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Мирослав Црнобрња 
узгаја органске купине 
и прерађује их у вино 

КАД ВОЉА 
ЗАСУЧЕ РУКАВЕ, 

А ПЛОДОВИ РАДА 
МОТИВИШУ

И СИНДИКАТ И МЕНАЏМЕНТ 
НАДАЈУ СЕ 
ОЖИВЉАВАЊУ ЉУБИЈЕ 

►Треће овогодишње привремено обустављање 
производње у “Арцелор Митал Приједору” траје од 
20. до 30. августа, а око 750 запослених тај период 
ће провести на чекању или годишњем одмору

►С надом се гледа у четврти квартал, јер је Зеничка 
жељезара жели да тестира руду из Љубије - између 
120 до 150.000 тона. У томе многи виде будућност 
рударења на овим просторима

испоштовали 
захтјеве Зеничке 
жељезаре

обустава рада директно утиче 
на егзистенцију запослених 

КУКОЉ: 

ЈЕЛАЧА:

Мишо Родић:

БОРЦИ У 
ВЕЛИКОМ 
ПРОЦЕНТУ 
ОСТВАРУЈУ 
СВОЈА ПРАВА
Ученици од 1. септембра 
у школским клупама

КОРОНА НАМЕТНУЛА 
НОВЕ УСЛОВЕ ЗА 
ОДВИЈАЊЕ НАСТАВЕ

“Арцелор Митал Приједор” 
привремено обуставио 

производњу и 
отпрему руде
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- Испоштовали смо и прилагоди-
ли нашим околностима њихове 
захтјеве да се заустави висока 
пећ, али и допрема руде - навео 
је Младен Јелача, генерални ди-
ректор “Арцелор Митал Приједо-
ра”. 
- Синдикат и радници свјесни су 
ове ситуације. Ми-
слим да је дру-
ги квартал 
био удар-
ни и да ће 
он, сам по 
себи, имати 
значајне по-
сљедице на 
реализацију 
ц јел ок уп -
ног го-

дишњег плана. То сигурно неће 
бити оно што смо очекивали, 
милион и по тона, али цијеним 
да смо савладали дио који је био 
најтежи - каже Јелача. 
Саша Кукољ, предсједник Син-
дикалне организације “Арцелор 
Митал Приједора”, зна који су 
разлози за обуставу процеса 
рада, но ову мјеру ипак сматра 
непопуларном. Истиче да она 
директно утиче на плате и егзи-

стенцију запослених. 
- Поготово оних који се од-

луче да узму чекање. 
Узрок обуставе је 

смањење процеса 
рада и смањење 
захтјева од стране 
Жељезаре Зеница 
за обимом куповине 
руде. То је међу рад-
ницима непопулар-

на мјера која директно утиче на 
егзистенцију њихових породица 
- истиче Кукољ. 
С надом се зато гледа у четврти 
квартал. Наиме, Зеничка жеље-
зара исказала је жељу да тести-
ра руду из Љубије - између 120 
до 150.000 тона. Ријеч је о пот-
пуно другачијој руди, али ранији 
тестови су показали да се може 
мијешати са рудом из Омарске. 
То је, по  Јелачиним ријечима, 
јединствена шанса која би, како 
истиче, могла одредити будућ-
ност рударења на овим просто-
рима. Мисли на руду из старих 
лежишта љубијских рудника и 
ону из још неотворених попут 
Видрењака. 
- Очекујемо пуну подршку Владе 
РС и надлежног министарства 
за овај пројекат, јер без њихове 
подршке не можемо то направи-

ти - каже Јелача.
- Тражимо 

шансу да то 
буде дуго-
рочна пер-
с п е к т и в а , 
оријентација 
да се Љу-
бија може 

активно 

укључити са оним што тренутно 
имамо у Омарској, а у будућно-
сти, ако буде добрих резултата и 
жеље партнера у цијелом овом 
процесу: и Владе РС и Ком-
паније, да се прави дугорочна 
перспектива у вези са подручјем 
Љубије. То може дати шансу да 
Жељезара покаже да је ово мо-
гуће. Ако би се то показало мо-
гућим, онда треба да се искаже 
интерес и Компаније и локалне 
заједнице и Републике Српске 
да се тражи рјешење и види 
аранжман у коме би се то наста-

вило даље. То не зависи од нас 
овдје у Приједору који радимо, 
већ од људи који ће донијети од-
луку. Потрудићемо се да тестови 
буду добри, да би они подржали 
такво размишљање - наводи Је-
лача. 
На ту дугорочну перспективу 
рачунују и запослени. Кукољ се 
нада да ће пробни експеримент 
бити успјешан и да ће потврдити 
оно што су у претходном пери-
оду причали, као Синдикат, али 
и струка која је тврдила да кон-
цепт мијешања руде може дати 
квалитет који ће задовољити по-
требе тржишта.
- Раднике интересује да се до-
каже да је тај процес успјешан 

и квалитетан и да је оства-
рив. Влада РС и привредни 

субјекти који учествују у томе 
треба да што прије сједну и нађу 
рјешење, концепт који ће дати 
резултат и начин наставка про-
цеса рада. Само тако можемо се 
надати нечему, да зауставимо 
одлазак људи из производног 
сектора, из рударског и људи 
са одржавања који нас напуш-
тају. Углавном су то млади рад-
ници, а интерес свих нас треба 
да буде да их задржимо овдје - 
каже Кукољ.

И СИНДИКАТ И МЕНАЏМЕНТ НАДАЈУ СЕ ОЖИВЉАВАЊУ ЉУБИЈЕ 
“Арцелор Митал Приједор” привремено обуставио производњу и отпрему руде

Ријеч је о парцели на којој је ра-
није вађена глина за производњу 
опекарских производа. Ритан 
каже да то није проблематика 
која траје посљедњих неколико 
година већ више од четири деце-
није. С најавом о уклањању ове 
дивље депоније, Ритан напо-
миње да је Град Приједор једини 
који улаже средства за санацију 
оваквих проблема.
- Град Приједор ће уклонити и 
ове депоније, али је жалосно да 
се политиканством покушавају 
ријешити одређене ствари. Жа-
лосно је то да ову проблематику 

пријављују људи који не знају за 
постојање ове депоније, али су 
због одређених политичких пи-
тања дошли и појављују се ту, а 
прије непуну годину дана поди-
гли су руке за смањење зајед-
ничке комуналне потрошње, 
односно за редовно уређење 
оваквих површина. Бивша скуп-
штинска већина смањила је про-
рачун са 1,1 милиона на мање 
од 700.000 марака, након чега 
смо ми смањили средства гдје 
можемо рјешавати овакву про-
блематику. Онда нам се деси да 
се такви људи јављају на сјед-

ници Скупштине града 
и причају како градо-
начелник или Град-
ска управа немају 
воље да овакве 
проблеме рјеша-
вају. Има воље, 
рјешавали смо 
овакве пробле-
ме претходних 
20 година, а рје-
шаваћемо их и на-
редних 20. Ти који 
се баве политиком 
на овакав начин, неће 
добити повјерење грађана 
и неће рјешавати овакве пробле-
ме - тврди Ритан. 
Подсјећа да су у прошлој години, 
у два наврата, санирали депо-
нију која се налази на локацији 
некадашње плинаре. 
- Константно излазимо и рјеша-
вамо то, а проблем с бацањем 

смећа праве грађа-
ни који се ту налазе 

- каже Ритан. 
Додаје да је жалосно што не-

мају ни једну пријаву за бацање 
смећа на тој локацији, а још жа-
лосније што је цијелу причу око 
ове депоније, како наглашава, 
прекрила политика. Уклањање 
депоније неће бити нимало јеф-
тино.
- Ништа није јефтино. Локација 
се налази на приватном зе-
мљишту. Само дио се налази на 
јавној површини, а све остало на 
приватној, али без обзира на то, 
депонију ћемо санирати без об-
зира колико кошта и колико ћемо 
имати посљедица због рјеша-
вања тог проблема - каже Ритан. 
Привредници који послују неда-
леко од ове депоније, кажу да 
свакодневно уклањају отпад који 
на ово мјесто довозе несавјесни 
грађани. Углавном се ту, у сва-
ко доба дана, истовара кабасти 
отпад, намјештај, а неријетко 
и веће количине тек покошене 
траве. Без удара по џепу, када 
савјест затаји, нема рјешења ни 

овог проблема, поручује Дарко 
Аврамов, шеф Одсјека Комунал-
не полиције. 
- Поред постојања дивље депо-
није, нама је већи проблем што 
грађани несавјесно и упорно, и 
када се очисти дивља депонија, 
настављају да ту одлажу смеће, 
иако је сада у већини сеоских 
подручја, као и у центру града, 
регулисано редовно одвожење 
отпада. Не видим разлога за-
што то грађани раде и зашто не 
схвате да нема потребе за ства-
рањем дивљих депонија, када 
отпад може да се стави код или у 
контејнер. Сами радимо против 
себе, као у овом случају - каже 
Аврамов.  
Златко Ритан наглашава да 
Закон тренутно не признаје 
уклањање дивљих депонија са 
приватних посједа. На подручју 
града таквих је двадесетак ло-
кација - један број и ван градске 
зоне, попут Малог Паланчишта, 
Јутрогоште, бивше локације 
ископина на Барама у Брезича-
нима. 

РИТАН: „ПОЛИТИКАНСТВО НЕ УКЛАЊА ДИВЉЕ ДЕПОНИЈЕ!“ 
Проблеми с неодговорним бацањем отпада

Иако није у законској обавези, Град ће о свом трош-
ку уклонити дивље депоније које се налазе на гра-
ничном подручју мјесних заједница Урије и Чиркин 
Поље, најавио је, након обиласка ове локације, 
Златко Ритан, начелник Одјељења за стамбено-ко-
муналне послове у Градској управи

М. З.

М. З.

Треће овогодишње при-
времено обустављање 
производње у “Арцелор 
Митал Приједору” траје 
од 20. до 30. августа, а 
око 750 запослених тај 
период ће провести на 
чекању или годишњем 
одмору. Производња је 
редукована због ремон-
та постројења у Зеничкој 
жељезари

- Жалосно је то да ову проблематику при-
јављују људи који не знају за постојање 
ове депоније, али су због одређених по-
литичких питања дошли и појављују се 
ту, а прије непуну годину дана подигли 
су руке за смањење заједничке кому-
налне потрошње, односно за редовно 
уређење оваквих површина - рекао је 

Ритан. 

Дарко Аврамов: грађани 
упорно, и након чишћења 

дивље депоније, настављају 
ту одлагати смеће

Ову пословну годину “Арцелор Митал Приједор” 
требало је да заврши са 1,5 милион тона ископа-
не руде. Под новим околоностима реално је, како 
наводи Јелача, да то буде 150.000 тона руде мање. 
Компанија “Арцелор Митал Приједор” тренутно  за-
пошљава 750 радника. 

Младен Јелача , генерални директор 
“Арцелор Митал Приједор”

Саша Кукољ, 
предсједник Синдиката 



3.21. август 2020.“Козарски вјесник”

Разговор с поводомРазговор с поводом

П. Ш.

- У посљедње  вријеме до-
лазе нам борци који нису 
урадили утврђивање ста-
туса борца. Углавном се ту 
ради о борцима који тре-
бају да остваре мјесечни 
борачки додатак, а до сада 
нису остваривали никакво 
право по питању борачких 
додатака. Тако да ове го-
дине имамо преко 100 њих 
који нису радили катего-
ризацију - каже Родић до-
дајући да је категоризација 
неопходна како би борци 
остварили право на мје-
сечни борачки додатак, а 
остварују га борци од прве 
до пете категорије који су 
навршили 60 година старо-
сти. Родић подсјећа да је 
статус породица погинулих 
бораца и РВИ утврђен за 
све кориснике и они своја 
права остварују у складу 
са законом и редовно, без 
кашњења исплата инва-
лиднина, и оно што иде уз 
инивлиднине као што су 
ортопедски додатак, туђа 
њега и помоћ. 
- Од нових права која су 
тражена у овој години је 
право на здравствену за-
штиту. То право је постоја-
ло и прије, али га је већина 
бораца остваривала кроз 
Завод за запошљавање. 
Када је престало оства-
ривање овог права преко 
Завода, урађен је пренос 
свих корисника права на 
здравствену заштиту па је 
ово одјељење рјешењи-
ма морало да утврди то 
право. До сада је пре-
ко Одјељења за борач-
ко-инвалидску заштиту 
осигурано 1.858 бораца 
који несметано  остварују 
здравствену заштиту - на-
води Родић.
Поред ових питања, у 
Одјељењу за борачко-ин-
валидску заштиту у својим 
редовним активности рје-
шавају и проблеме стамбе-
ног збрињавања борачких 
категорија.
- Прошле године објављен 
је конкурс за трајно стам-
бено збрињавање поро-
дица погинулих бораца и 
РВИ од прве до четврте 
категорије. Пријављена 
је 341 породица односно 
ратни војни инвалид. Њих 
125 тражи додјелу стана, а 
216 бесповратна новчана 
средства за  изградњу вла-
ститог стамбеног објекта 
или довођење постојећег 
у могућност становања - 
каже Родић.
Додаје да су укупна сред-
ства која се исплаћују 
преко овог одјељења за 
остваривање свих тих 
права у 2019. години из-
носила преко 12 милиона 

марака. Наш саговорник 
истиче да је, поред ових 
права, утврђених Законом, 
Одјељење за борачко-ин-
валидску заштиту заду-
жено и за остваривање 
допунских права које је до-
нијела Скупштина града. 
- Та права су, између 
осталог, помоћ приликом 
сахране умрлог борца, 
право на помоћ приликом 
набавке уџбеника за дјецу 
ратних војних инвалида. 
Ово право код породица 
погинулих бораца губи се 
с обзиром да је због про-
теклог временског перио-
да остала још неколицина 
студената. Ту је и право на 
једнократне помоћи при-

ликом лијечења. Најчешће 
се то своди на помоћ око 
трошкова пута за инвали-
де који треба да одлазе на 
лијечење у веће градове. 
Та помоћ није велика, али 
покрива неке трошкове 
који се појављују приликом 
лијечења - каже Родић и 
додаје да за сва допунска 
права одлучују представ-
ници Борачке организа-
ције, Организације поро-
дица погинулих бораца и 
то у првостепеној  одлуци. 
Родић је подсјетио да се 
сва примања борачких 
категорија финансирају 
искључиво из буџета РС, а 
из градског буџета се фи-
нансирају допунска права. 

Из градског буџета издвоји 
се годишње око 90 000 КМ. 
Једна од битних активно-
сти Одјељења за борач-
ко-инвалидску заштиту је 
брига о спомен-обиљежји-
ма из Другог свјетског и 
Одбрамбено-отаџбинског 
рата. 
Наиме, на подручју гра-
да Приједора налази се 
преко 100 споменика који 
подсјећају на догађаје и 
страдања у Другом свјет-
ском рату и 52 споменика 
борцима Одбрамбено-от-
аџбинског рата. Стање 
првих је доста лоше због 
њихове бројности и неза-
интересованости грађана 
да их посјећују, док су спо-

меници Одбрамбено-отаџ-
бинског рата углавном у 
добром стању, јер их сами 
мјештани и мјесне борач-
ке организације редовно 
одржавају. Родић каже да 
за санирање оштећења 
споменика из Другог свјет-
ског рата требају значајна 
средства. 
- С тим у вези имамо до-
бру сарадњу са Градском 
организацијом СУБНОР-а. 
Утврђујемо приоритете за 
реновирање. Ове године 
у приоритету је санација 
Партизанског гробља у 
Брезичанима, потом спо-
меника убијеним жељез-
ничарима на Градском 
православном гробљу, 

споменика цивилним жр-
твама на Јеврејском гро-
бљу на Уријама и споме-
ника у Мјесној заједници 
Горњи Орловци - каже Ро-
дић и додаје да се у по-
сљедње вријеме више па-
жње посвећује гробницама 
жртава Другог свјетског 
рата, као што су гробни-
це у Мацурама и Зајед-
ницама, а мање мјестима 
гдје су подизани устанци 
и доношене неке одлуке 
за формирање власти. 
Проблем са бројним спо-
меницима посвећеним по-
дизању устанака у Другом 
свјетском рату јесте што се 
на тим мјестима више не 
одржавају традиционални 
народни зборови  због чега 
данас нису интересантни 
грађанима и врло често 
служе као мјеста за одла-
гање дрва. Међутим, каже 
Родић, ни таква мјеста се 
неће препустити забораву 
и истиче да Одјељење за 
борачко-инвалидску за-
штиту по сличном питању 
има одличну сарадњу са 
Борачком организацијом 
Приједора, односно Орга-
низацијом породица поги-
нулих бораца, који сваке 
године заједно одређује 
приоритет за одржавање 
спомен-обиљежја погину-
лим борцима Одбрамбено-
отаџбинског рата.
- Ти споменици су у доста 
бољем стању него ови из 
НОР-а, јер их одржавају 
мјештани и мјесне борач-
ке организације. Градска 
Борачка организација је 
укључена тако да прили-
ком организовања пара-
стоса, код сваког спомени-
ка једном годишње врши 
уређење тог простора - 
каже Родић.

Одјељење за борачко-инвалидску заштиту надлежно је да утврди статус бораца, 
ратних војних инвалида и породица погинулих бораца. До сада је таквих статуса 

у Приједору утврђено у проценту од 95 посто, тврди Мишо Родић, начелник 
Одјељења за борачко-инвалидску заштиту

БОРЦИ У ВЕЛИКОМ ПРОЦЕНТУ 
ОСТВАРУЈУ СВОЈА ПРАВА

Одјељење за борачко-инвалидску заштиту града Приједора

На подручју града 
Приједора налази се 
преко 100 спомени-
ка који подсјећају на 
догађаје и страдања 
у Другом свјетском 
рату и 52 споменика 
борцима Одбрамбе-
но-отаџбинског рата. 
Стање првих је доста 
лоше због њихове 
бројности и незаинте-
ресованости грађана 
да их посјећују, док 
су споменици Одб-
рамбено-отаџбинског 
рата углавном у до-
бром стању, јер их 
сами мјештани и мјес-
не борачке организа-
ције редовно одржа-
вају.

Мишо Родић, начелник Одјељења

Брига о споменицима је стална, 
али постоје приоритети
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Мозаик Мозаик

Неопходно је повећање 
борачких додатака како 
на мјесечном тако и на го-
дишњем нивоу, како би се 
ускладили са растом жи-
вотних трошкова, каже се 
у једном од закључака са 
недавне сједнице Одбора 
ратних војних инвалида 
општинских борачких ор-
ганизација регије Приједор 
и Борачке организације 
Приједора. Том приликом 
упућен је позив на једин-
ство бораца Републике 
Српске. Милорад Агбаба, 
предсједник Одбора рат-
них војних инвалида Нови 
Град и члан Скупштине 
Борачке организације Ре-
публике Српске, рекао је 
да у закључцима сједни-
це одбори ратних војних 
инвалида регије Приједор 

траже да се убудуће више 
пажње посвети овој кате-
горији бораца који живе 
на подручју Федерације 
БиХ, сматрајући да њихо-
ви проблеми морају бити 
приоритет у рјешавању. У 
закључцима истакнуто је 
да треба увећати средства 
за бањску рехабилитацију 
ратних војних инвалида. 
Ријечи је било и о неопход-
ном јединству борачких 
организација у Републици 
Српској.
- Ратни војни инвалиди 
регије Приједор не подр-
жавају одржане сједнице 
у Источном Сарајеву и 
Градишци и сматрају да 
су такве сједнице нефор-
малне, да нису усклађене 
са Статутом БОРС-а и да 
наносе штету јединству 

БОРС-а. Стога РВИ регије 
Приједор позивају руко-
водства свих градских и 
општинских борачких орга-
низација РС да смање тен-
зије и да се све активности 
и иницијативе рјешавају у 
органима Борачке органи-
зације, а не на неформал-
ним састанцима -  рекао је 
Агбаба. 
У Борачкој организацији 
Републике Српске нема 
мјеста за свађу и неслогу, 
поручио је Зоран Предоје-
вић, предсједник Борачке 
организације Приједор на 
чију је иницијативу, зајед-
но са Борачком организа-
цијом Оштре Луке, одржан 
овај састанак.

НА НЕФОРМАЛНИМ 
САСТАНЦИМА НЕ РЈЕШАВАТИ 

БИТНА ПИТАЊА

Борачка организација града Приједора 
о тензијама међу борцима РС

Ђуро Кончар, повјереник 
ГО СРС Српске Приједор и 
носилац листе кандидата 
ове странке за одборнике 
у Скупштини града, рекао 
је да ће ова странка подр-
жати СДС-овог кандидата 
за градоначелника.
- Српска радикална стран-
ка Српске процијенила је 
да не иде са кандидатом 
за градоначелника Прије-
дора, јер би на тај начин, 
по нашој процјени, умањи-
ли изборни резултат кан-
дидата СДС-а Приједор. 
Одустали смо од кандида-
туре и подржавамо канди-
дата Градског одбора Ср-
пске демократске странке 
Приједор. Ми ћемо имати 
свог кандидата за замјени-
ка градоначелника Прије-
дора -  најавио је Кончар. 
Он је позвао Централну 
изборну комисију БиХ да, 
у складу са законским мо-
гућностима, спријечи било 
какве злоупотребе везане 
за  именовање бирачких 
одбора. Све у циљу, како 
је нагласио,  спречавања 

евентуалних изборних 
крађа. Кончар је нагласио 
да се СРС Српске, Градски 
одбор, противи форми-
рању општина на терито-
рији града Приједора, али 
су за то да се проблеми 
који се појављују у вели-
ким мјесним заједницама 
рјешавају кроз институције 
у граду, односно у складу 
са законом. Он је додао да 
ће предложити иницијати-
ву по којој би Град Прије-

дор био уређен по моделу 
Источног  Сарајева, однос-
но да га чине Град Прије-
дор с општинама Оштра 
Лука, Крупа на Уни, Нови 
Град и Козарска Дубица. 
Кончар је рекао да ће  СРС 
Српске предложити да сје-
диште два министарства 
- рада и борачко-инвалид-
ске заштите те саобраћаја 
и веза буде у Приједору. 

ПОДРШКА СДС-овом КАНДИДАТУ 
ЗА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

ГО СРС Српске Приједор

Грађанима је изложен на 
јавни увид Нацрт регула-
ционог плана дијела цент-
ралног подручја Приједора 
између десне обале Сане 
и дијелова улица Краља 
Петра Првог Ослободи-
оца, Радничке и Српских 
великана, радног назива 
“Сана Б-1”. 
- Нацрт је изложен у про-
сторијама Одјељења за 
просторно уређење на 
другом спрату зграде 
Градске управе Приједор, 
у просторијама носио-
ца израде Плана, струч-
не организације “Рутинг” 
д.о.о. у Бањалуци, те у 
просторијама МЗ Кокин 
Град. Међутим, када смо 
дознали да те просторије, 

из одређених разлога, не 
могу бити на располагању 
у све радне дане, одлу-
чили смо да поставимо 
Нацрт на увид грађанима 
у просторијама Регионал-
не канцеларије Приједор 
Центар, која такође покри-
ва МЗ Кокин Град - појас-
нила је Мирјана Комље-
новић, начелник градског 
Одјељења за просторно 
уређење. Комљеновиће-
ва појашњава да је група 
грађана, односно правних 
и физичких лица крајем 
2018. године покренула 
иницијативу за нови регу-
лациони план у складу са 
својим пословним потре-
бама. Та лица су власници 
или корисници земљишта 

или објеката на том под-
ручју. Нацрт регулационог 
плана може се погледати 
сваки радни дан од 8.00 
до 15.00 часова, од 14. ав-
густа до 14. септембра, а 
објављен је и на интернет 
страници Града Приједо-
ра. За вријеме трајања јав-
ног увида, свако физичко 
и правно лице може дати 
мишљење, примједбе и 
приједлоге на материјал 
Нацрта и то уписом у књи-
ге примједби или дописом 
Одјељењу за просторно 
уређење града Приједо-
ра, као и добити усмено 
тумачење аката. Након 
прикупљања примједби и 
сугестија, носилац израде 
ће их разматрати и одго-
ворити на њих, те ће бити 
израђена коначна верзија 
плана у свом приједло-
гу. Потом слиједи  јавна 
расправа на којој ће моћи 
учествовати свих грађани 
те дати своје сугестије ус-
мено или у писаној форми. 
По завршетку расправе, 
коначни Приједлог регула-
ционог плана “Сана Б-1” 
ће ићи на усвајање у град-
ску скупштину. Овај регу-
лациони план односи се 
на површину од четири и 
по хектара.  

НА ЈАВНОМ УВИДУ НАЦРТ 
ПЛАНА “САНА Б-1”

Захваљујући социјал-
ном предузетништву, 
Хришћанско хуманитарно 
удружење „Хлеб живота“ 
реализовало је неколико 
кључних  хуманитарних 
пројеката и дијелом помо-
гло рад јавне кухиње која 
ради у оквиру овог удру-
жења. Трговину половне 
робе: одјеће, обуће и неких 
ситнијих артикала недав-
но су преселили на другу 
локацију. Сад се налази с 
друге стране „Патрије“, у 
завршном дијелу пјешачке 
зоне главне улице. Имају 
властити пословни и скла-
дишни простор за половни 
намјештај. И једно и друго 
саставни је дио социјал-
ног предузећа „Хатиква“ 
д.о.о. коју је „Хлеб живота“ 
основао прије девет го-
дина. Сада у социјалном 
предузетништву и једном 
од првих социјалних пред-
узећа на овим просторима 
запошљавају пет радника.
- Социјално предузет-
ништво није баш познато, 
с обзиром да ми послујемо 
као свако друго друштво 
ограничене одговорности. 

Важно је да стичемо при-
ход који се већим дијелом 
користи за наше хумани-
тарне пројекте. То је био 
циљ покретања социјалног 
предузећа које је у ових 
девет година остварило 
приход од скоро 100.000 
марака за наше хумани-
тарне пројекте. Други циљ 
био је запошљавање, тако 
да имамо пет запослених. 
Редовно плаћамо све по-
резе и доприносе, тако 
да мислим да је рад овог 
предузећа значајан у При-
једору - каже Данко Мале-
шевић, извршни директор 
„Хлеба живота“. 

Социјално предузетништ-
во јасно је наглашено и 
на улазу у трговину. Тамо 
стоји табла на којој пише: 
“Куповином у овој продав-
ници дајете вашу подршку 
хуманитарним пројектима 
Хришћанског хуманитар-
ног Удружења `Хлеб жи-

вота`“. А управо на том 
инсистирају донатори из 
Њемачке, Холандије и 
Швицарске који им шаљу 
робу за трговину. У јавној 
кухињи „Хлеба живота“, за 
коју су недавно набавили 
и плинску пећ, дневно се 
припрема 140 оброка за 
исто толико корисника из 
Приједора и Љубије. Због 
смањених буџетских сред-
става Малешевић претпо-
стваља да ће крајем го-
дине за рад јавне кухиње 
уложити дио средстава 
остварених у „Хатикви“ 
д.о.о. И на овом пољу ко-
рона је учинила своје, али 

се надају да ће до краја 
године пребродити  нега-
тивне ефекте. За рад јавне 
кухиње, „Хлеб живота“ на 
годишњем нивоу од Града 
добија 60.000 марака.

СОЦИЈАЛНИМ ПРЕДУЗЕТНИШТВОМ 
ДО ПРИХОДА ЗА ХУМАНИТАРНЕ 

ПРОЈЕКТЕ

„Хлеб живота“

П. Ш.

Д. С. 

Са сједнице Одбора РВИ регије Приједор

М. З.

М. З.

Данко Малешевић: прије 
девет година основано 

социјално предузеће

Трговина половне робе

Ђуро 
Кончар
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Друштво Образовање

Нaчeлник ПУ Приjeдoр Срeтoja 
Вуjaнoвић издвojиo je двa кри-
вичнa дjeлa кoja су oбиљeжилa 
jул. Jeднo je убиствo у пoкушajу 
кoje сe дeсилo у Вoлaру, a другo 
рaзбojништвo у Дoњoj Бистрици, 
кoje су двa мaскирaнa и нaoру-
жaнa лицa извршилa нaд рaдни-
кoм бeнзинскe пумпe, отуђивши 
тoм приликoм 2.500 КM.
- Пoзивaм свe влaсникe тр-
гoвaчких и услужних рaдњи, кojи 
дjeлaтнoст oбaвљajу тoкoм 24 
чaсa или дo рaних вeчeрњих 
чaсoвa, дa пoсвeтe дужну пaжњу 
бeзбjeднoсти свojих oбjeкaтa и 
рaдникa те дa пoлициjским служ-
бeницимa, кojи су у рeдoвним 
oбилaсцимa oбjeкaтa, прeнeсу 
сaзнaњa o крeтaњу и зaдржaвaњу 
њимa нeпoзнaтих лицa - рeкao je 
Вуjaнoвић.
Oд дeвeдeсeт кривичних дjeлa 

eвидeнтирaних у jулу, 77 je из 
oблaсти oпштeг, сeдaм из при-
врeднoг криминaлитeтa, чeтири 
из oблaсти злoупoтрeбe oпojних 
дрoгa, тe двa из бeзбjeднoсти 
сaoбрaћaja, нaвeo je нaчeлник 
Сeктoрa криминaлистичкe пoли-
циje Гoрaн Mикaнoвић.
- Нaдлeжнoм тужилaштву пoд-
нeсeнa су 74 извjeштaja o пoчињe-
ним дjeлимa прoтив 79 лицa, oд 
кojих су 31 пoврaтници у вршeњу 
кривичних дjeлa. Meђу eвидeнти-
рaнимa су три мaлoљeтнa извр-
шиoцa. Укупнa рaсвиjeтљeнoст 
кривичних дjeлa изнoси 91 %, a 
рaсвиjeтљeнoст пo нeпoзнaтoм 
извршиoцу изнoси 73% - рeкao je 
Mикaнoвић.
Taкo je у oквиру aкциje „Плaнтaжa“ 
прoнaђeн зaсaд биљака кoje 
пoдсјeћajу нa индијску кoнoпљу. 
Toкoм прeтрeсa пoрoдичнe кућe и 

oбjeкaтa прoнaђeнa je и вeћa кo-
личинa oружja и минскo-eксплo-
зивних срeдстaвa.

НАЈВИШЕ ИМОВИНСКИХ 
ДЕЛИКАТА

Meђу дjeлимa oпштeг криминa-
литeтa нajвишe их je билo из 
oблaсти имoвинских дeликaтa, 
пoтoм слиjeдe нaсиљe у пoрoди-
ци, нeдoзвoљeнa прoизвoдњa и 
прoмeт oружja или eксплoзивних 
мaтeриja, тe дjeлa прoтив живoтa 
и тиjeлa. Oтуђeњa вoзилa ниje 
билo. Што се тиче привредног 
криминалитета, укупна штета 
причињена овим дјелима у јулу 
износила је 70.000 КМ. У првих 
сeдaм мjeсeци oвe гoдинe укупнo 
су eвидeнтирaнa дjeлa из oблaсти 
злоупoтрeбe oпojних дрoгa, штo 

je у oднoсу нa исти пeриoд 2019. 
пoвeћaњe oд гoтoвo 15 %. Mи-
кaнoвић je нaпoмeнуo дa je узрoк 
пoвeћaњa eвидентирaних кри-
вичних дjeлa oвe врстe пojaчaнa 
пoлициjскa aктивнoст нa њихoвoм 
сузбиjaњу. Toкoм прoшлoг мjeсeцa 
eвидeнтирaнo je 56 случajeвa 
нaрушaвaњa jaвнoг рeдa и мирa, 
тe 66 прeкршaja из oвe oблaсти, 
штo je смaњењe зa 20% у oднo-
су нa упoрeдни пeриoд, нaвeo je 
Maриo Mилaшин, нaчeлник Сeк-
тoрa пoлициje ПУ Приjeдoр.
- У структури прeкршaja нajвишe 
их je извршeно вриjeђaњeм, гдje 
je eвидeнтирaнo 15 прeкршaja. 
Зaтим слиjeди 12 прeкршaja 
прoсjaчeњa, тe дeсeт прeкршaja 
тучe и физичкoг нaпaдa. При-
jaвљeнa су три мaлoљeтника, 
тe oсaм пoврaтникa у вршењу 
прeкршaja - рeкao je Mилaшин.
Toкoм jулa, нa пoдручjу ПУ 
Приjeдoр eвидeнтирaнo je 119 
илeгaлних мигрaнaтa, штo je зa 
19 мигрaнaтa вишe нeгo у истoм 
пeриoду прoшлe гoдинe. Из ПУ 
Приjeдoр пoручили су дa ћe у 
aвгусту нaстaвити сa пojaчaним 
мjeрaмa кoнтрoлe стaњa бeзбjeд-
нoсти пo свим прaћeним oблa-
стимa. Пaжњa ћe бити пoсвeћeнa 
и нeдoзвoљeним oкупљaњимa 
вишe oд 50 грaђaнa нa jaвним 
скупoвимa. 

У ЈУЛУ БЕЗ 
САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА 

СА СМРТНИМ ИСХОДОМ

Што се тиче безбједности сао-
браћајa, тoкoм прoшлoг мjeсeцa 
евидентирано је укупно 89 сао-
браћајних незгода, што је за 12% 
одсто мање него у истом мјесецу 
прошле године. Ниje билo сao-
брaћajних нeзгoдa са смртним 
исходом, aли пoчeткoм aвгустa 
дoгoдилa сe саoбрaћаjнa нeсрeћa 

у Љубиjи у кojoj је смртнo стрaдao 
вoзaч мoпeдa. У нaвeдeнoj нeз-
гoди учeствoвaлo je и служ-
бeнo пoлициjскo вoзилo, кojим je 
упрaвљao пoлициjски службeник 
нa рaднoj дужнoсти. Током јула 
евидентирано је пет саобраћајних 
незгода са тешко повријеђеним 
лицима, 31 са лакше повријеђе-
нима, док су остале биле само са 
материјалном штетом. Oд пoчeт-
кa гoдинe eвидeнтирaнo je сeдaм 
сaoбрaћajних нeзгoдa сa смртним 
исхoдoм, дoк je у истoм пeриoду 
прoшлe гoдинe смртнo стрaдaлo 
дeсeтoрo лицa. У јулу је евиден-
тиран укупно 3.151 прекршај, што 
је за 131 прекршај или 13%, више 
у односу на упоредни период. 
Из саобраћаја је искључено 90 
возила, те 226 возача. Највише 
њих, чак 156, због управљања 
возилом под дејством алкохола. 
Током протеклог мјесеца спрове-
дено је више акција контроле са-
обраћаја, фокусираних претежно 
на најчешће узроке саобраћајних 
незгода. ПУ Приједор ће поводом 
почетка школске године реализо-
вати акцију „Заштитимо дјецу у 
саобраћају“. Акција ће обухватити 
едукативна предавања у основ-
ним и средњим школама, као и 
кажњавање и контролисање не-
прописно паркираних возила у 
близини школа, пјешачким прела-
зима и аутобуским стајалиштима. 
Такође, аутобуси ће се упућивати 
на ванредни технички преглед 
уколико се сумња у њихову ис-
правност. Из ПУ Приједор апело-
вали су на учеснике у саобраћају 
да поштују прописе, да прилагоде 
брзину кретања возила у близини 
школа и да посвете пажњу најуг-
роженијим учесницима у сао-
браћају, а то су ученици пјешаци.

У првoм уписнoм рoку 
нa Рудaрски фaкултeт 
уписaлo сe шeст сту-
дeнaтa, aли дeкaн Влaди-
мир Maлбaшић oчeкуje дa 
ћe у другoм рoку имaти 
дoвoљнo студeнaтa зa 
пoчeтaк нaстaвe.
- Прaктичнo мoрaмo дa 
oргaнизуjeмo други, eвeн-
туaлнo и трeћи уписни рoк. 
Нaдaм сe дa ћeмo у другoм 
успjeти дa испунимo квoту 
зa jeдaн студиjски прoгрaм, 
a тo je минимaлнo 15 сту-
дeнaтa. Зaсaд, свих шeст 
кaндидaтa je нa Гeoлoш-
кoм инжeњeрству. Имaмo 
пeт нoвих интeрeсaнaтa, 
кojи су тaкoђe изрaзили зa-

нимaњe сa oвaj студиjски 
прoгрaм - рeкao je Maлбa-
шић.
Рудaрски фaкултeт jeдини 
je у Рeпублици Српскoj кojи 
нуди студиjски прoгрaм 
Гeoлoшкo инжeњeрствo, a 
риjeч je o вeoмa трaжeнoм 
зaнимaњу нa тржишту рaдa 
и гeoлoшки инжeњeри брзo 
прoнaлaзe зaпoслeњe.  
- Дo пeткa oчeкуjeмo ди-
рeктoрa бaњaлучкoг ИГ 
Институтa, дa у склaду сa 
мeмoрaндумoм o сaрaдњи 
кojи имaмo, пoтпишeмo 
угoвoр o стипeндирaњу 
двoje студeнaтa, jeднoг 
сa Гeoлoшкoг инжeњeрст-
вa, a другoг сa студиjскoг 

прoгрaмa Рудaрствo. Taкo 
дa oд чeтвoрo студeнaтa 
кojи уписуjу чeтврту гoди-
ну, гoтoвo сa сигурнoшћу 
сe мoжe рeћи дa ћe вeoмa 
брзo прoнaћи aнгaжмaн - 
нaвoди Maлбaшић.
Штo сe тичe студeнaтa 
стaриjих студиjских гo-
динa, нaстaвa ћe крeнути 
тeк у нoвeмбру, a дo тaдa 
ћe бити oргaнизoвaни 
прeoстaли испитни рoкoви: 
jeдaн aвгустoвски, двa сeп-
тeмбaрскa и двa oктoбaр-
скa рoкa. Зaинтeрeсoвaни 
сe нa други уписни рoк 
мoгу приjaвити дo 29. aв-
густa. 

ПOЧEO ДРУГИ УПИСНИ РOК 
Рудaрски фaкултeт Приjeдoр

З. Ј. 

М. Шодић

ПOВOЉНO СTAЊE БEЗБJEДНOСTИ
Полицијска управа Приједор

Тoком jулa нa пoдручjу Пoлициjске упрaве Приjeдoр oдржaн je пoвoљaн бeзбjeд-
нoси aмбиjeнт. У поменутом периоду евидeнтирaнo je 90 кривичних дjeлa, oд 
чeгa 29 пo нeпoзнaтoм извршиoцу. Нajбрojниja су кривичнa дjeлa oпштeг кри-
минaлитeтa, сaoпштeнo je нa рeдoвнoj кoнфeрeнциjи зa мeдиje oвe упрaвe

Музичка школа “Саво Ба-
лабан” у првом року упи-
сала је 32 ученика у при-
премни разред, а у први 
разред основне школе 
70. У први разред средње 
музичке школе уписано 
је осам ученика. Наредне 
седмице је други уписни 
рок. Као и претходних го-
дина, средњошколци се 
највише опредјељују за 
клавир, хармонику и гита-
ру.
- Затим слиједе дувачки и 
гудачки инструменти, као 
и соло пјевање. Када је 
ријеч о упису у први раз-
ред средње музичке шко-

ле, за сада је уписано пе-
торо теоретичара и троје 
инструменталиста - рекао 
је директор Аљоша Нова-
ковић. 
У Музичкој школи спрем-
но дочекују нову школску 
годину са новим мјерама 
и прописима, када је у пи-
тању извођење наставе, 
због пандемије вируса ко-
рона.
- Проводићемо све смјер-
нице које нам ресорно 
министарство упути. Наш 
рад са ученицима се раз-
ликује у односу на остале 
школе. Зато мислим да ће 
се настава одвијати без 

проблема. Када је ријеч о 
индивидуалној настави, 
гдје имамо ученика и про-
фесора, они су увијек на 
пристојној удаљености. 
У разредној настави већ 
имамо групе до 10 уче-
ника. Једино смо имали 
проблема са хоровима и 
оркестрима, гдје је већа 
група ђака, али и ту смо 
пронашли рјешење. Дје-
лићемо их по гласовима, 
тако да ћемо формирати 
више група - појаснио је 
Новаковић.

ИДУЋЕ СЕДМИЦЕ ДРУГИ 
УПИСНИ РОК 

Музичка школа “Саво Балабан” 

З. Ј. 

Влaдимир Maлбaшић, 
дeкaн Рудaрскoг фaкултeтa
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Основне школе на под-
ручју Приједора са већим 
бројем ученика, органи-
зоваће школски час до 20 
минута, а одјељења ће 
бити подијељена у групе 
од по 15 ђака, док ће оне 
са мањим бројем ученика 
организовати час до 30 
минута. 
- Школе са већим бројем 
ученика, као су што на 
примјер градске и школа 
у Омарској, имају већих 
проблема око организа-
ције наставе и зато иду 
на школски час до 20 ми-
нута. Осталим школама 
са мањим бројем ученика 
дата је могућност за школ-
ски час до 30 минута.  Иако 
се ту морамо усагласити 
око распореда, јер имамо 
колега који раде у више 
школа - рекла је Сања 
Муњиза, предсједник Ак-
тива директора основих 
школа приједорске регије. 
Међутим, проблем се 
јавља око организације 
продуженог боравка, јер 
ову могућност користи 
све више родитеља који 
су запослени, а у једном 
простору може да борави 
максимално 15 ученика. И 
то ће се у скорије вријеме 
ријешити. У свим средњим 
школама на подручју При-
једора школски час ће 
трајати 20 минута.
- Све средње школе на 

подручју Приједора имају 
одјељења преко 15 учени-
ка, тако да ће се у старту 
дијелити у двије групе. 
Директори осам приједор-
ских средњих школа ће се 
састати и донијети одлуку 
о заједничком распореду 
часова, односно звоњења, 

како би сви ученици у исто 
вријеме улазили у школе, 
али и како бисмо олак-
шали рад колегама који 
раде у више школа. Ди-
ректори школа ће заједно 
са одјељенским старјеши-
нама направити групе, да 
би ученици прије почетка 
наставе имали све инфор-
мације о распореду часова 
- појаснила је Валентина 
Совиљ, предсједник Ак-
тива директора средњих 

школа приједорске регије.
Око одвијања практичне 
наставе у новој школској 
години има много питања, 
зато ће Актив ресорном 
министарству упутити ур-
гентан допис да дефини-
шу одвијање праксе код 
послодавца, али и у школ-
ским кабинетима.  Препо-
рука Института за јавно 
здравство је да дјеца носе 
памучне маске када дола-
зе и одлазе из школе, те 
када се крећу кроз школу, 
али не и током наставе, 
док су предавачи обавезни 
да носе маске. У школским 
клупама сједиће по један 
ученик. Мали одмори из-
међу часова трајаће пет 
минута, док великог од-
мора неће бити. Између 
смјена ће бити пауза око 
30 минута за дезинфико-
вању школских клупа и 
просторија. Дјеца у школу 
морају да носе ужину од 
куће, а за сада није пред-
виђен рад школских ку-
хиња. Активи директора 

основних и средњих шко-
ла планирају састанак са 
представницима Градске 
управе Приједор, тачније 
ресорног одјељења, како 
би договорили превоз уче-
ника од куће до школе. Ре-
публичка управа Цивилне 
заштите од 20. августа је 
кренула са дезинфекцијом 
свих школа и ђачких домо-
ва, те школских дворишта. 

ШКОЛЕ СЕ ПРИПРЕМАЈУ ЗА 
НАСТАВУ У НОВИМ УСЛОВИМА 

Влада РС одлучила: ученици 
1. септембра сједају у школске клупе

Већина уџбеника је на 
полицама приједорских 
књижара. Родитељи су по-
чели куповати књиге, као и 
школски прибор.
- Завод је ове године обез-
биједио све уџбенике који 
су у продаји. Сви наслови 
од трећег до деветог раз-
реда су у књижарама. Као 
и наслови за стране јези-
ке. Такође, снабдјевени 

смо школским прибором 
и доста су повољне ције-
не - потврдио нам је Миле 
Влачина, пословођа књи-
жаре Приједор 1 Завода 
за уџбенике и наставна 
средства Источно Ново 
Сарајево. 
Због неповољне епиде-
миолошке ситуације апел 
родитељима да купови-
ну уџбеника обаве што је 

раније могуће, како би се 
избјегле гужве крајем авгу-
ста и почетком септембра. 
У свим књижарама Завода 
за уџбенике и наставна 
средства широм Српске 
омогућена је куповина на 
рате. О цијенама уџбени-
ка родитељи могу да се 
информишу и на веб-сајту 
Завода.

ПОЧЕЛА ПОТРАЖЊА 
ЗА УЏБЕНИЦИМА

М. Шодић

Приједорски извиђачи на 
интеретничким камповима 

на Борачком језеру

На теренима Борачког је-
зера у сриједу је уприличе-
на симболична церемонија 
отворења интеретничких 
омладинских кампова „Је-
дан свијет“, на којима уче-
ствују млади из Приједора, 
Брода, Мостара, Сарајева 
и Зенице. 
- Вријеме пандемије је 
пред нас поставило вели-
ки изазов, те смо умјесто 
једног великог кампа пре-
усмјерили реализацију 
пројекта кроз два мања 
која ће трајати од 18 - 26. 
августа и то: ДВА КАМПА 
... ЈЕДАН СВИЈЕТ ... БО-
РАЧКО ЈЕЗЕРО 2020 - на-
води се у саопштењу за 
медије. 
Интеретнички камп за адо-
лесценте «Један свијет 
10+» одржава се на те-
ренима Одреда извиђача 
«Неретва» Мостар. Окупио 
је 86 учесника и младих 
волонтера који ће током 
девет дана радити једни 
с другима и за друге. Ин-
теретнички камп за младе 
«Један свијет 15+» одржа-
ва се на теренима Савеза 
извиђача Града Зеница 
уз учешће 72 извиђача и 

младих волонтера. Они ће 
током девет дана практи-
ковати различите актив-
ности и радионице. Све 
активности ће бити реали-
зоване примјеном методе 
„вршњачке едукације“, у 
складу са принципима и 

методама Свјетске органи-
зације извиђачког покре-
та. Оба кампа окупила су 
различите заједнице, овај 
пут  адолесценте  и младе 
из Приједора, Брода, Мо-
стара, Сарајева и Зенице. 
Ово је предуслов наставка 
интеркултуралне промјене 
кроз  успостављање ин-

теркултуралног дијалога 
и размјене, наводи се у 
саопштењу. Интеретнички 
кампови одржавају се уз 
поштивање мјера превен-
ције и заштите од вируса 
корона. Пројекат „Један 
свијет“  и његове активно-

сти  дијелом су финанси-
ране грантом Министар-
ства вањских послова 
Сједињених Америчких 
Држава и кроз продршку 
пројектима од стране гра-
дова Зеница и Приједор. 

НА КОЗАРИ СВЕ ВИШЕ ПОСЈЕТИЛАЦА

Просвјетари у Републици Српској добили 
су упутства од ресорног министарства и 
Института за јавно здравство за одвијање 
наставе у новој школској години, која зва-
нично почиње 1. септембра 

Препорука Ин-
ститута за јавно 
здравство је да 
дјеца носе па-
мучне маске када 
долазе и одлазе 
из школе, те када 
се крећу кроз 
школу, али не и 
током наставе, 
док су предавачи 
обавезни да носе 
маске.

Миле Влачина: 
није толика гужва као ранијих година 

Због пандемије вируса ко-
рона, све више грађана 
спас тражи у природи. Тако 
је на Козари све више по-
сјетилаца, а нарочито ви-
кендом.
- Након ублажавања мјера 
крајем маја, повећан је број 
посјетилаца у Национал-
ном парку “Козара”. И то не 
само из Приједора. Свака-

ко биљежимо веће посјете 
и због успостављене путне 
комуникације Мраковица-
Градишка, јер је асфал-
тирани пут у пуној функ-
цији. Без обзира на све 
ове околности, ми можемо 
бити задовољни посјетом - 
рекао је Драган Ромчевић, 
директор НП “Козара”. 
Чист ваздух, бројне пјешач-

ке стазе и угодан боравак, 
једни су од разлога због 
којих грађани одлучују да 
своје слободно вријеме 
проведу на “крајишкој ље-
потици”.
- Због цијеле ове ситуације, 
грађани су се коначно поче-
ли враћати Козари и свему 
ономе што она нуди. Коза-
ра има пуно тога за понуди-
ти: осим пјешачких, имамо 
планинарске, пењачке и 
бициклистичке стазе. Ту је 
и “Авантура парк” - рекла 
је Амира Ганић, директор 
Туристичке организације 
Приједор. 
Грађанима Приједора сва-
ке недјеље на располагању 
је аутобуска линија до На-
ционалног парка “Козара”.

М. Шодић

М. Шодић

У школским клупама сједиће по један ученик

У наредном периоду 
дефинисати одвијање 

практичне наставе у 
средњим школама 

КВ
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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. Афричка држава, 9. Старогрчки град, 
10. Бивши играч „Јунајтеда“ Пол, 12. Новинска агенција 
у БиХ, 14. Мушко име, 15. Грађевинска смјеса, 17. Име 
тенисерке Мајоли, 18. Прво слово, 19. Ваздушна лука, 
21. Хана Арент, 23. Јунак Шекспирове трагедије, 24. Оз-
нака кисеоника, 25. Врста папагаја, 27. Француски злат-
ник, 28. Коњ, 29. Пропуст за ваздух, 31. Женско име, 32. 
Питомац војне академије, 33. Град у Швајцарској, 34. 
Који се односи на линију.  

УСПРАВНО: 1. Француска ријека, 2. Појас уз ријеку, 
3. Магистар, 4. Први самогласник, 5. Тринаесто и 21. 
слово азбуке, 6. Љетовалиште код Опатије, 7. Јапан-
ско мушко име, 8. Прождрљиво, 9. Индијанска сјекира, 
11. Скандалозан, 13. Метеорски камен (мн.), 16. Осни-
вач града Рима, 20. Дан (енг.), 22. Област, подручје, 26. 
Планински вијенац у Ј. Америци, 28. Име оснивача Цр-
веног крста, 30. Боја лица, 31. Атински фудбалски клуб, 
33. Боксерски савез (скр.), 35. Једанаесто ћирилично 
слово.     

Р. Речевић

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ

На данашњи дан, 21. августа 
1958. године, умро је Стеван 
Христић, српски композитор, ди-
ригент, педагог и музички писац. 

Био је син министра и диплома-
те Косте Христића и унук пред-
сједника Владе Србије Николе 
Христића који се својом свеукуп-
ном делатношћу сврстао међу 
најистакнутије композиторе у 
Србији прве половине 20. вије-
ка. Један је од оснивача и први 
шеф и диригент Београдске фил-
хармоније, а више од деценије и 
диригент и директор Београдске 
опере. Учествовао је у оснивању 

Музичке академије у Београду и 
Удружења композитора Србије, 
чији је био дугогодишњи пред-
сједник. Био је и први предсјед-
ник Савеза композитора Југосла-
вије, основаног 1950. године и 
редовни члан Српске академије 
наука и умјетности. Христићево 
најзначајније дјело је први цјело-
вечерњи српски балет „Охридс-
ка легенда“, а наводимо и оперу 
„Сутон“, ораторијум „Васкрсење“, 
а уз остало бројна дјела у обла-
сти духовне, хорске и концертне 
музике.

Р. Р. 

ЗАНИМЉИВОСТИ
***

Уколико је жена економски самостална, 
утолико је њена љубомора рјеђа појава. 
Међутим, што је жена економски зависнија од 
мужа - то су љубоморнији и она и њен муж.

***
Пластични чешљеви при чешљању стварају 
напон од 60.000 волти. 

***
У прошлости су пошту преносили голубови, 
некад су за то кориштени и   ваздушни балони, 
али се мање зна да је добро могло да послужи 
и празно топовско зрно. Овај „ватрени“ 
поштански метод употријебили су више пута 
опсједнути градови.

***
Бодље су, у ствари, кактусово лишће. 

***
Грем Стентон из енглеског града Громсгрова 
сакупио је колекцију од преко 600 старих 
саобраћајних знакова, а намјера му је да 
отвори музеј свих могућих ознака на путевима. 

1780. - Рођен Јернеј Копитар, 
словеначки слависта.

1897. - Енглески љекар Ро-
налд Рос открио врсту кома-
раца који преносе маларију, 
што је било пресудно за суз-
бијање болести која је узро-
ковала смрт милиона људи.

1958. - Умро Стеван Христић, 
српски композитор и дири-
гент.

1968. - Чланице Варшавског 
пакта окупирале Чехословач-
ку.

1986. - Рођен Јусејн Болт, ја-
мајчански атлетичар.

2000. - Словеначки пливач 
Мартин Стрел, који је пливао 
Дунавом од изворишта у Ње-
мачкој до ушћа у Црно море, 
оборио рекорд и ушао у Ги-
нисову књигу с више од 2.900 
препливаних километара. 

Н
А
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А
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А
Н

Рјешење из прошлог броја: спортист, отац, оглас, 
верем, лала, агилан, нал, р, породица, ик, Тимок, м, 
Том, јен, му, ималин, Бор, салон, Тера, романика. 

КО ЧЕКА? 
Шта да се ради?

Чекали смо Годоа, а дочекали - корону.

КО И ШТА?  
Што јесте - јесте. 

Неке представнике народа треба награђивати по 
томе колико ћуте, а не по томе колико и шта говоре. 

КОРОНА ОБРТИ
Сви кажу: „Дружите се само са позитивнима“.

А ми додајемо - само са (тест) негативнима.

СУМЊИВА СРЕЋА
Сумњива ми је ова срећа.
Стално ми окреће леђа. 

ПУСТИ СНОВИ
Да човјек не повјерује. 

Сан сваког пушача је да умре здрав.

ИНФАРКТ ИЗУЗЕЦИ
Све од срца је и добро и пожељно.

... Изузев инфаркта и можданог удара. 

Сјећање: Стеван Христић, српски композитор

АУТОР ПРВОГ СРПСКОГ БАЛЕТА 

Стеван Христић Христићева гробница у Београду 
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Репортаже Репортаже

Његова мини плантажа прости-
ре се на више од пола дунума, 
а за сада има засађено око 140 
садница купине. За почетак, 
каже Мирослав, сасвим довољ-
но. И поред радних обавеза у по-
родичној фирми, има времена и 
за своју плантажу.  
- Није велика површина, али је 
мој циљ да имам врхунске, соч-
не и здраве плодове купина. Од 
почетка сам се базирао на ор-
ганску производњу, односно без 
употребе пестицида и осталих 

хемијских супстанци. Очекујем 
урод од 300 кг на око 80 грмова 
купине, јер ова година је одлична 
за купину. Имам принос по грму 
од око 3,8 кг по стаблу, па сам 
презадовољан. Остатак садни-
ца још није кренуо у род, јер су 
касније посађене - говори Миро-
слав.  
Цијела прича око купина запо-
чела је 2016. године, када је као 
студент Пољопривредног фа-
култета у Бањој Луци био на сту-
дијској пракси.
- Мој ментор ми је додијелио 
плантажу у Оштрој Луци да 
одрадим праксу. Сасвим случај-
но је то била плантажа купина. 
Тада се у мени јавља жеља да 

покушам нешто тако. Био сам 
фасциниран како је то све из-
гледало. Све је било педантно 
сређено, а принос купина је био 

на врхунском нивоу. Тад сам 
себи рекао да морам да поку-
шам и ја нешто. На почетку су ми 
савјетовали да се не упуштам у 
то. Говорили су ми како остали 
произвођачи сваке године имају 
проблема приликом пласмана - 
додаје Мирослав. 
Ипак, одлучио је да послуша 
себе и крене са узгојем купина. 
И успио је. Данас већ види добре 
резултате свога рада.
- Сваки посао, па и овај, захтије-
ва доста рада, труда и одрицања. 
Ја на својој плантажи успијем 
све да одрадим у роковима. Нај-
већи посао је берба купина. Тад 
углавном имам помоћ најближе 
фамилије. Моје је да направим 

план бербе, а они су ту увијек да 
прискоче у помоћ. Остатак по-
слова углавном одрађујем сам, 
а то су зимска и љетна резид-
ба, прихрана биљака, везивање 
и остало. Првобитни план када 
сам подизао засад купине је да 
за почетак посадим онолико ста-
бала колико бих могао сам да 
обрађујем уз неку минималну 
помоћ осталих - каже он. 
Као и свака производња, ни ова 
није могла да прође без пробле-
ма. Али и то је Мирослав успио 
да преброди.
- Већ након прве јесење садње 
десила се хладна зима када се 
температура спуштала и до -23. 
Те године ми је уништено око по-
ловине засада. Међутим, мене 
то није обесхрабрило, већ ми 
је дало додатну мотивацију да 
се борим даље. Нисам хтио да 

улажем додатна средства за ку-
повину новог садног материјала, 
већ сам се одлучио да произво-
дим свој садни материјал. То се 
данас испоставило као изузетно 
добар потез - прича он. 
Захвалан је својој поро-
дици, јер, како каже, 
они су ти који му дају 
вјетар у леђа. О уз-
гоју купина савје-
тује се са својим 
професорима, 
али и старијим 
искусним про-
извођачима. 
Сваки савјет, 
каже Миро-
слав, злата 
вриједи. Вино 
п р о и з в о д и 
већ три годи-
не. Домаће, 

од органских купина, врхунског 
квалитета. 
- Оно је специфично по свом уку-
су, али и по учинку на људски ор-

ганизам. Пије се 
као лијек и 

то по 
једна 

ра-

кијска 
ч а ш а 

прије сваког 
оброка. Кренуо 

сам 2018. године са 30 литара. 
Прошле године сам имао 170, 
а ове године очекујем око 250 
литара. Купци су ми, углавном, 
исти. Онај ко је купио прву фла-
шу кад сам почео, купује и дан-
данас. Свако од њих препоручи 
неком па се увијек јављају нови 
купци. Проблема са пласманом 
још увијек немам. Главни циљ 
ми је да имам квалитет, а не 
квантитет - каже он.
Његово вино се пије широм Ре-
публике Српске, Босне и Хер-
цеговине, Србије, Словеније, па 
чак и у Аустрији и Њемачкој. За 
овог младића, с правом се може 
рећи да је остао свој на своме. 
Никад, каже, није раздвајао жи-
вот на селу и у граду. 
- На обје локације је лијепо 
и свака има своје предности. 
Чињеница је да је за вријеме ове 
пандемије село било покретач 
развоја и опстанка. Доста опуш-
теније се живи, са мање стреса. 
Увијек си у стању да произведеш 
храну за сопствене и за потребе 
других. Моја порука је да сва-
ко буде тамо гдје се најљепше 
осјећа - завршава своју причу 
Мирослав. 

Кад воља засуче рукаве, а плодови рада мотивишу

ЦРНОБРЊА УЗГАЈА ОРГАНСКЕ КУПИНЕ И ПРЕРАЂУЈЕ У ВИНО 
Домаће вино од орган-
ски узгојених купина, 
производ је Миросла-
ва Црнобрње (25), који 
се након завршетка 
студија у Бањој Луци, 
вратио у родне Усор-
це и кренуо са узгојем 
ове здраве воћке. Ове 
године је експеримен-
тисао и са ликером, а 
од идуће планира да 
покрене производњу 
џема 

М. Шодић

У овом раду не-

опходни су људи и 

њихова свијест за ку-

повином домаћих произ-

вода. Морамо да се тргне-

мо на вријеме и почнемо 

више конзумирати домаће 

производе који су произ-

ведени на нашим пољима. 

Самим тим једемо здра-

во, а и помажемо оне 

који се баве том про-
изводњом

Одлична година за купину

Купиново вино: специфично по укусу, али и 
по дјеловању на људски организам
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Тим поводом Тим поводом

Са Козаре се недав-
но вратила група од 
дванаесторо дјеце 
која су два дана про-
вела у овој ваздушној 
бањи, у организацији 
Удружења за помоћ 
обољелима од астме 
и хроничне опструк-
тивне плућне болести 
„Анемона“. Покрови-
тељ њиховог боравка 
био је Град Приједор. 
По ријечима предсјед-
нице Удружења Илин-
ке Мацура, ово је чет-
врта група малишана 
коју ове године воде 
на Козару, а у плану 
су још три, тако да 
ће стотињак дјеце по-
средством „Анемоне“ 

уживати у природи. 
Дјеца, између оста-
лог, током боравка 
на овој планини уче 
вјежбе дисања, по-
хађају школу астме, 
упражњавају јутарњу 
гимнастику и уживају у 
занимљивим и едука-
тивним радионицама. 
Због пандемије виру-
са корона, ове године 
изостало је љетовање 
на приморју, па су 
умјесто тога у Удру-
жењу „Анемона“ од-
лучили да организују 
боравак седам група 
дјеце на Козари.   

„АНЕМОНА“: ЧЕТВРТА ГРУПА 
МАЛИШАНА БОРАВИЛА НА КОЗАРИ

Дугогодишњи риболовац Роман 
Остојић недавно је упецао млади-
цу и пастрмку, што, према његовим 
ријечима, значи да је вода изузетно 
чиста и богата кисеоником. Додаје 
да Сана има 34 врсте риба, а нај-
бројнија је такозвана бијела риба. 
- Ухватити пастрмку на Сани, гдје је 
температура 18 степени је невјеро-
ватно. То значи да је вода изузетно 
чиста. Сана је јако лијепа и ми је 
морамо чувати, да се не би десио 
помор рибе, а и то се знало деша-
вати. Највише има бијеле рибе, а 
имају и три врсте које се повреме-
но јављају. То је црноморски бака-
лар, имате велику количину смуђа 
који долази из Дунава и Саве и 
другачијег је укуса - каже Остојић.
Роман Остојић, који је одличан 
познавалац природе, тврди да је 
Сана посљедњих година доживје-
ла одређене промјене. Оне су по-
зитивно утицале на ријеку, чији је 

биљни и животињски свијет бога-
тији него икада. Своје уточиште у 
овој ријеци пронашли су и лабудо-
ви, али и друге животиње које смо 
раније ријетко виђали. 
- Нешто се интересантно дешава 
у природи, а ми не знамо шта. За 
Сану је то повољно, јер ове године 
никада није била на нултом нивоу. 
Пребогата је рибом, богата фло-

ром и фауном. На Сани можете 
затећи и лабудове. У Расавцима 
има пар лабудова. То је чудо, јер 
они овдје никада нису били усред 
љета. Задњих година има и дабро-
ва и видре. Даброве сам први пут 
примијетио прије неколико годи-
на на Жегеру. Сада их има доста. 
Најлакше их је уочити, јер праве 
своју колонију и зидају кућу. Они су 
биљоједи, па праве проблем пољо-
привредницима - додаје он.
Све ове живо- тиње, како 
каже наш са-
г о в о р н и к , 
имају своје 
мјесто у 
п р и р о -
ди и не 
треба их 
узнеми -
р а в а т и . 
Апелује на 
Приједор-

чане да се савјесно понашају пре-
ма природном богатству, којим се и 
те како можемо похвалити. Остојић 
тврди да је у посљедње вријеме 
све мање искрених риболоваца, 
а све више оних, како их он нази-
ва “економских”, који лове рибу 
искључиво ради ручка или вечере.

Б. Дакић

У једном приједорском за-
сеоку већ мјесец дана живе 
необичне придошлице. Пар 
младих лисица које су, како 
претпостављају мјештани, 
остале без мајке и присиљене 
су саме стицати прва животна 
искуства. Опрезне јесу, али не 
и плашљиве, јер залазе у дво-
ришта три-четири оближње 
куће и гасе жеђ на базену јед-
ног од домаћина. Мјештани су 
им нудили хљеб, али лисице 
нису биле  одушевљене. Кад 
их глад баш стисне, у недо-
статку нечег бољег поједу коју 
шљиву. 
- Моја супруга и дјеца знали су 
их опазити у дворишту. Лиси-
це се шћућуре и гледају шта 

се дешава. Навикли смо на 
њих. Понекад уђу у шупу, рове 
по смећу у потрази за храном, 
па се након тога извале у дво-
ришту, као што пси обичавају 
радити. Међутим, не вјерују 
људима, јер досад нису дозво-
лиле никоме да им се толико 
приближи да би их могао до-
дирнути - каже наш саговор-
ник који није желио да му се 
помиње име.  
У дворишту овог домаћина по-
сјетиоци “на четири ноге” нису 
ријетка појава. Виђао је, каже, 
око базена и дивљег зеца, 
куну, док се у украсном жбуњу 
размножила породица јежева. 
Вјеверице су стални гости, 
што мјештани најбоље осјете 

по мањку љешњака - никако 
да их западне залогај. 
Што се тиче два младунчета 
лисице с почетка текста, још 
нису избрусили своје  ловачке 
инстинкте - на срећу кокошака 
које, ипак, препознају природ-
ног непријатеља. Узнемири их 
свака посјета младих лисица 
и најсретније су када им виде 
леђа. Мјештани кажу, ни овце 
нису одушевљене доласком 
овог длакавог пара. Када их 
опазе, укопају се у мјесту и по-
гледом будно прате кретање 
лисица. Локално становништ-
во нема разлога за бригу: сва 
перад је засад на броју, а до-
кле, е, то је друго питање. 

Лисице се одомаћиле у приједорском засеоку

КАД ЗАКАЖЕ ЗОВ ДИВЉИНЕ

САНА НИКАД 
БОГАТИЈА РИБОМ

КВ

КВ
Фото “Анемона”

Дјеца уживала у ваздушној бањи

Вријеме испуњено 
бројним садржајима

Сана је овог љета права атракција, јер због отежаног од-
ласка на море, многи Приједорчани спас траже на оба-
ли ове ријеке. Риболовцима је она увијек привлачна, а 
кажу да рибе има више него икада

- Ухватити пастрмку на Сани, 
гдје је температура 18 сте-
пени је невјероватно. То 
значи да је вода изузетно 
чиста. Највише има бије-
ле рибе - рекао је Роман 
Остојић

У Сани имају 34 врсте риба

У овом раду не-

опходни су људи и 

њихова свијест за ку-

повином домаћих произ-

вода. Морамо да се тргне-

мо на вријеме и почнемо 

више конзумирати домаће 

производе који су произ-

ведени на нашим пољима. 

Самим тим једемо здра-

во, а и помажемо оне 

који се баве том про-
изводњом
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Спорт Култура

Jуниoри “Рудaр Приjедoрa” 
пoрaжени су oд стрaнe 
“Звиjeздe 09” рeзултaтoм 
3:0, у другoм кoлу Oмлa-
динскe прeмиjeр лигe БиХ 
У-19. Eкипa из Eтнo сeлa 
“Стaнишићи” вeћ у првoм 
пoлуврeмeну ствoрилa je  
прeднoст oд двa гoлa пoгo-
цимa Бoжићa у 11. минути и 
Бeaтoвићa у 35. минути су-
срeтa. Бeaтoвић у 68. мину-
ти пoстиже побjeднички гoл 
зa “Звиjeзду 09”. У нaрeднoм 
кoлу, нa Грaдскoм стaдиoну у 
Приjeдoру,  млaди “рудaри” 
дoчeкуjу ФК „Жeљeзничaр 
Спoрт-Tим”.

БОДОВИ ОСТАЛИ 
У БИЈЕЉИНИ

Омладинска премијер лига БиХ

Припремио: З. Јелић

Прoтeклe субoтe, Oд-
бojкaшки клуб “Приjeдoр” 
oргaнизoвao je турнир 
у oдбojци нa пиjeску нa 
приjeдoрскoм купaлиш-
ту “Tрицa”. Нa Tурниру je 
учeствoвaлo шeст eкипa 
oдбojкaшицa, стaрoсти дo 
14 гoдинa, oсaм eкипa иг-
рaчицa прeкo 14 гoдинa, 
тe шeст eкипa oдбojкaшa 

прeкo 14 гoдинa. Прoмoтeр 
oвoг турнирa биo je oд-
бojкaшки рeпрeзeнтaтивaц 
БиХ Вeлибoр Вукoвић. 
Пoбjeднички пaр у жeнскoj 
кoнкурeнциjи билe су Бaтoз 
и Ступaр, a у мушкoj eкипa 
кojу су чинили Mилoсaвaц 
и Дринић. Пoбjeдницимa 
су дoдиjeљeнe мeдaљe, 
a oстaлим учeсницимa 

диплoмe зa учeшћe. Oр-
гaнизaциjу oвoг турнирa 
пoмoгли су Tвoрницa кeксa 
“Mирa”, “Гaврaнoвић” д.o.o, 
“Фeрум” и  Стoмaтoлoшкa 
oрдинaциja “Mудринић”. У 
OК “Приjeдoр” зaдoвoљ-
ни су кaкo je прoшao Tур-
нир, a oчeкуjу дa ћe oн 
прeрaсти у трaдициoнaлну 
спoртску мaнифeстaциjу.

Прoтeклe субoтe нa 
Jaхoрини je oдржaн “Teр-
мaг MTБ Maрaтoн”, у 
oргaнизaциjи ПСT “Tим 
Jaхoринa”. Oвaj мaрaтoн 
у брдскoм бициклизму 
дуг je 45 килoмeтaрa. Нa 

њeму je учeствoвao и члaн 
БК “Кoзaрa” Синишa Лу-
кић, кojи je oвaj пут снaгe 
oдмjeриo сa сeниoримa, 
у елит конкуренцији, при 
чeму je зaузeo одличну 
трeћу пoзициjу. Пoрeд тога 

што је разлика у узрасту 
конкуренције била вели-
ка, трeбa имaти у виду дa 
je нoћ приje пaдaлa кишa, 
штo je стaзу учинилo из-
узeтнo зaхтjeвнoм, тако да 
је успјех Лукића тим већи.

OДРЖAН TУРНИР У 
OДБOJЦИ НA ПИJEСКУ

OК “Приjeдoр” 

ЛУКИЋ ТРЕЋИ НА МАРАТОНУ
БК „Козара“

ПРЕДСТАВИЛО СЕ 98 
АУТОРА СА 172 РАДА 

Отворено Треће међународно 
бијенале радова на папиру

Посјетиоци Музеја Козаре 
и Галерије „Сретен Стоја-
новић“ до 20. новембра 
могу погледати радове 
са Трећег међународног 
бијенала радова на папи-
ру. Изложба је отворена 
јуче, али је због пандемије 
вируса корона изостало  
класично отварање. На 
овај значајан културни до-
гађај нису могли доћи сви 
награђени аутори. Зоран 
Радоњић, директор Музеја 
Козаре, нагласио је да је 
трећа изложба можда ква-
литетнија него претходне 
двије.

- Могло би се рећи, када је 
међународни карактер из-
ложбе у питању, да смо от-
ишли корак испред. Сада 
заиста имамо учеснике из 
цијелог свијета, са свих 
континената, а овај пут 
су нам се придружили и 
Јужноафричка Република,  
Јужна Кореја и Русија - ре-
као је Радоњић. 
Он је подсјетио да је кон-
курс  за Треће међуна-
родно бијенале радова на 
папиру расписан у јануару 
ове године. Пријавило се 
126 аутора из 21 државе 
са укупно 223 рада. Међу-
народни жири у саставу 
Франциско Араја из Фран-
цуске, Лепосава Милоше-
вић Сибиновић из Србије 
и Предраг Марјановић из 
БиХ, одлучио је да се за 

изложбу Бијенала пред-
стави 98 аутора са 172 
рада. Жири је наградио  
Љубомира Стахова из Хр-
ватске, Хорхеа Умберта 
Ногес Ерера из Мексика и 
Мариу Луис Естрада Сан-
чес из Мексика. Њима су 
додијељене равноправне 
новчане награде од по 500 
евра. Вриједне помена су 
и похвале које су доби-
ли Биљана Гаврановић, 
Зоран Бановић и Борјана 
Мрђа Драгичевић, сви из 
БиХ, Диана Моралес Га-
лисиа из Мексика и Цветка 
Хојник из Словеније. Ра-

доњић је нагласио да по-
себно радује чињеница да 
су аутори, овај пут, покло-
нили 109 квалитетних ра-
дова Музеју Козаре, чиме 
је њихова збирка, рачу-
нају ли се и претходна два 
бијенала, постала богатија 
за 350 радова. Предраг 
Марјановић, члан трочла-
ног жирија, наглашава да 
су сви радови били изузет-
но квалитетни. 
- Све и један рад у фина-
лу могао је бити награђен, 
јер заиста има врхунских 
мајстора. Награђена је 
спонтаност нашег При-
једорчанина Љубомира 
Стахова, врхунска гра-
фика мексичког аутора, 
а похвале су добили про-
фесори академија чији су 
радови могли освојити и 

прва и друга  мјеста. Од-
луке жирија биле су једно-
гласне - каже Марјановић. 
Он је нагласио да је Треће 
међународо бијенале јед-
на од ријетких  интерна-
ционалних изложби на 
ширем подручју екс-Југо-
славије. Стевица Дроњак, 
шеф градског Одсјека за 
образовање, социјалну 
заштиту и невладине орга-
низације, рекао је да Град 
Приједор посљедњих 15 
година подржава органи-
зацију ликовних догађаја. 
Прије свих Ликовну коло-
нију, али и Међународно 

бијенале радова на папи-
ру. 
- Самом том чињеницом 
Приједор се сврстава у 
ред градова који се с пра-
вом називају престоницом 
културе. Настојаћемо да 
и убудуће подржавамо 
овакве ликовне догађаје, 
а оно што посебно радује 
је да радови с ове изложбе 
остају у Приједору. С обзи-
ром на квалитет радова, то 
представља  одређено бо-
гатство - рекао је Дроњак.  
Изложба Трећег међуна-
родног бијенала радова на 
папиру организована је уз 
подршку  Града Приједора 
и Министарства просвјете 
и културе РС. 

М. З.
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ЗдрављеЗдравље

Скоро 50 одсто жена парт-
нер је преварио током 
пандемије вируса корона, 
показало је недавно истра-
живање спроведено у САД. 
Сајт dating.com спровео је 
анкету у којој је учествова-
ло 2.000 људи, а питање је 
било да ли су били прева-
рени у периоду од марта, 
за вријеме карантина, па до 
данас. Резултат је изнена-
дио све, а то је да је чак 55 
одсто одговорило потврдно. 
Од тога је 45 одсто жена и 
тек 15 одсто мушкараца, 
пише “Инсајдер”. Разлози 
преваре нису изненађујући. 
Једна трећина каже да је 
преварена, јер је партнер 
осјетио старе искре с бив-
шим, односно бившом, док 
је 20 одсто њих рекло да се 
иста ствар десила, али с не-
ком новом особом. Марија 
Саливен, потпредсједница 
dating.com, рекла је да је 
карантин био одличан тест 
за све парове, неки су учвр-
стили однос и још боље се 

упознали, док су неки схва-
тили да баш и нису једно за 
друго. Истраживања су по-
казала да су се многи окре-
нули управо апликацијама и 
страницама за упознавање 

људи током овог тешког и 
изазовног периода. Двојица 
психолога са Универзитета 
у Тенесију недавно су обја-
вили да стрес током панде-
мије уништава односе и да 

се људи пребацују на апли-
кације за дружење како би 
се забавили, преноси пор-
тал “Кликс”.

Истраживање: Скоро 50 одсто жена 
преварено током пандемије

Жене у потрази за савршеним изгледом своју 
јединственост често прекривају дебелим слојем 
пудера. Но, константно ношење шминке може 
наштетити вашој кожи, с друге стране престанак 
кориштења мејкапа може помоћи вашем ментал-
ном здрављу. Истраживање које је провела ком-
панија Kanebo Cosmetics, у сарадњи с научници-
ма открило је да се у тренуцима прије него жена 
нанесе мејкап осјећа као да ће ставити лице дру-
ге особе, а када је шминка на лицу, осјећа се као 
да је то њено ново лице властито.

Здравија и љепша кожа лица
Неки производи за шминкање садрже састојке 
због којих ваша кожа може постати суха и љуш-
тити се.

Изгледаћете млађе
Ако прекините са шминкањем, изгледаћете 
млађе без пуно труда. Понекад ћете се осјећа-
ти попут тинејџерице. Наиме, неке студије су-
герирају да шминка чини жене средњих година 
млађим, док оне млађе изгледају доста старије.

Изгледаћете природно
Када је вани претопло или сте једноставно пре-
више активни у току дана, убичајено је да се мно-
го више знојите па ако је ваше лице у потпуности 
прекривено шминком, биће тешко да она остане 
на лицу током цијелог дана. Биће вам пуно лакше 
уколико је престанете носити, а и ви ћете дјело-
вати пуно природније.

Људи ће вам више вјеровати
Многи људи ће вас често другачије гледати када 
носите шминку и када је не носите, а нека истра-
живања указују на то да људи мање вјерују наш-
минканим особама.

Добићете на самопоуздању
Психолози вјерују да шминка заправо није ча-
робна пилула за јачање нашег самопоуздања. 
Заправо жене се не осјећају боље због шминке 
већ зато што мислимо да смо у очима других 
cool. Иако црвени руж може допринијети нашем 
самопоуздању, то ипак није на дугорочне стазе.

Уштедјећете новац
Без обзира да ли је скупо или јефтино плаћате, 
шминка ће вам зачепити поре, а ако су вам поре 
зачепљене, можда ће вам требати различити 
третмани за кожу, укључујући посјете дермато-
лозима. Када је употреба шминке минимална, 
вашој кожи не треба толико третмана, а у већи-
ни случајева неће вам требати ништа друго него 
вода и средство за чишћење лица.

Бијели и црвени лук
Симптоме могу ублажити црни и 
бијели лук који обилују кверцетином, 
флаваноидиом који дјелује као анти-
хистаминик, односно супстанца која 
блокира алергијску реакцију.

Брокула
Брокула је као и бијели лук, помаже 
у ублажавању симптома алергије тако 
што прочишћава синусе. Такође је бо-
гата витамином Ц који снижава ниво 
хистамина, супстанце која узрокује 
алергијску реакцију. Већ 500 милигра-
ма витамина Ц ублажава алергије, а 
само шољица овог сировог поврћа 
садржи око 80 милиграма. Препору-
чује се конзумирање карфиола и ку-
пуса.

Мрква
Она је богата каротеонидима који 
дјелотворно ублажавају алергију. Ис-
траживања су потврдила да људи 
који једу поврће богато каротеониди-
ма рјеђе пате од алергија него други. 
Осим бетакаротена који се налази у 
мркви, препоручује се унос ликопена 
и лутеина. Најбоље је јести парадајз 
и зелено лиснато поврће.

Кељ
Слично као и брокуле, кељ чисти си-
нусе чиме ублажава шмрцање и кија-
вицу која прати алергију. Осим тога 
богат је витамином А који подиже иму-
нитет и ублажава симптоме. Истражи-
вања су потврдила да људи који имају 
проблем с мањком витамина А чешће 
муче алергије и астма.

Бундева
Она је богата витамином А и Ц, затим 
цинком, што је чини одличним додат-
ком у исхрани свих оних који се боре с 
алергијама. Витамин Ц снижава ниво 
хистамина, а цинк и витамин А јачају 
имунолошки систем.

Целер
Осим што помаже код високог крв-
ног притиска и хроничне боли, целер 
ублажава симптоме алергије. Он дје-
лује противупално и обилује витами-
ном Ц. Препоручује се кухан на пари, 
јер се тако чувају сви његови важни 
нутријенти.

Неколико ствари 
које ће вам се 
догодити када 
престанете да 

носите шминку

klix.ba

Танјуг

(Љепота и здравље)

Лијек из баште: 
Поврће у борби против алергија!

Климатске промјене утичу на продужетак цвјетања биљака, а самим тим се и сезо-
на алергија продужава и до октобра…



12. 21. август 2020. “Козарски вјесник”

ОгласиОгласи

	 1.	Конкурс	се	расписује	за	финансирање	или	суфинансирање	
пројекта	из	области:	запошљавања,	социјалне	заштите,	културе,	обра-
зовања,	јачања	демократског	друштва,	људских	права,	развоја	спорта,	
екологије,	здравства,	туризма,	привреде	и	пољопривреде.

	 2.	 Удружење	 или	 фондација	 која	 се	 пријављује	 на	 конкурс	
може	аплицирати	само	са	једним	пројектом.	Пријава	треба	да	садржи	
сљедеће:

	 -	Попуњен	Образац	за	писање	приједлога	пројекта	којим	удру-
жење	или	фондација	конкурише	на	расписани	Јавни	конкурс,

	 -	Рјешење	о	регистрацији	у	РС,	односно	БиХ	(овјерена	копија),

	 -	Биланс	стања	и	биланс	успјеха	овјерен	од	АПИФ-а	(овјерена	
копија),

	 -		Увјерење	о	пореској	регистрацији	-	ЈИБ	(овјерена	копија),

	 -	Кратак	опис	удружења	са	подацима	о	претходно	реализова-
ним	пројектима,

	 -	Трансакцијски	рачун	удружења	(копија	уговора	са	банком	или	
потврда	банке).

	 3.	Образац	за	писање	приједлога	пројекта	заинтересована	лица	
могу	пронаћи	на	званичној	страници	Града	Приједор	(www.prijedorgrad.
org)	или	подићи	у	Одјељењу	за	друштвене	дјелатности	 (канцеларија	
64).

	 4.	 Пријаве	 на	 конкурс,	 са	 потребном	 документацијом,	 до-
стављају	се	у	затвореној	коверти	и	предају	на	протокол	Града	Приједор	
или	путем	поште	на	адресу:	Град	Приједор,	Градска	управа,	Одјељење	
за	друштвене	дјелатности,	са	назнаком	„Комисија	за	сарадњу	са	удру-
жењима	и	фондацијама“,	79102	Приједор,	Трг	ослобођења	бр.	1.	При-
јава	на	конкурс	може	се	поднијети	и	путем	Е-управе	Градске	управе	
Приједор	(https://euprava.prijedorgrad.org),	с	тим	да	су	подносиоци	при-
јава	који	на	овај	начин	аплицирају	на	конкурс	у	обавези	да	до	краја	кон-
курсног	рока	доставе	потребну	документацију	Одјељењу	за	друштвене	
дјелатности	у	оригиналу	или	овјереној	копији,	не	старије	од	6		мјесеци	
од	дана	расписивања	конкурса.

	 5.	 Рок	 за	 подношење	 пријаве	 је	 15	 дана	 од	 дана	 посљедње	
објаве	Jавног	конкурса.	Неблаговремене	и	непотпуне	пријаве	неће	се	
узети	у	разматрање.

	 6.	Јавни	конкурс	ће	бити	објављен	у	седмичном	листу	„Козар-
ски	вјесник“	и	на	званичној	страници	Града	Приједор	(www.prijedorgrad.
org).

Број:	02-40-	3461/20
Датум:	21.08.2020.	године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миленко	Ђаковић

На	основу	члана	82.	став	3.	Закона	о	локалној	самоуправи	(„Службени	
гласник	Републике	Српске“	број:	97/16),	а	у	вези	са	Одлуком	о	избору	
приоритетне	области	за	финансирање	пројеката	удружења	и	фонда-
ција	у	2020.	години	(„Службени	гласник	Града	Приједора“	број:	14/19)	
и	члана	3.	Правилника	о	критеријумима,	начину	и	поступку	расподјеле	
средстава	удружењима	и	фондацијама	(„Службени	гласник	Града	При-
једора“,	број:	5/18),	Градоначелник	Приједорa,	р	а	с	п	и	с	у	ј	е

ЈАВНИ КОНКУРС 
за	избор	најповољнијег	пројекта	у	областима:

запошљавања,	социјалне	заштите,	културе,	образовања,	јачања	
демократског	друштва,

људских	права,	развоја	спорта,	екологије,	здравства,	туризма,	
привреде	и	пољопривреде

	 1.	Конкурс	се	расписује	за	финансирање	омладинских	органи-
зација	и	неформалних	група	младих,		у	сљедећим	областима:

	 -	Изградња	урбаног	омладинског	сектора,
	 -	Побољшање	положаја	младих	у	руралним	срединама,
	 -	Активности		које	потичу	младе	на	демократију,	толеранцију	и	
равноправност	полова,
	 -	Креативно	изражавање	младих	кроз	културан	рад	и	различи-
те	облике	умјетности	(музика,	књижевност,	стрип,	сликарство,	алтерна-
тивни	облици	и	креативна	индустрија),
	 -	Активности	које	промовишу	одговоран	однос	према	природи	и	
здравом	стилу	живота,
	 -	 Подршка	 запошљавању	 и	 мобилности	 младих	 (образовна,	
културна,	спортска	и	туристичка),
	 -	 Промовисање	 волонтерских	 активности	 и	 активног	 учешћа	
младих.

	 2.	Апликант	може	аплицирати	само	са	једним	пројектом.	Прија-
ва	треба	да	садржи	сљедеће:

	 а)	За	омладинске	организације:

	 -	Попуњен	Образац	за	писање	приједлога	пројектa	којим	омла-
динска	организација	конкурише	на	расписани		Јавни	конкурс,
	 -	Рјешење	о	регистрацији	РС,	односно	БиХ	(овјерена	копија),
	 -	Увјерење	о	пореској	регистрацији	–	ЈИБ	(овјерена	копија),
	 -	Трансакцијски	рачун	организације	(копија	уговора	са	банком	
или	потврда	банке),
	 -	Биланс	стања	и	биланс	успјеха	овјерен	од	АПИФ-а	(овјерена	
копија),
	 -	За	пројекте	који	се	проводе	у	школама	доставити	писану	са-
гласност	директора	школе.

	 б)	За	неформалне	групе:

	 -	Попуњен	Образац	 за	 писање	приједлога	 пројекта	 којим	не-
формална	група	конкурише	на	расписани	Јавни	конкурс,
														-	Рјешење	о	регистрацији	омладинске	организације	са	подру-
чја	града	Приједора,	која	даје	административну	подршку	неформалној	
групи	(овјерена	копија),	
														-	Биланс	стања	и	биланс	успјеха	омладинске	организације	која	
даје	административну	подршку,	овјерен	од	АПИФ-а	(овјерена	копија),
	 -	Трансакцијски	рачун	омладинске	организације	која	даје	адми-
нистративну	подршку	(копија	уговора	са	банком	или	потврда	банке),
	 	-	Партнерски	уговор	неформалне	групе	и	омладинске	органи-
зације,
	 	-	За	пројекте	који	се	проводе	у	школама	доставити	писану	са-
гласност	директора	школе.

	 3.	Образац	за	писање	приједлога	пројекта	заинтересована	лица	
могу	пронаћи	на	званичној	страници	Града	Приједор	(www.prijedorgrad.
org)	или	подићи	у	Канцеларији	за	младе	–	Омладински	савјет	Приједор.		

	 4.	 Пријаве	 на	 конкурс,	 са	 потребном	 документацијом,	 до-
стављају	се	у	затвореној	коверти	и	предају	на	протокол	Града	Приједор	
или	путем	поште	на	адресу:	Град	Приједор,	Градска	управа,	Одјељење	
за	друштвене	дјелатности,	са	назнаком	„Комисија	за	избор	омладин-
ских	 пројеката“,	 79102	 Приједор,	 Трг	 ослобођења	 бр.	 1.	 Пријава	 на	
конкурс	може	се	поднијети	и	путем	Е-управе	Градске	управе	Приједор	
(https://euprava.prijedorgrad.org),	с	тим	да	су	подносиоци	пријава	који	на	
овај	начин	аплицирају	на	конкурс	у	обавези	да	до	краја	конкурсног	рока	
доставе	потребну	документацију	Одјељењу	за	друштвене	дјелатности	
у	оригиналу	или	овјереној	копији,	не	старије	од	6	мјесеци	од	дана	рас-
писивања	конкурса.

	 5.	 Рок	 за	 подношење	 пријаве	 је	 15	 дана	 од	 дана	 посљедње	
објаве	Јавног	конкурса.	Неблаговремене	и	непотпуне	пријаве	неће	се	
узети	у	разматрање.

 6.	Јавни	конкурс	ће	бити	објављен	у	седмичном	листу	„Козарски	
вјесник“	и	на	званичној	страници	Града	Приједор	(www.prijedorgrad.org).

Број:	02-40-3462/20
Датум:	21.08.2020.године

ГРАДОНАЧЕЛНИK
Миленко	Ђаковић

На	основу	члана	82.	став	3,	Закона	о	локалној	самоуправи	(„Службени	
гласник	Републике	Српске“	број:	97/16)	и	члана	3.	Правилника	о	крите-
ријумима,	начину	и	поступку	расподјеле	средстава	за	пројекте	младих	
(„Службени	гласник	Града	Приједора“,	број:	5/18),		Градоначелник	При-
једорa,		р	а	с	п	и	с	у	ј	е

ЈАВНИ КОНКУРС 
за	избор	најповољнијих	пројеката	у	области	побољшања	положаја

младих	Града	Приједора
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ОгласиОгласи

	 1.	Градска	управа	Приједор	позива	младе	и	младе	брачне	парове	
из	Приједора,	да	се	пријаве	на	Јавни	конкурс	за	избор	корисника	субвен-
ције	каматне	стопе	на	стамбене	кредите	за	младе	и	младе	брачне	парове.

	 2.	Градска	управа	Приједор	ће	субвенционисати	1	процентни	поен	
каматне	стопе	(1%)	на	стамбене	кредите	које	пласирају	комерцијалне	бан-
ке	у	Републици	Српској,	 као	и	стамбене	кредите	по	кредитним	линијама	
Инвестиционо	развојне	банке	РС,	а	закључени	најраније	у	2019.	години.

	 3.	Право	пријаве	на	конкурс	имају	лица	која	су:

	 а)	закључила	уговор	са	комерцијалном	банком	која	врши	пласман	
кредитних	средстава	из	кредитне	линије	Инвестиционо-развојне	банке	РС,	
за	 стамбене	 кредите	 за	младе	 брачне	 парове,	 а	 која	 у	 тренутку	 закљу-
чивања	уговора	са	банком	о	стамбеном	кредитирању	имају	до	35	година	
живота,
	 б)	закључила	уговор	са	комерцијалном	банком	која	врши	пласман	
кредитних	средстава	из	кредитне	линије	Инвестиционо-развојне	банке	Ре-
публике	Српске,	за	стамбене	кредите	по	било	ком	основу,	ако	у	тренутку	
закључења	уговора	са	банком	о	стамбеном	кредитирању,	има	до	35	година	
живота,
	 в)	закључила	уговор	о	куповини	прве	стамбене	 јединице,	 	најра-
није	у	2019.	години,	без	обзира	да	ли	је	кредит	пласиран	путем	ИРБ-а	или	
друге	банке,
	 г)	да	у	власништву	немају	стамбену	јединицу	или	да	је	нису	имали,
	 д)	има	мјесто	пребивалишта	на	 територији	 града	Приједора	нај-
мање	двије	године	од	дана	подношења	захтјева,
	 ђ)	субвенција	каматне	стопе	на	стамбене	кредите	за	младе	и	мла-
де	 брачне	 парове,	 остварује	 се	 искључиво	 уколико	 је	 некретнина	 (стан,	
кућа)	купљена	на	територији	града	Приједора.

	 4.	Уз	попуњен	апликациони	образац	потребно	је	приложити	сље-
дећу	документацију	(само	за	подносиоца	субвенције):	

	 а)		уговор	о	стамбеном	кредиту	закључен	са	комерцијалном	бан-
ком	са	отплатним	планом,
	 б)		копију	личне	карте,
	 в)		увјерење	о	држављанству	РС,	БиХ,
	 г)		увјерење	о	пребивалишту	на	подручју	града	Приједора	најмање	
двије	године	од	дана	подношења	захтјева,		
	 д)	овјерену	копију	дипломе,
	 ђ)	увјерење	о	посједу	некретнине	коју	издаје	Републичка	управа	за	
геодетске	и	имовинско	правне	послове	РС	–	Подручна	јединица	Приједор,
	 е)	изјава	о	мјесту	пребивалишта,
	 ж)	кратку	биографију	и
	 з)	копију	текућег	рачуна.

	 5.	Ако	је	подносилац	захтјева	млади	брачни	пар,	поред	горе	наве-
дене	документације,	потребно	је	доставити	и:

	 а)	извод	из	матичне	књиге	вјенчаних,	
	 б)	извод	из	матичне	књиге	рођених	за	дјецу	(уколико	имају	дјеце)	и	
	 в)	доказ	о	стручној	спреми	за	супружника	(диплома	или	увјерење).

	 6.	Документе	наведене	под	тачком	4.	и	тачком	5.	доставити	у	ори-
гиналу	или	овјереној	копији.

	 7.	Апликациона	форма	за	подношење	захтјева	за	додјелу	субвен-
ције	каматне	стопе	на	стамбене	кредите	за	младе	и	младе	брачне	парове	
може	се	преузети	на	званичном	сајту	Града	Приједора	и	на	Инфо	пулту	
Градске	управе	Приједор.

	 8.	Попуњену	апликациону	форму	и	тражену	документацију	доста-
вити	поштом	на	адресу:	Град	Приједор,	Трг	ослобођења	бр.	1,	са	назна-
ком	„За	додјелу	субвенције	каматне	стопе	на	стамбене	кредите	за	младе	и	
младе	брачне	парове“	или	лично	у	писарницу	Града	Приједор.

	 9.	Непотпуни	и	неблаговремено	достављени	захтјеви	неће	се	узе-
ти	у	разматрање.

	 10.	Овај	конкурс	отворен	је	до	01.12.2020.	године,	а	одлука	о	иза-
браним	корисницима	субвенције	биће	објављена	на	сајту	Града	Приједор	
(www.prijedorgrad.org).

	Број:	02-40-3463/20
Датум:	21.08.2020.	године	 	 	 	 	 	 	
                 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миленко	Ђаковић

			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	На	основу	члана	82.	став	3.	Закона	о	локалној	самоуправи	
(„Службени	гласник	Републике	Српске“	број:	97/16	и	36/19)	и	члана	3.	
Правилника	о	 субвенционисању	 каматне	 стопе	на	 стамбене	 кредите	
за	младе	и	младе	брачне	парове	(„Службени	гласник	града	Приједор“	
број:	8/19	и	5/20),	Градоначелник	Приједора		р	а	с	п	и	с	у	ј	е

ЈАВНИ КОНКУРС 
за	избор	корисника	субвенције	каматне	стопе	на	стамбене	кредите

за	младе	и	младе	брачне	парове

Broj:	 2146/20
Datum:	19.08.2020.	godine	

Na	 osnovu	 člana	 52.	 Statuta	 “Komunalne	 usluge“	A.D.	 Prijedor,	 i	 člana	 7.	 i	 8.	
Pravilnika	 o	 postupku	 javnog	 nadmetanja	 za	 prodaju	 rashodovanih	 osnovnih	
sredstava,	rezervnih	dijelova	i	ostalih	materijala	„Komunalne	usluge“	AD	Prijedor,	te	
na	osnovu	Odluke	Nadzornog	odbora	Preduzeća	o	prodaji	rashodovanih	osnovnih	
sredstava	 	 i	 rezervnih	 dijelova	 br.	 549/20	 od	 26.02.2020.	 godine,	 “Komunalne	
usluge”	AD	Prijedor	objavljuju:

OGLAS 
O JAVNOJ PRODAJI PUTEM PRIKUPLJANJA PISMENIH PONUDA 

za prodaju otpadnog željeza

„Komunalne	 usluge“	A.	D.	Prijedor,	 Kozarska	 br.	 87,	Prijedor	 objavljuje	 oglas	 o	
javnoj	prodaji	putem	prikupljanja	pismenih	ponuda	za	prodaju	u	otpadno	željezo	
rashodovanih	mašina	i	dijelova	i	to	sledećih	karakteristika:	

I Predmet prodaje

Otpadno	željezo	I	klase:
	 1.	Rashodovano	vozilo	Daimler	Mercedes	L	409,
	 2.	Kompaktor	“BOMAG”	K301,
	 3.	Rezervni	dijelovi	raznih	havarisanih	radnih	mašina	i	kamiona.
	 Otpadno	željezo	iz	ovog	oglasa	prodaje	se	kao	cjelina.

II Količina i cijena 

	 Procijenjena	količina	željeza	iznosi:	50	t.
	 Početna	 prodajna	 cijena	 za	 navedenu	 robu	 iznosi:	 0,29KM/kg	 (bez	
obračunatog	PDV-a).	
	 Po	 utvrđenoj	 najpovoljnijoj	 ponudi,	 a	 prije	 zaključenja	 Ugovora	 o	
kupoprodaji	 i	 definisanja	 prava	 i	 obaveza	 ugovornih	 strana	 u	 prisustvu	 kupca	 i	
prodavca	izvršiće	se	vaganje	predmeta	iz	ovog	oglasa	u	cilju	utvrđivanja	ukupne	
količine	otpadnog	željeza.	

III Pravo učešća

	 Pravo	učešća imaju	sva	domaća	i	strana	fizička	i	pravna	lica,	koja	uplate	
depozit	 u	 iznosu	 1.450,00	 KM	 odnosno	 10%	 od	 procijenjenog	 ukupnog	 iznosa	
početne	prodajne	cijene.	Uplata	depozita	može	se	izvršiti	do	27.08.2020.	godine.	
	 Uplata	 depozita	 može	 se	 izvršiti	 na	 blagajni	 „Komunalne	 usluge“	 AD	
Prijedor,	Kozarska	br.	87,	Prijedor	ili	uplatom	na	žiro-račun	broj:	5620070000011113,	
otvoren	 kod	NLB	Banka	 ad	Banja	 Luka.	Uplaćeni	 depozit	 se	 uračunava	 kupcu	
u	 kupoprodajnu	cijenu,	a	ukoliko	kupac	bude	 izabran	za	najboljeg	ponuđača	 te	
odustane	od	zaključivanja	pismenog	kupoprodajnog	ugovora,	gubi	pravo	na	povrat	
depozita.	
	 Učesnicima	koji	nisu	stekli	pravo	kupca,	depozit	se	vraća	u	roku	od	3	(tri)	
dana	od	dana	donošenja	odluke	o	izboru	najpovoljnijeg	ponuđača.	Javna	prodaja	
robe	iz	stava	1.	ovog	oglasa	vrši	se	na	jednom	od	zvaničnih	jezika	koji	su	u	upotrebi	
u	BiH.
	 U	početnu	cijenu	nije	uračunat	PDV.	Ponuđači	će	u	svojoj	ponudi	navesti	
cijene	bez	PDV-a,	tako	da	će	se	na	ponuđenu	cijenu	najboljeg	ponuđača	obračunati	
PDV,	što	će	biti	navedeno	u	kupoprodajnom	ugovoru.	
Kriterij	 za	 vrednovanje	 ponude	 je	 najviša ponuđena cijena po kg željeza u	
odnosu	na	početnu	cijenu,	a	u	slučaju	kada	su	ponude	istovjetne,	komisija	će	od	
ponuđača	zatražiti	da	se	izjasne	ko	daje	višu	cijenu	za	predmet	prodaje.

IV Pregled materijala i rok za prijavu učešća na licitaciji

	 Svi	 zainteresovani	 potencijalni	 ponuđači	 mogu	 pogledati	 predmete	
prodaje	u	preduzeću	“Komunalne	usluge”	AD	Prijedor	u	krugu	regionalne	deponije	
“Stara	pruga	–	Kurevo”	Ljeskare	–	Dubočaj	bb,	Prijedor,	svakim	radnim	danom	od	
dana	objavljivanja	oglasa	pa	do	27.08.2020.	godine,	u	vremenskom	periodu	od	
09:00-14:00	sati,	uz	obaveznu	telefonsku	najavu.	Kontakt	osoba	za	sve	informacije	
je	Dragan	Komljenović,	 broj	 telefona	052/236-217.	Roba	 se	prodaje	 u	 viđenom	
stanju	 i	 neće	se	primati	 nikakve	 reklamacije	 koje	se	odnose	na	kvalitet	 i	 ostale	
karakteristike	robe.

IV Obaveze kupca

	 U	 roku	od	8	 (osam)	dana	od	otvaranja	prispjelih	 ponuda	 zaključiće	 se	
kupoprodajni	ugovor	sa	najuspješnijim	kupcem.	
	 Kupac	 je	 dužan	 da	 po	 zaključenju	 kupoprodajnog	 ugovora,	 a	 prije	
preuzimanja	 otpadnog	 željeza,	 izvrši	 uplatu	 cjelokupnog	 iznosa	 umanjenog	 za	
uplaćeni	 iznos	 depozita	 na	 transakcijski	 račun	 „Komunalne	 usluge“	AD	Prijedor	
broj:	5620070000011113,	otvoren	kod	NLB	Bank	AD	Banja	Luka.
	 Kupac	 je	 obavezan	 preuzeti	 robu	 u	 roku	 od	 	 8	 dana	 od	 dana	 uplate	
ukupne	cijene	utvrđene	kupoprodajnim	ugovorom.	Troškovi	 rastavljanja,	utovara	
kao	i	prevoza	kupljenih	predmeta	padaju	na	teret	kupca.	

V DOSTAVLJANJE PONUDA

	 Ponude	 se	 dostavljaju	 u	 zatvorenoj	 koverti,	 sa	 naznakom	 „Ponuda	 za	
javnu	prodaju	predmeta	putem	dostavljanja	pismenih	ponuda	„NE	OTVARAJ“,	sa	
nazivom/ime	i	prezime	i	tačnu	adresu	i	kontakt	telefon	ponuđača.	Rok	za	dostavljanje	
ponuda	je	do	31.08.2020.	godine	do	12,00	sati	na	protokolu	“Komunalne	usluge”	
AD	Prijedor,	ul.	Kozarska	br.	87,	79101	Prijedor.
	 Javno	 otvaranje	 ponuda	 uz	 prisustvo	 ovlaštenih	 predstavnika	 pravnih	
odnosno	fizičkih	lica	koja	dostave	valjane	ponude	održaće	se	31.08.2020.	godine	
u	12,30	sati	u	prostorijama	privrednog	društva	“Komunalne	usluge”	AD	Prijedor,	ul.	
Kozarska	br.	87,	Prijedor.		

	„Komunalne	usluge“	AD	Prijedor

D	I	R	E	K	T	O	R
Dujo	Milanko,	dipl.	hort.	kulture

“KOMUNALNE USLUGE” A.D. 
PRIJEDOR

Kozarska br. 87, 79101 Prijedor
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ŠEKIB RAMIĆ
sin Avdije Ramića, 

baštovana

...kažu da vrijeme sve rane liječi, ali moju ranu za tobom nikad 
izliječiti neću!

Volim te.
Atifa

13924
Дана 27.8.2020. године 

навршава се шест 
мјесеци од смрти 

нашег супруга, оца, 
дједа и свекра

СИМЕ 
РАДОЈЧИЋА

С тугом и лијепим сјећањима, увијек си у 
нашим мислима и срцима.

Захвална породица
13928

Навршава се 6 мјесеци 
од смрти мајке

ТОМИСЛАВКЕ 
(Раде) 

ДРНДЕЛИЋ
(1952 - 2020)

Излазак на гробље Пашинац 23.8.2020. у 10 
часова.
Син Иван, кћерка Ивана са породицом

13926

МАЛИ 
ОГЛАСИ

Момак тражи дјевојку ста-
рости до 34 године ради 
дружења, могућ и брак.
Тел: 066/775-286

Дана 11.8.2020. године преминула је 
наша драга и вољена

МИЛКА (Кончаревић) 
ЈУРИШИЋ

Била си и остаћеш најбоља сестра на свијету.
Сестре Мирјана и Гордана са породицама

13937

Дана 28. августа 2020. навршава се 
година дана откад нас је напустио наш 
драги

БРАНКО ГРУБЉЕШИЋ

Поносни смо на тебе, твоју доброту и 
племенитост коју си несебично давао 
свима нама. У најљепшим успоменама, чувамо те од заборава.

Твоји најближи 13927

ОГЛАШАВАЈТЕ У 
КОЗАРСКОМ ВЈЕСНИКУ
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Дана 23.8.2020.године навршава се 
25 годинa од смрти нашег драгог

МИЛАНА СТОЈИЋА – БАТЕ
Наша љубав и сјећање на тебе 

живјеће вјечно.

Твоји Ђорђе, Моника и Дијана, 
породице Росић, Савић и Даљевић

13936

Дана 21.8.2020. навршава се тужна 
година откад се упокојила наша 
драга супруга, мајка и бака

РАДА 
(Марчетић) 

ПИЛИПОВИЋ
(1941 - 2019)

Не постоји вријеме које доноси заборав, нити сјећање у којем тебе 
нема, много је лијепих успомена због којих ћемо те вјечно памтити 
и са тобом поносити. Тога дана у 11 часова на градском гробљу у 
Приједору посјетићемо њен гроб, положити цвијеће и запалити 
свијеће. Молимо родбину, пријатеље и комшије да нам се придруже.
Ожалошћени: супруг Борко, син Перо са породицом и кћерка Дијана 
са породицом

(001)

Дана 21.8.2020. године 
навршава се тужна 

година од смрти наше 
драге

РАДЕ 
ПИЛИПОВИЋ
(1941 - 2019)

Година прође, а сјећање и туга остају вјечно.
Твоји: Добрила, Давор и Данијела са дјецом

13933

Живјећете вјечно у нашим срцима.
Сестра Нада и брат Маринко са породицама

Дана 8.8.2020. навршава се 
седам година од смрти

РАДОВАНА МАРЧЕТИЋА
(1952 - 2013)

13923

РАДЕ ПИЛИПОВИЋ
(1941 - 2019)

Дана 20.8.2020. године 
навршава се 8 година од 

смрти моје драге баке

СТАНЕ ЕГИЋ
Сјећање на моју баку као 
једне јаке и стабилне 
особе, пуне животне 
енергије, никад неће 
изблиједити.
Твој унук Гого 13929

У суботу, 22.8.2020. обиљежићемо 
четрдесетодневни помен за нашу 

драгу мајку и баку

МИЛКУ БОГДАНОВИЋ
Помен ће бити одржан у 10:30 часова 
на гробљу Пашинац. Заувијек у 
нашим срцима.
Ожалошћени: кћерка Дргана, унука 
Андреа и зет Горан

13931

Дана 22.8.2020. навршава се 40 
дана од смрти

МИЛКЕ БОГДАНОВИЋ
Живјећеш вјечно у нашим мислима.

Кћерка Милена, зет Милорад, унуке 
Сања и Тања са породицама

13932

Дана 22.8.2020. 
навршава се 40 дана од 

смрти

МИЛКЕ 
БОГДАНОВИЋ

Успомену на тебе 
чуваћемо од заборава.
Рада, Мрђан и Срђан са 
породицом 13932

Дана 19.8.2020. навршило 
се шест тужних мјесеци од 

смрти супруга и оца

ДРАГО 
ВУКОЈЕВИЋ - 

БАЈО
Дан за даном пролазе, а туга 
и празнина у нашим срцима 
остају.
Супруга Милева, син Ве-
дран, унучад Виктор и Ката-
рина и снаха Ирена 13934

Дана 27.8.2020. навршава се година 
дана од трагичне смрти наше

ДАНИЈЕЛЕ ЈЕЛИЧИЋ

Ожалошћени: мајка Стоја и брат 
Ђорђе са породицом

13935

Нашој вољеној четворогодишњи 
помен

ДУШИЦА МИЛОЈИЦА

Мислимо на тебе кад нам живот 
доноси и тугу и радост. С поносом 
чувамо сјећања на тебе.

Твоји најмилији
13925

Дана 21.8.2020. навршава се 
година дана од смрти

Посљедњи поздрав 
супругу

РАДОВАНУ 
МАЦУРИ

Од супруге Милке, сестара и остале породице

13930

Посљедњи поздрав зету 
и тетку

РАДОВАНУ

Од породице Билбија

13930

Посљедњи поздрав драгом тати, супругу, 
сину, брату и шурјаку

ГОРАНУ (Вељке) 
СТАНКОВИЋУ
(1970 - 2020)

Драги наш Горане, отишао си на неко 
боље мјесто, а остао си заувијек у нашим 
срцима. Бол у души је неизрецива, као и 
срећа што смо те имали. Живјећеш вјеч-
но у нашем сјећању.
Твоји: кћерке Александра и Наташа, супруга Сања, мајка Љуби-
ца, сестра Гордана и зет Џаја (001)
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Oвe субoтe, 22. aвгустa, 
бићe oдржaн 15. пo рeду 
Блaник куп. Риjeч je o je-
динствeнoм тaкмичењу у 
држaви, у кojeм сe пилoти 
тaкмичe у прeцизнoм 
слиjeтaњу jeдрилицoм. 
Свe oвe гoдинe Блaник куп 
успjeшнo oргaнизуje Aeрo-
клуб “Приjeдoр”, уз пoдр-
шку Грaдa Приjедoрa и 
Влaдe Рeпубликe Српскe, 
кaжe спoртски дирeктoр 
Купa Љубишa Aрaмaндa. 
Бeз oвe пoмoћи, дoдaje, 
тeшкo би мoгли, jeр je у 
питaњу зaхтjeвнo тaкми-
чeњe за које је неопходно 
oдoбрeње Дирeкциje зa 
цивилнo вaздухoплoвствo 
БиХ, MУП-a РС и брojних 
других институциja и oргa-
низaциja. Пoрeд дoмaћих 
пилoтa, oчeкуjу сe jeдри-
личaри из Србиje, Црнe 
Гoрe и Хрвaтскe. Прoблeм 
пoстojи jeдинo сa тaкми-
чaримa из Слoвeниje и 
Сjeвeрнe Maкeдoниje, 

кojи због eпидeмиoлoшкe 
ситуaциje при пoврaтку у 
мaтичнe зeмљe мoрajу у 
сaмoизoлaциjу oд 14 дaнa. 
- Oчeкуjeмo дo 35 тaкми-
чaрa. Oвo je инaчe jaкo 
скуп спoрт. Ниjе лaкo 
дoћи дo дoзвoлe пилoтa. 
Вeћи диo нaс шкoлoвaњe 
зa пилoтa зaвршилo je у 
Jугoслaвиjи, кaд су били 
пoвoљниjи услoви. Aли 
нaдaмo сe дa ћe бити вишe 
рaзумиjeвaњa у нaрeднoм 
пeриoду. Овo je aeрoдрoм 
кojи имa нajвишe вaз-
духoплoвних срeдстaвa у 
БиХ, и кojи имa jaку трaди-
циjу - кaжe Aрaмaндa.
Taкмичeњe je jeдинствeнo 
у држaви, иaкo je билo 
пoкушaja дa сe jeдрили-
чaрскa тaкмичeњa oдр-
жaвajу нa другим мjeстимa, 
aли jeдинo сe у Приjедoру 
успjeлo зaдржaти.
- Прeвaсхoднo 
зaхвaљуjући људимa. 
Имaмo нajвишe jeдрили-

чaрa у БиХ. Тaкмичeњe сe 
нe мoжe oдржaти бeз ми-
нимум дeсeт jeдриличaрa 
и бaр двa дo три нaстaвни-
кa jeдриличaрствa. Aeрo-
клуб “Приjeдoр” тo имa и 
мoжe бити oргaнизaтoр 
oвaквoг тaкмичeњa. Други 
клубoви мoгу дa дoђу дa 
сe тaкмичe кoд нaс - нaвo-
ди Aрaмaндa. 
Бeзбjeднoст je нa првoм 
мejсту, тaкo дa ћe у jeдри-
лици пoрeд тaкмичaрa 
бити искусни нaстaвници 
лeтeњa. Oтвaрaњe Купa 
зaкaзaнo je зa 11 чaсoвa 
нa Аeрoдрoму “Уриje”, a 
проглaшeњe пoбjeдникa 
и зaтвaрaњe тaкмичeњa 
у 18 чaсoвa. Штo сe тичe 
будућнoсти oвoг спoртa, 
у Aeрoклубу “Приjeдoр” у 
нaрeдним дaнимa чeкajу 
сeртификaциjу шкoлe 
jeдриличaрствa, у кojу би 
нaрeднoг мjeсeцa трeбaлo 
дa сe упишe дeвeт пoлaз-
никa.

СУTРA 15. БЛAНИК КУП

Припремио: З. Јелић 

ФК „Рудaр Приjeдoр“ рe-
зултaтoм 2:1 сaвлaдao 
je „Сутjeску“, у утaкмици 
другoг кoлa Првe лигe 
Рeпубликe Српскe кoja 
je прoтeклe субoтe oдиг-
рaнa нa грaдскoм стaдиo-
ну. Гoсти из Фoчe први су 
дoшли дo вoдствa у 18. 
минути, гoлoм Бoкићa, 
кojи је шутoм сa прeкo 30 
мeтaрa зaтрeсao мрежу 
„Рудaрa“. To je рeзултaт 
са кojим сe oтишлo нa oд-
мoр. У нaстaвку сусрeтa, 
трeнeр „Рудaр Приjeдoрa“ 
Бoрис Сaвић у игру je увeo 
Рaстoку и Кoвaчeвићa. 
Дoмaћи тим je нaстaвиo сa 

притискoм, штo je урoдилo 
плoдoм у 63. минути, кaд je 
Jaћимoвић, кojи je тaкoђe 
ушao у игру сa клупe, пo-
стигao гoл зa изjeднaчeњe. 
У 85. минути Рaстoкa пo-
стижe пoбjeднички пoгoдaк 
и „Рудaру“ дoнoси три 
бoдa. Ипaк, Сaвић кaжe 
дa je, упркoс пoбjeди, oвo 
билa прeсликaнa утaк-
мицa из првoг кoлa, кaд 
je ствoрeн oгрoмaн брoj 
приликa, aли дa су гoлo-
ви изoстaли. Стрaтeг „Ру-
дaрa“ нaпoменуo je дa ћe 
сe мoрaти рaдити нa eфи-
кaснoсти, укoликo сe жeлe 
испунити зaцртaни циљe-

ви, a тo je шaмпиoнскa ти-
тулa у Рeпублици Српскoj 
и мjeстo у Премиjeр лиги 
Бoснe и Хeрцeгoвинe. 
Нaкoн двa кoлa, приjeдoр-
скa eкипa зaузимa чeтвр-
ту пoзициjу нa тaбeли, 
сa чeтири oсвojeнa бoдa. 
Toликo бoдoвa имajу и 
првoплaсирнa „Кoзaрa“, 
тe „Moдричa“, „Дринa“, 
„Лeoтaр“ и „Слoбoдa“. 
Нaрeдни прoтивник „Ру-
дaру“ бићe „Звиjeздa 09“, 
кoja je у другoм кoлу сaв-
лaдaлa дoбojску „Слoгу“ 
сa 3:1, дoк je у првoм кoлу 
дoживjeлa убjeдљив пoрaз 
oд стрaнe „Кoзaрe“ (4:0).

ПРЕОКРЕТОМ ДО ПOБJEДЕ 
НA ДOMAЋEM TEРEНУ

ФК „Рудaр Приjeдoр“

Фудбaлeри „Oмaрскe“ 
дoживjeли су пoрaз oд 
стрaнe „Пoлeтa” рeзул-
тaтoм 5:4, у oквиру другoг 
кoлa Другe лигe Рeпубликe 
Српскe - групa Зaпaд. Дa je 
дoзвoљeнo дa се утaкмицe 
игрajу прeд глeдaoцимa,  
имaли би штa и дa видe, 
jeр je у питaњу билa правa 
гoлeaдa, у кojoj мрeжe 
нису имaлe прилику дa ми-
руjу. Дoмaћи тим дo вoд-
ствa je дoшao  вeћ у првoj 
минути сусрeтa, гoлoм 
Прoдaнoвићa. Meђутим, у 
18. минути Врaчaр изjeд-
нaчaва нa 1:1. Нaкoн сaмo 

jeднe минутe „Пoлeт“ 
пoнoвo дoлaзи у вoдст-
вo, aутoгoлoм Нишeвићa. 
Свeгa пeт минутa кaсниje, 
судиja пoкaзуje нa биjeлу 
тaчку, нaкoн прeкршaja 
нaд Грaхoвцeм. Сa биjeле 
тaчкe шутирao je и пoгo-
диo Здjeлaр. A у 28. ми-
нути Крeцeљ пoгaђa зa 
3:2 зa „Oмaрску“. У дру-
гoм пoлуврeмeну дoмaћи 
тим je пoкaзao дa гa ниje 
пoљуљao прeoкрeт, пa je у 
51. минути Сaвић изjeднa-
чиo нa 3:3, a у 58. Пejчић 
врaћa вoдствo „Пoлeту“. 
Дрaмa сe нaстaвилa у 

сaмoм финишу сусрeтa, 
кaда je нaкoн извoђeњa 
кoрнeрa Лajић пoстигao 
гoл и рeзултaтски врaтио 
утaкмицу нa пoчeтaк (4:4). 
У судиjскoj нaдoкнaди, у 
93. минути „Пoлeт“ идe 
у кoнтру, и Пejчић трeсe 
мрeжу „Oмaрскe“ зa 5:4 
и пoбjeду. Нaкoн oвe 
дрaмaтичнe утaкмицe, 
“Oмaрскa” зaузимa шeсту 
пoзициjу нa тaбeли, сa три 
oсвojeнa бoдa (пoбjeдa 
прoтив “Лaкaтaшa” (4:1) 
у првoм кoлу). У трeћeм 
кoлу “Oмaрскa” дoчeкуje 
“Прoгрeс” из Кнeжeвa.

ПOРAЗ УПРКOС ЧETИРИ 
ПOСTИГНУTA ГOЛA

ФК „Oмaрскa“

ОФК „Брдо“, у другом колу 
Друге лиге РС - група За-
пад, поражено је резулта-
том 7:2 од стране „Прогре-
са“ из Кнежева. До водства 
„Прогрес“ долази већ у 8. 
минути, голом Будића, а у 
15. минути Будић постиже 
и други погодак (2:0). У 37. 
минути домаћи тим преко 
Марјановића повисио је на 
3:0, а двије минуте касније 

Будић комплетира хет-
трик. Мрежа „Брда“ поново 
се затресла након једне 
минуте, а стријелац је био 
Верић. На полувријеме се 
отишло са 5:0. У наставку 
сусрета, упркос бољој игри 
„Брда», Будић постиже 
свој четврти гол у 56. мину-
ти. Но, домаћа екипа у 72. 
минути успијева да постиг-
не гол преко Миличевића, 

који двије минуте касније 
постиже још један погодак. 
Било је ту још неколико 
прилика за „Брдо“, али 
тачку на утакмицу голом 
у 89. минути ставио је Ко-
пања. ОФК „Брдо“ налази 
се на осмој позицији на та-
бели, са три освојена бода 
из утакмице са „Полетом“ 
(4:1). Наредни противник 
им је екипа „Дубраве”.

ТЕЖАК ПОРАЗ У ДРУГОМ КОЛУ
ОФК „Брдо“


