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Свим грађанима који долазе из зе-
маља гдје је потврђен вирус корона, 
упућен је позив да се обавезно јаве 
у Хигијенско-епидемиолошку служ-
бу на број телефона 052/238-104. 
Предсједник Штаба за ванредне 
ситуације, градоначелник Миленко 
Ђаковић наглашава да су дјелова-
ли превентивно, у складу с препору-
кама и мјерама на евентуалну поја-
ву вируса корона. Састанак Штаба 
одржан је с представницима здрав-
ствених установа. 
- Жеља нам је била да се дјелује 
превентивно, јер у Приједору није 
забиљежен ни један случај појаве 
овог вируса. Нема разлога за пани-
ку већ само треба поштовати пропи-
сане мјере - нагласио је Ђаковић у 
понедјељак, након сједнице Штаба.
Др Милица Отковић, специјалиста 
епидемиолог и начелник Хигијен-
ско-епидемиолошке службе Дома 
здравља, рекла је да је под над-
зором и у кућној изолацији седам 
Приједорчана који су ових дана бо-
равили у Италији. Ријеч је о радно 
способним људима који су у Ита-
лији били пословно и немају ника-
вих симптома, али се њихово стање 
интензивно прати 14 дана. 
- Они су се јавили Хигијенско-епиде-
миолошкој служби Дома здравља. 
Нису били у дијелу Италије гдје је 
избила епидемија, него 300 до 400 
километара даље. Према препору-

кама Министарства здравља и Ин-
ститута за јавно здравље РС, сви 
ти грађани стављени су у изолацију, 
односно под надзор - рекла је Отко-
вићева, потврдивши да ни један од 
тих грађана нема симптоме који би 
указивали на вирус корона. 
Сви Приједорчани који долазе с 
подручја гдје је потврђен вирус ко-
рона требало би да се, по повратку 
у Приједор, јаве Хигијенско-епиде-
миолошкој служби. 
- На тај начин имамо надзор над 
њима, а такође ћемо им дати препо-
руке како и шта да се ради - рекла је 
Отковићева.
У случају појаве било каквих сим-
птома, пацијенти се директно прево-
зе на Инфективну клинику за зараз-
не болести у Бањалуци. Смјернице 
и упутства у оваквим случајевима 
има и приједорска болница. Отко-
вићева је замолила Приједорчане 
са симптомима било каквог респи-
раторног обољења да, приликом 
одласка у здравствену установу, у 
тржни центар или на слична мје-
ста гдје се окупља већи број људи, 
обавезно користе заштитну маску. 
Почетком ове недјеље дошло је до 
пада броја обољелих од акутних ре-
спираторних инфекција и евиденти-
рано је 21 обољење слично грипи. 

ЗАКЉУЧЦИ ГРАДСКОГ 
ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ

На подручју града Приједора у до-
садашњем периоду није било поја-
ве обољења од новог вируса корона 
(н-ЦОВ). Због потенцијалне могућ-
ности појаве обољења неопходно је 
организовано и плански спроводити 
мјере превенције, сузбијања и огра-
ничења преноса новог вируса коро-
на. Грађанима се препоручује избје-
гавање блиског контакта са особама 
које имају акутну респираторну ин-
фекцију или долазе из подручја за-
хваћених новим вирусом корона. 

Посебно се препоручује редовно 
примјењивање мјера личне хигије-
не, а прије свега редовно прање 
руку, нарочито након директног кон-
такта са болесним људима. Такође 
се препоручује избјегавање блиског 
контакта са угинулим животињама. 
Обавезују се здравствене установе 
на подручју Приједора да предузи-
мају све неопходне мјере изолације 
и лијечења евентуално обољелих 
од новог вируса. Такође је неопход-
но од стране здравствених устано-
ва хитно обезбиједити заштитну 
опрему и дезинфекциона средства 
у складу са потребама лијечења 
обољелих и заштите медицинског 
особља. Обавезује се Дом здравља 
Приједор да обезбиједи просторије 
за изолацију лица која су била у 
контакту са обољелим, односно ли-
цем за које се сумња да је обоље-
ло од болести изазваном новим 
вирусом корона. Обавезују се јавна 
предузећа и установе и друга прав-
на лица да интензивирају активно-
сти на спровођењу мјера дезинфек-
ције, дезинсекције и дератизације у 
објектима и просторијама у којима 
обављају своју дјелатност. Обаве-
зују се здравствена и ветеринарска 
инспекција на подручју Приједора 
да интензивирају активности контр-
оле спровођења санитарно-хигијен-
ских мјера и превентивних мјера за-
штите здравља становништва.

У БАЊАЛУЦИ ПРВИ 
СЛУЧАЈЕВИ ВИРУСА

У Републици Српској у четвртак су 
откривена два случаја вируса ко-
рона. Вирусом је заражен Бањалу-
чанин који ради у Италији и његово 
дијете, иначе ученик Основне шко-
ле “Бранко Ћопић“ из Бањалуке.
- Утврдили смо да је и дијете зара-
женог Бањалучанина позитивно на 
вирус корона - истакао је на прес-
конференцији Ален Шеранић, мини-
стар здравља и социјалне заштите 
у Влади РС. 
Владо Ђајић, директор Универзи-
тетско-клиничког центра РС, потвр-
дио је да је пацијент  смјештен на 
Клинику за инфективне болести у 
Бањалуци.
- Доброг је општег стања. Имао је 
благу температуру и осјећа се до-
бро -појаснио је Ђајић. Он је до-
дао да нема мјеста паници, те да 
се проблему приступа одговорно. 
Основна школа “Бранко Ћопић” у 
Бањалуци је затворена и обављена 
је дезинфекција објекта. 

Штаб за ванредне ситуације

ПРАТИ СЕ ЗДРАВЉЕ ГРАЂАНА КОЈИ СУ БОРАВИЛИ У ИТАЛИЈИ

Младен Унијат, предсједник Савје-
та мјесне заједнице Трнопоље, 
истакао је да мјештани тог села 
немају ништа против изградње 
ауто-пута, али имају примједбе 
када је у питању траса пута, која, 
према садашњем плану, захтијева 
рушење кућа и других објеката.  
- У Трнопољу се руше једна или 
двије куће, а у другим мјесним 

заједницама је већи број кућа 
и људи би се требали исе-

лити - додао је Унијат.
Бројне примједбе имају 
мјештани Козарца, 
Кевљана и Камичана. И 
они захтијевају измјеш-
тање трасе пута, а подр-
шку су потражили и од од-

борника Скупштине града, 
Мирсада Дуратовића. 

- Оба силаза са ауто-пута руше 
бошњачке, повратничке куће. По-
стоји силаз који је помјерен из Ка-

мичана са једног простора у којем 
није било кућа у правцу Јакупо-
вића, а под самим силазом су бо-
шњачке куће. Постоји простор да 
се може проћи без рушења кућа 
- тврди Дуратовић.
Народни посланици Душко Ивић 
и Драгослав Кабић увјеравају да 
разлога за бригу нема, те да нико 
од мјештана неће бити оштећен. 
Ауто-пут је, сматрају, један од 
најзначајнијих инфраструктурних 
пројеката.
- Цијена напретка је већа од ме-
тра земље или неког објекта. У 
сваком случају, биће праведна 
надокнада за све што се сруши. 
Ништа неће бити урађено на силу 
или против воље грађана. Све ће 
ићи уз договор - рекао је Ивић, 
чије мишљење дијели и Драго-
слав Кабић.
- Ово више нису времена када 
се гледало опште добро и ишло 

науштрб грађана. Грађани неће 
бити оштећени. Њихови објекти 
ће бити откупљени по тржишној 
цијени - тврди Кабић.
Овакве јавне расправе служе 
да се утврди најповољнија тра-
са којом ће пролазити ауто-пут, 
сматра Сенад Братић, посланик 
у Народној скупштини Републике 
Српске.
- Заступам само интересе грађа-
на са којима сам разговарао на 
терену. Мислим да ће пројектант 
имати обзира, да ће се уважити 
ови приједлози и да ће се траса 
поставити тамо гдје ће најмање 
угрожавати постојеће породично-
стамбене и друге објекте - истакао 
је он.
Нацрт плана парцелације за тра-
су ауто-пута Бањалука - Приједор 
доступан је свим грађанима у про-
сторијама Градске управе.

Б. Д.

Јавна расправа о траси ауто-пута

ГРАЂАНИ ИЗНИЈЕЛИ БРОЈНЕ ПРИМЈЕДБЕ

У Приједору је одржана јавна расправа о 
Нацрту плана парцелације за дионицу ауто-
пута Бањалука - Приједор. Своје приједлоге и 
сугестије изнијели су грађани мјесних заједница 
кроз које би требало да пролази дионица пута

Са јавне расправе

Дезинфиковане су школске 
клупе, ходници, кваке, на 
видљивом мјесту су сапун 
и убруси. Хигијена је и ра-
није била на завидном ни-
воу, напомињу у Средњош-
колском центру, но сад су 
мјере пооштрене. Алексан-
дар Миљешић, директор 
ЈУ Средњошколски центар, 
каже да су већ у фебруару 
набавили све неопходне 
хемијске и медицинске пре-
парате те о упутама бла-
говремено обавијестили 
ученике.
- Ученици су преко огласа, 
огласне плоче и у разгово-
ру с одјељенским старје-
шинама потпуно упознати с 
мјерама Института за јавно 
здравство РС. О овим пре-
порукама информисани су 
и сви запослени у школи. 
Важно је да сви приступа-
мо веома озбиљно томе, 
јер је у региону појачано 
ширење вируса. Не желимо 
да се то деси и код нас - ре-
као је Миљешић и нагла-
сио да је Средњошколски 
центар набавио довољну 
количину заштитних маски 

и рукавица за ученике који 
праксу обављају у болни-
ци. Чешће се провјетравају 
просторије, врше контроле 
и учесталије одлаже отпад. 
Мјере Института за јавно 
здравство РС озбиљно су 
схватили и у Основној шко-
ли „Десанка Максимовић“. 
Директор Здравко Будимир 
каже да школа коју похађа 
близу 720 ученика одише 
чистоћом, у шта смо се и 
ми увјерили. У свим сани-
тарним чворовима сапун и 
убруси те средства за де-
зинфекцију. 
- Свакодневно водимо ра-
чуна о хигијени, у складу с 
препорукама које су стиг-
ле прије неколико дана. 
Увели смо додатне мјере 
и настојимо да избјегнемо 
евентуалну опасност по 
здравље дјеце и запосле-
них - каже Будимир. 
Према препорукама Ми-
нистарства просвјете и 
културе РС, сви школски 
излети и екскурзије ван гра-
ница БиХ отказани су до 
даљњег. 

М. З.

Инструкције Института за 
јавно здравство РС

У ШКОЛАМА ПООШТРЕНЕ 
САНИТАРНО-ХИГИЈЕНСКЕ 

МЈЕРЕ 

У складу с инструкцијама Института за 
јавно здравство РС, у свим приједор-
ским основним и средњим школама, те 
предшколским установама на снази су 
пооштрене санитарно-хигијенске мје-
ре. Ријеч је о превентивним мјерама 
заштите и опреза због вируса корона

У складу с препорукама ре-
сорног министарства, у Прије-
дору је превентивно,одржана 
сједница Штаба за ванред-
не ситуације. Поручено је да 
нема мјеста паници, као и да 
се прати здравствено стање 
седам Приједорчана који су 
боравили у Италији, а који, 
мада немају никаквих симпто-
ма, бораве у кућној изолацији 
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Жељка Цвијановић, предсједник 
РС, рекла је да су времена опте-
рећена одређеним темама, па је 
добро грађанима, али и чланови-
ма СНСД-а, објаснити шта раде у 
будућем периоду. 
- Сигурна сам да ће Приједор, 
као и све наше друге општи-
не и градови широм Републике 
Српске, препознати политику 
СНСД-а. Та политика је мирна, 
стабилна Република Српска која 
чува и брани своје надлежности, 
развија инфраструктуру, побољ-
шава стање у свим областима 
и носи одговорност за одређене 
процесе - истакла је Цвијано-
вићева.
Она је додала да ће на сједници 
Владе РС бити усвојена одређе-
на врста оперативног плана у 
вези с актуелном мигрантском 
кризом, у складу са закључцима 
Владе РС у којима је наведено 
да Српска нема капацитете нити 
потребу да овдје смјешта миг-
ранте и прави стационаре.
- То са собом носи безбједносне, 
економске, хуманитарне и здрав-
ствене ризике - рекла је Жељка 
Цвијановић. 
Јавна трибина у Приједору ор-
ганизована је с циљем да се 
грађани упознају са неуставним 

одлукама Уставног суда Босне и 
Херцеговине, рекао је Радован 
Вишковић, предсједник Владе 
РС. 
- Уочавате иронију у тој реченици, 
да Уставни суд доноси неуставну 
одлуку, што нигдје у свијету није 
запамћено. Уставни суд би тре-
бало да штити уставност једне 
државе и њену законитост, али 
ту се ради о политичким одлука-
ма које иду на штету Републике 
Српске - рекао је Вишковић. 
Милорад Додик, српски члан 
Предсједништва БиХ, рекао је да 
је руководство СНСД-а одлучи-
ло да се сретне с народом и то 
на врућу тему која се зове наша 
права везана за Дејтонски спора-
зум.
- Очигледно је да постоје двије 
фазе у вези са Дејтонским спо-

разумом. Прва фаза је била када 
су Американци и међународна 
заједница стајали иза онога што 
се звало слово Дејтонског спора-
зума. Онда су одустали и зајед-
но с Бошњацима креирају неку 
Босну и Херцеговину мимо Дејто-
на, која би требало да нама буде 
наметнута кроз операције које је 
некад вршио високи представ-
ник, а сада их врши Уставни суд. 
Морамо то да зауставимо, преки-
немо и да кажемо да то нећемо 

- истакао је Додик. 
У име домаћина, високе звани-
це поздравио је Саша Бурсаћ, 
предсједник ГО СНСД Приједор, 
рекавши да је Приједор велик и 
значајан град у Српској. 
- Ово је прилика да добијемо 
одговоре на теме које занимају 
Приједорчане, почев од инфра-
структурних пројеката, до оних 
на нивоу РС, али и актуелних 
заједничких тема - рекао је Бур-
саћ. 
Ово је, након Добоја, друга три-
бина под називом „Одговорност 
за будућност“ . 

М. З.

Трибина „Одговорност за будућност“

С НАРОДОМ О ВРУЋИМ ТЕМАМА

Рaзрjeшeњeм спoрнoг сaзивa 
Кoмисиje зa избoр и имeнoвaњa 
испoштoвaнa je судскa прeсу-
дa у кojoj нигдje нe стojи дa je 
билo кршeњa зaкoнa, вeћ дa je 
у питaњу прoцeдурaлнa грeшкa, 
рeкao je шeф Одбoрничкoг клубa 
СНСД-a Дaлибoр Пaвлoвић. 
- Прeдсjeдник Скупштинe, у склa-
ду с Пoслoвникoм, пoслao je 
дoпис пoлитичким пaртиjaмa дa 
дoстaвe свoje приjeдлoгe члaнoвa 
Кoмисиje. Испoштoвaнe су онe 
пaртиje кoje су тo учинилe, a oнe 
кoje нису, никo нe мoжe нaтjeрaти 
дa учeствуjу у oвoм рaднoм 
тиjeлу. To je њихoвo прaвo и вoљa 

- рeкao je Пaвлoвић, дoдajући дa 
je сaд свe у склaду сa Стaтутoм 
Грaдa Приjeдoрa и Пoслoвникoм 
Скупштинe. 
Зa прeдлoжeнe члaнoвe кoмисиje 
глaсaлo je 16 oдбoрникa, три су 
билa суздржaнa, a дeсeт je билo 
прoтив. Клуб oдбoрникa ДНС-a 
ниje жeлиo дa учeствуje у пoли-
тикaнтским oдлукaмa, пoручиo je 
шeф oвoг клубa Гoрaн Прeдoje-
вић. 
- Mи гoдину дaнa упoзoрaвaмo 
дa сe кршe Пoслoвник, Стaтут 
и зaкoни. Међутим, ниje билo 
рaзумиjeвaњa зa oвe чињeницe, 
и дoнoшeнe су oдлукe. Сaд сe 

тe oдлукe пoништaвajу и дoнoсe 
нoвe. Mи у тoме нe жeлимo учeст-
вoвaти, вeћ жeлимo дa дoнoсимo 

oдлукe кoje су вaжнe зa грaд При-
jeдoр - изjaвиo je Прeдojeвић.
Зa Клуб oдбoрникa СДС-a спoр-
нo je билo имeнoвaњe Рaдeнкa 
Стиjeпићa испрeд oвe стрaнкe, 
jeр их никo ниje ни кoнсултoвao 
oкo приjeдлoгa члaнa Кoми-
сиje. Стиjeпић крши oдлукe врхa 
Стрaнкe кaд je риjeч o сaрaдњи сa 
СНСД-oм, a нe пoштуje ни избoр-
ну вoљу oних кojи су глaсaли зa 
СДС, смaтрa oдбoрник oвe стрaн-
кe Слaвкo Шврaкa. 
- Oн нe пoштуje нaс чeтвoрo oд-
бoрникa СДС-a, jeр би трeбaло 
зajeднo дa рaдимo зa дoбрoбит 
нaрoдa и бирaчa, кojи су нaм 
пoвjeрeњe дaли нa зajeдничкoj 
листи. Ja ту нe мoгу видjeти дa je 
oн сaм у прaву, a нaс чeтвoрo дa 
гриjeшимo - кaжe Шврaкa. 
Он је додао да јавност треба зна-

ти да је Стијепић већ једном на-
пуштао СДС, у међувремену био 
кандидат других странака на из-

борима, да би сад опет био при-
мљен у СДС. 
Дoпис сa кaндидaтoм дoшao je 
у Скупштину сa пoтписoм прeд-
сjeдникa Грaдскoг oдбoра СДС-

a, кaжe Стиjeпић и дoдaje дa oн 
ту oдлуку пoштуje. Taкoђe, oн je 
рeкao дa je сa учeствoвaњeм у 
скупштинскoj вeћини упoзнaт и 
бивши и сaдaшњи прeдсjeдник 
СДС-a.  
- Сви oдбoрници су били нa 
сaстaнку кoд Шaрoвићa. Тaд сам 
рeкao дa кaд врх Стрaнкe, прeд-
сjeдник Шaрoвић и Прeдсjeд-
ништвo СДС-a дoнeсу oдлуку дa 
будeмo диo нeкe другe вeћинe, ja 
ћу ту oдлуку испoштoвaти. Ja сaд 
сaмo пoдржaвaм oдлуку Грaдскoг 
oдбoрa, a тo би трeбaлo дa рaдe и 
oстaли oдбoрници СДС-a - рeкao 
je Стиjeпић.
Скупштинa je на овом засједању 
пoништилa и зaкључaк вeзaн 
зa jaвни кoнкурс зa имeнoвaњe 

члaнoвa Упрaвнoг oдбoрa Aгeн-
циje зa eкoнoмски рaзвoj грaдa 
Приjeдoрa “ПРEДA-ПД”. 

З. Ј.

Скупштина града Приједора
ИMEНOВAНA КOMИСИJA ЗA ИЗБOР И ИMEНOВAЊA 

На трибини „Одговорност за будућност“ с грађанима су разговарали 
Милорад Додик, српски члан Предсједништва БиХ, Жељка Цвијановић, 
предсједник Републике Српске, и Радован Вишковић, премијер РС

ПРОМЈЕНА ПОЛИТИКЕ 
ОТВОРЕНИХ ГРАНИЦА

Одговарајући на нови-
нарско питање у вези са 
ескалацијом мигрантске 
кризе на грчко-турској 
граници, Милорад Додик 
је рекао да је дошло до 
промјене политике Ев-
ропске уније у смислу да 
је престала с политиком 
отворених граница.
- Ушла је у политику од-
бране граница, што по-
дразумијева и употребу 
силе. Силом ће спријечи-
ти улазак миграната и ја 
то подржавам - поручио 
је Додик у Приједору. 

На шeстој пoсeбној сjeдници Скупштинe грaдa При-
jeдoрa oдбoрници су рaзриjeшили стaри сaзив Кoмисиje 
зa избoр и имeнoвaњa и имeнoвaли нoвe члaнoвe oвoг 
рaднoг тиjeлa. Кoмисуjу чинe Дaлибoр Грaбeж (ПДП), 
Гoрaнa Бoсaнчић (СНСД), Душкo Mилeтић (Сaмoстaлни 
клуб oдбoрникa), Рaдeнкo Стиjeпић (СДС) и Рaнкo Кoлaр 
(сaмoстaлни oдбoрник)

ДНС тврди да је наставља са 
политиканством и да не желе у 

томе да учествују

За Клуб одборника СДС-а спорно 
именовање Стијепића

Из СНСД-а поручују да су све 
партије могле предложити члана 

комисије

Велико интересовање за трибину

Учесници трибине 
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Привреда Привреда

У фази изградње су четири 
објекта која повезује нова сао-
браћајница, цеста 106. 
- Прошле године почели смо 
изградњу ове саобраћајнице у 
првом дијелу индустријске зоне. 
Сад настављамо изградњу и 
у другом дијелу, с намјером да 
се асфалтира, као и цеста 105. 
Планирана је потребна инфра-
структура, водовод, електрична 
енергија, јавна расвјета. У про-
теклој години на овом подручју 
изграђене су и двије трафо ста-
нице - рекао је градоначелник 
Ђаковић. 
Задовољан је динамиком ра-
дова и наглашава да се у овом 
дијелу Индустријске зоне „Цел-
пак“ налази импозантан број но-

вих производних објеката који 
ће бити завршени до краја го-
дине. Осим нових и значајнијих 
запошљавања у плану је, како 
каже, градња још неколико про-
изводних погона. Истиче погод-
ности које Градска управа нуди 
предузетницима и пословним 
партнерима, било домаћим, 
било онима који улажу ино-ка-
питал. 
- Приједор изузетно транспа-
рентно ради и инвеститори су то 
препознали. То је главни разлог 
због којег долазе у Приједор. 
Поред тога, Град по повољним 
условима нуди грађевинско зе-
мљиште, а учествовао је и у 

дијелу пројекта у привлачењу 
првих инвеститора у ову зону. Ту 
је и помоћ приликом запошља-
вања нових радника. Наглаша-
вам овај транспарентан модел 
гдје је свима све јасно и нема 
никаквих тајни, али и срдачност 
домаћина која је привукла ин-
веститоре у Приједор - рекао је 
Ђаковић. 
Мишо Рељић, савјетник гра-
доначелника за економска 
питања, прецизира да су сви 
радови почели прије неколико 
мјесеци. Цеста 106, извјесно је, 
биће завршена до средине јуна, 
а уз њу су компаније „Раки“доо, 
„Edna metalworking“, „CNC 

Power“ и „Roundliner“.
- Причамо о цести 106 и објекти-
ма у близини. Компанија „Раки” 
доо ће се бавити производњом 
пластичних производа за по-
требе грађевинарства. Граде 
објекат од око 1.000 квадрат-
них метара. Према њииховим 
процјенама, требало би да за 
почетак запосле између пет и 
десет радника. До ове компа-
није је „Edna metalworking“ која 
гради халу површине од око 
1.200 метара квадратних. Ради 
се о ино-инвестицији и ту би, 
кад све буде завршено, требало 
бити запослено још 20 додатних 
радника. Увијек истичемо да је 
„Edna metalworking“ један од 
примјера, као и „М&М Пластик“, 
у којем је завршен процес инку-

бирања у нашем предузетнич-
ком инкубатору, након чега су 
дошли овдје у „Целпакову“ зону 
да граде своје објекте. У настав-
ку је компанија „CNC Power“ која 
ће се бавити обрадом метала. 
Планирају да у простору од 780 
квадратних метара запосле 20 
нових радника. Посљедња у 
овом низу је компанија њемач-
ког инвеститора „Roundliner“ 
која се бави производњом спе-
цијалних ПВЦ врећа за зашти-
ту производа у бурадима. Ову 
производњу нисмо имали до-
сад на овим просторима. Граде 
објекат површине 1.150 мета-
ра квадратних и врло брзо ће 
услиједити продужетак градње 
тог објекта, дакле проширење, 
а након тог изградња још једног 
објекта. Све у свему око 3.500 
квадрата. За почетак планирају 
запослити око 75 радника: у три 
смјене по 25. Кад се изгради 
цијели простор, ту би радило 
око 250 радника - прецизирао је 
Рељић. 
„М&М Пластик“ купио је додатно 
земљиште, а најављено је да би 
им компанија „Колектор“, која се 
налази у непосредној близини, 

омогућила додатне послове. 
- То је један од разлога због 
којих је потребно проширити 
компанију „М&М Пластик“. То 
би им било треће проширење 
у зони „Целпака“. У наставку 
ће бити крак цесте 104 који ће 

градити Град Приједор. Имамо 
захтјеве за градњом нових обје-
ката од стране двије компаније: 
„Неомет” доо која се бави обра-
дом метала и „Кончари“, који се 
баве производњом грађевин-
ских елемената. Скупштинску 
процедуру прошао је објекат 
„Ими транзита“ који се налази 
на цести 105 и планира проши-
рење изградњом новог објекта 
- каже Рељић и напомиње да 
се у Трнопољу гради погон „СБ 
Ласера“, а да је у зони Брезича-
на у току реконструкција објекта 
који је купила „Калцедонија“ те 
пријем радника.
- Очекујемо званично пуштање 
„Калцедоније“ у јуну, а дотад би 
и „Колектор“ званично почео с 
радом. Не заборавимо да је“ Ау-
стронет“ у претходном периоду 
изградио једну и да припрема 
градњу још једне хале - каже 
Рељић. 
У најави су нове инвестиције и, 
сасвим извјесно, промјене које 
ће се догодити с терминалом у 
Брезичанима који је, по Рељиће-
вим ријечима, купила реноми-
рана компанија са огромним 
искуством. Задовољавајући је 

и одзив радника, а добре ефек-
те дају курсеви Агенције „Пре-
да-ПД“ на које се, по правилу, 
јавља три пута више заинтере-
сованих полазника. 

Индустријска зона „Целпак“

ЂАКОВИЋ: ОД ЛЕДИНЕ ДО ИНДУСТРИЈСКОГ КОМПЛЕКСА

М. З.

- У индустријској 
зони, која је, почет-
ком прошле године, 
била ледина, сад се 
гради индустријски 
комплекс по чијем 
завршетку се оче-
кује посао за око 700 
радника - истакао је 
градоначелник Ми-
ленко Ђаковић на-
кон обиласка радо-
ва у зони „Целпака“

Уз цесту 106, која ће бити завр-
шена до средине јуна, налазе 
се компаније „Раки“доо, „Edna 
metalworking“, „CNC Power“ и 
„Roundliner“.

Осим нових и значајнијих 
запошљавања, у плану 
је градња још неколико 
производних погона.

 „Edna metalworking“ и „CNC Power“

„Колектор“ и „М&М Пластик“  

Ђаковић и Рељић
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ДруштвоДруштво

На подручју града Приједора, 
од 17. фебруара, у функцији 
је стационарни радарски сис-
тем за аутоматску контролу и 
документовање саобраћајних 
прекршаја. Кућишта су по-
стављена на три локације, и то 
на магистралном путу Прије-
дор - Бањалука у Чиркин Пољу, 
магистралном путу Приједор 
- Сански Мост, тачније у Туко-
вима, те на магистралном путу 
Приједор - Нови Град у Брези-
чанима. Ради се о савременом 
систему, који ће на једној од 
ових локација мјерити брзину 
кретања возила 24 часа и који 
функционише у свим времен-
ским условима, рекао је Марио 
Милашин, начелник Сектора 
полиције. 
- Овај радарски систем сни-
ма брзину кретања возила од 
пет до 350 километара на час, 
врши детекцију моторних воз-
ила до 150 километара на час 
и снима саобраћајне прекр-
шаје на удаљености од 10 до 
80 метара - додао је он. 
За прекорачење брзине од 
10 до 20 километара на час 
предвиђена је новчана казна 
од 50 КМ, за прекорачење од 
20 до 30 километара на час 
казна од 100 КМ, два казнена 
бода и један мјесец забране 
управљања моторним воз-
илом. За прекорачење преко 30 

километара на час иде новчана 
казна од 400 КМ, два мјесеца 
забране управљања моторним 
возилом и два казнена бода, 
објаснио је Милашин. У прва 
два мјесеца ове године, на 
подручју регије Приједор еви-

дентирано је 1.675 прекршаја 
прекорачења брзине кретања 
аутомобила, што је стопостот-
но повећање у односу на исти 
период протекле године. У по-
менутом периоду догодиле су 
се 133 саобраћајне незгоде, у 
којима су страдале четири осо-
бе. Зато из Полицијске управе 
апелују на возаче да поштују 
саобраћајна правила и брзину 
прилагоде условима на путу.

Б. Д.

У Приједору је одржана сједница 
Регионалног одбора Борачке ор-
ганизације којој је присуствовао 
и предсједник БОРС-а Миломир 
Савчић. Расправљано је о стату-
су борачких категорија те о поди-
зању, како је истакнуто, неосно-
ваних оптужби за ратне злочине 
које су, наводно, починили пред-
ставници Борачке организације. 
- Борачка организација није за-
довољна посљедњим усвајањем 
буџета Републике Српске, јер 
њиме није дат допринос побољ-
шању статуса бораца и других 
борачких категорија - рекао је 
Зоран Предојевић, предсједник 
Борачке организације Приједор, 

сматрајући да је ријеч о мини-
малним средствима за која се 
не може рећи да ће побољшати 
живот бораца и подићи њихова 
права на виши ниво. Предојевић 
је нагласио да сва дешавања, 
не само у Републици Српској 
него и цијелој регији гдје живи 
српски народ, нису случајна већ 
синхронизована активност на 
урушавању српског идентитета. 
По његовом мишљењу, у оквиру 
тог плана је и оптужница против  
предсједника БОРС-а, улазак у 
просторије Борачке организације 
и напад на њене представнике. 
Миломир Савчић, предсједник 
Борачке организације РС, оције-
нио је да досадашња подршка 

борцима осумњиченим за ратне 
злочине није довољна, због чега 
ће Борачка организација захтије-
вати да се реактивирају закљу-
чци Народне скупштине из апри-
ла 2015. године који се тичу овог 
питања.
Савчић је истакао да Борачка ор-
ганизација РС, у вези са недав-
ним инцидентом у просторијама 
Борачке организације Приједор, 
даје пуну подршку њеном пред-
сједнику Зорану Предојевићу и 
захтијева да надлежне службе 
испитају овај случај те санкци-
онишу оне који су насрнули на 
представнике бораца.

П. Ш.

На подручју Полицијске упра-
ве Приједор, током појачане 
контроле у саобраћају, због 
алкохола је искључено 56 воз-
ача, од којих је 10 задржано у 
полицијским станицама до от-
режњења. Током акције, која је 
реализована од петка 28. фе-
бруара, до недјеље, 1. марта, 
санкционисан је и један пје-

шак, који је задржан до истре-
жњења, саопштено је из прије-
дорске Полицијске управе. 
“Изречена је 31 заштитна 
мјерa забране управљања мо-
торним возилом у трајању од 
40 мјесеци”, навели су из по-
лиције. 

САНКЦИОНИСАНО 56 ПИЈАНИХ 
ВОЗАЧА И ЈЕДАН ПЈЕШАК

Борачка организација регије Приједор:
“ОЧЕКУЈЕМО ЗАШТИТУ 

ИНСТИТУЦИЈА СРПСКЕ!”

СРНА

На првој овогодишњој сједници 
Форума за безбједност заједни-
це града Приједора усвојен је 
извјештај о раду Форума за про-
теклу годину, као и програм рада 
за ову годину. На дневном реду 
биле су и друге теме, а једна од 
најинтересантнијих је информа-
ција о пројекту “Брига о дјеци”. 
Овај пројекат проводи се у свим 
основним и средњим школама на 
подручју града и, према ријечима 
Стевице Дроњка, шефа Одсјека 
за образовање, здравство, со-
цијалну заштиту и невладине ор-
ганизације, добро се показао.
- Рад је, највећим дијелом, на-
слоњен на саме школе, као и на 
Центар за социјални рад и Поли-
цијску управу. То су, углавном, ра-
дионице, које имају превентивни 
циљ када су у питању вршњачка 
насиља, употреба пиротехничких 
средстава и слично - појаснио је 
он.
Данко Рауш, предсједник Фору-
ма, истакао је да ће приоритет 

рада и у 2020. години бити на ак-
тивностима чији је циљ побољ-
шање безбједносне ситуације. 
- У 2020. години ћемо се бази-
рати на сарадњу са субјектима 
заштите у граду Приједору, а и 
са неким међународним органи-
зацијама. Наш рад ће се и даље 
базирати на безбједности грађа-

на - истакао је Рауш. 
Из Форума за безбједност зајед-
нице позвали су на опрез при 
спаљивању корова, јер  је, према 
подацима Територијалне ватро-
гасне јединице, само у овом мје-
сецу регистровано 46 пожара на 
отвореном.

ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ ПРОЈЕКТА 
“БРИГА О ДЈЕЦИ”

Прojeкциja дoкумeнтaрнoг 
филмa o Дрaжи Mихaилo-
вићу ниje имaлa зa циљ 
рaспиривaњe нaциoнaл-
нe нeтрпeљивoсти, вeћ je 
тeмa билa живoт и смрт 

првoг гeрилцa у Eврoпи зa 
вриjeмe Другoг свjeтскoг 
рaтa, пoручили су из Грaд-
скoг oдбoрa Уjeдињeнe Ср-
пскe у Приjeдoру. Члaнoви 
oвe стрaнкe сaзвaли су 

кoнфeрeнциjу зa нoвинaрe, 
рeaгуjући нa писaњa пoje-
диних фeдeрaлних пoр-
тaлa. Нa сaмoj прojeкциjи 
ниje ни билo нoвинaрa, 
aли су, вeћ двa дaнa нaкoн 
тoгa, нa нeким пoртa-
лимa oсвaнули нaслoви: 
„Кoљaчи сe нe смируjу: нa 
прojeкциjи филмa o Дрaжи 
Mихaилoвићу oкупили сe 
унифoрмисaни чeтници“, 
пojaшњaвa Жaркo Кoвaчe-
вић, сeкрeтaр ГO УС При-
jeдoр. 
- Oдмaх сaм сe жaлиo 
урeдништву пoртaлa, дa 
мaкaр прoмиjeнe нaслoв. 

Toг дaнa, у пeтaк, нисaм дo-
биo никaкaв oдгoвoр. Истoг 
дaнa сaм сe жaлиo и Виjeћу 
зa штaмпу, трaжeћи дa oни 
рeaгуjу. Звao сaм пoнoвo у 
субoту. Свe je трajaлo дo 
пoнeдjeљкa, кaд су мe из 
Виjeћa oбaвиjeстили дa су 
сa урeдништвoм дoгoвoри-
ли дa сe нaслoв прoмиjeни 
- пojaшњaвa Кoвaчeвић. 
Дoдaje дa диo нaслoвa 
jeстe измиjeњeн, aли дa 
je у линку oстao стaри. 
Кoвaчeвић je пoнoвo упу-
тиo пригoвoр и зaтрaжиo 
извињeњe у свoje и у имe 
Грaдскoг oдбoрa УС. 

- И ту сe дeшaвa дa oни 
кaжу дa извињeњe упућуjу 
кaкo би избjeгли мaлтрeти-
рaњe нa судoвимa у РС, нa 
кojимa нeмajу шaнсe, тe дa 
извињeњe oбjaвљуjу збoг 
мoje нaвoднe приjeтњe. 
Знaчи дa тo oндa и ниje из-
вињeњe - кaжe Кoвaчeвић.
Никaквих рeaкциja нa филм 
у сaмoм грaду ниje билo, 
aли ниje изoстaлa рeaкциja  
„тутoрa из Сaрajeвa“, кaжe 
Нeнaд Mejaкић, прeдсjeд-
ник ГO УС Приjeдoр. 
- Циљ нaм je биo дa сe види 
и другa стрaнa истoриje, дa 
пoкушaмo дa зaустaвимo 

пoдjeлe мeђу Србимa, 
билo кoje врстe, jeр смo 
сe крoз истoриjу кao нaрoд 
диjeлили пo мнoгим oс-
нoвaмa - рeкao je Mejaкић. 
Никoмe oвдje нису пoтрeб-
ни сукoби, a Приjeдoр 
je мирaн грaд у кojeм су 
мeђунaциoнaлни инцидeн-
ти, oд зaвршeткa рaтa, 
прaктичнo нeпoстojeћи, 
пoручуjу из Уjeдињeнe Ср-
пскe. У oвoj стрaнци кaжу 
дa je извjeснo дa ћe ићи нa 
тужбу зa клeвeту, aли и нa 
кривичнe приjaвe.

Уједињена Српска o рeaкциjaмa нa филм o Дрaжи Mихaилoвићу
УВРЕДЉИВО ПИСАЊЕ ПОЈЕДИНИХ САРАЈЕВСКИХ МЕДИЈА

У функцији стационарни 
радарски систем

КАМЕРЕ НА ТРИ МЈЕСТА

Од 17. фебруара до 2. марта евидентирана су 43 пре-
кршаја прекорачења брзине путем овог радарског 
система. Новчане казне крећу се од 50 КМ до 400 КМ

Циљ повећање безбједности у саобраћају

Постављање стационар-
них радарских система 
подржали су и возачи. 
Брза вожња, како кажу, уг-
рожава безбједност свих 
учесника у саобраћају. 
- То би требало постави-
ти на више мјеста и да 
контрола буде што ош-
трија. Подржавам ово, 
јер возачи нису нимало 
савјесни - рекао је Мирко 
Мирковић.

Са сједнице Регионалног одбора

Б. Д.

Разматрано више актуелних тема

З. Ј.

ГО УС Приједор
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Друштво Друштво

Више десетина приједор-
ских привредника окупило 
се на презентацији петог 
јавног позива за додјелу 
бесповратних средста-
ва  пословним субјектима 
који имају иновативне по-
словне идеје, производе 
или услуге које могу до-
вести до смањења  неза-
послености и повећања 
конкурентности те одржи-
вог друштвено-економ-
ског развоја. Захваљујући 
средствима обезбијеђеним 
кроз “Challenge to Change” 
програм, који финансира  
Шведска агенција за међу-
народни развој и сарадњу 
“СИДА”, максималан износ 
грант средстава за старт-ап 
предузећа стара од шест до 
24 мјесеца је 10.000 евра, 
а за мала и средња пред-
узећа која запошљавају 
до 250 радника, та сума је 
30.000 КМ, рекао је  Мићо 

Станојевић, представник 
Агенције за развој РС.
- Расположиви фонд за овај 
позив је 750.000 евра. Могу 
аплицирати привредни 
субјекти из БиХ и Шведске, 
с тим да морају имати ино-
вативне идеје, односно раз-
војне пројекте или пројекте 
унапређења производа 
услуга или процеса - навео 
је Станојевић.
Александар Дрљача, вр-
шилац дужности директора 
Агенције “ПРЕДА”, истакао 
је да ће потенцијалним ко-
рисницима ова агенција 
бити на располагању у по-
пуњавању апликација.
- Сматрамо да је ово изу-
зетно добар позив. Средст-
ва су значајна и могу да им 
помогну. Надамо се да ће 
овај пројекат бити проду-
жен за још годину и по дана 
- рекао је Дрљача.
Осман Џамастагић, дирек-

тор фирме “Раунд лајнер”, 
која се бави производњом 
специјалних еколошки 
прихватљивих пластичних 
врећа, каже да су свака 
подстицајна средства до-
бродошла произвођачима.
- Свака фирма спремна 
је да прихвати било какав 
вид субвенција, поготово 
у данашње вријеме борбе 
за запошљавање радника. 
Уколико добијем средства, 
управо ћу ићи у том правцу 
- поручио је Џамастагић.
У претходним позивима 
овог пројекта, три приједор-
ске фирме добиле су под-
стицајна средства у укуп-
ном износу од 79.000 евра. 
Организатори презентације 
били су Развојна агенција 
Републике Српске и Аген-
ција за економски развог 
града Приједора “ПРЕДА-
ПД”.

ПОЗИВ ЗА ПОДСТИЦАЈНА 
СРЕДСТВА

Бранислав Вујасин, в.д. 
директора Центра за со-
цијални рад Приједор,   
појаснио је да се пројекат 
реализује на Црногорском 
приморју, у Бечићима, од 
30. маја до 22. септембра 
ове године, у укупно 13 
смјена.
- Циљна група су дјеца од 
шест до 15, односно 18 
година. Позивам све роди-
теље да се информишу у 
Центру за социјални рад о 
условима овог пројекта и 
уколико дјеца испуњавају 
услове, да конкуришу - до-
дао је Вујасин. 
Ради се о дјеци из разли-
читих категорија: из со-
цијално угрожених породи-
ца-корисницима права из 
социјалне и дјечије зашти-
те, из структурно и функ-

ционално промијењених 
породица, дјеци жртвама 
насиља и жртвама трго-
вине дјецом, дјеци без ро-
дитељског старања, затим 
из вишечланих породица 
лошијег материјалног ста-
туса, дјеци предшколског 
узраста, дјеци са акутним 
развојним проблемима и 
проблемима адаптације 
на нове породичне и со-
цијалне околности, дјеци 
из породица борачке по-
пулације, малишанима 
са сметњама у развоју и 
хроничним здравственим 
сметњама, дјеци ромске 
популације, али и посебно 
талентованима те други-
ма. 
- Предност имају дјеца која 
раније нису учествовала 
у пројекту, а испуњавају 

услове, затим они који су у 
претходној години испуња-
вали услове конкурса, али 
нису учествовали због ог-
раничених капацитета у 
услужном простору - до-
дала је социолог у Центру 
за социјални рад, Биљана 
Рауш. 
Обрасци за пријаву могу 
се преузети у приједор-
ском Центру, гдје ће заин-
тересованим родитељима 
бити појашњено која им 
је документација уз то по-
требна. Пројекат “Соција-
лизација дјеце Републике 
Српске” реализује се од 
2002. године и за претход-
них 18 година обухватио 
је више од 32.000 лица из 
свих општина Републике 
Српске.

Агенција “ПРЕДА-ПД”

М. Шодић
П. Ш.

ПРИЈАВЕ ДО 17. МАРТА
Пројекат “Социјализација дјеце РС”

- Штo сe тичe дoкумeнaтa 
кoje трeбa пoдниjeти уз 
зaхтjeв, oни су  нaвeдe-
ни у oбaвjeштeњу кoje je 
oбjaвљeнo нa звaничнoj 
вeб стрaници Грaдa При-
jeдoрa, a нaлaзи сe и нa 
oглaсним тaблaмa Грaдскe 
упрaвe. Свe пoтрeбнe ин-
фoрмaциje зaинтeрeсoвa-
ни мoгу дoбити и пoзивoм 
нa брoj 052/245-133 или 
дoлaскoм у кaнцeлaриjу 
брoj 64 у Oдjeљeњу зa 
друштвeнe дjeлaтнo-
сти - пojaсниo je Стeвицa 

Дрoњaк, шeф Oдсjeкa зa 
oбрaзoвaњe, здрaвствo, 
сoциjaлну зaштиту и НВO. 
Oн je aпeлoвao нa учeни-
кe и студeнте дa oбрaтe 
пaжњу нa дoкумeнтa-
циjу, кaкo њихoви зaхтјe-
ви нe би били oдбиjeни 
кao нeпoтпуни. To знaчи 
дa  дoкумeнти нe трeбa 
дa буду стaриjи oд шeст 
мjeсeци, тe дa сe уз зaх-
тjeв прилaжу oригинaлни 
дoкумeнти или oвjeрeнe 
кoпиje. 
- Учeници и студeнти кojи 

примajу стипeндиje из 
буџeтa Грaдa Приjeдoрa 
или нeкoг другoг извoрa 
финaнсирaњa, нeмajу 
прaвo нa jeднoкрaтну нoв-
чaну пoмoћ - нaпoмeнуo je 
Дрoњaк. 
Jeднoкрaтнa пoмoћ зa учe-
никa изнoси 150 КM, a зa 
студeнтa 300 КM. Jaвни 
пoзив рaсписaн je 28. фe-
бруaрa, a крajњи рoк зa 
пoднoшeњe приjaвa je 16. 
мaрт. 

Припремни програм за 
школу почео је у поне-
дјељак у вртићу “Радост” 
у Приједору и у девет од 
укупно 12 основних шко-
ла, а похађаће га око 330 
будућих првачића. За про-
грам у вртићу пријављено 
је 120 дјеце, Основна шко-

ла /ОШ/ “Бранко Ћопић” 
имаће 38 дјеце у централ-
ној и 15 у подручној школи 
у Гомјеници, ОШ “Вук Ка-
раџић” Омарска 38, а ОШ 
“Козарац” 28.
У ОШ “Петар Кочић” за 
подручно одјељење Горњи 

Орловци пријављено је 
23 дјеце, по 15 за под-
ручно одјељење Гаревци 
које припада ОШ “Десан-
ка Максимовић” и за ОШ 
“Јован Дучић” Ламовита и 
ОШ “Ћирило и Методије” 
Трнопоље. У ОШ “Бранко 
Радичевић” Петрово биће 
једна група од 14 будућих 
првачића, а у ОШ “Јован 
Цвијић” Брезичани десет. 
Родитељи дјеце из под-
ручних школа које због ма-
лобројности ђака не могу 
организовати припремни 
програм позивају се да 
дјецу доводе у централне 
школе да похађају припре-
му. У ОШ “Доситеј Обрадо-
вић”, ОШ “Петар Петровић 
Његош” Буснови и ОШ 
“Младен Стојановић” Љу-
бија неће бити организо-
ван припремни програм за 
будуће првачиће. Програм 
ће трајати до 29. маја и из-
води се радним данима у 
трајању од по три сата. 

СРНАЗ. Ј.

Максималан износ грант средстава за старт-ап предузећа стара 
од шест до 24 мјесеца је 10.000 евра, а за мала и средња преду-
зећа која запошљавају до 250 радника, та сума је 30.000 КМ У току су пријаве за пројекат “Социјализација дјеце Републике 

Српске” који, и ове године, реализује Јавни фонд за дјечију за-
штиту РС”. Пријаве су до 17. марта, а обављају се у Центру за 
социјални рад 

У ТОКУ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА 
JEДНOКРATНУ НOВЧAНУ ПOMOЋ 

ОКО 330 БУДУЋИХ 
ПРВАЧИЋА У 

ПРИПРЕМНОМ ПРОГРАМУ 
У ВРТИЋУ И ШКОЛАМА

Грaд Приjeдoр рaсписao je jaвни пoзив зa студeнтe и учeникe 
срeдњих шкoлa у стaњу сoциjaлнe пoтрeбe, дa пoднeсу зaхтjeв 
зa jeднoкрaтну мaтeриjaлну пoмoћ. Зa oву нaмjeну, у грaдскoм 
буџeту прeдвиђeнo je 80.000 КM

Са презентације

Са конференције за новинаре
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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 “Пренос” Марије Јевтић Дајић
СПОМЕН-КУЋА СТОЈАНОВИЋА 
Стална поставка
ГАЛЕРИЈА “СРЕТЕН СТОЈАНОВИЋ”
Изложба радова Десимира Денића 
“Простори” 

Од 05.03. до 11.03. 2020.
“Изван игре” - драма - 18:30
“4 руже”- драма - 20:30

Ослушкује:
Радомир Речевић

ТРЕЋЕ УХО

ВОДОРАВНО: 1. Поправљач, 9. Ратна труба код Римљана, 
10. Масовно умирање, 12. Прождрљива, 14. Изнурен коњ, 15. 
Главни град Малте, 17. Срећка, 18. Прво слово, 19. Историја 
болести, 21. Одрична ријеч, 23. Ваздухоплов, 24. Ознака азо-
та, 25. Раставни везник, 27. Непозната у математици, 28. Два 
иста слова, 29. Обољење јетре, 31. Њемачки главни град, 32. 
Главни град Грчке, 33. Бик (шп.), 34. Несаница (мед.). 

УСПРАВНО: 1. Торањ, 2. Земљиште уз ријеку, 3. Град у Ита-
лији, 4. Други самогласник, 5. Комунистичка партија (скр.), 6. 
Обор, 7. Доста мали, 8. Барска биљка, 9. Плафон, 11. Пара-
лелно с равном површином, 13. Сличност са прецима, 16. 
Пријатељица (итал.), 20. Дио главе, 22. Одабрано друштво, 
26. Перуника, 28. Мојсијев законик, 30. Лична замјеница, 31. 
Борба, 33. Томислав Ивковић, 35. Шеснаесто слово ћирилич-
ног писма.   

Р. Речевић

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ

На данашњи дан, 6. марта 
1937. године, у Масленикову, 

Русија, рођена је Валентина 
Владимировна Терјешкова, 

прва жена која је у васионском 
броду „Васток 6“ летјела у све-
мир. Било је то 16. јуна 1963. 
године са космодрома Бајко-
нур у Казахстану, двије године 
након историјског подвига Ју-
рија Гагарина. Она је око три 
дана боравила у свемиру када 
је 48 пута обишла земаљску 
куглу. Да би остварила тај циљ 
и постала космонаут, морала 
је да прође тежак процес се-
лекције међу 400 пријавље-
них жена, чему је допринијело 
њено радничко поријекло, али 
и чињеница да је била и регио-
нални шампион у падобранст-
ву. “Гагарин у сукњи”, како су је 
називали, никад послије није 
боравила у свемиру, а неост-

варена жеља јој је лет на Марс 
макар то, како је нагласила, 
био пут у једном правцу. 

Сјећање: Валентина Терjешкова, руски космонаут
ПРВА ЖЕНА У СВЕМИРУ 

Р. Р. 

ЗАНИМЉИВОСТИ
***

Апсолутна владавина југословенске кошар-
ке трајала је од 1970. до 1980. године. За то 
вријеме „плави“ су освојили два првенства 
свијета, три шампионата Европе, једно олим-
пијско злато ...

***
Уједињене колоније био је први службени на-
зив САД након стицања независности од бри-
танског утицаја.

***
Вавилонци су вјеровали да Земља има облик 
планине на чијој се западној страни налази 
њихова земља - Вавилонија.

***
Први предсједник САД био је Џорџ Вашингтон 
по коме је њихов главни град добио име. 

***
Око 1.600 југословенских добровољаца учест-
вовало је у шпанском грађанском рату. Сваки 
пети шпански борац, који је учествовао у НОР-
у, проглашен је за народног хероја. 

1882. - Кнез Милан Обреновић прогласио Србију краљеви-
ном.
1475. - Рођен Микеланђело Буонароти, италијански вајар и 
сликар.
1900. - Умро Готлиб Вилхелм Дајмлер, њемачки инжињер.
1926. - Рођен Бранко Плеша, српски глумац и редитељ.
1927. - Рођен Габријел Гарсија Маркес, колумбијски књижев-

ник.
1937. - Рођена Валентина Терјешкова, прва жена космонаут.
1945. - Преминула Милена Павловић-Барили, српска сликар-
ка.
1973. - Преминула Перл Бак, америчка књижевница, нобело-
вац.
1994. - Преминула Мелина Меркури, грчка глумица. 

НА ДАНАШЊИ ДАН

Рјешење из прошлог броја: блазиран, грал, жупан, вакуум, 
мапа, окомит, тор, з, милиција, до, Нипон, ц, еда, гкл, пи, 
невера, кеј, осека, шира, атомизам. 

НИСМО МИ 
Нисмо ми за рат и сукобе.

Сад пуцамо само од муке.

НЕ ВОЛЕ 
- Зашто жене не воле афоризме? - пита један читалац.

Ех, зашто?! Не воле - кратко.

ВИДИКОВАЦ 
Тужно али - истинито. 

Више закопавамо него што копамо. 
 

ТРАЖЕЊЕ ДЛАКЕ  
Шта ће нама вијагра? 

Ми најприје треба да извадимо длаке из јаја.

НИШТА ЛОШИЈЕ 
Што јесте - јесте. 

Глумци су добри на сцени, али им и у кафани треба 
скинути капу. 

ИМА ДА ИМА 
Има и честитих јавних радника.  

Друштво се уби да им обезбиједи све оно што нису 
имали. 

Три дана у свемиру: Валентина Терјешкова

На маркама 
Источне Њемачке 
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Манифестације Манифестације

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

“Козарске покладе”, традицио-
нална манифестација коју ор-
ганизују Приједор и Бања Лука, 
окупиле су велики број вјерника 
у порти Цркве Светог Проро-
ка Илије у Бистрици. За богату 
трпезу побринили су се активи 
жена Бистрице и Верића, али 
и других поткозарских села, а у 
културном програму учествова-
ле су бројне групе и фолклорне 
секције ова два града. Мјесни 
парох јереј Игор Марић подсје-
тио је да је Дан бијелих поклада 
дан мира и праштања, када се 
вјерни народ окупи око своје цр-
кве. Свјетлана Вучковац, пред-
сједница Актива жена села Би-
стрица, истакла је да су жене из 
овог мјеста припремиле бројна 
традиционална јела. 
- Три дана припремале смо хра-
ну за посјетиоце из Новог Града, 
Дубице, Костајнице, Градишке и 
других мјеста. Они су дошли у 
великом броју да с нама обиље-
же посљедњи дан мрса пред 
Велики часни пост - рекла је 
Свјетлана додајући да је на при-
премању хране било ангажовано 
тридесетак жена. 
Из сусједних Верића, са богатом 
гастро понудом стигла је група 

домаћица, предвођена Радом 
Поповић, предсједницом Актива 
жена овог села. Већ осам годи-
на долазе на покладе са укусном 
храном:  од уштипака, домаћег 
кајмака, цицваре, буњгура до 
других традиционалних јела.
- Радујемо се кад је испред на-
шег штанда гужва, кад нам након 
послуживања столови остану 
прази. То је знак да смо добро 
одрадиле свој дио посла - рекла 
је Поповићева.
“Козарске покладе” су масовне 
и садржајно богате, сматрају по-
сјетиоци. - Дошао сам овдје из 
Кнежице да бих уживао у свему 
што се нуди, а највише у извор-
ној пјесми - рекао је Драган Тица 

из Кнежице. 
Градоначелник Приједора Ми-
ленко Ђаковић истакао је да се 
Бањалука и Приједор, по четр-
наести пут, састају између при-
једорске Бистрице и бањалучких 
Верића.
- Ово је традиција коју народ 
подржава и његује. Говори то 
не само велики број посјетила-
ца, него и богате трпезе које су 
припремили домаћини и њихови 
гости - рекао је Ђаковић.
Бањалука и Приједор заједно 
подржавају ову манифестацију 
која његује лијеп народни обичај, 
рекао је градоначелник Бањалу-
ке Игор Радојичић додајући да 
је задовољство видјети велики 
број посјетилаца из оба града, а 
и шире. 
- Ово је постала традиционална 
манифестација, али и масован 
скуп на којем се окупљају мјеш-
тани не само Бистрице и Верића 
него и из других крајева - рекао 
је Радојичић. 
У културном дијелу програма 
представиле су се бројне извор-
не групе и фолклорне секције 
ова два града.

П. Ш.

Одржане 14. “Козарске покладе” 

ОД ТРАДИЦИОНАЛНЕ 
КУХИЊЕ ДО 
НАРОДНЕ ПЈЕСМЕ

И ове године рекордан број посјетилаца

Манифестацији присуствовали 
Радојичић и Ђаковић

Домаћице Бистрице и Верића 
припремиле богату трпезу 
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Тим поводом

У Oмaрскoj je, протеклог викен-
да, oдржaнa 29. „Лaжиjaдa“, кoja 
je, и oвe гoдинe, oкупилa вeли-
ки брoj лoвaцa, нe сaмo из при-
jeдoрскe рeгиje, вeћ и циjeлe 
Рeпубликe Српскe, a били су ту 
и гoсти из Србиje и Слoвeниje. 
Цeнтрaлни дoгaђaj билo je тaк-
мичeњe у причaњу лoвaчких 
прича. Кoнкурeнциja никaд није 
била  jaчa. Снaгe су oдмjeрили 
вишeструки пoбjeдници и учeсни-
ци „Лaжиjaдe“ Мирко Поповић и 
Горан Максимовић, a пo први пут 
у гoтoвo три дeцeниje, у причaњу 
лoвaчкe причe oкушaлa сe и jeд-
нa дaмa, Рaдмилa Taдић. Жири 
ниje имao лaк пoсao, aли je нa 
крajу пoбjeдa oтишлa плaнeтaрнo 
пoпулaрнoм влaснику изузeтнo 
крупнe живинe, Љубиши Кoбaсу. 
Moнгoлски пиjeтao, пчeлe из Њу 
Дeлхиja, o свeму тoмe слушaлa 
je публикa, aли oпшти смиjeх 
изaзвaлa je причa o псу Бoбиjу. O 
ћуки, кaкo кaжe Љубишa, кojи je 
тoликo брз дa стижe мeтaк у лeту 
и врaћa гa лoвцимa. Зaустaвни 
пут му je, ако постигне максимал-
ну брзину од 380 км/х, и до два 
километра, и тeрeтни вoз лакше 
стаје. Све што каже је сува исти-
на, каже Љубиша. Додаје да не 
разумије што му се људи смију, 
кад не знају његове муке, јер 
треба хранити и држати овакве 
животиње.  
- Никад ништа нисам слагао. Ја 
само причам своје недаће, које 
ме прате код куће већ дуже врије-

ме. Ко ме клео, није дангубио. 
Људи мисле да ја лажем, ал` нек 
оду мојој кући да се увјере да је 
тако како причам. С тим да у том 
случају требају понијети четири 
киле олова, кад се препану и оро-

за и Бобија, да могу отићи салити 
страву - прича Љубиша. 
Није лако хранити, јер сам пије-
тао за годину поједе сто тона ку-
куруза, па мора да сије око1.500 
дунума, али потроши се брзо. 

Срећом, каже, 
има донато-
ра и добрих 
људи, који 
знају шта је 
сељачка мука 

па прискоче у помоћ. Зa идућу 
30. „Лaжиjaду“ Љубишa je oбeћao 
припрeмити нeштo пoсeбнo, а 
није крио задовољство што је 
трофеј подигао међу својим при-
јатељима и комшијама.
 Дa ћe jубилaрнa „Лaжиjaдa“ бити 
дoгaђaj o кojeм ћe сe нaдaлeкo 
причaти, oбeћao je Жeљкo Рoмa-
нић, прeдсjeдник Oргaнизaциoнoг 
oдбoрa и влaсник мoтeлa „Пeти 
нeплaн“, у кojeм сe „Лaжиjaдa“ 
oдржaвa. 
- Имамо госте из Словеније, Ср-
бије, ту су и ловачке секције из 
Приједора, Бањалуке, цијеле Ре-
публике Српске. Наредне године 
правимо посебну манифеста-
цију, пошто „Лажијада“ слави 30. 
рођендан - каже Романић.
“Лaжиjaдa” je oдaвнo прeшлa 
лoкaлнe oквирe, и из гoдинe у гo-
дину брoj oних кojи дoлaзe нa oву 
мaнифeстaциjу рaстe, пoручуjу 
oргaнизaтoри, из Лoвaчкoг удру-
жeња “Срндaћ” из Oмaрскe. 
- Из ловачке вечери „Лажијада“ је 
временом прерасла у регионал-
ну туристичку манифестацију. 
Циљ овог дружења је да се на 
једном мјесту окупи што више 
људи, не само ловаца - рекао је 
Раденко Томић, предсједник ЛУ 
„Срндаћ“. 
Ни ове године нису изостали 
ловци „Треста“ из Каменова код 
Петровца на Млави, које за лов-
це из Омарске веже дугогодишње 
побратимство. 
- Овдје долазим скоро двије де-
ценије. Увијек се изнова дивим 
овако доброј и успјешној мани-
фестацији. Све похвале за орга-
низацију, али и за гостопримство 

наших домаћина - поручио је Ми-
рослав Живадиновић, члан ЛУ 
„Трест“. 
Он је додао да овако нечега нема 
ни у Србији и нада се да ће „Ла-
жијада“ трајати још дуго година. 
Да је ријеч о уникатном форма-
ту дружења ловаца, потврдио је 
потпредсједник Управног одбора 
Ловачког савеза Републике Ср-
пске Предраг Љубичић. 
- Ријеч је о добро организованој 
причи. Радује да посјећеност из 
године у годину расте - каже Љу-
бичић.
Своје комшије посјетили су и 
ловци ЛУ „Мраковица“. 
- Долазимо сваке године да 
подржимо комшије из „Срндаћа“. 
Имамо добру сарадњу са њима 
и ово је добар вид дружења - ре-
као је предсједник ЛУ „Мракови-
ца“ Младен Унијат, који је најавио 
да  њихово удружење организује 
ловачко вече, и да је то прили-
ка да узврате гостопримство. 
Неизоставна је била и томбо-
ла, у кojoj су нajсрeћниjи дoби-
ли нeку oд вриjeдних нaгрaдa 
кoje ћe дoбрo дoћи лoвцимa у 
нeким будућим oдлaсцимa у лoв. 
Највреднија је аутомобил и то не 
било какав, јер зна се неки ред: 
њемачка кола која уживају мит-
ски статус на овим просторима 
и способна су да прате ловца по 
свим теренима. Наравно, ријеч 
је о “голфу двојци”. Према ономе 
што смо чули, нов испод чекића. 
Није га ни баба на пијацу возила. 
Па да и повјерујемо, јер ипак је 
ово „Лажијада“ и ту нема мјеста 
неистинама. 

Одржана 29. „Лажијада“

З. Ј.

КОБАСОВА ПРИЧА О ПСУ БРЖЕМ 
ОД МЕТКА ОДУШЕВИЛА ЛОВЦЕ
Љубишa Кобас поноси се својим псом Бобијем, кojи je тo-
ликo брз дa стижe мeтaк у лeту и врaћa гa лoвцимa. Зaу-
стaвни пут му je, ако постигне максималну брзину од 380 
км/х, и до два километра. И тeрeтни вoз лакше стаје

ПОБЈЕДНИЧКА ПРИЧА
- Имам монголског ороза од 140 кила. Имам и пчеле из Њу Делхија Јед-
ном приликом су подигле краву од 950 кила и однијеле је у Петров Гај на 
пружни прелаз. Људи ме звали, кажу: “Љубиша, ено крава ти хоће извр-
шити самоубиство!» И имам ћуку Бобија. Значи, није га у својим књига-
ма им`о ни Кинолошки савез бивше Југославије. Кажем ја, тај ћуко једе 
`растове окорке. Направио ја њему кућицу од дрвене буради, до јутра 
је он то појео, остали само обручеви.Tрaжиo je мoj кoмшо ловац да му 
га продам, али нисам, реко да се не играмо с главом. Ал` повео сам га 
једном у лов. Рек`о сам ја ловцима 
да је Боби бржи од метка. Он стиг-
не сачму, ухвати је у уста, врати се 
и пљуне пред ловца. И отишли смо 
ми на Козару, да хватамо дивљег 
крмка. Натјераше ловци крмка, 
Боби се залети. Иначе је Боби спо-
собан да брзо трчи, па на неких 
2.000 метара он постигне брзину од 
380 км/х. Кад је Боби ошинуо вепра 
у бут, крмак је наставио трчати још 
километар, није ни осјетио да нема 
бута. Боби се зауставља једно 800 
метара, кочи и предњим и задњим 
ногама. Притом држи бут у устима. 
Тог ловца смо пар мјесеци морали 
водити да салива страву, није ни 
иш`о у лов пар мјесеци кад је то ви-
дио. Долазио је и Раденко Томић, 
хтио купити Бобија, ал` реко сам ја 
њему да он нема пара за то, таман 
да прода и цијело имање.

Кобас каже да је све истина, ко не 
вјерује нек дође и увјери се

Посјећеност из године у годину све већа

Боби није за продају

Тим поводом
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Рубрике Рубрике

О перги пишем прије свега због тога што је сам израз и сам произ-
вод мало познат у широј популацији, а перга као пчелињи хљеб 
спада у сам врх пчелињих производа по фармаколошким свој-
ствима. Неопростива је грешка што је пчелари не прикупљају и 
велика је штета што је не узимају: дјеца са проблемима у развоју, 
сви оптерећени тешким болестима, реконвалесценти, спорташи, 
особе изложене тешком физичком или интелектуалном напору, 
па и сви остали. Вријеме када пчеле блокирају плодиште пергом 
(април – јуни, гдје има сунцокретове паше и јули) обавезни смо 
уклонити пергу, а пчелама додати празне оквире. То је прилика 
да је пчелари ставе на располагање и другима.

ОД ПОЛЕНА ДО ПЕРГЕ

Полен представља мушку полну ћелију у биљном свијету. Пчеле га сакупљају са 
процвјеталих биљака, обрађују нектаром и сопственим излучевинама и спремају у 
ћелије саћа. Због додатака којим га пчеле обогаћују, највреднији полен је перга која се 
налази конзервисана у ћелијама саћа. Иза тога долази свјежи полен који су донијеле 
пчеле, затим полен који би човјек скинуо са процвјеталих биљака и на крају сушени 
полен. Полен представља потпуну храну за људски организам. Полен се нарочито 
препоручује: обољелима, реконвалесцентима, дјеци ометеној у развоју, спорташима 
и особама које су изложене физичким и интелектуалним напорима и нарочито код 
примјене дијета за мршављење. Полен односно перга је основа за производњу 
матичног млијеча и без полена није могућ развој пчелињих заједница. 
Приликом прикупљања полена пчеле му додају излучевине својих жлијезда и 
тада почиње процес производње пчелињег хљеба или перге. „Процес производње 
перге подразумијева ферментацију коју пчеле подстичу са 107 врста непатогених 
гљивица, 81 врстом квасаца и 29 врста непатогених бактерија“, наводи у својој 
књизи „Медоносна пчела – Јеванђеље природе“ др Томислав Терзин. Према истом 
аутору, приликом узимања полена на цвијету он посједује свега једну врсту гљивица, 
три врсте квасаца и три врсте бактерија. За вријеме трансформације полена у 
пергу, на рачун угљених хидрата, долази до повећања млијечне и других органских 
киселина (млијечне киселине има од 5,5 до 5,7 пута више у перги него у полену) која 
са другим антибиотичким компонентама обезбјеђује конзервисање овог посебно 
вриједног пчелињег производа и према истраживачима са Руског научног института 
за пчеларство, перга своје природне особине задржава 17 година, док сушени полен 
већ након 12 мјесеци губи и до 50%  љековитих својстава. Перга је стабилан и 
микробиолошки стерилан производ. 
Вриједи напоменути да бактерије рода lactobacilus изазивају млијечно-киселинско 
врење, превођењем полена у пергу уз помоћ протеолитичких ензима дјелимично 
варе бјеланчевине полена и повећавају проценат слободних аминокиселина које се 
директно транспортују у крв и изграђују наша ткива.  
Овако комплексном припремом полена створена је неопходна храна за све чланове 
пчелиње заједнице – пчеле уопште не једу сирови полен. Живот у пчелињем друштву 
без перге био би потпуно немогућ. Перга извађена из ћелија саћа има, захваљујући 
сложеном процесу настајања, знатно богатији хемијски састав од полена, лакшу 
сварљивост и неупоредиво дужи рок трајања. Када заврше процес прераде полена 
и створе пергу пчеле је набијају у ћелије саћа до двије трећине запремине ћелије. 
Потом је прекрију танким слојем меда и тако је додатно заштите. Тежина перге у 
једној ћелији креће се од 120 до 180 мг.

САСТАВ ПЕРГЕ 

Перга садржи све што је потребно за успjешан развој и живот пчелињег друштва: 
бјеланчевине, угљене хидрате, минерале, витамине, аминокиселине, етерична уља, 
ензиме, хормоне и бројне микроорганизме. Перга је основни извор бјеланчевина за 
развој легла. Перга је више пута вреднија од полена и као таква право је богатство за 
људски организам. 

ВИТАМИНИ У ПЕРГИ

МИНЕРАЛИ У ПЕРГИ

Поред побројаних минерала, у перги се у траговима налазе још: никл, кобалт, титан, 
сребро, злато, платина и др.
У саставу перге налазе се све компоненте које садржава полен – преко 300, али 
и 217  непатогених гљивица, квасаца и бактерија којима пчеле претварају полен у 
пергу. Разумљиво је да не можемо ни претпоставити колико је остало неоткривених  
компоненти полена и перге.

ФАРМАКОЛОШКА СВОЈСТВА ПЕРГЕ:

Перга је свакако посебна храна. Тежина пчелиње ларве, уз исхрану пергом, за три 
дана се увећа 1500 пута. Перга је основна сировина за припрему матичног млијеча. 
Матице које пчеле цијелог живота хране матичним млијечом, два пута су теже од 
пчела, а у току једног дана у активној сезони, положе јаја која теже до двије тјелесне 
тежине матице. Уз то матица живи до 80 пута дуже од летњих и до 18 пута дуже од 
зимских пчела. Очигледно је да не постоји ниједна храна, нити у природи нити вјеш-
тачки створена, да посједује таква биолошка својства. 
Због свега тога, перга ће вјероватно заувијек још дуго остати изванредан, ненадма-
шан, јединствен и непоновљив, искључиво пчелињи производ.

НАЧИН УПОТРЕБЕ И ДОЗИРАЊЕ 

Перга се може користити у гранулама или мијешана са другим пчелињем произво-
дима (мед, млијеч, прополис) који јој повећавају љековито и благотворно дејство на 
организам. Препоручена превентивна дневна доза перге за одрасле особе је два 
грама ( ½ кафене кашике), а за дјецу један грам. У случају тежих обољења и већег 
физичког или интелектуалног напора, препоручену дозу перге можемо удвостручити. 
Перга се најбоље ресорбује у организму отапањем у устима пола сата прије оброка. 
На тај начин све корис-не материје најбрже доспијевају у крв. Све особе које имају 
склоност туморским обољењима, било због генетског насљеђа или због услова жи-
вота или рада, требају свакодневно користити 30 грама сушеног или 20 грама свежег 
полена или 10 грама перге. 
Полен који су прикупиле пчеле и перга изазивају много мање алергија него слободни 
полен у природи.
Полен и перга не изазивају зависност нити имају негативне споредне ефекте, осим  
алергијских реакција код малог броја људи, па се могу користити у континуитету.
Уз специфичан терапијски програм полен и перга могу се користити као антиaлерген 
за лечење поленских и других алергија.
Пергу можемо чувати и у саћу, али обавезно замрзнуту. На собној температури ће је 
уништити восков мољац.  
„Поленово зрно је веома лепо и задивљујуће. Природа је у заносу фантазије ство-
рила безбројна чудеса у облицима поленовог зрна. То је непознати и невидљиви 
свет–микросвет, свет прелепих архитектонских облика и боја“. 

Дикосава Милорадовић, „Тајне полена“, Београд 2003.

ПЧЕЛАРСКИ КУТАК - АПИТЕРАПИЈА
О пчеларству, пчелињим производима и лијечењу пчелињим отровом, 
још увијек се мало зна. На нашим ужим и ширим просторима мало је ли-
ценцираних апитерапеута. Један од њих је Бранко Кончар. „Козарски“ 
ће, у наредном периоду, у првом броју у мјесецу, објављивати Кончареве 
чланке на ту тему

НАЈВАЖНИЈЕ О ПЕРГИ И ПОЛЕНУ 
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Добрила Кукић прославила 18. рођендан 
и 50 година брака

РОЂЕНА ПРИЈЕ 72 ГОДИНЕ, 
А ТЕК САД ПУНОЉЕТНА

Већ десету годину заредом, 
Позориште Приједор расписује 
конкурс за најбољу представу 
драмских секција приједорских 
основних школа. По ријечи-
ма директора Зорана Бароша, 
представа мора бити урађена 
искључиво властитим снага-
ма ученика и запослених сваке 
пријављене школе. Најкраће 
трајање представе је 30 минута. 
- Овим конкурсом подстичемо 
рад драмских секција у при-
једорским школама, а такође 
формирамо позоришну публику 
међу младим генерацијама - 
истиче Барош. 
Ово је начин да се међу учени-
цима открију таленти који ће се 
укључити у рад Омладинског 
драмског студија “Живко Десни-
ца”, а након тога школовати на 
академији и постати дио овда-
шњег позоришног ансамбла. Рок 
за пријаву је 30. март, а за завр-
шетак представе 30. април. При-
јављене школе обавезне су на-
правити видео симак представе 
и доставити Позоришту до краја 
априла. Двије најбоље предста-
ве биће изведене у Позоришту 
Приједор крајем маја. Подсје-

тимо, прошлогодишњи побјед-
ници били су ученици Основне 
школе “Петар Петровић Његош” 
из Буснова, са представом “Ма-
гареће године”. Барош подсјећа 
да у приједорском позоришту 
раде на новој представи по тек-
сту “Силе у ваздуху” Небојше 
Ромчевића и у режији Слобо-
дана Перишића из Бањалуке. У 
четвртој премијерној представи 
у овој позоришној сезони, поред 
овдашњег глумачког ансамбла, 
игра троје младих глумаца који 
су прошли кроз Драмски студио 
“Живко Десница” и већ су глуми-
ли у неким представама. Пре-
мијера представе “Силе у ва-
здуху” заказана је за 26. април, 
посљедњег дана 15. међународ-
ног фестивала позоришта “Злат-
на вила”. Селектор Фестивала је 
Марко Мисирача. 
- У самој смо завршници кад је 
ријеч о припремама за одржа-
вање овог фестивала. И ове го-
дине имаћемо пет представа у 
званичној конкуренцији и двије 
ван конкуренције. Фестивал ће 
бити одржан од 20. до 26. апри-
ла - рекао је Зоран Барош. 

Добрила Кукић из приједорског 
села Бистрица једна је од ријет-
ких особа рођених 29. фебруа-
ра. Ове године прославила је 
18. рођендан, али и 50 година 

брака са супругом Жив-
ком. Не крије срећу, јер је 
два значајна јубилеја про-
славила у друштву породи-
це, пријатеља и комшија.

- То ме чини срећном, јер сам 
у кругу своје породице, прија-
теља и комшија. Постала сам 
пунољетна. Сада ћу полагати 
и возачки испит - рекла је кроз 
смијех бака Добрила.
Она и њен супруг Живко уједно 
су обиљежили 50 година брака. 
Младима поручују да су толе-
ранција и разумијевање најбит-
нији у брачној заједници.
- Договор и поштење иду једно с 
другим. Свађа не води никуда - 
поручује Живко.
У шали додаје да ће Добрили, 
уколико положи возачки испит, 
купити аутомобил. Њих двоје 
вјенчали су се 23. фебруара 
прије пола вијека. Имају двије 
унуке и два праунука.

КОНКУРС ЗА НАЈБОЉУ 
ПРЕДСТАВУ ДРАМСКИХ 

СЕКЦИЈА

Б. Д.

Д. С.

Међународни дан жена изази-
ва блажени осмијех на лицима 
припадница љепшег пола. Знају 
да је то оно једном годишње кад 
њихово мушко мора да их при-
зна за њежно женско и да се 
испучи макар за каранфил, јер 
му то просто намеће цјелокупно 
друштво. Једино да је слијеп и 
глув и јуче рођен, превидио би 
натписе на радњама које нуде 
посебну осмомартовску понуду 
или уличне штандове са цвјет-
ним аранжманима и приступач-
ном козметиком. Једино да је 
луд, направио би се да не зна 
који је датум тог дана и дошао 
кући гладан и уморан, очекујући 
све по реду. Ако су ишта нау-
чиле, жене су запамтиле да не 
смију да се одрекну тог једног 
дана у години. Јесте, бла бла, 

не значи то 
ништа ако 
њихов дра-
ган није 
пажљив и 
осталих 364 
дана у годи-
ни. Свејед-
но, не дам 
свој парфем, 
свој каранфил 
и евентуално 
излазак на ве-
черу. Једна наша 
суграђанка описала је 
своје лањско осмомартов-
ско, међународно данженскасто 
искуство. 
- Напечила сам се код фризерке 
малтене у зору. Ударила ми пра-
менове и од три длаке извукла 
волумен којег се ни Тарзан не би 

постидио. Све сам испланира-
ла. Купила мајци букет, сестри 
козметику, старој тетки кактус, 
узела нов жилет да се избријем 
ко женско. Морам скинути зим-
ско крзно на тај Осми март, 
можда се муж сјети у шта се 
својевремено загледао. Изљу-
била се с колегицама на послу. 
Честитала им све по реду, што 
су и оне мени, па захвалила на 
понуди, али нека, не бих “сте-

рала веш” с исто-
полном вр-

стом у неком 
овдашњем ресторану. Радије 
бих се у четири ока продружи-
ла са својим човјеком. Обиђем 
женску родбину којој раздијелим 
осмомартовске поклоне. Дођем 

кући. “Мама, ја гладан, мама, 
ја не знам задаћу! Мама, сека 
ме ударила, мама, безобразник 
појео моју чоколаду...” Мама, 
мама, па јел ико зна да је Осми 
март Дан жена и да би укућа-
ни требало бар на тај дан да 
о`ладе? Очито да не. Све нами-
рим, ручак завршим. Чекам оног 
свог. Утегла се у стезник и нај-
бољу хаљину, да је секси, било 
би превише смионо рећи. Али 
довољно посебна за ту посеб-
ну прилику. Њега нема па нема. 

Грррр. Моје натапиране три 
длаке већ се спустиле за пар 
октава, баш као и расположење. 
Зове моја животна љубав: 
- Извини, драга, мало ћу касни-
ти, имамо неко славље у фир-

ми...Ма немој! Да не славите 
можда Осми март!? Љута ко 
пушка, и пудер се отопио, већ 
видим проширене поре и капи-
ларе. Зовем колегицу с посла. 
“Кад се оно, мила, ви састајете? 
Јел касно да упаднем? Није, 
супер.” Изљубим потомке, до-
говорим бака-сервис, извучем 
два пара ципела: једне за пре-
зентације, да уђем у ресторан у 
стилу, а друге с ниском петом, 
погодне за “стерање веша” до 
изнемоглости. На излазу ме за-

устави најмлађа кћи са својим 
крупним медолино очима. “Али, 
мама, гдје је мој поклон? Па и ја 
сам зенско....”

Да нам живи Осми март!

КВ

Са славља

Двије прославе у једном дану Добрила и Живко

СМЈЕРНИЦЕ 
ЗА МАЊЕ 
УПУЋЕНЕ

Ако сте у недоумици шта по-
клонити за Дан жена, ево шта 
никако не смијете купити: пла-
стично цвијеће, козметику којој 
истиче рок, парфем испод 10 КМ, 
бијеле памучне гаће које ни ваша 
баба не би обукла, папуче (пра-
ктично, али не и романтично), 

парни број у букету - шаље-
те нејасне сигнале, ту-

ристички обилазак 
Вухана... 
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Култура Огласи

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.

 1. ТЕСАР – пожељно искуство – 2 извршиоца
 2. ЗИДАР – пожељно искуство – 2 извршиоца
 3. БРАВАР – за рад у радионици за израду ПВЦ и алуми-
нијске столарије – 1 извршилац
 4. РАДНИК – за рад на градилиштима -  4 извршиоца

 Пријаве можете доставити у сједиште Предузећа на адре-
су Улица Меше Селимовића бр. 5 Пећани, 79101 Приједор.

 Све информације можете добити на телефон 052/243-582 
или лично.

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Отворена изложба Марије Јевтић Дајић
ВИЗУЕЛНА УМЈЕТНОСТ ПРИБЛИЖЕНА СЛИЈЕПИМ И СЛАБОВИДИМ

У Музеју Козаре отворе-
на је изложба новосадске 
умјетнице Марије Јевтић 
Дајић. Изложба “Пренос” 
специфична је по томе што 
је дјелимично посвећена 
слијепим и слабовидим 
лицима. Ова умјетница 
претвара 2Д ликовна дјела 

у 3Д штампане моделе које 
могу перципирати слијепа 
и слабовида лица. Да би 
то остварила, користи ди-
гиталне технологије.
- Овај опус од 15 цртежа, 
неколико тродимензио-
налних модела, једним 
моделом са штампаном 

електроником и неколико 
мањих модела рађених на 
3Д штампи је рад у окви-
ру докторско-умјетничког 
пројекта. Ова тема се кроз 
мој рад провлачи дуги низ 
година. Основа је визан-
тијска умјетност, а цртежи 
и тродимензионални моде-

ли приближавају визуелну 
умјетност слијепим и сла-
бовидим лицима - рекла је 
ова умјетница.  
У раду са особама са инва-
лидитетом, она је спознала 
њихову жељу да осјете ли-
ковну визуелну умјетност. 
- Прије неколико дана, 

имала сам изложбу у Кра-
гујевцу, гдје су та лица 
цртала моделе које осје-
те, заправо преносили су 
своје експресије. Мени је 
то било изузетно битно за 
даљи рад, како они прено-
се те моделе и како они то 
доживљавају - додала је 
ауторка.
Директор Музеја Козаре 
Зоран Радоњић рекао је 
да је ово прва изложба у 
овогодишњој излагачкој 
сезони. Поред Марије Јев-
тић Дајић, још шест аутора 
ће, ове године, предста-
вити свој умјетнички рад 
по одлуци Умјетничког 
савјета ове установе, који 
од 2015. године излагаче 
бира путем конкурса и јас-
но утврђених критеријума. 
- То се показало као вео-
ма добро, јер сваке године 
имамо све више квалитет-

них аутора. Као критеријум 
за избор излагача је аутен-
тичност и снага ликовног 
израза што, када је ријеч о 
овој изложби, очигледно и 
заслужује да отвори ового-
дишњу излагачку сезону - 
додао је Радоњић. Марија 
Јевтић Дајић сликарство 
је дипломирала на Акаде-
мији уметности у Новом 
Саду, а докторске студије 
је завршила на Природ-
но-техничком факултету у 
Љубљани. Активно излаже 
од 2009. године. Иза ње је 
више од 500 групних и са-
мосталних изложби у Ср-
бији, али и у Кини, Мађар-
ској, Хрватској и Шпанији. 
Добитница је више награ-
да за свој рад. Ова излож-
ба у Музеју Козаре отворе-
на је до 18. марта. 

М. Шодић

Са отварања изложбе у Музеју Козаре
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ЛА
СИ - Продајем кућу у Копривни, вода, струја, теле-

фон, са 11 дунума земље.  Све информације на 
телефон 052/ 389 - 006 или 065/ 917 - 207 (10432)

- Продајем купиново вино. Тел. 065 430 689

- Изнајмљујем двособан намјештен стан 54м2, 
Бањалука - насеље Ада. 
Контакт телефон: 065/ 942 - 681

Дана 10.3.2020. године 
навршиће се шест 
тужних година од 
смрти мога брата

РАДОМИРА 
БУТЕ 

АНЂЕЛИЋА

Драги мој брате, био си наша снага и наш 
понос, вјечно ћемо чувати успомену на твој 
лик.
Твоја сестра Рада и сестрић Иван

13267

Дана 10.3.2020. године 
навршиће се шест 
тужних година од 
смрти мога брата

РАДОМИРА 
БУТЕ 

АНЂЕЛИЋА

Вријеме пролази, ал` остаје сјећање на тебе 
и твоју доброту, поштење и љубав коју си 
несебично давао.
Твој брат Раде са породицом

13267

Дана 10.3.2020. године 
навршиће се шест 
тужних година од 

смрти драгог мог брата

РАДОМИРА 
БУТЕ 

АНЂЕЛИЋА

Твоја доброта и племенитост је неизбрисива 
из наших живота. Почивај у миру Божијем.
Твоја сестра Гога са породицом

13267

Тужно сјећање на

ПАВИЦУ 
ШЛЕЗИНГЕР
(1990 - 2020)

Породица Шлезингер

13260

Дана 3.3.2020. у 68. години живота, након кратке 
и тешке болести,  преминуо је наш драги супруг, 

отац и дјед

СТЕВАН ДРАГИЋ
(1952 - 2020)

Захваљујемо се родбини и пријатељима на 
саучешћу у болу. Почивај у миру.
Ожалошћени: супруга Радана, синови Борис и 
Небојша, снаха Неда и унучад Михајло и Урош

13275

Посљедњи поздрав брату и стрицу

СТЕВАНУ ДРАГИЋУ
(1952 - 2020)

С љубављу и поштовањем.

Од брата Милована и синовки 
Јелене и Невене

13275

Дана 26.2.2020. престало је да куца срце 
наше драге мајке, баке и прабаке

ЗОРЕ ЗДЈЕЛАР
(1932 - 2020)

Драга мајко, са љубављу и тугом, 
увијек ћемо те се сјећати и у лијепим 
успоменама чувати од заборава. 
Поносни смо што смо те имали.
Ожалошћени: синови Драгутин, Драган 
и Векослав, кћерка Сњежана, снахе 
Љиља, Рајка, Марјана и Љиљана, зет 
Драган, унучад и праунучад 13278

Навршила се година 
дана од смрти наше 

драге сестре

НАДЕ ДЕСПОТ

Вјечно ћеш бити у нашим срцима и мислима.
Твоје сестре Рада, Мирјана и Гордана са 
породицама

13274

Дана 13.3.2020. године навршава се 
тужна година дана од смрти наше драге 
мајке, баке и прабаке

СТОЈЕ ПРЛИНЕ
(1938 - 2019)

Не, нећемо те, драга мајко, никад за-
боравити. Остаје нам лијепо сјећање 
на тебе, на твоју љубав и жртвовање. 
Вољели смо те и та љубав остаје заувијек вјечна.
Твоја кћерка Милка, унук Марко, унука Бојана, зет Горан и прау-
нуке: Јована, Ивана и Хелена 13279

Дана 9.3.2020. 
навршава се 40 тужних 

дана од смрти драге 
мајке и баке

БОРКЕ 
ЗДЈЕЛАР

(1935 - 2020)
Драга мајко, хвала ти за сву љубав, доброту 
и пажњу коју си нам поклањала.
Ожалошћени: син Младен, кћерке Соња и 
Мирјана, снаха Валентина, унуци Стефан и 
Вељко 13276

Дана 11.3.2020. 
навршава се година 
дана од смрти драге 

нам мајке

НАДЕ ДЕСПОТ
(1952 - 2019)

Сјећање на тебе вјечно ће трајати.
Твоји најмилији

13281

ФОТОГРАФИЈЕ
ЧИТУЉА ЧУВАМО

40 ДАНА

ОГЛАШАВАЈТЕ
У КОЗАРСКОМ

ВЈЕСНИКУ

Дана 7.3.2020. године навршава се 
тужних шест мјесеци откад нас је 
заувијек напустила наша драга супруга, 
мајка и бака

БРАНКА МАРЧЕТИЋ
(1951 - 2019)

Никад те нећемо заборавити и пребоље-
ти, али је истина да ће твој ведар и нас-
мијан лик бити вјечно у нашим срцима. 
Ожалошћени: супруг Милан, кћерке Младена и Слађана, зетови 
Хусеин и Рајко, унуци Идриз, Аријана и Николина и остала мно-
гобројна родбина и пријатељи 13273
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Дана 10.3.2020. године навршава се година 
дана од смрти нашег супруга, оца, свекра и 

дједа

МИЛЕНКА ШУЈИЦЕ
(1960 - 2019)
С поштовањем.

Породица
13249

Дана 10.3.2020. навршава се година дана од 
смрти нашег вољеног брата

МИЛЕНКА ШУЈИЦЕ
Срећни смо били док си био дио нашег живота 
због твог великог срца, доброте и ведрог духа.
Ожалошћени: сестре Мира, Милада, Милена и 
брат Маринко са породицама

13250

Тужно сјећање на драгу мајку

СТОЈУ 
(рођ. Јаковљевић) 

КАЈКУТ
(2017 - 2020)

Остало је много лијепих успомена 
да те по њима пaмтимо, да о 
твојој доброти причамо и да те 
никад не заборавимо.
Твоји: кћерке Стојица, Даница 
и Ружица, синови: Перо, Ристо, 
Душан и Митар, зет Бошко 13251

Дана 11.3.2020. 
навршиће се 15 година 

од смрти моје мајке

МИЛЕВЕ 
БОЈАНИЋ

Туга и бол не могу те 
вратити, али сјећање на 
тебе вjечно ће трајати.
Твоја кћерка Деса

13261

Дана 11.3.2020. навршава се 6 
мјесеци од када није са нама наш 

драги

ЊЕГОСЛАВ (Њего) 
РАКОВИЋ

Поред бола и туге, оставио си и много 
лијепих успомена да те памтимо и 
чувамо од заборава.
Супруга Марица и кћерке Дражена и 
Милана са породицама

13252

Дана 16.3.2020. навршава се година 
дана од смрти супруга, оца и деде

ВЛАДЕ БРДАРА
Дана 14.3.2020. посјетићемо његову 
вјечну кућу на гробљу Крнета у 
Горњој Драготињи те позивамо 
родбину, комшије и пријатеље да 
нам се придруже.
Супруга Стана, син Миланко, кћерка 
Миланка и Раде, унучад: Дејан, 
Ивана, Сабина, Дино, Александар и 
Тамара 13270

Дана 11.3.2020. навршава се 40 дана од 
смрти

МИРКА СТОЈАКОВИЋА

Тога дана посјетићемо његову вјечну 
кућу на гробљу Пашинац у 10:30 часова.
Драги брате, не можемо те вратити, али ћемо те заувијек чувати 
у срцима и мислима.
Твој брат Винко, снаха Вида, Весна, Дијана и Саво 13248

МИКА ПЕЋАНАЦ
(2019 - 2020)

Драга мајко, вријеме пролази, а туга и 
бол за тобом заувијек остају. Отишла си 
тихо и достојанствено, како си и живјела. 
Нека твоја добра и племенита душа по-
чива у миру, а ми ћемо те чувати од заборава.
Твоји најмилији: Гоца, Брацо, Сандра, Јана, Ника и Алексеј

13263

Дана 9.3.2020. године навршавају се 
четири године од смрти нашег драгог

ВУКАШИНА ВУЧЕНА

Сјећање на тебе дио је нашег живота.
Твоји: супруга Радмила, син Драган 
и кћерке Љиљана и Биљана са 
породицама

13272

Дана 12.3.2020. 
навршава се година 
како нас је напустио 
наш вољени супруг, 

отац и дјед

МАРИНКО 
ВРАЊЕШ

Вријеме пролази, али бол и туга остају 
заувијек. Живјећеш вјечно у срцима твојих 
најмилијих...

(000)

Дана 27.2.2020. у 84. години живота 
преминула је наша драга мајка

РАДОСЛАВКА ВУЈИЧИЋ
(1936 - 2020)

С љубављу и поштовањем, остаћеш у нашим срцима. Почивај 
у миру Божијем.
Ожалошћени: синови Ненад и Рајко, кћерка Гордана са породи-
цом 13266

Посљедњи поздрав 
драгој тетки

РАДОСЛАВКИ 
ВУЈИЧИЋ

Никад те нећемо заборавити. Нека је вјечна 
слава твојој доброј и племенитој души.
Свак Здравко, сестричинке Сњежана и 
Биљана са породицама

13277

Дана 12.3.2020. навршава се тужна 
година од преране смрти мог драгог 
сестрића

МАРИНКА ВРАЊЕША

С љубављу и тугом у срцу чувам успомену на тебе.
Твоја тетка Анка, сестре Дијана и Данијела са породицом

13280
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Успомене на вас чувају ваши Бошко, Нада и Рада са 
породицама

13253

Дана 7.3.2020. навршава се тужних 40 дана од смрти 
нашег вољеног

МИЛЕ (Ђуре) СМИЉАНИЋА
(1937 - 2020)

Тога дана посјетићемо његову вјечну кућу на грoбљу у 
Брезичанима у 11 часова.
Драги тата, увијек ћеш бити у нашим мислима и срцима. 
С љубављу и поштовањем, чуваћемо те од заборава.
Твоји Милена и Велимир са породицама

13240
Дана 12.3.2020. године навршава се 
година од смрти драге мајке, баке и 
прабаке

МИЛЕВЕ ВУЧЕНОВИЋ

Вријеме не може избрисати сјећање на тебе и твоју племени-
тост и доброту.
Твоји: син Раде и кћерка Мира 13269

Дана 12.3.2020. 
навршава се година 
дана од смрти наше 

стрине

МИЛЕВЕ 
ВУЧЕНОВИЋ

Са љубављу и поштовањем, чувамо те од 
заборава.
Драган, Беба и Гоца са породицама

13262

Дана 12.3.2020. године 
навршава се година 

од смрти драге баке и 
прабаке

МИЛЕВЕ 
ВУЧЕНОВИЋ

С љубављу и пошто-
вањем, чувамо успомену 
на тебе.
Унука Славенка са поро-
дицом 13269

Тужно сјећање на драгу 
баку

МИЛЕВУ 
ВУЧЕНОВИЋ

Сјећање на тебе 
чуваћемо у лијепим и 
драгим успоменама.
Слађана и Ранко 13269

Тужно сјећање

РАНКО ДОШЕН

Драги наш Ранкане, хвала ти за све лијепе 
тренутке које смо провели заједно. Живјећеш 
вјечно у нашим срцима, гдје и припадаш.
Твоји: супруга Фатка, синови Данијел и 
Слободан, снаха Анита и унучад 13209

Дана 27.2.2020. године 
преминуо је наш драги

СИМО (Стево) 
РАДОЈЧИЋ

У мислима и сјећањима чуваћемо те од 
заборава.
Супруга Љубица, синови Горан и Дражен, 
снахе Јадранка и Велиборка, унуци 
Александар и Андреј 13271

Тужно сјећање на 
драгог ујака

РАНКА ДОШЕНА

Увијек ћемо те се сјећати и од заборава 
чувати са љубављу и поштовањем.
Бобана са породицом

13247

Дана 7.3.2020. 
навршава се 40 тужних 
дана од смрти супруга, 

оца, дједа и брата

БОШКА БАТОЗА
(1944 - 2020)

С љубављу и поштовањем.
Супруга Милада, синови Марио и Данијел, 
кћерка Диана са породицама, брат Милан, 
сестра Радана и унучад (000)

Дана 9.3.2020. године 
навршава се шеснаест 
година од смрти нашег 

драгог супруга, оца, 
дједа и свекра

РАДЕ 
ГРУЈИЧИЋА
Из Расаваца

Вријеме пролази, туга и бол за тобом остају. 
Са љубављу и поносом чуваћемо успомену 
на тебе.
Твоји: супруга Смиљка, дјеца Мирослав и 
Мирјана са породицама 13265

Дана 9.3.2020. године 
навршава се шеснаест 
година од смрти драгог 

дјевера

РАДЕ ГРУЈЧИЋА
Из Расаваца
Са љубављу и 
поштовањем.

Од снахе Радмиле 
Грујчић 13265

Дана 10.3.2020. године навршава се 40 
тужних дана од смрти мог брата

РАНКА ДОШЕНА

Дани пролазе док туга остаје, заувијек те у срцу чува твоја 
сестра Миља

13247

ПЕРСА
(1936 - 2002)

ДРАГОМИР
(1954 - 2016)

ЈОВАНКА
(1934 - 2019)

РАДОМИР
(1926 - 2001)

Тужно сјећање на наше вољене

ВУЧЕНОВИЋ

Посљедњи поздрав 
драгом оцу

СИМИ (Стево) 
РАДОЈЧИЋУ
(1938 - 2020)

Био си велики ослонац у нашим животима 
и примјер доброте и поштења. Поносни смо 
што смо те имали.
Твоји: Горан, Јадранка и Александар

13268

Дана 7.3.2020. 
навршавају се три 

тужне године откако 
нас је напустио наш 

вољени

МИЛАН ПУШАЦ

Успомену на тебе, са љубављу, чувају твоји: 
супруга Коса, синови Милен и Младен, снахе 
Ивана и Мирјана, унуке Катарина, Ирина, 
Јана и Исидора 13264

Дана 6.3.2020. навршава се 15 година од 
смрти нашег драгог

ДРАГОМИРА ГРАХОВЦА
БАЈЕ

Из Балта
(2005 - 2020)

Са поштовањем и лијепим успоменама, чувају те од заборава 
супруга Боја, синови Светозар, Милорад и Ђурађ, снаха Корина 
и унука Јулиа 13305
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ФК “Oмaрскa” je у гeнeрaлки прeд 
нaстaвaк сeзoнe сaвлaдaлa eкипу “Чe-
линцa” сa 3:0. Свe гoлoвe “Oмaрскa” je 
пoстиглa у првoм пoлуврeмeну, a стриjeл-
ци су били Крeцeљ, Здjeлaр и Пaнић. У 
плaвoм тиму, пoрeд убjeдљивe пoбjeдe, 
у “Oмaрскoj” су зaдoвoљни  чињeницoм 
дa сe у eкипу, нaкoн дужe пaузe, врaтиo 
Бojaн Рoмaнић. Интeрeсaнтaн дeтaљ je 
дa je oвaj приjaтeљски сусрeт oдигрaн 
у вeчeрњeм тeрмину, пoд свjeтлoшћу 
рeфлeктoрa, нa пoмoћнoм тeрeну грaд-
скoг стaдиoнa у Бaњaлуци. Припрeмe, 
у кojимa je “Oмaрскa” oствaрилa три 
пoбjeдe, oвим су зaвршeнe, и вeћ oвe 
субoтe oвaj клуб  идe нa гoстoвaњe код 
“Лaктaшa”, у сусрeту 16. кoлa Другe 
лигe РС - групa Зaпaд. Сa 21 oсвojeним 
бoдoм, “Oмaрскa” зaузимa oсму пoзи-
циjу нa тaбeли.

ФК „Омарска“
ТРИЈУМФ ПРЕД НАСТАВАК СЕЗОНЕ

У Аероклубу “Приједор” на скро-
ман начин обиљежена је 68.  го-
дишњица од формирања овог 
клуба, који данас броји око 50 
чланова. Прије непуних седам 
деценија, у Приједору је форми-
ран овај аероклуб. Недуго затим 
на Аеродрому “Урије” изграђен је 
хангар за авионе, чиме је започело 
активно дјеловање приједорског 

аероклуба који и данас окупља ве-
лики број љубитеља летења. Међу 
онима који су те године учествова-
ли у изградњи аеродрома, били су 
пилоти-инструктори Томо Жигић и 
Адем Оклопчић.
- Члан сам Аероклуба од 1962. 
године. Сјећам се добро када је 
грађен овај хангар. Имао сам 14 
година. Долазио сам радити ту 

сваки дан. Градило се све ручно, 
али са вољом и задовољством. Од 
тада па до данашњег дана, одан 
сам Клубу. Највећи дио слободног 
времена проводим овдје, у друш-
тву колега. Тако ће бити до краја 
мог живота - рекао је Жигић. 
Сличног мишљења је пилот-ин-
структор Адем Оклопчић.
 - У Аероклуб сам дошао као дијете 
са 11 година, учланио се и радио 
као моделар. Касније сам прошао 
обуку за пилота, па сам тако данас 
наставник моделарства и инструк-
тор обуке на авиону.  Живим за 
овај клуб, уживам у летењу, а по-
себно у дружењу с колегама - ре-
као је Оклопчић.
У знак сјећања на годишњицу 
оснивања Клуба, активни члано-
ви, ветерани летења, запалили су 
свијеће и минутом шутње одали 
почаст код спомен-обиљежја по-
гинулим пилотима у Другом свјет-
ском рату. Аероклуб “Приједор” 
један је од најбољих ваздухоплов-
них клубова тог типа у БиХ. Већ пу-
них 25 година врло успјешно орга-
низују Међународно падобранско 
првенство.

Обиљежено 68 година 
Аероклуба “Приједор”

Рукoмeтaшицe приjeдoрскe „Mирe“ 
нaстaвaк сeзoнe oтвoрилe су 
убjeдљивoм пoбjeдoм oд 42:20 нaд 
„Jeдинствoм“ из Tузлe. Билa je oвo 
oчeкивaнa пoбjeдa, будући дa „Je-
динствo“ зaузимa пoсљeдњe мjeстo у 
Прeмиjeр лиги, тe дa нeмa нити jeдaн 
oсвojeн бoд. Билa je тo приликa дa 
трeнeр ЖРК „Mирa“ Дaркo Глигoрeвић 
дa шaнсу млaђим игрaчицaмa. Кaкo 
oн кaжe, нису рaзoчaрaлe и пoкaзaлe 
су дa сe нa њих мoжe рaчунaти у бу-
дућнoсти. Нaкoн 12. кoлa ЖРК „Mирa“ 
зaузимa пeту пoзициjу нa тaбeли, 
сa 21 oсвojeним бoдoм. У нaрeднoм 
кoлу Приjeдoрчaнкe иду у Moстaр, нa 
гoстoвaњe eкипи „Зрињскoг“.

Премијер лига БиХ

„MИРA“ СИГУРНA ПРOTИВ TУЗЛAНКИ

Mилoш Рaдулoвић, “љeвoру-
ки шaмпиoн” из СTК “При-
jeдoр”, oсвojиo je трeћe 
мjeстo нa Отвoрeнoм 
првeнству БиХ зa млaђe 
кaдeте. Tу ниje крaj успje-
симa приjедoрских стoнoтe-
нисeрa и стoнoтeнисeрки. 
Нa пojeдинaчнoм првeн-
ству Рeпубликe Српскe зa 
нajмлaђe кaдeтe и кaдeткињe, 
нajуспjeшниja тaкмичaркa 
билa је приjeдoрскa стoнoтe-
нисeркa Taмaрa Бaнoвић 
кoja je oсвojилa првo мjeстo 
пojeдинaчнo и првo мjeстo 
у пaру сa Сaрoм Дрaгишић 
из Бaњaлукe. Кjaрa Ивaнo-
вић сe плaсирaлa мeђу oсaм 

нajбoљих тaкмичaрки, дoк 
су Mилицa Зубoвић, Дajaнa 
Maтић и Нинa Врaбичић 
зaвршилe мeђу 16 нajбoљих 
тaкмичaрки, с тим дa је Врa-
бичићева oсвojилa другo 
мjeстo у утjeшнoj кaтeгoриjи. 
У игри пaрoвa Врaбичићeвa 
и Ивaнoвићeвa oсвojилe су 

трeћe мjeстo у игри пaрoвa. 
У кoнкурeнциjи дjeчaкa Aн-
дрej Стaнић сe плaсирao 
мeђу oсaм нajбoљих тaк-
мичaрa, дoк je Урoш Пaвић 
oсвojиo првo мjeстo у утjeш-
нoj кaтeгoриjи. Њих двojицa 
зaузeли су трeћe мjeстo у 
игри пaрoвa.

НOВИ УСПJEСИ MЛAДИХ 
ПРИJEДOРСКИХ СTOНOTEНИСEРA 

СTК “Приjeдoр“

П. Ш.

Радуловић одличан

Добар наступ млађих категорија

У Бaњaлуци je oдржaн 1. 
Meђунaрoдни кaрaтe турнир 
“Српскa опeн 2020”. Нa тaк-
мичeњу je учeствoвaлo 820 
спoртистa из 58 клубoвa и 
шeст држaвa. У питaњу je 
такмичење кojе je уjeднo 
билo избoрни турнир зa дjeцу 
зa oдлaзaк бх. рeпрeзeнтa-
циje нa Бaлкaнскo првeнствo. 
У jaкoj кoнкурeнциjи нaшли су 
сe тaкмичaри Кaрaтe клубa 
“Шoдaн” и притoм пoстигли 
сjajнe рeзултaтe. Приjeдoр-
ски кaрaтисти oсвojили су 

чeтири злaтнe, двиje срeбрнe 
и шeст брoнзaних мeдaљa. 
У кaтaмa Урoш Рajлић 
oсвojиo je злaтну мeдaљу, 
Joвaнa Дрaгић билa je срe-
брнa, дoк je Сeргej Кoндић 
oсвojиo брoнзу. Штo сe тичe 
бoрби, злaтни су били Aндрej 
Кузмaнoвић, Maтej Бoрojeвић 
и Кoнстaнтин Рeљић. Срeбрo 
je припало Дajaни Mрђa, дoк 
су брoнзaнe мeдaљe oсвojи-
ли Лукa Вукojeвић, Вук Вукић, 
Зoрa Mрђa, Нea Хaндaнaгић 
и Jeлeнa Кузмaнoвић.

КК “Шoдaн”: 
Двaнaeст мeдaљa нa 

“Српскa опeну”


