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ПРИЈЕДОРУ ДОМ ЗА СТАРИЈА ЛИЦА

ДРИНИЋ ПРИЈЕДОР

Одржана посебна сједница 
Скупштине града

МЕШИЋ СМИЈЕЊЕН, ДУРАТОВИЋ 
НОВИ ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Градоначелник Приједора Милен-
ко Ђаковић изјавио је да је град 
прошао трећу сертификацију за 
БФЦ стандард повољног послов-
ног окружења. Он је нагласио да је 
Приједор први град у БиХ који је до-
био овај престижни сертификат на-
мијењен градовима и општинама са 
повољним пословним окружењем. 
Опширније у наредном броју.

Удружење новинара Републике Српске: 
НЕДОПУСТИВЕ ПРИЈЕТЊЕ 
СОВИЉУ И ПРИТИСЦИ НА 

“КОЗАРСКИ ВЈЕСНИК”

Удружење новинара Републике Српске осудило је пријетње но-
винару и директору “Козарског вјесника” Зорану Совиљу које 
су му упућене путем друштвених мрежа, као и притиске посла-
ника СДС-а у Народној скупштини РС Милана Тубина на ову ме-
дијску кућу

КОЈА ТО ПОЛИТИКА 

ЖИВОТА ?!ВРИЈЕДИ НЕЧИЈЕГ  

ШТАБ ЗА 
ВАНРЕДНЕ 
СИТУАЦИЈЕ
Грађани који долазе из ризичних 
земаља обавезно да се јаве Хи-
гијенско-епидемиолошкој служби

ГРАДУ ТРЕЋА 
РЕСЕРТИФИКАЦИЈА 
СТАНДАРДА ПОВОЉНОГ 
ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

Приједорчани на 
Тајланду, у Дохи, 

Вијетнаму и Камбоџи

НЕЗАБОРАВНА 
ИСКУСТВА СА 
ЕГЗОТИЧНИХ 
ДЕСТИНАЦИЈА
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- Штаб за ванредне ситуације 
ће у пуном капацитету пратити 
ситуацију. У случају да се десе 
ванредне околности, у било 
које доба дана или ноћи ћемо 
се окупити и јавности изније-
ти заједничке ставове - рекао 
је Миленко Ђаковић, градона-
челник Приједора и командант 
Штаба за ванредне ситуације.
Докторица Милица Отковић, 
специјалиста епидемиолог и 
начелник Хигијенско-епидеми-
олошке службе Дома здравља, 
рекла је да је са 11. мартом у 
граду Приједору под здравст-
веним надзором 31 особа: 18 
мушкараца и 13 жена. Нико од 
њих нема симптоме респира-
торних инфекција. У Приједор 
су дошли из Италије, Њемачке 
и Аустрије.
- Сви контакти који су, такође, 
под здравственим надзором су 
без симптома, дата им је пре-
порука да остану у својим кућа-
ма. У случају појаве симптома 
или било чега другог, доћи ће 
до другачије расподјеле, од-
носно до стављања тих људи 
у изолацију која подразумијева 
забрану кретања ван куће - на-
гласила је др Отковић.  Она је 
апеловала на све грађане који 
у Приједор долазе из земаља 
с локалном трансмисијом, тамо 
гдје је потврђен вирус корона, 
да се обавезно јаве у Хигијен-
ско-епидемиолошку службу 
Дома здравља на број телефо-
на 052/238-104, како би били 
стављени под надзор.
- Грађане молим да појачају мје-
ре личне хигијене, првенствено 
хигијене руку, а уколико дође 
до кијања или кашљања, да ко-
ристе папирне марамице и па-
пирне убрусе - сугерисала је др 
Отковић.  Престанак рада шко-
ла до 30. марта је превентивна 
мјера, а не одмор, па је докто-
рица Отковић замолила учени-

ке да се што мање окупљају у 
кафићима или на неким слич-
ним мјестима. Поновила је да 
мјеста паници нема, јер у Прије-
дору нема ни једног потврђеног 
случаја овог вируса. До даљњег 
ће бити обустављени и систе-
матски прегледи  дјеце за упис 
у први разред основне школе, с 
тим да ће родитељи бити нак-
надно обавијештени о новом 
термину прегледа. Пацијенти-
ма је препоручено да не долазе 
на рутинске љекарске прегле-
де у Дом здравља, односно да 
смање доласке у ову здравстве-
ну установу уколико то није нео-
пходно. О свим новим информа-
цијама од значаја за превенцију 

ширења корона вируса, грађани 
ће бити обавијештени путем ме-
дија. 

ЗАКЉУЧЦИ 
Обавезују се све институције и 
сва физичка и правна лица на 
подручју града Приједора да у 
потпуности спроводе закључке 
Владе Републике Српске до-
несене дана 10.03.2020. годи-
не, ради спречавања појаве и 
ширења новог корона вируса. 
Градски штаб за ванредне ситу-
ације је заузео став да се наста-
ви рад вртића на подручју града 
Приједора под условом појача-
них мјера хигијене, праћења и 
надзора здравственог стања 

дјеце која бораве у вртићима. 
На подручју града Приједора у 
досадашњем периоду није било 
појаве обољења од новог коро-
на вируса, а здравствене уста-
нове на подручју града Прије-
дора су предузеле потребне 
мјере припреме и изолације 
лица која су долазила из под-
ручја захваћених новим корона 
вирусом. Закључцима Штаба 
обавезују се јавна предузећа и 
установе и друга правна лица 
да интензивирају активности 
на провођењу мјера хигијене, 
дезинфекције, дезинсекције и 
дератизације у објектима и про-
сторијама у којима обављају 
своју дјелатност. У сладу с тим, 

обавезују се „Комуналне услуге“ 
да интензивирају активности на 
одвозу и санитарном збриња-
вању отпада, а Водовод“ да ин-
тензивира активности на контр-
оли хигијенске исправности 
воде за пиће и контролу рези-
дуалног хлора. Обавезују се све 
здравствене установе на подру-
чју града Приједора да у складу 
са посебним  плановима рада 
у условима појачане опасности 
и даље предузимају све нео-
пходне мјере изолације и лије-
чења евентуално обољелих од 
новог корона вируса. Препору-

чује се грађанима 
на подручју гра-

да Приједора 
да редовно 
примјењују 
м ј е р е 
личне хи-
гијене, а 
прије све-

га редов-
но прање 

руку, да врше 
редовно про-

вјетравање и одр-
жавање хигијене  просторија 
у којима бораве, као и избјега-
вање блиског контакта са осо-
бама које имају акутну респи-
раторну инфекцију или долазе 
из подручја захваћених новим 
корона вирусом. Обавезују се 
здравствена и ветеринарска 
инспекција на подручју града 
Приједора да наставе са интен-
зивним активностима  контр-
оле  спровођења санитарно 
хигијенских мјера и да наложе 
спровођење додатних санитар-
но хигијенских мјера у складу са 
указаним потребама  ради за-
штите здравља становништва, 
наводи се у закључцима које 
је потписао командант Штаба и 
градоначелник Приједора Ми-
ленко Ђаковић.  

Штаб за ванредне ситуације
ПОД НАДЗОРОМ 31 ОСОБА

Тајним гласањем, на посебној 
сједници Скупштине града При-
једора смијењен је предсједник 
парламента Ајдин Мешић из 
Странке демократске акције. Ме-
шић каже да је са одборницима 
у протеклих 11 мјесеци, колико 
је био на челу градске Скупшти-
не, имао коректну сарадњу. Исто 
тако сматра да они имају пуно 
право да одлучују ко 
ће бити п р е д -
с једник С к у п ш -
тине. 
- Број руку од-
лучује о томе 
к о ће бити 

с к у п ш -

тинска већина, а самим тим и ко 
ће бити предсједник Скупштине. 
Демократско право одборника је 
да одлучују о томе - додао је он.
Дужност  предсједника у наред-
ном периоду обављаће Мирсад 
Дуратовић из Демократске фрон-
те. Тако је одлучила већина од-
борника, односно њих 17. Седам 
је било против, а један уздржан. 
За вријеме избора новог пред-
сједника, одборници СДА нису 

присуствовали сједници. Дурато-
вић тврди да ће радити у интере-
су свих грађана.
- Ја ћу свој рад, као и до сада, 
посветити грађанима града При-
једора. Поштујем вољу скупш-
тинске већине, а поштујем и оне 
који нису гласали за мене. Као 
што је речено и у дискусијама, то 

је један демократски процес. У 
свим демократским скупштинама 
одборници већине одлучују ко ће 

водити Скупштину. То се десило 
и у Приједору - рекао је Дурато-
вић
Средином јануара смјену Ме-
шића тражило је 17 одборника, 
због, како су навели, отежане са-
радње с њим. Један од разлога 
је и тај што странка из које Ме-
шић долази није дио скупштинске 

већине, каже Далибор Павловић, 
шеф Клуба одборника СНСД-а.
- Није постојала могућност да он 
остане предсједник. Самим тим, 
приступили смо избору новог 
предсједника. С обзиром да по 
Изборном закону Босне и Хер-
цеговине то мјесто припада бо-
шњачком народу, изабрали смо 
предсједника Скупштине из реда 
ДФ-а, који је био и једини пријед-
лог. Ја му, овом приликом, желим 
срећан и успјешан рад - навео је 
Павловић.
Није било потребе за смјеном 
предсједника Скупштине, сматра 
градоначелник Миленко Ђако-
вић. Без обзира на то, поштује 
одлуку већине одборника, која је, 

како каже, легална.
- Смијењен је и други предсједник 
у мандату ове скупштине и имено-
ван је трећи. Ја се обојици прет-
ходних предсједника захваљујем, 
јер су професионално радили 
свој посао, али су смијењени из 
разлога који су навођени. Новом 
предсједнику желим срећан рад. 

Професионално размишљајући, 
за град Приједор је  важно да има 
легитимног предсједника Скупш-
тине, а у наредном периоду ће 
се видјети начин његовог рада - 
изјавио је градоначелник.
Ово је друга смјена предсједника 
Скупштине града у нешто мање 
од годину дана. Иницијативу 
за сазивање посебне сједнице 
потписало је осам одборника 
СНСД-а, четири из Самосталног 
клуба одборника, два одборника 
ПДП-а, и по један одборник ДФ-а 
и СДС-а, као и један самостални 
одборник. На дневном реду сед-
ме посебне сједнице Скупштине 
града нашле су се и друге тачке.

Б. Дакић

Одржана посебна сједница Скупштине града
МЕШИЋ СМИЈЕЊЕН, ДУРАТОВИЋ НОВИ ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

У Приједору нема потврђених случајева корона вируса, речено је у сриједу 
након сједнице Штаба за ванредне ситуације. Под надзором је 31 особа која је 
у Приједор дошла из земаља погођених вирусом корона. На снази су све пре-
вентивне мјере које је у уторак усвојила Влада Републике Српске 

До закљу-
чења овог 

броја, (четвртак) 
у РС је потврђено 

осам случајева 
обољелих од ви-

руса корона. 

За Мешићеву смјену гла-
сало је 17 одборника, 
док је њих 12 било про-
тив. Два су била одсут-
на. Седамнаест одбор-
ника подржало је избор 
Мирсада Дуратовића за 
предсједника Скупшти-
не града, седам је било 
против, а један уздржан. 
За вријеме овог гласања, 
одборници СДА нису 
присуствовали сједници.

Дуратовић нови предсједник локалног парламента

Тајно гласање

Мешић: - Имао сам добру 
сарадњу са одборницима
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Нaкoн нaпaдa нaрoднoг пoслa-
никa Mилaнa Tубинa нa „Кoзaр-
ски вjeсник“, a пoтoм и њeгoвих 
рeaкциja нe тeкст кojи je, с тим 
у вeзи, oбjaвилa oвa мeдиjскa 
кућa, oглaсиo сe Зoрaн Сoвиљ, 
дирeктoр „Кoзaрскoг вjeсникa“. 
Свe интeнзивниjи нaпaди нa 
“Козарски”, дoвeли су дo oзбиљ-
них приjeтњи путeм друштвeних 
мрeжa, рeкao je Сoвиљ. 
- Нaкoн oдрeђeних тeкстoвa и 
рeaкциje Рeдaкциje нa нaпaдe 
нaрoднoг пoслaникa Mилaнa 
Tубинa нa звaничнoj Фејсбук 
стрaници „Кoзaрскoг вjeсникa“, 
дoшлo je дo oзбиљнe приjeтњe 
мeни, кao дирeктoру, и дo oз-
биљнoг упoзoрeњa у кojeм јe 
неко поставио питaње дa ли сaм 
ja тo зaбoрaвиo штa ми je билo 
сa стaнoм, jeр je билo дaвнo, пa 
сaм сe oпустиo - изjaвиo je Сo-
виљ.
Oн je пoдсjeтиo дa je 2001. гo-
динe стaн у кojeм je бoрaвиo 
биo минирaн и дa сe, прaктич-
нo, рaдилo o пoкушajу убиствa. 
Приjeтњa je приjaвљeнa пoли-
циjи, a o свeму je oбавијештeнo 
и Удружeњe нoвинaрa Рeпубли-
кe Српскe. Пoстojи зaбринутoст 
рaдникa “Козарског вјесника” 
зa личну бeзбjeднoст, дoдaje 
Сoвиљ, будући дa живимo у 
врeмeну у кojeм je изрaжeнa 
пojaвa пaтoлoшких случajeвa и 
лaкo пoткупљивих људи.  

Нaрoдни пoслaник и предсјед-
ник Градског одбора СДС-а 
Mилaн Tубин тaкoђe сe oбрaтиo 
мeдиjимa, гдje је довео у пи-
тање званично именовање Сo-
виља за директора уз тврдње 
да јe, oткaкo je Совиљ нa чeлу 
овог медија, “Козарски вјес-
ник” пoстao глaсилo сaмo jeднe 
стрaнкe.
- Tрaжићу oд Тужилaштвa дa ис-
питa oвe дoкумeнтe, дa сe види 
кo гa je имeнoвao и штa стojи 
изa тoгa. Нaрaвнo дa изa тoгa 
стojи пoлитикa. Aли имa ли oн 
рjeшeњe о именовању? Aкo гa 
имa oд 2016. дo 2020, кaкo oн 
тврди, и дa je тo зaтвoрeнa при-

чa, oндa ћeмo видjeти штa je сa 
пeриoдoм 2005 - 2016. година 
и кaкo je тaд oбaвљao дужнoст 
дирeктoрa? Oн ћe, чaк и aкo нe 
будe смиjeњeн, мoрaти дa прaти 
СДС - изjaвиo je oн.
Штo сe тичe дугa кojи приjeдoр-
ски СДС имa прeмa „Кoзaрскoм 
вjeснику“, Tубин признaje дa 
oн пoстojи, aли питa и штa je 
сa дугoвaњимa кoja „Кoзaрски“ 
имa прeмa “Toплaни“? Тубин je 
рeкao дa нe знa o чeму сe рaди 
кaда су у питaњу приjeтњe тe дa 
oн, нити икo oд њeгoвих људи, 
никoмe ниje приjeтиo. 
- Сoвиљ je криминaлaц. To штo 
je o њeму нeкo писao, ja тo нe 

мoгу зaустaвити. Meни 
je жao и нe пoдр-
жaвaм тaквe 
ствaри, и никo 
никoмe нe 
трeбa дa 
п р и j e т и . 
M o р a м o 

дeмoкрaтски дa сe бoримo - 
рeкao je Tубин.
Дирeктoрa „Кoзaрскoг вjeсникa“ 
бирa Скупштинa aкциoнaрa, a 
држaвни кaпитaл прeдстaвљa 

грaдoнaчeлник или њeгoв 
oпунoмoћeник, и тaкo сaм бирaн 
свих oвих гoдинa, кaжe Сoвиљ.
- Прeмa тoмe, нисaм ja никaкaв 
сaмoзвaни дирeктoр - кaтeгoри-
чaн je Сoвиљ, питajући дa ли 
je oвo примjeрeнo пoнaшaњe 
jeднoг нaрoднoг пoслaникa и дa 
ли нeкo мoжe тeк тaкo унaoкoлo 
ићи и eтикeтирaти људe кao 
криминaлцe.
- Чудим сe кaкo један нaрoд-
ни пoслaник дoзвољaвa сeби 
дa jaвнo кaжe зa нeкoгa дa je 
криминaлaц. Нaрaвнo дa ћe тo 
зaвршити нa суду. Moждa су oни 
у скупштини нaвикли дa кoристe 
тaкaв рjeчник. У пoтпунoсти je 
нeпримjeрeнo дa сe чoвjeк нa 
тoм нивoу, тaквoj функциjи и 
сa тaквoм oдгoвoрнoшћу тaкo 
пoнaшa и дa тaкo прoзивa - 
дoдaje Сoвиљ.
Штo сe тичe Tубинoвe нajaвe дa 
ћe свoje тврдњe дoкaзимa пoт-
криjeпити нa суду, Сoвиљ пoру-
чуje дa тo слoбoднo урaди, aкo 
зaистa имa дoкaзe. Дoдaje дa су 
му нejaсни Tубинoви мoтиви зa 
oвe нaпaдe, a питaњe je дa ли 
их и сaм Tубин знa или je мoждa 
инструисaн сa стрaнe?
- Moждa je тo пoкушaj скрeтaњa 
пaжњe сa прoблeмa кoje oн имa 
у Стрaнци, сa људимa кojи гa 
oспoрaвajу у СДС-у и нa нeким 
другим нивoимa? Или je тo вeћ 
пoчeлa пoлитичкa кaмпaњa, у 
кojoj ћe нeкo дa изигрaвa бoр-
цa зa прaвду, људскa прaвa и 
oстaлo? A свe прeкo нaпaдaњa 
институциja, фирми и oдгoвoр-
них људи. Moждa, aли тo сaмо 
oн знa - нaвoди Сoвиљ.
Нa крajу, Сoвиљ кaжe дa му je 
пoтпунo jaснo дa се у пoлитич-
кoj бoрби кoристe рaзне мeтoдe, 

aли пoстaвљa сe питaњe, гдje 
je грaницa? И кoja je тo бoрбa 
вриjeднa приjeтњи пo живoт?

Након пријетњи директору “Козарског вјесника” 

СОВИЉ: КОЈА ТО ПОЛИТИКА 
ВРИЈЕДИ НЕЧИЈЕГ  ЖИВОТА ?!

З. Ј.

ПРИЈЕТЊЕ 
ПРИЈАВЉЕНЕ 

ПОЛИЦИЈИ

Приjeтње које су му 
упућене преко друшт-
вених мрежа, Совиљ 
је  приjaвио пoлициjи, 
a o свeму je oбавије-
штeнo и Удружeњe 
нoвинaрa Рeпубликe 
Српскe. Пoстojи зaбри-
нутoст рaдникa “Козар-
ског вјесника” зa лич-
ну бeзбjeднoст, дoдaje 
он, будући дa живимo 
у врeмeну у кojeм 
je изрaжeнa пojaвa 
пaтoлoшких случajeвa 
и лaкo пoткупљивих 
људи.  

ДУГ ПОСТОЈИ
Што се тиче приче о дугу који при-
једорски СДС има према „Козарском 
вјеснику“, Совиљ је појаснио да се 
ради о 300 КМ, за потребе политичке 
кампање, а овај износ ни дан-данас 
није уплаћен. Тубин, признаје да дуг 
постоји. 
- Јесте, СДС је једно пред-
узеће које наручује услуге 
по потреби. И има неких 
200-300 марака дуга - по-
тврдио је Тубин, питајући 
да ли то треба развла-
чити по медијима. 

Удружење новинара

НЕДОПУСТИВЕ ПРИЈЕТЊЕ СОВИЉУ И 
ПРИТИСЦИ НА “КОЗАРСКИ ВЈЕСНИК”

Удружење новинара Републике Српске осудило је 
пријетње новинару и директору “Козарског вјесника” 

из Приједора Зорану Совиљу које су му упућене путем друштвених 
мрежа, као и притиске посланика СДС-а у Народној скупштини Ср-
пске Милана Тубина на ову медијску кућу. Из Удружења новинара на-
воде да је посебно алармантно што је Совиљ 2001. године већ био 
жртва и мета, јер је тада на врата његовог стана постављена, а потом 
и детонирана експлозивна направа. 
“Најновија пријетња у којој Совиља упозоравају да је заборавио тај 
догађај са јасном алузијом да се може поновити, посебно је узнеми-
рујућа. Удружење новинара подржава реакцију колеге који је овај слу-
чај пријавио надлежним органима од којих очекујемо брзу реакцију 
и процесуирање одговорних”, саопштено је из Удружења новинара 
Републике Српске. 
Од водећих људи из извршне и законодавне власти затражено је да 
оштро и недвосмислено осуде сваку пријетњу упућену медијским 
радницима. 
“О овом и сличним случајевима у скорој прошлости Удружење но-
винара обавјестиће и међународне организације за заштиту слободе 
медија”, наведено је у саопштењу. 
Удружење новинара Српске осудило је и притиске народног послани-
ка Милана Тубина на “Козарски вјесник”. 
“Напомињемо га да конференције за медије не смију да служе за лич-
не обрачуне са медијским радницима, те да заштиту својих права, 
уколико сматра да су она радом појединих медија угрожена, може да 
затражи пред надлежним органима”, истакнуто је у саопштењу Удру-
жења новинара Републике Српске. 

СРНА

Зоран Совиљ: 
- Изречене Тубинове неистине добиће судски епилог
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Друштво Друштво

Почели су радови у 
оквиру пројекта “Уна-
пређење водоводне 
инфраструктуре на 
подручју града Прије-
дора”. Ријеч је о МЕГ 
пројекту, захваљујући 
којем ће око 700 до-
маћинстава у насељи-
ма Чиркин Поље и 
Гомјеница ријешити 
проблем водоснаб-
дијевања. Воде има и 
сада, али је притисак 
лош, нарочито у љет-
ним мјесецима, тврди 
Зорица Кнежевић из 
Чиркин Поља.
- Ово доста значи за 
наше мјештане. Же-
лим да похвалим нашу 
Градску управу и гра-
доначелника. Имамо 
ми воду и сада, иако 
су у појединим улица-
ма спратови кућа без 
воде. Очекујемо да 
ће се овим пројектом 
стање побољшати - 
рекла је она.
Радови обухватају 

замјену постојећих и 
изградњу нових водо-
водних цијеви. Зато је 
ово, према мишљењу 
градоначелника Ми-
ленка Ђаковића, је-
дан од најзначајнијих 
инфраструктурних 
пројеката. 
- У Чиркин Пољу се 
ради значајан дио 
водоводног система 
овог насеља, јер ове 
цијеви су грађене при-
је 60 година и већина 
их је пропала. Ово је 
врло значајно, јер на-

стављамо санацију 
старих цјевовода и 
стварање услова за 
повећање притиска 
воде, што до сада није 
било могуће, јер су 
на све стране пуцале 
старе цијеви - истакао 
је Ђаковић.
 Укупна вриједност 
радова је око 960.000 
КМ. Средства је обез-
биједила Влада Швај-
царске, каже Горан 

Штефатић, пројект-
менаџер МЕГ пројек-
та.
- То су бесповратна 
средства. Нису кре-
дитна, већ је то Град-
ска управа својим 
радом заслужила - до-
дао је он.
Рок за завршетак ра-
дова је пет мјесеци. 
Извођач радова је 
предузеће “Приједор-
путеви”.

Почели радови у оквиру МЕГ пројекта
КВАЛИТЕТНА ВОДА ЗА 

ОКО 700 ДОМАЋИНСТАВА

Б. Д.

Грaдoнaчeлник Приjeдoрa 
Mилeнкo Ђaкoвић рaзгoвaрao je 
сa влaсникoм кoмпaниje “Хифa 
Оил”, Изудинoм Aхмeтлићeм. 
Пoвoд зa рaзгoвoр je нeдaвнa 
купoвинa нaфтнoг тeрминaлa 
у Брeзичaнимa oд стрaнe oвe 
кoмпaниje, кoja вaжи зa нajвeћeг 
привaтнoг дистрибутeрa нaф-
тe и нaфтних дeривaтa у БиХ. 
Aквизициja нaфтнoг тeрминaлa 
у Брeзичaнимa нaпрaвићe oд 
Приjeдoрa oзбиљну eнeргeт-
ску тaчку, jeр прoцjeнe гoвoрe 
дa смo свe ближи трaнспoрту 
eнeргeнaтa жeљeзницoм, пoру-
чиo je Aхмeтлић. Нaмjeрa им je 
дa улaжу  и рaзвиjajу oвaj тeр-
минaл, нaпoмињe oн, a нe дa 
гa сaсиjeку у стaрo жeљeзo, jeр 
тaкo нe рaзмишљajу oзбиљни 
приврeдници. 
- Mи вeћ имaмo искуствo сa 
рjeшaвaњeм тeрминaлских 
кaпaцитeтa. Вeћ смo у Зeници 
нa jeднoм тeрминaлу сличнoм 
oвoмe. У oвoм трeнутку, тaj тeр-
минaл je пoтпунo у функциjи, a 
жeљa нaм je дa урaдимо „кoпи 
- пejст“ и у Приjeдoру. Тaj тeр-
минaл ће бити примjeр у Рeпу-

блици Српскoj кaкo oзбиљни 
људи, oзбиљни пoслoдaвци и 
oзбиљнe лoкaлнe зajeдницe 
мoгу нaпрaвити пoзитивнe при-
врeднe причe - рeкao je Aхмeт-
лић.
Oн je дoдao дa су билe oргa-
низoвaнe три лицитaциje зa 
тeрминaл, кojи je биo у влaс-
ништву „Eнeргoпeтрoлa“, тe дa 
сe нa њих никo ниje jaвљao. 
Кoмпaниja „Хифa Оил“ учeст-
вoвaлa je тeк нa чeтвртoj, a 
нa aквизициjу су сe oдлучили 
нaкoн кoнсултaциja сa стру-

чњaцимa у вeзи сa oвoм инвe-
стициjoм. Aхмeтлић сe зaхвa-
лиo грaдoнaчeлнику и Грaдскoj 
упрaви нa прoфeсиoнaлнoм oд-
нoсу, jeр je упрaвo тo прeсудилo 
дa нa Приjeдoр пoчнe глeдaти 
кao нa срeдину у кojу вриjeди 
улaгaти. Грaдoнaчeлник Mилeн-
кo Ђaкoвић пoручиo je дa у oвoj 
кoмпaниjи и њeзинoм влaснику 
види oдгoвoрнe и oзбиљнe ин-
вeститoрe, тe дa oчeкуje дa ћe 
oвo пoстaти тeрминaл висoкoг 
стaндaрдa. 
- Oчeкуjeм дa ћe и дaљe, кaкo су 
и нajaвили, сaрaђивaти сa При-
jeдoрoм нa рeaлизaциjи дaљих 
пoслoвних aктивнoсти, свe с 
циљeм зaпoшљaвањa грaђaнa 
Приjeдoрa - рeкao je Ђaкoвић.
Кoмплeкс „Eнeргoпeтрoлa“ у 
Брeзичaнимa плaћeн je 1.51 
милиoн КM. У првoj фaзи 
oчeкивaнo улaгaњe прoцjeњуje 
сe нa oкo 10 милиoнa КM, с 
тим дa сe у будућнoсти мoгу 
oчeкивaти нoвe инвeстициje, 
пoручуjу из „Хифa Oилa“. 

Грaдoнaчeлник рaзгoвaрao сa влaсником “Хифa Оила”
РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ТЕРМИНАЛА, 

А НЕ СТАРО ГВОЖЂЕ

З. Ј.

Цијена барела на лондонској 
берзи склизнула је испод 28 до-
лара. У Републици Српској ције-
на горива на бензинским пум-
пама варира од града до града, 
и даље је шаролика. Најјефти-
није гориво у РС, по цијени од 
1.69 КМ, је у Прњавору и то на 
бензинским пумпама “Фортуна 
оил”. Приједорчани, од утор-
ка, најјефтиније гориво точе на 
бензинској пумпи “Гаги транс”, 
на Дубичкој цести и то од 1.75 
до 1.85 КМ. 
- Чуо сам да је овдје гориво 
појефтинило, па сам дошао да 
наточим. Требало би да буде 
још јефтиније у односу на наш 
стандард - рекао је Приједорча-
нин Недељко Даљевић. 
На осталим пумпама у граду, 
цијене горива су преко двије 

КМ. Крећу се претежно од 2.09 
КМ па до 2.19 по литру. Пред-
сједник Удружења превозника 
за унутрашњи и међународни 

транспорт Републике Српске, 
Никола Грбић,  каже да им и 
даље није јасна ова ситуација, 
с обзиром да је цијена нафте на 
свјетском тржишту најнижа у по-

сљедњих 30 година. 
- Није нам јасно зашто бензин-
ске пумпе не спуштају цијене 
горива и зашто се повлаче са 
изговором да имају залихе због 
којих не могу да спусте цијену 
нафте. Ако узмемо у обзир да 
су те залихе вјероватно имали 
и у моменту када је цијена го-
рива скакала на свјетском тр-
жишту, онда су у истој секунди 
и они дизали цијене. Међутим, 
то сада није случај. Питали смо 
и добили одговор надлежних 
институција, да сваки власник 
бензинске пумпе има право да 
формира самовољно цијену на-
фте и нафтних деривата. Зато 
и јесте оваква ситуација. Али 
наглашавам, реална цијена у 
БиХ у односу на барел нафте на 
свјетском тржишту, који никад 

није био јефтинији, креће се од 
1.40 до 1.50 КМ максимално - 
додао је Грбић.  
Приједорчани са којима смо 
разговарали сматрају да цијена 

горива треба да буде нижа. Пра-
те цијене на бензинским пумпа-
ма и точе гдје је јефтиније. Истог 
мишљења су и приједорски так-
систи. Жељко Курнога, власник 
“ХИТ таксија”, најповољнијег у 
граду, каже да цијене такси пре-
воза нису повећавали годинама. 

Нада се да ће цијене горива на 
пумпама бар бити изједначене.
- Ова ситуација доста утиче на 
наше пословање. Када погледа-
мо остале градове, као што су 
Прњавор и Бијељина, одавно 
су спустили цијене горива, док 
су поједине пумпе у Приједору 
то урадиле тек јуче. Стварно се 
надамо да ће то достићи неку 
нормалу на свим пумпама - до-
дао је Курнога.
Из Групације за промет нафтом 
и нафтним дериватима при При-
вредној комори Републике Ср-
пске, оцијенили су да би гориво 
на свим бензинском пумпама 
у РС могло појефтинити након 
што рафинерије у окружењу 
спусте цијене, а дистрибутери 
потроше садашње залихе. Поја-
шњавају да је потребно мало 

времена да буду креиране нове 
рафинеријске цијене нафте и 
нафтних деривата, те да намети 
садржани у сваком литру гори-
ва и даље премашују једну КМ, 
што утиче на крајњу цијену го-
рива на бензинским пумпама.  

ЦИЈЕНЕ ГОРИВА У БЛАГОМ ПАДУ, АЛИ И ДАЉЕ РАЗЛИЧИТЕ

М. Шодић

Радови теку по плану

Са терена

Очекују даљу сарадњу

Купци терминала најављују 
значајна улагања

Почетком ове седмице забиљежен је највећи пад 
цијене сирове нафте на свјетском тржишту од 1991. 
године, од чак 30 одсто. Најјефтиније гориво у РС, 
по цијени од 1.69 КМ, је у Прњавору

- Није нам јасно зашто бензин-
ске пумпе не спуштају цијене 
горива и зашто се повлаче са 
изговором да имају залихе 
због којих не могу да спусте 
цијену нафте - истиче пред-
сједник Удружења превозника 
за унутрашњи и међународни 
транспорт РС, Никола Грбић 

Најјефтиније гориво на “Гаги трансу”

Недељко Даљевић: гориво би 
требало бити још јефтиније 

Никола Грбић: реална 
цијена максимално 

до 1.50 КМ 
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Пореска управа Републике 
Српске и Фонд здравственог 
осигурања РС потписали су 
Протокол о сарадњи којим је 
омогућена електронска раз-
мјена података, са циљем да 
се поједноставе процедуре и 
грађанима олакша стицање 
својства осигураног лица. 
Према Протоколу је догово-
рено да Фонд здравственог 
осигурања РС на основу ди-
ректног приступа подацима 
Пореске управе РС може 
утврдити да ли постоји основ 
за стицање својства оси-
гураног лица, а грађани ће 
своје право на здравствено 
осигурање потврдити до-
ношењем увјерења о виси-
ни опорезивих прихода из 
Пореске управе РС. Овим 
протоколом жели се изаћи 
у сусрет грађанима, како не 
би имали потребе да чекају у 

редовима за увјерење којима 
се доказују право на здравст-
вено осигурање. На овај на-
чин, грађани ће своје право 
на здравствено осигурање 
остварити и прије формал-
ног добијања увјерења од 
стране Пореске управе РС. 
Посљедњих мјесеци, у под-
ручним јединицима Поре-
ске управе РС биле су еви-
дентне гужве, те ће се овим 
протоколом оне смањити, 
јер ће Фонд здравственог 
осигурања РС електронски 
преузимати податке који 
су им потребни за утврђи-
вање основа за здравствено 
осигурање. Протокол су у 
Бањалуци потписали Горан 
Маричић, директор Пореске 
управе РС, и Дејан Кустурић, 
директор Фонда здравстве-
ног осигурања РС.

КВ

Риjeч je o зajeдничкoм прojeкту 
Aгeнциje зa eкoнoмски рaзвoj 
„ПРEДA-ПД“ и Грaдa Приjeдoрa. 

Имплeмeнтaциja je зaпoчeтa 
прoшлe гoдинe, a прojeкaт je 
финaнсирaн oд стрaнe Aгeн-

циje зa бeзбjeднoст сaoбрaћaja 
РС. Пoрeд oвe aктивнoсти, 
у нaрeднoм пeриoду oчeкуje 
сe eдукaциja из oблaсти првe 
пoмoћи. Укупнa вриjeднoст 
прojeктa je 15.000 КM, a дoнирaнa 
oпрeмa вриjeди oкo 10.000 КM, 
пojaснилa je Mилeнa Гњaтoвић-
Симaтoвић, прojeкт-мeнaџeр 
у Aгeнциjи „ПРEДA-ПД“. Oвa 
oпрeмa дoдaтнo ћe унaприjeдити 
рaд Службe хитнe пoмoћи 
нa тeрeну, рeклa je Mилицa 
Maрjaнoвић, в.д. дирeктoрa Дoмa 
здрaвљa, кoja сe зaхвaлилa нa 
дoнaциjи. Шeф грaдскoг Oдсjeкa 
сa сaoбрaћaj Aлeксaндaр Jeфтић 
рeкao je дa je oвo jeдaн oд двa 
прojeктa кojимa je Грaд Приjeдoр 
учeствoвao нa кoнкурсимa кoje 
je 2018. рaсписaлa Aгeнциja зa 
бeзбjeднoст сaoбрaћaja. Други сe 
oднoсиo нa изгрaдњу пjeшaчкoг 
сeмaфoрa кoд шкoлe у Пeтрoву.

З. Ј.

Дом здравља Приједор

ДOНAЦИJA СЛУЖБИ ХИТНЕ ПОМОЋИ
Једноставније до

здравственог осигурања

Представници Градског од-
бора Савеза независних 
социјалдемократа Приједор 
и локални привредници по-
сјетили су Основну школу 
“Доситеј Обрадовић”, гдје су 
се састали са директором 
Гином Грубан. Обећали су 
донацију за замјену подова 
у учионицама. То је посебно 
обрадовало руководство и 
запослене у тој образовној 
установи, јер су садашњи 
подови стари и дотрајали.
- Ученици могу да се по-
вриједе, а подови се не могу 
ни одржавати како треба. 
Захвална сам на свакој до-

нацији - додала је Грубано-
ва.
Она се за помоћ обрати-
ла Шумском газдинству у 
Приједору, након чега је 
директор тог газдинства и 
предсједник Градског од-
бора СНСД-а Саша Бурсаћ 
разговарао са појединим 
привредницима и одборни-
цима у локалном парламен-
ту, који су обећали донацију 
овој школи. Бурсаћ сматра 
да би сличне акције тре-
балo да буду  реализоване 
и у другим образовним уста-
новама, које се не могу по-
хвалити добрим условима 

рада.
- Овим путем бих позвао 
директоре основних, али и 
средњих школа да се јаве 
због оваквих проблема. 
Видјели смо да има пробле-
ма и са мокрим чворовима, 
а сада када пријети вирус 
корона, мокре чворове не би 
требало доводити у питање. 
Треба то да буде функцио-
нално - сматра Бурсаћ.
Сличног мишљења је Дали-
бор Павловић, шеф Клуба 
одборника СНСД-а у Скуп-
штини града. Он сматра да 
је превише средстава утро-
шено за санацију школе у 

Расавцима и да се тај новац 
могао расподијелити на дру-
ге школе.
- У наредном периоду мора-
мо сви заједно наћи начин и 
могућност да одредимо при-
оритете и да се не дешавају 
овакве ствари. Ми немамо 
новца за бацање и тежиће-
мо да се свака марка утро-
ши тамо гдје је неопходно 
- истакао је Павловић.
Основну школу “Доситеј Об-
радовић” похађа 670 учени-
ка. Од тога је њих 450 у цен-
тралној школи. 

Б. Дакић

Ускоро нови подови у ОШ «Доситеј Обрадовић» 
ДОНАЦИЈА ЛОКАЛНИХ ПРИВРЕДНИКА

Опрема за хитне интервенције

Представници СНСД-а и привредници 
приликом посјете Школи

Припреме за прољећну 
сјетву ратарских и повр-
тларских култура већ су 
почеле. У пољопривред-
ним трговинама спремно 
очекују купце са цијена-
ма приближним прош-
логодишњим. Већина 
сјемена и осталог репро-
матријала за прољећну 
сјетву може се набавити 
по сличним или нешто 
јефтинијим цијенама у 
односу на прошлу или 
претпрошлу годину, кажу 
у Пољопривредној трго-
вачкој радњи “Старт”. По 
ријечима трговкиње Ста-
не Крагуљ, цијена сјемен-
ског кукуруза остала је на 
прошлогодишњем нивоу 
и креће се од 70 до 90 
КМ по паковању, зависно 

од тога да ли сте заинте-
ресовани за онај скупљи, 
набављен из Хрватске 
или јефтинији из Србије 
и Републике Српске. Што 
се тиче цијене сјемена 
повртларских култура, и 
оне су приближне или не-
што јефтиније него лани.
- Сјеменске кесице “Грин 
гарден” и ове године су 
по цијени од 90 фенинга, 
остале су 60 односно 50 
фенинга. Цијена сјемен-
ског лука овог прољећа 
је 4,5 КМ и нешто је јеф-
тинији него лани када му 
је била цијена пет мара-
ка. Килограм сјеменског 
кромпира ове године из-
носи од 1,40 до 1,80 КМ 
и нижа је него прошле 
- појаснила је Крагуљева.

Цијене минералног ђу-
брива нешто су јефтиније 
или су задржале прош-
логодишњи ниво завис-
но од трговине у којој се 
набавља, па купци овог 
прољећа неће више из-
двајати новац за овај 
пољопривредни репро-
материјал. 
- Цијене минералног ђу-
брива нешто су јефтиније 
или су задржале прош-
логодишњи ниво, завис-
но од трговине у којој се 
набавља, тако да купци 
овог прољећа у нашој тр-
говини могу купити КАН 
по цијени од 12,50 КМ (25 
кг), НПК 15:15:15 за 19,00  
КМ, а уреу по цијени од 
17,20 КМ - каже Крагуљ.
Симболично јефтиније 
ђубриво и нека врста 
сјемена добро ће доћи 
пољопривредницима, 
који очекују појефтињење 
цијене нафте, која већ 
недјељама пада на свјет-
ском тржишту и достигла 
је најнижи ниво од 1991. 
године. Захваљујући ди-
стрибутерима, Приједор-
чани још увијек купују 
најскупље гориво у Ре-
публици Српској, тако ће 
нам бити и скупља сјетва 
него у осталим крајевима.

У сусрет прољећној сјетви
НЕШТО ЈЕФТИНИЈЕ СЈЕМЕ И ЂУБРИВО

И поред тога, досљедни 
су традиционалном тову, а 
то значи бољем квалитету 
меса, због чега су и задр-
жали сталне купце. Жи-
винарска производња са 
собом носи бројне ризике, 
али и све немилосрднију 
конкуренцију, због које се 
малим и средњим произ-
вођачима товних пилића 

смањује тржиште. Иако 
већина купаца купује оно 
што је јефтиније, неки воде 
рачуна да на трпези, за 
марку скупље, имају много 
квалитетније месо. То одр-
жава производњу товних 
пилића на фарми «Пиле-
пром” у Приједору, каже 
млади власник овог пред-
узећа Немања Шаренгаћа.

- Стање на тржишту је 
сваке године теже. Већи 
произвођачи труде се да 
униште остале конкуренте. 
У тој њиховој трци највише 
трпимо ми, средњи и мали 
произвођачи. Наш начин 
това је традиционалан. 
Товимо домаће пилиће 
споријим прира-
стом и домаћом 

храном, која је скупља. То 
повећава трошкове, зато 
је цијена нашег произво-
да већа за марку до двије 
по килограму - појаснио је 
Шаренгаћа.
Тренутна производња 
фарме «Пиле-пром» изно-
си између 35 и 40 хиљада 
пилића по турнусу, а 90 од-
сто производње купцима 

нуде у двјема властитим 
месницама. За сада не-
мају намјеру повећавати 
производњу, али су је соп-
ственим улагањем модер-
низовали, отварајући нови 
објекат капацитета 22.000 
пилића, који је у потпуно-

сти аутомати-
зован.

- 

Нови 
о б ј а к ат 

смо завршили 
прошле године. Све је ди-
гитализовано, аутоматизо-
вано, прозори, вентилација 
све се ради преко одређе-
не апликације, тако да је 
далеко лакше, смањена је 
могућност грешке радни-
ка. Производња је, једном 
ријечју, поједностављена 
и сигурна - истакао је наш 
саговорник. 

П. Ш.

Фарма „НД Пиле-пром” Приједор
КВАЛИТЕТОМ ПРОТИВ КОНКУРЕНЦИЈЕ

П. Ш.

Приjeдoрскoм Дoму здрaвљa дoнирaнa je мeдицинскa 
oпрeмa зa Службу хитнe пoмoћи, кoja сe прeвaсхoднo 
кoристи у збрињaвaњу пoвриjeђeних у сaoбрaћajним 
нeзгoдaмa. Oвa дoнaциja диo je прojeктa „Брзa 
интeрвeнциja - мaњe пoсљeдицa“

Сјемена довољно, цијене стабилне

“НД Пиле-пром”, један од водећих произвођача товних пилића на под-
ручју Приједора, већ дуже вријеме се боре са конкуренцијом, великим 
произвођачима који, из године у годину, обарају цијену пилетине

Немања Шаренгаћа истиче да су 
производњу товних пилића поче-
ли прије 25 година. Стартовало 
се са неколико стотина перади. 
Производња је данас развијена 
и стабилизована, а поред члано-
ва породице, тренутно запошља-
вају 20 радника. Број ће бити и већи, 
најављују, када са радом почне ресто-
ран пилећих специјалитета који ускоро от-
варају, а у којем ће нудити властиту пилетину.

Производња по турнусу 
између 35 и 40 хиљада комада
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То што имају свој простор, који 
су добили од Града, значи им 
много, као мјесто социјализа-
ције, дружења, али и локација 

гдје ће продавати уникатне ра-
дове. Дејана Вујновић, извршни 
директор Регионалног удружења 
дистрофичара, каже да у про-

сторијама под хитно требају са-
нитарни чвор. 
- Првенствено недостаје вода и 
санитарни чвор. То је основни 
недостатак, а за све остало је мо-
гуће наћи рјешење - каже Вујно-
вићева и наглашава да је ријеч о 
креативном 

у д р у -
жењу које се бави израдом ру-
котворина. Набавили су штанд 
и смјестили га пред улаз Удру-
жења, како би продали ручно 
прављене радове. Свака марка 
добро дође. 
- Много нам значи овај простор, 
да имамо гдје да се дружимо и  
упражњавамо активности при-
лагођене особама с инвалидите-
том -  каже Нина Бановић, чла-
ница овог удружења. 
Слуха су имали и у Фонду за 
професионалну рехабилитацију 
инвалидних лица РС, од чије су 
донације урадили прилаз и оси-

гурали  улазна врата. Штанд су 
добили на поклон од столарске 
радионице  „Зуркић“ и столара 
Јове Балабана, а обиљежја за 
паркинг и знак  донирао је „По-
лис“ доо Приједор. На сим-

боличном отварању просторија 
нису говорили о свакодневним 
проблемима с којима се сусрећу. 
Биљана Томић, предсједница 
комшијског Удружења парап-
легичара, зна добро о чему се 

ради, јер дијеле сличне про-
блеме.
- Из вишегодишњег личног 
искуства знам да је ова кате-
горија увијек заборављена и 
препуштена сама себи. Врло 
је тешко и породицама и на-

шим корисницима. Подједнако 
смо сви у проблему, од ове годи-
не опет у здравственом, јер ова 
категорија поново плаћа парти-
ципацију за лијекове за епилеп-
сију - каже Томићева. 
Кад је ријеч о опремању про-
сторија, Дејана Вујновић по-
моћ очекује од Градске управе, 
предузећа и појединаца који 
могу да им помогну да  простор 
у којем бораве добије све што 
треба, првенствено воду, јер без 
ње и тоалета не могу да раде. 
Сви који су вољни да им помо-
гну,  могу да их зову на бројеве 
065/904-471 и 052/226 -757. 

НЕОПХОДНА ВОДА И САНИТАРНИ ЧВОР

За кухињу су задужене Гордана 
и Амра. Све је блиставо чисто, 
почев од кухиње, преко дневног 
боравка до санитарног чвора. На 
дан наше посјете, за ручак је био 
купус с месом. 
- Увијек комбинујемо састојке и 
надамо се да су корисници задо-
вољни храном - каже куварица 
Амра Кудузовић Филовић. 
Један број корисника 
носи оброк кући, дру-
ги једу у дневном 
боравку „Опти-
миста“. Небојша 
Кужет из Гаре-
ваца носи оброк 
и хљеб за пет 
чланова своје 
породице. 
- Носим за брата 
и његову породицу, 
супругу и себе. Задо-
вољан сам. Сваки дан 
дођем, нема никаквих проблема, 
услуже ме - каже Небојша. На 
питање шта би било да није ове 

јавне кухиње, искрено одговара 
да  би му било веома тешко, јер 
не ради и нема ни пензију. 
Гордана Мишић Бунџа, кувар у 
„Оптимистима“, истиче да днев-
но припремају 194 оброка. Уско 
сарађују с Центром за социјални 
рад, јер су корисници ове народне 
кухиње и социјално незбринута 
лица. Ова јавна кухиња је мјесто 

гдје се корисници могу окупати, 
па и опрати веш. Због коро-

не су пооштрене санитарно-
игијенске мјере, а храна је, од 

оснивања ове кухиње, на редов-
ној мјесечној ненајављеној контр-
оли Института за јавно здравство 

РС. 
- Имамо купатило које се користи 
сваки дан. Веш им перемо утор-
ком и четвртком. Они донесу, ми 
оперемо, спакујемо и дођу по то. 
Пошто је кухиња у питању, све 
мора бити на нивоу кад је ријеч 
о хигијени и чистоћи. Сваки дан 
послије кориштења кухиње, све 
очистимо, орибамо и урадимо де-
зинфекцију комплетног простора. 
То нам је обавеза сваки дан - каже 
Гордана. 
За четири године од оснивања, 
Народна кухиња „Оптимиста“, иза 

које стоји истоимено удружење, 
припремила је преко 250.000 об-
рока. У њој ради седам волонте-
ра. Њихов рад помаже Град При-
једор са 5.000 КМ на мјесечном 
нивоу, али и бројна хуманитарна 
удружења и појединачни донатори 
који су препознали њен значај. Од 
прошле године „Оптимисти” су у 

новим просторијама, а недавно су 
набавили и нови аутомобил који 
им служи првенствено за доставу 
хране и теренски рад.

Регионално удружење дистрофичара у новим просторијама

М. З.

ЗА ЧЕТИРИ ГОДИНЕ ПРИПРЕМИЛИ 
ПРЕКО 250.000 ОБРОКА

Народна кухиња „Оптимисти“

Регионално удружење дистрофичара симболично 
је отворило нове просторије. Уредили су прилаз, 
осигурали врата, добили штанд, али још увијек 
немају оно најнужније, као што је санитарни чвор. 
Ваљало би, кажу, и нешто намјештаја, јер је нови 
простор празан

Они који могу помоћи овим људима, који за-

служују свој кутак, могу да их зову на бројеве 

телефона 065/904-471 и 052/226-757.

М. З.

Просторије Регионалног удружења 
дистрофичара симболично отворене

Дејана Вујновић: 
очекујемо помоћ 

Извршни директор Удружења 
грађана “ДОН” Муриса Марић 
рекла је да им је намјера била 
да потрошачи, али и пружаоци 
услуга, све потребне информа-
ције имају на једном мјесту.
- Направили смо страницу са 
пуно информација, али и едука-

тивног материјала везаног за 
Закон о заштити потрошача РС, 
али и остале законе из ове об-
ласти. Пробали смо да упутимо 
потрошаче који су то кораци у 
рјешавању потрошачких права, 
да укажемо на књигу реклама-
ција, али и шта су то обавезе 
трговаца, ко су све носиоци за-
штите потрошача и још много 
ставки које би потрошачи и пру-
жаоци услуга требало да знају - 
појашњава Марићева. 
Уз то, на сајту ће се ажурирати 
и све актуелности везане за ову 
област.
- Грађанима ће бити доступ-
не информације шта се то де-
шава у тржним центрима, и на 
пољу горива, снижења, шта је 
забрањено да се продаје на на-
шем тржишту, све оно што је ак-
туелно - додаје она. 
Како поручују у “ДОН-у”, циљ им 
је да потрошачи буду више ин-
формисани о својим правима и 
обавезама. 

У ФУНКЦИЈИ САЈТ 
“ЗАШТИТНИК ПОТРОШАЧА”

М. Шодић

Потрошачима и пружаоцима услуга, доступан 
је сајт www.zastitnikpotrosaca.com, на којем ће 
убудуће на увид имати све потребне инфор-
мације када су у питању њихова права, али и 
обавезе

Народна кухиња „Оптимисти“ дневно припрема 194 
оброка за исто толико корисника. Мјесечно подијеле 
24 пакета са основним прехрамбеним намирницама. 
Помоћ дијеле према списковима које им доставља 
Центар за социјални рад. Хигијенске мјере су пооштре-
не због вируса корона, а храна је од оснивања Кухиње 
на редовној провјери Института за јавно здравство РС

Саид Зукић обично руча у „Оптимистима“. Каже да 
је презадовољан, како оброцима тако и чињеницом 
да је ово мјесто гдје уз кафу или чај може да се дру-
жи с другим корисницима.  
- Имаш јести колико хоћеш, дају ти два-три пута об-
рок ако можеш - каже Саид и додаје да послије руч-

ка мало сједне, поприча и увијек нешто ново чује.

Све одише чистоћом

Гордана Мишић Бунџа: дневно 
припремају 194 оброка

Муриса Марић: 
да будемо ближи 

потрошачима
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За сваког понештоЗа сваког понешто

ПРИЈЕДОРСКИ
ИНФОРМАТОР

ВОЗОВИ

АУТОБУСИ

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” 

Ослушкује:
Радомир Речевић

ТРЕЋЕ УХО

ВОДОРАВНО: 1. Побачај (мед.), 9. Име америчког музичара 
Купера, 10. Владарска инсигнија, 12. Врста фруле, 14. Пркос, 
15. Козачки вођа, 17. Шпански поздрав, 18. Ознака пречника, 
19. Скијалиште у Србији, 21. Потврдна рјечца, 23. Највећа 
артерија, 24. Ознака  сумпора, 25. Надимак бившег бубњара 
„Бијелог дугмета“ Ивандића, 27. Изнад, 28. Лудолфов број, 29. 
Безопасан за јело, 31. Присвојни придјев, 32. Планина у цент-
ралној Азији, 33. Покривач за главу, 34. Угњетавање. 

УСПРАВНО: 1. Прибор за рад, 2. Извиђачки логор, 3. Гански 
фудбалер Натанијел, 4. Калијум, 5. Централни комитет (скр.), 
6. Језеро у С. Америци, 7. Староримска богиња, 8. Љетописи, 
9. Немање срца (мед.), 11. Неправилност у току болести, 13. 
Финска регија, 16. Ћуд, карактер, 20. Општинско туристичко 
друштво (скр.), 22. Хрватска глумица Инге, 26. Естонци, 28. 
Пјесник Васко, 30. Трина, 31. Пети мјесец, 33. Ауто-ознака Ки-
кинде, 35. Ознака азота. 

Р. Речевић

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ

На данашњи дан, 13. мар-
та 1975. године, у Београду 
је умро Иво Андрић, српски 
и југословенски књижевник 
и дипломата, који је врије-
ме између два свјетска рата 
провео у дипломатској служ-
би Краљевине Југославије у 
Риму, Букурешту, Грацу, Пари-
зу, Мадриду, Бриселу, Женеви 
и Берлину. Био је члан Српске 
академије наука и уметности, 
предсједник Савеза књижев-
ника Југославије, а као стра-
ствени борац за ослобођење 
јужнословенских народа од 
Аустроугарске монархије и 
припадник револуционарног 
покрета “Млада Босна”. Ди-
пломирао је и докторирао у 

аустријском Грацу, а 1961. 
године пригрлио је Нобелову 
награду за књижевност. Осим 
романа “На Дрини ћуприја”, 
његова најпознатија дјела су 
“Травничка хроника”, “Прокле-
та авлија”, “Госпођица” и “Је-
лена, жена које нема”.

Андрић је рођен 9. октобра 
1892. године у Доцу код Трав-
ника, а новчану награду од 
милион долара, добијену ос-
вајањем Нобелове награде, 
поклонио је за развој библио-
текарства у БиХ.  

Сјећање: Иво Андрић, књижевник и дипломата
НОБЕЛОВА НАГРАДА ЗА КЊИЖЕВНОСТ 

Р. Р. 

ЗАНИМЉИВОСТИ
***

Драгослав Шекуларац, „несташни дечко“ југо-
словенског фудбала, на Свјетском првенству 
1962. године у Чилеу, на утакмици против Уруг-
ваја (3:1), оцијењен je „једанаестицом“, иако је 
максимална оцјена била „десет“. 

***
Први крематоријум био је саграђен у Милану 
1876. године. 

***
Рачуна се да у Индији годишње умире око осам 
милиона људи и да се бар шест милиона спаљује 
на ломачама у складу с традицијом. 

***
Земља се окреће око Сунца брзином од 29.8 ки-
лометара у секунди. 

***
У јеку Стаљинградске битке, 5. јула 1942. годи-
не, конвој од 33 брода која су носила америчку 
помоћ СССР-у уништен је код Мурманска. На 
морско дно, поред осталог, отишло је 3.350 воз-
ила, 430 тенкова и 210 авиона. 

1781. - Вилхелм Хершел открио Уран, 7. планету 
Сунчевог система.
1881. - У Петрограду убијен руски цар Александар II.
1913. - Канбера постала главни град Аустралије.
1938. -  Њемачка анектирала Аустрију.
1944. - Рођена Атина Бојаџи, македонска маратон-

ка у пливању.
1974. - Умро Мато Ловрак, хрватски књижевник.
1975. - Умро Иво Андрић, српски књижевник, до-
битник Нобелове награде за књижевност.
1995. - Умро Мија Алексић, српски позоришни и 
филмски глумац. 

НА ДАНАШЊИ ДАН

Рјешење из прошлог броја: коректор, туба, помор, алава, 
рага, Валета, лоз, а, анамнеза, не, авион, н, или, икс, тт, циро-
за, Бон, Атина, торо, асомнија. 

ДОВОЉНО ИМ 
Жене су некад доносиле мираз у брак.

Сад им је довољно предбрачно искуство. 
 

НЕ ЗНАЈУ 
Љубитељи капљице не знају шта раде. 

Наручују на мало, а плаћају на велико. 

ЈЕЛО И ДЈЕЛО 
Тако је то у животу. 

Лако са ријечи на јело, а тешко са ријечи на дјело.

САМО ЈЕДАН  
Да разјаснимо још нешто. 

Не бисмо ми туговали што је живот само један, да 
се умире бар двапут. 

НА ПРВУ
Најбоље се заљубити на први поглед.  

Нема шта да се чека.

ЈЕСТЕ ДА ЈЕСТЕ  
Ружни, a тужни се узалуд тјеше. 

Љепота јесте пролазна, али је ружноћа трајна.   

Андрић са супругом Милицом

Родна кућа Иве Андрића
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Путописи Путописи

Тајланд - звучи недостижно. Мје-
сто о којем, углавном, читамо на 
Интернету и гледамо фотогра-
фије на друштвеним мрежама. 
Међутим, ова свјетски позната 
дестинација није толико недо-
ступна колико се чини. Нарочито 
за љубитеље путовања, попут 
Дарка Вујасиновића, који се у 
ову авантуру упустио са још се-
дам Приједорчана. Далека путо-
вања за њега нису страна, а са 
сваког носи искуство које се рије-
чима тешко може описати.
- Ово ми је четврто или пето пу-
товање. Први пут смо супруга 
и ја ишли на Тајланд, а онда су 
услиједила бројна путовања, у 
која смо укључили више људи. 
Пуно тога смо видјели, а имали 
смо и доста летова, седам или 
осам. Екипа је била одлична и 
уживали смо у сваком тренутку - 
каже он и додаје да су посјетили 
и Доху, мјесто луксуза и прести-
жа.

- Након Дохе, отишли смо у Бан-
гкок. То је огроман град, па смо 
посјетили само тај један тури-
стички дио. Хтјели смо да види-

мо што више, па смо на свакој 
дестинацији били по два дана, 
осим у Вијетнаму, гдје смо бора-
вили пет дана. Ово је било више 
динамично путовање него од-
мор. Уживали смо на свакој де-
стинацији - истиче Вујасиновић.
- При избору путовања, увијек 
настојим да спојим практичне 
ствари и да то буде свима 
прихватљиво. Ово 
је било једно од 
најскупљих пу-
товања, баш 
због доста 
летова које 
смо имали. 
У већи-
ни мјеста 
смо имали 
ноћење са 
д о ру ч к о м , 
а одсједали 
смо, углав-
ном, у хотели-
ма са базенима 

- прича наш саговорник.
Један од излета био је град Ха-
нои, који се може похвалити бо-
гатом историјом, али најпозна-

тији је по групи 
острва са кри-
стално чистом 

бојом мора. Нису 
заобишли ни Кам-

боџу. 
- Ту смо посјетили 

мјесто гдје је позната америчка 
глумица Анђелина Џоли снимала 
филм. Након тога, обишли смо 
Сајгон или, како се сада зове, 
Хо Ши Мин. Затим смо ишли на 

Оно што већину љубитеља путовања занима је ције-
на. За једну овакву авантуру потребно је око 2.500 
КМ, што, ако се узме у обзир да је ријеч о егзотич-
ној дестинацији, и није много. Путовање је реализо-
вано  почетком јануара, прије глобалног проблема 
са вирусом корона, тако да наши суграђани нису 
имали већих проблема приликом летова и посјете 
одређеним мјестима

Приједорчани на Тајланду, у Дохи, Вијетнаму и Камбоџи

НЕЗАБОРАВНА ИСКУСТВА СА 
ЕГЗОТИЧНИХ ДЕСТИНАЦИЈА

Златни мост

Посјета Камбоџи

Тржни центар у Дохи

Древни град  у Камбоџи

На Тајланду и у 

Камбоџи немате гдје 

да купите со, јер они 

то не користе у исхра-

ни. Нема пшеничног 

брашна и пшеничних 

производа, чак ни у 

маркетима.



средину Вијетнама. Мислим да 
ће Вијетнам тек бити свјетска де-
стинација. Популаран је и сада, 
али не довољно. Они доста раде 
на изградњи инфраструктуре за 
туристе. Имају прелијепо море 
и лијепу климу. Ту смо изнајми-
ли скутере и обилазили све. Из-
међу осталог, обишли смо Гол-
ден Бриџ. То је познати мост са 
шакама руке, које изгледају као 
да држе конструкцију. До тог мје-
ста се долази највећом жичаром 
на свијету - истиче Дарко.
Своја искуства са овог незабо-
равног путовања испричао нам 
је и наш колега, сниматељ Слав-
ко Врућинић. Како каже, култура 
и обичаји тамошњег народа до-
ста се разликују од наших. На 
храну није могао да се навикне. 
- На Тајланду и у Камбоџи не-

мате гдје да купите со, јер они 
то не користе у исхрани. Нема 
пшеничног брашна и пшеничних 
производа, чак ни у маркетима. 
Рижа им је основна намирница 
и, уз њу, доста биља. Вијетнам, 
који нам је био крајња дестина-
ција, сличнији је европским гра-
довима, него Тајланд и Камбоџа. 
То је једна уређена, социјали-
стичка земља, са 92 милиона 
становника. Има неколико више-
милионских градова - испричао 
је он.
Цијене су ниже од европских. На 
примјер, за кафу у Камбоџи  је 
потребно издвојити пола долара. 
Исто толико и за пиво.

- Ипак, цијене варирају. Ово је, 
рецимо, цијена ако сте у кафићу 
до 21 час, а када почињу излас-
ци, онда је то вишеструко ску-
пље. Плате су им ниске. Главно 
превозно средство били су нам 
мотори, скутери и мопеди. Ауто-
мобила има врло мало - истакао 
је Врућинић.
Локално становништво је при-
јатно и гостољубиво. Сви су су-
сретљиви и спремни да помогну, 
али и да се фотографишу са ту-
ристима. Наши саговорници већ 
размишљају о новој експедицији. 
Једна од опција су Филипини.
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Путописи

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

Б. Дакић

Путописи

Вијетнам је једна од водећих земаља по про-
изводњи памука. Високо котирају и када је 
ријеч о производњи кафе. Привреда је при-
лично развијена, а незапосленост ниска. Ту-
ристичке атракције су, свакако, оно чиме се 
могу дичити, а свака од њих изазива дивљење 
код туриста.

Молитва у храму у Камбоџи

Одмор уз звуке таласа

Бубе и жабе основна храна
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Тим поводом Тим поводом

Специјални женски ормари за 
шминкање и мушки за одлагање 
пића, дио су уникатних произ-
вода које је Борко израдио по 
одласку у пензију. Рађени су по 
шаблону намјештаја из седам-
наестог вијека који се произво-
дио највише у Енглеској. Све је 
то, каже, научио у Њемачкој гдје 
се додатно школовао и добио 
сертификат да може обучавати 

младе мајсторе.
- Радио сам у фирми која је 
основана 1681. године, а у којој 
се, углавном, израђивао намје-
штај за цркве, као и уникатни 
предмети. У фирму смо до-
бијали уникатни намјештај који 
је имао оштећења и до једне 
трећине. Ми смо од истог мате-
ријала то надограђивали да се 
не примијети да је репарирано, 

а уз то, пошто се све ради ша-
блонски, израђивали два нова 
таква предмета. За сваки посао 
добијали смо одређен број сати. 
Ако добијемо 100 сати, а уради-
мо за 50, нама је плаћено тих 
сто сати - присјећа се Борко.
Иако је већ десет година у за-
служеној пензији, Борко не 
мирује. Љубав према обради 
дрвета код њега је и данас ве-
лика, толико да његове руке и 
даље израђују уникате, рађене 
без и једног ексера. Како каже, 
не продаје их, већ их прави за 
своје кћерке.
- Све је ово прескупо за израду. 
То су предмети који се не про-
дају. Тако ни ја ово не планирам 
продавати нити радити нешто 
слично за продају. Зашто је ску-
по? Па између осталог, јер је 
то посебан начин прављења. У 
овим ормарима нема ни једног 
ексера и шарафа, изузев багла-
ма, јер за то тренутно немам 
друго рјешење, мада ћу мора-
ти некад и то осмислити - поја-
шњава Борко.
Поред занимљивих ормара 
за шминкање и складиштење 
пића, они који посјете Боркову 
изложбу могу видјети разне сто-
лиће, комоде, брачне кревете, 
па чак и шаховске табле. Рађе-
но све од пуног дрвета, а неки 
предмети, чак, и од дрвета које 

је Борко у младости садио.
- Давних година посадио сам 
неки кестен. Прије пар година 
сам га посјекао, изрезао и осу-
шио, а потом од њега данас 

правим намјештај. Кестен је до-
бар за обраду и израђени пред-
мети предивно изгледају - тврди 
Борко.

Борко Стојић, столар у пензији

П. Ш.

Филип и Никола похађају други 
разред средње Музичке шко-
ле “Саво Балабан”. Клавир су 
завољели од малих ногу. Од 
основне школе учесници су на 
бројним такмичењима, а данас 
заједно броје преко 100 награда 
и признања. Никола је прошле 
године освојио прву награду 
на престижном Међународном 
такмичењу пијаниста “Пиано 
талент 2019” у Милану. Добро је 

започео и ову годину. Похвалио 
се првом наградом и лауреатом 
такмичења у Шапцу, те другом 
наградом у Београду. Сада се 
припрема за такмичења у Вара-
ждину, Бијељини и за бањалуч-
ки Бијенале.
- Клавир свирам од седме годи-
не. Посматрајући своју сестру 
како свира, заволио сам овај 
инструмент. Уз таленат, потреб-
но је много рада и труда када је 

клавир у питању, да би се оства-
рили добри резултати на такми-
чењима - додао је Никола. 
Филип је такође добитник број-
них награда и признања са так-
мичења у РС, БиХ, Италији и 
Француској. Спрема се за иста 
такмичења као и Никола.
- Један другом јесмо конкурен-
ција на такмичењима, јер обич-
но идемо на иста такмичења, 
али смо, прије свега, добри дру-
гари - рекао је он. Идеја за овај 
концерт потекла је од њихових 
професорица клавира, Бранки-
це Црногорац и Анђеле Лајић, 
али у руководства Mузичке шко-
ле, на челу са директором Аљо-
шом Новаковићем. 
- Њих двојица су скромни и 
добри ученици, који заслужују 

подршку од свих нас из овог гра-
да. Ми такође планирамо посје-

ту еминентним педагозима, који 
и нама преносе своја искуства, 
а такмичења су такође један 
сегмент њиховог даљег усавр-
шавања - рекла је професорица 
Лајић. 
- За успјех Филипа Дукића и Ни-
коле Ђоројевића заслужне су 
њихове професорице. Искрено 
се надамо да ће њихов таленат 
препознати и наш град и наше 
друштво. Увјерен сам да је пред 
овим младим људима свијетла 
будућност - рекао је Новаковић. 
Захвалили су се свим грађа-
нима који су дошли на овај 
концерт и куповином улазнице 
подржали ова два талентована 
ученика. Сва прикупљена сред-
ства биће усмјерена за њихова 
предстојећа регионална и међу-
народна такмичења.  

Подршка талентованим ученицима

ОДРЖАНО ДОНАТОРСКО “ВЕЧЕ КЛАВИРА”

М. Шодић

Борко Стојић, пензионисани столар из Чиркин Поља, занат је изучио крајем 
педесетих година прошлог вијека у Загребу, а усавршио га петнаестак година 
касније у Њемачкој, гдје је израђивао уникатне предмете, углавном намјештај. 
Његово столарско умијеће могу да погледају заинтересовани грађани на из-
ложби коју је Стојић поставио у својој породичној кући

Музичка школа “Саво Балабан” организовала је 
донаторски концерт под називом “Вече клавира”. 
Сав приход од улазница намијењен је за подршку 
и даље усавршавање два врло талентована и ви-
шеструко награђивана ученика ове школе, Филипа 
Дукића и Николе Ђоројевића

УНИКАТНИ НАМЈЕШТАЈ 
ЧУВА ЗА КЋЕРКЕ

Намјештај није на продају

Љубав према обради дрвета

Усавршио се у Њемачкој

Са концерта у Позоришту Приједор

Врло талентовани и вишеструко награђивани 
ученици музичке школе
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Успјех гимназијалца на регионалном такмичењу 
РОМЧЕВИЋУ ДРУГО МЈЕСТО 

ИЗ МАТЕМАТИКЕ

Приједорско предузеће “Cromex” 
обезбиједило је својим радница-
ма, али и једном броју Приједор-
чанки, неуобичајен дар поводом 
Међународног дана жена. Ријеч 
је о поклон-бону за превентив-
ни ултразвучни преглед дојке у 
здравственој установи “Меди-
кер”.
- На овај корак смо се одлучи-
ли како би потакли све жене 
да више воде рачуна о свом 
здрављу и редовно обављају 
превентивне прегледе као што 
је ултразвук дојке - рекао је Енес 
Пехлић, директор предузећа 
“Cromex”, доо Приједор, до-
дајући да трећину запослених у 
овом предузећу чине припадни-
це њежнијег пола.

Сабина Пилиповић, једна од 
радница, каже да је захвална 
и поносна што је предузеће у 
којем ради на овај начин иска-
зало поштовање према женама.
- Ултразвучни прегледи су од из-
узетне важности за жене, а наша 
фирма је добар примјер како би 
требали и други поступати. Ве-
ома сам поносна и драго ми је 
да је нешто тако иницирано из 
“Cromexа” - рекла је Пилипо-
вићева. 
Поред 15 радница овог преду-
зећа, поклон-бон за ултразвучни 
преглед дојке био је обезбијеђен 
за још десет Приједорчанки које 
су изабране преко “ Cromexоve” 
странице.

Милош Ромчевић, ученик првог 
разреда Гимназије “Свети 
Сава”,  освојио је друго мјесто 
на регионалном такмичењу из 
математике, одржаном проте-
клог викенда у Градишци. 
- Конкуренција је била изузетно 
јака, тако да сам задовољан ре-
зултатом. Можда ћу се пласира-
ти и на републичко 
такмичење - ре-
као је он.
Додаје да је 
и н т е р е с о -
вање према 
природним 
наукама по-
казивао још 
у основној 
школи. Тре-
нутно се 
припрема за 
такмичење из 
физике.
- Имао сам до-
бру основу, за-
х в а љ у ј у ћ и 
наставни-
цима, 

којима сам веома захвалан 
- истакао је Ромчевић. 

Да је ријеч о та-
лентованом и 

вриједном 
у ч е н и к у 
потврдио 
је Вељко 
Јањето-
вић, ди-
ректор 
п р и ј е -
дорске 
Г и м -

назије.
- Ово је био очекиван резултат 
Милоша Ромчевића. Он је изу-
зетно добар ученик, како у на-
ставним, тако и ваннаставним 
активностима - каже Јањетовић.
Ромчевић је учествовао и на 
курсу астрономије у Истра-
живачкој станици у Петници. 
Његов одлазак на овај догађај 
финансијски је подржао Град 
Приједор.

“Cromex”: превентивни 
ултразвучни преглед дојке

Б. ДакићП. Ш.

У Приједору је, у органи-
зацији Удружења за очу-
вање традиције, одржан 
Осмомартовски концерт. 
На репертоару су били 
грчки, руски, словеначки, 
приморски и балкански 
мелос. Један од учесника 
био је  Горан Савановић, 
који сматра да би у граду 
требало бити више овак-
вих манифестација.
- Овај концерт је веома 
значајан, јер је то поклон 
нашим дамама, мајкама и 
супругама за Осми март - 
рекао је он.
Ово је скроман, али зна-
чајан поклон припадница-
ма љепшег пола, истакао 
је Жељко Шормаз, дирек-
тор Удружења за очување 
традиције.
- Направили смо колажни 

програм и мислим да им 
се свидјело, с обзиром да 
смо извели староградске, 
народне, забавне, а и по-
неку страну пјесму - додао 
је он.

Ово је први пут да Удру-
жење за очување тради-
ције организује овај кон-
церт.

Б. Дакић

Ученици Подручног 
одјељења ОШ “Петар Ко-
чић” у Горњој Пухарској, 
приредили су, прошле сед-
мице, свечаност за своје 
мајке и учитељице пово-
дом 8. марта, Међународ-
ног дана жена. Била је ово 

прилика да се ученици пје-
смом, игром, глумом и ре-
цитацијом захвале мајка-
ма за љубав и пажњу коју 
им пружају сваког дана.
- Приредба поводом Дана 
жена постала је традиција 
у нашој школи. Сваке го-

дине се потрудимо да из-
ненадимо наше мајке, али 
и остале госте - рекла је 
ученица Татјана Бањац. 
Учитељ Душко Стаменић 
рекао је да је ово ученици-
ма била прилика да пока-
жу своју креативност коју 
стичу на ваннаставним 
активностима.  - Поносни 
смо на наше ученике, који 
својим трудом, радом и 
залагањем припреме про-
грам и на тај начин увели-
чају Дан жена. Захвални 
смо нашој директорици Го-
рани Босанчић, радници-
ма ове школе и родитељи-
ма који нас сваке године 
подржавају у организацији 
приредбе - додао је он. 
Нико срећнији од роди-
теља, који су труд основа-
ца наградили громоглас-
ним аплаузом.

Удружење за очување традиције
КОНЦЕРТ ДАМАМА 

НА ПОКЛОН

ПРИРЕДБА ОСНОВАЦА 
ПОВОДОМ 8. МАРТА

Брига о здрављу најбољи поклон

Милош Ромчевић: Волим природне науке

Интересовање 

према 

природним 

наукама, Ромчевић 

је показивао још 

у основној 

школи. 

Са концерта

М. Шодић

Приредба за мајке и учитељице
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Тим поводом Тим поводом

IN MEMORIAM
Прим. др ВУКАШИН ГРБИЋ ВУЛЕ

Није више међу нама 
примаријус др Вукашин 
Грбић, наш Вуле. Нећемо 
више сретати насмијани 
лик и гласан осмијех при 
сусрету са њим. Неће га 
више у родној Црној До-
лини са радошћу сретати 
и поздрављати његови 
сељани. Остаје им само 
да га са поносом и тугом 
помињу. Послије девет де-
ценија, стало је то његово 

велико срце, уморно од 
вјерног служења. Остало 
је доста тога иза нашег до-
ктора Вуле, по коме ћемо 
га памтити и помињати и 
са сјетом се сјећати. Др 
Грбић је припадао оној ге-
нерацији студената меди-
цине  која се уписивала на 
факултет носећи шињеле 
и опасаче, али је из јед-
не борбе кренула у другу, 
у битку за боље здравље 

и савремено лијечење. 
Та генерација је обавезни 
љекарски стаж проводила 
заједно са својим профе-
сорима у оним крајевима 
Србије гдје су још врача-
ре и бајалице радиле свој 
посао. Уз своје учитеље, 
примјењивали су посту-
лате науке, посебно из 
области хигијене и исхра-
не одојчади. Чинили су 
прве кораке у превенти-
ви и сузбијању заразних 
болести у тим крајевима. 
Спроводећи хигијенске 
мере и правилну исхрану 
одојчади вакцинацијом и 
просвјећивањем, смање-
на је смртност одојчади у 
нашој земљи, која је била 
на врло високом мјесту у 
Европи.
Наоружан тим знањем и 
искуством, медицинском 
вјештином, млади ље-
кар стиже у свој родни 
град. Почиње са радом у 
фабрици целулозе и па-
пира као љекар у служ-
би здравствене заштите 
радника - медицини рада. 
Због мањег броја љекара, 
радило се и у фабрици 
и у дому здравља. Брзо 
је запажен од колега и 
пацијената и по раду и 
опхођењу постаје омиље-
на личност, радо сретан и 
виђен, приман у друштво 
својих суграђана. Обавља 

специјализацију у Бео-
граду и враћа се у своју 
установу у службу зашти-
те, превенције и лијечења 
трудница и породиља. 
Постављањем на руко-
водеће мјесто, упорно 
ради на подизању нивоа 
здравствене заштите 
становништва увођењем 
више специјалистичких 
служби у амбуланте дома 
здравља. Посебно се 
обраћа пажња на превен-
тиву и откривање болести 
које су обично пратиле по-
слијератно вријеме и си-
ромаштво и којих је било 
доста. То је захтијевало, 
поред љекара, и опрему 
за дијагностику и лије-
чење, као и обезбјеђење 
амбулантних простора. 
Граде се подручне здрав-
ствене станице и уз сва 
предузимања, почиње да 
стасава темељ свеобух-
ватне здравствене службе 
у родном Приједору, уз ве-
лику заслугу др Грбића.
Са већим бројем станов-
ника и радника, као и дје-
це, дошла је и потреба за 
изградњом опште болни-
це у Приједору. Повела се 
акција око тога објекта, а 
требало је много захтјева 
написати, врата отворити, 
молити и објашњавати док 
се не добије сагласност и 
отпочне градња. Али, како 

то обично бива, усљед 
неких чудних дешавања 
и друштвено-политичких 
превирања, др Грбић од-
лази из родног Приједора 
у Београд, остављајући 
иза себе доста уложеног 
труда и времена.
Наставља са радом у 
Градском заводу за зашти-
ту здравља у Београду, у 
служби медицине рада у 
фабрикама ‹›Зеленгора›› 
и ‹›Картонка›› у београд-
ском приградском насељу 
Умка, као и у помесној 
амбуланти Дома здравља 
‹›Др Симо Милошевић››. 
Како је у поменутим фа-
брикама била већинска 
женска радна снага, ра-
дио је свој посао на ве-
лико задовољство својих 
пацијената са особитом 
пажњом и умијећем. Не-
мирног и активног духа, 
а са великим искуством у 
рјешавању проблема ве-
заних за простор и опре-
му, настојао је да помогне 
тим насељима која су убр-
зано са растом житеља 
постајала мали градови. 
Успио је да издејствује да 
се, у насељима Сремчица 
и Умка, саграде здравст-
вене станице - мали домо-
ви здравља, који су имали 
и специјалистичке службе 
и дијагностику, као и кућ-
но лијечење - патронажну 

службу и службу за хитне 
интервенције. Захвалност 
становника тих насеља 
се на сваком мјесту укази-
вала и изражавала према 
др Грбићу. Цијенили су га 
и поштовали, просто ре-
чено, вољели су га. Са 
мјеста ООУР “Железник”, 
највећег у оквиру Дома 
здравља ‘’Др Симо Ми-
лошевић’’ на Чукарици, 
одлази у заслужену пен-
зију. Сада су нам остале 
само успомене и сјећање 
на драгог и поштованог 
др Вукашина Грбића. 
Био је омиљена појава у 
друштву својих колега и 
пријатеља. Имао је увијек 
довољно времена и стр-
пљења да саслуша и по-
могне, да упути савјет и 
да усмјери своје колеге 
и пријатеље на Клинички 
центар Србије и на Војно-
медицинску академију код 
својих колега, а посебно 
је то показивао и преду-
зимао за своје земљаке, 
своје Приједорчане. Био 
је громада, људина то-
пле душе, великог и меког 
срца. Данас нам остаје да 
се са пијететом и дужним 
поштовањем сјећамо и 
помињемо великог хума-
нисту, примаријуса др Ву-
кашина Грбића.

Да ли некада станемо пред 
сопствено огледало и гледа-
мо сопствено ја, оно ја које 
не тако често критикује, ис-
правља криву Дрину, негира 
све и на све стране, зашто 
је овако, а није онако, зашто 
је...? 
Ако се мало потрудимо па ски-
немо, очистимо маглу или по-
неку мрљу са сопственог огле-
дала, вјероватно ћемо много 
тога боље и чистије видјети, 
сагледати, спознати, осјети-
ти... Ту око нас, надохват по-
гледа, руке, чулног додира, 
све некако тече, некада брже, 
а некада спорије пролази, не-
што се дешава на све стране, 
ми запињемо, посрћемо, не 
можемо свагдје и све да стиг-
немо, јер живот је ипак само 
један. 
Да ли када о томе размишља-
мо?
Када чујемо сирене, не оне 
митске-морске него ове наше 
стварне, овоземаљске са 
броја 124, њихове продорне и 
различитог тона и јачине зву-
ка, који на нешто указују, опо-
мињу, упозоравају, молећиво 
тражећи да им се ослободи 
пролаз, пут, јер често минуте 
па и секунде одлучују да ли 
ће нечији живот бити спашен. 
Говорим о људима Наше Хит-
не помоћи са броја 124 и њи-
ховим сиренама. Не видимо 
их често, али знамо да су ту, 
стално на опрезу и у грчевитој 
борби да се неком помогне... 
Колико их познајемо, колику 
им пажњу посвећујемо не само 
када их требамо или када нас 
својим сиренама мало разбу-
де, на нешто упозоре! Јесмо 

ли некада завирили у дубину 
њихове интиме, у осјећања 
која их прожимају када се нађу 
у оним ситуацијама када им се 
упућује вапај, тражи рука спа-
са...
Ове ријечи искрене захвал-
ности, које упућујем људи-
ма Наше Хитне помоћи 124, 
вјероватно не би биле рече-
не-написане да се није брзо, 
стручно, максимално профе-
сионално реаговало. Брже 
него што смо очекивали, били 
су на лицу мјеста. Све нео-
пходности које су у оваквим 
случајевима биле потребне 
урадити, реализоване су брзо, 
синхронизовано. Чини ми се 
да су се само погледима дого-
варали шта ко треба да уради. 
Дана 21. јануара 2020. године, 
ноћ бола, страха, изгубљено-
сти, ноћ у којој се тражи рука 
спаса... Максимално пажљи-
во до Болнице гдје се такођер 
брзо и ефикасно дјеловало, 
урађен је преглед, снимци 
и правац Клинички центар 
Бањалука. Све похвале ком-
плетној пратњи до Бањалуке. 
Разговор са болесником, хра-
брење, пажња... а ноћ чини 
своје, шта ће бити, да ли ће 
бити, како ће бити...
Да, многи ће рећи - то им је 
посао. Да, али и многи другу 
послују, раде, а знамо и како и 
колико и за колико раде. 
Овим људима којима се 
обраћам, упућујем највеће и 
најискреније хвала за једно 
ново јутро, и можда још које 
прољеће и љето. 

Ваш Драган Топић

Писма читалаца

ХВАЛА ЗА НОВО ЈУТРО
Амбуланта оралне хи-
рургије приједорског 
Дома здравља престаје 
са радом јер Фонд здрав-
ственог осигурања Репу-
блике Српске, за разли-
ку од претходних година, 
није предвидио средст-
ва за финансирање ове 
услуге у Уговору о пру-
жању и финансирању 
примарног нивоа здрав-
ствене заштите за 2020. 
годину, наведено је у до-
пису Дома здравља гра-
доначелнику Приједора. 
Директор Дома здравља 
Приједор Милица Марја-
новић је у одговору на 
упит градоначелника 
Миленка Ђаковића о 
овој теми потврдила да 
су тачна писања поје-
диних медија да орална 
хирургија престаје са ра-
дом.
“На питање о разлозима 
наведеног поступања и 
непланирања средста-
ва за оралну хирургију, 
као што је то био случај 
у претходним годинама, 
једини компетентан да 
одговори је Фонд здрав-
ственог осигурања Репу-
блике Српске”, навела је 
Марјановићева.
Она је нагласила да са-
дашњи менаџмент уста-
нове није у могућности 
да одговори на питање 
који су разлози улагања 
знатних средстава из 
буџета установе у прет-
ходном периоду.

“Постоји реална прет-
поставка да су та ула-
гања могла бити плани-
рана управо на основу 
средстава које је Фонд 
у претходном периоду 
дозначавао на име фи-
нансирања услуга орал-
не хирургије, а што се 
конкретније може видје-
ти у плановима рада и 
финансијским плано-
вима који су доставља-
ни на разматрање како 
Одјељењу за друштвене 

дјелатности, тако и Скуп-
штини града”, закључи-
ла је Марјановићева.
У октобру прошле годи-
не, претходни менаџ-
мент је на конференцији 
за новинаре саопштио 
да је само лани Дом 
здравља Приједор у 
опремање уложио го-
тово пола милиона КМ 
властитих средстава, 
а међу том опремом су 
и двије стоматолошке 
столице од по 59.950 

КМ и стоматолошка 
опрема од 51.161 КМ. 
Претходно руководство 
Дома здравља Приједор 
успијевало је реализова-
ти рад више тимова него 
што предвиђају стандар-
ди и нормативи и него 
што је било предвиђе-
но уговором са Фондом 
здравственог осигурања 
Републике Српске, а 
с циљем квалитетније 
здравствене заштите. 

СРНА

ПОТВРЂЕН ПРЕСТАНАК РАДА 
АМБУЛАНТЕ ОРАЛНЕ ХИРУРГИЈЕ

Др Рајко Срдић
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ОгласиОгласи

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 алуминијске 
столарије – 1 извршилац
 4. РАДНИК – за рад на градилиштима -  4 извршиоца

 Пријаве можете доставити у сједиште Предузећа на адресу Ули-
ца Меше Селимовића бр. 5 Пећани, 79101 Приједор.

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

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

М
А

ЛИ
 

О
ГЛ

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

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

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

Продајем четири дунама земље у Горњим Орловцима поред пута за 
Мало Паланчиште, поред земље асфалтни пут, струја, вода и девет  ду-
нума земље у Божићима.
Телефон: 0038164 539 20 88 и 052 323 313
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Дана 19.3.2020. навршава се 40 дана 
од смрти нашег

МИЛУТИНА КОНДИЋА - 
БАЈЕ

Супруга Марија, синови Саша и 
Игор, браћа Душан и Миле, сестрa 
Милена, снаје и унуци

13302

Дана 19.3.2020. године навршава се 
година дана од смрти

ДРАШКА ЉУБИЧИЋА -  
ЏЕКСОНА

(1959 - 2019)
У суботу, 14.3.2020. године у 11 
часова посјетићемо његову вјечну 
кућу.
Ожалошћена породица

13304

Посљедњи поздрав 
сестри

ВЕРИ 
МИЛАНОВИЋ
(1965 - 2020)

С љубављу и поштовањем.
Брат Кајо Тодоран са породицом

13309

Дана 8.3.2020. преминула је 
наша драга супруга, мајка и 

бака

ВЕРА (Симе) 
МИЛАНОВИЋ
(1965 - 2020)

Живјећеш вјечно у нашим 
срцима. Почивај у миру.
Ожалошћени: супруг Рајко, 
син Горан, снаха Далиборка, 
унука Кристина, брат Кајо са 
породицом и остала родбина и 
пријатељи 13295

Вријеме пролази, бол и туга заувијек 
остају.

Ваши најмилији: син Драган, кћерке 
Коса и Вука са породицама

13299

Дана 15.3.2020. 
године 

навршавају се 
три године од 

смрти

СТОЈЕ 
ЂАКОВИЋ

(1932 - 2017)

Дана 15.3.2020. 
године навршава 
се 11 година и 10 
мјесеци од смрти

СВЕТОЗАРА 
ЂАКОВИЋА
(1930 - 2008)

Тужно сјећање на наше родитеље и јединог брата

Увијек ћемо вас се радо сјећати и чувати од заборава.
Ваши Радана и Љиља са породицама 13288

Дана 13.3.2020. године 
навршавају се три 
године од смрти

РАДОЈКЕ СТУПАР
(2017 - 2020)

Ожалошћена породица

13294

Дана 14.3.2020. 
навршава се 40 дана 

како је престало 
да куца срце нашег 
супруга, оца и дједа

РАТКА (Лазе) 
МАРИНА

(1955 - 2020)

Вријеме не лијечи ништа. Оно је само 
подсјетник на дане који пролазе без тебе.
Твоја супруга Милија, кћерке Свјетлана и 
Рада са породицама

13298

Дана 12.3.2020. 
навршава се пет 

година од смрти нашег 
драгог

МИЛАНА 
ЂУРИЋА

(1944 - 2015)
Јелићка

Бол и туга се не лијече временом, већ 
празнином која је остала за тобом.
Твоји: сестра Мара, зет Небојша Стојнић, 
нећакиње Гордана и Силвана с породицама

13303

Дана 15.3.2020. 
навршава се 25 година 
како тугујемо за тобом

ПЕТАР КАНЛИЋ

Драги наш Петре, сваки је дан теже.
Твој отац Марко, мајка Милица и брат 
Бранислав

13305

ДРАГУТИН ЗДЈЕЛАР
(2013 - 2020)

НЕВЕНКА ЗДЈЕЛАР
(9.3.2018 - 9.3.2020)

РАДЕНКО ЗДЈЕЛАР
(18.3.2005 - 18.3.2020)

Посљедњи поздрав драгој

ЗДРАВКИ ДАЉЕВИЋ

Од Републичког секретаријата за 
законодавство

(0001)

Тужно сјећање

ЈОВАНКА ПРЕДОЈЕВИЋ
(2019 - 2020)

Прошла је година пуна суза, туге и бола. 
Драга мама, нека те анђели чувају у свијету у који си отишла, а 

ми ћемо те вољети док живимо.
Кћерка, зет и унука 13293

Дана 10.3.2020. године у 91. години 
преминула је наша мајка, бака и прабака

ЗДРАВКА (рођ. ШОДИЋ) 
ДАЉЕВИЋ

Вољени никад не умиру. Заувијек те чувамо у нашим срцима. 
Ожалошћена породица: кћерке Нада и Радана, унуке Клаудија и 
Маша, зетови Јанез, Дамјан и Ален и праунуке Ива и Анастасија 

13327

Дана 7.3.2020. године 
преминуо је у 67. 

години живота наш 
драги

ДРАГОЉУБ 
(Војина) КУКИЋ
(199.1954 - 7.3.2020)

Ожалошћена породица

13328

Посљедњи поздрав 
драгом брату

ДРАГОЉУБУ 
КУКИЋУ

Од сестре Зорице са породицом

13328
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Дана 18. марта 2020. навршава 
се 14 година откако нас је 
напустио најбољи човјек на 
свијету

МИЛАДИН 
(Душан) СУПИЋ
(15.10.1945 - 18.03.2006)

Већ 14 година имамо те, најдражи анђеле, горе на небу...
Сад знамо да сузе и бол вријеме не брише, а то што си од 
нас далеко, срце слама сваке године све више... зато си у 
души и успоменама вјечно...

У суботу, 14.3.2020. дајемо помен.
Најмилији

13282

Двије су године како није с нама

МИЛУТИН ЦВИЈЕТИЋ
(13.3.2018 - 13.3.2020)

Драги наш тата, чувај за нас сву тишину свијета.
Породица Цвијетић

13289

Дана 13.3.2020. године 
навршавају се двије 

тужне године од смрти 
нашег драгог

МИЛУТИНА 
ЦВИЈЕТИЋА - 

МИЋЕ

С тугом и поштовањем сјећамо се његове 
племенитости и доброте.
Твоји Анка и Драгутин

13300

Дана 13.3.2020. године 
навршавају се двије 

тужне године откако нас 
је напустио наш драги

МИЛУТИН 
ЦВИЈЕТИЋ - 

МИЋО
Заувијек ћемо се сјећати 
твог ведрог лика и твоје 
доброте.
Ранка и Саван 13300

Дана 9.3.2020. напустила нас је 
наша драга мама

СТАНА (рођ. Драгић) 
КАРАЈИЦА

(1945 - 2020)
Вољени не умиру, они живе у нашим 
срцима!
 С љубављу и поштовањем.
Твоја дјеца Бранкица, Зорица и 
Жељко с породицама 13297

Дана 9.3.2020. године 
изненада је преминула 

наша драга сестра

СТАНА 
(рођ. Драгић) 

КАРАЈИЦА 
(1945 - 2020)

Драга сестро, туга и бол не могу те вратити, 
али сјећање на тебе вјечно ће трајати.
Твој брат Радован са породицом

13308

Посљедњи поздрав 
драгој сестри

СТАНИ 
(Новака) 

КАРАЈИЦА 
(1945 - 2020)

Била си велики ослонац у нашим животима 
и примјер доброте и поштења. Поносни смо 
што смо те имали.
Ожалошћени: сестра Ђуја, сестрић Душко 
Ћорић са породицом 13307

Посљедњи поздрав 
драгој сестри

СТАНИ
 (Новака) 

КАРАЈИЦА

С љубављу и поштовањем, остаћеш у нашим 
срцима, почивај у миру Божијем.
Ожалошћени: сестра Мира и сестрић 
Раденко Ђујић

13307

Посљедњи поздрав 
драгој сестри

СТАНИ 
КАРАЈИЦА

(1945 - 2020)

Нека те анђели чувају, а ми ћемо у срцима 
заувијек да те носимо и волимо.
Од сестре Зорке са породицом

13306

Дана 6.3.2020. године 
напустила нас је наша 

драга

МИЛКА (Ђуро) 
МАКСИМОВИЋ

С тугом и поштовањем, 
кћерке Коса, Љиљана и 
Драгојла са породицама

(000)

МЛАДЕН 
ОБРАДОВИЋ

(18.3.2006 - 18.3.2020)
У нашим срцима туга, на 
твоме гробу тишина, а у 
дому нашем велика праз-
нина. Не видимо ти очи, не 
чујемо глас, али осјећамо 
да је твоја душа поред нас. 
Твоји најмилији: тата Свето, 
мама Рада и сестра Цеца са 
породицом 13301

РАДОВАН РАЈО 
ДАЉЕВИЋ

(13.3.2005 - 13.3.2020)
С љубављу и поштовањем.
Твоји најмилији: Цвијета, Дијана, 
Данко, Ђорђе и Моника

13290

Дана 21.3.2020. године навршава се 
година дана од смрти драге мајке, 

баке, сестре и свекрве

РАДМИЛЕ МРШИЋ
(1949 - 2019)

С тугом и поштовањем, чувамо те 
од заборава. Вјечно ћеш живјети у 
срцима својих најмилијих.
Захвална породица

13291

Дана 14.3.2020. године 
навршава се тужних 

40 дана од смрти наше 
вољене мајке, свекрве, 

баке и прабаке

ДРЕНЕ 
СТАРЧЕВИЋ
(1938 - 2020)

Увијек ћемо те се сјећати, никад заборавити 
и вјечно чувати с љубављу и поштовањем.
Син Здравко, снаха Дрена, унуке Неда и 
Бојана са породицама

13296

Тужно и болно сјећање 
на моју драгу прију

ДРЕНУ 
СТАРЧЕВИЋ
(1938 - 2020)

Сјећање на тебе чуваћу 
у лијепим и драгим успо-
менама док сам жива.
Твоја прија Лепа Мила-
шиновић 13296

Дана 14.3.2020. године 
навршава се седам 

дугих и болних година 
од смрти нашег драгог 

оца, таста, деде и 
прадеде

ЉУБАНА 
МИЛАШИНОВИЋА

(2013 - 2020)

Вријеме пролази, али сјећање и љубав на 
тебе вјечно траје.
Кћерка Дрена, зет Здравко, унуке Неда и 
Бојана са породицама

13296

Дана 14.3.2020. године 
навршава се дугих и болних 
седам година од смрти мог 

драгог супруга

ЉУБАНА 
МИЛАШИНОВИЋА
Остало је много лијепих 
успомена и доброте да те 
по њима памтимо и никад не 
заборавимо.
Супруга Лепа Милашиновић

13296
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Спорт Спорт

Припремио: З. Јелић

Фудбалери „Омарске“ одиграли су не-
ријешено на гостовању код „Лакташа“, 
а на крају сусрета семафор је покази-
вао 1:1. Сами актери сусрета признају 
да није било много лијепог фудбала, 
јер су услови за игру били тешки, а све 
захваљујући клизавом терену и хлад-
ном времену. Упркос свему, „Омарс-
ка“ је прва тресла мрежу противника 
и то голом Анђића, који је био сигу-
ран након извођења корнера. Овим 
резултатом се отишло на одмор. У 
наставку сусрета, домаћи су кренули 
агресивније, а труд им се исплатио у 
55. минути када је судија показао на 
бијелу тачку, будући да је Анђић играо 
руком у свом шеснаестерцу. Ерцег је 
био сигуран са пенала и тако „Лак-
ташима“ осигурао један бод. Кад све 
сагледају, из „Омарске“ поручују да су 
задовољни како су ушли у други дио 
сезоне, и оптимистично гледају на на-
редно коло у којем дочекују „Јединст-
во“ из Жеравице.

ФК „Омарска“
РЕМИЈЕМ У НАСТAВАК СЕЗОНЕ

ФК “Рудaр-Приjeдoр“ пoрaжeн je oд 
ФК „Крупa“ рeзултaтoм 2:0, у дeр-
биjу 15. кoлa Првe лигe Рeпубликe 
Српскe. Првo пoлувриjeмe прoшлo 
je бeз гoлoвa, aли je у нaстaвку Joвo 
Лукић пoкaзao дa je зaслужeнo први 
стриjeлaц шaмпиoнaтa. Oн je гoлo-
вимa у 48. и 70. минути oсигурao 
дa свa три бoдa oстaну у Крупи нa 
Врбaсу. Oвим je и зaoстaтaк при-
jeдoрскoг тимa зa првoплaсирaнoм 
„Крупoм“ пoрaстao нa 11 бoдoвa. У 
нaрeднoм кoлу „Рудaр-Приjeдoр“ ћe 
бити слoбoдaн, будући дa je прoтив-
ник трeбaло дa будe „Слoгa“ из 
Гoрњeг Црњeлoвa кoja сe пoвуклa 
из тaкмичeњa. 

Лига младих ПКО Бања Лука

УБJEДЉИВA ПOБJEДA “ХАНTEРСА”

Нa Првeнству Бoснe и 
Хeрцeгoвинe у кик-бoксу, 
oдржaнoм у Нoвoм Грaду, 
учeствoвaлo je 28 клубoвa 
сa укупнo 167 тaкмичaрa. 
Meђу њимa били су члaнoви 
приjeдoрскoг КБС “Рудaр”. 
Двa тaкмичaрa oвoг клубa 
oсвojили су злaтнe мeдaљe 
у дисциплини фул кoнтaкт. 
Дejaн Хaтић пoстao je кaдeт-

ски првaк БиХ у кaтeгoриjи 
дo 60 кг, дoк je титулу шaм-
пиoнa мeђу сeниoримa Б 
клaсa oсвojиo Игoр Вуjкo-
вић, (-91 кг). Oдличaн je биo 
и Дejaн Слeзингeр кojи je у 
кaтeгoриjи млaђих jуниoра 
дo 81 кг oсвojиo срeбрo. Бoр-
цe “Рудaрa” припрeмaли су 
трeнeри Maриjaн Пилипoвић 
и Бoжo Стaрчeвић.

СИГУРНO ПРOTИВ 
„ЗРИЊСКOГ“

ЖРК „Мира“

КК “Хантeрс“  убjeдљивo je, рeзултaтoм 
138:31, сaвлaдаo грaдскe ривaлe из КК 
„Приjeдoр Спaртaк“ у oквиру Кoшaркaшкe 
лигe млaдих ПКO Бaњa Лукa зa кaдeтe. 
Иaкo je у првe чeтири минутe прикaзaнa 
изjeднaчeнa игрa уз рeзултaт 10:7, oстaтaк 
утaкмицe су сигурнo кoнтрoлисaли “Хан-
тeрси”, другoплaсирaнa eкипa Лигe, и утaк-
мицу привeли крajу у свojу кoрист. 
Кoлo приje крaja oвoг диjeлa тaкмичeњa 
сa скoрoм 14:1 “Хантeрси” су пoтврдили 
2. мjeстo и плaсмaн нa зaвршницу првeн-
ствa Рeпубликe Српскe. Oвa сeлeкциja КК 
“Хантeрс”, уз нeкoликo стaриjих кoлeгa, 
нaступa и у сeниoрскoм рaнгу у 2. лиги РС 
зaпaд. Иaкo нajмлaђa eкипa,  и у тoм тaк-
мичeњу зaузимajу 2. мjeстo чeтири кoлa 
приje крaja Лигe. У oквиру Лигe млaдих 
ПКO БЛ зa пиoнирe у тoку je Супeрлигa зa 
плaсмaн нa зaвршницу Првeнствa Рeпу-
бликe Српскe. „Хантeрси“ су зaбиљeжили 
jaкo битну пoбjeду у Дрвaру и трeнутнo 
зaузимajу 3. мjeстo нa тaбeли.

ФК „Рудар - Приједор“
ПOРAЗ “РУДAРA” У 

ДEРБИJУ С “КРУПOM”

Рукoмeтaшицe „Mирe“ oст-
вaрилe су другу пoбjeду у 
нaстaвку сeзoнe, пoбиje-
дивши „Зрињски“ у гoстимa 
рeзултaтoм 34:25. Иaкo je 
дoмaћa eкипa пoкушaлa дa нa 
стaрту ухвaти прeднoст, oнa 
сe брзo истoпилa и „Mирa“ je 
прeузeлa кoнтрoлу нaд утaк-
мицoм, a нa oдмoр сe oтишлo 
сa 18:12 у кoрист Приjeдoр-
чaнки. У другoм пoлуврeмe-
ну eкипa „Зрињскoг“  ниje 

успjeлa знaчajниje угрoзити 
прeднoст „Mирe“. Нajeфикaс-
ниja у рeдoвимa приjeдoрскoг 
тимa билa je Aнђeлa Стojaнo-
вић кoja je мрeжу прoтивницa 
зaтрeслa, чaк, 12 путa. Нaкoн 
13. кoлa и oсвojeнa 24 бoдa,  
„Mирa“ зaузимa пeту пoзициjу 
нa табeли Прeмиjeр лигe. 
У нaрeднoм кoлу „Mирa“ 
нa свoм тeрeну дoчeкуje 
oсмoплaсирaнo „Гoрaждe“.

ДВA ЗЛATA И 
JEДНO СРEБРO НA 
ПРВEНСTВУ БиХ 

КБС „Рудар“


