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Тим поводом Тим поводом

Сарадња на пројекту 
плантажног узгоја кесте-
на била је тема разговора 
градоначелникa Приједо-
ра Миленкa Ђаковићa и 
начелника општине Ве-
лика Кладуша, Фикрета 
Абдића. Ђаковић је иста-
као да је ријеч о великом 
пројекту који ће бити фи-
нансиран из фондова Ев-
ропске уније, а у које ће 
бити укључене локалне 
заједнице из Федерације 
БиХ, Републике Српске, 
Хрватске и Црне Горе.
- У Великој Кладуши ће у 
суботу, 22. фебруара, бити 
одржан састанак челника 
општина и градова, који 

ће учествовати у овом ве-
ликом пројекту, када ћемо 
и сазнати детаље о план-
тажној производњи кесте-
на - рекао је Ђаковић.
По ријечима Нермина 
Абдића, шефа Кабинета 
Фикрета Абдића, све је 
почело прошлогодишњом 
реализацијом једног од 
пројеката Европске уније, 
вриједног око 590 хиљада 
евра, а тицао се заштите 
кестена од осе шишкари-
це. Велика Кладуша била 
је носилац овог пројекта 
који је успјешно имплемен-
тиран на подручју Хрватс-
ке и Босне и Херцеговине. 
Након тога услиједила је и 

нова понуда.
- Ми имамо дугорочне 
планове за развој пољо-
привредне производње 
посредством европских 
фондова. Увидјели смо да 
постоје бројне пољопри-
вредне површине које су 
необрађене и жеља нам 
је да на њима развијамо 
производњу на добро-
бит локалне заједнице и 
региона - рекао је Абдић 
додајући да успјешно ре-
ализован један пројекат 
даје могућност добијања и 
реализације других проје-
ката. 

И ПРИЈЕДОР У 
ПРОЈЕКТУ ПЛАНТАЖНЕ 
ПРОИЗВОДЊЕ КЕСТЕНА

П. Ш.

Градоначелник Ђаковић разговарао с 
начелником Велике Кладуше

Примјеном нових закона 
о здравственом осигу-
рању и посредовању у 
запошљавању и оства-
ривању права незапо-
слених, на бироима за 
запошљавање остали су 

само активни тражиоци 
посла. Здравко Сувајац, 
руководилац приједорске 
Филијале Завода за за-
пошљавање РС, каже да 
су сви у обавези да се на 
биро јављају једном у 60 
дана. Са сваким од њих, 
по ријечима Сувајца, ради 

се индивидуални план 
запошљавања.Притом се 
тражи повратна информа-
ција послодавца у смислу 
извјесности посла: да ли 
се нуди неки посао на 
дуже вријеме, на одређе-
но, по уговору о дјелу и 
слично. 
- Основна карактеристи-
ка примјене, измјена и 
допуна Закона о здравст-
веном осигурању је та да 
незапосленост више није 
правни основ за здравст-
вено осигурање - нагла-
шава Сувајац. 
На бироу више нису па-
сивни тражиоци посла или 
они који су ту били због 
здравственог осигурања 
и остваривања неких дру-
гих права. Филијали тако 
остаје основна функција, 
а то је посредовање у  
запошљавању. Сувајац 
наводи да је пожељан и 
ангажман незапослених. 
С друге стране, у Заводу 
организују мотивационе 
семинаре, ту је и Центар 
за информисање, савјет и 
обуку, а све с циљем ус-
мјеравања и припреме за 

посао кроз посредовање. 
У склопу тих активности 
биће ревидиран план за-
пошљавања, а прецизно 
је утврђено и кад неко 
може бити брисан с еви-
денције незапослених. 
- Ми знамо да је најнижа 
плата у РС 520 марака. Ко 
не прихвати такав лични 
доходак који је по закону, 
а који је редован, ми ћемо 
га морати избрисати из 
евиденције. То не вриједи 
за оне који имају пробле-
ма са здрављем, што ће 
доказати медицинском 
документацијом, али ћемо 
и то пратити. Дакле кроз 
активно праћење евиден-
тираних, мораћемо из-
брисити с евиденције оне 
који одбијају посао - каже 
Сувајац.
До радног мјеста најбрже 
стижу људи с техничким 
занимањима, електро 
и машински инжењери, 
професори математике, 
физике, гео струка, а нај-
мање су тражени правни-
ци и економисти. 

НА ПРИЈЕДОРСКОМ БИРОУ 
ОКО 4.700 АКТИВНИХ 
ТРАЖИЛАЦА ПОСЛА  

М. З.

Јануарско повећање се, по 
ријечима Брдара, односи на 
све пензионере у Републи-
ци Српској. Он тврди да је 
припадницима најстарије 
популације с подручја ове 
регије криво што се барата 
термином повећања пен-
зија. 
- Није повећање, него за-
конско усклађивање. То сам 
поновио више пута. Сад 
ћемо тражити повећање 
пензија у оном износу у 
којем су повећане плате. 
Не тражимо ништа осим 
онога што сматрамо да нам 
припада - каже Брдар и на-
глашава да је догорјело до 
ноката.

- Ових дана морао сам, ко 
зна колико пута, објашња-
вати људима шта је то у 
ствари, а постоји и својевр-
стан притисак најстарије 
популације да се пензије 
значајније повећају. Морам 
бити искрен и рећи да у 
прошлој години нисмо ура-
дили ништа значајније на 
овом пољу - каже Брдар 
и наглашава да би право 
рјешење било повећање 
пензија од најмање десет 
одсто.
- Толико су повећане плате. 
Што би радници, мада ни-
ког не потцјењујем, били у 
бољем положају? Нити ми 
имамо шта против радника, 
нити радници против пензи-
онера, али данас-сутра ће 
ти исти радници бити пен-
зионери па ће видјети како 
се живи од тих примања. 
Пензионери у Републици 
Српској, њих 70 одсто, живе 
испод линије сиромашт-
ва и то је општи закључак 
Удружења пензионера РС. 
С правом се поставља пи-
тање гдје смо то ми. У окру-
жењу смо најлошији с при-
мањима - тврди Брдар. 
Он наглашава да су 7. фе-
бруара на састанку пензи-

онара приједорске регије 
донијели јединствене за-
кључке везане за захтјев о 
повећању пензија које ће 
послати на адресу Репу-
бличког удружења пензио-
нера. Крајња адреса су ин-
ституције власти, ресорно 
министарство, Фонд пензи-
оног и предсједник Владе 
РС. Брдар истиче да се, из 
године у годину, повећава 
смртност најстарије попу-
лације. 
- Само у прошлој години, 
умрло је око 700 пензионе-
ра. У посљедњих десет го-
дина морталитет пензионе-
ра повећан је за 100 одсто. 
Људи се не могу квалитетно 
хранити, лијекови су скупи 
и резултат тога је повећана 
смртност - каже Брдар који 
сматра да би било у реду да 
просторије Удружења буду 
у њиховом власништву, 
а не Фонда, јер то је, како 
наглашава, прилика да их 
боље уреде и оставе у на-
слијеђе онима који долазе. 
На подручју Приједора има 
14.772 пензионера. Од тога 
је 13.600 учлањено у прије-
дорско удружење. 

ТО НИЈЕ ПОВЕЋАЊЕ, 
ВЕЋ УСКЛАЂИВАЊЕ 

М. З.

Слободан Брдар реаговао на увећањe 
јануарских пензија за 3,11 одсто

Испред спомен-плоче у 
Полицијској станици При-
једор 2 у суботу су поло-
жени вијенци и прислу-
жене свијеће поводом 26 
година од погибије осам 
приједорских полицајаца 
на бихаћком ратишту. Они 
су погинули 8. фебруара 
1994. године, а на њи-
хов немјерљив допринос 
стварању Републике Ср-

пске, подсјетио је Сретоја 
Вујановић, начелник По-
лицијске управе Приједор. 
Одата је дужна почаст и за 
74 погинула припадника 
полиције са приједорске 
регије, шест припадника 
Седмог одреда специјал-
не бригаде полиције, од-
носно 782 припадника 
МУП-а Републике Српске, 
који су животе уградили 

у темеље Републике Ср-
пске. Са подручја Прије-
дора односно некадашњег 
Центра јавне безбједно-
сти Приједор погинуло је 
36 полицијских службени-
ка, рекао је Горан Гавра-
новић, предсједник Мјесне 
борачке организације по-
лиције. 
- Наша је обавеза сваке 
године да обиљежавамо 
овај дан. Изабрали смо 
баш 8. фебруар, јер је за 
један дан погинуло осам 
наших сабораца - рекао је 
Гаврановић.
Душко Стаменић имао је 
свега осам година када је 
у рату остао без оца, поли-
цајца Драшка. 
- Желим да се захвалим 
Мјесној борачкој органи-
зацији, јер није заборави-
ла страдале полицајце, 
редовно обиљежавају го-
дишњицу и одају им дужну 
пошту - рекао је Стаме-
нић. 

СЈЕЋАЊЕ НА ПОГИНУЛЕ 
ПОЛИЦАЈЦЕ

КВ

Након увођења реда у област здравственог осигурања незапо-
слених, на бироима на запошљавање остали су само активни 
тражиоци посла. На приједорској филијали таквих је око 4.700, а 
још 2.500 на подручју сусједних пет општина 

Здравко Сувајац

Са састанка

У Удружењу пензионера тврде да раст јануарских пензија за 3,11 
одсто није повећање већ само редовно, законско усклађивање 
ових примања. Право рјешење било би повећање пензија за де-
сет одсто, колико су, по ријечима Слободана Брдара, предсјед-
ника овог удружења, повећане и плате
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ПолитикаПолитика

Крсну слaву, Свeтa три 
јeрaрхa, пo први пут 
oбиљeжиo је Грaдски oд-
бoр Пaртиje дeмoкрaт-
скoг прoгрeсa Приjeдoр. 
Oбиљeжaвaњe славе 
почело је пoлaгaњeм 
виjeнaцa нa цeнтрaлнo 
спoмeн-oбиљeжje бoр-
цимa Oдбрaмбeнo-oтaџ-
бинскoг рaтa.  
- Свeтa три јeрaрхa ПДП 
oбиљeжaвa пo први пут 
oд oвe гoдинe, jeр je тo 
билa крснa слaвa Српскe 
рaдикaлнe стрaнкe РС, 
кoja сe интeгрисaлa у 
нaшу пaртиjу. To je ушлo 

у нaш стaтут, прoслaвљa 
сe и у Глaвнoм oдбoру 
ПДП-a, тaкo и у грaдским 
и oпштинским oдбoримa 
-рeкao je Дaлибoр Грaбeж, 
прeдсjeдник приjедoрскoг 
Грaдскoг oдбoрa oвe пaр-
тиje.
Он је свимa кojи слaвe чe-
ститao крсну слaву. Пoру-
чиo је дa je интeгрaциja 
СРС РС у ПДП, кao и при-
ступaњe oдрeђeних пoли-
тичких групa и пojeдинaцa 
oвoj пaртиjи, пoкaзaтeљ 
дa je ПДП стaбилнa пoли-
тичкa oргaнизaциja. 
- Отвoрeни смo зa свe кojи 

увaжaвajу ПДП. Истo тaкo, 
oтвoрeни смo зa сaрaдњу 
сa свим пoлитичким oргa-
низaциjaма и удружeњимa 
кoja нa нaшу стрaнку 
гледajу кao нa рaвнoпрaв-
нoг пaртнeрa - истaкao je 
Грaбeж. 
У oвoj стрaнци су oпти-
мистични прeд лoкaлнe 
избoрe, oчeкуjу рaст и 
дoбрe избoрнe рeзул-
тaтe. Oбиљeжaвaњe крс-
нe слaвe нaстaвљeнo je 
слaвским ручкoм и дру-
жeњeм члaнoвa и сим-
пaтизeрa ПДП-a. 

ОБИЉЕЖИЛИ КРСНУ СЛАВУ

З. Ј.

Градски одбор ПДП Приједор: 

Не стишавају се тензије 
око сукоба између народ-
ног посланика Милана 
Тубина и предсједника 
Борачке организације 
Приједор Зорана Предоје-
вића. Огласили су се и 
одборници Српске демо-
кратске странке у Скупш-
тини града, који су осуди-
ли Тубиново понашање. 
Јована Панић, шеф тог 
одборничког клуба, тврди 
да је ово наставак Туби-
новог политичког обрачу-
на са четворо одборни-
ка СДС-а, који већ дуже 
вријеме не дијеле његово 
мишљење и одбијају са-
радњу са СНСД-ом, коју 
он упорно заговара. По-
звали су предсједника 
Странке  Мирка Шаровића 
да реагује и, како кажу, за-
устави нарушавање угле-
да ове партије. 
- Клуб одборника Српске 
демократске странке јав-

но упућује позив господи-
ну Шаровићу да се огласи 
поводом овог догађаја и 
да санкционише Мила-
на Тубина, јер он својим 
политичким дјеловањем 
само нарушава углед 
Странке - истакла је Па-
нићева.
Славко Шврака, одбор-
ник СДС-а, још једном је 
поновио да не осјећа од-
говорност због гласања 
на посљедној сједници 
Скупштине града, у вези 
са приједлогом да се ини-
цијатива за формирање 
општине Козарац повуче 
са дневног реда. Тубинов 
напад на Предојевића 
оцијенио је срамним. 
- Упућујем оштру крити-
ку на његов испад и, у 
име свих чланова Српске 
демократске странке, ог-
рађујем се од његовог 
понашања. Имао сам не-
колико стотина позива 

који су осудили испаде 
Милана Тубина. Он, као 
народни посланик, треба-
ло би да више уважава 
категорију Борачке орга-
низације. Он није имао 
проблем са Зораном Пре-
дојевићем лично и ово је 
напад на институцију - за-
кључио је Шврака.
Из приједорског СДС-а по-
зивају Шаровића да, како 
су рекли, објасни  зашто 
Тубин има ту привилегију 
да сарађује са СНСД-ом. 
То, тврде, није у складу 
са закључцима Предсјед-
ништва СДС-а, донесе-
ним у децембру прош-
ле године. У Скупштини 
града Приједора дјелује 
пет одборника СДС-а, 
од којих је само Раденко 
Стијепић лојалан пред-
сједнику Градског одбора, 
Милану Тубину.

Б. Д.

Млади Демократског на-
родног савеза су сложни и 
јединствени и ово је једна 
од најстабилнијих органи-
зација у Републици Ср-
пској, поручио је са посеб-
не сједнице Организације 
младих ДНС-а вршилац 
дужности предсједника те 
организације, Бојан Мар-
тић. Додао је да су спрем-
ни за предстојеће изборе, 
те да је пред њима много 
посла.
- Анализирали смо све оно 
што смо урадили у прош-
лој години, а разговарали 
смо и о плану активности 
за ову годину. С обзиром 

да је 2020. година избор-
на година, имаћемо много 
више активности на тере-
ну, јер желимо да разгова-
рамо са младим људима, 
да буду информисани те 
да им приближимо поли-
тику Демократског народ-
ног савеза. На тај начин 
ћемо дати свој допринос 
расту ДНС-а у Приједору 
- сматра Мартић.
Посебној сједници Орга-
низације младих присуст-
вовао је Драгутин Родић, 
предсједник приједорс-
ке Градске организације 
ДНС-а. Родић је рекао да 
млади имају значајну уло-

гу у политици, али и свим 
другим сферама живота.
- Уз искуство оних који 
годинама воде ДНС, ста-
сава нова генерација 
младих, које треба водити 
правим путем, како би до 
потпуног изражаја дошла 
политика младих људи у 
граду Приједору - рекао је 
Родић.
Он је истакао да је у прет-
ходном периоду, од стра-
не појединих политичких 
партија и појединаца, 
било покушаја дестаби-
лизације ДНС-а, али да у 
томе нису успјели. 

МАРТИЋ: МЛАДИ ДНС-а 
ЈЕДИНСТВЕНИ

Б. Д.

Саша Бурсаћ, предсјед-
ник ГО СНСД Приједор, 
оцијенио је да је град При-
једор у озбиљном пробле-
му због двије иницијативе 
у вези са формирањем 
општина Омарска и Ко-
зарац. Забрињавајуће је 
то, како је рекао, што су 
иницијативу за општину 
Козарац, на начин да су 
били суздржани, подржа-
ла два одборника СДС-а и 
одборници ДНС-a.
 - То што су они били 
суздржани је јако за-
брињавајуће, да буду 
против иницијативе Омар-
шчана да иде у даљу про-
цедуру, а да су за то да 
процедура Козарца живи 
- рекао је Бурсаћ и додао 
да су у СНСД јасно рекли 
да иницијатива Козарца 
није законска. 
У питању су, како је нагла-
сио, рокови и потписи, те 

да маса ствари не одго-
вара датумски, за разлику 
од иницијативе за форми-
рањем општине Омарска, 
која је, по СНСД-у, закон-
ски исправна. Далибор 
Павловић, шеф Одбор-
ничког клуба СНСД у град-
ском парламенту,  рекао 
је да клуб одборника ове 
странке још увијек чека 
информацију о утрошку 
20 милиона марака за са-
нацију штета од поплава. 
Оцијенио је да је Приједор 
постао град незавршених 
пројеката и навео примјер 
реконструкције школе у 
Расавцима, гдје су, како 
је рекао, трошкови од по-
четних 300.000 КМ, које је 
обезбиједила Влада РС, 
удвостручени. То ће бити 
посао за комисију која ће, 
по његовим ријечима, ис-
питати додатна издвајања 
за Ватрогасни дом. Освр-

нуо се и на поједине скуп-
штинске одлуке, рекавши 
да ће СНСД захтијевати 
да се те одлуке, али и ус-
војени закључци проведу. 
Одговарајући на новинар-
ско питање о инциденту 
између народног посла-
ника Милана Тубина и 
предсједника Борачке 
организације Зорана Пре-
дојевића, Бурсаћ је рекао 
да не подржава насиље. 
- Мислим да њих двоји-
ца треба да буду два оз-
биљна човјека и да воде 
двије озбиљне организа-
ције у овом граду. Лично 
сматрам да није у реду 
поступак ни једног ни дру-
гог, а крајњу ће ријеч дати 
истрага и Суд, вјероватно. 
Не подржавам тај начин 
комуникације - истакао је 
Бурсаћ. 

СНСД: ЗАБРИЊАВАЈУЋЕ ГЛАСАЊЕ 
ПОЈЕДИНИХ ОДБОРНИКА У ВЕЗИ С 

ОПШТИНОМ КОЗАРАЦ

М. З.

Положили вијенце на спомен-
обиљежје „За крст часни“

- Није у реду што су одборници ДНС-а и два одборника СДС-а 
пустили да живи незаконита иницијатива да се Козарац одвоји 
као засебна локална заједница - нагласио је Саша Бурсаћ на кон-
ференцији за новинаре

Конференција за новинаре СНСД-а

НЕКА СЕ ШАРОВИЋ ОГЛАСИ 
И САНКЦИОНИШЕ ТУБИНА

Реаговање СДС-а:

Са сједнице

Са прес конференције



4. 14. фебруар 2020. “Козарски вјесник”

Интервју Интервју

► На шта су се грађани 
највише жалили?
- “ДОН” се опредијелио да се 
бави овом проблематиком. Ту 
смо не само за грађане Прије-
дора, већ за све оне који нам се 
јаве путем друштвених мрежа, 
телефоном, преко веб страни-
це. Неке грађане савјетујемо, 
некима рјешавамо проблеме, 
у сталној смо комуникацији са 
републичком тржишном ин-
спекцијом, те министарством 
трговине и туризма које је гене-
рално задужено за провођење 
Закона о заштити потрошача. 
Ове године доћи ће до измјене 
Закона, а искрено се надамо и 
побољшања у оним сегментима 
гдје смо примијетили да могу 
бити побољшана. Ту су, нарав-
но, европске директиве које се 
укључују у наше законодавство. 
Једноставно, дио смо једне ши-
роке приче везане за заштиту 
потрошача. И даље је присутна 
проблематика са економским 
пружаоцима услуга или вели-
ких дуговања од стране грађа-
на према јавним предузећима. 
Проблематика се односила и на 
бијелу технику. Нагласићу појаву 
телефона и телевизора који су 
дошли на наше тржиште са не-
достатком: то је  потребно што 
прије рјешавати, на обострано 
задовољство и оних који продају 
и оних који купују. Ми смо ту да 
укажемо грађанима да има про-
извода који немају квалитет, као 
што је  случај са обућом.

► Било је жалби на пре-
варе преко друштвених 
мрежа. У тим случајеви-
ма затражили сте и по-
моћ полиције. Какав је 
Ваш савјет грађанима? 
- Законодавство познаје интер-
нет продају. Она постоји, она 
је легална. Ми очекујемо да је 
то иста прича као када наручи-
мо нешто преко амазона, ибеја, 
када преко букинга резервише-
мо хотеле. То је случај када су 
фирме регистроване, када имају 
наведену адресу и контакт теле-
фон. Али овдје се ради о продаји 
која није дефинисана, него је то 
продаја на друштвеним мрежа-
ма, када лице преко Фејсбук про-
фила продаје неке ствари, а ми 
купујемо и самим тим подржа-
вамо сиву економију. То није по-

словна пракса, са једне стране, 
а са друге имамо физичко лице, 
а не регистровану фирму, значи 
ријеч је о нелегалној продаји. До 
неких трговаца дођемо, до неких 
не. Зато и сугестија нашим по-
трошачима да ипак добро обра-
те пажњу како комуницирају са 
оваквом врстом трговаца. Том 
преписком можемо ући у траг 
трговцу. Ово је процес који траје 
дуже, обраћамо се и полицији. 
Зато апел грађанима да купују 
код познатих трговаца како на 
интернету, тако и у радњама. 
► Упозоравали сте 
грађане и на продају 
пластичних врећица у 
појединим трговачким 
центрима. Како пракса 
показује, ваше упозо-
рење је имало одјека 
код потрошача. Све 
више их носи цегере.
- Годинама указујемо на 
продају пластичних 
врећица. Није ту 
поента да ли кеса 
има или нема 
лого тог трго-
вачког ланца. 
Указујемо на 
то да се те 
врећице не 
купују, већ 
да поне-
семо тај 
цегер од 
куће и да 
нам то по-

стане навика. Тржишна инспек-
ција је била на терену, па се та 
појава смањила. Поента наше 
приче је да се те кесе не продају 
и поента је да видимо да ли су 
оне заиста биоразградиве када 
дођу у додир са водом, односно 
да ли ће се разградити одмах. 
То је нешто што је непознато на 
нашим теренима, иако су стави-
ли знак да су еколошке. Проба-
ли смо да дођемо до свијести 
и наших пружаоца услуга у тр-
говинама, да не долазе до ових 
врећица. Примијетили смо да су 
нас грађани послушали када је 
то у питању, али смо исто тако 
у јануарским данима примијети-
ли од стране трговаца да се два 
артикла стављају у једну кесу, 
па наша дијаспора то купује, 
не обраћајући пажњу. Велика је 
ствар и тих пет фенинга. Када 

треба да врате кусур, врло често 
га немају, а када треба да напла-
те кесу, онда може. Има много 
разлога зашто причамо о томе, 
противници смо тога да се кесе 
продају са логом, јер то није за-
конито.
► Имали сте притужбе 
грађана приликом купо-
вине на презентација-
ма или на кућном прагу 
од “путујућих трговаца”, 
који нуде разне апара-
те, а нарочито оне уз 
које ће “брже оздрави-
ти”. 
- У питању је веома непоште-
на пословна пракса и све оно 
што није допуштено европским 
директивама које су унесене у 

наше законодавство и нашим 
законом. Учестали су позиви 
нашим грађанима да дођу на 
одређене презентације у хоте-
ле или угоститељске објекте 
или да им позвоне не врата, па 
им нуде те производе. Ту су на 
удару претежно пензионери који 
врло често донесу одлуке које 
вјероватно у некој другој среди-
ни или радњи не би донијели. 
Овдје се ради о једној врло об-
мањујућој пракси. Прошле го-
дине смо имали проблем да су 
лица која су била презентатори 
на овим путујућим презентација-
ма говорили људима да не иду 
доктору, да су палили лијекове, 
да су вршили анализу масноће, 
да се то може тако радити, све 
би ми то радили код своје куће. 
Апел нашим суграђанима да не 

насједају на те приче, да скупо 
плаћају те апарате, јер се ради о 
неким масажерима који засигур-
но неће побољшати здравстве-
но стање, а те цијене се крећу од 
2.400 до 2.700 КМ. Закон познаје 
рок од 15 дана када потрошач 
може да врати производ и тада 
су сви трговци у обавези да вра-
те новац одмах. Али упитно је да 
ли за тих 15 дана, купци могу да 
осјете то побољшање које им га-
рантују. Ту долазимо до обмане. 
Ову обмањујућу праксу ћемо у 
наредном периоду кажњавати, а 
не само давати опомене. 
► У којим секторима се 
права најчешће крше? 
- Морамо знати да добијамо 
робу за треће земље. Без обзи-
ра што је Европа рекла да се то 
неће дешавати, тај процес још 
траје. Највише реагујемо на тех-

нику, све оно 
што може да 
се поквари. 
Ријетко реа-

гујемо на хра-
ну, хигијену, 

ријетко читамо 
декларације, да 

једним детерџен-
том не можемо 

прати веш за све 
особе у домаћинству, 

због алергија и било 
чега другог. Ово је област 

која је тек отворена, без об-
зира што радимо 10 година. Има 
одређених помака, али требају 
нам потрошачи који примјећују 
одређене ствари. Само њихо-
вом дојавом да се нешто деси-
ло, можемо даље заједнички да 
дјелујемо, да се то исправи или 
ријеши. Имали смо случај са дје-
чијим колицима која су била у 
продаји са недостацима. Једна 
од мајки која је купила та колица 
имала је проблем, јер јој је отпао 
точак док је прелазила улицу са 
бебом.  Имамо случајеве про-
даје рекламних производа, на 
хиљаде нас то проба, а да нас 
не обавијесте, имамо јако пуно 
обуће која је дошла на наше тр-
жиште па се “прештанцавају” де-
кларације, у јесен купујете обућу 
за зиму која је водонепропусна, 
а на тој обући добијете деклара-
цију на којој пише “за сухо врије-
ме”. То није декларација тог про-

извода, него трговца. Има тих 
ситница на које потрошачи мо-
рају обратити пажњу. БиХ нема 
институт гдје можете испитати 
квалитет производа који купи-
мо, али можемо затражити по-
врат новца и вратити тај произ-
вод. Долазе нам и телефони са 
грешком. Већи проблем имамо 
са оператерима, него са малим 
трговцима. Из године у годину 
иста је проблематика, а са друге 
стране понавља се то да наши 
потрошачи не обраћају пажњу 
гдје се производ производи, не 
погледају декларацију, а трговац 
има обавезу да их упозна са тим. 
► Књига рекламација 
први је корак до оства-
ривања права потроша-
ча. 
-  Књига рекламација мора бити 
истакнута на видном мјесту у 

свакој од наших трговина, али 
то и даље није тако. Преко 85 
радњи у граду има књигу ре-
кламација.  Чак и угоститељски 
објекти су у обавези да је имају.  
Трговци покушавају да се до-
говоре са потрошачима и онда 
потрошачи подлијежу тој причи. 
Ако то није записано, онда се 
ништа није ни десило. У свакој 
књизи рекламација, у средњем 
дијелу је дефинисано да потро-
шач има право да тај производ 
поправља, замијени, тражи но-
вац или добије још неке бене-
фите. Значи до потрошача је. Ми 
увијек апелујемо да када осјете 
да им је производ са недостат-
ком, већ на првом кварењу нема 
поправке, првих 24 мјесеца, ко-
лико је гаранција, производ мора 
бити исправан. Потрошач мора 
знати ко је одговоран, а у овом 
случају је одговоран трговац који 
је морао знати за тај производ, 
јер ако је продао, рецимо, 34 
таква производа који су имали 
проблем, мора алармирати дру-
ге органе у фирми, да се то више 
не дешава. Потрошач је тај који 
по члану 26. Закона о заштити 
потрошача бира шта ће радити 
са тим производом, а не трговац 
у његово име. Прошле године 
нисмо имали ниједан случај да 
је трговац доказао да је произ-
вод исправан.  

М. Шодић

Муриса Марић, извршни директор УГ “ДОН”

Потрошачи постају свјеснији својих права. Доказ томе је да су прошле године чешће 
куцали на врата приједорског Удружења за заштиту потрошача “ДОН”. Муриса Ма-

рић, извршни директор овог удружења, каже да су запримили око 1.723 жалбе 
потрошача, не само из Приједора, већ из цијеле БиХ. Иако су ово добри показа-
тељи, Марићева додаје да је ово област у којој још увијек има пуно посла

ОБАВЕЗНО ПРОЧИТАТИ 
ДЕКЛАРАЦИЈУ ПРОИЗВОДА

Роба за треће земље
- Ми добијамо робу за треће земље. Без 

обзира што је Европа рекла да се то 
неће дешавати, тај процес још траје. 

Највише реагујемо на технику, све 
оно што може да се поквари. Ријет-
ко реагујемо на храну, хигијену, 
ријетко читамо декларације. Ова 
област је тек отворена, без обзи-
ра што радимо 10 година.

Пензионери на удару
- Учестали су позиви нашим 
грађанима да дођу на одређене 
презентације у хотеле или угости-
тељске објекте или да им позвоне 
не врата, па им нуде те производе. 
Ту су на удару претежно пензионе-
ри који врло често донесу одлуке које 
вјероватно у некој другој средини или 
радњи не би донијели. Овдје се ради о 
једној врло обмањујућој пракси.

Потрошачи су 
често препуш-
тени на вољу 

трговцима 
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Тим поводомТим поводом

Социјални радник Драга-
на Савић-Пешевић појас-
нила је да је циљ ове ак-
тивности да изађу у сусрет 
грађанима Приједора и 
из прве руке чују њихова 
мишљења везана за брак 
и брачне вриједности. 
- С обзиром да се ми у 
Центру сусрећемо са 
грађанима који улазе у 
процесе бракоразвода, 
повјеравања дјеце из 

ванбрачних заједница, 
уређивања и одржавања 
личних односа родитеља 
и дјеце, хтјели смо да чује-
мо и оне грађане који нам 
се досад нису јављали. 
Нажалост, наши грађани 
немају ту навику да се 
јављају стручним лицима. 
Када се јаве, то буде кас-
но. Проблем постане пре-
озбиљан за рјешавање у 
оквиру установа као што 

је и наша. Било би добро 
када би сви ми били толи-
ко освјештени и слободни, 
да у самом почетку имамо 
активан однос према на-
шем проблему, баш и када 
је брак у питању - додала 
је Савић-Пешевићева. 
Приједорчанин Душко Ра-
дишић у срећном браку је 
38 година. Младим брач-
ним паровима поручује: 
“Почните градити атмос-
феру поштовања и раз-
умијевања у вашем дому”.
- Рецепт за успјешан брак 
не постоји. Брак није ни 
валцер, ни танго. Брак су 
двоје људи који се раз-
умију - додаје Радишић. 
Најсрећнији пар који је 
учествовао у овој анкети 
награђен је ноћењем и 
вечером у мотелу “Бијеле 
воде” на Козари.

АНКЕТА ГРАЂАНА О 
БРАЧНИМ ВРИЈЕДНОСТИМА 

М. Шодић

Обиљежавање Недјеље брака  

Из Територијалне ватро-
гасне јединице Приједор 
упутили су апел грађани-
ма: будите опрезни при-
ликом паљења корова и 
провјерите да ли су вам 
димњаци чисти! Због не-
опрезног паљења корова, 
ових дана, у пожару већих 
размјера ватрена сти-
хија запријетила је кући и 
мјесном гробљу у Равској. 
Небојша Миљуш, коман-
дир ТВЈ Приједор, каже 
да им је требало прилич-
но времена и људства да 
локализују пожар изазван 
људским немаром.
- То није својствено за ово 
доба. Година је тек поче-
ла, а већ имамо пожар на 
отвореном. Међутим, вре-
менске прилике су такве 
да кише има јако мало, 
температуре су високе, 

растиње и трава суви, 
тако да лако дође до ши-
рења пожара. Овај пожар 
се брзо проширио, запри-
јетио је једној кући и мјес-
ном гробљу тако да смо 
морали ангажовати доста 
људства, да на два фрон-
та спријечимо ширење ва-
тре - прича Миљуш. 
Проблем су и велики уда-
ри вјетра усљед којих 
ватра на отвореном, уз 
мањак опреза, може брзо 
измаћи контроли. Миљуш 
зато апелује на своје суг-
рађане да буду опрезни. 
Осим материјалне штете, 
ступце црних хроника не-
ријетко пуне и трагедије 
да је приликом несавјес-
ног паљења корова до-
шло до трагичне погибије. 
Ватрогасци нуде савјет 
и напртњаче које се могу 

добити на реверс. Брине 
их то што им се досад због 
овога обратило тек неко-
лико суграђана. 
- Претходних година није 
било одзива на наше апе-
ле. Лани смо имали тек 
два или три случаја да је 
неко дошао по напртњачу 
да је изнајми или затражи 
неки савјет - каже Миљуш.
Проблем су неријетко и 
неочишћени димњаци. 
У комбинацији с јаким 
ударима вјетра, уколико 
је неочишћен, пожар на 
димњаку је сасвим извје-
стан. Од 38  интервенција 
у овој години, 12 се одно-
си на гашење пожара на 
димњацима. Од 453 по-
жара прошле године, 54 
била су на димњацима.

М. З.

Магистар фармације, 
примаријус специјалиста 
фармако-информатике 
Милан Кубат, директор 
ЈЗУ „Градска апотека“, 
каже да причу о несташи-
цама појединих лијекова 
не можемо узети здраво 
за готово. 
- Дешавају се годинама 
и готово свакодневно - 
каже Кубат. Наглашава 
да је битно да нема ду-
готрајних несташица, ни 
незамјенљивих лијекова. 
Ако неког лијека нестане, 
обично постоји или њего-
ва директна паралела или 
лијек који у потпуности 
врши функцију тог којег 
нема. 
Истиче да ЈЗУ „Градска 
апотека“ добро функ-
циoнише, с константним 
прометом и исто таквим 
приходом. Дуговања су у 
граници договорених, а  
плате и уплата доприноса 
редовни. 
- Ми, у принципу, дугујемо 
веледрогеријама због тога 
што нама дугује Фонд, али 
је то све у оквиру нечег 
договореног и уобичаје-
ног. То није онај дуг који за 

посљедицу има преста-
нак снабдијевања. Себе 
никад не доводимо у си-
туацију да смо неком то-
лико дужни да он каже: „Е 
сад вас више нећу снаб-
дијевати“ - 
истиче 
К у -
бат 
и 

н а -
г л а -
шава да 
поједине лије- ко-
ве повлаче  искључиво на 
захтјев надлежних, првен-
ствено Агенције за лије-
кове БиХ или надлежног 
министарства. Прошле го-
дине био је то ранитидин.
- У овој години нисмо 
добили таква упутства. 
Прошле године био је 
ранитидин и још неколи-

ко лијекова. Понекад се 
деси да нека серија из 
неког разлога буде пову-
чена, не сви лијекови од 
свих произвођача, чак не 
све серије. Нека серија 
се повуче, некад нам по-
шаљу објашњење, некад 

не, али мање-више то 
је нама безначајно. 

То морамо повући, 
а који је разлог, 
небитно је - каже 
Кубат.
У саставу „Град-
ске апотеке“ 
послује шест 
апотека и једна 
апотекарска ста-

ница. Запошља-
вају 40-ак радни-

ка, међу којим је 14 
фармацеута. Просјечна 

плата запослених износи 
око 1.450 марака и виси-
на јој зависи од тога ко 
колико ради. У овој апо-
теци праве своје козме-
тичке препарате, више  
оне дерматолошке које је 
прописао љекар и који се 
не могу нигдје наћи осим  
у овој здравственој уста-
нови. 

 НЕСТАШИЦЕ ПОЈЕДИНИХ 
ЛИЈЕКОВА НЕ УЗИМАТИ 

ЗДРАВО ЗА ГОТОВО

М. З.

ОПРЕЗ ПРИЛИКОМ 
ПАЉЕЊА КОРОВА

Апел ватрогасаца:

Изјава једног од помоћ-
ника министра рада Вла-
де РС да у најнижу плату 
улазе и сва остала при-
мања: од топлог оброка, 
превоза, минулог рада 
изазвала је буру негодо-
вања Синдиката Републи-
ке Српске. Синдикалци су 
јасно ставили до знања да 
у Закону о раду, који је сту-

пио на снагу, јасно стоји 
да најнижу плату чини 
коефицијент сложености 
послова, коефицијент и 
радни учинак. Недуго за-
тим у ресорном министар-
ству ова изјава је деман-
тована, а поводом тога 
огласио се и приједорски 
Синдикат. Игор Ратковић, 
извршни секретар Регио-

налног синдикалног цен-
тра Приједор, рекао је да 
је реакција синдиката на 
овакву изјаву била оправ-
дана, јер се зна шта стоји 
у Закону и да остала при-
мања не могу бити дио 
најниже плате од 520 КМ. 
- Раднику се исплаћује нај-
нижа плата када је коефи-
цијент сложености посло-
ва и цијена рада не могу 
достићи. Тад је раднику 
послодавац обавезан ис-
платити најнижу плату, 
док увећања по другом 
основу: минули рад, ноћ-
ни рад, прековремени рад 
и рад на дане државних 
празника не могу улази-
ти у износ најниже плате 
- рекао је Игор Ратковић, 
извршни секретар Регио-
налног синдикалног цент-
ра Приједор.
Одлука о најнижој плати 
усвојена је крајем децем-
бра прошле године, а од 
првог јануара је ступила 
на снагу, тако да, по рије-
чима Ратковића, нико не 
може примити мањи из-
нос од утврђене најниже 
плате. 

У НАЈНИЖУ ПЛАТУ НЕ 
УЛАЗИ ТОПЛИ ОБРОК И 

ДОДАТНА ПРИМАЊА

П. Ш.

Синдикат:

Игор Ратковић, извршни 
секретар Регионалног 

синдикалног центра 
Приједор

Центар за социјални рад обиљежава Недјељу брака разним ак-
тивностима, у сарадњи са бројним субјектима у локалној зајед-
ници. Ове седмице представници Центра организовали су инфо-
штанд на Малом градском тргу, како би грађане информисали о 
кампањи и анкетирали брачне супружнике на тему вриједности 
и значаја ступања у брачну заједницу

„Градска апотека“ 
нема проблема с 
набавком лијеко-
ва, а самим тим ни 
са несташицама, 
јер увијек постоји 
адекватна замјена. 
Лијекове повла-
че искључиво на 
захтјев надлежних 
агенција или ресор-
ног министарства 

- Годинама не 
памтим да је не-

ког значајног лијека 
нестало и да смо муку 

мучили с тим. То се није 
дешавало. Деси се поне-
кад да у болничком асор-
тиману нешто недостаје, 
али мислим да је више 
у питању недостатак 
пара него лијекова 

- каже Кубат. 

Небојша Миљуш: 
стални апели ватрогасаца 
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Друштво Друштво

- Тек када је температура преко 
38.5 степени, она се скида меди-
каментима. Испод те вриједно-
сти, температуре се не скидају. 
Температура је одбрамбена ре-
акција тијела и уколико се тем-
пературе испод 38.5 снижавају 
лијековима, онда се ремети од-
брамбена функција организма. 
Тијело кроз ту инфекцију ствара 
антитијела, која ће касније кори-

стити дјетету и штитиће га - обја-
шњава Милићева. 
Додаје да се доктору треба ја-
вити када овакво стање 
потраје дуже од четири 
дана. Такође, како каже, 
вирусним инфекцијама 
подложнија су дјеца 
која бораве у за-
димљеним просто-
ријама, као и она 
која имају про-

блем са гојазношћу.
- Има још нешто што наше мла-
де мајке доста запостављају, а 
то је дојење. Оно је врло битно 
и повољно утиче на развој иму-
нитета дјетета. Рађене су неке 
студије, које су утврдиле да се 
чак три пута мање разбољевају 
дјеца која су дојена. Наше мајке 
данас лако запостављају дојење 
- истакла је докторица Милић.
У највећем броју случајева, ви-
руси узрокују инфекције. Када 
су у питању превентивне мјере, 
савјет је да се, прије свега, води 
рачуна о личној хигијени.
- С обзиром на брзину ширења 
инфекција, превенција не може 
дати велике резултате, али ипак 
треба примијенити превентивне 
мјере, јер ће оне помоћи. 
Прво што треба да ура-
димо јесте да учимо 
дјецу да 
редов-
н о 

перу руке 
и користе 

једнократне 
папирне ма-

рамице. Прља-
вим рукама не смију 

дирати нос и уста, јер су 
то све слузнице, гдје је директан 
контакт са инфективним мате-
ријалом, који се може наћи на 

рукама и на тај начин вирус брзо 
улази у тијело и брзо се шири. 
Неопходно је и често провје-
травање просторија  - савјетује 
докторица Дивна Милић. Врло 
је битно и да родитељи слушају 
савјете доктора, те да не раде 
ништа на своју руку.

Б. Д.

НАЈУГРОЖЕНИЈА ДЈЕЦА ДО ПЕТЕ ГОДИНЕ 
Респираторне инфекције доминирају у зимском периоду

Опасности на интернету, 
вршњачко насиље, ма-
лољетничка делинквен-
ција, теме су предавања 
које су за средњошколце 
и основцe из Приједора 
и Новог Града одржали 
службеници Управе за по-
лицијску обуку, у сарадњи 
са припадницима Поли-
цијске управе Приједор. 
Интернет и друштвене 
мреже дио су њихове сва-
кодневице и незаобилаза-
ни у комуникацији, кажу 
ученици. Свјесни су да то 
није простор без опасно-
сти, а неки су имали и не-
пријатна искуства. 
- Мени се десило да ми 
“хакују” налог на Инста-
граму. Примијетила сам да 
је у порукама неко други 
писао у моје име. Писали 
су свашта, објављивали и 
на мене свалили кривицу. 
Али брзо сам то ријешила 

- рекла је Милена Кузмић, 
ученица Пољопривредно-
прехрамбене школе. 
Циљ предавања је да се 
ученицима основних и 
средњих школа укаже на 
опасности на које могу 
наићи на интернету, како 
их препознати те да знају 
коме и како се обратити 
уколико посумњају да би 
могли бити жртве елек-
тронског насиља, појаснио 
је Александар Миладино-
вић, предавач на бањалуч-
кој Полицијској академији. 
Крађе профила, преваре, 
разни облици електрон-
ског вршњашког насиља 
попут хејтерских група, 
секстинг, груминг само су 
неке од негативних појава 
на друштвеним мрежама.
- Генерално правило је да 
на друштвеним мрежама 
не радите оно што не же-
лите да вама неко ради. 

Исто тако, треба се придр-
жавати општег бонтона. То 
је оно што родитељи уче 
дјецу кад је у питању пона-
шање у свакодневном жи-
воту. Исто треба да важи и 
на друштвеним мрежама 
- савјетовао је Миладино-
вић. 
Ова предавања организују 
се већ десет година. Иако 
су примарна циљна група 
ученици, пажња се обраћа 
и на родитеље те на прос-
вјетне раднике. Овакве 
едукације одржавају се 
у основним и средњим 
школама широм Републи-
ке Српске. Предавању су 
присуствовали и ученици 
Пољопривредно-прехрам-
бене школе из Приједора, 
те ученици Средњошкол-
ског центра „Ђуро Радма-
новић“ и Гимназије „Петар 
Кочић“ из Новог Града.

З. Ј.

Незапослена лица која 
су била евидентирана у 
Заводу за запошљавање 
РС, од 1. јануара ове годи-
не здравствено осигурање 
остварују директно у Фон-
ду здравственог осигу-
рања. Посао је велик, јер 
је приједорска Филијала 
ФЗО на овај начин добила 
17.500 нових осигураника. 
Потребе за журбом и гуж-
вама нема, јер су ова лица 
осигурана до 29. фебруа-
ра, али и након тог рока 
моћи ће да изврше пре-
регистрацију осигурања, 
и од тог дана ће им тећи 
здравствено осигурање, 
појашњава Далибор Пав-
ловић, руководилац Фи-
лијале Приједор ФЗО. На-
чина за пререгистрацију 
је више, каже Павловић, 
а најчешћи је да право на 
осигурање остваре као 
лица без прихода. 

- У том случају, осигура-
ник треба да попуни изја-
ву да не остварује право 
по неком другом основу, 
затим кућну листу коју 
треба овјерити у општи-
ни. Копију кућне листе 
треба однијети у Пореску 
управу (ПУ), како би се 
добило увјерење о виси-
ни прихода за чланове 
тог домаћинства. То у ПУ 
траје двадесетак дана. Са 
потврдом из Пореске, ори-
гиналном кућном листом, 
копијом личне карте (коју 
није потребно овјерити) и 
здравственом књижицом 
долази се код нас у Фонд, 
гдје ми вршимо пререги-
страцију осигураника. Од 
тог тренутка лице има 
здравствено осигурање - 
појаснио је Павловић.
Такође, здравствено оси-
гурање могуће је оства-
рити и преко супружника, 

уколико је исти у радном 
односу. Процедура је јед-
ноставнија и бржа у овом 
случају, поручује Павло-
вић. 
- Неопходно је да у Фонд 
дође супружник који је у 
радном односу и да доне-
се копије личних карата 
(своју и од супружника), 
копију вјенчаног листа и 
здравствену књижицу. У 
књижици послодавац тре-
ба да стави печат, да се 
зна да прихвата супруж-
ника свог упосленика на 
своје осигурање - каже 
Павловић. 
Он је препоручио да сви 
који могу остварити оси-
гурање по овом основу, 
тако и учине, јер је доста 
брже и смањиле би се 
непотребне гужве. Што 
се тиче породиља и труд-
ница, поред копије личне 
карте и овјерене изјаве, 
потребно је доставити 
налаз и мишљење над-
лежног љекара. Слична 
процедура је и код лица 
која осигурање остварују 
по основу болести. Из 
градског Одјељења за 
општу управу такође је 
стигло обавјештење да је 
потребну документацију 
за ФЗО могуће овјерити и 
у мјесним канцеларијама 
у Омарској, Љубији, Коза-
рцу и Ракелићима, те да је 
овјера ове документације 
ослобођена плаћања так-
се. 

З. Ј.

ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 
НЕЗАПОСЛЕНИХ ПО ВИШЕ 

ОСНОВАСВЈЕСНИ ОПАСНОСТИ КОЈЕ 
ВРЕБАЈУ НА ИНТЕРНЕТУ

Едукација за ученике о опасностима 
на друштвеним мрежама

Зимски период вријеме је када су респираторне 
инфекције нарочито изражене, а најосјетљивија 
категорија су дјеца до пет година старости. Нај-
чешћи симптоми обољења су нервоза, неспавање, 
смањен апетит, те повишена тјелесна температу-
ра, која може трајати и до 10 дана, каже докторица 
Дивна Милић, специјалиста педијатар. Родитељима 
савјетује да не покушавају нагло снизити темпера-
туру, кориштењем медикамената 

Акутне респираторне инфекције углавном за-
почињу пецкањем у грлу, исцјетком из носа и ки-
хањем. Затим се развијају неки од осталих симпто-
ма као што су зачепљеност носа, осјећај пуноће у 
подручју уха, блага главобоља, кихање, сузење 
очију, повремен сух кашаљ, умор. Већина обоље-
лих се осјећа боље већ након четири до пет дана 
од почетка симптома, док сви симптоми углавном 
нестају за 10 дана. Сухи кашаљ се може задржати 
чак до три седмице.

Доктору се 
треба јавити када 

овакво стање потраје 
дуже од четири дана. 

Такође, како каже, 
вирусним инфекцијама 

подложнија су дјеца 
која бораве у задимље-
ним просторијама, као 
и она која имају про-

блем са гојазно-
шћу.

Температуру снижавати постепено

Др Дивна Милић, специјалиста педијатар

Гужве на шалтерима у филијалама широм СрпскеУченици чули како се могу заштитити
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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 радова Десимира Денића 
«Простори» 

Од 13. до 19. 02. 2020.
“Соников филм” - авантура, комедија - 
18:30
“Марица и Ивица”- хорор - 20:30

Ослушкује:
Радомир Речевић

ТРЕЋЕ УХО

ВОДОРАВНО: 1. Садашњи, ововремен, 9. Владарска палата, 10. 
Вапај, крик, 12. Нација, 14. Камила, 15. Писац љубавних пјесама, 
17. Амерички глумац Ричард, 18. Треће ћирилично слово, 19. Би-
циклистичко тркалиште, 21. Ознака Новог Пазара, 23. Остатак, 
24. Други самогласник, 25. Шумска креда, 27. Град на југу Либа-
на, 28. Двадесет шесто и 13. слово ћирилице, 29. Словеначки 
писац Иван, 31. Показна замјеница, 32. Име бањалучког боксера 
Јосиповића, 33. Средство рада, 34. Камен у мокраћном мјехуру. 

УСПРАВНО: 1. Обар, 2. Нежељено биље, 3. Презиме јунака тв-
серије  „Мућке“, 4. Пети самогласник, 5. Париски модни часопис, 
6. Агрегатно стање воде, 7. Весело, живо (муз.), 8. Италијанско 
мушко име, 9. Дневна зарада, 11. Припадник кармелитског реда, 
13. Недоучен, површан човјек, 16. Криви нож за орезивање лозе, 
20. Домаћа творница рубља (скр.), 22. Њемачки физичар Макс, 
26. Стари Словени, 28. Стара мјера за дужину, 30. Птица пјевачи-
ца, 31. Оливер од миља, 33. Ознака алуминијума, 35. Кисеоник.   

Р. Речевић

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ

На данашњи дан, 14. фебру-
ара 1779. године, умро је енг-
лески истраживач, морепловац 
и картограф Џејмс Кук, познат 
по открићу источне обале Ау-
стралије и Хаваја, а уз остало 

и по првом  опловљавању и 
картографисању Њуфаунд-
ленда и Новог Зеланда. Као 
страсан истраживач, током је-
данаестогодишњих путовања 
по Пацифику, Кук је истражио 

и картографисао обалу Сјевер-
не Америке од Калифорније до 
Беринговог мореуза, откривши 
данашњи Куков затон на Аљас-
ци. Своје прекоморско путеше-
ствије завршио је на Хаваји-
ма гдје је претучен моткама и 
смртно рањен у сукобу са тада-
шњим житељима Сендвичких 
острва (данашњи Хаваји).
Џејмс Кук је познат и по својим 
дневницима у којим је описао 
бројне сусрете с разним наро-
дима Пацифика, али и уважа-
вању на које су резултати ње-
гових путовања, особито због 
прецизних карата пацифичког 
подручја, наишли у научним и 
географским круговима.

Сјећање: Џејмс Кук, морепловац истраживач
ПАЦИФИК НА ДЛАНУ  

Р. Р. 

ЗАНИМЉИВОСТИ
***

Руски цар Петар Велики није испуштао прилику да 
учини нешто необично. Тако је приликом вјенчања 
двоје кепеца у Москви наредио да се на свечано-
сти окупе сви кепеци, њих 70-так, у околици од 300 
километара.

***
Американци као највећу опасност за опстанак по-
родице наводе висок ниво трошкова живота, па тек 
онда употребу дроге и алкохола.  

***
Филм „Ганди“ држи апсолутни рекорд по броју 
ангажованих статиста којих је у сцени Гандијеве 
сахране било чак 300.000.

***
Клуб мачевалаца у Палм Спрингсу, САД, овако по-
зива нове чланове: „Упишите се на наше курсеве 
мачевања. Потребна нам је свјежа крв“! 

***
Најистакнутији српски народни пјесник и слијепи 
гуслар Филип Вишњић умро је 1856. године у Сре-
му. Иза себе је оставио прелијепе пјесме (Почетак 
буне на дахије“, Смрт Марка Краљевића“ ...) које 
говоре о јунаштву и тежњи народа за слободом и 
правдом.   

1663. - Канада постала француска краљевска провин-
ција.
1779. - Умро Џејмс Кук, енглески морепловац и истра-
живач.
1804. - У Орашцу код Аранђеловца донијета одлука 
о подизању буне против дахија. За вођу изабран Ка-
рађорђе Петровић.

1930. - Рођен Реља Башић, хрватски глумац.
1950. - Рођена Јосипа Лисац, хрватска пјевачица.
1972. - Совјетски свемирски брод без људске посаде 
„Луна 20“ донио узорке Мјесечевог тла.
2015. - Умро Фрањо Михалић, југословенски атлетичар 
и тренер.

НА ДАНАШЊИ ДАН

Рјешење из прошлог броја: соколови, типо, окаст, амаро, 
оспа, колапс, тор, т, октоподи, иб, сирак, р, чун, рок, па, анорак, 
рит, намет, мати, ревизија. 

ПОГЛЕД УНАЗАД     
Чували смо ми Југославију као зјеницу ока.

А онда смо добили катаракту.
 

ПРЕПОЗНАВАЊЕ 
Нешто ми је позната та прича. 

Кад се напије, загрлио би и бандеру. 

БАКА СЕРВИС 
Вратите нам наше мајке и баке из Њемачке. 

Ко да чува нашу дјецу?  

БОЉЕ ОД БОЉЕГ 
Да разјаснимо још нешто.

Боље се будити једно на другом него једно поред 
другог.

БРИГА НАС  
Шта нас брига за вегетаријанце!?

Од све хране најдража нам је она која шета у нашем 
дворишту.

 ДРУГА ПРИЧА  
Ватрогасци и љекари су из неке друге приче.

Најдражи су кад нам не требају.  

Истраживач без мане:
 Џејмс Кук Куков истраживачки брод 
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Култура Огласи

У друштву гостију из Бачке Паланке и Приједора

ПРВИ КОНЦЕРТ КУД-а “ДУШАН ПАНТЕЛИЋ”

Настојали смо да овај концерт 
буде садржајно богат, због чега 
смо позвали и наше колеге, че-
тири друштва из Приједора и 
Бачке Паланке, рекла је Даније-
ла Кантар, предсједник КУД-а 
„Душан Пантелић“ Буснови.
- Поред наше мушке и женске 
пјевачке секције, фолклора и 
гостију из Бачке Паланке, у про-
граму је учествовала фолклор-
на секција КУД-а „Саничани“ и 
СКУД „Др Младен Стојановић“ 

- рекла је Кантарева.
Дијана Зимоња, представник 
КУД-а „Корени“ из Бачке Па-
ланке, истакла је да је ово први 
долазак у Приједор и почетак 
сарадње ова два друштва.
- Ми постојимо већ пет година, 
путујемо пуно. Били смо у Бу-
гарској, Херцег Новом, на Зла-
тибору и то углавном на вели-
ким манифестацијама којима се 
можемо похвалити - навела је 
Зимоња.

Младен Радић, умјетнички ру-
ководилац КУД-а „Душан Пан-
телић“,  истакао је да, и поред 
тога што Буснови и околна мје-
ста остају без становника, има 
довољно заинтересованих за 

активан рад 
у Друшт-

ву.

Међу онима који су дали подр-
шку овом младом културно-
умјетничком друштву су и њи-
хове комшије из „Саничана“. 
Звјездан Грковић, предсједник 
КУД-а „Саничани“, каже да су 
два разлога за њихово учешће 
на овом концерту.
- Наше комшије су нас позвале, 
а ми се радо одазивамо пози-
вима да увеличамо ово вече, 
уједно и да најавимо наш де-
сетогодишњи јубилеј - рекао је 
Грковић.
КУД „Душан Пантелић“, које 
броји око 50 чланова, има 
фолклорну, пјевачку и оркестар-
ску секцију. Крајем марта путују 
у Њемачку, а у јуну у Грчку, на 
велику смотру фолклора. 

П. Ш.

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

Након двије године рада, КУД “Душан Пантелић” 
из Буснова организовао је први годишњи концерт, 
на којем су публици  представили свој досадашњи 
рад. Концерт су увеличали гости из Приједора и 
Бачке Паланке

- КУД „Душан 
Пантелић“ публици 

се представио Играма 
из Лесковца. Није им било 
тешко да то савладају. Они 
су уиграни, јер играју већ 
двије-три године активно, 
тако да се цијела корео-

графија уради за два-
три мјесеца - појас-

нио је Радић.

Међу гостима и чланови СКУД-а 
„Др Младен Стојановић“

Интересовање за први концерт велико

Чланови КУД-а „Душан Пантелић“ 
извели Игре из Лесковца
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Тим поводом Тим поводом

- Оснoвaни смо 
2 9 . 0 1 . 1 9 8 8 . 
године и oд 
тaда пa дo 
дaнaс ни-
кaд нисмo 
прeстajaли 
с рaдoм. У 
пoчeтку смo 
сe, углaв-
нoм, бaвили 
бoрбoм зa 
прaвa нa-
ших кoрис-
никa, jeд-
нoкрaтним 

нoвчaним пoмoћимa и кућним 
пoсjeтaмa тeжe oбoљeлима. 
Врeмeнoм смo ширили спeктaр 
aктивнoсти - присjeћa сe Вeс-

нa Бeрић, прeдсjeдник Удру-
жeњa “Нeвeн”.
Нeкoликo гoдинa кaсниje, 
искристалисала се пoтрeбa 

зa Днeвним цeнтрoм, jeр су 
oвa дjeцa, нaкoн зaвршeнe 

шкoлe, углaвнoм oстajaлa у 
кућaмa, кaжe Бeрићeвa. Oс-
нивaњeм Днeвнoг цeнтрa 
унутaр “Нeвeнa”, 1998. године, 
тo сe прoмиjeнилo, и oни су дo-

били свoj кутaк зa дружeњe, 
рaд и крeaтивнoст.

- Зa 32 гoдинe, 
прeвaљeн je 
дaлeк пут - дoдaje 

Бeрићeвa, a тaj пут би биo 
дaлeкo тeжи дa ниje билo свих 
oних кojи пружajу пoмoћ у рaду 
“Нeвeнa”, пoчeвши oд Грaд-
скe упрaвe, дoнaтoрa те брoj-
них oрганизaциja. Нaрoчиту 
зaхвaлнoст из “Нeвeнa” упутили 
су вoлoнтeримa кojи дoлaзe у 
њихов Днeвни цeнтaр. На при-
годној свечаности поводом 32 
године рада, пoрeд кoрисникa 
Удружења “Нeвeн”, нaступи-
ли су учeници Mузичкe шкoлe 
“Сaвo Бaлaбaн”, OШ “Брaнкo 
Ћoпић” и мaжoрeткињe. При-
рeђeнa je излoжбa нa кojoj су 
прикaзaни брojни ликoвни рaдo-
ви и рукoтвoринe нaстaле у 
Днeвнoм цeнтру.

Удружeњe “Нeвeн” 

OБИЉEЖИЛИ 32 ГOДИНE РAДA 

З. Ј.

Ово је јединствена прилика да 
посјетиоци приједорске галерије 
погледају Денићеве радове који 
су настали у посљедњих 20 до 
30 година. 
- Драго ми је што сам опет у ва-
шем граду, након неколико мје-
сеци. Био сам са студентима 
љетос у Приједору на Фестивалу 
цртежа и музике. Представљам 
се својим умјетничким радовима 
простора. У овом случају имамо 
простор који је везан за енте-
ријер, али и унутрашњост тије-
ла, односно анатомских цртица. 

Други простор су примијењена 
умјетност, односно примијењено 
сликарство везано за технику ви-
тража, мозаика, графита... Све 
што видите, изведено је у неким 
просторима бивше Југославије, 
садашње Србије, Београда и 
околине. Ова дјела постоје, на-
лазе се у неким фирмама, трго-
вима, спортским центрима - ре-
као је он. 
Денић је једини послијератни 
магистар витража у бившој Југо-
славији.
- Не знам да ли сам једини до-

кторант за витраже, ко ће иза 
мене радити тај посао и да ли 
ће радити, видјећемо. Потрудио 

сам се да модернизујем кла-
сичан витраж, па ћете у мојим 
радовима видјети први пут на 
балканским просторима ви-
траж у екстеријеру. То је срећна 

околност, мој неки експеримент. 
Надам се да ћу имати среће да 
урадим нешто тродимензионал-
но, чак бих волио да Приједор 
има неку моју скулптуру у стаклу. 
Даће Бог, потрудићемо се да по-
клонимо нешто, бар у идеји - до-
дао је Денић. 
Директор Галерије “Сретен 
Стојановић” Тихомир Илијаше-
вић изразио је задовољство што 
се Денић одазвао на његов по-
зив да излаже у Приједору. 
- Настављамо сарадњу са Фа-
култетом примењених уметности 
у Београду. Радујемо се што нам 
је Десимир гост, на Фестивалу 
цртежа и музике био је ментор, а 
сада је излагач - додао је Илија-
шевић. 
Изложба је отворена до 7. марта.

Нова изложба у Галерији “Сретен Стојановић”

“ПРОСТОРИ” ДЕСИМИРА ДЕНИЋА 

М. Шодић

Удружeњe рoдитeљa дjeцe сa пoсeбним пoтрeбaмa “Нeвeн” oвe гoдинe 
oбиљeжaвa 32 гoдинa пoстojaњa и рaдa. Tим пoвoдoм oргaнизoвaнa je 
свeчaнoст кojoj су присуствoвaли приjaтeљи и сaрaдници oвoг удружeњa 

Нaкoн зaвршeнe шкoлe, дјеца са посебним по-
требама углaвнoм су oстajaлa код куће. Тo сe 
прoмиjeнилo оснивaњeм Днeвнoг цeнтрa Удру-
жења “Нeвeнa”, 1998. године, и oни су дoбили 
свoj кутaк зa дружeњe, рaд и крeaтивнoст.

Након витража који краси улаз у приједорску Га-
лерију “Сретен Стојановић”, професор Факултета 
примењених уметности у Београду, Десимир Де-
нић, представио је љубитељима умјетности своје 
цртеже и радове у техници витраж - Не знам да ли сам је-

дини докторант за ви-
траже, ко ће иза мене 
радити тај посао и да 
ли ће радити, видјеће-
мо. Потрудио сам се да 
модернизујем класи-
чан витраж, па ћете у 
мојим радовима видје-
ти, први пут на балкан-
ским просторима, ви-
траж у екстеријеру.

Са отварања изложбе

Ова дјела заиста постоје 

Простор везан за унутрашњост тијела 

Свечаност за пријатеље и сараднике

Вeснa Бeрић, 
прeдсjeдник Удружeњa “Нeвeн”
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Мозаик Мозаик

- Наша жеља је да направи-
мо трибину на којој ће култура 
говора бити  важна тема и да 
схватимо како можемо да бу-
демо бољи у комуникацији, ако 
унаприједимо свој глас и свој го-
вор. Нарочито је  важан рад са 
дјецом и омладином, јер уколи-
ко они на вријеме успоставе до-
бре и исправне говорне навике, 

моћи ће да се изразе и на прави 
начин раде оно чиме се баве - 
истакао је Роксандић.
Српски језик је оскрнављен и 
највећи кривци за то су образов-
не институције и медији, сматра 
лингвиста Милорад Телебак. У 
шали каже да се језика сјетимо 
тек када се за њега угриземо. 
Запоставили смо, додаје, и језик 

и писмо, што је погубно за један 
народ.
- Кривци за то су они који тре-
ба да уче друге о језику, а то је, 
прије свега, школа. Криви су и 
медији, нарочито моћна теле-
визија, која би могла да буде 
испред утицаја школе, али није. 
Завладао је хаос и неред у све-
му, па и у медијима - рекао је 
Телебак. 
Своја искуства о учењу српског 
језика публици је пренио Арно 
Гујон, српско-француски хума-
нитарац. Признаје да није било 
једноставно, али није одустајао. 

Захваљујући упорности и ис-
трајном раду, данас одлично ко-
муницира на овом језику, за који 
каже да је компликован, али и 
веома богат.
- Мени српски језик није ма-

терњи. Почео сам да га учим 
са 20 година и уз много труда 
и рада, уз доста упорности, 
воље и читања успио сам да га 
савладам. У почетку нисам знао 
ниједну ријеч српског језика. 
Овај језик је веома мелодичан и 
свиђа ми се та гипкост. Када ни-
сам знао српски језик и док сам 
слушао људе како га причају, 
мени је то звучало као неки рус-
ки језик помијешан са италијан-
ским и уживао сам у томе, иако 
нисам разумио људе - испричао 
је Гујон.
“Караван културе говора” госто-
вао је у Бањалуци и Зворнику, 
а обићи ће још четири локалне 
заједнице у Републици Српској. 
Ову кампању проводи Удру-
жење за унапређење и развој 
културе јавног говора “Изра-
жајност” из Србије, а подржава 
Министарство информисања и 
културе Србије, као и Министар-
ство просвјете и културе РС.

КУЛТУРА ГОВОРА НА НИСКОМ НИВОУ

Б. Д.

У Приједору је организова-
но књижевно вече под нази-
вом „Љубав је велика тајна“ 
на којем је стихове говорила 
приједорска пјесникиња с бе-
оградском адресом, Виолета 
Божовић. 
- Нема бољег повода него 
овог, да промовишемо поезију 
љубави. Зато и с разлогом 
назив вечери, јер љубав, као 
и живот, велика су тајна. То је 
наслов једне од мојих претход-
них књига, а у припреми је и 
нова књига „Дјевојка с пјесмом 
у пустињи“. Надам се да ћемо 
је за два до три мјесеца про-
мовисати, а након тога пред-
ставити приједорској публици 
- најавила је Божовићева. 
Она је јавности позната и по 
успјеху који је остварила у про-
текле двије године на Свјет-
ском шампионату поезије у 
Румунији гдје је 2018. године, 
у конкуренцији 35 земаља, ос-
војила прво мјесто, а прошле, 
први пут у историји овог шам-
пионата, и књижевног Оска-
ра. Виолета Божовић је члан 
Удружења књижевника Ср-
бије, Удружења књижевника 
Црне Горе и Матице Српске и 

обавља функцију предсјед-
ника Удружења писаца РС и 
дијаспоре Приједор. Најавила 
је да ће у Приједору ускоро 
организовати још једно књи-
жевно вече на којем ће изло-
жити свјетске награде које је 
као писац освојила у Румунији. 
Професор Младен Вучковац, 
замјеник предсједника Удру-
жења писаца РС и дијаспоре 
Приједор, рекао је да је При-
једор почаствован што при-
ређује овакав један догађај 
посвећен љубави. 
- Љубав је нешто најважније 
на свијету, а овдје је и лауреат 
побједник Свјетског шампио-
ната поезије. Нисмо ни сања-
ли да би се могло догодити да 
једна Приједорчанка учествује 
на том шампионату и још ос-
воји прво мјесто.То је изузетна 
част за Приједор, град који је 
познат по сјајним сликарима, 
књижевницима, музичарима... 
- рекао је Вучковац. 
Организатор књижевне вечери 
поводом Дана заљубљених 
било је Удружење писаца РС 
и дијаспоре Приједор, а покро-
витељ Град Приједор. 

М. З.

Сваки дан смо свједоци негатив-
них примјера, непрофесионалног 
односа, незнања, нељубазности, 
чак и ароганције разних дјелатни-
ка свих заната и професија. Нећу 
набрајати негативне примјере, 
јер би ми “Козарски вјесник” био 
недовољан. Хоћу да истакнем је-
дан позитиван примјер, у нашем 
окружењу скоро невјероватан. 
Имам два мала пса мјешанца и 
јако сам се везао за њих, а и они 
за мене. Наравно да их са много 
љубави пазим, храним и мазим. 
Недавно су се, истовремено, оба 
моја љубимца разбољела од 
цријевне инфекције. Имао сам 
срећу да већ пар година познајем 
двојицу ветеринара, власнике и 

партнере ветеринарске станице 
у Козарцу “МК-ВЕТ” д.о.о, докто-
ре вет. мед. Медић Александра 
и Кадић Младена. Младен је 
пуних осам дана сваки дан до-
лазио на Пећане, гдје ја живим, 
и мојим псима давао ињекције 
и друге лијекове. Понекад и два 
пута дневно. Једне суботе на-
вече отишли смо у Козарац у 
ветеринарску станицу да једног 
мог пса прикључим на инфузију. 
Младен је од мене тражио да га 
што чешће телефоном обавјеш-
тавам о стању његових пацијена-
та или би он мене звао. Послије 
успјешно завршеног лијечења и 
опоравка мојих љубимаца, нај-
веће изненађење је тек услије-

дило. Рачун за сав толики труд 
и рад ветеринара Младена и све 
лијекове био је испод свих мојих 
очекивања. Био сам спреман да 
платим много више, али је Мла-
ден одбио чак и да га почастим. 
Са колико умијећа и љубави 
Младен ради свој посао, говори 
и то да су му се моји пси радо-
вали и прихватили га, иако им је 
давао ињекције. Овим путем и на 
овај начин желим да се захвалим 
овим младим и стручним људи-
ма, а посебно Младену Кадићу. 
Мене је увјерио овај млади човјек 
да за нас, ипак, има наде.
 

Ђорђо Кнежевић, 
Пећани, Приједор

ВИОЛЕТА БОЖОВИЋ: 
ЉУБАВ ЈЕ ВЕЛИКА ТАЈНА

Књижевно вече уз 
Дан заљубљених

Повез преко очију, воде 
вас кроз град, не знате 
гдје сте, уводе вас у за-
мрачену просторију. Не 
звучи вам као нешто што 
пријатељи раде. Али шта 
ако вас након скидања 
повеза чека пријатно из-
ненађење? И то филм о 
пријатељству, направљен 
само за вас? Управо то је 

за 18. рођендан добила 
Исидора, филм сачињен 
од незаборавних трену-
така које је провела са 
својом пријатељицом Хе-
леном, која јој је и припре-
мила ово изненађење. 
Поклон који никад неће 
заборавити, каже Исидо-
ра. 
- Била сам у потпуности 

изненађена. Моја прија-
тељица је све ово сми-
слила још прије шест 
година. Нисам то очеки-
вала. Хелена ме је оста-
вила без текста - рекла је 
Исидора. 
Да је дуго све ово плани-
рала, потврдила је и Хе-
лена, која стоји иза  ције-
ле “отмице”. 
- С обзиром да је ово 18. 

рођендан моје најбоље 
пријатељице, хтјела сам 
да ово буде нешто неза-
боравно, чега ће се увијек 
сјећати - рекла је Хелена. 
Сав труд је вриједио, јер 
прави пријатељи се не 
налазе на сваком углу. 
Права пријатељства се 
његују и гаје од малих 
ногу.

ПРАВА ИЗНЕНАЂЕЊА 
ЗА ПРАВЕ ПРИЈАТЕЉЕ

З. Ј.

Након неколико градова у Србији и иностранству, 
“Караван културе говора” стигао је и у Приједор с 
циљем подизања свијести о значају усменог изража-
вања и културе говора, која је, према мишљењу ко-
муниколога Слободана Роксандића, запостављена  

Језик се мора његовати

- Мени српски језик није матерњи. Почео сам да 
га учим са 20 година и уз много труда и рада, уз 
доста упорности, воље и читања успио сам да 
га савладам. У почетку нисам знао ниједну ријеч 
српског језика. Овај језик је веома мелодичан и 
свиђа ми се та гипкост - рекао је Арно Гујон.

Велика заинтересованост Приједорчана

Писма читалаца
ВЕТЕРИНАРИ ЗА ПРИМЈЕР

Креативно и искрено

Пријатељство за сва времена
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КултураКултура

Тања Ступар Трифуновић про-
мовисала је у Приједору четири 
књиге поезије и прозе, на књи-
жевној вечери у организацији 
Народне библиотеке „Ћирило и 
Методије“. 
- Прошло је неколико година от-
како сам била у Приједору, а у 
међувремену се сабрало више 
књига. Зато смо ово вече форму-
лисали као разговор са читаоци-
ма, уз осврт на два моја романа: 
„Сатови у мајчиној соби“ и „Отка-
ко сам купила лабуда“. Ту је и из-
бор поезије „Мјеста гдје почиње 
све испочетка“ те књига пјеса-

ма „Размножавање домаћих 
животиња“, за коју сам добила 
Награду „Милица Стојадиновић 
Српкиња“ - рекла је Ступар Три-
фуновићева.
Контакт с публиком данас је не-
посреднији захваљујући друшт-
веним мрежама. Добра страна је 
што су књижевници преко мрежа 
у директном контакту с читалач-
ком публиком. Читаоци често 
размјењују мишљење с аутором, 
јаве му се и искажу своје задо-
вољство или незадовољство. 
- Имала сам ту срећу да су чи-
таоци много чешће били задо-

вољни мојим књигама. За мене 
је посебна врста охрабрења и 
признања то што је публика ве-
ома добро реаговала и то своје 
задовољство ширила по друшт-
веним мрежама. Чак сам добија-
ла занимљиве критичке осврте, 
тако да ме је највише обрадова-
ла управо та реакција публике - 
рекла је Ступар Трифуновићева. 
Додаје да не бјежи од тога да у 
поезији буде наративна, да при-
ча причу кроз јунаке у својим 
пјесмама. То јој је, каже, блиско, 
а с друге стране не бјежи ни од 
тога да у романима и прозном 
тексту искаже лирски моменат.
- Не бјежим од тог пјесничког не-
рва ни у свом прозном раду. Дуго 
сам се колебала да ли уопште 
да се усудим унијети то у прозу. 
На крају сам помирила те двије 
ствари у себи, да и у поезији и 
прози слиједим свој стил и уну-
трашњи глас, да поезија садржи 
нешто од наративног и да проза 
садржи поетски моменат. Судећи 
по реакцијама читалаца, то није 
лоше испало - појашњава Тања 
Ступар Трифуновић. 
Истиче да је имала неку врсту 
страха како ће све то функцио-
нисати и одлагала је своје проз-
не почетке. Први роман објавила 
је 2014. године, када је иза себе 
већ имала четири књиге поезије. 

Прије десетак година, ова списа-
тељица је континуирано писала 
к о л у м н у у “Независним 

новинама” и 
то је обја-

вила као 
књигу. 
- Било је 

то нешто између колумни и при-
ча. На крају сам све сабрала у 
књигу објављену 2008. године. 
Потом је дошло до неког за-
сићења. Више не пишем за но-
вине, али сам често присутна 
кроз интервјуе, разгово-
ре или осврт на књи-
ге. Новинарски рад 
је утицао у неким 
сегментима на 
мене као књи-
жевницу. Било 
је то драгоцје-
но искуство. 
Захвална сам 
на томе, али 

нисам по вокацији новинар. Чо-
вјек у новинарству стекне неке 
занимљиве смјернице као што 
су концизност, давање насло-
ва, техничка обрада текста итд. 
Ипак бих савјетовала будућим 
књижевницима, ако су већ у 
новинарству, да се ту не задр-

же предуго. Добра је то школа. 
Може човјека унаприједити, али 
ако је ту предуго, може га и ош-
тетити у литерарном смислу 
- истиче Тања Ступар Трифуно-

вић.
Ова ауторка добитник 

је више награда и 
заступљена је у 

антологијама и 
изборима из 
поезије и про-
зе, у земљи и 
иностранству. 
Промоција у 
Градској чи-
таоници била 
је и први књи-

жевни догађај 
који је приједор-

ска библиотека 
организовала у но-

вој години. Директор 
Мара Ећим рекла је да су 

гостовање Тање Ступар Трифу-
новић договорили и прије него 
што је за роман „Откако сам ку-
пила лабуда“ овјенчана награ-
дом „Златни сунцокрет“ за нај-
бољу књигу на српском језику у 
2019. години. Самим тим је веће 
задовољство што су Приједор-
чани имали прилику да уживају 
у промоцији њених награђених 
дјела. 

Д. С.

КЊИЖЕВНИ РАЗГОВОР С ТАЊОМ СТУПАР ТРИФУНОВИЋ

У току је конкурс за учешће на 
Трећем међународном бијеналу 
радова на папиру, којег је Музеј 
Козаре расписао уз подршку Гра-
да Приједора. Конкурс ће бити от-
ворен до 15. марта, а већ сад је из-
вјесно да ће ово бијенале окупити 
бројне умјетнике из свих крајева 
свијета. Међународни жири у са-
ставу Франциско Араја, архитек-
та, сликар и фотограф из Чилеа, 
Лепосава Милошевић Сибиновић, 
магистар вајарства из Србије, и 
Предраг Марјановић, академски 
сликар из БиХ, већ су искористили 
право да позову по 15 еминентних 

аутора из свијета умјетности да 
учествују на бијеналу. Ови аутори 
неће проћи званичну селекцију и 
не плаћају партиципацију, већ су 
одмах изабрани за изложбу, рекао 
је Зоран Радоњић, директор Му-
зеја Козаре. Он је појаснио да се 
на конкурс могу пријавити сви пу-
нољетни учесници, без обзира да 
ли имају формално образовање 
или не. Изложбене категорије су 
цртеж и графика, сликарство и ин-
термедија. У свакој од три катего-
рије, награда је 500 евра. Излож-
ба ће бити отворена 20. августа, 
у Музеју Козаре и Галерији “Сре-
тен Стојановић”, а радови остају у 
власништву приједорског музеја.

Д. С.

Претпосљедње овосезон-
ско „Вече културног ства-
ралаштва“ биће одржано у 
Брезичанима, у четвртак, 
20. фебруара, с почетком у 
19.00 часова. На позорници 
друштвеног дома наступиће: 
рецитатори, глумци, пјевачи и 
плесачи - ученици ОШ „Јован 
Цвијић“ Брезичани, чланови 
фолклорног ансамбла, тамбу-
рашког оркестра и женске пје-
вачке групе КУД „Милан Егић“ 
Брезичани, мушка изворна 
група „Поткозарје“, Милован 
Срдић, глумац Драмског сту-
дија „Живко Десница“ Позо-
ришта Приједор, музичари, 
вокални солисти и народни 
умјетници. Водитељ програ-

ма је Саша Гороња, а улаз је 
слободан. „Вечери културног 
стваралаштва“ организоване 
су с циљем представљања и 
подстицања рада културних 
стваралаца, свих генерација, 
посебно младих. Покровитељ 
Манифестације је Град Прије-
дор, који је, с циљeм оживља-
вања и унапређења друштве-
ног живота у нашим селима, 
изградњом или обнављањем 
објеката мјесних домова, 
обезбиједио потребне услове 
у многим мјесним заједни-
цама. Медијски покровитељ 
је ИПЦ „Козарски вјесник“, а  
пријатељ Манифестације „Ау-
тотранспорт“ Приједор.

КВ

ЗИМСКИ КУЛТУРНИ КАРАВАН 
СТИЖЕ У БРЕЗИЧАНЕ

ДО 15. МАРТА КОНКУРС ЗА ТРЕЋЕ 
БИЈЕНАЛЕ РАДОВА НА ПАПИРУ

Лепосава Милошевић Сибиновић и Зоран Радоњић

- Имала сам ту срећу да су читаоци много чешће 
били задовољни мојим књигама. За мене је посебна 
врста охрабрења и признања то што је публика ве-
ома добро реаговала на моја дјела и то своје задо-
вољство ширила по друштвеним мрежама - рекла је 
бањалучка књижевница

Ова књижевница истиче да је 
имала неку врсту страха како ће 
све то функционисати и одлага-

ла је своје прозне почетке. Први 
роман објавила је 2014. годи-

не, када је иза себе већ има-
ла четири књиге поезије. 

Била је ово и 
прва промоција у  

2020. години у органи-
зацији Народне библи-
отеке “Ћирило и Мето-

дије”. Директорица Мара 
Ећим најавила је богату 

књижевну сезону, на 
задовољство љуби-
теља лијепе писане 

ријечи.
Са промоције

 Добра интеракција с читаоцима
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Здравље Здравље

ЗАШТО НЕ СМИЈЕТЕ ИГНОРИСАТИ УПAЛУ СИНУСА?

Ако се адекватно не лијечи, ово 
стање може постати пробле-
матично, нарочито што свакога 
од нас главобоља спречава да 
функционише како треба. Акутни 

синуситис најчешће је узрокован 
прехладом, док су остали узроч-
ници бактерије, алергије и гљи-
вичне инфекције. Овај проблем 
можете препознати по отежаном 

дисању, отеченом лицу и подру-
чју око очију, а може се јавити и 
главобоља у чеоном дијелу гла-
ве. Нос који цури у комбинацији 
са болом и осјећајем притиска 
може бити индикатор синусити-
са, стања изазваног упаљеним и 
отеченим синусима. Овај бол се 
углавном појача када се особа 
нагне главом према доле, а ако 
траје дуже од три дана и уз то 
добијете температуру, потребно 
је да се обратите љекару. Ако се 
оваква упала не излијечи како 
треба, постоји могућност да се 
понавља. Ако се појави више од 
четири пута годишње или траје 
око три мјесеца, синуситис је 
дефинисан као хроничан. Први 
симптоми синуситиса су носни 
канали које је зачепила слуз. У 
влажним носним каналима, у 
којима нема довољно ваздуха, 
лако се развијају бактерије које 
су узрочници ове болести, и могу 
довести до упале. Ово стање 
може бити изазвано инфекцијом, 
али и носним абнормалностима, 
попут девијације, израслина на 

носу или неправилног облика 
носне шупљине. Потребно је 
пратити своје стање и адекват-
но га лијечити уз консултацију 
љекара, јер је константна главо-

боља уз отежано дисање добро 
познат непријатељ на путу да 
нормално функционишемо.

ВОДОМ ОД БИЈЕЛОГ ЛУКА 
ОЈАЧАЈТЕ ИМУНИТЕТ ЗА 

СЕДАМ ДАНА

Током седам дана, једном мјесечно пијте свако јутро бијели лук и 
воду. Нека то буде ваша здрава навика. Када је право вријеме да 
пијете бјелолучану воду?

 1. Пред путовање за јачи имунитет
 2. Када тијело треба очистити од токсина
 3. Код првих знакова прехладе

 Састојци: 
 8 чешњева бијелог лука; 1 литар воде.

 Припрема:
 Бијели лук очистите и преполовите сваки чен. Исперите 
чен испод млаза воде, а затим га ставите у теглу. Налијте литар 
воде и затворите теглу. Оставите је у фрижидер на сат времена 
прије употребе.

 Како се користи: 
 Помијешајте 1/4 шоље воде од бијелог лука са једном 
шољом обичне воде.

 1. дан: Пијте на сваки сат и по ову дозу у току дана.

 2. дан: Воду од бијелог лука пијте свака два сата или 
најмање три пута дневно.

 Сљедећих дана пијте воду од бијелог лука неколико 
пута дневно. Четвртог дана обавезно направите нову дозу коју 
ћете користити наредна три дана. Увијек ту воду држите у фри-
жидеру.

СМОГ ГУШИ ВИТАМИН Д

Имате честе главобоље, отечени сте и не може-
те да дишете на нос, али немате никакве друге 
симптоме грипе и прехладе? Можда зато што 
се и не ради о њима. Често је узрочник овакве 
главобоље синуситис, за који не сматрамо да је 
нешто озбиљно и рачунамо да ће проћи сам од 
себе, али није увијек тако

Смог којим смо данима пре-
кривени “гуши” и витамин који 
је изузетно важан за наш ор-
ганизам - а то је витамин Д. 
Зима је, свакако, период у 
години када је сунчевих зра-
ка мање и опасност од недо-
вољног стварања витамина 
Д у нашем организму много 
већа, а када се том очекива-
ном зимском мањку витамина 
Д дода опасност коју по тај 
витамин доноси смог, може-
мо с правом рећи да је наше 
здравље јако угрожено те да 
је ризик од болести већи у 
условима загађења зрака. Из-
узетно осјетљиве категорије 
становништва су дјеца, ста-
рије особе и труднице иако 
нити једна старосна катего-
рија становништва није по-
штеђена ризика од загађења 
зрака и ниских нивоа вита-

мина Д усљед тог загађења. 
Научници су утврдили да за-
гађење зрака зими додатно 
придоноси смањењу нивоа 
витамина Д у организму, те 
да су нивои витамина Д до-
датно смањени код особа које 
живе у загађеним подручјима 
у поређењу са поднебљем 
гдје нема смога. Наведено 
се објашњава чињеницом да 
загађење зрака, укључујући 
азотни оксид, сумпор диок-
сид и озон, апсорбује сунчево 
зрачење и додатно смањује 
пролаз сунчевих зрака до зе-
мљине површине, а тиме и 
ефекат експозиције сунцу у 
продукцији витамина Д. Сунце 
је неопходно за синтезу вита-
мина Д. Човјек је физиолош-
ки адаптиран на продукцију 
витамина Д, у организму, као 
одговор на сунчево зрачење, 

посебно  УВБ зраке. Педесет 
до деведесет одсто витамина 
Д се синтетише у кожи, оста-
так долази из хране. Без обзи-
ра на унос одређених намир-
ница које садрже састојке који 
се претварају у нашем орга-
низму у витамин Д, ако нема 
сунчевих зрака из тих састоја-
ка тзв. провитамина неће на-
стати витамин Д.  Продукција 
витамина Д у кожи је директно 
пропорционална експозицији 
сунчевим зракама. Дефицит 
витамина Д највећим дијелом 
се доводи у везу са животним 
стилом - мањак активности у 
вањској средини, као што је 
загађење ваздуха. Због тога 
је зими мања или потпуно у 
нашем организму изостаје 
оптимална производња вита-
мина Д.

Лабораторијске студије су показале да сиро-
ви бијели лук убија бактерије, снижава ли-
пиде у крви и потенцијално снижава крвни 
притисак. Неке студије су такође показале да 
бијели лук може стимулисати имуни систем 
да успори раст тумора

Загађен зрак који удишемо, многоструко штети нашем здрављу. 
Осим познатих опасности које чини на дисајне путеве, плућа, 
загађење додатно погоршава постојеће хроничне болести 
дисајног система као и болести срца и крвних судова, а носи 
и друге ризике по здравље и оставља веома тешке посљеди-
це на људски организам

Зими је мања или потпуно у нашем организму изостаје оптимална производња витамина Д

Бијелим луком до здравља
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Programi osposobljavanja se organizuju u okviru projekta “Mjere podrške za 
zapošljavanje”, koji se realizuje u okviru realizacije mjera: kreiranje i izvođenje 
programa obuke i prekvalifikacije prema aktuelnoj potražnji na tržištu rada kao i 
Podrška zapošljavanju teže zapošljivih kategorija predviđenih budžetom Grada 
Prijedor. Projekat realizuje Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora u 
partnerstvu sa Gradom Prijedorom i JU Mašinska škola Prijedor.  

U okviru projekta, s ciljem podrške zapošljavanju, planirano je osposobljavanje 
nezaposlenih lica za deficitarna zanimanja u struci metaloprerada/mašinska 
industrija. Ciljna grupa poziva su lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje RS 
- Biro Prijedor, zainteresovana za sticanje kvalifikacija i vještina za zapošljavanje 
na radnom mjestu - operater na CNC mašinama za obradu metala i zavarivač 
MIG-MAG postupkom.  

U skladu s tim, implementatori Projekta upućuju Javni poziv nezaposlenim 
licima sa prebivalištem na područja grada Prijedora, da se prijave za pohađanje 
javno važećih  programa osposobljavanja: operater na CNC mašinama za 
obradu metala i zavarivač MIG-MAG postupkom.  

Program osposobljavanja za operatera na CNC mašinama za obradu metala 
izvodi se u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih Republike Srpske, 
odnosno javno priznatim programom objavljenim u „Službenom glasniku 
Republike Srpske“ br. 88/17. Program osposobljavanja traje 240 časova, od 
čega 90 časova teoretske nastave i 150 časova praktične nastave. 
Program osposobljavanja za zavarivača MIG-MAG postupkom izvodi se u 
skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih Republike Srpske, odnosno javno 
priznatim programom objavljenim u „Službenom glasniku Republike Srpske“ br. 
7/12. Program osposobljavanja traje 280 časova, od čega 43 časa teoretske 
nastave i 237 časova praktične nastave.

Teoretski dio obuke će se obavljati u prostorijama JU Mašinska škola Prijedor, 
a praktični dio obuke će se obavljati u prostorijama Mašinske škole i eventualno 
u lokalnim preduzećima.

Po uspješnom završetku programa stiče se uvjerenje o osposobljenosti koje 
ima snagu javne isprave, uz mogućnost zapošljavanja u lokalnim preduzećima.

Obuke će biti BESPLATNE za sve odabrane polaznike (kroz projekat se 
obezbjeđuju sredstva za potrebni materijal za rad, zaštitnu opremu za rad, 
ljekarska uvjerenja, stručne predavače i osiguranja od nezgode na praktičnom 
radu).
      
OPŠTI USLOVI 

Polaznik obrazovanja odraslih upisuje program ako: 
ima navršenih 18 godina života, 

nema status redovnog učenika i studenta,
ima zdravstvene i psihofizičke sposobnosti za rad, 
prednost pri upisu (ali ne i uslov) imaju lica koja posjeduju radno iskustvo u 
sektoru metaloprerade.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

1.Prijava za upis (popunjava  se u školi)

2. Diploma o završenoj školi:
 ►za program operater na CNC mašinama za obradu metala diploma 
o završenoj srednjoj školi (prednost, ali ne i uslov imaju lica koja su stekla 
zvanje u struci metaloprerada/mašinska industrija)
 ►za program zavarivač MIG-MAG postupkom svjedočanstvo o 
najmanje završenoj osnovnoj školi 
3. Rodni list
4. Uvjerenje o nezaposlenosti izdano od strane Zavoda za zapošljavanje RS - 
Biro Prijedor, ne starije od datuma objavljivanja Javnog poziva.

Napomena: Nakon izvršenog odabira, primljeni polaznici će biti u obavezi da 
dostave ljekarsko uvjerenje o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za 
rad, čije će troškove izdavanja snositi projekat “Mjere podrške za zapošljavanje”. 

UPISNI ROK
Javni poziv ostaje otvoren 10 dana od dana objave, odnosno do popune 
planirane grupe polaznika. 

PROCEDURA ZA UPIS
Jedno lice se može prijaviti za jedan program osposobljavanja. Sva lica 
koja ispunjavaju uslove Javnog poziva dostavljaju neophodna dokumenta u 
JU Mašinska škola Prijedor, Ulica Nikole Pašića broj 4 (052/242-871) svakim 
radnim danom od 09:00 do 13:00 časova za vrijeme otvorenog Javnog poziva.

ODABIR POLAZNIKA
Odabir polaznika za program osposobljavanja će vršiti komisija imenovana od 
strane direktora Škole. Maksimalan broj polaznika je 15. Ako se na konkurs 
prijavi više od 15 kandidata, Komisija će, prilikom izbora, uzimati u obzir stepen 
ispunjenosti uslova u pogledu prethodnog obrazovanja.

U Prijedoru, 12.02.2020. godine,                                                      
Broj: 110/20                                                                                                                                                                                                                       

Na osnovu člana 18. Zakona o obrazovanju odraslih („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/09 i 1/12), člana 19. Statuta JU Mašinske škole Prijedor, 
rješenja Zavoda za obrazovanje odraslih RS broj 07/5.1/604-211/18 од 04.10.2018. godine, rješenja Zavoda za obrazovanje odraslih RS broj 07/5.1/604-163/15 
од 02.07.2015. godine JU Mašinska škola Prijedor, u okviru projekta „Mjere podrške za zapošljavanje“ objavljuje:  

J A V N I   P O Z I V 
NEZAPOSLENIM LICIMA ZA PRIJAVU ZA POHAĐANJE PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA 

ZA OPERATERA NA CNC MAŠINAMA ZA OBRADU METALA I ZAVARIVAČA MIG-MAG POSTUPKOM

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.

’Боснамонтажа’’’’ а.д. Приједор расписује
 

Конкурс
за пријем радника

 1.  Заваривачи 
 2.  Бравари 
 3.  НК радници, 
и сви други кандидати, без обзира на школску спрему, који имају жељу да 
се преквалификују за завариваче и браваре. 

  Услови:
- да имају општу и здравствену способност, спремност за рад на терену, 
пожељно да имају возачку дозволу Б категорије - али није услов. 
    
 Пријаве се могу доставити на маил: kadrovska.sluzba@
bosnamontaza.com, путем поште или оставити на улазу у портирници 
‘’Боснамонтажe’’ а.д. Приједор, Рудничка бб. 79101 Приједор.

 Сви заинтересовани информације могу добити на тел: 052/232- 
680 сваким радним даном од 08 - 15.30 часова.
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МА
ЛИ

 О
ГЛ

АС
И - 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

Продаје се викендица на Калати, 4 километра од града, уредни папи-
ри, струја, вода и доста воћа. Цијена по договору.
065/829-219 или 052/231-062 (послије 16 часова)

Дана 15.2.2020. године навршава се 40 
дана како нас је напустила наша вољена

ЉУБИЦА ЈУКИЋ

Срца су нам тужна, али поносна.
Ти никад ниси отишла нити ћеш отићи, заувијек ћемо те вољети.
Твоји: супруг Симо, кћерке: Мирјана, Биљана и Дијана са поро-
дицама 13126

Дана 15.2.2020. године 
навршава се 40 дана 
како нас је напустила 

наша вољена

ЉУБИЦА ЈУКИЋ

Недостајеш.
Твоји: Милица, Драшко 

и Дарио 13126

Дана 20.2.2020. 
навршавају се четири 
године од смрти оца и 

дједа

СТЕВЕ (Ђорђа) 
ВРАБЦА

С поштовањем.
Синови Слободан, Раје и Миленко, снахе, 
унучад и праунучад

13128

Обавјештавамо да је 
наша вољена

ПЕТРА (Божо) 
РОСИЋ

Преминула 5. фебруара 2020. године у 72. 
години живота, сахрањена је 8.2.2020. у 
Омарској.
Ожалошћени: супруг Милутин, синови Живко 
и Мирко са породицама и остала родбина

13143

Посљедњи поздрав 
Дана 4.2.2020. престало 

је да куца срце нашег 
драгог супруга и оца

РАТКА (Лазе) 
МАРИНА

(1955 - 2020)
Нека ти Бог подари вје-
чити мир. Твоје Милија, 
Свјетлана и Рада са по-
родицама 13121

Посљедњи поздрав 
драгом деди

РАТКУ МАРИНУ

Деда, воле те твоји 
анђели.
Ацо и Немања, Уна, 
Никола и Алекса 13121

Посљедњи поздрав 
пријатељу

РАТКУ (Лазе) 
МАРИНУ

Од прије Стане Карајица 
са породицом

13122

Дана 14.2.2020. 
навршава се 15 година 

од смрти

ПЕПИЈЕ (Петра) 
ЗМИЈАЊЦА

Од сестара Стане и Саве

13123

Дана 19.2.2020. године 
навршавају се четири године 

откад ниси међу нама

ЉУБИЦА 
(Станиша) ЈАЊИЋ
(23.2.1947 - 19.2.2016)
Мајко! У ова смутна времена 
тешко је бити као ти „човјек“ 
у пуном смислу те ријечи. 
Памтићемо те као такву и даље.
Твоји: синови Дражен и Дарко и 
унук Никола 13145

С љубављу и поштовањем.
Кћерка Сњежана са породицом

Сјећање на драге родитеље

МИРКО
(4.2.1997 - 2020)

13139

РАДОЈКА
(11.2.2014 - 2020)

СТОЈАКОВИЋ

Дана 11. 2. 2020. године 
преминуо је наш драги супруг, 

отац и брат

МИЛЕ 
(Стеве) 
СРДИЋ

(18.5.1959 - 11.2.2020)

Чуваћемо те од заборава!

Ожалошћени: супруга Слободанка, син Стефан, сестре 
Стана, Милка и Боја са породицама, те родбина и 

пријатељи
13146
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Дана 20.2.2020. године навршава се шест 
тужних мјесеци од изненадне смрти наше 

драге

САЊЕ (Душана) МАЏАР
Ожалошћени: кћерка Синди, супруг Алија и 
мајка Смиља

13119

Дана 17.2.2020. навршава се шест 
тужних година од смрти наше драге и 

никад прежаљене

ВЕСНЕ (Миленка) ТАМБИЋ
(1980 - 2014)

Једина наша! Не прође ни један дан да те 
мајка не отплаче и да те брат и братанци 
не спомену. Остале су успомене и ране, 
тешке и болне. Заувијек ћеш живјети у 
нашим срцима и мислима.
Твоји: мајка Нада, брат Александар, 
братанци Давид и Стефан, снаха Гордана, 
тетка Биљана и сестра Сашка 13125

У суботу, 15.2.2020. године, навршава 
се четрдесет дана од смрти драгог 

нам супруга, оца и дједа

СРЕТКА БРДАРА
(1948 - 2020)

Обавјештавамо родбину и пријатеље 
да ћемо четрдесетодневни помен 
одржати 15.2.2020. године у 11:30 на 
гробљу Пашинац.

Породица (002)

Дана 16.2.2020. навршава се тужна 
година од дана смрти вољеног оца, 

супруга, дједа и прадједа

БРАНКА МАЈКИЋА
Туга на срцу, понос у души што је 
тако диван човјек био и остао дио 
нас. Воле те твоји најмилији и стално 
си ту негдје са нама, до краја нашег 
живота!

13120

Дана 5.2.2020. године у 88. години 
живота преминуо је наш супруг, отац, 

дјед и прадјед

БОРИСЛАВ (Миле) 
АРЕЖИНА

Сахрана милог нам покојника 
обављена је 7.2.2020. године.
Ожалошћена породица се захваљује 
свима који су саучествовали у нашем 
болу.

13140

Дана 18.2.2020. навршавају се двије 
године од смрти нашег драгог оца, деде 
и старца

МИЛАНА (Гавре) ПАНИЋА
(1930 - 2018)

Драги тата, године пролазе као дани. Тешко је схватити да више 
ниси ту, али ћеш вјечно остати у нашем сјећању.
Твоја кћерка Пепа (Петра) са породицом 13108

Дана 17.2.2020. навршавају се три године 
како није са нама наш драги супруг, отац, 
деда и прадеда

БРАНЕ ШОРМАЗ
(1935 - 2017)

Са поштовањем и поносом, чувамо те од заборава.
Твоја захвална породица

13141

Дана 20.2.2020. навршава се тужна 
година од смрти мога драгог брата

ЗОРАНА ОСТОЈИЋА

Не постоје ријечи којима се може описати бол и туга за тобом.
Воле те твој брат Драган и снаха Дубравка

13124

ЗОРАН ОСТОЈИЋ

Прелети бесконачност и победи време и 
машту, пронађи нове светове и изаткај им небо.
Дана 15. фебруара 2020. у 11 часова дајемо годишњи помен.
Вања и Драгица 13127

С поштовањем

МИЛИВОЈ 
ОСТОЈИЋ

Вања и Драгица
13127

ДУШАНКА 
ОСТОЈИЋ

С поштовањем

ИЛИЈА 
ПИЛИПОВИЋ

Вања и Драгица
13127

МИЛЕВА 
ПИЛИПОВИЋ

Нашем стрики

ЗОРАНУ 
ОСТОЈИЋУ

Све ће бити у реду на крају. Ако није у 
реду, онда није крај... тамо гдје си ти, ми не 
постојимо ни у траговима. Ту гдје смо ми, све 
је пуно Тебе...
Воле те Стефо, Макси и Душа 13127

Дана 20.2.2020. године 
навршава се година 

од смрти нашег драгог 
стрица

ЗОРАНА 
ОСТОЈИЋА

Са поносом ћемо те 
помињати, по добру 
памтити и увијек волети!
Немања са породицом

13129

Дана 11.2.2020. навршило 
се 40 дана од смрти нашег 
драгог супруга, оца, брата, 

дједа и ујака

РАНКА ДОШЕНА
(1936 - 2020)

У суботу, 15.2.2020. у 10:30 
часова на гробљу у Брези-
чанима одржаћемо помен те 
позивамо родбину, комшије 
и пријатеље.
Ожалошћена породица 13142
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Спорт Спорт

Нa нeдaвнo oдржaнoм 75. 
избору нajбoљих спoртистa 
и спoртских eкипa у Бoсни и 
Хeрцeгoвини зa 2019. гoди-
ну, нaгрaђeн je и приjeдoр-
ски кaрaтe трeнeр и судиja 
Рajкo Вучићeвић. Њeму 
je дoдиjeљeнa спeциjaл-

нa нaгрaдa зa дoпринoс 
рaзвojу и пoпулaризaциjи 
спoртa у БиХ. Вучићeвић сe 
зaхвaлиo нa признaњу, кao и 
Кaрaтe сaвeзу БиХ кojи гa je 
нoминoвao. Oву мaнифeстa-
циjу oргaнизoвao je Спoрт-
ски сaвeз у БиХ.

ВУЧИЋEВИЋУ 
ПРИЗНAЊE 

ЗA ДOПРИНOС 
РAЗВOJУ СПOРTA

Припремио: З. Јелић

Стонотенисерке СТК “Приједор” 
биле су домаћин Стонотениском 
клубу „Крека“ из Тузле и са мак-
сималних  4/0 побиједиле су их у 
првом колу Премијер лиге БиХ. 
Резултатски, сусрет два клуба из-
гледао је овако: 
Даниела Тимарац - Амина Фазлић 
- 3/0 (11/6, 11/4, 12/10 )
Сања  Ерцег - Ема Ловрић - 3/1 
(12/10, 7/11, 11/9, 11/7)
Марија Гњатић - Ајла Смајилба-
шић  3/0 (11/2, 11/3, 11/5)
Ерцег - Гњатић - Фазлић - Ловрић 
3/1 (9/11, 11/6, 11/6, 11/2)
У екипи Приједорчанки још су 
биле, али на резервној клупи, Ми-
лица Бурсаћ и Јована Граховац.

Премијер лига БиХ:  

ПРИЈЕДОРСКЕ СТОНОТЕНИСЕРКЕ 
УБЈЕДЉИВЕ ПРОТИВ ТУЗЛАНКИ

ФК „Рудар Приједор“

Mинимaлним рeзултaтoм 
1:0 „Рaдник“ из Биjeљинe 
сaвлaдao je „Рудaр-При-
jeдoр“ у финaлу „Meдулин 
купa“. Дo пoбjeдничкoг гoлa 
биjeљинскa eкипa дoшлa je 
у 86. минути, a стриjeлaц je 

биo Jaњић. Упркoс пoрaзу, 
трeнeр „Рудaрa“ Игoр Jaнкo-
вић зaдoвoљaн je oним штo 
je њeгoв тим пружиo кaкo у 
oвoj утaкмици, тaкo и тoкoм 
циjeлoг припрeмнoг турни-
рa. 

- Oдигрaли смo квaлитeтну 
утaкмицу и мислим дa ни-
смo зaслужили дa изгубимo. 
У другoм пoлуврeмeну смo 
ствoрили нeкoликo шaн-
си, мeђутим нeдoстajaлo 
je мирнoћe у зaвршници. 
Примили смo тaj пoгoдaк 
у пoсљeдњим минутaмa 
мeчa усљeд нeсмoтрeнoсти 
млaдих игрaчa у oдбрaни, и 
нaжaлoст, oстaли бeз првoг 
мjeстa. Рeзултaт нaм ниje 
биo приoритeт, тe je тeрeн 
oсjeтилo мнoгo млaдих иг-
рaчa oд кojих су нeки и jу-
ниoри - рeкao je Jaнкoвић. 
Oн je истaкao дa су млaђи 
игрaчи oдигрaли дoбрo, тe 
дa je вaжнo  дa су дoби-
ли шaнсу дa сe oкушajу у 
jeднoj jaкoj утaкмици, кoja 
ћe их приближити игрaмa 
у сeниoрскoj кoнкурeн-
циjи. У приjeдoрскoм клу-
бу смaтрajу дa су им при-
прeмe у Meдулину пoмoглe 
у пoдизaњу фoрмe прeд 
нaстaвaк Првe лигe РС.

„РAДНИКУ“ MИНИMAЛНA 
ПOБJEДA

Пojeдинaчнo првeнствo Рeпубликe Ср-
пскe зa сeниoрe и пoлeтaрцe oдржaнo 
je прoтeклoг викeндa, у тeхничкoj oргa-
низaциjи Џудo клубa “Aтoс” из Mркoњић 
Грaдa. Нa првeнству je учeствoвaлo oкo 
165 тaкмичaрa, a Џудo клуб “Кoзaрa 
- Жeљeзничaр” из Приjeдoрa имao je 
дeвeт тaкмичaрa: oсaм у кaтeгoриjи 

пoлeтaрaцa и jeднoг у кaтeгoриjи сe-
ниoрки. У кaтeгoриjи пoлeтaрaцa, 
Стeфaн Кeцмaн oсвojиo je другo мjeстo, 
Teoдoр Гњaтoвић, Лaзaр Ћoсић, Вeснa 
Ђурђeвић и Mилa Гaврaнoвић трeћa 
мjeстa, a у сeниoрскoj кoнкурeнциjи дo 
48 кг Maриja Ћoсић зaузeлa је трeћe 
мjeстo. 

ЏК “Козара Жељезничар“
УСПJEХ ЏУДИСTA НA 

ПOJEДИНAЧНOM ПРВEНСTВУ РС

У 15. колу Прве лиге Репу-
блике Српске за кошарка-
ше, сусрели су се КК „Вар-
да ХЕ“ која је успјела доћи 
до побједе над „Приједор 
Спартаком“ резултатом 
73:71. Нajзaслужниjи зa 
пoбjeду Вишeгрaђана били 
су Вук Живaнoвић сa 24 
пoeнa и Ђoрђe Сaвић сa 22 
пoeнa. У екипи „Приједор 
Спартака“ нajeфикaсниjи 
су били Срђaн Стaкић сa 
22 и Вaњa Сaмaрџић сa 15 

пoстигнутих кошева. Ово је 
трећи пораз  Приједорчана 
у другом дијелу сезоне, у 
којем имају и једну побједу 
против бијељинског „Рад-
ника“. Приједорски тим 
тренутно заузима седму 
позицију на табели, са 22 
освојена бода. У наредном 
колу „Приједор Спартак“ 
путује на гостовање у Нови 
Град, гдје их дочекује по-
сљедњепласирана екипа 
Шампионата „Слобода 73“.

КК „Приједор Спартак“

ПОБЈЕДА ОТИШЛА У РУКЕ ГОСТИМА

Прeпoзнaт рaд нa пoпуларизaциjи спoртa

СТК “Приједор”


