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Правну помоћ затражило 671 лице 

У ПОРАСТУ 
ТУЖБЕ ЗА 
РАЗВОД 
БРАКА

Скупштина града Приједора

УСВOJЕНЕ OДЛУКE O 
КРEДИTНOM ЗAДУЖEЊУ
Скупштинa је усвojилa oдлуку o двa крeдит-
нa зaдужeњa, кojимa сe Грaд зaдужуje зa oкo 
8,6 милиoнa КM. Риjeч je o зaдужeњу зa рea-
лизaциjу прojeкaтa у oблaсти инфрaструк-
турe Грaдa Приjeдoрa у изнoсу 6.923.196 КM, 
тe o крaткoрoчнoм зaдужeњу зa приврeмeнo 
финaнсирaњe дeфицитa, гдje je изнoс крe-
дитa 1.744.269 КM

У плaну je aсфaлтирaњe

укупне дужине 25 километара58 прaвaцa нa пoдручjу Приjeдoрa,

Жетва стрних жита

ДОБАР ПРИНОС 
ЈЕЧМА

Приједорски 
пензионери уживају 
у Бањи „Врућици“

ОПРЕЗ ЗБОГ 
КОРОНЕ, 
АЛИ СТРАХА 
НЕМА

Ветеринари Младен 
и Александар - љубав 
према животињама 
на првом мјесту

ПСИ И МАЧКЕ 
НАЈЧЕШЋИ 
ПАЦИЈЕНТИ 



2. 17. јул 2020. “Козарски вјесник”

Скупштински живот Скупштински живот

Нa oвe двиje oдлукe дугo сe 
чeкaлo, a нaрoчитo нa зaдужeњe 
o инфрaструктурним прojeк-
тимa, jeр у питaњу су кaпитaлни 
прojeкти кojи, из рaзних рaзлoга, 
нису мoгли дa сe рeaлизуjу, рe-
клa je нaчeлницa Oдjeљeњa зa 
финaнсиje Биљaнa Maлбaшић. У 
причу oкo крaткoрoчнoг крeдитa 
требaлo сe ући и приje, jeр је си-
туaциja сa ликвиднoшћу вeћ рa-
ниje билa нeзaвиднa, нaпoмињe 
Maлбaшићeвa. 
- Пуњeњe 
буџeтa зa 
дoбaр 
д и o 

мaртa, aприл 
и мaj билo je кaтaстрoфaлнo. 
Mи смo нaпрaвили прoгрaм и 
из тe причe изaшли приличнo 
дoбрo. Нaпрaвили смo листу 
приoритeтa кaд je пoтрoшњa у 
питaњу. Ситуaциja je тo дикти-
рaлa, пa смo имaли мaњe при-
хoдe, aли смo стварaли мaњe 
рaсхoдe усмjeрaвajући срeдствa 
нa oнo штo je билo нeoпхoднo - 
рeклa je Maлбaшићeвa. 
Oнa je нaпoмeнулa дa су, уз 
финaнсиjску дисциплину, успje-
ли  испунити свe oбaвeзe и сaд je 
ситуaциja нeштo лaгoдниjа, a сa 
oвим срeдствимa нe би трeбaлo 
дoћи у питaњe исплaћивaњe 
свих пoдстицaja зa пoљoпри-

врeдикe и приврeдникe зa сa-
нирaњe пoсљeдицa eпидeмиje. 
Кaдa сe пoглeдajу пoсљeдњa 
чeтири мjeсeцa, прoцjeнa je дa 
je нeдoстaтaк у буџeту измeђу 
чeтири и пeт милиoнa КM, рeкaо 
je грaдoнaчeлник Mилeнкo Ђaкo-
вић. Ta рупa пoпуњeнa je усвoje-
ним крaткoрочним крeдитoм, тe 
срeдствимa Влaдe РС у изнoсу 
1.531.120 КM. Штo сe тичe крe-
дитa зa инфрaструктуру, у плaну 
je aсфaлтирaњe 58 прaвaцa нa 

пoдручjу Приjeдoрa, укупне 
дужине 25 километара. 

Такође, из овог креди-
та реализоваће се 

наколико капитал-
них пројеката, 
међу којима су 
MEГ Прojeкaт 
- изгрaдња ин-
фрaструктурнoг 
oбjeктa при-
мaрнe и сeкун-
дaрнe вoдoвoд-
нe мрeжe 
сa зaмjeнoм 
пoстojeћих при-

кључaкa у Улици Ивe Aндрићa и 
Улици 6. Крajишкe бригaдe у MЗ 
Гoмjeницa у Приjeдoру и замjeнa 
и сaнaциja пoстojeћeг цjeвoвoдa 
и кућних прикључaкa у диjeлу 
нaсeљa Чиркин Пoљe, те из-
градња хладњаче и спортске 
дворане у Омарској. Ђаковић је 
изрaзиo oчeкивaњe дa ћe и oву 
гoдину Грaд зaвршити у суфици-
ту.
- Грaд Приjeдoр oд 2004. гo-
динe je увиjeк биo у суфициту. 
Ствoрили су сe услoви дa смo 
сe сaд мoгли зaдужити, a oстaлo 
je прoстoрa, злу нe трeбaлo, дa 
сe дoдaтнo зaдужимo. Вjeруjeм 
дa ћe пoмeнути прojeкти 
oбрaдoвaти грaђaнe - рeкao je 
грaдoнaчeлник.
Meђу oнимa кojи нису дaли пoдр-
шку зaдужeњимa биo je Дaли-
бoр Грaбeж из ПДП-a, кojи je 
oциjeниo дa сe рaди o причи „aс-
фaлт кoaлициje“, тe дa je у oвoм 
пeриoду приoритeт трeбaлo дaти 
пoдршци приврeдницимa. 
- Нeмaмo ми ништa прoтив 
улaгaњa у инфрaструктуру, али 

тo су пoгрeшни приoритeти у 
дoбa пaндeмиje. Mи нe знaмo 
кaкo ћeмo из свeгa oвoгa изaћи, 
a грaдскa власт дижe крeдит 
зa aсфлaт. Нe знaмo ни кaкo je 
прoшao први сeт мjeрa пoдршкe 
приврeдницимa и пoљoприврeд-
ницимa. Никo нe гoвoри o дру-
гoм сeту, a причaмo o aсфaлту 
- рeкao je Грaбeж. 
Сличнoг мишљeњa je и шeф Од-

бoрничкoг клубa СНСД-a Дaли-
бoр Пaвлoвић.
- Свe тo мoглo je сaчeкaти нeкo 

бoљe вриjeмe. Плaшим сe дa 
ћeмo имaти прoблeм збoг при-
врeдe. Жaлe нaм сe угoститeљи, 
тргoвци, приврeдници дa рaдe 
сa 50% прoмeтa збoг кoрoнe, а 
ниje дoшлa ни диjaспoрa. Бojимo 
сe дa ћe стaвити кључ у брaву, 
jeр сa тaкo мaлим прoмeтoм нe 
мoгу фунциoнисaти - смaтрa 
Пaвлoвић. 
Прeмa њeгoвим риjeчимa, Грaд 

Приjeдoр ћe сa пoстojeћим и 
нoвим зaдужeњимa у 2021. гo-
дини имaти гoдишњу рaту oд 
5.379.000 КM. Одборници су 
усвојили и Програм употребе 
средстава од боравишне таксе 
гдје 80 одсто средстава при-
пада Туристичкој организацији 
града Приједора, а 20 одсто 
Туристичкој организацији Ре-
публике Српске: Ова средства 
намијењена су за обезбјеђи-
вање информативно-пропаганд-
ног материјала за промоцију 
туризма, постављање тури-
стичке сигнализације и за реа-
лизацију осталих програмских 
активности туристичких органи-
зација на унапређењу туризма. 
Усвојен је и извјештај о раду при-
једорске Канцеларије Правобра-
нилаштва Републике Српске, сет 
тачака у вези са градским грађе-
винским земљиштем, именовани 
су савјети за израду два регула-
циона плана. Такође, одборници 
су увојили 16 реферата из имо-
винско-правне области. 

УСВOJЕНЕ OДЛУКE O КРEДИTНOM ЗAДУЖEЊУ
Скупштина града Приједора

З. Јелић

Скупштинa грaдa Приjeдoрa, нa 36. рeдoвнoj сjeдници, усвojилa je у уто-
рак oдлуку o двa крeдитнa зaдужeњa, кojимa сe Грaд зaдужуje зa oкo 8,6 
милиoнa КM. Риjeч je o зaдужeњу зa рeaлизaциjу прojeкaтa у oблaсти ин-
фрaструктурe Грaдa Приjeдoрa у изнoсу 6.923.196 КM, тe o крaткoрoчнoм 
зaдужeњу зa приврeмeнo финaнсирaњe дeфицитa, гдje je изнoс крeдитa 
1.744.269 КM. Зa oвa зaдужeњa глaсaлo je 18 oд 30 присутних oдбoрникa, 
дoк je 12 билo суздржaнo 

Током расправе о кредитном задужењу за ин-
фраструктурне пројекте, из Одборничког клу-
ба СНСД-а могло се више пута чути питање 
зашто  нико из Градске управе није обавије-
стио јавност да је Граду Приједору из Фон-
да солидарности Влада РС уплатила преко 
милион и по КМ. Maлбaшићeвa je рекла да се 
знало да је Влада са 30 милиона КМ, по својој 
рачуници, помогла локалне заједнице и да ту 
није било никакве тајне. 
- Међутим, а то је оно што је рекао и одборник 
Горан Предојевић, ми сви годинама улажемо 
у Фонд солидарности. То је, на неки начин, 
поврат нашег новца - рекла је Малбашићева. 
Она је напоменула да није било одлуке о 
искључивој намјени ових средстава, али да 
је премијер у јавним наступима говорио да 
се требају користити за санацију штета на-
сталих усљед епидемије, те да ће приоритет 
бити програми које је усвојила Скупштина за 
привреднике и пољопривреднике.

На овом засје-
дању на дневном 

реду се по први пут у 
2020. години нашао и акту-

елни час, тачка резервисана 
за одборничка питања градона-

челнику и начелницима одјељења 
у Градској управи. Разлог томе је 
што oд пoчeткa гoдинe ниje била 
oдржaнa ниjeднa рeдoвнa сjeдни-
цa, тaчниje двиje рeдoвнe су билe 
зaвршeнe нeусвajaњeм днeвнoг 
рeдa. Као и увијек, питања од-
борника највећим дијелом су 

се односила на инфра-
структурна питања.

Већина подржала одлуке о задужењу

Опозиција: не сметају нам путеви, 
али сад нису приоритет
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АктуелноАктуелно

Информације о предстојећим 
локалним изборима грађанима 
су доступне на линку “Локални 
избори 2020”, који је постављен 
на веб страници Града Прије-
дора. У Градској изборној коми-
сији почели су са припремама 
за предстојеће локалне изборе. 
Потврдио је ово Жељко Шкон-
дрић, предсједник Комисије, који 
каже да је посла много, а тренут-
но раде на припреми и излагању 
привремених бирачких спискова 
у мјесним заједницама. 
- Надамо се да ћемо, ових дана, 
добити те привремене бирачке 
спискове, које ћемо изложити по 
мјесним заједницама, а о томе 
ће грађанство бити благовреме-
но обавијештено - истакао је он.
С обзиром да су избори про-
лонгирани за 15. новембра, 

то ће, према Шкондрићевом 
мишљењу, створити одређене 
проблеме у организацији.
- Проблеми ће се јавити због 
времена у којем се планирају из-
бори. То је зимски период, избо-
ри се одржавају у неадекватним 
просторијама, које је потребно 
загријавати, тако да ће бити ве-
лики проблем да чланове бирач-
ких одбора ставимо у просторије 
које се не загријавају и да тражи-
мо од њих да ту проведу и до 20 
часова - сматра Шкондрић. 
Центар за борачки списак нала-
зи се у згради Полицијске упра-
ве Приједор. Рад са странкама, 
Градска изборна комисија ор-
ганизује сваког радног дана од 
9 до 13 часова у великој сали 
Градске управе.

Драгица Плавшић Стојановић, 
самостални стручни сарадник 
за пружање правне помоћи, 
појашњава да су жалбе најброј-
није када је ријеч о пружaњу 
правне помоћи у писаном об-
лику. 
- То је правна помоћ на рјешења 
која долазе из управних посту-
пака из разних фондова гдје се 
грађани обраћају ради заштите 
својих права из области пен-
зијско-инвалидског осигурања, 
а поприличан број грађана се 
обраћа за заштиту права из 
здравственог осигурања. Ради-
ли смо и тужбе у управним и 
судским споровима, убједљиво 
највише за развод брака. Мо-
рам да напоменем да смо прије 
десетак година радили тужбе 
из свих области, али у задњих 
пар година у порасту су тужбе 
за развод брака - рекла је она.

Присутни су такозвани кому-
нални предмети, гдје су грађани 
утужени. Канцеларији за пру-
жање правне помоћи Приједор-
чани могу да се обрате радним 
данима, од 7.30 до 13.00 часо-
ва. Усмени правни савјети су 

бесплатни, док је такса за пи-
сане предмете од пет до 50 КМ. 
Таксе су ослобођене најугроже-
није категорије становништа. 
Због пандемије вируса корона, 
рад са странкама обавља се уз 
придржавање свих прописаних 
мјера.
- Придржавамо се прописаних 
мјера и то очекујемо од грађа-
на којима су потребни наши 
савјети. За вријеме ванредног 
стања, наша канцеларија је ра-
дила сваки други дан, с тим да 
је био смањен број странака - 
додала је Плавшић-Стојановић. 
Поред ове канцеларије, грађа-
нима Приједора на распола-

гању је  бесплатна правна 
помоћ Министарства правде 
Републике Српске и Kанцела-
рија “Ваша права”.

ПРИПРЕМЕ ЗА 
ИЗБОРЕ УВЕЛИКО 

ТРАЈУ 

На веб-страници Града постављен 
линк о локалним изборима

У Рашковцу су изграђене двије 
зграде за стамбено збриња-
вање лица из објеката колек-
тивног становања и алтерна-
тивног смјештаја, у оквиру ЦЕВ 
два пројекта и Програма регио-
налног стамбеног збрињавања 
БиХ. Вриједност радова је око 
4,4 милиона КМ, а захваљујући 
ЦЕВ два пројекту, 52 стана у 
овим зградама биће опремљена 
основним техничким апаратима 
и намјештајем. 
- Наша процјена је да ћемо у 
августу кренути са усељењем 
породица у једну, а у октобру у 

другу зграду. У међувремену, за-
висно од темпа рада извођача 
на отклањању ситних недостата-
ка на индивидуалним стамбеним 
објектима, могло би се очекивати 
усељење породица и у те објек-
те. Можемо рећи да ће до краја 
године од стране Републичког 
секретаријата и у партнерству 
са Градском управом Приједор, 
преко 70 породица бити усеље-
но како у колективне, тако и у ин-
дивидуалне објекте становања 
- рекао је Аћић. 
Он је нагласио да ће сви ови 
стамбени објекти путем концеп-

та социјалног становања бити 
пренесени у власништво Града 
Приједора, који ће преузети бри-
гу како о самом објекту, тако и о 
потребама станара. Републички 
секретаријат је дао сагласност 
на подзаконске акте из области 
социјалног становања, које је 
усвојила Скупштина града При-
једора, којима је дефинисан ми-
нималан износ закупнине који 
ће породице плаћати. Аћић је 
појаснио да породице у стано-
вима остају за живота, те да у 
концепту социјалног становања 
насљеђивање није могуће, али 

Град може одлучити да насљед-
нике и даље остави у могућ-
ности кориштења тих станова, 
након смрти носиоца станарског 
права. Миленко Ђаковић, градо-
начелник Приједора, рекао је да 
је сарадња града са Републич-
ким секретаријатом за расеље-
на лица и миграције на високом 
нивоу.
- Подсјећам да зграда на Пећа-
нима броји 50 стамбених једи-
ница које су већ усељене, двије 

зграде у Рашковцу са 32 и 20 
станова су у завршној фази, из-
грађена су и реконструисана 53 
индивидуална стамбена објекта 
и 20 је још у изградњи на подру-
чју града - додао је Ђаковић.  
Поред изградње путем међуна-
родних пројекaта, Републички 
секретаријат наставља и са ре-

довним програмом рјешавања 
питања избјеглих и расељених 
лица на подручју града Прије-
дора. За потпуно рјешавање пи-
тања водовода и канализације у 
насељу Јањића пумпа издвојено 
је 130.000 КМ, уз одређено су-
финансирање Града Приједора. 

ПРАВНУ ПОМОЋ ЗАТРАЖИЛО 
671 ЛИЦЕ 

М. Шодић

У ПРИЈЕДОР УЛОЖЕНО ОКО 7.600.000 КМ 
Републички секретаријат за расељена лица и миграције

Републички секретаријат за расељена лица и миграције и некадашње 
министарство до сада су у Приједор, путем бројних пројеката и про-
грама, инвестирали око 7.600.000 КМ, поручено је након састанка Марка 
Аћића, вршиоца дужности директора Републичког секретаријата, и Ми-
ленка Ђаковића, градоначелника Приједора  

Породице у становима 
остају за живота, a у кон-
цепту социјалног стано-
вања насљеђивање није 
могуће. Град може одлу-
чити да насљеднике и 
даље остави у могућно-
сти кориштења тих ста-
нова, након смрти носи-
оца станарског права.

Усељење у августу и октобру 

Б. Дакић

Жељко Шкондрић, 
предсједник Градске изборне комисије

Канцеларији за 
пружање правне 
помоћи у Градској 
управи Приједор, у 
првих шест мјесеци 
ове године, обра-
тило се 671 лице. 
Свим странкама 
пружена је правна 
помоћ у усменом и 
писаном облику из 
бројних области 

Таксе су ослобођене најугроженије категорије становништва 

Драгица Плавшић Стојановић: 
у порасту тужбе за развод 

М. Шодић
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Тим поводом Тим поводом

Стимулисање се односи 
на породиље, новорођен-
чад, помоћ брачним па-
ровима у поступку вантје-
лесне оплодње и куповини 
прве стамбене јединице, 
те подршку ученицима и 
студентима. 
- Из Фонда за наталитет 
за свако новорођено дије-
те исплаћује се по 400 
КМ, имамо и грант за ван-
тјелесну оплодњу. Град 
субвенционише и кама-
те на стамбене кредите 
за младе брачне парове 
који су купили некретнину 

на територији Приједора. 
Помаже и удружења која 
се баве пронаталитетном 
политиком и рад Дјечијег 
вртића “Радост”. Имамо и 
грант за талентоване уче-
нике - појаснио је Стевица 
Дроњак, шеф Одсјека за 
образовање, здравстве-
ну и социјалну заштиту и 
НВО. 
Град Приједор у наредном 
периоду планира да изра-
ди локалну пронаталитет-
ну политику, како би имала 
институционални оквир 
и како би се јасно знало 
ко спроводи и доноси ове 
мјере. За наредну годину 
планираће се и додатна 
буџетска средства, од-
носно дефинисање нових 
буџетских ставки и гран-
това за пронаталитетну 

политику. 
- Тежимо ка томе да има-
мо позитиван природни 
прираштај, да у нашем 
граду имамо што више но-
ворођене дјеце, да школе 
и вртићи буду пуни, те да 
млади остају овдје - додао 
је Дроњак. 
Град Приједор подржава 
пројекат “Поносна картица 
2020 - цијена минус за 3+”, 
који проводи Фондација 
“За живот” из Бања Луке 
и за који влада велико 
интересовање родитеља. 
Картица је намијењена по-
родицама са троје и више 
дјеце, којом могу да оства-
ре попуст на услуге и про-
изводе код правних лица у 
РС. 

Градски буџет
ЗА МЈЕРЕ ПРОНАТАЛИТЕТНЕ 
ПОЛИТИКЕ ОКО МИЛИОН КМ 

М. Шодић

Дрaшкo Рeндић, 
дoскoрaшњи прeдсjeдник 
Грaдскoг oдбoрa НДП-a у 
Приjeдoру, приступиo je 
Сoциjaлистичкoj пaртиjи. 
Toм чину присуствoвaлo je 
нajвишe рукoвoдствo СП-a, 
кoje je пoручилo дa oчeкуjу 
дoбрe избoрнe рeзултaтe 
кaкo у Приjeдoру тaкo и у 
другим лoкaлним зajeдни-
цaмa у РС. Сoциjaлистичкa 
пaртиja у свoм дjeлoвaњу 
усмjeрeнa je нa чoвjeкa, и 
тo je jeдaн oд кључних рaз-
лoгa збoг кojeг сe oдлучиo 
нa приступaњe oвoj стрaн-
ци, пojaсниo je Рeндић.
- Други вaжaн рaзлoг су 
oдлични oднoси сa Сo-
циjaлистичкoм пaртиje Ср-
биje, јер дoбрa сaрaдњa сa 
мaтицoм je кључ oпстaнкa 
Рeпубликe Српскe. Taкoђe, 
прeлaзaк вeћeг брoja мojих 
кoлeгa и приjaтeљa у СП 
приje три гoдинe, тaкoђe je 
утицao нa мojу oдлуку дa 
им сe придружим  - истиче 

Рeндић.
Њeму  je дoбрoдoшли-
цу пoжeлиo прeдсjeдник 
СП-a Пeтaр Ђoкић, кojи je 
нaпoмeнуo дa oвo нe знa-
чи дa ћe бити нaрушeни 
oднoси сa НДП-oм, вeћ дa 
у свojим рeдoвимa жeлe 
људe сa пoлитичким квa-
литeтoм и eнтузиjaзмoм с 
кojим би рaдили нa дoбрo-
бит грaђaнa.
- Зa нaс je oд вeликoг 
знaчaja дa je у Приjeдoру, 
приje нeкoг врeмeнa, гру-
пa члaнoвa НДП-a пришлa 
СП-у. Mи смo oтвoрeни зa 
сaрaдњу сa грaђaнимa и 
сa пoлитичким пaртиjaмa 
сличнe oриjeнтaциje кao 
штo je нaшa - рeкao je 
Ђoкић.
Сaм дoлaзaк Рeндићa у 
рeдoвe сoциjaлистa joш 
jeдaн je пoкaзaтeљ дa je 
СП у Приjeдoру дaнaс 
стaбилнa пaртиja, рeкao 
je Игoр Књeгињић, прeд-
сjeдник приjeдoрскoг Грaд-

скoг oдбoрa oвe стрaнкe. 
Сoциjaлисти биљeжe рaст 
у Избoрнoj jeдиници 1, a 
структурa Стрaнкe ниje 
прeтрпjeлa никaкву штeту 
oдлaскoм пojeдинaцa у 
прeтхoднoм пeриoду, пoру-
чиo je Душкo Mилунoвић, 
прeдсjeдник Рeгиoнaлнoг 
oдбoрa СП-a у oвoj избoр-
нoj jeдиници.
- Свaкoг дaнa нaм при-
лaзe нoви члaнoви, мoждa 
упрaвo зaтo штo нaс je 
нaпустиo тaj лoшиjи диo. 
Mи у Приjeдoру oчeкуjeмo 
дoбрe рeзултaтe. Имaмo 
млaду и дoбру eкипу, кoja 
je дoпуњeнa нoвим иску-
ствoм и увjeрeн сaм дa 
ћe бити oствaрeн избoрни 
циљ, a тo су три oдбoрникa 
- пoручиo je Mилунoвић.
Штo сe тичe oдржaвaњa 
избoрa, СП je зa тo дa сe 
oни oдржe у нoвeмбру, 
кaкo je и прeдвиђeнo, кaзao 
je Ђoкић дoдajући дa нe 
жeлe дa учeствуjу у пoли-
тичким игрицaмa oкo тeр-
минa. Социјалистичка пар-
тија ћe нa избoримa имaти 
oдбoрничкe листe у 70 oп-
штинa и грaдoвa у БиХ, дoк 
ћe у 21 имaти кaндидaтe зa 
нaчeлникe oпштинa, нaвeo 
je Слoбoдaн Прoтић, прeд-
сjeдник Изршнoг oдбoрa 
oвe пaртиje. Oн je нaглaсиo 
дa нa избoрe нe иду рaди 
мaндaтa и дa би нeким 
влaдaли, вeћ дa сe бaвe 
oзбиљнoм пoлитикoм кoja 
миjeњa живoт нa тeрeну. 

ДРAШКO РEНДИЋ НOВИ ЧЛAН 
СOЦИJAЛИСTИЧКE ПAРTИJE

Полагањем вијенаца 
код централног спомен-
обиљежја „За крст часни“ 
и пред бистом доктора Јо-
вана Рашковића, оснива-
ча СДС-а, Градски одбор 
Приједор Српске демо-
кратске странке обиљежио 
је крсну славу Петровдан. 
-  Обиљежавамо 30 година 
постојања Српске демо-
кратске странке, која је по-
ставила темеље ове наше 
Републике Српске и оста-
вила нам у аманет да је чу-
вамо и пазимо. Као Град-
ски одбор СДС-а, узели 
смо на себе велики терет 
да, уз одређене политичке 
партије, помогнемо нашем 
граду да крене у бољу и 
свјетлију будућност. Ми 
ћемо, заједно са привред-
ницима, новинарима и 
свим грађанима, помоћи 
нашем Приједору да из-
градимо град онакав какав 
нам треба те се потрудити 

да наша омладина остане 
на овим просторима - по-
ручио је предсједник Град-
ског одбора Милан Тубин.
Као народни посланик, он 
је рекао да ће тражити од 
Владе РС да третира При-
једор равноправно као и 
друге локалне заједнице:

-  Да нас Влада не кажња-
ва, него да нам помогне. 
У том правцу ћемо ићи у 
будућности, према бољем 
животу грађана - изјавио је 
Милан Тубин.
Он је подсјетио да, због 
актуелне епидемиолошке 
ситуације, СДС ове године 
славу обиљежава скром-
није, без окупљања за 
славском трпезом.
- Чланство ове странке 
досљедно ће пратити све 
оно што су им у аманет 
оставили Јован Рашковић, 
Радован Караџић и остали 

великани Српске демо-
кратске странке, а ми ћемо 
се потрудити да будемо 
достојни њихове величине 
- нагласио је Милан Тубин.

И поред тешке ситуације 
у којој се привредници 
тренутно налазе, у при-
једорском „Cromexu“ не 
посустају. Поред електрич-
них мотора «Tорини», на 

тржиште су недавно из-
бацили нови производ, Е-
бајк, електрични бицикл. 
Ријеч је о превозном сред-
ству које више личи на 
мотоцикл, али све остале 

карактеристике има као 
бицикл са помоћним елек-
тричним мотором, а пости-
же брзину од 25 километа-
ра на сат, па је практичан, 
како за одрасле, тако и за 
дјецу, јер за његово кори-
штење у саобраћају не 
треба возачка дозвола.
- Он је модерног дизајна, 
једноставан за одржавање 
и изнад свега врло еконо-
мичан зато што је на елек-
трични погон и врло пра-
ктичан за градску вожњу 
- појаснио је Енес Пехлић, 
директор «Cromexa», и до-
дао да је цијена овог елек-
тричног бицикла доста 
нижа од претходног њи-
ховог производа, електро 
мотора «Торини». Елек-
трични бицикл се већ на-
лази у продаји, по цијени 
од 2.300 КМ.

Град Приједор спро-
води значајне мје-
ре пронаталитетне 
политике, за шта је 
из буџета за ову го-
дину издвојено око 
милион КМ 

СДС ОБИЉЕЖИО КРСНУ СЛАВУ 
И 30 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА

Д. С.

У спровођењу мјера пронаталитетне политике 
Приједор међу водећим градовима у РС 

Стевица Дроњак

Ове године без славске трпезе

З. Ј.

Социјалисти очекују добар резултат

Ново из „Cromexa”  

БИЦИКЛ НА ЕЛЕКТРИЧНИ ПОГОН

П. Ш.Пехлић у разговору с новинаром
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ДруштвоДруштво

У посљедње вријеме појачане су 
контроле поштовања мјера које 
је прописао Републички штаб за 
ванредне ситуације. У складу с 
тим, из приједорске Комуналне 
полиције апелују на грађане да се 
придржавају свих прописа, како 
би заштитили себе и друге. Апел 
упућују и привредницима да по-
штују радно вријеме. То се посеб-
но односи на угоститеље, истиче 
Дарко Аврамов, шеф Одсјека Ко-
муналне полиције. 
- Затварање објеката проузроко-
вало је велике штете. Још један 
такав удар на џеп грађана, однос-
но привредника, био би погубан и 
питање је  колико би се људи мо-
гли повратити из тога. Желимо да 
то спријечимо и зато апелујемо на 
грађане да буду савјесни - додао 

је он. 
Одговорност је на појединцу и зато 
је битно да сви будемо савјесни и 
дисциплиновани.
- Привредници, углавном, поштују 
оно што се од њих тражи. Столо-
ви су удаљени, имају средства 
за дезинфекцију. Међутим, доста 
је грађана који не поштују мјере, 
више од троје је често за столом. 
Угоститељ не може растјеривати 
госте и ми ћемо морати писати 
казне за угоститеље, а и госте - 
упозорио је Аврамов. 
Казна за непоштовање мјера је и 
до 1.000 КМ. У Комуналној поли-
цији су нам потврдили да су При-
једорчани несавјесни и по питању 
одржавања живица и растиња у 
двориштима.
- Ми покушавамо да, преко савјета 

мјесних заједница, упозоравамо 
грађанство и да им дамо до знања 
да су обавезни у року од седам 
дана уклонити живице. Уколико 
то не ураде, онда интервенише 
Комунална полиција. Поједине 
мјесне заједнице су се ангажова-
ле на томе, али на одређеним пут-
ним правцима је хаотично стање. 
Често не можемо наћи власнике 
кућа и немамо коме да наложимо 
уклањање растиња - истакао је 
Аврамов.
Додаје да се овакво неодговорно 
понашање грађана убудуће неће 
толерисати, те ће они који не буду 
уклонили живицу у свом дворишту 
морати платити новчану казну у 
износу од најмање 300 КМ. 

У првих шeст мjeсeци oвe гo-
динe, oдржaнo je пoвoљнo 
стaњe бeзбjeднoсти на под-
ручју ПУ Приједор, сaoпштeнo 
je новинарима. Повољна без-
бједносна ситуација одржана 
је иако су у поменутом  пери-
оду полицијски службеници 
били додатно усмјерени на 
поступање у складу са ситу-
ацијом насталом ширењем 
вируса корона, рекао је начел-
ник Полицијске управе Прије-
дор Сретоја Вујановић. Он  је 
подсјетио на кризну ситуацију 
у мају, када је дошло до упо-
требе ватреног оружја према 
полицији. Тада су ангажовани 
доста велики ресурси МУП-
а РС да би, након девет сати 
блокаде објекта, припадници 
полиције успјешно ријеши-
ли задатак, без угрожавања 
ичије безбједности. За првих 
шест мјесеци 2020. године 
евидентирано је 449 кривич-
них дјела, што је за 54 дјела, 
односно 10 % мање у односу 
на исти период прошле го-
дине. Проценат расвијетље-
ности кривичних дјела по не-
познатом извршиоцу је висок 
и износи 66% док је укупна 
расвијетљеност кривичних 
дјела износила 87%.  

- Дошло је до пада кривичног 
дјела тешка крађа за 20% и 
евидентираних крађа за 30%. 
Што се тиче имовинских кри-
вичних дјела, издвојићу ак-
ције „Инсајдер“ и „Лавиринт“ у 
којима је расвијетљено више 
кривичних дјела тешке крађе 
и једно кривично дјело разбој-
ништва. Све то допринијело 
је повољнијем безбједносном 
амбијенту - рекао је Вујано-
вић. 
У наведеном периоду евиден-
тирана су 23 кривична дјела и 
20 прекршаја из области злоу-
потребе опојних дрога.
- Оперативним радом у акцији 
кодног назива „Плантажа“, 
прије неколико дана смо на 
подручју Приједора открили 

засад биљке која изгледом 
подсјећа на марихуану. Код 
лица које се доводи у везу са 
овим засадом пронашли смо 
оружје и минско-експлозивна 
средства - изјавио је Вујано-
вић.
Мање је кривичних дјела про-
тив живота и тијела, за око 
40% у односу на упоредни 
период. Из ове области нема 
нерасвијетљених дјела, а  из-
вршено је 26 кривичних дје-
ла. Од тога 22 се односе на 
тјелесне повреде, а четири 
на тешке повреде. Од ових 
26 дјела, три су почињена од 
стране непознатог извршиоца 
и сва су расвијетљена - изја-
вио је начелник Сектора кри-
миналистичке полиције Горан 
Микановић. 
Из области привредног кри-
миналитета евидентирано 
је 36 кривичних дјела, а ма-
теријална штета причињена 
извршењем ових кривичних 
дјела износи преко 1.758.000 
КМ. Из ПУ Приједор напоме-
нули су да је посебан акцент 
стављен на расвјетљавање 
дјела коруптивног карактера. 
У наставку акције „Табако“, 
за шест мјесеци ове године, 
поднесена су два извјештаја 

против четири лица за по-
чињена два кривична дјела 
недозвољене трговине, а из-
вршено је одузимање око 120 
килограма резаног дувана и 
преко 3.100 кутија цигарета 
без акцизне маркице. Стање 
јавног реда и мира било је 
стабилно, а није било значај-
нијег кршења епидемиолош-
ких мјера од стране грађана. 
Начелник Сектора полиције 
ПУ Приједор Марио Милашин 
рекао је да је, у извјештајном 
периоду, из области јавног 
реда и мира укупно евиденти-
рано 449 прекршаја. Сви јав-
ни скупови који су одржани на 
подручју ове управе, протекли 
су без инцидената.

У ЈУНУ НАЈВИШЕ МИГРАНАТА

У првој половини године, на подручју ПУ При-
једор, евидентирано је и контролисано 674 
илегалних миграната, од чега је највише миг-
раната из Пакистана (147) и Марока (138). Нај-
више миграната евидентирано је у јуну, будући 
да су у претходним мјесецима биле појачане 
контроле граница због спречавања ширења 
вируса корона. Евидентирана су три кривична 
дјела кријумчарења људи, а у оквиру акције 
„Египат“, подношењем извјештаја Тужилашт-
ву БиХ, пријављено је пет лица.

Полицијска управа Приједор
ПОВОЉНА 

БЕЗБЈЕДНОСНА 
СИТУАЦИЈА У ПРВОЈ 
ПОЛОВИНИ ГОДИНЕ

З. Ј.

Комунална полиција:
НЕОДГОВОРНОСТ ГРАЂАНА 

НЕЋЕМО ТОЛЕРИСАТИ

Ево читам ових дана како се поје-
дини наши суграђани утркују да 
себе ставе у прве редове као за-
служне грађане нашег града. Ни 
мање, а ни више ме није изнена-
дио наступ нашег суграђанина 
који је себи дао за право да се 
стави иза изградње дистрибутив-
ног центра воћа у Омарској. Чак 
да себе политизује у пројекту којег 
Градска управа (Град Приједор) и 
Агенција за економски развој гра-
да Приједора, уз велику подршку 
воћара града Приједора окупље-
них у локалном удружењу воћара 
и воћарској задрузи “Кооператива” 
Приједор, мукотрпно раде и ових 
дана приводе крају. 
Немају они информацију ни гдје 
се налази дистрибутивни цен-
тар, не знају ни у којој је фази из-
градње, али знају лијепо причати 
како су они заслужни што ће воћа-
рима сутра бити боље. Нису они 
били ту кад је Приједор био иза 
својих воћара који су претрпјели 

катастрофалне штете настале 
усљед мраза. Нису они били ту 
кад је градоносни облак потукао 
све што се могло потући по нашој 
Козари, али су дошли пар дана 
након тог догађаја и дали изја-
ве за новинаре како ће се штете 
настале усљед града санирати. 
Комисије су се раштркале по на-
шем подручју како би што прије 
пописале и процијениле насталу 
штету. Нема информација да је 
ико од оштећеног становништва 
био и обештећен, бар се нису ме-
дијски пропратили. Можда је неко 
и обештећен, али...
Ко је уз наш Град био кад је тре-
бала да се ради дезинфекција чи-
тавог нашег подручја? Воћари су 
били ти који су даноноћно вршили 
своју преузету обавезу и дужност 
у знак захвалности за све досад 
учињено према воћарима од стра-
не Града Приједора. Сви задруга-
ри из ПЗ “Кооператива” су учест-
вовали у комплетној дезинфекцији 

нашег града и читавог нашег како 
ужег тако и ширег подручја. 
Заборавили су да Град Приједор 
годинама помаже своје воћаре 
кроз разне подстицајне мјере како 
при подизању нових засада воћа, 
тако и при одржавању већ засно-
ваних засада. Да је Град Приједор 
изашао са званичном информа-
цијом и да је први човјек нашег 
града ту информацију изнио нашој 
јавности, воћари би то прихвати-
ли, али да те информације износе 
ови што се хвале по друштвеним 
мрежама, е то, господо, воћари не 
прихватају и неће никада прихва-
тити. 
Имаће воћари нашег града свог 
кандидата којег ће моћи да бирају 
и подрже на предстојећим избо-
рима, а који ће радити у интересу 
свих нас, а не ради само свог лич-
ног или нечијег интереса. 
Ето толико за почетак.

Уjeдињeнa Српскa у 
Приjeдoру нa лoкaлнe 
избoрe излази сaмoстaл-
нo сa свojoм oдбoрнич-
кoм листoм, сaoпштeнo 
je нa кoнфeрeнциjи зa 
мeдиje Грaдскoг oдбoрa 
oвe стрaнкe. Цeнтрaлнoj 
избoрнoj кoмисиjи БиХ 
приjaвили су кaндидaту-
ру зa грaдoнaчeлникa и 
спрeмни су зa рaзгoвoр 
с кoaлициoним пaрт-

нeримa кaкo би имaли 
зajeдничкoг кaндидaтa, 
нaвeo je Нeнaд Mejaкић, 
прeдсjeдник Грaдскoг oд-
бoрa УС Приjeдoр.
- У случajу нeуспjeхa тих 
прeгoвoрa, ми смo спрeм-
ни дa имaмo свoг кaн-
дидaтa зa грaдoнaчeл-
никa, али смaтрaмo дa 
трeбa нaпрaвити вeлики 
фрoнт кaкo би сe у При-
jeдoр дoниjeлe пoзитивнe 

прoмjeнe и грaд у нaрeд-
нe чeтири гoдинe крeнуo 
узлaзнoм путaњoм - изja-
виo je Mejaкић.
Oн je нaпoмeнуo дa ћe 
прoстoр нa oдбoрнич-
кoj листи дoбити млaди 
и oбрaзoвaни људи, jeр 
пoлитикa УС je дa млaди 
oстaну дa живe и рaдe у 
РС. Из oвe стрaнкe пoру-
чуjу дa oчeкуjу дoбaр из-
бoрни рeзултaт, тe дa ћe 
имaти oдбoрникe у грaд-
скoм пaрлaмeнту, aли 
нису жeљeли дa лицити-
рajу брojкaмa. Нe жeлe 
свaђe и кoнфликтe, aли 
нeћe сe либити дa искa-
жу свoje нeзaдoвoљствo, 
пoручуje Mejaкић.
- Видjeли стe нa 
пoсљeдњoj сjeдници 
грaдскe скупштинe, кaкo 
oвaj сaзив кojeм je тo мo-
ждa билo и пoсљeдњe 
зaсjeдaњe, зaдужуje грaд 
зa скoрo дeвeт милиoнa 
мaрaкa. И тo су учини-
ли свjeсни eкoнoмскe и 
oпштe ситуaциje у кojoj 
сe нaлaзe грaд и РС. 

Смaтрaмo, aкo сe вeћ 
трeбaлo зaдуживaти, дa 
je тo трeбaлa учинити 
нoвa влaст нaкoн избoрa, 
кoja ћe имaти врeмeнa дa 
тe инвeстициje oпрaвдa - 
кaжe Mejaкић. 
Рaд нa тeрeну и прику-
пљaњу пoтписa пoкaзao 
je дa имajу пoдршку у 
нaрoду, рeкao je сeкрeтaр 
приjeдoрскoг ГO УС Жaр-
кo Кoвaчeвић.
- Имaћeмo листу oд 
35 људи. Бићe тo зa-
нимљивa кoмбинaциja 
млaдoсти и искуствa из 
свих слojeвa друштвa. 
Вoдићeмo зaнимљиву 
и инoвaтивну кaмпaњу. 
Приjeдoру ћeмo пoнудити 
нeкe другe тeмe и другa-
чиjи нaчин рaзмишљaњa, 
пa ћeмo видjeти дa ли ћe 
тo грaђaни прeпoзнaти - 
изjaвиo je Кoвaчeвић.
Из oвe пaртиje пoзвaли 
су грaђaнe дa пoдржe 
њихoву листу нa прeд-
стojeћим избoримa.

Б. Дакић

Писма читалаца
ПОЈЕДИНЦИ СВОЈАТАЈУ ПРОЈЕКАТ ГРАДСКЕ 

УПРАВЕ ЗАРАД ПОЛИТИЧКИХ ПОЕНА

Уjeдињeнa Српскa
НA OДБOРНИЧКOJ ЛИСTИ ПРEДНOСT MЛAДИMA

З. Ј.

Далибор Јовић
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Друштво Друштво

Због повећаног броја не-
измирених рачуна за утро-
шену воду, у градском 
„Водоводу“ у посљедњих 
неколико мјесеци биљеже 
губитке. Да би зауставили 
пад наплате, у овом пред-
узећу су се одлучили на 
акцију искључења неодго-
ворних потрошача, рекла 
је Александра Пашалић, 
извршни директор „Водо-
вода“ за економске посло-
ве.
- У овом шестомјесеч-
ном периоду забиљежен 
је проценат наплате од 
85 одсто, што је значајно 
мање у односу на исти 
период претходне године, 
када је тај проценат био 92 
процента - рекла је Паша-
лићева.
По њеним ријечима, 
искључењу са водоводне 
мреже неће подлећи само 
неплатише, већ и лица 
која нису у датом року об-
авила уградњу водомјера 

и изградила водомјерни 
шахт. Такође, на подручју 
града Приједора почела 
је уградња секундарних 
водомјера на даљинско 
очитавање, потврдили су 
у “Водоводу”. Овај сис-
тем очитавања потрошње 
воде и те како ће олакша-
ти посао радницима овог 
предузећа, а односи се 
на стамбене зграде. Осим 

тога, ријеч је о реалнијем 
приказу потрошње воде, 
тврди Пашалићева.
- Поједини потрошачи су 
на колективном, а поје-
дини на секундарном во-
домјеру и уколико се на 
секундарном не очита по-
трошња, то терети остале 
потрошаче на колектив-
ном водомјеру. Дигитални 
водомјери ће нам омо-
гућити стварно очитавање, 
како секундарних, тако и 
колективних водомјера - 
појаснила је она и додала 
да трошкове уградње во-
домјера на даљинско очи-
тавање сноси “Водовод”.
Из овог предузећа апе-
лују на потрошаче да у 
најкраћем року испуне 
своје законске обавезе, јер 
ће у супротном против њих 
бити поднесени прекршај-
ни налози уз искључење 
са водоводне мреже.

П. Ш.

СЛИЈЕДЕ ИСКЉУЧЕЊА
Пала наплата за утрошену воду

СРНА

Угоститељски радници у 
Републици Српској траже 
од надлежних да проду-
же радно вријеме угости-
тељских објеката за сат 
времена. То би им, кажу, 
много значило, нарочито 
у љетним мјесецима и ви-
кендом, када људи касно 
излазе из куће. 
- Када би радили викендом 
до 24 часа, то би већ био 
неки помак и доста би нам 
значило - рекао је Горан 
Дакић, предсједник Удру-
жења угоститеља из При-
једора. 
Приходи су ионако мини-
мални, јер кафићи и ресто-
рани два мјесеца никако 
нису радили, каже Радо-
ван Суртов, власник Мо-
тела “Ле Понт”. У воду су 
пале и наде да ће љетна 
сезона поправити негати-
ван тренд. Угоститељи се 
хватају за сламку спаса, 
па би им, како кажу, сат 
времена дужег рада много 
значило. 

- Када прођу ова два мје-
сеца и љетна сезона, ако 
ту не будемо имали прихо-
да, тешко ћемо се извући 

на јесен. Мислим да ће 
јесен бити јако тешка, да 
ће доћи и до отпуштања 
радника. Зато апелујем 
на људе који одлучују о 
томе да нам помогну. Апе-
лујем и на инспекторе да 
буду мало флексибилнији. 

Мјере треба поштовати, 
али морају знати да ми од 
овога живимо - нагласио је 
Суртов.

Подсјећамо, садашње рад-
но вријеме угоститељских 
објеката је до 23 часа, уз 
поштовање мјера које је 
прописао Републички штаб 
за ванредне ситуације.

ЉЕТНА СЕЗОНА НИКАД ГОРА

Угоститељи апелују да се 
продужи радно вријеме

“Претпоставка је да су разлози 
оваквом тренду у организованом 
и систематичном приступу пре-
венцији малољетничког преступ-
ништва, умреженом и коорди-
нисаном дјеловању институција 
које се баве овом проблемати-
ком и стварању услова за адек-
ватнију примјену законских одре-
даба које регулишу ову област”, 
наведено је у извјештају.
У 2019. години евидентирано је 
четворо дјеце млађе од 14 го-
дина, 26 старијих малољетника 
и 13 млађих малољетних лица, 
док је у 2018. години било десе-
торо починилаца млађих од 14 
година, седам млађих и 28 ста-
ријих малољетника.
“Више пажње се мора посветити 
раној дијагностици и интервен-
цији односно дјеци млађој од 14 
година, код којих су присутни по-
четни облици асоцијалног пона-
шања, као и интензивнијем раду 
са родитељима, односно јачању 
капацитета породице и враћању 
породичних вриједности и мо-
ралних норми у оквире адекват-
ног васпитања дјеце”, наведено 
је у извјештају.
У извјештају је указано да је еви-
дентна потреба запошљавања 
стручних радника социјалних 
дјелатности у полицији, суду или 
тужилаштву, како би се расте-
ретили органи старатељства у 
поступцима узимања изјава и 
саслушавања дјеце и малољет-

них лица, будући да су стручни 
радници били присутни у поли-
цијској станици у 49 случајева 
кривичних дјела у којима су ма-
лољетна лица починиоци, жртве 
или свједоци кривичних дјела.
“Забрињавајуће је да велики број 
предмета није судски окончан, 
односно нису изречене васпитне 
мјере. Током 2018. године изре-
чене су четири мјере и 11 наред-
би о непокретању поступка, а у 
2019. десет поступака је оконча-
но наредбом о непокретању по-
ступка, док је изречен само један 
укор Општинског суда у Санском 
Мосту у прекршајном поступку. 
Основни суд у Приједору нам 
није доставио ниједно рјешење 
о изреченој мјери, иако су на 
све захтјеве уредно достављени 
тражени подаци о малољетнику 
и приједлог мјере”, наведено је у 
извјештају.
Акциони план за спречавање и 
сузбијање малољетничке де-
линквенције и примјену алтерна-
тивних мјера на подручју града 
Приједора 2018-2019. године до-
нијела је Скупштина града При-
једора као наставак активности 
из Акционог плана 2014-2016, 
који је настао у оквиру УНИЦЕФ-
овог пројекта “Правда за свако 
дијете - заштита дјеце изложене 
ризику и дјеце у контакту са пра-
восудним системом у БиХ”. 

МАЛОЉЕТНИЧКА ДЕЛИНКВЕНЦИЈА У БЛАГОМ ПАДУ

Александра Пашалић: 
проценат наплате 

од 85 одсто

ТЕШКА ЈЕСЕН
- Када прођу ова 
два мјесеца и љет-
на сезона, ако ту не 
будемо имали при-
хода, тешко ћемо 
се извући на јесен. 
Мислим да ће јесен 
бити јако тешка, да 
ће доћи и до от-
пуштања радника 
- рекао је Радован 
Суртов, власник 
Мотела “Ле Понт”.

Б. Дакић

Дијаспоре нема, приходи значајно умањени

На подручју Приједора лани су забиљежена 43 случаја малољет-
ничке делинквенције, и то 23 кривична дјела и 20 прекршаја, док 
их је у претходној години било 45 - 27 кривичних дјела и 18 прекр-
шаја, подаци су извјештаја о спровођењу Акционог плана за спре-
чавање и сузбијање малољетничке делинквенције и примјену ал-
тернативних мјера на подручју Приједора 2018-2019.
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ПРИЈЕДОРСКИ
ИНФОРМАТОР

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

Ослушкује:
Радомир Речевић

ТРЕЋЕ УХО

ВОДОРАВНО: 1. Присталице Мартина Лутера, 9. Недо-
вољно, 10. Приједорска развојна агенција, 12. Јадран-
ско полуострво, 14. Човјек који живи безбрижним жи-
вотом, 15. Старогрчки град-држава, 17. Индустријска 
биљка, 18. Ознака пречника, 19. Издвојен дио новинског 
текста, 21. Општинска лига (скр.), 23. Агамемнонов син, 
24. Девето слово азбуке, 25. Организација УН за храну 
и пољопривреду, 27. Узвик негодовања, 28. Лудолфов 
број, 29. Насилно одвођење, 31. Присвојни придјев 32. 
Манекенка Кембел, 33. Мочвара, 34. Мали кип. 

УСПРАВНО: 1. Каубојски конопац, 2. Преко мјере, 3. 
Град у Италији, 4. Други самогласник, 5. Ранко Прера-
довић, 6. Арбитража (скр.), 7. Један геолошки период, 
8. Савршенство, 9. Апарат за појачавање звука, 11. Гу-
битак памћења, 13. Врста угља, 16. Страх пред наступ, 
20. Фудбалски савез Аустрије, 22. Презиме Омер паше, 
26. Овојница, повез, 28. Отвор на кожи, 30. Перуанска 
пјевачица Сумак, 31. Један шаховски завршетак, 33. 
Ономатопеја гласа овце, 35. Двадесет седмо слово 
абецеде.   

Р. Речевић

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ

На данашњи дан, 
17. јула 1963. године 
рођен је легендарни 
Финац  Мати Никенен, 
највећи ски-скакач 
свих времена, који је 
побјеђивао све про-
тивнике осим себе 
и алкохола. Био је 
четвороструки олим-
пијски шампион, свјет-
ски рекордер и једини 
скијаш-летач који је ос-
војио свих пет великих 
такмичења у скијаш-
ким скоковима.
“Летећи Финац” је у 
периоду од 1980. до 
1990. године домини-
рао на свим скијаш-

ким летаоницама 
освајајући углавном 
златне медаље, а ку-
риозитет је да само на 

свјетским првенстви-
ма има пет најсјајнијих 
одличја, једно сребро 
и три бронзе. Четири 

пута је побјеђивао у 
укупном поретку Свјет-
ског купа, док је два 
пута освајао турнеју 
Четири скакаонице. 
Укупно је имао 46 по-
бједа, а чак 76 пута 
нашао се на подијуму. 
Током бурног живота 
у којем се борио са 
алкохолизмом и дија-
бетесом, (умро је у 55. 
години)  био је и поп-
звијезда, стрипер, ка-
фански забављач, па и 
затвореник и власник 
“хот-лајн” агенције.   

Р. Р. 

ЗАНИМЉИВОСТИ

***
Јуриј Гагарин, први човјек у свемиру, био 
је висок само 155 центиметара. 

***
Жене су лакирале нокте још у старом 
Египту, прије четири хиљаде година! 

***
Професионална ватрогасна чета постоја-
ла је још у старом Риму.

***
Примитивни човјек из Јужне Африке (а. 
Африканус) био је висок око 130 центиме-
тара и тежак 45 килограма.

***
Стабло банане високо 4,5 метара расте у 
врту Томаса Логана из Силвер Спрингса у 
држави Мериленд, САД. 

***
Неке врсте обада могу летјети брзином од 
1.300 километара на час. 

1917. - Британска краљевска 
кућа промијенила име Сакс-
Кобург-Гота у Виндзор због 
антињемачког расположења у 
Британији.

1918. - Бољшевици стрељали 
царску породицу Романов.

1955. - Волт Дизни у Анахајму 
отворио први Дизниленд.

1963. - Рођен Мати Никенен, 
фински ски скакач.

1975. - Амерички и совјетски 
васионски бродови „Сојуз 19“ и 
„Аполо 18“ спојили се у Земљи-
ној орбити.

1984. - Рускиња Светлана Са-
вицкаја постала прва жена која 
је „прошетала“ свемирским 
простором изван летјелице.

1994. - Бразил на Свјетском 
фудбалском првенству у САД 
освојио четврту шампионску 
титулу.
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Рјешење из прошлог броја: квадрант, дуал, ареал, 
Остап, Толе, Барток, лек, е, активист, рм, аерат, о, мио, 
мит, ар, артикл, кна, Наоми, тест, Шкендија

КОРОНА ИЗЈАВЕ  
Свечано изјављујемо да нисмо ограничени.

Само су нам затворили границе.

ТУЂА ШУМА 
Каква „алфа“, какви „смедеревци“?! 

Огревно дрво најбоље грије кад је из туђе 
шуме. 

ПИТАЛИЦА  
- Шта је најопасније? - пита један читалац. 

Ех, шта?! Празна пушка и још празнија глава.

ДИЈАГНОЗА ДАНА 
Ово је нестваран живот! 

Само су ударци стварни.

ВИШЕ И БОЉЕ  
Људи великог срца би могли и више и боље! 

... Да им је пунији новчаник и уноснији 
банковни рачун.

КАПИТАЛ СНОВИ 
Кад наши људи оду трбухом за крухом, вјерују у 

брз повратак.
... А онда узму стамбени кредит и моле бога да 

их сахране у завичају.

Сјећање: Мати Никенен, фински скијаш-скакач

И ПОСЛИЈЕ НИКЕНЕНА - НИКЕНЕН 

Нико као он: Мати Никенен

На поштанским маркама Финске и других земаља 



Приједорски пензионери 
дочекани су домаћин-
ски у Бањи „Врућици“, уз 
кафу, ракију и освјежење. 
Кратка пауза по доласку 
искориштена је да се ин-
формишу о обавезним 
превентивним епидеми-
олошким мјерама које у 
овој бањи примјењују због 
вируса корона. На улазу 
у хотел, обавезно је мје-
рење температуре те но-
шење маске и дезинфек-
ција руку. Приједорчанка 
Рада Карајица није крила 
добар осјећај због дола-
ска у бању. 
- Лијепо је, 
фин је ам-
б и ј е н т 
и ми-

слим да ћемо се сви од-
морити. Ово је прелијепа 
бања. Не могу, а да се не 
захвалим Удружењу пен-
зионера које нам је омо-
гућило да дођемо овдје, 
да се одморимо, а такође 
и Градској управи и градо-
начелнику који суфинан-
сирају наш боравак - ре-
кла је Карајица.
Приједорчанин Бошко Пе-
јић сретан је што је добио 
прилику за бањско-кли-
матско лијечење. Каже да 
је у Бањи „Врућици“ био 
прије пет година.
- Сваких пет година неко 

од нас добије прилику 
да по повољним 

условима ко-
ристи бањско 
л и ј е ч е њ е . 
Бања ми 
много зна-
чи, посебно 
сада. Ту се 
опоравим и 
р е х а б и л и -
тујем - ре-
као је Пејић 
и з р а з и в ш и 

з а х в а л н о с т 
Удружењу пен-

зионера, али и 
Граду Приједору 

који им је то 
омогућио. 

- Осјећај 
је пре-

д и -
ва н . 
У 

овом прелијепом тури-
стичком центру дочекали 
су нас љубазни домаћини, 
али и лијепо вријеме, што 
ме баш радује - каже Перо 
Гверо. 
На питање да ли се плаши 
короне, каже да има опре-
за, али не и страха те да 
ће се придржавати мјера. 
У Бању „Врућицу“ већ 
четврти пут долази Миља 
Сладаковић.
- Презадовољна сам. 
Увијек ми је лијепо, па 
и моја препорука онима 
који то могу и испуњавају 
услове, да обавезно дођу. 
Неће се покајати, већ 
само добро одморити - 
каже Миља. 
Пензионере је у име 
Здравствено-туристичког 
центра Бања „Врућица“ 
поздравила и угодан бо-
равак им пожељела Ми-
лијана Керић, ПР Цент-
ра. Каже да је сарадња с 
Удружењем пензионера 
града Приједора на за-
видном нивоу.
- Ми имамо сјајну са-
радњу. Слободан Брдар је 
човјек који је дуго година с 
нама и ми се трудимо да 
члановима Удружења 
пензионера, на чијем 
је он челу, омогућимо 
што боље услове за 
медицинску рехабили-
тацију. Од њих имамо 
само позитивне по-
вратне информације 
и драго нам је што 

су нам поклонили своје 
повјерење у периоду пан-
демије. Досад смо радили 
без било каквих проблема 
и надамо се да ће тако 
бити и убудуће - каже Ми-
лијана и напомиње да су 
у овој бањи, и прије 
пандемије вируса 
корона, инси-
стирали на 
наглашеним 
хигијенским 
мјерама.
- Увијек 
нам је то 
био импе-
ратив, а 
сада смо 
те хи-
гијенско-
санитар -
не мјере 
само до-
датно поја-
чали. Рад 
у нашем 
здравстве-
н о - т ур и -
стичком 
це н -

тру одвија се уз пошто-
вање свих хигијенско-епи-
демиолошких мјера. Госте 
увијек на дочеку упозора-
вамо да поштују те мјере 
- напомиње Керићева.  
Слободан Брдар, пред-

сједник Удружења 
пензионера града 

Приједора, под-
сјећа да ће ове 

године у Бањи 
„Врућици“ бо-
равити око 
150 пензио-
нера: један 
број преко 
Удружења, 
а један са-
мофинан -
с и р а њ е м . 

Додаје да 
сарадња са 

З д р а в с т в е -
но-туристич -
ким цент-

ром Бања 
„Врући-

ца“ траје преко 15 годи-
на, а интензивније од 
2007. године откад је он 
на челу Удружења те 
захваљујући Граду 
Приједору који је 
подржао програм-
ска опредјељења 
р еха б и л и та -
ције чланова 
У д р у ж е њ а 
пензионера. 
Брдар до-
даје да се 
још није до-
годило да 
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Чланови Удружења пензионера града Приједора, ових дана, бораве у Бањи „Врућици“ код Теслића. Прва група 
остаје до суботе, 18. јула, а потом на десетодневни опоравак одлази још један група најстаријих Приједорчана. 
Бањско лијечење организовало је приједорско удружење, уз значајну помоћ Града Приједора, који суфинанси-
ра трошкове за одређен број припадника најстарије популације

Приједорски пензионери

ОДМОР ЗА ТИЈЕЛО И ДУШУ

у Бањи „Врућици“

Бошко Пејић: 
боравак у бањи много значи

► Ове године у Бањи „Врућици“ боравиће око 150 
пензионера: један број преко Удружења пензионера 
Приједор, а један самофинансирањем. Сарадња са 

Здравствено-туристичким центром Бања „Врући-
ца“ траје преко 15 година.

Рада Карајица: прелијепа бања
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М. З.

је пензионер који је 
боравио у овој бањи 
имао било какву 
примједбу на осо-
бље, смјештај 
или на исхрану 
која је пажљи-
во прилагођена 
корисницима. 
- Удружење 
п е н з и о н е р а 
града При-
једора једи-
но је које 
на овакав 
начин, за-

хваљујући Граду, помаже 
своје чланове. Важно је 
рећи да уопште не бара-
тамо новцем. Ми само по-
средујемо преко спискова 
Удружења пензионера, а 
бања испоставља рачун 
који плаћа Град. То је врло 
битно и на тај начин је сте-
чено велико повјерење, 
јер  нико не поставља пи-
тање ко ће и када платити 
- каже Брдар.
Превоз пензионера до 
бање, који плаћа Удру-
жење, организован је у 
складу с препорукама 
градског Штаба за ван-
редне ситуације. Тако 
су, умјесто једног, због 
физичке дистанце мо-
рали послати два ауто-
буса. Преко Удружења 
пензионера, на бањском 
опоравку ове године бо-
равиће 347 пензионера. 
Поред двије групе у бањи 
„Врућици“, пет група ће 
боравити у „Мљечаници“. 
Удружење пензионера 
града Приједора тренутно 
броји око 13.880 чланова, 
од укупно 15.000 пензи-
онера колико их живи на 
подручју Приједора.

У „ВРУЋИЦУ“ ПОВОЉНО С ТУРИСТИЧКИМ ВАУЧЕРИМА 

У Бањи „Врућици“ осмишљени су пакети који се могу користити с ту-
ристичким ваучерима Владе РС. Милијана Керић, ПР ЗТЦ Бања „Врући-
ца“, појашњава да, поред редовних, нуде здравствене и велнес програ-
ме. Ријеч је о акцијским аранжманима, љетном и поподневном одмору 
и опуштању. То су пакети на бази три, четири и пет ноћења. Туристички 
ваучер се може искористити ако имате резервисана три ноћења, а ако 
долазите с неким, морате имати резервисана четири ноћења. „Љетно 
опуштање“ је на бази три полупансиона и кошта 240 марака, „поподнев-
ни одмор“ је 290 марака са четири полупансиона  и „љетни одмор“ од 
пет полупансиона износи 419 марака. Сви ови пакети су у Хотелу „Кар-
диал“. То подразумијева и кориштење отвореног и затвореног базена и 
још неких додатних садржаја - каже Милијана Керић. 
Неки од разлога за долазак у ову бању су термоминерална вода, једна 
од ријетких на Балкану, која је погодна за кардиоваскуларне болеснике. 
- Имамо и медицинску рехабилитацију коју овдје успјешно проводимо 
већ стотину година, ту је и прекрасна природа, чист ваздух, велнес, 
спорт, отворени и затворени базени... Укратко, увијек смо у служби 
здравља - поручује Милијана.

Перо Гверо: 
опрез због короне, али страха нема

Миља Сладаковић долази четврти пут 

 Срдачан дочек уз освјежење
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Свакодневно у овој ветеринар-
ској станици обаве најмање 
једну до двије операције ситних 
или крупних животиња. По рије-
чима Александра Медића, нај-
чешће је у питању стерилиза-
ција или кастрација паса, која је 
бесплатна захваљујући програ-

му стерилизације коју проводи 
организација „Дог Траст“. 
- Ми смо партнерска амбуланта 
са „Дог Траст“ и уз њихову подр-
шку радимо свакодневне сте-
рилизације и кастрације паса. 
Интервенције су потпуно бес-
платне, како за власничке псе 
тако и луталице - каже Медић.
Пси и мачке су најчешћи кућни 
љубимци, али и најчешћи па-
цијенти ове ветеринарске ста-
нице, каже Младен Кадић 
додајући да се број 

крупне и ситне стоке из године 
у годину смањује, али зато рас-
те број кућних љубимаца. Што 
се тиче обољења, најчешће су 
кожне болести. 
- Најчешћа су кожна обољења, 
између 70 и 80 посто. Појављују 
се углавном у љетном периоду, 

а узроци су разни кожни парази-
ти - каже Кадић. 
Врло честе интервенције су 
компликовани захвати. По рије-
чима Кадића, код женки паса 
најчешће се изводи царски рез, 
јер поједине мале врсте нису у 
стању окотити се природним пу-
тем. Слично је и код великих жи-
вотиња, гдје је неопходна помоћ 
ветеринара приликом телења.
- Имали смо знатан број других 
интервенција, међутим наше 
могућности овдје су скром-
не, пошто нисмо опремљени 
савременим дијагностичким 
уређајима. Зато такве случајеве 
упућујемо у Бања Луку - каже 
Кадић.
Посебно интересантно је да 

грађани у ову ветеринарску ста-
ницу све чешће доносе кућне 
љубимце који имају одређене 
здравствене проблеме. 
- Многи посједују птице, прије 
свега папагаје и канаринце, али 
наши пацијенти су неријетко и 
хрчци, морска прасад и друге 
разне егзотичне животиње. Ипак 
мачке и пси доминирају. Све ово 
нам говори да се свијест наших 
људи промијенила, да су поче-
ли више да воде бригу о кућним 
љубимцима и да воле живо-
тиње. Ту се подразумијева дру-
гачији однос према животињама 
луталицама које су и у програму 
бесплатне стерилизације и ка-
страције како би се смањио њи-
хов број - наводи Медић.
Процес једне операције у вете-
ринарској станици је приближ-
но сличан оном у болницама. 
Припреме за стерилизацију се 

обављају као и код људи, поја-
шњава Кадић.
- Пса доносимо у просторију за 
припрему операције. Даје му 
се анестезија, у уста поставља 
цријево за дисање, а потом га 
носимо на операциони сто, гдје 
се поставља на леђа, веже, очи-
сти и стерилише дио тијела гдје 
се врши хируршки захват. Сво 
вријеме ветеринарски техничар 
прати рад срца, а кад се завр-
ши операциони захват, пас се 

буди. Такве операције су увијек 
успјешне - каже Кадић.
За умор ови ветеринари не знају. 
Позиви за помоћ болесним жи-
вотињама или онима којима се 
неки природни процеси иском-
пликују, свакодневни су дању 
и ноћу. Не одбијају позиве већ 
по дојави одмах одлазе како би 
помогли животињама јер, како 
кажу, овај посао раде зато што 
су љубитељи животиња.
- За позив ветеринара сам се 
одлучио, јер сам од малих ногу 
волио животиње. Зато сам за-
вршио средњу ветеринарску 

школу, а након тога студирао 
ветерину у Београду. Пуно сам 
научио на факултету, али иску-
ство је нешто друго. Ту се човјек 
усаврши. Што више искуства и 
рада у овој професији, тиме ве-
теринар постаје бољи стручњак 
- каже Медић који и сам има кућ-
не љубимце, једног пса и четири 
мачке.
Младен Кадић такође је завр-
шио средњу ветеринарску шко-
лу, а потом студирао у Београду.

- Тежак је то факултет, тражи 
много одрицања, али када не-
што волиш, онда ништа није 
тешко. Животиње волим од ма-
лих ногу, па је вјероватно и то 
био један од разлога што сам се 
одлучио за овако хуман позив. 
Жао ми је што нисам у могућ-
ности да се више усавршавам 
у овој области, али у складу са 
могућностима идемо некако у 
корак са временом и новинама 
које се појављују у овој струци - 
каже Кадић.

Ветеринарска стани-
ца “МК-ВЕТ” у Коза-
рцу, за десет година 
постојања, изградила 
је велико повјерење 
не само код мјеш-
тана овог насеља и 
околних села него и 
шире. Доктори вете-
рине Младен Кадић 
и Александар Медић 
кажу да су њихови 
пацијенти бројни: од 
кућних љубимаца до 
живине, крупне и сит-
не стоке. Лијечење 
животиња, како твр-
де, понекада захтије-
ва компликоване опе-
рације

НАЈЧЕШЋА КОЖНА ОБОЉЕЊА

Број крупне и ситне стоке смањује се из го-
дине у годину, али зато расте број кућних 
љубимаца. Најчешћа су кожна обољења, из-
међу 70 и 80 посто. Појављују се, углавном, 
у љетном периоду, а узроци су разни кожни 
паразити. 

ПРОМИЈЕНИЛА СЕ СВИЈЕСТ ГРАЂАНА

- Многи посједују птице, прије свега папагаје 
и канаринце, али наши пацијенти су неријет-
ко и хрчци, морска прасад и друге разне ег-

зотичне животиње. Ипак мачке и пси домини-
рају. Све ово нам говори да се свијест наших 

људи промијенила, да су почели више да воде 
бригу о кућним љубимцима и да воле животиње 
- истиче Медић.

Ветеринари Младен и Александар - стручњаци за лијечење свих животиња

ПСИ И МАЧКЕ 
НАЈЧЕШЋИ ПАЦИЈЕНТИ 

П. Ш.

Стерилизација паса постала рутински посао

На операционом столу сваки дан понеки пас или мачка

Пацијенти неријетко 
хрчци и морска прасад
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Јечам је ратарска култура која се, одмах 
након пшенице, узгаја на највећим повр-
шинама на приједорској регији. Под је-
чмом се сваке године нађе око 1.600 хек-
тара. Могло би се генерално рећи да је на 
подручју приједорске регије жетва јечма 
већ у завршној фази. Данијел Егић, руко-
водилац приједорске Канцеларије Ресора 
за пружање стручних услуга у пољопри-
вреди при Министарству пољопривреде, 
шумарства и водопривреде Републике 
Српске, каже да је са приједорских поља 
скинуто скоро 90 одсто ове житарице. 
Остале су још неке површине које су за-

сијане у накнадним роковима. Егић каже 
да се ове године може очекивати и соли-
дан род пшенице. Влага у пшеници је још 
велика, око 20 процената, па је препорука 
да се са жетвом пшенице још мало саче-
ка. Он је додао да су пшенице које су за-
сијане у оптималном року тренутно у јако 
доброј кондицији и стабилног здравстве-
ног стања, тако да би род могао бит на-
тпросјечан. Иначе, добар род јечма је ако 
је са једног хектара пожњевено 4,5 тона, а 
за пшеницу 5 тона.  

 Ноћ мирна, застрашујуће тиха као многе у задње вријеме у којој смо ми 
обични смртници, овоземаљци слушали њену тишину. Размишљам, уплашено слу-
шам, нешто гледам па опет исто...
 И тако сваке ведре ноћи сједим на неколико квадрата мале терасе другог 
спрата са погледом у оном правцу гдје Сунце иде на починак...
 Мала столица, она излетничка стара на расклапање, добро очувана, још 
се не да, удобна је и добро ме држи. Питање је само колико ћемо још дуго да се 
дружимо  на овако малом простору, ко ће прије да попусти? Хоћемо ли заједно и 
храбро издржати све ове сабласно тихе ноћи за које је тешко рећи када ће проћи?
 У мраку и тишини ноћи често гледам једну сјајну звијезду, ко зна колико 
велику и колико далеку...Они који „све знају“ кажу да је то Венера, народски речено 
звијезда Даница, можда Сјеверњача, можда... Није ни важно на крају како је зову, 
како јој је име, битно је да нас гледа и прати, забринуто посматра...
 Мени лично оно друго име, како народ каже Даница, некако ми је ближе, 
љепше, драже, топлије... Чини ми се да би се са Даницом могло разговарати, не-
што је питати...
 О чему ли сада та небеска блистава љепотица размишља, да ли нас овако 
мале, сићушне, изгубљене и уплашене још увијек гледа, шта мисли о нама, овозе-
маљцима, о нашој судби?
Таман када сам скупио довољно храбрости да ту раскошно свијетлу и гиздаву, да-
леку даму нешто питам, изненада се појави неки сиви, ружни облак, неки сивоња 
те нам дрско замрачи видике...
Сивоња је, ипак, негдје брзо одлутао, а Она опет бљесну пуним сјајем, помало тре-
пће као да намигује онако одважно, сигурно, супериорно и као да пита: “Реци, мали 
човјече, штА те мучи, шта се тамо дешава, осјећам да се нечега плашиш, реци!”
Збуњено је гледам и ћутим, ћути и Она. Није ваљда да мисли да јој се удварам и 
зато ћутим, и да немам храбрости да јој то кажем. Јест да ми је драга и да ми се 
свиђа тај њен сјај, то што нас сваке ноћи посјети и гледа... Кажу опет они што „све 
знају“ да нас Она, њено величанство и по дану гледа, али ми њу не можемо видјети.
Дакле, нека ноћна луталица изгледа да воли само оне праве ноћне феште, може 
јој се, велика је, снажна, има више имена, може да се прерушава-маскира, недо-
кучива је...
Ја са ове терасице хоћу само нашто да је питам: да ли зна ко нас је овакве какви 
смо послао, искрцао, одбацио, истоварио на ову нашу лијепу Земљу, када и зашто? 
Да ли смо некада и некоме били баласт, па нас се тај неко хтио отарасити? Када 
смо овамо стигли, какви смо били ако смо уопште били, на шта смо личили када 
смо се сада изобличили? И још нешто, може ли Она тако велика, моћна, сјајна, да 
одува ову наказну, крезаву сподобу која се корона зове, тамо негдје одакле се не 
може никада вратити?
Ето, то сам само хтио да је питам! Ова данашња строгоћа не дозвољава ми да јој 
приђем ближе, јер физичка дистанца које се морамо придржавати, спријечава и 
сваки покушај приближавања, остаје нам једино онлајн договарање, а ја се у то и 
такво комуницирање слабо разумијем, а не знам ни како се Она ту сналази? Шта 
да се ради, остаје нам само да се гледамо са дистанце!
Ко зна, можда једног лијепог дана та далека љепотица Венера или Даница, или .., 
испуни моја-наша очекивања, да будемо бољи, хуманији, нормалнији без вирусо-
маније, корономаније и људске мегаломаније?!
Можда ће нам једног дана наша Даница нешто и објелоданити, нешто што до сада 
нисмо знали? Ко зна?

                                                                        Драган Топић

Према ријечима старјешине Одреда 
Ернеста Бадњевића, на кампу бора-
виће 50 приједорских извиђача, узраста 
од 10 до 25 година. 
- Циљ интеретничког мировног волон-
терско љетног кампа је да охрабри от-
ворени дијалог, сарадњу и волонтерски 
ангажман између учесника из различи-
тих средина, те промовише јединство 
и пријатељство извиђача из цијелог 

свијета - каже Бадњевић, додајући да 
је интеретнички камп покренула Амба-
сада Сједињених Америчких Држава, 
дајући тиме нове могућности адолес-
центима и младима у БиХ да добију 
свој простор и вријеме како би радили 
заједно у мјешовитим групама, кори-

стећи методе вршњачког образовања 
које примјењују извиђачке организа-
ције под слоганом „Један свијет - Једно 
обећање“.
- Наше искуство са претходних кампова 
показало је да се стопа размјене мла-
дих, након сваког кампа, повећава за 
два до пет одсто у подручјима која су 
обухваћена Пројектом - рекао је он.
Бадњевић је истакао да су приједорски 

извиђачи редовни учесници овог љет-
ног кампа, али и комплетног пројекта 
„Један свијет“ већ пуних седам година, 
те да су од 2012. године у њему заједно 
са извиђачима из Зенице. 

ПРИЈЕДОРСКИ ИЗВИЂАЧИ 
НА БОРАЧКОМ ЈЕЗЕРУ

Звијезда Даница

ДОБАР ПРИНОС ЈЕЧМА

Жетва стрних жита

П. Ш.

П. Ш.

Приједорски Одред извиђача „Др Младен Стојановић“ и 
ове године  учествоваће на Интеретничком  кампу „Је-
дан свијет“ који ће бити одржан на Борачком језеру од 2. 
до 10. августа

Одред извиђача  „Др Младен Стојановић“ идуће године 
обиљежава 100 година извиђаштва у Приједору. На овај јуби-
леј Град Приједор може бити поносан, додао је Ернест Бадње-
вић, с обзиром да је заједно са Тузлом, те давне 1921. године, 
био први град у тадашњој Краљевини Срба, Хрвата и Слове-
наца у којима су биле формиране извиђачке организације.

На интеретничком кампу ће учествовати 50 приједорских  извиђача

Охрабрити отворени дијалог и 
волонтерски ангажман

Приједорски извиђачи редовни 
учесници љетног кампа



12. 17. јул 2020. “Козарски вјесник”

АгенцијеАгенције

Министар просвјете и култу-
ре Републике Српске Ната-
лија Тривић изјавила је да 
су у току припреме за на-
ставу која ће 1. септембра 
у Републици Српској почети 
у школским клупама, али да 
ће Министарство поступити 
по препорукама и мјерама 
Министарства здравља и 
социјалне заштите и Ин-
ститута за јавно здравство. 
Према њеним ријечима, 
најважније је да организа-
ција наставе буде најбољи 
модел који ће задовољити 
и образовну и здравствену 
компоненту у образовању у 
условима које намеће вирус 
корона.
“Тражићемо најбоље рје-
шење у складу са оним што 
буде диктирала епидемио-
лошка ситуација. Свакако 
ћемо до краја јула дефи-
нисати јасне смјернице за 
наставни процес у новој 
школској години, као и мјере 
заштите од вируса корона 
у образовним установама”, 
рекла је Тривићева за “Еу-
роблиц”.
Она је подсјетила да је Ми-
нистарство, у сарадњи с 
Републичким педагошким 
заводом, РТРС и 410 прос-

вјетних радника, у веома 
кратком временском перио-
ду обезбиједило несметано 
одвијање васпитно-образов-
ног процеса током панде-
мије.
“Настава на даљину реа-
лизована је веома успјеш-
но, на чему честитам свим 
просвјетним радницима, 
ученицима и њиховим роди-
тељима. Добра страна на-
ставе на даљину јесте што 
су стечена нова и корисна 
искуства у кориштењу свих 
расположивих дигиталних 
алата, те што је значајно 
унапријеђена комуникација 
и однос између ученика и 
наставника”, навела је Три-
вићева.
Она је нагласила да ће од 
наредне школске године 
подстицати развијање повје-
рења и одржавање постиг-
нутог нивоа комуникације 
између ученика и настав-
ника и послије одржавања 
редовне наставе у учиони-
цама.
“Ако је ученику потребна 
додатна подршка и поја-
шњење, наставници треба 
да буду на располагању и 
послије редовне наставе”, 
истакла је Тривићева. 

Припадници Полицијске упра-
ве Приједор су из саобраћаја 
искључили 37 пијаних возача у 
акцији појачане контроле учес-
ника у саобраћају, са акцентом 
на контролу возача под дејст-
вом алкохола. 
“Због утврђене концентрације 
алкохола у крви у количини 
већој од 1,5 промила, према 
осам возача примијењена је 
мјера задржавања лишењем 
слободе у трајању до 12 ча-

сова”, саопштено је из Поли-
цијске управе Приједор.
Током акције санкционисано 
је и 28 учесника у саобраћају 
због почињених других прекр-
шаја из области безбједности 
саобраћаја, који нису били 
акценат контроле. Локалну 
акцију су полицијске станице 
Полицијске управе Приједор 
реализовале између петка и 
суботе, 10. и 11. јула, те суботе 
и недјеље, 11. и 12. јула. 

Извор: СРНА

РАСПИСАН ТЕНДЕР ЗА 
КАНАЛИЗАЦИЈУ И АСФАЛТ У 

ЈАЊИЋА ПУМПИ
Град Приједор расписао је тендер за изградњу канализационе мреже и асфалтирање пута 
у насељу Јањића пумпа, укупне вриједности 125.000 КМ. Процијењена укупна вриједност 
оквирног споразума је 42.735,04 без ПДВ-а за канализацију, а 64.102,57 без ПДВ-а за ас-
фалт. Ријеч је о отвореном поступку, критеријум за додјелу уговора је економски најповољ-
нија понуда, а рок извршења радова један је од поткритеријума. Рок за пријем понуда је 
4. август. 

Жена, која се уто-
пила у ријеци Сани 
у Приједору, иден-
тификована је и 
ријеч је о Прије-
дорчанки Д.Б. /69/, 
потврђено је из По-
лицијске управе. 
Тијело жене про-
нађено је у суботу 
у ријеци, а доктор 
Дома здравља 
је утврдио да је 
смрт наступила 
утапањем. Њено 
тијело су извукли 
припадници град-
ске Територијалне 
ватрогасне једини-
це, а из полиције 
су навели да на 
лицу мјеста нису 
пронађени трагови 
кривичног дјела. 

У ТОКУ ПРИПРЕМЕ ЗА НАСТАВУ У ШКОЛСКИМ КЛУПАМА
Министарство просвјете

ЗА ВИКЕНД ИЗ 
САОБРАЋАЈА 

ИСКЉУЧЕНО 37 
ПИЈАНИХ ВОЗАЧА

ИДЕНТИФИКОВАНА ЖЕНА 
КОЈА СЕ УТОПИЛА 

У РИЈЕЦИ САНИ

Фото infoprijedor.ba
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ЗдрављеЗдравље

Док су многе европске земље 
увјерене да су пребродиле ко-
рона-кризу и настоје да се што 
прије врате нормалном животу, 
239 научника из разних под-
ручја су у стручном часопису 
Clinical Infectious Diseases обја-
вили упозорење: здравствене 
установе и Свјетска здравст-
вена организација требало би 
много озбиљније него до сада 
да узму у обзир опасност од 
преношења вируса преко та-
козваних аеросола. Аеросоли 
су најситније честице и капљи-
це воде које лебде у ваздуху. 
Мање су од пет микромета-
ра. Кад људи издишу, говоре, 
смију се или пјевају, у ваздуху 
који издахну налазе се чести-
це које се несметано шире по 
читавој просторији. Веће ка-
пљице брзо падну на под, али 
оне најситније могу да лебде 
још сатима, нарочито у затво-
реним просторијама. Ако у 
таквој просторији борави једна 
заражена особа, она за кратко 
вријеме може да зарази бројне 
друге људе – чак и ако никад 
нису имали директан контакт. С 
обзиром на јавни апел 239 на-
учника, сад је и Свјетска здрав-
ствена организација спремна 
на промјену својих препорука. 
И она увиђа “назнаке доказа” 
да се нови корона-вирус може 
пренијети и преко ваздуха, 
каже Марија ван Керков, тех-
ничка директорка у СЗО заду-
жена за пандемију Ковид 19. 
На основу нових сазнања би и 
смјернице СЗО за борбу про-
тив корона-вируса морале да 
буду прилагођене. Још прије 
мјесец дана СЗО је морала 
да ревидира своју препоруку 
у вези са заштитним маскама. 
Научна истраживања показала 
су да се корона-вируси прено-
се прије свега преко аеросола. 
“Имамо разлога да вјерујемо 
да се слично понаша и вирус 
SARS-CoV-2, и да су аеросоли 
главни пут за преношење виру-
са”, наводи се у апелу који су 
потписали стручњаци већином 
с подручја хемије, физике и 
техничких наука, а мање виру-

солози и медицинари. Актуел-
не мјере заштите - прање руку, 
ношење заштитних маски, др-
жање растојања - првенствено 
су усмјерене на спречавање 
преношења вируса преко већих 
капљица и директног контак-
та. Али, то није довољно. На 
могућност преноса преко ае-
росола до сада није довољно 
указивано, оцјењују научници. 
Потписници апела захтијевају 
редовно и ефикасно провје-
травање просторија свјежим 
ваздухом - али би циркулацију 

ваздуха требало избјегавати, 
нарочито у јавним зградама, 
школама, канцеларијама, бол-
ницама и старачким домовима. 
Постојећи системи за провје-
травање требало би да буду 
надограђени системима који 
ваздух исисавају, филтрирају 
или који уз помоћ ултраљуби-
частог свјетла убијају вирусе. 
Али прије свега би требало 
избјегавати препуне просто-
рије и велика окупљања људи 
у затвореним просторијама. То 
важи не само за барове и ре-

сторане, већ и за јавне зграде 
и средства јавног саобраћаја. 
Изненадна учесталост инфек-
ција корона-вирусом приликом 
посјета баровима и рестора-
нима, али и приликом наступа 
хорова, показује да се инфек-
ција вјероватно преноси пре-
ко аеросола. С тим се слаже 
и проф. др Клеменс Вентнер, 
директор Одељења за инфек-
тологију и тропску медицину на 
клиници Швабинг у Минхену, 
иако није међу потписницима 
апела. Могуће је да је “више-

струка циркулација нефилтри-
раног ваздуха за хлађење” у 
кланицама довела до уче-
сталог ширења зараза, каже 
Вентнер. Тај љекар сматра да 
мјере које научници предлажу 
у апелу имају смисла и очекује 
да ће и СЗО кориговати своје 
препоруке. “С обзиром на раст 
броја заражених у свијету и 
истовремено попуштање мјера 
ограничења кретања у неким 
земљама, пожељно би било 
да Свјетска здравствена ор-
ганизација позове да се више 
води рачуна о аеросолима. А 
са научне тачке гледишта то 
је и неопходно”, каже проф. др 
Вентнер. Сигурно је да је на 
почетку епидемије била пре-
цијењена опасност од прено-
шења вируса преко површина 
које додирујемо, каже профе-
сорка за инфективне болести 
на Универзитету у Женеви, 
докторка Изабела Екерле, која 
такође није потписница апела. 
А са друге стране, потцијење-
на је опасност од преношења 
ваздухом у близини инфици-
раних особа (на породичним 
окупљањима, пробама хорова 
или у спортским дворанама).
Корона-вирус није класични уз-
рочник болести који се преноси 
аеросолима - као оспице или 
водене козице, каже докторка 
Екерле.
“Такав сценарио се не може 
очекивати код вируса SARS-
CoV-2”, додаје она. 
Професионалне маске катего-
рије FFP3 могле би да спријече 
преношење заразе аеросоли-
ма, али препорука становништ-
ву да носи такве маске нити 
има смисла, нити је остварива, 
каже љекарка. “Мислим да се 
мора поступати прагматично 
и сазнања која досад имамо 
о том вирусу преточити у сми-
слене препоруке које је могуће 
спровести. Сходно томе треба-
ло би да буду забрањена ма-
совна окупљања у затвореним 
просторијама”, каже професор-
ка за инфективне болести са 
Универзитета у Женеви.

Који је најчешћи начин преношења вируса корона?

Све чешће увођење об-
авезе да људи носе ма-
ске у јавном простору 
ради заштите од виру-
са корона отворило је 
питање да ли је визир 
једнако ефикасан, пише 
Lepa&Srećna. Маска је 
многима непријатна, 
имају осјећај да их дру-
ги не разумију док го-

воре, топло им је и није 
тако лако дисати. Зато 
танка закривљена пла-
стика коју причвршћује-
мо испред усана и носа 
оставља мало више сло-
боде, па се многи радије 
одлучују за визир умје-
сто маске. Према истра-
живању из 2014. године, 
визири могу да блокирају 

заразне капљице скоро 
до 96 одсто. Међутим, 
визир не може да зашти-
ти од ситнијих честица, 
као што је аеросол, јер 
њега можемо да удахне-
мо ако не носимо маску. 
Такође, маском додатно 
штитите и друге ако сте, 
евентуално, заражени. 
Зато је најсигурнији на-
чин заштите ипак маска, 
а комбинација маске и 
визира је, такође, ве-
ома ефикасна. Ово је, 
уједно, начин на који се 
штите медицински рад-
ници. Све је више дока-
за да вирус SARS-CoV-2 
може да уђе и кроз сузне 
путеве и нападне очи, а 
тако и угрози читав ор-
ганизам. Зато је важна 
не само заштита уста и 
носа, већ и читавог лица. 
Уз све то, неопходно је 
строго водити рачуна да 
се контаминираним ру-
кама не додирују лице, 
уста, нос и очи.

(klix.ba)

(Deutsche Welle)

Флаша за воду која се 
користи сваки дан, ле-
гло је бактерија, а по-
себно је опасан дио из 
којег се пије, односно 
који директно наслања-
мо на уста. Флашу би 
требали прати сваки дан 
и то врло детаљно, а по-
времено се мора убаци-
ти и у машину за прање 
суђа. Један од савјета 
који чујемо сваког љета 
када стигну топли дани 
јесте управо да увијек 
крај себе имамо фла-
шицу воде како бисмо 
остали хидратизирани. 
Како пише Delish, флаше 
за вишекратну употре-
бу морају се стално чи-
стити и дезинфицирати, 
тврди Janily Hutchings, 
стручњакиња за сигур-
ност хране. Обичан де-
терџент за прање суђа 
и топла вода довољни 
су за одржавање флаше 
чистом и за уклањање 

бактерија. Оставите да 
се потпуно осуши, а при-
је кориштења пребри-
шите је крпом. Ипак, ако 
је флашица попримила 
неугодан мирис, треба 
се мало више потрудити. 
Узмите сода бикарбону и 
воду и напуните флаши-
цу у омјеру 50:50. Оста-
вите да стоји десет мину-

та, а након тога изрибајте 
четкицом за прање фла-
шица. На крају све добро 
исперите топлом водом и 
оставите да се осуши на 
зраку. Једном седмично 
можете флашицу детаљ-
није очистити са сода би-
карбоном.

Да ли визир штити исто 
колико и маска

(lepaisrecna.rs)

Колико често требате прати 
флашицу с водом и како је 

најбоље дезинфиковати

Научници су упозорили Свјетску здравствену организацију да у 
смјерницама за борбу против корона вируса није довољно узета 
у обзир опасност од ситних честица које лебде у ваздуху. Сад је и 
СЗО уочила ту опасност
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ОгласиАгенције

Обавезе које су Градска управа 
Приједор и “Водовод” преузели 
Уговором о пружању јавних вод-
них услуга већином су испуњене, 
а оно што је остало недовршено 
јесте успостављање цијене услу-
га у складу са тарифном методо-
логијом и потписивање уговора 
са потрошачима због испуњења 
законске обавезе и због ажури-
рања података. “У процедури је 
израда методологије креирања 
цијене водних услуга и одводње 
отпадних вода, чији ће приједлог 
бити упућен Скупштини града на 
усвајање”, наводи се у извјеш-
тају о реализацији уговора који 
су Град и “Водовод” потписали 
прије три године. Планирано је 
да се захтјев за промјену ције-
не са детаљним образложењем 
поднесе Скупштини града у 
првом кварталу ове године, али 
је та активност одгођена због 
ванредне ситуације узроковане 

епидемијом вируса корона. Због 
истог разлога касни и нова од-
лука о водоводу и канализацији. 
На њеном се нацрту интензивно 
радило лани с обзиром на то да 
је важећа одлука застарјела, а 
било је планирано да га одбор-
ници Скупштине града Приједо-
ра разматрају у првој половини 
ове године. Према Приједлогу 
дугорочне рационализације рад-
них мјеста и оптимализације 
радних процеса у приједор-
ском “Водоводу” предвиђено је 
смањење броја радника на 96 
чиме би се постигао стандард од 
једног до 1,2 запослена на 1.000 
становника. У 2014. години било 
је 115 запослених, док је 2019. го-
дина завршена са 102 радника, а 
предузеће је испоштовало и об-
авезу привременог мораторијума 
на запошљавање. У 2016. години 
покривеност популације услугом 
водоснабдијевања износила је 

68,53 одсто, а лани 79,37 одсто, 
покривеност популације услугом 
канализације у истом периоду по-
расла је са 32,24 на 45,01 одсто, 
неприходована вода смањена 
са 79 на 75,81 одсто, а процент 
наплате увећан са 84,33 на 96,19 
одсто. Док стварни губици воде 
настају због кварова на цијеви-
ма, прикључцима и резервоари-
ма односно физичког цурења у 
водоводном систему, привидни 
су узроковани неовлаштеном по-
трошњом, нетачним мјерењем и 
грешкама при прикупљању и об-
ради података, те се стога врши 
планска замјена водомјера. Тако 
је у насељу Косови успоставље-
но даљинско очитање свих водо-
мјера, а на исти начин одрађена 
је и једна стамбена зграда са 41 
станом, те је у протекле три го-
дине знатно смањена испумпана 
количина воде односно губитак је 
са 80 одсто смањен на 73 одсто. 

ПРОМЈЕНА ЦИЈЕНА ВОДЕ И КАНАЛИЗАЦИЈЕ 
КАСНИ ЗБОГ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

У БиХ је у овој години увезе-
но више од 9.000 тона отпада у 
вриједности од око три милиона 
КМ, а ријеч је углавном о папиру 
за прераду, отпадном жељезу које 
се претапа и остацима пластичне 
масе, пише “Глас Српске”. У Сек-
тору за царине у Управи за инди-
ректно опорезивање /УИО/ БиХ 
навели су да је у БиХ дозвољен 
увоз отпада само за прераду или 
енергетску искористивост, али 
не и ради депоновања. Према 
подацима овог сектора, у првој 
половини године у БиХ је увезе-
но 826.168 килограма отпадног 
папира за рециклажу, 6,44 мили-
она килограма отпадног жељеза 
за претапање, као и 1,47 милиона 
килограма отпадака, струготина и 
остатака пластичне масе, те отпа-
да који је класификован под оста-
ло. Подаци показују да су лани у 
БиХ стигла 1,72 милиона килогра-
ма папира за рециклажу, 15,71 
милион килограма жељеза за 
прераду и 4,02 милиона килогра-
ма остатака пластичне масе. По-
моћник директора УИО Владимир 
Драгичевић појаснио је да је увоз 
отпада у БиХ дозвољен сваком 

привредном субјекту који испуни 
услове прописане ентитетским 
законима о управљању отпадом, 
након чега добија дозволу од над-
лежних министарстава у складу 
са Базелском конвенцијом, чији 
је потписник и БиХ. Он је додао 
да, на основу података Сектора 
за царине, у прошлој и овој годи-
ни није било заплијењених нити 
враћених пошиљки отпада, те да 
УИО нема надлежности за оспо-
равање или поништење дозвола 
за увоз које су издала ентитетска 
министарства. Посљедњи случај 
који је дигао на ноге јавност у БиХ 
јесте увоз отпада из Италије који 
је истоварен у Босанском Грахо-
ву, Дрвару и Бихаћу. Према по-
дацима УИО, фирма “Кром реци-
клажа” увезла је у Дрвар 294.547 
килограма отпада у вриједности 
од 16.126 КМ. Скупштина општи-
не Дрвар је 6. јула одлучила да 
отпад буде хитно измјештен са 
тог подручја, у истрагу се укљу-
чила и Агенција за истраге и за-
штиту БиХ, а мирним протестима 
уклањање увезеног смећа затра-
жили су и грађани. 

БиХ службено није на ЕУ ли-
сти високоризичних трећих 
земаља са стратешким недо-
стацима у свом режиму спре-
чавања прања новца и борбе 
против финансирања терориз-
ма који представљају знатну 
пријетњу финансијском систе-
му Уније, саопштено је из Ми-
нистарства правде у Савјету 
министара. На снагу је сту-
пила Делегирана уредба 
Комисије од 7. јула, којом 
је ревидирана листа ви-
сокоризичних трећих 
земаља, која је у већој 
мјери усклађена и са 
листом Међудржав-
ног тијела за борбу 
против прања новца 
(ФАТФ). Европска ко-
мисија је препознала 
напредак и предузете 
мјере БиХ у овој обла-
сти, те је закључила да 
у овој фази, према до-
ступним информацијама 
БиХ, нема стратешке недо-
статке у режиму спречавања 
прања новца и финансирања 
терористичких активности, али 

ће наставити да прати ефикас-
но спровођење таквих мјера. 
Министарство правде у Савје-
ту министара је кроз свој рад 
у протеклих неколико година 
дало знатан допринос јачању 
система спречавања прања 
новца и фи-

нансирања терористичких ак-
тивности, посебно кроз кључне 
измјене и допуне кривичног за-
конодавства БиХ, те измјене и 
допуне Закона о удружењима 
и фондацијама БиХ. У периоду 
2016-2018. година ово мини-
старство је учествовало у Рад-
ној групи са осам подгрупа, чији 
су чланови били представници 
институција са нивоа БиХ, ен-

титета и Брчко дистрикта, 
која је спровела процјену 

ризика од прања новца и 
финансирање терориз-
ма под покровитељст-
вом Свјетске банке. Из 
Министарства правде 
у Савјету министара 
наглашавају да је ово 
министарство заједно 
са ЕУ кроз пројекат 
“Изградња капацитета 
институција за вођење 

дијалога о јавној поли-
тици са цивилним друш-

твом” успоставило е-ре-
гистар, што је допринијело 

испуњавању услова са ски-
дања БиХ са ФАТФ-ове сиве 
листе ризичних земаља.

УИО У ОВОЈ ГОДИНИ УВЕЗЕНО 
9.000 ТОНА ОТПАДА

БиХ скинута са листе високоризичних 
земаља за прање новца

Извор: СРНА
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Дана 25.7.2020. године 
навршава се једна година 
туге и жалости од смрти наше 
вољене

СТАНЕ БУЧАН
(1946 - 2019)

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

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

13794

Дана 21.7.2020. навршавају се двије тужне године 
откако са нама није наш драги

МИРКО ПУЗИГАЋА
(1947 - 2018)

Бол и туга не мјере се ријечима ни временом, већ 
празнином која је остала послије тебе.
Супруга Ана, дјеца: Биљана, Младен, Младена, 
снахе Виолета и Сандра, зетови Дућа и Роман, 
унучад: Денис, Адриана, Миа, Лука, Данило и Јелена, 
праунучад: Сергеј, Марија и Анастасија 13789

Navršile su se dvije tužne godine od tvog odlaska

MUHAMED ŠEHIĆ
-DADO-

(21.3.1969 - 22.7.2018)
Ne kopni tuga što više nisi sa nama. Pominjemo 

te često.
Bio si  zanesenjak, srce od zlata i vjeran drug 

koji drži datu riječ.
Znao si vrijednost prijateljstva i da je ljudskost 

najveća vrlina.
Naš  Dado, naš drug iz školske klupe, naš biser.

U našim srcima, za sva vremena.
Tvoji drugovi iz razreda, IV1, Građevinska škola (generacija 1983 - 1987)

13791

Navršile su se dvije tužne godine kako sa nama 
nije naš voljeni

MUHAMED ŠEHIĆ
-DADO-

(21.3.1969 - 22.7.2018)

Tvojim rođenjem postali smo porodica, a  tvojim odrastanjem ponosni roditelji.
Sa tvojim odlaskom nestala je toplina, srčanost i osjećajnost.

Tuga ne prestaje, ali je ljubav nadjačava.
Tvoji roditelji i brat 13791

Sjećanje na druga

MUHAMED ŠEHIĆ
-DADO-

(21.3.1969 - 22.7.2018)

Ostao si upamćen po osmijehu,
pozitivnosti i drugarstvu koje je trajalo i u najtežim vremenima.

Tvoj drug Dalmacija sa porodicom 13791

Дана 24.7.2020. навршава се 19 
тужних година од смрти нашег драгог 

и вољеног

ЉУБАНА ПАУКОВИЋА
Вријеме које је прошло, није 

умањило нашу тугу и бол за тобом.

Твоја супруга Стана, породице: 
Пауковић, Пухалић, Радоњић

13787

Дана 19.7.2020. године 
навршава се година 
дана од смрти наше 

драге

СЛОБОДАНКЕ 
ПРПОШ

(1950 - 2019)

С љубављу и поштовањем, чуваћемо те 
у нашим срцима и сјећањима. Била си и 
остала дио нас.

Супруг Млађан са породицом
13783

Дана 19.7.2020. 
навршава се четрдесет 

дана од смрти наше 
драге

СЛОБОДАНКЕ 
(Душан) 
ЦВИЈИЋ

Драга моја Бодо, много ми недостајеш. 
Успомену на тебе чуваће од заборава: сестра 
Мира, Милан и Тања са породицама

13779

Дана 18.7.2020. 
навршава се 40 дана 
од смрти наше драге 
супруге, мајке и баке

САВКЕ 
(рођ. Влачина) 
ХРВАЋАНИН-

САВЕ
У нашим мислима, срцу и души.

Твоји: супруг Дојчин, син Душан, кћерке 
Мира, Љиља и Радмила, унучад Миле, 
Жарко и Вања 13793

Дана 17.7.2020. године 
навршава се пет година 

од смрти наше драге

ДРАГАНЕ ПАНИЋ
Чувамо те као највеће 
благо скривено у срцу, 
тамо заборав не залази. 
Твоји најмилији: кћерке 
Јоца и Слоба, супруг 
Добро 13788

Дана 17.7.2020. године 
навршава се пет тужних 

година откако није са 
нама моја једина кћерка

ДРАГАНА ПАНИЋ
(1968 - 2015)

Увијек ћу те вољети и у 
срцу чувати и за тобом 
туговати. Твоја мама 
Вука 13780

Дана 18.7.2020. 
навршавају се двије 

тужне године откад није 
са нама наш Бурза

ДРАШКО 
БОГДАНОВИЋ

(2018 - 2020)
Увијек ће те се радо 

сјећати
Твоја породица

13786

Дана 25.7.2020. навршава 
се 11 година од смрти нашег 

оца, деде и прадеде

МИЛОРАДА МИЛЕ 
ВЕКИЋА

Из Градине 
(1935 - 2009)

Поносни што смо те имали, 
веома тужни што смо те 
изгубили. Твоја дјеца

13733

Дана 23.7.2020. 
навршава се девет 

година од смрти наше 
драге

ЗЕЈНЕ ДОШЕН

С љубављу, кћерке 
Дејана и Сандра, унук 
Новак и зет Бојан

13781

Дана 17.7.2020. 
навршава се 13 година 
од смрти драге мајке, 

свекрве и баке

СТОЈЕ ВОКИЋ
(2007 - 2020)

Ожалошћени: син 
Сретко, снаха Љиљана 

и унука Анђела
13782

Дана 21.7.2020. навршавају 
се три године од смрти мог 

драгог и вољеног брата

ВАСИЛИЈА ВАСЕ 
ГАЈИЋА

(1950 - 2017)
Драги мој брате, увијек ће 
те се сјећати и вољети твој 
брат Коста, снаха Зора, 
синовци Синиша и Саша са 
породицом 13796
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И Продајем 2 тоне јечма и 2 
тоне кукуруза.
Тел. 052 /370-239 или   
066/254-715

Издаје се пословни про-
стор 47м2, Улица Мухаре-
ма Суљановића 3.
Телефон: 065/518-420 
(001)
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За штампу: Александар Копања, директор

Спорт Огласи

Крсну славу Петровдан 
обиљежили су чланови Ае-
роклуба „Приједор“. Влади-
мир Новаковић, предсједник 
Управног одбора,  рекао је 
да је крсна слава Аероклу-
ба „Приједор“ сваке године 
била у знаку Петровданског 
падобранског купа, али да 
ове године то није случај због 
актуелне епидемиолошке си-
туације.
- Жао нам је што ове године 
нисмо били у прилици уго-
стити нама драге госте из зе-
мље и региона, јер смо због 
погоршане ситуације у вези 

са вирусом корона овог љета 
отказали јубиларни 25.  Па-
добрански куп - рекао је Но-
ваковић и додао да ће Куп, 
ако то буде дозвољавала си-
туација, бити одржан у првој 
половини октобра.  Слав-
ском ручку, поред чланова 
овог клуба, присуствовао је 
и градоначелник Приједора 
Миленко Ђаковић, а у знак 
подсјећања на традицију Па-
добранског купа изведено је 
неколико тренажних падо-
бранских скокова. 

П. Ш.

 „ТОПЛАНА“ а.д. Приједор

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е
 АКЦИЈА ОТКУПА ДУГА УЗ ПОГОДНОСТИ

Управа „Топлана“ а.д. Приједор одлучила је да проведе Акцију  откупа дуга уз погодности

АКЦИЈА -  ОТКУП  ДУГА УЗ ПОГОДНОСТИ, 
проводи се од 01.07.2020. године. 

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

 1. Корисницима који једнократно уплате цјелокупан износ  главног дуга са стањем 
на дан 31.12.2019. године, отписује се 100% износа обрачунате и задужене затезне 
камате, 

 2. Корисници који су утужени, да би остварили погодност коју пружа акција, дуж-
ни су уплатити уз главни дуг и износ судских трошкова за године за које су утужени.

 3. Корисник услуге који уплати авансно наредну сезону гријања закључно до 
15.10. текуће године остварује попуст на авансну уплату од 10%.

 4. Корисник услуге даљинског гријања који редовно плаћа мјесечно задужење до 
25. у текућем мјесецу за претходни мјесец остварује 5% бонуса.

 Позивамо све кориснике услуге гријања пословних простора и стамбених једи-
ница да искористе погодности АКЦИЈЕ ОТКУПА ДУГА и измире своје дуговање према 
Топлани. 

УПРАВА 
„ТОПЛАНА“  а.д.  ПРИЈЕДОР

Протекле недјеље извучени су 
такмичарски бројеви клубова 
за сезону 2020/21. у Првој лиги 
Републике Српске. У борбу за 
шампионску титулу и мјесто у 

Премијер лиги Босне и Херцего-
вине „Рудар Приједор“ кренуће 
из Бањалуке, јер ће у првом 
колу гостовати код „Жељезни-
чар спорт тима“. Почетак сезоне 
заказан је за 8. август. Тренутно 
су у току припреме, а тренер Бо-
рис Савић рекао је да раде на 
успостављању препознатљивог 
стила игре, али да је то дуг про-
цес који захтијева много рада 
и мијењања раније стечених 
навика. Такође, Савић је напо-
менуо да ће настојати, у скла-
ду са могућностима, да доведу 
додатна појачања којима би 
Клуб добио ширину за изазове 
које доноси Шампионат Српске. 
Иако „Рудар“ важи за фаворита, 
Савић сматра да ту улогу мо-
рају доказати на терену.

Недавно је у Бaњaлу-
ци oдржaн чeтрврти - 
зaвршни турнир Стоно-
тенисте лигe Рeпубликe 
Српскe за мушкарце 
гдje je нaступилo пeт 
првoплaсирaних eкипa 
нaкoн три oдигрaнa тур-
нусa. Међу њима је била 
и екипа Стoнoтeнискoг 
клубa „Приjeдoр“, која је 
нa oвoм туниру oдигрaлa 
чeтри мeчa. Од тога су у 
три мeчa били побједни-
ци, док су у једном изгу-
били. СТК „Приједор” био је бољи од СТК „Модрича спин“ (3:0), 
СТК ОСИ „Врбас“ Бања Лука (3:0) и СТК „Сокол“ Брчко (3:0). Једи-
ни пораз Приједорчани су доживјели од стране бањалучког ОСТК 
„Спин“, екипе која је овогодишњи шампион. За „Приједор“ су нa-
ступали Павле Пузигaћa, Петар Вучкoвић, Горан Унчанин и Марко 
Бановић. Ова екипа је на крају такмичења зaузeлa другo мjeстo сa 
11 пoбjeдa и само двa пoрaзa, оба oд бaњaлучког „Спина“.

ОБИЉЕЖИЛИ КРСНУ СЛАВУ - 
ПЕТРОВДАН

Аероклуб „Приједор“

З. Јелић

Ако се по јутру дан 
познаје, онда фудба-
лери „Омарске“ могу 
да очекују добре ре-
зултате у предстојећој 
сезони у Другој лиги 
Републике Српске. 
Наиме, у првом при-
премном мечу „Омар-
ска“ је са 7:0 убједљи-
во побиједила екипу 
„Сводне“. Домаћи тим 
већ у првом полув-
ремену оправдао је 

улогу фаворита, јер се на одмор отишло са високих 5:0. У другом 
полувремену прилика је пружена новим играчима, који су привели 
утакмицу крају са још два поготка. Убрзо је одигран и други меч, 
а овај пут у Омарску је дошла екипа „Слободе“ из Мркоњић Гра-
да. Овај пут противник је био нешто „чвршћи“, али Омаршчани су 
тријумфовали са 3:1. Први гол постигао је Крецељ пред крај првог 
полувремена. У наставку Росић постиже и други гол за „Омарску“. 
Гости су смањили заостатак, голом Мирковића са бијеле тачке. 
Ипак, на крају Врачар тресе мрежу „Слободе“ и ставља тачку на 
овј припремни меч. 

Славском ручку присуствовао и градоначелник

Аеродром Урије

ФК „Рудар Приједор“ 
У БОРБУ ЗА ТИТУЛУ КРЕЋУ 
ИЗ БАЊАЛУКЕ

СТК „Приједор“
ДРУГИ У РЕПУБЛИЦИ 
СРПСКОЈ

ФК „Омарска“
„СЕДМИЦА“ НА ПОЧЕТКУ 
ПРИПРЕМА

Сребро за Приједорчане

Побједама отворили припремни период


