oвa стрaнкa прeд-
лoжилa дa сe пoвeћajу 
срeдствa зa врхунски 
спoрт у Приjeдору. Знaм 
сa кaквим сe свe пoтeш-
кoћaмa и прoблeмимa 
сусрeћу спoртисти и 
спoртски клубoви - рe-
клa je Eрцeгoвa.
Из oвe стрaнкe пoру-
чeнo је дa je њихoв 
приjeдлoг биo дa сe 
пoвeћajу срeдствa 
зa финaнсирaњe вр-
хунскoг спoртa, кao и 
дa je њихoвим aмaнд-
мaнoм грaнт зa спoрт-
скe клубoвe пoвeћaн сa 
300.000 КM нa 400.000 
КM.

AMAНДMAНИ НA БУЏET ЗA ДOБРOБИT 
ГРAЂAНA, НE ЗA ПOЛИTИКУ

ВОЈСКА ИМА ЗНАЧАЈНУ УЛОГУ У СВИМ СФЕРАМА ЖИВОТА
Божићни пријем у касарни “Жарко Згоњанин”

З. Ј.

Сретоја Вујановић, начелник 
ПУ Приједор, подсјетио је на 
трагичан догађај из априла 
прошле године, када је смртно 
рањен полицајац Слађенко Ту-
бин. То је догађај који је, како 
је рекао Вујановић, обиљежио 
цијелу прошлу годину и још 
једном указао на опасност коју  
са собом носи посао полициј-
ског службеника. У прошлој 
години реализоване су 22 ра-
ције, усмјерене на контролу 
криминогених жаришта. Ове 
акције биће настављене и у 
овој години. Вујановић је до-
дао да су у 2019. контроли-
сали 827 миграната, а годину 
раније око 330. Без било какве 
документације затечена су 362 
мигранта.
- У прошлој години извршено 
је пет кривичних дјела на ште-
ту миграната. Ријеч је о кри-
вичним дјелима кријумчарење 
лица, док се један мигрант 
сумњичи за кривично дјело от-
уђење возила на подручју При-
једора. Уз помоћ колега из Ун-
ско-санског кантона пронашли 
смо лице и возило које смо 
вратили власнику, а против по-

чиниоца поднесен је извјештај 
надлежном тужилаштву - ре-
као је Вујановић.
У прошлој години пријављена 
су и евидентирана 1.052 кри-

вична дјела. То је 889 кривич-
них дјела из области општег 
криминалитета, 68 привредног 
криминалитета, 48 из области 
злоупотребе опојних дрога и 
47 кривичних дјела из обла-
сти безбједности саобраћаја. 
Надлежном тужилаштву под-
несено је 949 извјештаја про-
тив 910 осумњичених  лица, 
међу којим је 25 малољетника. 
Укупна расвијетљеност кри-

вичних дјела већа је од 85 од-
сто. Горан Микановић, начел-
ник Сектора криминалистичке 
полиције, рекао је да је ште-
та од привредног криминала 
тешка око два милиона и 400 
хиљада марака.
- Кривичних дјела привредног 
криминалитета евидентирано 
је укупно 68, а материјална 
штета настала извршењем 
ових кривичних дјела износи 
преко 2, 33 милиона марака, 
док противправно стечена 
имовинска корист износи пре-
ко 2,4 милиона марака - рекао 
је Микановић.
Марио Милашин, начелник 
Сектора полиције, нагласио је 
да је у области безбједности 
саобраћаја у прошлој години 
евидентирано, чак,  29.619 
прекршаја. У истом периоду 
било је 950 саобраћајних не-
срећа од којих је 17 било са 
погинулим лицима. Седам 
лица је смртно страдало на 
подручју Козарске Дубице, пет 
на подручју Приједора, два 
на подручју Новог Града и по 
једно на подручју Костајнице, 
Оштре Луке и Крупе на Уни. И 
даље су узроци саобраћајних 
незгода алкохол, страна кре-

тања и неприлагођена брзина. 
Вујановић се захвалио пред-
ставницима републичких ин-
ституција, локалних заједни-
ца, организација и удружења, 
медијима, а посебно грађани-
ма који су, свако на свој начин, 
допринијели да се у 2019. го-
дини задржи повољно безбјед-
носно стање. Очекује да ће 
тако бити и у овој години.

РАСВИЈЕТЉЕНО ПРЕКО 85 
ОДСТО КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА

ПУ Приједор: биланс у прошлој години

Први пјешадијски батаљон Ше-
сте пјешадијске бригаде Ору-
жаних снага Босне и Херцего-
вине организовао је у Приједору 
традиционални божићни пријем 
у касарни „Жарко Згоњанин“, 
којем су присуствовали пред-
ставници локалних власти, вој-
ног и цивилног друштва. Пуков-

ник Горан Стокић, командант 
овог батаљона, истакао је да 
припадници Оружаних снага, 
осим што имају важну улогу у 
случају разних непогода и не-
срећа, учествују и у свим другим 
видовима културног и друштве-
ног живота.
- Ми имамо изузетно добру са-

радњу са градским властима, 
полицијом, цивилном заштитом, 
учествујемо у свим културним 
и спортским манифестацијама, 
као и хуманитарним акцијама. 
Значајан смо субјекат у акција-
ма добровољног даривања крви 

- додао је он.  
Пријему је присуствовао градо-
начелник Приједора Миленко 
Ђаковић који сматра да војска 
има значајну улогу у свим сег-
ментима живота, те да се њен 
значај нарочито истакао у криз-
ним ситуацијама.
- Свима желим успјешну годину 

и да је сви људи, а нарочито они 
у униформама, проведу у миру 
на својим радним задацима - ре-
као је Ђаковић.
Божићни пријем у касарни “Жар-
ко Згоњанин” организује се већ 
неколико година. 

Б. Д.

Пуковник Горан Стокић

Са пријема

Уjeдињeнa Српскa

М. З.

На подручју Полицијске управе Приједор у 
прошлој години задржан је повољан безбјед-
носни амбијент. Уочено је и контролисано 827 
миграната од којих више од трећине није имало 
никаква документа. У истом периоду евиденти-
рана су 1.052 кривична дјела, речено је на го-
дишњој конференцији за новинаре 

ПОВЕЋАН БРОЈ САОБРАЋАЈКИ 
СА СМРТНИМ ИСХОДОМ

- Евидентирано је за шест одсто мање сао-
браћајних несрећа, с тешко повријеђеним 
лицима за осам одсто мање и за 13 одсто 
мање с материјалном штетом. Међутим, 
повећан је број саобраћајних незгода са 
погинулим лицима и лакше повријеђеним 
за 21 одсто - рекао је Милашин. 



4. 24. јануар 2020. “Козарски вјесник”

Интервју Интервју

► Козара је многима за-
нимљива туристичка де-
стинација због понуђе-
них садржаја, климе, 
висине, чињенице да је 
ваздушна бања. Обећа-
ли сте себи да број по-
сјетилаца неће бити ис-
под 80.000 и успјели у 
томе. Шта још планира-
те?
- Козару воле сви, и стари и мла-
ди, који долазе овдје ради борав-
ка и уживања у природи, свјежег 
ваздуха, кориштења садржаја 
које Козара нуди. У Национал-
ном парку настојимо да својим 
посјетиоцима пружимо што садр-
жајнији боравак. Њихов број по-
казује резултате нашег рада и на 
то смо веома поносни. Наш циљ 
је био 100.000 посјетилаца и већ 
неколико година уназад тај број је 
већи и креће се између 120.000 
и 130.000. Настојаћемо и даље 
да обогаћујемо Национални парк 
“Козара” новим садржајима и за-
држимо, па и повећамо, број по-
сјетилаца. У том циљу ове годи-
не, поред одржавања постојећих, 
планирамо изградњу нових садр-
жаја попут проширења “Аванту-
ра парка”, уређења излетишта, 
изградње заобилазнице на Мра-
ковици ради растерећења сао-
браћаја, уређење одморишта и 
излетишта у сјеверном дијелу 
Парка кроз који пролази новоас-
фалтирана саобраћајница Мра-
ковица - Подградци - Градишка. 
► Нема снијега, али има 
вјештачког. Сналазите 
се, туристи су у зимском 
периоду навикли на Ко-
зару као добру дестина-
цију зимског туризма. 
Шта је ту у понуди?
- Нажалост, свједоци смо да је у 
посљедњих неколико година због 
недостатка сњежног покривача 
мањи број дана за скијање, што 
утиче и на саму зимску сезону. 
Скијалиште Козара је спремно за 
ову сезону. Освијетљена је и дру-
га ски-стаза, тако да сада и стара 
и нова стаза  имају освјетљење и 
системе за вјештачку производњу 
снијега. Поред поменутих, у пону-
ди су стазе за наше најмлађе по-
сјетиоце: за санкање и скијање. 
Повећан је капацитет језера које 

прима воду за вјештачко осњежа-
вање, али да би топови радили, 
потребне су ниже температуре 
ваздуха. Дакле, све је спремно, 
скијалиште, механизација, само 
да нас још снијег обрадује, па да 
можемо уживати у зимским чари-
ма и спортовима на Козари. Ор-
ганизацију и све активности води 
Планинарско скијашко друштво 
„Љубијски рудар“, а Национални 
парк чисти паркинге. 
► У функцији је пут пре-
ма Подградцима. Коли-
ко је он важан за Нацио-
нални парк?
- Пут за Подградце је завршен и 
стављен у функцију, што је нама 
у Националном парку од великог 
значаја. Пут дуг око 20 км спаја 
Парк са Градишком, Лијевче 
пољем и међународним гранич-
ним прелазом. До сада су посје-
тиоци из овог дијела РС у Парк 
долазили преко Бања Луке, а из-
градњом овог пута, остварена је 
директна веза, чиме је олакшан 
и скраћен приступ Парку, тако да 
ми очекујемо већи број посјети-
лаца из овог дијела РС. Имамо 
у плану и изградњу заобилазни-
це како би у данима гужве рас-
теретили и олакшали саобраћај 
на Мраковици, нарочито у бли-
зини скијалишта, и спријечили 
стварање саобраћајних чепова. 
Поменута заобилазница је јед-
носмјерни пут који креће од водо-
торња односно скијалишта, иде 
иза виле Владе РС и излази на 
главни пут ка Мраковици. На овај 
начин олакшаћемо нашим посје-
тиоцима кретање аутомобилима. 
Градња заобилазнице је плани-
рана у овој години.
► Бавите се идејом о 
глампингу као новој 
туристичкој понуди. О 
чему се ради?
- Глампинг или како га још зову 
гламурозно камповање, пред-
ставља камповање у луксузно 
опремљеним шаторима. Не ради 
се о класичним већ о комфорним 
шаторима који садрже кухињу, 
купатило, дневни боравак. Ре-
гулационим планом локалитета 
Пашини конаци  предвиђена је 
изградња бунгалова и шатора, 
спортских терена, дјечијих игра-
лишта, угоститељских садржаја. 
Надамо се да ће у будућности 

ова идеја заживјети и да ће Парк 
добити овакав модеран садржај. 
► Да ли ће Национални 
парк добити јавни тоа-
лет?
- На Мраковици је прије двије 
године уређен стационарни јав-
ни тоалет у близини музејског 
здања, а на подручју Мракови-
це се налазе још два покретна 
јавна тоалета у близини скија-
лишта и мотела “Бијеле воде”. 
Постоји најава градоначелника 
Приједора и Скупштине града 
да се на Мраковици постави је-
дан савремени јавни тоалет, што 
ми поздрављамо и подржавамо, 
имајући у виду чињеницу да је 
Мраковица најпосјећенији дио 
Националног парка “Козара”.   
► Шта још можете пре-
поручити посјетиоцима 
Националног парка?
- Национални парк „Козара“ има 
много тога за понудити: очува-
ну природу, свјеж и чист ваздух, 
лијепе пејзаже и видиковце, 
шумске комплексе, питке и хлад-
не изворе. С друге стране, ту су 
туристички садржаји којима на-
стојимо обогатити понуду Парка, 
али на начин да не нарушавамо 
његове природне вриједности. 
За љубитеље пјешачења ту су 
обиљежене пјешачке стазе које 
воде до бројних атрактивних ло-
калитета унутар Парка. Прош-
ле године завршена је пјешачка 
стаза Рајковићи - Планинарски 
дом Котловача - Зечији камен 
која представља прву такве вр-
сте у овом дијелу РС, јер садржи 
тзв. виа ферату. То је дио стазе 
који прелази преко стијене, а 
чине је челичне љестве и сајле 
причвршћене за стијену. Поред 
пјешачких стаза, ту су и уређена 
излетишта, видиковци, стијене 
за пењање, едукативне и трим-
стазе. Ове године завршавамо 
уређење излетишта Павковац 
које се налази на подручју Дугих 
њива. Уређујемо извориште и 
поставићемо клупе са надстреш-
ницом. Оно што је јединствено у 
Парку и овој регији је Авантура 
парк Козара. Ради се о елементи-
ма или препрекама које су смје-
штене у крошњама дрвећа, на 
висини од три  до шест метара 
изнад земље. Авантура парк има 
20 препрека и четири зип-лајна, 

укупне дужине око 300 метара. 
У плану нам је да и ове године 
проширимо Авантура парк до-
давањем нових елемената. Сви 
који воле адреналин, авантуру, 
узбуђење нека обавезно посјете 
наш Авантура парк и уживају у 
забави у природи. Важно је на-
поменути да корисници савлада-
вају препреке уз кориштење си-
гурносне опреме. Авантура парк 
је у зимском периоду затворен. 
Иначе, његово радно вријеме је 

сваким даном уз повољне вре-
менске услове, а то је углавном 
љети. 
► Приближавамо се пра-
вој чаролији, „Данима 
зиме на Козари“ када 
крајишку љепотицу у 
једном дану походи и по 
неколико хиљада људи. 
Припремате ли се за ову 
манифестацију?
- „Дани зиме на Козари“ су једна 
од најпосјећенијих манифеста-
ција у Националном парку “Коза-
ра”. Више хиљада људи тада по-
сјети Мраковицу гдје се одвијају 
спортске игре, изводи култур-
но-забавни програм и такмиче 
школе у припремању котлића. 
Припреме за манифестацију при-
водимо крају. Направљен је план 
кретања и паркирања у условима 
са и без снијега, имамо списак 
такмичара, припремљени су рек-
визити и остала средства потреб-
на за извођење такмичења, али и 
саме манифестације. Првог дана 
манифестације биће одржан пла-
нинарски марш и ски-куп, а другог 
дана је централна манифеста-
ција уз пратећи програм. Тај дан 
је организован бесплатан превоз 
за посјетиоце из Приједора, Ко-
зарске Дубице, Новог Града, Гра-
дишке и Бања Луке, а улаз у Парк 

је 1 КМ.
► Има ли шансе за ауто-
буски превоз до Козаре?
- Аутобуска линија до Козаре за-
виси од броја захтјева за овом 
линијом. У протеклих неколико 
година покушали смо са успо-
стављањем аутобуског превоза 
до Козаре викендом. Међутим,  
није било довољно заинтересо-
ваних путника, па је та линија 
угашена, јер за превозника није 
била економски оправдана. Било 

је приједлога да се викенд линија 
субвенционише, да се укључи 
Град Приједор, Национални парк 
“Козара”, хотел “Монумент” и мо-
тел “Бијеле воде”. У периоду који 
је пред нама, видјећемо да ли 
ћемо успјети успоставити линију. 
Иначе, Национални парк “Козара” 
има подршку ресорног Министар-
ства за просторно планирање, 
грађевинарство и екологију, као 
и подршку Града Приједора и 
приједорске Туристичке органи-
зације, уз чију смо помоћ реали-
зовали неке од пројеката у Парку 
који су допринијели његовом уна-
пређењу и обогаћивању понуде. 
Такође, истичемо добру сарадњу 
са невладиним сектором попут 
Центра за животну средину Бања 
Лука који је учествовао у истра-
живању фауне Националног пар-
ка “Козара”. Ту су и планинарска 
друштва уз чију смо помоћ из-
градили и обиљежили неке од 
пјешачких стаза, те еколошка и 
ловачка друштва, бициклистички 
клубови, локално становништво, 
као и друге организације и удру-
жења са којима Парк успјешно 
сарађује. Настојаћемо ту са-
радњу и даље одржавати, а све 
у циљу унапређења Националног 
парка “Козара”.   

 Драган Ромчевић, директор Националног парка „Козара“:

ИЗГРАДЊОМ ЗАОБИЛАЗНИЦЕ 
ОЛАКШАТИ ВОЗАЧИМА

М. З.

У овој години у Националном парку планирају градњу заобилазнице. 
Ријеч је о једносмјерном путу који креће од водоторња и скијалишта, 
иде иза виле Владе РС и излази на главни пут ка Мраковици. На овај 
начин туристима ће бити олакшано кретање аутомобилима. Директор 
Драган Ромчевић истиче да се поносе рекордном бројком од преко 
120.000 посјетилаца у прошлој години

ИСТРАЖИВАЊЕ ФЛОРЕ И ФАУНЕ 
- Посљедњих неколико година проводимо истражи-
вања флоре и фауне Националног парка “Козара”. 
Истраживања су показала импозантан број врста које 
живе на релативно малој површини Парка. Регистрова-
но је око 900 биљних врста, 90 врста птица, 11 врста 
шишмиша, 260 врста бескичмењака, 30 врста сисара и 
тај списак није коначан, с обзиром на то да се истражи-
вања и даље спроводе. Неке од забиљежених врста су 
ријетке и налазе са на европским листама за  заштиту. 

Авантура парк
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ДруштвоДруштво

На подручју града Прије-
дора дјелује преко стотину 
невладиних организација. 
Њих 80 своју дјелатност 
је, између осталог, еви-
дентирало и у Градској 
управи. Из буџета Града 
Приједора прошле године 
издвојено је 58.000 КМ за 
реализацију пројеката ре-
гистрованих невладиних 
удружења, а по основу 
расписаног јавног конкур-
са за избор најповољнијег 
пројекта у областима  за-

пошљавања, социјалне 
заштите, културе, образо-
вања, јачања демократског 
друштва, људских права, 
развоја спорта, екологије, 
здравства, туризма, при-
вреде и пољопривреде. 
Исти износ предвиђен је и 
ове године, а сви пројекти 
морају се реализовати на 
подручју Приједора. Поред 
тога, из буџета града за 
ову годину биће издвојено 
и 90.000 КМ за финанси-
рање хуманитарних удру-

жења те 22.500 марака 
за рад удружења нацио-
налних мањина. Прошле 
године право на средства 
социјално-хуманитарних 
удружења остварило је 10 
организација, док су сред-
ства за рад националних 
мањина добила четири 
приједорска удружења: 
Удружење Словенаца 
“Липа”, Украјинаца “Козак”, 
Удружење Рома и “Ческа 
беседа”.

П. Ш.

Представници Народне 
кухиње “Оптимисти”, уз 
помоћ донатора Хумани-
тарне организације 
“ЕММАУС” са под-
ручја Тузланског 
кантона, прошле 
седмице уручили 
су 72 пакета са 
храном корис-
ницима у Доњој 
Љубији, Удру-
жењу Рома те 
Удружењу роди-
теља са чет-
воро и 
в и ш е 
д ј е -
ц е 

“Рода”. Пакет са храном 
добио је и Сенад Решић. 

Захвалан је, каже, јер 
живи без икаквих 

примања. Је-
дини спас му 
је Народна 
кухиња “Оп-
тимисти”. 
- Много ми 
значи ова 
помоћ. Не-
мам при-
мања, сна-

лазим 
с е 

како знам и умијем. Много 
им хвала кад нам овако из-
ађу у сусрет - додао је он. 
Зијад Ћанић, предсједник 
УГ Народна кухиња „Оп-
тимисти“, рекао је да са 
Хуманитарном организа-
цијом “ЕММАУС” сарађују 
годинама и тако заједно 
помажу онима којима је 
помоћ најпотребнија. 
- Већ четири године има-
мо изузетно добру са-
радњу, они прате наш рад 
и у својим могућностима 
сваке године нам помогну 
неколико пута - додао је 

Ћанић. 
Народна кухиња “Оп-

тимисти” броји око 
220 корисника. 

Голомразица у Републи-
ци Српској није негативно 
утицала на развој стрних 
жита, али би сњежни по-
кривач био пожељан, јер 
би обезбиједио довољ-
не количине влаге у зе-
мљишту, рекла је Срни 
агрометеоролог Инес Ђу-
рић. Ђурићева је навела 
да досадашње падавине 
у малим количинама нису 
довољне за значајнију аку-
мулацију воде у земљиш-
ту. 
- Температура ваздуха у 
току дана је висока за овај 

период године, тако да и 
то доприноси одржавању 
повољних услова развоја, 
а тачка бокорења се на-
лази у површинском слоју 
земљишта, тако да је тре-
нутно заштићен и мразеви 
не утичу негативно на раз-
вој стрних жита - навела је 
Ђурићева. 
Према њеним ријечима, 
голомразица није имала 
негативног утицаја ни на 
развој воћарских култура. 
Предсједник Удружења 
пољопривредника и мље-
кара Републике Српске 

Владимир Усорац рекао је 
Срни да ниска зимска тем-
пература, без сњежног по-
кривача, не смета озимим 
усјевима, јер је мало влаге 
у земљи. 
- Усјеви су нижи за око 20 
одсто и то је из разлога, 
јер нема потребне влаге у 
земљи. Како нема влаге у 
површинским дијеловима, 
нема ни штете на озимим 
усјевима, јер се нису мо-
гли смрзнути - нагласио је 
Усорац.  

ФИНАНСИРАЊЕ 
НАЈПОВОЉНИЈИХ 

ПРОЈЕКАТА 

У Приједору преко 100 
невладиних организација

Заштита од поплава, по-
жара и уништавање неекс-
плодираних убојних сред-
става, били су у фокусу 
рада приједорског Одсјека 
Цивилне заштите у 2019. 
години. Деминерски тимо-
ви интервенисали су на 
укупно 69 локација. Душан 
Врањеш, шеф Одсјека 
Цивилне заштите Прије-
дор, потенцирао је добру 
сарадњу са републичким 
деминерским тимо-
вима Цивилне за-
штите, као и Поли-
цијском управом 
Приједор, на 
проналажењу и 
уклањању неекс-
плодираних убој-
них средстава. 
- Уклоњено је 68 
ручних бомби, 
11 тром-

блонских мина, двије про-
тивпјешадијске мине, 13 
зоља, 2.156 комада муни-
ције, 5,25 кг различитих 
врста експлозива и осам 
комада осталих неекспло-
дираних убојних средста-
ва - рекао је Врањеш. 
Прошлу годину обиљежи-
ле су поплаве у мају и јуну 
које су захватиле знатан 
дио града Приједора у зо-

нама ријека Сане, 
Гомјенице и 

Милошевице 
те бујичних 
в о д о т о -
ка. При-
ч и њ е н а 
је укупна 
м а т е -
р и ј а л н а 
штета од 
4 милиона 
и 150.000 

К М 

на инфраструктури, грађе-
винским објектима, у 
пољопривреди и код при-
вредних субјеката. 
- Активности на заштити 
од поплава биле су добро 
организоване, учествова-
ло је 15 субјеката, с тим 
да је главни носилац била 
Територијална ватрогасна 
јединица Приједор - исти-
че Врањеш.
По његовим ријечима, 
реализовани су значајни 
радови на заштити од по-
плава у сарадњи са „Во-
дама Српске“. Завршен 
је насип на ријеци Сани, 
чиме би требало сприје-
чити плављење насеља 
Гомјеница. У току је изра-
да градског плана заштите 
од пожара, тако да би и на 
овом плану требало ост-
варити добре превентивне 
мјере, истичу у Цивилној 
заштити, подсјетивши да 
је реконструкцијом ватро-
гасног дома унапређен 
рад приједорских ватро-
гасаца. Такође је реак-
тивиран оперативно-ко-
муникацијски центар и 

ревитализован систем 
јавног узбуњивања.

ДЕМИНЕРИ ИНТЕРВЕНИСАЛИ 
НА 69 ЛОКАЦИЈА

М. Шодић

ПАКЕТИ СА ХРАНОМ ЗА 
72 УГРОЖЕНЕ ПОРОДИЦЕ

“Оптимисти”: 

Д. С.

Душан Врањеш, шеф Одсјека 
Цивилне заштите Приједор

ГОЛОМРАЗИЦА НИЈЕ УТИЦАЛА 
НА РАЗВОЈ СТРНИХ ЖИТА

Aгрометеорологија

СРНА

Зијад Ћанић, предсједник УГ 
Народна кухиња „Оптимисти“
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Тим поводом Тим поводом

Сви се слажу да су ужи-
вали у боравку на Козари. Игре 
на отвореном и радионице, 
само су неки од начина на који 
су проводили вријеме, а све то 
је, кажу, позитивно утицало на 
њихово здравље.
- Било је прелијепо. Шетали 
смо, санкали се, дружили и су-
пер је - рекла је десетогодишња 
Ламија Ледић из Грачанице.
Ово је пета година како се одр-
жава поменути камп, а његов 
циљ је, прије свега, социјали-
зација дјеце, рекла је Светлана 
Чеко, предсједник Удружења 
дијабетичара Приједор. 
- Имамо едукативне радионице, 
мјеримо дневне профиле. Дјеца 
су корисници инзулинских пум-
пи и они одлично живе са дија-
бетесом типа један - истакла је 
Чеко.
Са дјецом су на Козари борави-
ли и њихови родитељи. Наташа 

Кончар има само ријечи хвале 
за овај камп.
- Дјеца се друже, размјењују 
искуства, мјере шећер, здраво 
се хране, имају одређене фи-
зичке активности. Овај камп 
је веома значајан и користан - 
сматра она.
Сличног мишљења је доктори-
ца Весна Јелача, интерниста-
дијабетолог. Она истиче да је за 
дјецу обољелу од дијабетеса, 
поред здраве исхране, веома 
битна физичка активност.
- Битно је да родитељи своје 
дијете воде кроз тај развојни 
процес, у смислу да им објасне 

да је немогуће да увијек буде 
све идеално и да се са раз-
војем и годинама мијењају и 
друге ствари. Најважније је да 
кроз све то пролазе заједно, као 
једна породица и да вриједност 
гликемије буде увијек добро ре-
гулисана, јер то је једини услов 
за спречавање свих могућих 
компликација - додала је Јела-
ча.
Удружење дијабетичара регије 
Приједор основано је 2006. го-
дине и броји око 1.000 чланова, 
од чега је 50 дјеце.

Б. Д.

Камп за дјецу и младе обољеле од дијабетеса

ПОРЕД ЗДРАВЕ ИСХРАНЕ, 
ВАЖНА ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ

Шећерна болест се појављује из више разло-
га. Једноставно речено, то је стање када нема 
довољно или нимало инзулина, хормона којег 
лучи гуштерача. Посљедица је пораст шећера 
у крви, јер га ми и даље уносимо храном, али 
он из крви отежано улази у станице због недо-
статка или недјелотворности инзулина. Дјеца, 
углавном,  оболијевају од шећерне болести 
тип један у којој је, због апсолутног недостат-
ка хормона инзулина, потребно започети лије-
чење инзулином  те га трајно наставити.

На Мраковици је, 

протеклог викенда, 

одржан Камп за дјецу 

и младе обољеле од 

дијабетеса. Учество-

вало је десетак мали-

шана из неколико 

градова

Мјерење нивоа шећера у крви

Са једне од радионица

Дружење на снијегу
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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 “Oтоманско царство у БиХ и 
Приједору” 
СПОМЕН-КУЋА СТОЈАНОВИЋА 
Стална поставка
ГАЛЕРИЈА “СРЕТЕН СТОЈАНОВИЋ”
Изложба портрета - Тихомир Илијашевић

Од 23.-29.01. 2020.
 “1917”, драма, ратни - 18:30
“Господа”- акција, трилер - 20:30

Ослушкује:
Радомир Речевић

ТРЕЋЕ УХО

ВОДОРАВНО: 1. Кућа на води, 9. Младо кокошке, 10. Рђаво, 
зло, 12. Врста музичког комада, 14. Старогрчки бог љубави, 
15. Новост, 17. Индустрија ракетних мотора (скр.), 18. Други 
самогласник, 19. Велика јужноамеричка змија, 21. Нота соли-
мизације, 23. Морска риба, 24. Тона, 25. Лична замјеница, 27. 
Хокејашка национална академија (скр.), 28. Земљишна мјера, 
29. Палмино брашно, 31. Ријечно острво, 32. Старогрчки јунак, 
33. Племенски маг, 34. Ликовни и књижевни правац. 

УСПРАВНО: 1. Решето, 2. Попајева другарица, 3. Само, 4. 
Седмо ћирилично слово, 5. Симбол нобелијума, 6. Надимак 
бубњара Ивандића, 7. Гранична такса, 8. Сазвучје више то-
нова, 9. Одисејева супруга, 11. Кибицер, посматрач, 13. Без-
влашће, 16. Медитеранска биљка, 20. Врста свечане пјесме, 
22. Индијски шахиста Вишванатан, 26. Одабрано друштво, 28. 
Први човјек, 30. Пчелињи производ, 31. Врста папагаја, 33. 
Треће и 9. слово ћирилице, 35. Саставни везник.   

Р. Речевић

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ

На данашњи дан, 24. ја-
нуара 1887. године, у Ве-
ликом Градишту је рођена 
Живана Жанка Стокић, ср-
пска глумица, позната по 
тумачењу ликова из дјела 
Бранислава Нушића. По-
себно ненадмашна, одиг-
равши је више од двије 
стотине пута, била је у 
улози „Госпође министар-
ке“, а на одушевљење нај-
већег српског комедиогра-
фа који је записао и ово: 
“Ви остајете министарка, 
једина министарка, увијек 
министарка“. 
Жанка Стокић је гостовала 
на сценама Беча, Прага, 
Будимпеште, Софије, Вар-

шаве, Кракова и Виљ-
нуса. Играла и током 
њемачке окупације због 
чега је осуђена, а пост-
хумно и рехабилитова-
на, баш као у наслову 
свог јединог филма 
„Грешница без греха“. 
Сахрањена је 21. јула 
1947. године на Топчи-
дерском гробљу у Бе-
ограду, а споменик јој 
није подигла ни држа-
ва, ни позориште, већ 
служавка с натписом: 
„Својој племенитој газ-
дарици Жанки подижем 
овај споменик, благо-
дарна Магда”.

Сјећање: Живана Жанка Стокић, српска глумица
ЈЕДНОМ МИНИСТАРКА - УВИЈЕК МИНИСТАРКА 

Р. Р. 

ЗАНИМЉИВОСТИ
***

Пушке-мушкете су први пут употријебљене 24. фе-
бруара 1527. године у бици код Павије у Италији. 
Тада је шпанска војска до ногу потукла француско-
швајцарску војску. 

***
Први јавни сусрет у боксу на просторима екс-Ју-
гославије одржан је 1881. године на Палићу код 
Суботице. 

***
Први корисници Нансеновог пасоша (норвешки на-
учник и дипломата) којим се потврђује избјеглички 
статус биле су руске избјеглице које су након Oкто-
барске револуције почеле да напуштају ову земљу. 

***
По закону америчке државе Мериленд, женама је 
забрањено да претурају по џеповима својих муже-
ва док спавају. 

***
Стари Римљани лијечили су главобољу и остале 
бољке тако што су жвакали кору врбе која у себи 
садржи салицилну киселину.  

1838. - Семјуел Морзе демонстрирао телеграф.
1847. - Рођен Радомир Путник, српски војвода.
1887. - Рођена Жанка Стокић, српска глумица.
1920. - Умро Амедео Модиљани, италијански сликар.
1965. - Умро Винстон Черчил, енглески државник и 
писац.

1972. - Јапански војник Шјоићи Јокои откривен на 
пацифичком острву Гвам, где се 28 година скривао у 
џунгли, убијеђен да Други свјетски рат још траје.
1994. - Драгослав Аврамовић представио нови динар 
са односом 1:1 према марки са циљем да се заустави 
хиперинфлација у СРЈ.

НА ДАНАШЊИ ДАН

Рјешење из прошлог броја: доколица, Комо, шнала, ебола, 
драм, Сарапа, Иво, о, Аполинер, вв, слана, а, ила, оба, тл, 
јаруга, Реа, агапе, Берн, аритмија. 

ПРСТ И ЧЕЛО   
Дјеца су наше највеће богатство.

Таман толико да схватимо да је наталитет наше највеће 
сиромаштво. 

ДУХ И ТИЈЕЛО 
Не претјерујте са теретаном.

Човјеку, осим мишића, треба и мало духа. 

ЈАНУАРСКЕ ПОУКЕ  
Јануарска славља не треба мјерити по броју гостију и званица. 
Искуство учи да је боље један пријатељ у невољи него сто 

„пријатеља“ за славском трпезом. 
 

ПАС И МАЧКА 
Тешко је тврдити да су супротности основ доброг брака.
Да је тако, пас би био - младожења, а мачка - млада.

 
ЏАБА СТЕ ПИСАЛИ 

Неписменост, ма колико то било чудно, може бити и предност. 
Само неписмен човјек пролази и тамо гдје пише 

„забрањено“. 

НЕКАД И САД 
Била је то још једна тужна прича.

Некад сеоски газда, а сад - градска сиротиња. 

Жанка Стокић Са Браниславом Нушићем
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Честитке Огласи

PRIJEDOR, Urije

POPUST ZA

%
PONEDJELJKA

SVAKOG
Popust se ne odnosi na akcijske artikle, novine, dopune, cigarete

i posebno označene proizvode u trgovini. 
Popust se obračunava na kasi i važi za fizička lica

bez obzira na način plaćanja.

PENZIONERE

Свим Школама Срећна

Distribucija

Voda na dohvat ruke

Besplatni info telefon
Слава „СВЕТИ САВА”
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Богојављење Богојављење

- Најбитније је то да смо сви 
успјели препливати Сану, без 
икаквих посљедица. У име свих 
пливача, овај Часни крст и злат-
ник поклањамо шестогодишњем 
Кристијану Бобићу, сину нашег 
другара пливача Бобана, којем 
је недавно установљена леуке-
мија. Његов тата је наш дугого-
дишњи другар, ове године није 
са нама, већ са сином, који је 
тренутно на лијечењу у Бањој 
Луци. У знак подршке, ова на-
града иде његовом сину - пору-
чио је Дрљача.
Ове године, на Богојављење, за 
Часни крст пливало је 45 плива-
ча, којима је љубав према Богу 
и православној традицији била 
јача од хладне ријеке. Међу 
њима су биле и двије даме, 
мајка и кћерка, Милена и Неве-
на Рончевић. 
- Ми смо ту зато што су нам 
здравље и Бог омогућили да 

пливамо на Богојављење. Пре-
носимо наше најискреније и нај-
веће жеље према цркви, према 
Богу, према свим људима до-
бре воље - рекла је Милена. 
- Осјећај је стварно величанст-
вен и то се не може ријечима 
описати. Ја бих само додала 
да сви који дођу на ову ријеку, 
јер на Богојављење све ријеке 
представљају ријеку Јордан и 
дају нам моћ, здравље, мир, 
спасење... да приђу тој ријеци, 
умију се и поквасе руке, јер је 
то предиван осјећај - додала је 
Невена. 
Градоначелник Приједора Ми-
ленко Ђаковић рекао је да град 
наставља традицију пливања 
за Часни крст на Богојављење, 
те да годинама заједнички ор-
ганизује богојављенске свеча-
ности са Црквеном општином 
Приједор.
- Честитам свим учесницима 

пливања. 
Још јед-
на ду-
х о в н а 
м а н и -
феста-
ц и ј а , 
која је 

окупила велики број грађана, 
завршена је у најбољем реду. 
Бог се јави - рекао је Ђаковић. 
Протојереј ставрофор Младен 
Мајкић изјавио је да на овај на-
чин показујемо достојанство и 
мирољубивост наше свете вје-
ре хришћанске и шаљемо пору-
ку мира, љубави и добра свим 
људима са којима живимо. 
- Нека је срећан и благословен 
овај дан када смо имали прили-
ку да осветимо воду, када смо 
испратили литургијско славље 
у Храму Свете Тројице, а исто 
славље наставили на ријеци 
Сани када су најхрабрији успје-
ли да уђу у воду и пливају за 
Часни крст. То је љубав према 
Господу који се крстио у ријеци 
Јордан, а благослов пливачима 
чија је жртва била највећа - до-
дао је Мајкић.

П о в о д о м 
в е л и к о г 
х р и ш ћ а н -
ског праз-
ника Бо-
гојављења, 
служена је 
Света ли-

тургија у Хра-
му Свете 

Тројице. 
Н а -

кон 

литугрије, испред Храма кре-
нула је Богојављенска литија 
улицама Приједора ка Градском 
мосту, гдје је обављено водоос-
већење са спуштањем Часног 
крста у ријеку Сану и пливање 
за крст. Овогодишња масовна 
литија носила је поруку подр-
шке православном народу и 
светињама у Црној Гори, а овај 
догађај испратио је велики број 
грађана. 

ЧАСНИ КРСТ 
ПОНОВО 
У РУКАМА 
ДАНИЈЕЛА 
ДРЉАЧЕ

Данијел Дрљача први је допливао до Часног крста на седмом Богојављенском пливању у ријеци Сани у Прије-
дору. Ово му је шести пут да побјеђује у трци за Часни крст. Њему је златник, као награду за прво мјесто, уручио 
градоначелник Приједора Миленко Ђаковић

- Часни крст и 
златник поклања-

мо шестогодишњем 
Кристијану Бобићу, сину 
нашег другара пливача 

Бобана, којем је недавно 
установљена леукемија 
- рекао је шестоструки 

побједник Данијел 
Дрљача.

М. Шодић

Шеста побједа Данијела Дрљаче

Градоначелник уручио златник

Богојављенска литија окупила велики број грађана

Пливале и двије даме, 
Милена и Невена Рончевић
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Култура Култура

Присјећајући се својих почета-
ка, овај млади умјетник каже 
да није било једноставно на-
пустити родни град и отићи у 
непознату државу, али имао је 
циљ и био је истрајан. Брзо се 
прилагодио аустријском начину 
живота и њиховом систему сту-
дирања.
- По завршетку средње школе, 
отишао сам да студирам у Грац. 
Преко своје професорице Тија-
не Вуксан сазнао сам да један 
веома добар професор ради на 
тамошњем универзитету. То је 
био највећи разлог зашто сам 
хтио да студирам у Грацу. При-
лагодити се њиховом систему 

образовања није било тешко. 
Језик је у почетку представљао 
проблем, јер све што смо ради-
ли тада, а вјерујем и сада како 
се ради у нашим средњим шко-
лама, било је у плану и програ-
му универзитета. Што се тиче 
начина живота, разликује се од 
нашег, много је мирније и треба 

времена да се на ту мирноћу 
човјек навикне - рекао је он.
Први јавни наступ имао је на 
Дјечијем фестивалу “Free кара-
оке”, гдје је освојио прво мјесто. 
Тада је, присјећа се, имао жељу 
да буде поп-пјевач, не слутећи 
да ће опера бити његов живот-
ни позив. Поносан је на то, јер 
како тврди, то је веома захтје-
ван посао, који не може свако 
обављати.
- Услови које морате испунити 
су да покажете да сте спрем-
ни и адекватни за овај посао, 
јер поред пјевања, битна је и 
глума. Опера је, у ствари, ком-
плексно умјетничко, музичко и 

глумачко дјело, сажето у једну 
цјелину којом управља дири-
гент, наравно у сарадњи са ор-
кестром и пјевачима. Из угла 
пјевача могу вам рећи да је јако 
захтјевно, јер у сваком тренут-
ку морате бити интонативно, 
ритмички и глумачки тачни и 
имати, барем крајичком ока, 

поглед на диригента. Послије 
мог првог јавног наступа и по-
бједе на “Free караокама” ни-
сам ни сањао да ћу на крају 
бити оперски пјевач, јер у то 
вријеме сам хтио постати поп-
пјевач, а узор ми је био Тоше 
Проески. Једном приликом сам 
негдје прочитао да је он ишао у 
средњу музичку школу или ака-
демију, одсјек соло пјевање и 
тако сам ја, у нади да ћу имати 
глас као он, уписао средњу му-

зичку школу, соло пјевањe. На 
крају сам заволио оперу и завр-
шио у том свијету - испричао је 
Црнић.
Према његовом мишљењу, та-
ленат и умјетност се не цијене 
довољно на нашим простори-
ма, па је младима доста лакше 
да постигну успјех и напредују у 
некој од развијенијих европских 
земаља.
- У овом пољу умјетности је 
лакше. Аустрија, Њемачка, 
Француска, Швајцарска су неке 
од земаља у којима се цијени 
таленат и знање, али нажалост 
не и код нас. Барем још не - 
закључио је наш саговорник и 
истакао да ће и убудуће слије-
дити своје снове и вриједно ра-
дити на њиховом остваривању, 
па вјерује да успјеси неће изо-
стати.

Б. Д.

Невен Црнић, оперски пјевач

ТАЛЕНАТ И УМЈЕТНОСТ 
ЦЈЕЊЕНИЈИ У 
ИНОСТРАНСТВУ 
НЕГО КОД НАС

Приједорчанин Невен Црнић већ три године је члан опе-
рe у Грацу. У почетку је пјевао у Ансамблу за младе пје-
ваче “Opernstudio”, а од прошле године дио је главног 
ансамбла, у којем пјева двије главне улоге и то: “Rodrigo 
Posa” у Вердијевој опери “Don Karlo” и “Leporello” у Мо-
цартовој опери “Don Giovanni”

Послије првог 
јавног наступа и 

побједе на караокама, 
Црнић није ни сањао да 
ће на крају бити оперски 

пјевач. Тада је желио 
постати поп-пјевач, а 
узор му је био Тоше 

Проески. 

 Није лако бити оперски пјевач

Поред пјевачких, потребне су и глумачке способности

Са једног од наступа

Увијек слиједи своје снове
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Прикуљени јавних при-
ходи у прошлој години 
већи су за 53,6 милио-
на КМ у односу на 2018. 
годину, саопштено је из 
Пореске управе Ср-
пске. У саопштењу се 
наводи да је на такво 
стање, осим мјера које 
Пореска управа кон-
тинуирано спроводи 
с циљем доборовољ-
ног пријављивања и 
плаћања пореза, те ау-
томатизације послов-
них процеса имплемен-
тацијом Интегрисаног 
информационог систе-
ма у Пореској управи, 
утицао низ фактора у 
прошлој години. 
“Прије свега, то је више 
мјера Владе Републике 
Српске на растерећењу 
привреде и побољ-
шању положаја радни-
ка, од којих је једна сва-
како и повећање броја 
осигураника, повећање 
минималне плате, као 
и повећање плата рад-
ницима у просвјети и 
МУП-у”, истиче се у 
саопштењу. Из Поре-
ске управе додају да се 
овај раст може једним 
дијелом приписати до-
број макроекономској и 
политичкој ситуацији у 
Српској у 2019. години. 
По основу доприноса 

у прошлој години при-
купљено је 1,574 ми-
лијарди КМ, што је за 
60,7 милиона КМ или 
четири процента више 
него у 2018. години. У 
том периоду за Фонд 
ПИО наплаћено је 892 

милиона марака или 
30,9 милиона КМ више, 
док је за Фонд здрав-
ственог осигурања на-
плаћено 564,6 милио-
на КМ, што је више за 
25,5 милиона марака. 
Раст је забиљежен и 
код наплате прихода 
по основу доприноса 
за Фонд дјечије зашти-
те, за Завод за запо-
шљавање, те за Фонд 
за запошљавање лица 
са инвалидитетом. У 
прошлој години прику-

пљено је и 473,4 ми-
лиона КМ директних 
пореза, што је за 19,2 
милиона КМ или четири 
одсто мање него 2018. 
године. Порез на до-
бит је у прошлој години 
наплаћен у износу од 

238 милиона КМ или 
више за 17,2 милиона 
КМ него у 2018. години. 
Код осталих јавних при-
хода у прошлој години 
остварена је наплата 
од 430,7 милиона КМ 
или више за пет одсто 
него у 2018. години. По-
сматрано по подручним 
центрима, највише при-
хода у прошлој години, 
1,228 милијарди КМ, 
прикупио је Подручни 
центар Бањалука. 

Агенција локалне демокра-
тије /АЛД/ Приједор упутила 
је позив младим активистима 
да се пријаве за учешће у об-
уци под називом “Сваки спо-
меник има своју причу” која 
ће се одржати у Приједору 
од 13. до 16. фебруара. Биће 
обухваћене области култу-
ре, историје, гастрономије и 
дизајна споменика с циљем 
израде нових туристичких 
понуда споменика Другог 
свјетског рата. Обука је дио 
пројекта “Монументал девет” 
који финансирају ЕУ и Шема 
грантова Регионалног савјета 

за сарадњу за развој и про-
моцију пројеката у туризму, а 
осим приједорске, реализују 
га и канцеларије АЛД из Ник-
шића, Мостара, Завидовића, 
Косова, Књажевца, Суботице 
и Скопља. Циљ пројекта је 
развој нових туристичких про-
извода користећи модерне 
приступе како би се повећа-
ла заинтересованост младих 
и интензивирале активности 
усмјерене на стварање при-
хода кроз ангажман и ани-
мацију микро локалитета. 
Учесници обуке моћи ће уче-
ствовати и у једном од три те-

ренска путовања. Једно обух-
вата посјету Титовом бункеру 
у Коњицу, Музеју Битке на 
Неретви у Јабланици, Пар-
тизанском гробљу у Мостару 
и Требјеси у Никшићу, друго 
почиње из Крушева у Маке-
донији, преко Брезовице на 
Косову до Ниша у Србији, а 
треће иде од Кадињаче, пре-
ко Дрвенграда и Шида до Ко-
заре. Заинтересовани треба 
да до краја мјесеца пошаљу 
мотивационо писмо и биогра-
фију Агенцији локалне демо-
кратије Приједор.  

РЕКОРДНА НАПЛАТА 
ЈАВНИХ ПРИХОДА

Пореска управа РС
ПОЗИВ МЛАДИМА ЗА ОСМИШЉАВАЊЕ 
ТУРИСТИЧКИХ ПОНУДА СПОМЕНИКА 

ДРУГОГ СВЈЕТСКОГ РАТА

Агенција локалне демократије

СРНА

Приједорски основци и 
средњошколци од 27. до 31. 
јануара могу бесплатно да 
постану чланови Народне 
библиотеке „Ћирило и Мето-
дије“. На овај начин приједор-
ска библиотека обиљежава 
празник посвећен Светом 
Сави, просвјетитељу и за-
штитнику школства.  
- Ово је наша традиционал-
на активност у недјељи све-
тосавља. Већ смо упутили 
дописе директорима школа 
и очекујемо да ће ученици 
искористити ову могућност. 
И у мају имамо бесплатно уч-
лањење за грађанство пово-
дом Дана библиотеке и наше 

крсне славе, Светог Ћирила и 
Методија - рекла је директор 
Мара Ећим. 
Право на бесплатно уч-
лањење у библиотеку током 
године имају и незапослена 
лица, ратни војни инвалиди 
и инвалиди рада, чланови 
најуже породице погинулих и 
несталих бораца, лица са по-
себним потребама, слијепа и 
слабовида лица, добровољни 
даваоци крви, предшколци и 
првачићи, радници из културе 
и новинари, библиотекари те 
лица која библиотеци дарују 

одређен број књига. Цијена 
чланарине за запослене и 
ванредне студенте износи 
15 КМ, 10 КМ за редовне сту-
денте, пет КМ за пензионере, 
средњошколце и основце од 
шестог до деветог разреда и 
двије КМ за основце од другог 
до петог разреда. Прошле го-
дине приједорска библиотека 
почела је са електронским по-
зајмљивањем књига, имала 
је 1.635 чланова, а читаоци су 
на располагању имали 66.000 
библиотечких јединица. 

ИДУЋЕ СЕДМИЦЕ БЕСПЛАТНО 
УЧЛАЊЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ

НБ “Ћирило и Методије”
Пореска управа Републике Српске у прошлој годи-
ни прикупила је 2,494 милијарди КМ јавних прихо-
да, што је рекордан износ прикупљених прихода од 
оснивања ове управе

Највеће смањење наплате било је 
код пореза на доходак, који је на-
плаћен у износу од 190,2 милиона 
КМ, што је за 39 милиона марака 
мање него 2018. године. На пад на-
плате овог прихода највише су ути-
цале измјене Закона о порезу на до-
ходак у смислу повећања основног 
личног одбитка са 200 КМ на 500 КМ 
мјесечно, појашњава се у саопш-
тењу.

СРНА М. Шодић
Мара Ећим, директор 

НБ “Ћирило и Методије”

Кино “Козара” имало успјешну годину

РЕКОРДНА ПОСЈЕЋЕНОСТ 
Кино “Козара” у Приједору у 
протеклог години забиљежило је 
рекордну посјећеност. Ријеч је о 
30.000 гледалаца, што је више за 
3.000 у односу на 2018. годину. 
Најгледанији филмови били 
су “Краљ лавова”, “Балканска 
међа”, “Такси блуз” и “Залеђено 
краљевство”, рекла је Анита 
Хоџић, директор ове установе. 
- Повећање броја гледалаца 
даје нам разлог за задовољство. 
Имали смо низ квалитетних 
свјетских продукција, као и 
домаћих продукција. Имали 
смо за 50 одсто повећан број 
школских пројекција, као и 
већи број филмских ревија, 
што је додатно повећало број 
гледалаца у односу на 2018. 
годину - додала је она.

Хоџићева сматра да је повећању 
броја посјета допринијела 
добра сарадња са школама 
из Приједору, али и из других 
градова Републике Српске.
- Кино “Козара” посјетили 

су и ученици из 
Костајнице, Новог 

Града и Рибника - 
истакла је она.
Из кина поручују 
да ће пратити 
трендове и у 

овој години, па 
ће Приједорчани 

моћи да погледају 
најновија филмска 

остварења  домаће, европске и 
свјетске продукције.

Б. Д.Анита Хоџић, директор Кина “Козара”

Ратна драма 
“1917” на 

репертоару до 
29. јануара
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NJEMAČKA FIRMA CARL KUEHNE OBAVJEŠTAVA 
POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE DA JE U TOKU 
UGOVARANJE KOOPERANTSKE PROIZVODNJE KRASTAVCA 
KORNIŠONA ZA 2020.  GODINU.

 FIRMA NUDI:

 • SIGURAN OTKUP;
 • UGOVORENU CIJENU;
 • REDOVNU SEDMIČNU ISPLATU;
 • REPROMATERIJAL (RASAD, PESTICIDI,  MIN. 
ĐUBRIVA…);
 • STRUČNU AGRONOMSKU PODRŠKU;
 • RAD KOD KUĆE NA SVOJOJ ZEMLJI;
 • DOBRU ZARADU.

ZA VIŠE INFORMACIJA POZOVITE: 
065 847 924; 066 845 553; 066 783 389.

 Обавјештава се јавност да је на сједници Скупштине града 
Приједора, одржаној 24.12.2019. године, донесена Одлука о при-
ступању изради Регулационог плана дијела градског подручја 
Приједора између дијелова улица Српских великана и Алејe 
Козарског одреда - Радни назив „Крајина - Целпак  Б-1“ („Сл. 
гласник Града Приједора“ бр. 14/19). У току су припремне активно-
сти на прикупљању приједлога и сугестија за појединачна планска 
рјешења у склопу обухвата Плана.

 Израдом Регулационог плана биће обухваћено подручје у 
укупној површини од око 1,6 ha. Обухват Плана приказан је на кар-
ти и уз Одлуку о приступању изради биће изложен у просторија-
ма Градске управе Града Приједор (огласна табла Одјељења за 
просторно уређење на II спрату) и на web-site-у Града: http://www.
prijedorgrad.org/. 

 ПОЗИВАЈУ СЕ заинтересована лица, власници некрет-
нина, корисници простора и учесници у његовој изградњи и 
уређењу, да узму учешћа у изради Плана ДОСТАВЉАЊЕМ 
ПИСМЕНИХ ПРИЈЕДЛОГА И СУГЕСТИЈА за планска рјешења 
на земљишту или објектима у њиховом власништву. 

 ПРАВОВРЕМЕНИМ УКЉУЧЕЊЕМ У ПРОЦЕС ПЛАНИ-
РАЊА СТВАРАТЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА УСПЈЕШНУ РЕАЛИЗА-
ЦИЈУ ВАШИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ НАМЈЕРА И ПОТРЕБА, КАО И 
УСЛОВА ЗА УСПЈЕШНУ ЗАШТИТУ И РЈЕШАВАЊЕ ПОТРЕБА ОД 
ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА. 

 Писмени приједлози и сугестије достављају се путем про-
токола Градске управе Града Приједор - Одјељењу за просторно 
уређење у форми дописа до 10.02.2020. године. 
  
 Потребне додатне информације у вези са наведеним актив-
ностима могу се добити у Одјељењу за просторно уређење (канце-
ларије бр. 53 и 55, II спрат зграде Градске управе).

Одјељење за просторно уређење

Ј А В Н И   П О З И В 

Менсур Исламовић, на-
челник Одјељења за оп-
шту управу, каже да је и у 
прошлој години настављен 
негативан прираштај ста-
новништва. Број умрлих 
већи је од броја рођених.
- У 2019. години, по редов-
ним уписима, рођене су 
692 бебе, вјенчано је 426 
бракова, а умрла је 1.201 
особа. Када то поредимо 
са 2018. годином, рођене 
су 42 бебе мање, мање 
је вјенчано 46 бракова и 
умрле су 104 особе мање. 
Кад је ријеч о накнадним 
уписима у матичне књиге, 
у 2019. накнадно је уписа-
но 292 рођених беба, вјен-
чаних 190 и умрлих 376. 
Укупан број уписа у 2019. 
години је рођених 984, 
вјенчаних 616 и умрлих 
1577 - каже Исламовић. 
Ако те податке пореди-
мо са 2018. годином, у 
прошлој је рођено 147 
беба мање, било је мање 
35 бракова и осам мање 
умрлих лица. Негати-
ван прираштај покушава 
се ријешити одређеним 
мјерама пронаталитет-
не политике. Исламовић 
истиче повећане накнаде 
за  свако рођено дијете, 
стипендирање, једнократ-
не новчане помоћи, али 

и олакшице младима код 
враћања стамбених креди-
та. За све то издвојена су 
одређена новчана средст-
ва из градског буџета. Ту је 
и посебан грант за вантје-
лесну оплодњу у износу од 
55.000 марака.
- Ту је и Фонд за наталитет 
Града Приједора у износу 
од 200.000 марака, с тим 
да се износ од 200 марака 

повећао на 400 за свако 
рођено дијете. У буџету 
имамо издвојена средства 
за финансирање камата 
на кредите за младе брач-
не парове који купују прву 
некретнину на подручју 
града Приједора - каже Ис-
ламовић. 
По Закону о личном име-
ну, и у Приједору је било 
захтјева за промјеном име-
на или презимена. Ријеч је 
о захтјевима личне приро-
де, нарочито код људи који 
живе у иностранству, гдје 
се њихово име прије про-
мјене тешко изговарало.
- Прошле године имали 

смо 35 захтјева за промје-
ном или имена или прези-
мена. Тај број није рела-
тивно велик, с тим да је сад 
то мало пооштрено кад је 
ријеч о достављању дока-
за. По службеној дужности 
шаљемо захтјев да нам 
МУП достави податке да 
ли је против лица покрену-
та међународна потјерни-
ца, односно лице је дужно 

да достави податак да није 
уписано у листу оних који 
имају проблема с деликти-
ма дјечије порнографије и 
слично - каже Исламовић 
и додаје да се до извода 
из матичне књиге рођених 
или осталих потребних 
докумената може доћи за 
кратко вријеме, за највише 
дан или два. Ту је и вирту-
елни матичар и чињеница 
да грађани из иностран-
ства, након интервенције 
одборника, изводе из ма-
тичне књиге плаћају као и 
они који живе у Приједору, 
по пет марака.

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ О 
ПАТРИЈАРХУ ПАВЛУ

М. З.

У Приједору је настављен негативан природни прираштај. 
Број умрлих и даље је, упркос пронаталитетној полити-
ци Града, много већи од броја рођених. У прошлој годи-
ни било је мање вјенчаних, али и 35 захтјева за промјеном 
имена или презимена

- У буџету имамо издвојена средства 
за финансирање камата на кредите за 
младе брачне парове који купују прву 
некретнину на подручју града Приједо-
ра - каже Исламовић.

Лако до извода из матичних књига   

УМРЛИХ 1.200, РОЂЕНИХ 690 
Настављен негативан природни прираштај 

Поводом Савиндана, у Приједору 
ће вечерас (петак) бити промови-
сана књига новосадског писца и 
новинара Ђорђа Рандеља „Па-
тријарх Павле-светац којег смо 
познавали“. Књига, која је напи-
сана након смрти 44. патријар-
ха на трону Светог Саве, јесте о 
вриједностима за које се залагао 
један од свјетлијих примјера у 
новијој српској историји, речено 
је у најави књижевне вечери. На 
промоцији ће, поред аутора, уче-
ствовати јереј Ратко Хрваћанин 
из Приједора и Предраг Маравић 
из Новог Сада. Промоција ће, са 
почетком у 19 часова, бити одр-
жана у градском позоришту.  

КВ
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Дана 25.1.2020. навршава се година 
дана откако није са нама наш вољени 
син, супруг и отац

ЖЕЉКО МАРИН
(1967 - 2019)

Драги сине, тешко је схватити да смо 
те изгубили. Нема ријечи да искажу сву 
нашу бол. Хвала ти за сву љубав и до-
броту коју си нам несебично поклањао. 
Вјечно ћеш живјети у нашим срцима и мислима. 
Твоји: мајка Драгиња, супруга Нина и кћерке Дејана и Татјана

13023

Навршава се година дана откако није са 
нама

ЖЕЉКО МАРИН

У срцу туга, на гробу тишина, али нема 
мога брата, сад ће тешка година. Не ви-
дим ти очи, не чујем ти глас, али осјећам, 
драги брате, да си поред нас. Вјечно ћемо те вољети и никад 
нећемо пребољети.
Твоја сестра Нада са породицом 13023

Дана 17.1.2020. у 53. години живота преминула је наша драга

ДРАЖЕНА (Коста) КУНИЋ
Из Брезичана

Посљедњи поздрав драгој сестри и тетки. Твоја доброта и 
племенитост остаће заувијек у нашим срцима.
Ожалошћени: брат Вукашин, снаха Катица, братићи Горан и 
Игор са породицама, зет Дане и сестрићи: Данијела, Андреја 
и Бојан Здјелар и Саша Хргар 13033

Навршиле су се двије године од смрти 
наше драге мајке

КОСЕ (рођ. Вујчић) 
ОЉАЧА

Чувамо успомене на тебе, твој лик, доброту и љубав коју си нам 
даривала.
С љубављу и поштовањем, твоји најмилији 13031

Дана 26.1.2020. 
навршава се година 
дана откако ниси са 

нама

РАДОВАН 
СЕЛАК 

(1951 - 2019)
Не постоји вријеме које може ублажити бол 
за тобом, носимо те у срцима и чувамо од 
заборава. 
Твоји: супруга Нада, кћерке Весна и 
Александра, зет Антон и унучад Александра 
и Алекса 12720

Навршава се година 
дана од смрти драгог 

нам

РАДОВАНА РАДЕ 
СЕЛАКА

Са најљепшим успоме-
нама, чуваћемо те од 
заборава.
Мира и Ђуро Кесић са 
породицом 22/20

МА
ЛИ

 О
ГЛ

АС
И - Продајем кућу у Копривни, вода, струја, телефон, са 11 дунума 

земље.  Све информације на телефон 052/ 389 - 006 или 
065/ 917 - 207                                                           (10432)

- Издајем пословни простор површине 130м2, ул. Степе Степано-
вића 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, ције-
на по договору. Информације на телефон 066/780-464

- Купујем стан од 50 - 80м2, први или други спрат, балкон, сунчана 
страна, у ужем центру града. Број тел. 066/463-168

Дана 25.1.2020. навршавају се двије 
тужне године од преране смрти нашег 
драгог супруга, оца и деде

МИЛАНА КОВАЧЕВИЋА
(1961 - 2020)

Вријеме пролази, а туга и бол остају у ср-
цима оних који те воле.
Твоји најмилији: супруга Љиљана, син 
Мирко са породицом, кћерка Љупка са породицом
Дана 25.1.2020. даћемо помен на гробљу Стонице у Божићима

13034

Дана 19.1.2020. године у 64. години живота преминуо 
је наш драги отац, брат и деда

ВУКАШИН (Бранко) ЈЕФТЕНИЋ
Ожалошћени: син Мирослав, снаха Бојана, сестра 
Лазарка и унучад Сара, Софија и Бранко

13036
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Дана 26.1.2020. навршава се 40 
дана откад је престало да куца срце 

мог драгог тате

СВЕТОЗАРА СРЕДИЋА
(1927 - 2019)

Драги тата, воли те твоја кћерка 
Дрена. Почивај у миру и нека те 
анђели чувају.
Кћерка Дрена са породицом

13019

Дана 26.1.2020. навршава се 40 дана 
од смрти нашег драгог тате, дједа и 

прадједа

СВЕТОЗАРА СРЕДИЋА
(1927 - 2019)

У суботу, 25.1.2020. одржаћемо помен те 
позивамо родбину, пријатеље и комшије 
да нам се придруже.
Драги тата, недостајеш нам сваки трену-
так и сваки дан. Хвала ти за све што си 
чинио за нас. Почивај у миру Божијем. 
Твоја дјеца: син Драган, кћерке Душанка, 
Нада и Дрена 13019

Дана 30.1.2020. 
навршава се година дана 
од смрти вољене мајке

МИРЕ САВИЋ
Драга мајко, дани прола-
зе, а тебе нема, само туга 
и бол у нашим срцима.
Ожалошћени: кћерка Ми-
лева, зет Милорад, унуци 
Небојша и Бојан 13015

Дана 27.1.2020. године навршава 
се 40 тужних дана од смрти нашег 

драгог оца и дједа

СВЕТОЗАРА СРЕДИЋА

Вријеме неће никад избрисати 
успомену на тебе.
Твоји: кћерка Нада, зет Милан и унук 
Петар

13026

Дана 27.1.2020. године навршава 
се 40 тужних дана од смрти нашег 

драгог оца, дједа и прадједа

СВЕТОЗАРА СРЕДИЋА
Заувијек ћемо те чувати у нашим 
срцима. 
Син Драган, снаха Нада, унуке 
Драгана и Сњежана те праунука Ема

13026

Дана 26.1.2020. навршава се тужна година како 
није са нама наш драги и вољени

БОРИСЛАВ ЈЕЛИЋ БОБАН
(1981 - 2019)

Туга и бол не могу те вратити, али сјећање на тебе 
вјечно ће трајати. Поносни што смо те имали, тужни 
што смо те изгубили. Док живимо ми, живјећеш и ти 
у нашим срцима и мислима. 
Твоји: мајка Весна, брат Бојан, кћерка Милана и 
супруга Маја 13024

Навршава се година дана 
од смрти нашег

БОРИСЛАВА 
БОБАНА ЈЕЛИЋА

Љубави, судбина је ипак 
била јача од наших жеља. 
Недостајеш! Чуваћу те у 
срцу, док год буде куцало! 
Бескрајно те волимо, твоја 
кћерка, твоја принцеза 
Милана и твоја љубав Маја.
Мирно спавај! 13032

Дана 25.1.2020. 
навршава се пет 
година од смрти 

супруга, оца и дједа

НОВАКА 
ТРЕБОВЦА
(1937 - 2015)

Породица

13022

Дана 18.1.2020. у 67. години живота 
преминуо је наш драги супруг, отац 

и деда

МИТАР КНЕЖЕВИЋ
Нема те ријечи која може описати 
превелику празнину, бол и тугу 
које су остале твојим одласком. По 
добру ћемо те памтити, са љубављу 
спомињати и од заборава сачувати.
Твоји најмилији 13027

IN MEMORIAM

МИЛАН ЈЕЛИЋ ЈЕЛА

Живиш у нашим срцима, нашим 
душама, нашим причама. Живиш у 
нама. Тако ће бити док буде нас.
Твоји: Весна и Бојан

13024

Посљедњи поздрав драгом дјеверу и 
стрицу

МИТРУ КНЕЖЕВИЋУ

Остала нам је велика празнина у срцима послије твог одласка. 
Заувијек ћеш нам недостајати. 

Твоји Лела и Николина са породицом 13028

Дана 31.1.2020. навршава се година 
дана од смрти наше драге мајке

ЗОРЕ (Милана) БАЊАЦ
(1948 - 2019)

Вријеме пролази, а ти остајеш заувијек у нашим срцима и ми-
слима. Твоји најмилији, син Предраг и кћерка Оливера
Помен ће се одржати у суботу, 25.1.2020 у 10:15 часова. 13029

Дана 28.1.2020. 
навршава се 27 година 
од погибије мог брата

РАЈКА БОЈАНИЋА
Како вријеме и дани 
пролазе, све више ми 
недостајеш. Тугу и бол 
за тобом ништа неће из-
брисати, увијек ћеш бити 
у мом срцу и мислима. 
Твоја сестра Деса 13025

Дана 25.1.2020. године 
навршава се тужна година 

од смрти мога оца

ДРАГОМИРА 
ПИЉИЋА

Заувијек ћеш остати у 
нашим срцима.
Од кћерке Милије, зета 
Младена, унука Владана 
и Николе, снахе Мирјане и 
праунука Филипа 13030
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ДАРИНКА 
ЦУЊАК

Драга Даро, биће нам тешко без љубави твоје, али 
остаће љубав што већ постоји. 

Твоја породица
13018

Дана 25.1.2020. године навршава се 
година дана од смрти наше драге мајке, 
свекрве и баке

МИРЕ ГРКОВИЋ
(1950 - 2019)

Истина да више ниси са нама, али је 
истина и да ће твој ведар и насмијан лик 
бити вјечно у нашим срцима.
Твоји најмилији: син Звјездан, кћерка Сандра, снаха Свјетлaна, 
зет Дaрко и унучад: Јована, Живко, Ивана и Исидора 13013

Дана 25.1.2020. године навршава се 
година дана од смрти наше драге 
супруге, мајке, баке и прабаке

МИЛКЕ НОВАКОВИЋ

У суботу, 25.1.2020. на гробљу у Д. Га-
ревцима обиљежићемо помен. Позивамо родбину, комшије и 
пријатеље да нам се придруже.
С поштовањем, породице: Новаковић, Пуповац и Бановић 13017

Дана 31.1.2020. године навршава се година дана од 
смрти наше драге мајке и пунице

БОСИЉКЕ МИШКОВИЋ
(1929 - 2019)

Мајко, пролази година дана како си нас напустила. У 
нашим срцима је велика туга и празнина. С љубављу 
си нас одгојила, чувала и тјешила. Твој драги лик и 
доброта за нас су оставили неизбрисив траг. Најбоља 
мајка си била и остала. Почивај у миру.
Воле те твоје кћерке Рада, Мирјана и Гордана са 
породицама 13014

Дана 31.1.2020. године навршава се 
година дана од смрти наше драге баке и 

прабаке

БОСИЉКЕ МИШКОВИЋ
(1929 - 2019)

Бако, својим топлим осмијехом, загрљајем 
и лијепим ријечима мазила си нас, чува-
ла и тјешила. Остала си у нашим срцима, 
најљепша успомена на дјетињство. Вјечно 
ћемо те чувати од заборава.
Твоје унуке и унуци: Борјана, Јасна, Бојан, 
Александра, Борислав, Весна, Бојана, Зо-
рица и праунучад 13014

Тужно сјећање 

БРАНКО 
МАНДИЋ

(21.10.1962 - 23.1.2019.)

Година прође, туга никада. Заувијек остајеш 
у нашим срцима. 

Твоја породица
13000

Дана 23.1.2020. 
навршава се једанаест 
тужних година од смрти 
нашег вољеног сина и 

брата

МЛАДЕНА 
РАДИШИЋА
(2009 - 2020)

На нека недостајања човјек се никад не навикне 
и нека празнина се никад не попуни, јер 
одласком љубав не престаје. Увијек си у нашим 
мислима и нашим срцима, драги наш сине.
Твоји најмилији: мајка Зора, отац Раде и брат 
Зоран са породицом 13016

Дана 25.1.2020. године 
навршава се шест мјесеци 
туге и сјећања од смрти 
наше вољене супруге, мајке, 
пунице и баке

СТАНЕ БУЧАН
(1946 - 2019)

У нашим срцима и мислима си свакога дана, 
непрежаљена и незаборављена.

Ожалошћени: супруг Исо, кћерке Сандра и Бинела, зет 
Зоран, унуке Исидора и Уна

13020

IN MEMORIAM

СТАНА БУЧАН

Љубав је Божији дар и - моћ.
С поштовањем и тугом, 

супруг Исо Бучан

Тужно сјећање

СТАНА БУЧАН

Мама, недостајеш нам...
Бинела и Сандра
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ж.р. 5620070000263992 (са назнаком за “Козарски вјесник”)
Штампа: “Дневне Независне новине” 
За штампу: Александар Копања, директор

Спорт Спорт

ФК „Рудaр Приjeдoр“ 

Eкипa „Рудaр Приjeдoрa“ пoнoвo 
je нa oкупу нaкoн зимскe пaузe. 
Двa трeнингa су вeћ oдржaнa, 
чимe су пoчeлe припрeмe зa 
прoљeтни диo сeзoнe
Први диo бићe oбaвљeн у 
Приjeдoру, гдje ћe сe oдиг-
рaти сeдaм приjaтeљских 
утaкмицa, a нaкoн тoг путуje сe 
у Meдулин, гдje ћe фудбалери 
боравити 13 дaнa и игрaти куп 
сa нeкoликo квaлитeтних eки-
пa, рeкao je спoртски дирeктoр 
Сaшa Стeвић. Oн сe oсврнуo нa 
стaњe игрaчкoг кaдрa, рeкaвши 
дa je „Рудaр“ нaпустилo шeст 
игрaчa:  Maксимoвић, Maлбa-
шић, Лeзић, Хaмзaбeгoвић, Mр-
кић и Aрeжинa. Шикaњићу je 
истeклa пoзajмицa из „Бoрцa”, 
aли пo свeму судeћи, oстaћe у 
Приjeдoру, кaжe Стeвић. 
- Штo сe дoлaзaкa тичe, ту су, 
зaсaд, Рaстoкa и Гaврaнoвић, 
игрaчи из нaшe шкoлe кojи су сe 
врaтили у „Рудaр“. To нaм и jeстe 
циљ, дa у нaрeднoм пeриoду 
врaтимo штo вишe дoмaћих 
игрaчa. Штo сe пoзициje гoлмaнa 

тичe, прeгoвoри су у тoку и дo 
пoнeдjeљкa ћeмo вjeрoвaтнo 
знaти имe нoвoг чувaрa мрeжe 
„Рудaрa“ - рeкao je Стeвић.

Tрeнeр Игoр Jaнкoвић кaжe дa 
ћe припрeмe искoристити дa 
oдигрajу мeчeвe сa клубoвимa из 
виших рaнгoвa, штo ћe „Рудaру“ 

пoмoћи дa сaзриjeвa кao eки-
пa., Jaнкoвић кaжe дa ћe код 
играчког кадра фoкус бити нa 
дoмaћим снaгaмa, тe дa ћe и oни 
из oмлaдинскoг пoгoнa имaти 
прилику дa сe избoрe зa мjeстo 
у првoj eкипи. 
- Гeнeрaлнo, у oвoм пeриoду 
трeбaмo сe фoкусирaти нa штo 
квaлитeтниjи рaд. Mи нe бjeжимo 
oд првe пoзициje. Дoк пoстojи 
и тeoрeтскa шaнсa, ми ћeмo сe 
трудити дa сустигнeмo трeнутну 
рaзлику зa првoплaсирaнoм eки-
пoм Шaмпиoнaтa. У истo вриjeмe 
прaвимo eкипу зa нaрeдни 
пeриoд - рeкao je Jaнкoвић.
Њeгoвa oцjeнa je дa сe нe мoжe 
o Клубу судити сaмo нa oснoву 
шeст мjeсeци, вeћ дa je пoтрeбнo 
глeдaти нa дугe стaзe. Сa 
припрeмaмa je крeнулa и jуниoр-
скa сeлeкциja. Њихoв трeнeр 
Срђaн Maрjaнoвић oчeкуje дa ћe 
нaстaвити сa дoбрим пaртиjaмa, 
пружeним у првoм диjeлу сeзoнe. 
Фoнд игрaчa je oптимaлaн, чaк и 
aкo ћe нeки jуниoри зaигрaти зa 
први тим. 

- Aкo нeки зaигрajу зa сeниoрску 
eкипу, ми нeћeмo бити нeштo 
oштeћeни. Имaмo дoвoљнo 
игрaчa. Нaстojaћeмo у нaрeднoм 
пeриoду нaћи пaр игрaчa мeђу 
кaдeтимa. Пa дa видимo хoћeмo 
ли мoћи нa њих рaчунaти нa 
љeтo или ћeмo мoрaти дoвoдити 
игрaчe - рeкao je Maрjaнoвић.
Дирeктoр Клубa Бoрис Срдић 
рeкao je дa упрaвa нaстaвљa 
сa рeaлизaциjoм пoстaвљeних 
циљeвa, кaкo нa спoртскoм, тaкo 
и пoслoвнoм, мaркeтиншкoм и 
инфрaструктурнoм плaну. 
- Нaстaвљaмo дaљe нa 
срeђивaњу стaдиoнa, пoмoћнoг 
тeрeнa, тe тeрeнa у Љубиjи и 
Сувoг Приjeдoрa. Прojeктнa 
дoкумeнтaциja зa пoстaвљaњe 
рeфлeктoрa нa грaдскoм 
стaдиoну je гoтoвo зaвршeнa. 
Слиjeди прoвoђeњe тeндeрскe 
прoцeдурe зa избoр извoђaчa 
рaдoвa - нaвeo je Срдић.
Фoкус ћe бити и на врaћaњу 
публикe нa стaдиoн, поручују из 
приједорског прволигаша. 

З. Ј.

КРEНУЛИ СA ПРИПРEMAMA

Не одустају од борбе за прву позицију

Расте интересовање за куглање

Осим спортистима, куглана 
у Приједору на располагању 
је грађанима који желе да се 
рекреативно баве овим спортом. 
Радно вријеме куглане је сваким 
рaдним даном од 15.00 до 22.00 
часа, рекао је Горан Предојевић, 
п р е д с ј е д н и к 
У п р а в н о г 
о д б о р а 
Куглашког 
к л у б а 
“ Р у д а р “ 
Приједор. 
- Управни 
одбор донио 
је одлуке о 

различитим пакетима 
и чланству, те  начину 
кориштења куглане. 
Убрзо ћемо 
имати контакт-
телефон за 

све информације. Позивамо 
све заинтересоване да дођу и 
куглају - додао је Предојевић. 
Да су услови у куглани више него 
добри, потврдили су нам искусни 
куглаши. Игор Михајловски 
из Сјеверне Македоније, који 
је недавно учествовао на 
куглашком турниру “Приједор 
опен 2019”, тврди да је овај 
објекат у рангу са кугланама у 
бројним европским градовима.
- Ми доживљавамо исту судбину 
као и ваш куглашки клуб. Има-
мо стару куглану и чекамо 
да добијемо нову, сличну 
овој. Приједорска куглана је, 
вјероватно, једна од најбољих 
на Балкану - истакао је он.
Ову савремену куглану Приједор 
је добио прошле године, а 
Куглашки клуб основан је 1965. 

године. Рад Клуба обновљен је 
прије шест година, након дуже 
паузе. 

КУГЛАНА НА РАСПОЛАГАЊУ ГРАЂАНИМА

Протеклог викенда oдигрaнe су 
финaлнe утaкмицe нa турниру 
у мaлoм фудбaлу “Mлaдoст 
2020” зa нajмлaђe кaтeгoриje. 
У финaлу jуниoрских сeлeкциja 
“Џигeрaши” су сa 3:2 сaвлaдaли 
eкипу “Кaфe Лoгo”. Штo сe 
кaдeтa тичe, у финaлнoм 
сусрeту снaгe су oдмjeрили 
“Слoбoдa” из Нoвoг Грaдa и 
eкипa “Стaр Кaфe”. Утaкмицa je 
билa чврстa, бeз пoгoдaкa, aли 
je нaкoн извoђeњa пeнaлa (3:2) 
трoфej припao гoстимa из Нoвoг 
Грaдa. У кoнкурeнциjи пиoнирa, 
тим “Jaњушић” биo je бoљи у 
извoђeњу пeнaлa (4:3) oд eкипe 
“Свoднa Фуџи филм”. Турнир 
је добро прошао, а виђен је 

атрактиван фудбал, оцјена је 
директора СД „Младост“ Душка 
Рајилића. 
- Презадовољан сам како је све 
протекло. Нарочито ми је драго 
да  није било повреда. Имали 
смо добру посјећеност. Мислим 
да су учесници задовољни. 
Надам се да ће идуће године 
бити исто овако, ако не и боље 
- рекао је он.  
У финaлу пjeтлићa тaкoђe je 
дoшлo дo пeнaлa, у кojимa je 
“Зигa Зaгa” сa 3:2 пoбиjeдилa 
“Вилeњaкe”.  Нa oвoгo-
дишњeм, 37. пo рeду турниру, 
учeствoвaлo  je 25 eкипa у 
чeтири узрaснe кaтeгoриje.

Турнир у малом фудбалу 
“Младост 2020“

OДИГРAНE ФИНAЛНE 
УTAКMИЦE ЗА МЛАЂЕ 

КАТЕГОРИЈЕ

КВ

Добра игра у финалним мечевима

Б. Д.

Са куглања

Горан Предојевић, предсједник 
УО Куглашког клуба “Рудар” 


