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Отворен погон "Рaундлајнера" 
у Приједору

Њемачка фирма изабрала је Приједор тра-
гајући за погодним условима за инвестирање

Градоначелник 
Приједора Миленко Ђаковић 

и финансијски директор предузећа 
"Рaундлајнер" из Њемачке Феликс Зонтаг, 
свечано су отворили погон за производњу 
индустријских врећа, у Индустријској зони 
"Целпак"

ДО КРАЈА ГОДИНЕ 

ПЕДЕСЕТ 

ЗАПОСЛЕНИХ
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Актуелно Актуелно

Фирма “Раундлајнер” из-
абрала је град Приједор 
трагајући за погодним 
условима за инвестирање, 
рекао је Зонтаг додајући да 
је близина Европске уније 
један од пресудних факто-
ра, али и пријатељска рука 
на коју су наишли у град-
ској администрацији. 
- Задовољни смо Градском 
управом Приједор и госпо-
дином градоначелником. 
Овдје смо наишли на врло 
фин и коректан однос. Кад 
смо почели са пројектом, 
пружена нам је рука при-
јатељства, због чега смо и 
остали - рекао је Зонтаг.
Директор погона «Раунд-
лајнер” у Приједору, Ос-
ман Џамастагић, рекао 
је да овај погон тренутно 
запошљава 14 радника, 
углавном женску радну 
снагу, али да ће се тај број 
до краја године повећати 
на 50, доласком још једног 
броја машина. Сва произ-
водња, по његовим ријечи-

ма, одлази на њемачко и 
чешко тржиште.
- Ријеч је о производњи 
пластичних врећа за инду-
стрију, за транспорт љепи-
ла, боја, пудера, брашна 
који се стављају у бурад. 
Након завршеног тран-
спорта, иста бурад остају 
чиста и спремна за нову 
употребу. Вреће се бацају 
- појаснио је Џамстагић. 
Истиче да се у овом 
пројекту можда не би ни 
успјело, да није било ве-
лике подршке градске ад-
министарције , Агенције за 
економски развој “ПРЕДА”, 
комуналних предузећа 
која су била на услузи од 
почетка градње до почетка 
производње. 
Стратегијом економског 
развоја Приједора, по-
стоји цијели сет мјера по-
моћи како страним тако и 
домаћим инвеститорима, 
рекао је градоначелник 
Миленко Ђаковић.
- Ми смо завршили припре-

му инфраструктуре која је 
омогућила долазак инвес-
титора. Тако је било и са 
фирмом «Раундлајнер” из 
Њемачке. Тај приступ се 
њима допао, као и коопе-
ративност Града Приједо-
ра и његових институција. 
Они су већ обећали да 
ће бити промотери нашег 
града у иностранству са 
својим пословним парт-
нерима. Ово је прва од 
три хале које се планирају 
градити на овом простору - 
рекао је Ђаковић. 
Он је изразио жаљење што 
ове године Индустријска 
зона “Целпак” неће бити 
попуњена како је плани-
рано. Разлог томе је ситу-
ација са корона вирусом. 
- Сматрам да би ускоро 
требало све да крене са 
мртве тачке и да на овом 
простору изникне још пет 
фабрика како би посао на-
шло преко 1.200 радника - 
рекао је Ђаковић. 

ДО КРАЈА ГОДИНЕ 
ПЕДЕСЕТ ЗАПОСЛЕНИХ

Отворен погон “Рaундлајнера” у Приједору

Асфалтирање локалних 
путева и градских улица 
искључиво је у надлежно-
сти Градске управе, а не 
политичких странака или 
неких других установа, 
рекао је Златко Ритан, на-
челник градског Одјељења 
за стамбено-комуналне 
послове, реагујући на све 
чешће појаве неких по-
литичких партија, које, по 
његовим ријечима, у јеку 
предизборне кампање оби-
лазе насеља и шире дезин-
формације.
- То је дневна политика сва-
ке предизборне кампање у 
којој појединци ходају по 
терену дајући погрешне ин-
формације грађанима који 
након тога не знају коме 
више да вјерују - рекао је 
Ритан додајући да је један 

такав примјер забиљежен 
ових дана у Аеродромском 
насељу.
- Ово је један од већих ин-
фраструктурних проблема 
у претходних 10 година. 
Град Приједор је претход-
не године потписао уговор 
за изградњу канализаци-
оне мреже у Главицама 
један и два, три и четири 
на овом подручју. До да-
нас су извршени радови 
на канализацији два, три и 
четири. Остао је завршетак 
пројектне документације и 
извођење радова на Глави-
цама један и то је био при-
оритетни проблем рјеша-
вања у том дијелу Великог 
Паланчишта. Након завр-
шетка канализације, ула-
зимо у процедуру асфал-
тирања поменутог путног 

правца. Информација да 
тај путни правац неће бити 
асфалтиран је нетачна, 
јер се на претпосљедњој 
Скупштини на списку ин-
фраструктурних пројеката 
који ће да се раде кроз кре-
дитна средства, налазила 
и та аередромска улица и 
то као приоритет - појаснио 
је Ритан.
Он је истакао да су сва 
донаторска средства или 
средства која обезбиједе 
невладине организације, 
па и политичке партије до-
бродошла, али не и лажна 
обећања или ширење де-
зинформација.
- Молим све да помогну 
Градској управи да се из-
врше сви ти пројекти, а не 
да сви својом снагом поку-
шавају оборити те пројекте 
или утицати да се та кре-
дитна средства стопирају 
само да би добили неке 
своје политичке поене. 
Предлажем да се такмичи-
мо у изведеним радовима 
у послу који је урађен, а 
не по информацијама које 
нису истините - поручио је 
Ритан. Додаје да је днев-
на политика кратког даха 
и да  након избора једни 
другима треба да погледају 
у очи.

ДЕЗИНФОРМАЦИЈЕ О ГРАДЊИ 
ПУТЕВА ДИО НЕЧИЈЕ КАМПАЊЕ

Златко Ритан, начелник Одјељења за 
стамбено-комуналне послове

- Мора се пронаћи модел 
како да се финалистима 
дрвопрерађивачке инду-
стрије омогуће довољне 
сировине са домаћег те-
рена за несметану про-
изводњу, а самим тим и 
смањи извоз дрвних полу-
производа - рекао је Борис 
Пашалић, министар пољо-
привреде, шумарства и 
водопривреде Републике 
Српске, приликом посјете 
предузећу “Masterwood” у 
Козарцу, које се бави про-
изводњом намјештаја. 
Министар Пашалић иста-
као је да у Републици 
Српској има много више 
фирми у дрвопрерађивач-
кој индустрији које се баве 
само прорезом дрвета, а 
циљ је да има више оних 
као што је “Masterwood” 
из Козарца, који имају фи-
налну производњу. Он је 
додао да ће Министарство 
настојати да се садашња 
предузећа, која производе 
дрвне полупроизводе, у 
што већем броју преоријен-
тишу на финалну произ-

водњу како би на тај начин 
постали стратешка преду-
зећа у дрвопрерађивачкој 
индустрији.  
- Иначе, наш дрвопрерађи-
вачки сектор је у суфициту. 
Република Српска, у по-
сљедњих неколико година, 
биљежи до 550 милиона 
суфицита када говоримо 
о пласману тих произво-
да, што довољно показује 
колико је то важан сектор. 
Трудимо се да обезбиједи-
мо довољно сировина за 
овакве привредне субјекте. 
Потешкоћа има, јер њихове 
су потребе веће него што 
ми сијечемо, али мислим 
да бољом прерасподјелом 
и стављањем акцента на 
овакве привредне субјекте 
можемо квалитетније да 
искористимо наш потен-
цијал - рекао је Пашалић.
Предузеће “Masterwood” 
запошљава 85 радника, 
подсјетио је директор и 
власник Драгослав Шиљак. 
Он се захвалио Влади РС 
која је у посљедње двије-
три године више пажње 

посветила дрвопрерађива-
чима, од којих је финалне 
произвођаче сврстала у 
фирме од стратешког зна-
чаја. 
- Доста нам је олакшано 
снабдијевање сировином, 
а самим тим и могућност за 
даљи развој и опстанак на 
тржишту које снабдијевамо 
нашим производима. Под-
сјећам, наше тржиште је 90 
одсто у Европи, а само 10 
посто остаје овдје код нас - 
рекао је Шиљак. 
Саша Бурсаћ, директор 
Шумског газдинства Прије-
дор, истакао је да у овом 
предузећу воде рачуна да 
се сва сировина за потре-
бе дрвопрерађивачке ин-
дустрије на овом простору 
обезбјеђује управо са под-
ручја које покрива Шумско 
газдинство.
- Док год буде фирми као 
што је “Masterwood”, ми 
ћемо сваки трупац букве 
или храста прво понудити 
њима. Задовољство ми је 
што смо баш ове године 
добили углавном наше до-
маће купце које покривамо 
на својој територији. Што је 
најважније, имамо добру 
сарадњу са њима - истакао 
је Бурсаћ.
Након посјете предузећу 
“Masterwood” у Козарцу, 
министар Пашалић током 
дана обишао је неколико 
пољопривредних произ-
вођача на подручју Прије-
дора.

ОБЕЗБИЈЕДИТИ СИРОВИНЕ 
ФИНАЛНИМ ДРВОПРЕРАЂИВАЧИМА

Министар Пашалић:

Градоначелник При-
једора Миленко Ђа-
ковић и финансијски 
директор предузећа 
“Рaундлајнер” из 
Њемачке Феликс 
Зонтаг, свечано су 
отворили погон за 
производњу инду-
стријских врећа, у 
Индустријској зони 
“Целпак”

Ритан: такмичити се у изведеним 
радовима, а не у дезинформацијама

П. Ш.

П. Ш.

Ђаковић и Зонтаг отворили погон

П. Ш.

Министар са делегацијом у кругу “Masterwoodа” 

- Нисмо против изградње 
ауто-пута, али нећемо до-
зволити рушење кућа и 
других стамбених објека-
та - поручили су мјештани 
Козарца, Козаруше, Ками-
чана и Кевљана, који су 
јуче организовали мирне 
протесте. 
Како кажу, бројне примјед-
бе упутили су надлежним 
институцијама, али слуха 
до сада није било. 
- Грађани су и даље не-
задовољни, а како и да 
буду кад нису добили од-
говоре. И даље ћемо се 
бунити, нећемо стати у 
својим намјерама. Ово се 
тиче свих фамилија пре-
ко чијег имања иде ауто-
пут - рекао је организатор 
протеста Сабахудин Гари-
бовић. 

Према информацијама 
мјештана овог дијела При-
једора, око 100 објеката би 
требало бити порушено. 
Неки сматрају да је нео-
пходно измјестити трасу 
пута. Тврде да немају на-
мјеру продати земљиште 
или куће. На протесте је 
дошао народни посланик 
Сенад Братић. И сам је, 
како истиче, гласао за из-
градњу ауто-пута, али он 
мора бити изграђен тако 
да не штети грађанима. 
 - Постоји рјешење. Траса 
може бити таква да пруга 
буде између ауто-пута и 
насеља у Козарцу или да 
15 км трасе иде рибњаком, 
што не би угрозило ниједан 
стамбени и пословни обје-
кат, нити пољопривредно 
замљиште. Надам се да 

ће одговорни имати слу-
ха и да ће наћи рјешење, 
како би траса направила 
што мање штете - поручио 
је он. 
Одборник Мирсад Дура-
товић подржава протесте 
мјештана  те сматра да 
траса ауто-пута не треба 
пресијецати Козарац. 
- Можда би најбоље рје-
шење било да се заустави 
градња ауто-пута на првом 
силазу изнад Бабића, од-
носно Јакуповића - сматра 
Дуратовић.
Мјештани ових насеља 
кажу да ће остати истрајни 
у својим захтјевима, без 
обзира на неразумијевање 
надлежних. 

ПРОТЕСТИ У КОЗАРЦУ 
ЗБОГ ТРАСЕ АУТО-ПУТА

Б. Дакић
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Поводом почетка нове 
школске године, мини-
стар саобраћаја и веза РС 
Ђорђе Поповић посјетио 
је у уторак Основну школу 
“Бранко Ћопић” у Прије-
дору и са градоначелни-
ком Миленком Ђаковићем 
пожелио ученицима и на-
ставном особљу сретан 
почетак наставе. Првачићи 
ове приједорске школе 
присуствовали су преда-
вању о безбједности у са-
обраћају, након чега им је 
подијељено стотињак при-
годних поклон-пакета. Ова 
посјета организована је у 
оквиру кампање “Возачи, 
школа је за нас, опрез је за 
вас”, а присутни су били и 
представници Агенције за 
безбједност саобраћаја РС, 
те АМС РС. Са почетком 
наставе, испоштоване су 
све епидемиолошке мјере 
у складу са препорукама 
ресорног министарства и 
Института за јавно здравст-

во РС. Већ на првом часу, 
ученици су упознати о свим 
мјерама и прихватили су их 
више него одговорно, рекла 
је Сања Муњиза, директор 
ОШ „Бранко Ћопић“ и пред-
сједник Актива директора 
основних школа Приједора 
и Оштре Лука. 
- У просвјети радим око 30 
година. Вјерујете ми, када 

сам посматрала ученике на 
тим предавањима, било је 
то без икаквих проблема, 
дисциплиновано, одговор-
но, сви с маскама - каже 
Муњиза. 
Миленко Ђаковић, градо-
начелник Приједора, на-
гласио је да су све школе 
одговориле захтјевима да 
процес наставе прилагоде 

тренутној епидемиолошкој 
ситуацији. 
- Желим ученицима и на-
ставницима да раде на 
миру, без обзира на епи-
демију вируса корона, која 
је и данас у пуном јеку. 
Повратак у школе, увјерен 
сам у то, обрадоваће уче-
нике, јер су они навикли 
да од својих професора и 
наставника знања стичу у 
учионицама - рекао је Ђа-
ковић. 
Министар Ђорђе Попо-
вић истакао је да, осим 
поштовања наложених 
епидемиолошких мјера у 
спречавању ширења виру-
са корона, ученици треба 
да обрате пажњу на личну 
безбједност у саобраћају. 
Апеловао је на возаче да 
брзину прилагоде вожњи у 
зони школа, али и на град-
ским улицама и осталим 
саобраћајницама. 
- Свједоци смо да нам ста-

тистика не иде у прилог 
када је ријеч о најмлађим 
категоријама. Нажалост, и 
ове године имамо погину-
лих у саобраћају у попу-
лацији дјеце. Морамо сви 

заједнички да порадимо 
на томе да таквих црних 
статистика више не буде - 
рекао је министар Поповић. 
Када је ријеч о техничкој ис-
правности возила, он је на-
гласио да имају увјеравања 
Привредне коморе РС, од-
носно Секције за превоз 
путника, да је све у реду.
- Извршени су технички 
прегледи и поправке ауто-
буса, очишћена су и дезин-

фикована возила за превоз 
ученика и осталих путника, 
и ту неће бити проблема. 
Ми ћемо, са своје стране, 
укључујући и Агенцију за 
безбједност саобраћаја и 

Министарство унутрашњих 
послова РС, учинити све 
да наши ученици безбједно 
долазе до школе и враћају 
се својим кућама - рекао је 
Поповић. 
У Приједору је у школу 
кренуло 7.500 ученика, од 
којих је 2.329 средњош-
колоца и 536 првачића у 
основним школама. 

МИНИСТАР ПОПОВИЋ УРУЧИО ПРИГОДНЕ ПОКЛОНЕ ПРВАЧИЋИМА

Министар Ђорђе Поповић истакао је да, 
осим поштовања наложених епидемио-
лошких мјера у спречавању ширења ви-
руса корона, ученици треба да обрате па-
жњу на личну безбједност у саобраћају. 
Апеловао је на возаче да брзину прилаго-
де вожњи у зони школа, али и на градским 
улицама и осталим саобраћајницама. 

Почела је једномјесечна 
акција “Заштитимо дјецу у 
саобраћају”. Тим поводом, 
припадници приједорске 
Полицијске управе спро-
воде низ мјера у циљу без-
бједног учешћа школараца 
у саобраћају. 
- Имамо превентивне, али 
и репресивне мјере. Оне 
се односе на возаче који 
не буду поштовали сао-
браћајне прописе, као што 
је паркирање у близини 
школа или непропуштање 
дјеце на пјешачким пре-
лазима - рекао је Горан 
Гаврановић, замјеник ко-
мандира Полицијске ста-
нице за безбједност сао-
браћаја Приједор.
У Основној школи “Петар 
Кочић” у Приједору вјерују 
да ће ова акција дати ре-
зултате. Како сматра Го-
рана Босанчић, директор 
ове образовне установе, 

веома је битно да се дјеци 
омогући безбједност у сао-
браћају на путу од куће до 
школе.
- Што се тиче безбјед-
ности, ми смо школа са 
великим бројем ученика. 
Имамо добру сарадњу 
са полицијом, али морам 
рећи да немамо тротоаре 
и саобраћајну сигнализа-
цију и надам се да ћемо 
ускоро и тај проблем рије-
шити - додала је она. 
У ову приједорску основну 
школу ове школске године 
уписан је 121 првачић. Уку-
пан број ученика је 1.192.
У оквиру републичке ак-
ције “Заштитимо дјецу у 
саобраћају”, у Полицијској 
управи Приједор прошле 
седмице је одржан са-
станак поводом почетка 
школске године. Поред 

полицијских службеника, 
састанку су присуствовали 
директори приједорских 
основних школа, представ-
ници Градске управе и Ау-
то-мото друштва Приједор 
те предузећа “Приједорпу-
теви” које одржава регио-
налне и магистралне путе-
ве. Из Полицијске управе 
Приједор апеловано је на 
возаче да кретање прила-
годе потребама дјеце која 
учествују у саобраћају, 
посебно у близини школа. 
И сами родитељи су одго-
ворни за кретање ђака од 
школе до куће, па би стога 
и они и возачи требало да 
личним примјером пози-
тивно утичу на развијање 
свијести код најмлађих 
учесника о одговорном по-
нашању.

БЕЗБЈЕДНОСТ УЧЕНИКА 
НА ПРВОМ МЈЕСТУ

Почела акција “Заштитимо дјецу у саобраћају”

Почетак ове школске го-
дине има посебан значај 
за ученике и наставнике 
подручне Основне шко-
ле “Доситеј Обрадовић” 
у Расавцима. Коначно су 
завршени радови на ре-
конструкцији овог објекта 
и ученици више неће мо-
рати путовати у централну 
школу, као што је то био 
случај у претходне двије 
године.
- Ово нам много значи. Дје-
ца су путовала двије годи-
не и било је тешко. Школа 
је сада сређена и условна 
- рекла је учитељица Суза-
на Каменко.
У реконструкцију школе, 
која је изграђена 1914. 
године, уложено је око 
530.000 марака. Средства 
су обезбиједили Град При-

једор и Влада Републике 
Српске.
- Око 300.000 марака обез-
биједила је Влада РС, а 
око 230.000 марака Град 
Приједор. Школа је на-
прављена онако како су 
жељели родитељи ђака, а 
не онако како је првобитно 

пројектована - истакао је 
Миленко Ђаковић, градо-
начелник Приједора. 
Подручну основну школу 
у Расавцима тренутно по-
хађају 42 ученика. Од тога 
је 12 првачића.

У РЕКОНСТРУКЦИЈУ ОБЈЕКТА 
УЛОЖЕНО ОКО 530.000 КМ

Са радом почела школа у Расавцима

Б. Дакић Б. Дакић

М. З.

Министар Поповић у посјети школи “Бранко Ћопић”

Први дан школе

Првачићи присуствовали предавању 
о безбједности у саобраћају

Садашњи изглед школе

Једна од учионица

Миленко Ђаковић, 
градоначелник 

Приједора

Полицајци у близини сваке школе
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Од укупно 18 локалних 
заједница које учествују у 
МЕГ1 пројекту,  Приједор 
је по испуњеним крите-
ријима био међу прве три. 
Зинајда Хошић, шеф Од-
сјека за стратешко плани-
рање, управљање пројек-
тима и развојем града и 
координатор МЕГ пројек-
та, истиче значај пројекта 
чији је циљ ојачати водо-
водну и канализациону 
инфраструктуру, смањити 
губитке и неравномјеран 
утрошак воде, односно 
смањити неприходовану 
воду. Циљ је оснажити “Во-
довод” који би, када прича 
буде завршена, требало 
да буде самоодржив. На-
града од 87.000 франака 
коју су добили од Швицар-
ске амбасаде у БиХ, зајед-
но с грантом од 160.000 
франака из прошле годи-
не и нешто већим износом 
средстава које из буџета 
за ове намјене даје Град 
Приједор, биће утрошена 
у том смјеру. 
- Имали смо спремну 
пројектну документацију и 
у сарадњи с “Водоводом” 
радимо реконструкцију 
три водовода на подручју 
града. То су водоводи у 
улицима Иве Андрића и 
Шесте крајишке бригаде у 
Гомјеници, јер су ту због 
најстарије мреже били 
и највећи губици, те ре-
конструкција секундарне 
мреже са прикључцима 
у дијелу Чиркин Поља, у 
Улици Милана Врховца и 
још неким улицама - каже 
Хошићева. 
Ови радови су у завршној 
фази. Град је у овај ин-

фраструктурни пројекат 
уложио преко 508.000 ма-
рака, а пројекат МЕГ око 
428.000 марака. Са ПДВ-
ом заједно уложено је око 
милион марака. Висина 
грантова које је Приједор 
два пута у максималном 
износу добио у протекле 
четири године, зависила 
је од љествице напретка. 
Но то није једини бенефит 
МЕГ-а, јер је у донацији и 
квалитетна опрема која 
ће бити испоручена и при-
је завршетка прве фазе 
пројекта.
-  Добили смо прије мје-
сец дана на поклон нај-
савременији ГПС који је 
додијељен Одјељењу 
за просторно уређење, 
а који кошта између 600 
и 700 марака. Тренутно 
се ради јавна набавка за 
куповину најсавршенијег 
дрона. Дрон ће користити 
и одјељења за саобраћај 
и просторно уређење. До-
бићемо одређену опрему 
у виду лаптопа, рачунара, 
даљиномјере, оно што 
треба људима на терену 

и нашим службама. Украт-
ко, оно што смо аплици-
рали да нам недостаје, то 
ћемо добити по завршетку 
прве фазе МЕГ-а - истиче 
Хошићева. Градски водо-
вод на овај начин добио 
је апарате за детекцију 
кварова, у вриједности 
од око 30.000 америч-
ких долара, те софтвере. 
МЕГ-пројекат или пројекат 
општинског економског и 
околишног управљања, 
једним дијелом финанси-
ра Швицарска амбасада, 
а имплементира Развој-
ни програм Уједињених 
нација (УНДП). Правило 
је једноставно, колико 
они дају средстава, толи-
ко најмање мора и Град. 
Први циклус МЕГ пројек-
та, који је трајао од 2017. 
до 2020. године, требало 
би да буде завршен до 30. 
новембра. Након тога, од 
наредне године, слиједи 
МЕГ 2. Предуслов за апли-
кацију су чак 104 испуње-
на критерија. Хошићева 
очекује да буде настављен 
пројекат који у фокусу има 
рад с Градском управом и 
у том контексту сарадњу 
и транспарентност према 
грађанима, те рад с водо-
водним предузећима. 
- Уопште не сумњам да ће 
Приједор ући у МЕГ 2 зато 
што смо били међу нај-
бољима у МЕГ 1- поручује 
она. 
То су још четири године 
грантова, улагања у ин-
фраструктуру, економску 
компоненту, али и водо-
вод.

Приједор међу 
најуспјешније три локалне 
заједнице у МЕГ пројекту

У Горњој Ламовитој, у за-
сеоцима Прпоши и Гра-
ховци, у суботу је отво-
рен локални пут у дужини 
3.300 метара. Званично 
пуштање у функцију ове 
путне дионице обавио је 
предсједник Демократског 
савеза Недељко Чубрило-
вић. Он је том приликом 
честитао мјештанима, из-
ражавајући наду да ће овај 
пут омогућити не само лак-
ше кретање грађана него 
допринијети заустављању 
одласка младих из Ламо-
вите.
- Ово је доказ, када зајед-
ништво дође до изражаја, 
да резултати неће изоста-
ти - рекао је Чубриловић 
пожеливши житељима да 
дуго и у добру користе овај 
пут.
 - Ово је дио инфраструк-
туре града, а ДЕМОС као 

странка уложила је посеб-
не напоре да се изгради 
овај пут - рекао је Прпош 
додајући да очекује даље 
активности на рјешавању 
проблема инфраструкту-
ре.
Предсједник грађевинског 
одбора за изградњу пута 
Ратко Граховац истакао је 
да су се мјештани ова два 
засеока 30 година борили 
да добију асфалт и да су 

напокон у томе успјели.
- Да смо га добили раније, 
народ не би одлазио са 
овог простора. Ипак, уз ве-
лике напоре и захвалност 
људима из ДЕМОС-а, овај 
проблем смо ријешили и 
он ће допринијети да се 
становништво не исељава 
- сматра Ратко.
За мјештанина Обрада 
Граховца ова модернизо-
вана саобраћајница има 
велики значај и јасну по-

руку.
- Ово што смо добили у 
селу је много важно. На 
овом путу стоји јасна пору-
ка “Остајте овдје” - рекао 
је Граховац.
Уз нови асфалтни пут од 
центра Горње Ламови-
те до заселака Прпоши и 
Граховци налази се 40 до-
маћинстава. 

ЗАУСТАВИТИ ОДЛАЗАК 
СТАНОВНИШТВА

Отворен асфалтни пут у Горњој Ламовитој 

Заједничка листа кан-
дидата за одборнике у 
Скупштини града, којом 
ће се Коалиција Демоса 
и НДП-а представити на 
предстојећим локалним 
изборима, има 33 име-
на, потврдио је Томислав 
Прпош, предсједник ГО 
Демос Приједор и носилац 
листе. Он је нагласио да је 
листу овјерила Централна 
изборна комисија БиХ. 
- Важно нам је да смо ис-
пунили све услове и да 
на изборима можемо уче-
ствовати равноправно, са 
свим другим политичким 
субјектима. За нас је то 
изузетно важно, јер први 

пут учествујемо у изборној 
трци - рекао је Прпош. 
Истакао је да је посебно 
поносан на то што су на 
листи ове коалиције људи 
из свих слојева друштва, 
од омладине до пензионе-
ра, а педесет одсто канди-
дата је са високом струч-
ном спремом.
Прпош је нагласио да су 
им резултати предстојећих 
локалних избора изузетно 
важни. Њима ће, како је 
нагласио, бити одређен 
њихов статус за дужи пе-
риод на овим просторима. 
- Увјерени смо да ћемо на 
предстојећим изборима 
добити повјерење грађана 

и остварити свој циљ, а то 
је клуб одборника у Скуп-
штини града - истакао је 
он.
Коалиција наступа под 
слоганом „Демос без диле-
ме - Приједор прије свега“. 
Силви Милановић, повјер-
ник приједорског НДП-а, 
задовољна је листом ре-
кавши да су на њој и ратни 
војни инвалиди, учесници 
Отаџбинског рата, чла-
нови породица погинулих 
бораца, али и родитељи с 
троје и више дјеце.
- Имали смо такав концепт 
приликом састављања ли-
сте по којем сваки грађа-
нин Приједора у неком 
кандидату може препозна-
ти себе и дати глас  свом 
представнику да га засту-
па у будућој Скупштини 
града Приједора - рекла је 
Милановићева која је уче-
ницима и просвјетним рад-
ницима честитала  почетак 
школске године. 
Конференцији за новина-
ре присуствовао је и пред-
сједник Изборног штаба 
Коалиције Демос - НДП, 
професор Бранислав Кец-
ман. 

НА ЗАЈЕДНИЧКОЈ ЛИСТИ 
ДЕМОС-а И НДП-а 33 КАНДИДАТА

Мирко Ирић и Славица 
Мацура, студенти Рудар-
ског факултета у Приједо-
ру, потписали су уговор са 
Институтом за грађевинар-
ство из Бањалуке о сти-
пендирању четврте године 
студија. Ријеч је о студен-
тима геологије који ће свој 
приправнички стаж моћи 
одрадити у овом институ-
ту. Мирко Ирић ће средст-
ва користити за превоз до 
Рударског факултета, по-
што свакодневно путује из 
Бања Луке. Посебно га ра-
дује што ће моћи одрадити 
приправнички стаж.
- Доста мојих колега руда-
ра имају проблема у тра-
жењу посла и приправнич-
ког стажа, тако да је ово 
велики вјетар у леђа - каже 
Ирић.
Владимир Малбашић, де-
кан Рударског факултета, 
рекао је да овим чином 
почињу интензивнију са-
радњу са привредом Репу-
блике Српске. 
- Ово су прве стипендије 
које ће Факултет потписати 
са Институтом за грађеви-
нарство из Бања Луке, гдје 
ће нам студенти 4. године 
из програма геолошко ин-
жињерство потписати уго-

вор о стипендирању. Пра-
ктично им је након студија 
обезбијеђен приправнички 
стаж. Имају годину дана 
прилику да положе при-
правнички и стекну услове 
да положе државни струч-
ни испит, који су се, у за-
дње вријеме, испоставили 
као проблем за запошља-
вање наших свршених 
студената - рекао је Мал-
башић
Небојша Кнежевић, дирек-
тор Института за грађеви-
нарство Бања Лука, рекао 
је да у Институту нису 
много размишљали о сти-
пендирању, јер се ради о 
дефицитарном кадру. 
- На позив Рударског фа-

култета, ми смо препозна-
ли потребу за стимули-
сањем домаћих студената, 
посебно дефицитарних 
кадрова као што су ин-
жењери геологије. Са два 
студента завршне године 
потписали смо уговор о 
стипендирању. То би тре-
бало да буде једна школ-
ска година, а износ стипен-
дије је 200 КМ мјесечно. 
Надам се да ће студенти 
врло брзо завршити фа-
култет и наћи радно мјесто 
у нашем институту -  исти-
че Кнежевић.
Тренутно на Рударском 
факултету у Приједору 
студира 88 активних студе-
ната, од чега 32 на студиј-
ском програму геологије, 
а остали на рударству. У 
првом уписном року ове го-
дине уписано је само шест 
студената на прву годи-
ну. Очекују да ће у другом 
року испунити квоту од 15 
студената, што је минимум 
који је прописало ресорно 
министарство за почетак 
наставе у једној студент-
ској групи.

СТИПЕНДИЈЕ ЗА ДВА СТУДЕНТА 
РУДАРСКОГ ФАКУЛТЕТА

М. З.

М. З.

П. Ш.

П. Ш.

Зинајда Хошић

МЈЕСЕЧНО 200 КМ 
- На позив Рударског факултета, ми смо пре-
познали потребу за стимулисањем домаћих 
студената, посебно дефицитарних кадрова 
као што су инжењери геологије. Са два сту-
дента завршне године потписали смо уговор 
о стипендирању. То би требало да буде једна 
школска година, а износ стипендије је 200 КМ 
мјесечно - рекао је Небојша Кнежевић, дирек-
тор Института за грађевинарство Бања Лука 

Свечано отварање пута

Нови асфалтни пут у Ламовитој у 
дужини 3.300 метара
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Друштво Друштво

Агенција за економ-
ски развој Приједора 
“Преда-ПД” распи-
сала је конкурс за 
пројекат “Стартап 
акцелератор - по-
моћ при реализацији 
ваших идеја”, који 
представља нови 
заједнички програм 
финансијске подршке 
и менторства стартап 
компанија у области 
информационих тех-
нологија и креативне 
индустрије овог града 
и Агенције “Преда-
ПД”. Пројекат подр-
жава Влада Швајцар-
ске. У саопштењу из 
Агенције “Преда-ПД” 
наводи се да је “Стар-
тап акцелератор” 
програм отворен за 
све заинтересоване 
предузетнике који 

су започели или тек 
желе да започну по-
словање на подручју 
Приједора и имају 
производ или услугу 
која се заснива на ИТ 
технологијама, кре-
ативној индустрији и 
иновацијама. 
“Програм обезбјеђује 
за пет стартап ком-
панија менторе, ин-
фраструктуру, промо-
цију, умрежавање и 
бесповратна новчана 
средства из фонда 
вриједног 35.000 КМ”, 
наводи се у саопш-
тењу.
Предност имају об-
ласти софтвер/про-
грамирање, видео 
и рачунарске игре, 
дизајн, оглашавање/
маркетинг, занати 
кроз употребу но-

вих технологија /три 
де штампа/, фото-
графија, филмска и 
видео индустрија, 
музика и извођачке 
умјетности, архитек-
тура, те радио и теле-
визија.
“Учесници овог про-
грама могу бити ми-
кро и мала привредна 
друштва, као и само-
стални предузетници 
са сједиштем у Прије-
дору који су регистро-
вани послије 1. авгу-
ста ове године, а чији 
је развој дјелатности 
или производ везан 
за ИТ технологије, 
креативну индустрију 
и иновације”, саоп-
штено је из агенције 
“Преда-ПД”.
Право учешћа имају 
и сви заинтересовани 

појединци и развојни 
тимови који се са-
стоје од пунољетних, 
пословно способних 
особа, који ће у скло-
пу “Стартап акцеле-
ратор” програма бити 
обавезни да се реги-
струју као самостал-
ни предузетници или 
привредна друштва 
са сједиштем у При-
једору, а чији је раз-
вој дјелатности или 
производ везан за ИТ, 
креативну индустрију 
и иновације. Позив 
за учешће је отворен 
у уторак и траје док 
се не потроше рас-
положива средства 
“Стартап акцелера-
тор” програма, а нај-
касније до 1. августа 
2021. године.  

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ У 
ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА 

СРНА

„25 година од завршет-
ка рата у БиХ, породице 
више од 7.000 несталих 
особа још увијек не знају 
судбину својих најмилијих. 
Имају право да знају!“ Ово 
је одштампано на пропа-
гандном материјалу који 
су, заједно са заштитним 
маскама са симболич-
ним питањем „ГДЈЕ ЈЕ?“, 
грађанима дијелили во-
лонтери приједорског Цр-
веног крста поводом 30. 
августа, Међународног 
дана несталих. Акција је 
организована у цијелој 
БиХ, под покровитељст-
вом Међународног коми-
тета Црвеног крста. 

- Уз породице погинулих, 
једна од најрањивијих 
категорија су породице 
несталих. До дана дана-
шњег, многи нису прона-
шли своје најмилије који 
су страдали у протеклом 
рату. Они још увијек тра-
гају за њиховим остацима, 
а ово је прилика да апе-
лујемо на све грађане који 
посједују информацију о 
томе гдје би се могла наћи 
било која гробница с не-
сталим лицима, да о томе 
обавијесте Институт за не-
стале особе и Међународ-
ни комитет Црвеног крста 
- рекао је Зоран Веселино-
вић, секретар Градске ор-

ганизације Црвеног крста 
Приједор. 
Већ годинама, Међуна-
родни комитет ЦК путем 
локалних и ентитетских 
организација настоји при-
годним активностима 
скренути пажњу на значај 
Међународног дана неста-
лих. Претходно је то била 
подјела балона и беџева, 
а сада, у складу са акту-
елном епидемиолошком 
ситуацијом, заштитних ма-
ски и картица са информа-
цијама о 30. августу. Међу 
волонтерима приједорског 
Црвеног крста који су уче-
ствовали у акцији на град-
ском тргу била је Емина 
Ајдаровић.
- Дијелили смо маске са 
питањем „ГДЈЕ ЈЕ?“ и 
флајере на којима пише 
нешто више о Међународ-
ном дану несталих. Схва-
там колико је ова тема и 
даље осјетљива и важна 
и ту смо да пружимо подр-
шку породицама несталих 
особа које и даље не знају 
шта се десило са њихо-
вим најмилијима - рекла је 
Емина.

ПОДЈЕЛА МАСКИ И ЛЕТАКА 
ПОВОДОМ МЕЂУНАРОДНОГ 

ДАНА НЕСТАЛИХ

- Мјере Института за јавно 
здравство РС, Републич-
ког штаба за ванредне си-
туације, као и препоруке 
Министарства здравља, и 
даље су на снази у нашој 
установи - каже директор 
Бојан Бецнер.
То значи да посјете корис-
ницима нису допуштене, а 
родбина у Дом може уније-
ти само оно најнеопход-
није и то се, како истиче 
Бецнер, одмах дезинфи-
кује. Претпоставља да 
ће тако и остати, јер пред 
нама је, осим короне, и 
вријеме сезонског грипа. 
У међувремену се труде 
да колико-толико корисни-
цима олакшају боравак у 
затвореном. 
- Пуно радимо на томе, 
ипак су људи затворени 
од марта и тешко то под-
носе, мада су већином сви 
свјесни тога шта се деша-
ва напољу. Радимо с њима 
максимално, изађу пред 
зграду, попију кафу, чак 
смо размишљали о неком 
излету, али још није врије-
ме за то - каже Бецнер. 
Нажалост, пандемија ви-
руса корона оставила је 
трага на пословање  ове 
установе. Након прогла-
шења пандемије, нису 
могли примати нове ко-
риснике и пружати услуге 
трећим лицима по питању 

преноћишта и изнајмљи-
вања домског ресторана. 
Тако су губици на тромје-
сечном нивоу износили 
око 160.000 марака, а 
када је ријеч о пријему ко-
рисника, губитак је готово 
100.000 КМ. 
- Имамо свој ресторан који 
је радио прошле и ове го-
дине, све до овог несрет-
ног вируса и пандемије. 
Ријеч је о услугама трећим 
лицима, гдје смо оста-
ли ускраћени за 50.000 

КМ промета. Имали смо 
и услуге преноћишта за 
трећа лица, што кад се све 
сабере износи 160.000 ма-
рака прихода за који смо 
остали ускраћени - каже 
Бецнер. 
Врата Дома однедавно 

су отворена и за нове ко-
риснике. Мјере пријема 
усклађене су са препору-
кама Института за јавно 
здравство РС. 
- Мора се проћи одређена 
процедура. Корисник по-
ред редовних докумената, 
мора проћи 14 дана изо-
лације, као и да приликом 
пријема донесе негативан 
ковид-тест како бисмо 
били сигурни да лице које 
долази у нашу установу 
није заражено вирусом ко-
рона. Тек након те проце-
дуре може се рачунати на 
пријем - наглаша Бецнер. 
На Одјелу геријатрије тре-
нутно је смјештено 57 ко-
рисника и попуњеност ка-
пацитета је око 98 одсто. 
У матичној згради Дома  
налази се 115 корисника. 
С обзиром на број захтје-
ва за смјештајем,  очекују 
да би у првој половини 
септембра Дом требало 
да послује у пуном капа-
цитету, односно с 200 ко-
рисника. Овдје не рачунају 
на поскупљење услуга, 
осим за кориснике који су 
смјештени путем центара 
за социјални рад. Постоји 
добра воља ресорног ми-
нистарства РС о повећању 
цијена, што би значајно 
олакшало пословање ове 
јавне установе. 

САЧУВАЛИ КОРИСНИКЕ И 
ЗАПОСЛЕНЕ ОД ЗАРАЗЕ

У Дому за старија лица мјере остају до даљњег

Хуманитарна продајна 
изложба 25 слика у Му-
зеју Козара и фоајеу По-
зоришта Приједор биће 
отворена до 10. септем-

бра, а сва средства од 
продаје слика по цијени 
од 500 КМ биће усмјере-
на за изградњу Дневног 
центра “Подржи ме - 9. 

јануар” у Косовској Мит-
ровици, саопштено је из 
Одбора за помоћ Косо-
ву и Метохији. Изложба 
у организацији овог од-
бора и Града Приједора 
отворена је 24. августа. 
“Хвала свим донатори-
ма слика из Републи-
ке Српске и позивамо 
све који могу и желе на 
овај начин да помогну 
изградњу овог значај-
ног центра за дјецу и 
младе са потешкоћама 
у развоју на Косову и 
Метохији”, наводи се у 
саопштењу. 
За довршетак овог 
пројекта потребно је још 
око 80.000 евра.  

ХУМАНИТАРНА ПРОДАЈНА 
ИЗЛОЖБА ДО 10. СЕПТЕМБРА 

Одбор за помоћ Косову и Метохији

СРНА

Д. С. 

Захваљујући мјерама које су предузели с 
првом најавом пандемије, у Јавној устано-
ви Дом за старија лица није забиљежен ни 
један случај заразе, ни код корисника ни код 
запослених. У том периоду чак није регистрован 
ни један случај грипа

Цијена боравка 
на лични захтјев 
у Дому за старија 
лица мјесечно из-
носи од 780 до 830 
марака, у зависно-
сти од стања ко-
рисника. На Одјелу 
геријатрије тренут-
но је смјештено 57 
корисника, док се у  
матичној згради на-
лази 115 корисника.

М. З.

Бојан Бецнер, 
директор

Волонтери Црвеног крста дијелили пропагандни материјал

Зоран Веселиновић, 
секретар приједорског ЦК
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Православље Православље

Мјештани Ракелића тради-
ционалним народним збо-
ром обиљежили су Велику 
Госпојину. Окупљање је 
ове године, због пандемије 
вируса корона и заштит-
них мјера, организовано у 
мањем броју. Свештеник 
Милорад Ђурђевић, па-
рох ракелићки, истиче да 
је ријеч о завјетној  слави 
при цркви у Ракелићима и 
овој парохији.
- Наш народ поштује Бо-
городичне празнике, јер 
и само вријеме поста до-
води људе до цркве, тако 
да су у ове дане више ве-
зани за цркву - каже парох 
Ђурђевић. 
У ракелићкој парохији, 
поред нове цркве, налази 
се стара црква брвнара, 
једна од неколико у овом 
дијелу Поткозарја. Цркве 
брвнаре налазе се и у 
Марићкој, Бусновима, Је-
лићкој, Омарској, а ова у 
Ракелићима једина је која 
је остала необновљена. 
Парох Ђурђевић истиче 

да су почели активности 
на њеној обнови. 
- Наставићемо у наред-
ном периоду, без обзира 
на околности које су так-
ве какве јесу. Наш народ 
зна да су њихови преци 
градили ову цркву. Како су 
је они градили, тако ови 
данас могу да је обнове 
и сачувају. Ако се могло 
у она времена сагради-
ти ондашњим техникама, 
може се и данас поправи-

ти и довести у пристојно 
стање да црква буде вјер-
ски и културни споменик 
овог краја - сматра парох 
Ђурђевић. Радомир Рује-
вић, предсједник Савјета 
мјесне заједнице Раке-
лићи,  истакао је да збор 
уочи Велике Госпојине има 
дугу традицију. 
- Смањен је број окупље-
них, нема ни шатора, али 
народ долази на богослу-
жење и жели да се дружи 
- каже Рујевић. 
На Велику Госпојину, па-
растосом, полагањем 
цвијећа и паљењем 
свијећа одата је почаст 
борцима овог краја. У па-
рохији Ракелићи има око 
700 домаћинстава. Само 
неколико породица бо-
рави у иностранству, али 
годишње одморе проводе 
у свом родном мјесту у  
које се враћају и они који 
су у некој од европских зе-
маља зарадили пензију. 

У Ракелићима, уочи Велике 
Госпојине, одржан збор

Служењем литургије, а 
потом и литијом у Цркви 
Успенија Пресвете Бого-
родице, мјештани Марина 
обиљежили су славу села. 
Како кажу, у овом селу 
држе до традиције, а Ве-
лика Госпојина је прилика 
да се окупе на једном мје-
сту. 
- Овакве светковине наро-
чито су важне у времену 
кад села све више остају 
без становништва - сматра 
Милан Карлица, потпред-
сједник Савјета МЗ Горња 
Драготиња и Марини.
- Треба нешто радити да 
се помогне селима. При-
је свега борцима који су 
остали на селу, да се ство-
ре повољнији услови за 
живот. Јер то су људи који 
су створили Републику Ср-
пску - поручио је Карлица.
Након богослужења по-
ложени су вијенци код 
спомен-плоче погинулим 
борцима Одбрамбено-
отаџбинског рата. Деле-
гацију Града Приједора 
предводио је замјеник гра-
доначелника Александар 
Миљуш.
- Град Приједор ће, као 
што је досад радио, на-

ставити пружати подршку 
овом крају, као и овом 
светом храму - рекао је 
Миљуш.
Велика Госпојина про-
слављена је и у Цикотама, 
гдје су се окупили мјешта-
ни овог и сусједних села 
поводом великог хришћан-
ског празника.
- Као и сваке године, оку-
пили смо се да прослави-
мо храмовну славу и славу 
села. Традиционално по-
лажемо вијенце на споме-
нике погинулим борцима 
из оба рата, а свеукупно 
смо имали 150 жртава. 

Након тога увијек долази 
наша „Трпеза љубави“, 
али овај пут у складу са 
епидемиолошким мјера-
ма - рекао је предсједник 
Савјета МЗ Цикоте Зоран 
Комосар.
Вијенце на споменик по-
гинулим борцима Народ-
ноослободилачке борбе 
и жртвама фашистичког 
терора положиле су деле-
гације Града Приједора, 
борачких организација 
и организација породи-
ца погинулих бораца, те 
представници политичких 

партија.
- Ми од наше традиције не 
одустајемо, тако да смо 
и ове године ту, иако у 
смањеном броју због ције-
ле ситуације са вирусом. 
Важно нам је да се овај 
обичај не прекине - пору-
чио је Бранко Пилиповић, 
предсједник Мјесне борач-
ке организације Цикоте.
Споменик у Цикотама мје-
штани су недавно санира-
ли, уз подршку Одјељења 
за борачко-инвалидску за-
штиту.

ВЕЛИКА ГОСПОЈИНА ОБИЉЕЖЕНА 
У МАРИНИМА И ЦИКОТАМА

Храм Светог Василија Острош-
ког у Орловцима биће предат 
званично на употребу средином 
септембра, освештањем које 
ће обавити епископ бањалуч-
ки Јефрем. Градња овог храма, 
који је рађен у барокном стилу, 
почела је прије једанаест година 
прилозима вјерника, привред-
ника и уз помоћ Градске управе 
Приједор. По ријечима мјесног 
пароха, јереја Ратка Хрваћани-
на, освештање храма планира-
но је 19. септембра, до када би 
требало да буду завршени уну-
трашњи радови на постављању 
иконостаса односно црквеног 
намјештаја. 
- Ја сам прије све-
га, као свеште-
ник, захвалан 
Г о с п о д у 
Богу што 
овај храм 
г р а д е 
в ј е р н и -
ци, наши 
парохија-
ни, и то 
од првог 
дана. У 
г р а д њ у 
храма су 
укључени и 
истакнути при-
вредници којима 

дугујемо благо-
дарност на њихо-
вој доброти. Сва-
како и Градској 
управи Приједор 

која нам је помага-
ла, а када је асфалт 

у питању, “Ниско-
градњи” Лакташи. Они 

су нам изашли у сусрет 

и асфалтирали прилаз и двори-
ште храма - рекао је Хрваћанин.
Иако ће средином овог мјесеца 
бити званично предата на упо-
требу, у Цркви Светог Василија 
Острошког у Орловцима бого-
служење се обавља још од 2016. 
године. Хрваћанин је похвалио 
побожност мјештана овог дијела 
Приједора, с обзиром да недјељ-

ним и другим богослужењима 
присуствује велики број вјерни-
ка.
- Наша парохија броји око 1.000 
домаћинстава. Она је саставље-
на од вјерника који су на овом 
простору живјели и прије по-
сљедњег грађанског рата, али 
исто тако и од великог броја 
људи који су прогнани са својих 

вјековних огњишта и доселили 
се овдје. Тако да смо се сви ми 
овдје ујединили и сабрали око 
овог храма. Храм је поред самог 
магистралног пута Приједор - 
Бања Лука. Ми се трудимо да га 
уљепшамо и у томе смо успјели 
- рекао је јереј Хрваћанин.
На иницијативу вјерника, градња 
храма почела је 2009. године. 

Годину дана касније освешта-
ни су темељи, а 2011. црква је 
покривена. Освештање звона 
обављено је 2013. године да би 
већ 2016. постала самостална 
парохија.

М. З. З. Ј. 

УСКОРО ОСВЕШТАЊЕ ХРАМА У ОРЛОВЦИМА 
Након једанаест година градње

П. Ш.

Милорад Ђурђевић, 
парох ракелићки

Окупљање у цркви у Ракелићима

Одата пошта палим борцима

Народ држи до традиције

Мјесни парох 
Ратко Хрваћанин

Освештање храма 19. септембра
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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. Искривљење кичме, 9. Бијели мрс, 
10. Карташка игра, 12. Злато (лат.), 14. Име новинар-
ке Винфри, 15. Вектор, 17. Француски град, 18. Тона, 
19. Маленкост, тричарија, 21.  Јединица за мјерење 
електричног отпора, 23. Име руског голмана Дасаје-
ва, 24. Метар, 25. Не, нема, 27. Астал, 28. Ономато-
пеја гласа краве, 29. Архивирати, оставити предмет 
(лат.) , 31. Срџба, 32. Супротно од: права, 33. Момчи-
ло од миља, 34. Безвлашће. 

УСПРАВНО: 1. Неотровна змија, 2. Планина у Сје-
верној Македонији, 3. Сочиво на оптичком инстру-
менту, 4. Литар, 5. Узвик за тјерање кокошки, 6. По-
казна замјеница, 7. Дио драмске приче, 8. Четврти 
мјесец, 9. Саставни дио, 11. Пац, 13. Једно академ-
ско звање, 16. Финско женско име, 20. Бог, смисао 
(кин.), 22. Плава, 26. Адамов син, 28. Мајка, 30. Оно-
матопеја гласа патке, 31. Узвик бола, 33. Лична за-
мјеница, 35. Двадесет шесто слово азбуке.   

Р. Речевић

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ

На данашњи дан, 4. септембра 1950. 
године, рођен је Александар Берчек, 
престижно име филмских, телеви-
зијских и позоришних остварења. Ди-
пломирао је глуму на Академији за по-
зориште, филм, радио и телевизију и 
остварио улоге у преко 40 филмова те 
бројним телевизијским и позоришним 
представама на просторима Србије и 
екс-Југославије. Запажене улоге, поред 
осталог, остварио је у филмовима „По-
вратак отписаних“, „Ко то тамо пева“, 
„Национална класа“, „Балкан експрес“, 
„Нож“ и „Специјално васпитање“, али 
и изузетно успјешним и гледаним тв-
серијама „Грлом у јагоде“, „Вук Ка-
раџић“, „Повратак отписаних“, „Крај 
династије Обреновић“ и „Породично 
благо“. Добитник је угледних и престиж-
них глумачких награда међу којима су 

и награде „Павле Вуисић“ за изузетан 
допринос умјетности глуме на домаћем 
филму, „Дрво живота“ на филмском 
фестивалу „Кустендорф“, „Златни бео-

чуг“ за животно дјело и „Златна арена“ 
за улогу Мишка у филму „Ко то тамо 
пева“, на Филмском фестивалу у Пули. 

Р. Р. 

ЗАНИМЉИВОСТИ

***
Уједињене Колоније су први службени назив 
за Сједињене Америчке Државе након сти-
цања независности од Велике Британије. 

***
Поглавник усташке НДХ-а Анте Павелић је 18. 
маја 1941. године потписао у Риму тзв. „Римс-
ке уговоре“. Њима је Мусолинију уступио Дал-
мацију, дио Хрватског приморја и Горског Кота-
ра, а уз то позвао једног италијанског принца 
да буде краљ НДХ-а. 

***
Грчки научник Питагора и његови сљедбени-
ци су прије 2500 година сматрали да је Земља 
округла.

***
Енглески утопијски социјалиста Роберт Овен, 
рођен 14. маја 1771. године, први је измислио 
бонове као средство плаћања умјесто новца.

***
Крикет се у Великој Британији играо још сре-
дином 15. вијека. 

476. - Одоакар срушио Западно 
римско царство и постао први 
варварски краљ Италије сврга-
вањем цара Ромула Аугустула.

1886. - Поглавица Апача Џеро-
нимо, вођа посљедње велике 
побуне америчких Индијанаца 
против бијелих поробљивача, 
предао се у Скелетон кањону 
у Аризони америчком генералу 
Нелсону Мајлсу.

1929. - Њемачки дирижабл 
„Гроф Цепелин“ окончао путо-
вање око свијета. Лет је трајао 
девет дана 20 сати и 23 мину-
та, а на ваздушном броду је 
било 40 чланова посаде и 14 
путника.

1949. - Рођен Дадо Топић, хр-
ватски музичар.

1950. - Рођен Александар Бер-
чек, српски глумац.

1998. - Лари Пејџ и Сергеј Брин 
основали Гугл. 
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Рјешење из прошлог броја: ксантипа, Лион, Оноре, 
ускок, дрес, старац, так, ц, Калевала, Ив, корал, д, 
тор, рат, тр, Елемир, Иво, танак, Аман, нокаутер. 

(НЕ)ЗАЉУБЉЕНОСТ  
Дилема још траје.

Је ли заљубљен онај који воли самог себе? 

ЕХ, ШТА?!
- Шта је боље, пун стомак или пун кревет? - пита 

један читалац.
Ех, шта?! Пун стомак у пуном кревету.

МНОГО ВИШЕ 
Не кривите псе који лају.

Много је више оних који олајавају. 

РАК-РАНА 
Што јесте - јесте.

Кондоми су рак-рана демографског препорода. 

ЈЕДНА ПРИЧА 
Да разјаснимо још нешто.

Нико не мора бити тучен да би био мало 
ударен. 

ОТАЦ И СИН 
Свако дијете личи на оца.

... А ми би хтјели да личи на мужа. 

Сјећање: Александар Берчек, позоришни и филмски глумац
ГЛУМАЦ КОМЕ СЕ ВЈЕРУЈЕ

Глумачка громада: 
Александар Берчек

Из тв-серије „Отписани“ 
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Репортаже Репортаже

М. Шодић

Већ у основној школи из знатижеље почела је да учи о људском организму. 
Као ученик генерације, завршила је средњу Медицинску школу у родном 
Приједору, док је ова година за њу посебна. Наиме, Приједорчанка Теодо-
ра Брдар (25) дипломирала је на Медицинском факултету Универзитета у 
Новом Саду, са просјеком 9,74 

Приједорчанка Теодора Брдар 
дипломирала са просјеком 9,74

МЕЂУ НАЈБОЉИМ СТУДЕНТИМА 
МЕДИЦИНЕ У НОВОМ САДУ

Упорност, рад и труд. То је ре-
цепт за овакве резултате, који ће 
јој, нада се Теодора, остварити 
жељу да упише докторске сту-
дије у Новом Саду и да се, осим 
лијечења, бави науком и прос-
вјетним радом. 
- Студије медицине у Новом 
Саду су организоване тако да су 
прве три године претежно тео-
ријско учење, а касније усвојено 
знање примјењујемо практично 
на Клиничком центру Војводине, 
Институту у Сремској Камени-
ци, Институту за јавно здравље 
и Институту за здравствену за-
штиту деце и омладине Војво-
дине. Задовољна сам усвојеним 
знањем и вјештинама. Много ми 
је помогло и то што сам заврши-
ла средњу Медицинску школу, 
која се показала као одлична 
припрема за даље школовање, 
како теоријски тако и практично. 
Посебно бих истакла одлично 
организовану праксу на катедра-
ма за педијатрију и оторино-
ларингологију. Прва година на 
студијама медицине ми је била 
најтежа. Влада мишљење да је 
то због анатомије, међутим по-
стоје и тежи предмети, а учење 
није оно што чини студије теш-
ким - прича нам Теодора, која је 
стипендиста Града Приједора 
и Фонда-
ције “Ми-
лан Јелић”.
П о р е д 
р е д о в н е 
н а с т а в е , 
подједнако 
је бриљи-
рала и у на-
учно-истра-
ж и в а ч к о м 
раду. Аутор 
је два сту-
дентска рада 
из предмета 
хистологија 
са ембри-
ологијом и 
инфективних 
болести, које 
је успјешно 
о д б р а н и л а 
на Конгресу 
биомедицин-
ских наука са 
интернациона-
лим учешћем 
2017. и 2019. 
године на Копа-
онику. Ни ту се није зауставила. 
Жељна новог знања и практич-
ног рада Теодора 2017/18. годи-
на похађа зимски семестар на 
Медицинском факултету у Лођу 
у оквиру студентске “Ерасмус” 
размјене. Годину касније била 
је студент демонстратор на ка-
тедри за патологију, а 2019. го-
дине и учесник на двије љетне 
школе за хирургију и онкологију 
у Москви и Напуљу. 
- Највећа мотивација током 
учења ми је била то што сам 
увидјела да се рад и труд пре-
познају и награђују, то ме је 
увијек мотивисало да дам све од 
себе и радим најбоље што могу. 
Чини ми се да мали број младих 

људи зна шта је њихов животни 
позив, а они који то на врије-
ме спознају, могу се сматрати 
срећним. Сматрам да је у живо-
ту најбитније бавити се послом 
који волиш, слушати себе и бити 
храбар у одлукама које се тичу 
будућности - додаје она. 
Тешко јој је, каже, било када је 
отишла из свог Приједора у ве-
лики град. Али током студија 
упознала је нове људе и научи-

ла да буде самостална. Будућим 
студентима медицине савјетује 
да су, поред учења, врло битни 
људи са којима се друже, јер 
њени најбољи пријатељи су јој 
били мотивација и подршка то-
ком студија. 
- Мој вјетар у леђа је моја по-
родица. Моје сестре су такође 
слиједиле своје снове и заврши-
ле школе које су жељеле. Ста-
рија сестра Мартина је дипло-

мирани новинар, а млађа Јована 
завршила је у јуну ове године 
на Стоматолошком факултету у 
Београду смјер струковни зубни 
протетичар и тренутно одрађује 
приправнички стаж у Београду - 
каже она. 
Поред медицине, њена љубав 
је рукомет. Теодора је дијете 
приједорског ЖРК “Мира”, а као 
студент била је члан рукометне 
секције новосадског Медицин-
ског факултета, иза ње је много 
освојених медаља. Једноставно, 
дјевојка чврсте руке и чврстог 
карактера. Дјевојка која ствари 
схвата озбиљно, која поред ме-
дицине има времена за прија-
теље, путовања, љубав, спорт… 
За њу, једноставно, нема грани-
ца…

Студенти су 
наши најбољи 

амбасадори

СРЕЋНИ СУ ОНИ КОЈИ НА ВРИЈЕМЕ 
ОТКРИЈУ ЖИВОТНИ ПОЗИВ

- Чини ми се да мали број младих људи зна 
шта је њихов животни позив, а они који то на 
вријеме спознају, могу се сматрати срећним. 
Сматрам да је у животу најбитније бавити се 
послом који волиш, слушати себе и бити хра-
бар у одлукама које се тичу будућности

Успомена из прелијепе Москве

Понос породице Брдар

Теодора са сестрама Јованом и Мартином

Поред медицине, нађе времена и за рукомет
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Путопис Путопис

Било је ово једно од љетовања за 
памћење. Изабрали смо Алању, 
а лет из Бањалуке до аеродрома 
у Анталији трајао је око два сата. 
Процедура на самом аеродрому 
није компликована. Ношење за-
штитне маске, физичка дистанца 
и дезинфекција, мјере су које се 
морају поштовати. Маске су об-
авезне и током лета, а на улазу 
у авион сваки путник добија хи-
гијенски пакет у којем се налази 
маска те антисептичке влажне 
марамице. Заштитну опрему 
имају и стјуардесе. Такође, на 
улазу у авион путницима се бес-
контактним топломјером мјери 
тјелесна температура. Након 
слијетања на анталијски аеро-
дром, осим уобичајене контроле, 
мјерење температуре је обавез-
но. Због смањеног броја летова, 
све се завршава доста брзо. На 
паркингу у близини аеродрома 
чекају нас аутобуси, који путни-
ке развозе до хотела. Ми смо 
до Алање путовали нешто више 
од два сата. По уласку у хотел, 
такође слиједи мјерење темпе-
ратуре, а обавезна је и физичка 
дистанца међу путницима. Све 
то поштује се и у ресторану хоте-
ла. Конобари, као и код нас, носе 
заштитне маске, док гости који 
сједе у баштама немају ту обаве-
зу. Храна и пиће се служе на бази 
“шведског стола”, с тим што вам, 
за разлику од претходних година, 
конобари сервирају у тањир оно 
што желите, што је једна од мје-
ра заштите од КОВИД-а 19. На 

састанку са туристичким води-
чем добили смо информације о 
излетима. Ми смо се одлучили за 
три излета. Џип-сафари је нешто 
што никако не бисте требали про-
пустити. На узбудљиво путовање 
планинским предјелима кренули 
смо са пет џипова, у којима је 
било по осморо људи, плус два 
возача, а ту су били фотограф и 
сниматељ, који су све забиље-
жили фото-апаратом и камером. 
Организатори су дошли на идеју 
међусобног прскања пиштољима 
на воду. Повратак у дјетињство 
сви су одушевљено прихвати-
ли и озбиљно схватили, тако да 
смо сви били мокри, што је на 35 
степени Целзијуса добро дошло. 
Прву паузу смо направили у тур-
ском селу, гдје смо пробали тра-
диционалне палачинке и чај, који 
је у овој земљи неизоставан. 

„Турски сјед“ 
Након тога, посјетили смо рије-
ку Обачај. Бистрина воде нико-
га није оставила равнодушним, 
док су у изузетно хладној ријеци 
запливали само најхрабрији. На 
овом мјесту, окруженом пито-
мом шумом, владају мир и тиши-
на, па нам је одмор уз кафу, уз 

“турски сјед” на ручно извезеном 
ћилиму и шареним јастуцима, 
добро дошао. Позитивна атмос-
фера владала је у џиповима и 
током повратка у хотел, а ово је 

авантура коју ћемо сигурно дуго 
памтити. Дан послије услиједио 
је обилазак Алање и њених зна-
менитости, од којих ми је у по-
себном сјећању остала чувена 
Дамлатас пећина. Смјештена је у 
самом центру града, а према не-
ким подацима откривена је 1948. 

године. Чине је кристализовани 
сталактити и сталагмити, невје-
роватног изгледа. Пећина служи 
и у здравствене сврхе, нарочито 
за људе који имају респираторне 

потешкоће. У Алањи не смијете 
пропустити обилазак средњовје-
ковне тврђаве, одакле се пружа 
фантастичан поглед на сам град, 
као и на плажу Клеопатра. Ина-
че, ово је најпопуларнија плажа 
у овом дијелу Турске, која је име 
добила по истоименој египатској 
краљици. Сама плажа је добро 
уређена. Море је чисто, таласа 
има, али се може пливати. 

Кожну јакну од 3.000 
евра цјенкањем 
добијете за 200

За двије лежаљке и сунцобран 
потребно је издвојити од три до 
пет евра, у зависности од лока-
ла, а с обзиром да је ово једна од 
најлошијих сезона у Турској, че-
сто ће вам беспатно понудити ле-

жаљке. Цијене су, иначе, и више 
него приступачне. За кафу је по-
требно издвојити нешто више од 
једног евра, док се цијена кокте-
ла на плажи креће око пет евра. 
На базару је обавезно цјенкање, 
а готово у свим радњама марки-
ране робе цијене су снижене и до 
60 одсто. Готово је немогуће не 
посјетити неку од радњи, јер про-
давци вас, док шетате базаром, 
позивају да уђете и пробате неко 
од традиционалних јела, а врло 

често нуде домаће вино, као и 
чајеве. Турска је позната и по 
производњи коже, а и у овим про-
давницама такође је дозвољено 
цјенкање, па тако рецимо кожну 
јакну, чија је регуларна цијена 
3.000 евра, можете купити и за 
200 евра. Ноћни живот ове годи-
не сличан је као и код нас, с тим 
што кафићи и ресторани немају 
ограничено радно вријеме, али 
колико сам примијетила, ријетко 
ко се задржава иза поноћи. Ина-
че, просјечна плата у том дијелу 
Турске је око 500 евра, док је за 
изнајмљивање стана потребно 
издвојити око 150 евра. Вриједи 
посјетити и антички град Демре, 
некадашња Myra, у којем се на-
лазе гробнице старе двије и по 
хиљаде година, које имају нео-
бичан изглед. Неке од њих су из-
грађене у облику кућа, а неке иду 
дубоко у литице и имају отворе 
за врата и прозоре. Ту је и амфи-
театар, саграђен у другом вијеку 
прије нове ере. Градили су га 
Грци, а обновили Римљани. Не-
када су се овдје одржавале гран-
диозне представе, а акустика је 
таква да се може чути шапат са 
позорнице. У овом граду посјети-
ли смо и цркву у којој је молитве 
служио Свети Никола. Храм је 
изузетно богат древним фрес-
кама. Крстарење ненасељеним 
острвом Кекова, гдје се могу 
видјети остаци древног потопље-
ног града, такође је доживљај. 
Поред поменуте ријеке Обачај, 
у Алањи се налази и ријека Дим-
че, са многобројним рибљим ре-
сторанима. Атракција града је и 
Црвена кула, у којој је смјештен 
етнографски музеј. Много је тога 
што нуди ово туристичко мјесто, 

које свакако вриједи посјетити. 
О вирусу корона овдје се веома 
мало говори. Турци, иако кажу 
да не памте гору туристичу се-
зону, живе у складу са новона-
сталом ситуацијом. Насмијани 
су, љубазни и гостопримљиви. 
Нема разлога за бригу. Уколико 
поштујете прописане мјере, шан-
се да се заразите су минималне. 
Турска је, свакако, наша препо-
рука за ову сезону.

Б. Дакић

ОДМОР ЗА ДЕСЕТКУ ПО ПРИСТУПАЧНИМ ЦИЈЕНАМА
Многима су ове године 
пропали планови за ље-
товање, јер осим у Неум, 
грађани Босне и Херце-
говине без тестирања и 
изолације  могу још једи-
но у Турску. Ми смо се од-
лучили за ову другу оп-
цију и нисмо се покајали

Љетовање у Турској

у вријеме короне

Џип-сафари никако не бисте 
требали пропустити. Уживаћете 
у вожњи планинским предјели-
ма, а забава је загарантована, 
за што су, највећим дијелом, за-
служни искусни возачи и остала 
екипа. На узбудљиво путовање 
кренули смо са пет џипова, у 
којима је било по осморо људи, 
плус два возача, а ту су били 
фотограф и сниматељ, који су 
све забиљежили фото-апара-
том и камером. Организатори 
су у једном тренутку дошли 
на идеју међусобног прскања 
пиштољима на воду. Повратак 
у дјетињство прихваћен је са одушевљењем, тако да су сви били мокри, 
што је на 35 степени Целзијуса добро дошло.

Џип-сафари уз прскање пиштољима на воду 

Са плаже Клеопатра

Позориште из другог вијека

Турска кафа на једној од ријека
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Мозаик Мозаик

ДЈЕЛО ПО МЈЕРИ КУЛТИВИСАНОГ ЧИТАОЦА
Михајло Орловић промовисао роман “Син оклеветане мајке” Да их не 

заборавимо
	 Ако	 је	 вријеме	 као	 нека	 одредница	 нечега	
што	је	прошло	или	пролази,	она	одредница	за	коју	ка-
жемо	„било	па	прошло,“	оно	обиљежје	које	са	собом	
носи	догађаје	и	људе	који	се	памте	и	чувају	у	сјећању,	
а	чије	трајање	није	отишло	са	њима	са	овоземаљске	
сцене,	морамо	и	требамо	повремено	укључити	сопст-
вено	сјећање	на	личности	које	су	биле	међу	нама,	а	
иза	себе	оставиле	трагове	који	се	не	смију	нити	тре-
бају	заборавити.
	 Наравно,	 у	 нашој	 средини	 је	 било,	 има	 а	 и	
биће	оних	људи	којих	се	радо	сјећамо	или	ћемо	их	се	
сјећати...	Оних	најближих,	најрођенијих,	њих	по	неком	
природном,	биолошком	закону,	нећемо	никада	забо-
равити.
	 Дозволио	 сам	 себи,	 поштовани	 читаоче,	 да	
се	 на	 овај	 начин	 и	 на	 овом	 мјесту	 присјетим	 оних	
људи,	 личности	 које	 сам	 мање-више	 добро	 позна-
вао,	чије	ликове	памтим,	а	свако	сјећање	на	њих	буди	
наду	и	онај	оптимизам	који	нам	говори	да	у	људском	
роду	 још	има	љепоте,	достојанства,	доброте	за	 које		
се	вриједи	живјети	и	борити.

Драго Шормаз (1931 - 2014),	дијете	и	човјек	Козаре,	
иза	себе	је	оставио	значајан	број	писаних	дјела,	свје-
дочанстава	у	којима	 је	искрено	говорио	о	траговима	
времена	 прошлог,	 добро	 упамћеног,	 јер	 су	 његове	
дјечије	очи	у	Јасеновцу	гледале	бодљикаву	и	крваву	
жицу	и	на	њој	укочену	малу	птицу...
Био	 је	 изванредан	 говорник,	 поета	 дочаравања	 ми-
нулих	и	тешких	времена	које	је	као	дијете	уплашено	
гледао,	памтио	и	за	сва	времена	упамтио.
	 Тишина	на	Козари	или	неком	другом	мјесту	
гдје	је	говорио,	била	је	присутна	у	свој	својој	дубини.	
Начин	на	који	је	говорио	о	ономе	што	је	добро	знао,	
а	знао	је	много,	није	било	обично	класично	причање,	
казивање...	Пажљиво	и	са	поштовањем	слушали	су	га	
и	стари	и	млади	и	многи	они	који	нису	добро	познава-
ли	и	разумјели	језик	којим	је	говорио.
	 Смиреност,	 али	 само	 на	 први	 поглед,	 била	
је	 присутна	 у	 свим	његовом	 бесједама.	 У	њему	 као	
човјеку,	говорнику	у	многим	приликама	вјероватно	су	
тутњали	гејзири	које	је	својом	смиреношћу	успијевао	
да	савлада.
	 Није	био	сликар,	али	његове	 	ријечи	својом	
сугестивношћу,	визуелно	су	дочаравале	и	низале	сли-
ке	као	све	оно	о	чему	је	говорио,	као	да	су	се	неком	
невидљивом	траком	или	палетом	смењивали	трептај,	
бол,	крик	изгубљеног,	уплашеног	и	укоченог	погледа	
невиног	дјетета	и	човјека	у	логору	јасеновачких	мучи-
лишта	и	губилишта...	Тако	дубоко	и	незбрисиво	уре-
зана	сјећања	у	души	дјечије	безазлености	остављају	
трагове	који	се	не	могу	избрисати,	заборавити...
	 Непоновљив	 хроничар	 и	 свједок	 оних	 теш-
ких	злочиначких	времена	за	која	кажемо	„не	понови-
ла	 се	 никада	 и	 никоме“,	 овај	 човјек	 није	 измишљао	
приче,	није	препричавао,	његова	казивања	и	записи	у	
објављеним	дјелима	су	проткана	аутентичним,	исти-
нитим	 историјским	 догађајима.	 Дуго	 и	 неизбрисиво	
присутне	 и	 уткане	 у	 његово	 биће,	 оне	 најтананије	
људске	емоције,	код	Драге	повремено	су	потискива-
не,	савладаване,	али	се	све,	и	оно	што	није	рекао	или	
написао,	 дубоко	 манифестовало	 у	 његовим	 очима	
које	 су	 говориле	да	 је	немогуће	ријечима	које	често	
губе	смисао	и	снагу	истине,	рећи	све...
	 Да	ли	је	Драго	Шормаз		написао	или	испричао	
све	прије	него	што	је	отишао	са	своје	и	наше	Козаре?	
Вјероватно	 није,	 али	 оно	што	 је	 написао	 и	 говорио,	
довољно	освјетљава,	показује	и	приказује	историјску	
истину	о	страдању	недужног	народа	у	логорима	јасе-
новачких	крвавих	жица.
	 Када	 су	 све	 „карте“	 на	 столу,	 и	 оне	 које	 су	
дуго	скриване	и	ако	се	за	њих	знало,	тада	се	може,	
мора	и	треба	погледати	у	очи.	Много	тога	је	годинама	
заташкавано,	 дубоко	 затрпавано	 ради	 некаквог	 ква-
зи	заједништва,	 говорећи	да	се	не	треба	чачкати	по	
прошлости,	 јер	ради	мира	у	 „прошлој	 кући	братства	
и	 јединства“	 морало	 се	 ћутати,	 дебелим	 заборавом	
прекрити	све	ране	и	крваве	жице	угурати	негдје	дубо-
ко,	жмирити...	
	 Зашто	се	плашити	истине,	без	обзира	каква	
она	 била,	 а	 добро	 знамо	 каква	 је	 била???	 Ваљда	
само	истина	озбиљну	и	праву	Историју	пише!	Они	што	
стално	лажу,	а	истини	нису	ни	близу,	вјечно	ће	да	се	
зноје	и	гризу.	Не	смијемо	дозволити	да	трава	забора-
ва	прекрије	истину...	јер	„Мртви	живима	очи	отварају“.
	 Е,	тако	вам	је	то,	драги	моји,	а	и	Ви	знате	да	
је	тако!	Да	ли	је	добро	бити	ћутолог?
	 Ако	је	писац	овог	текста,	барем	мало,	све	нас	
и	 себе	 вратио	 сјећању	 на	људе	 и	 времена	 прошла,	
а	 којих	 се	 требамо	 и	 морамо	 у	 сопственој	 свијести	
повремено	сјетити,	освјежити	у	памћењу,	тада	ово	и	
оваква	писања	имају	своје	људско	и	морално	оправ-
дање...	можда	је	ово	само	мало,	а	и	то	мало	некада	
довољно	 за	 све	 да	 боље	прогледамо?!	Хвала	 овом	
човјеку	као	и	другим	људима	који	нам	оставише	своје	
писане	трагове	о	истини	и	њеним	вјечним	траговима	
за	незаборав!
Хвала	„Козарском“.		
                                                                     

Познати	 књижевник	 и	 но-
винар	 Михајло	 Орловић	
промовисао	је	у	Приједору	
своју	 23.	 књигу.	 У	 питању	
је	 роман	 „Син	 оклеветане	
мајке“	у	којем	аутор,	како	је	
речено	на	промоцији,	над-
реалистичким	 поступком	
описује	 свијет	 између	 жи-
вота	 и	 смрти.	 О	 књизи	 је,	
поред	 Орловића,	 говорио	
доктор	наука	Златко	Јурић.
-	Главни	јунак	је	у	коми.	Он	
се	у	 својој	машти,	 као	 код	
Дантеа	на	почетку	„Божан-
ствене	комедије“,	налази	у	
шуми.	 Његова	 подсвијест	
пролази	 кроз	разне	 снове,	
лијечење	 биљкама,	 дру-
жење	 са	 животињама,	 а	
он	ипак	успијева	да	прожи-

ви	 један	свијет	и	 врати	се	
поново	међу	живе	 -	 рекао	
је	 Јурић	 уз	 констатацију	
да	нови	Орловићев	роман	
изискује	 култивисаног	 чи-
таоца,	 којем	 аутор	 својом	
динамиком,	 гротеском	 и	
стилским	 поступцима	 пру-
жа	 комплетно	 читалачко	

искуство.
-	 Књига	 „Син	 оклеветане	
мајке“	 настајала	 је	 шест	
година,	као	слика	од	аква-
рела,	која	мора	да	одстоји	
и	 да	 се	 мало	 осуши,	 па	
онда	опет	тако.	Ја	сам	је	у	
међувремену	 дорађивао,	
дограђивао	 и	 у	 томе	 сам	
уживао	 -	 рекао	 је	Михајло	
Орловић.	
Он	 додаје	 да	 је	 књигу	 ра-

дио	 на	 неколико	 мјеста	
да	би	била	аутентичнија	и	
увјерљивија.
-	 Мој	 главни	 јунак	 до-
живљава	 кому,	а	 како	 сам	
и	ја	био	у	коми,	своја	иску-
ства	сам	преточио	у	књигу.	
Искористио	 сам	 и	 причу	
једног	 свог	пријатеља	 који	

је	 доживио	 одбијање	 од	
средине	у	којој	је	одрастао,	
као	 казну.	 Те	 сам	 двије	
приче	спојио	у	једну	и	тако	
је	 настао	 овај	 роман.	 Да	
би	 био	 аутентичан,	 одла-
зио	 сам	 на	 једну	 планину	
и	боравио	код	неких	људи	
да	бих	упознао	ту	планину	
-	објашњава	постепени	на-
станак	 свог	 најновијег	 дје-
ла	Михајло	Орловић.

	Пандемија	 вируса	 корона	
стопирала	је	на	неко	врије-
ме	промотивне	активности,	
али	Орловић	се	нада	да	ће	
сада	 то	 бити	 настављено.	
По	његовом	мишљењу,	жи-
вимо	у	времену	када	се	не	
чита,	а	једино	су	промоције	
могућност	 да	 књига	 дође	
до	читаоца.
-	Ја	пишем	због	кратког	па-
мћења,	 јер	 сад	 се	 ништа	
више	 не	 памти.	 Чак	 не	
памтим	 ни	 властити	 број	
телефона,	а	камоли	нешто	
друго.	Оно	што	је	написано	
у	књизи,	то	 је	борба	да	се	
очува	некакво	памћење.	И	
ова	моја	књига	која	говори	
о	 нашој	 традицији,	 пре-
живљавању	 у	 природи,	 о	
карактерима,	она	је	запра-
во	 некакав	 документ.	 Тај	
документ	 ће	 бити	 сачуван	
уколико	 је	 на	 папиру	 -	 за-
кључује	Орловић.
Приједорску	 промоцију	
романа	 	 „Син	 оклеветане	
мајке“	организовала	је	На-
родна	библиотека	„Ћирило	
и	 Методије“	 у	 лапидарију	
Музеја	 Козаре,	 уз	 пошто-
вање	свих	мјера	због	пан-
демије	вируса	корона.

						Драган	Топић

БЕСПЛАТНЕ ШКОЛСКЕ ТОРБЕ И 
ПРИБОР ЗА ОСНОВЦЕ

Форум за подршку младима: 

Форум	 за	 подршку	 млади-
ма	 Приједор	 организовао	
је,	у	сарадњи	са	Омладин-
ским	 савјетом	 Приједор,	
подјелу	 школских	 торби	
и	 прибора	 за	 ученике	 од	
првог	 до	 деветог	 разреда	
узраста	од	седам	до	14	го-
дина.	Циљ	ове	акције	је	да	
се	 помогне	 родитељима,	
како	би	што	лакше	припре-
мили	 своје	 малишане	 за	
нову	школску	годину.	Овдје	
се	 првенствено	 жели	 по-
моћи	 ученицима	из	 рурал-
них	 средина,	 	 који	 долазе	
из	социјално	угрожених	по-
родица,	 наводи	 се	 у	 саоп-

штењу.	На	идеју	 се	дошло	
током	 разговора	 чланова	
Форума	за	подршку	млади-
ма	Приједор	и	локалних	ко-
ординатора	 Међународне	
организације	 за	 миграције	
ИОМ	у	Приједору.	Школски	
материјал	 је	 подијељен	 у	
просторијама	Омладинског	
савјета	Приједор,	а	за	уче-
нике	који	нису	могли	прису-
ствовати	 подјели,	 чланови	
Форума	су	се	потрудили	да	
им	пакете	доставе	на	кућну	
адресу.	 Представници	 Фо-
рума	 за	 подршку	младима	
пожељели	 су	 ученицима	
сретну	 нову	 школску	 годи-

ну	и	позвали	и	друге	грађа-
не,	који	су	у	могућности,	да	
на	 сличне	 начине	 помогну	
оне	 којима	 је	 помоћ	 по-
требна.	Форум	 за	подршку	
младима	 је	 неформална	
група	 родитеља	 који	 за	
циљ	 имају	 помоћ	 младим	
особама,	а	настала	је	кроз	
пројекат	 “Подршка	 млади-
ма	 у	 локалним	 заједница-
ма	у	Босни	и	Херцеговини”,	
који	проводи	Међународна	
организација	 за	 миграције	
у	БиХ.

ИЗВИЂАЧИ СЕ ВРАТИЛИ СА БОРАЧКОГ ЈЕЗЕРА

Приједорски	 извиђачи	
вратили	 су	 се	 недавно	 са	
Борачког	 језера	 гдје	 су	
одржана	два	кампа	„Један	
свијет	10+“	и	„Један	свијет	
15+“.	 Адолесценти	 и	 мла-
ди	 из	 Приједора,	 Брода,	
Мостара,	 Сарајева	 и	 Зе-
нице	 током	 деветоднев-
ног	 дружења	 показали	 су	

на	 најбољи	 могући	 начин	
да	су	разлике	које	намеће	
друштво	 његова	 највећа	
снага.	На	активностима	то-
ком	 кампа	 реализовано	 је	
11.610	 волонтерских	 сати.	
Интеретнички	пројекат	„Је-
дан	свијет“	почетак	је	једне	
велике	 приче	 која	 ће	 на-
ставити	да	окупља	адолес-

центе	и	младе	у	условима	
пандемије,	 промовисати	
мјере	 бриге	 о	 себи	 и	 дру-
гима,	 те	покренути	процес	

промјена	 током	 којег	 поје-
динац	 или	 друштво	 пре-
мошћује	 двије	 или	 више	
култура,	 наводи	 се	 у	 са-
општењу.	 Пројекат	 „Један	

свијет“	 и	 његове	 активно-
сти	дијелом	су	финансира-
не	 грантом	 Министарства	
вањских	послова	Сједиње-

них	 Америчких	 Држава	 и	
кроз	 продршку	 пројектима	
од	 стране	 градова	Зеница	
и	Приједор.	

КВ

Д.	С.	

КВ

Писање	књиге,	борба	да	
се	очува	памћење

Са	промоције	

Основци	обрадовани	
поклоном

Пројекат	„Један	свијет“	
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У то вријеме, како каже Вели-
бор, није било лако бавити се 
фотографијом. Све се радило 
ручно и уз помоћ хемије, што је 
у неку руку била драж тог зана-
та. 
- Био је потребан цијели хе-
мијски процес да би се изради-
ла једна фотографија. Данас је 
то друга прича: све је механизо-
вано и  дигитализовано. Фото-
графије се израђују без хемије 
и свако може да их прави - при-
ча Папић додајући да је почетак 
његовог рада, након завршеног 
фотографског заната, био у 
радњи ујака Звонка који је имао 
фотографску радњу код нека-
дашњег Хотела “Балкан”. 
Овај занат је релативно брзо 
стигао на подручје БиХ, недуго 

од изума прве фото-
графије 1840. године 
у Француској, односно 
одмах по доласку Ау-
строугара. Међу првим 
и најпознатијим прије-
дорским фотографима 
био је извјесни Рус Зотов 
који је у Приједору држао  
фотографску радњу из-
међу два свјетска рата. 

- Послије Другог свјетског рата 
памтим нека од имена. Као 
дијете сјећам се првих фото-
графских радњи, међу њима 
фотографа Ерића, потом Миће 
Дошена, Станка Ста-
кића, Звонка 
Д о -
б р и ћ а . 
Биле су 
то фото-
графске 
р а д њ е 

к о ј е 
су, поред кон-

куренције, имале по-
сла. Све је то трајало док се 

није појавила фотографија у 
боји која је засјенила црно-бије-
лу - прича приједорски хрони-
чар Миленко Радивојац.
Приједор је имао срећу, каже 
Радивојац, да је у њему рођен 
Веселко Крчмар, један од нај-
бољих мајстора фотографије 
и директор фотографије преко 
стотину најзначајнијих филмова 
и серија сниманих од осамде-

сетих година наовамо. И данас 
у граду на Сани има добрих 
мајстора фото-
г р а ф и ј е . 

М еђу њима је професор му-
зике Игор Мотл који 
се са фото-апаратом 
дружи пуне двије 
деценије и иза кога 
су бројне изложбе. 
По његовим рије-
чима, фотографија 

је данас саставни дио нашег 
свакодневног живота, а све то 
захваљујући технолошком раз-
воју.

 - За разлику од периода прије 
30 до 40 година, када смо мора-
ли да купујемо филм, па послије 
фотографисања да развијамо и 
израђујемо фотографију, људи 
данас свакодневно праве на 
десетине или стотине фотогра-
фија које прегледамо из дана у 
дан, а мобилне апликације нас 
подсјећају на неке догађаје од 
прије неког времена. У суштини 
фотографија је данас пришла 
сваком појединцу на најбољи 

могући начин, док је она умјет-
ничка остала засебна - каже 
Мотл.
Фотографија је од свог настанка 
била умјетничка грана. Нарав-
но, постоји граница између фо-
тографија које се праве сваки 
дан и које служе више као ин-
формација и оних умјетничких 
које говоре много више, јер не 
каже се џаба да једна фотогра-
фија или слика говоре више од 
хиљаду ријечи.

П. Ш.

ОД ТРАДИЦИЈЕ ДО ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ
Фотографски занат кроз историју

Овај занат је релативно брзо стигао 
на подручје БиХ, недуго од изума 
прве фотографије 1840. године у 
Француској, односно одмах по до-
ласку Аустроугара. Међу првим 
и најпознатијим приједорским 
фотографима био је извјесни 
Рус Зотов који је у Приједору 
држао фотографску радњу 

између два свјетска 
рата. 

Традиција фотографског 
заната у Приједору дати-
ра од почетка прошлог 
вијека. Данас овај занат 
нема некадашњу драж, а 
ријетки су они који су на-
ставили породичну тра-
дицију фотографа. Један 
од таквих је Велибор Па-
пић који је у свијет фо-
тографије ушао седам-
десетих година прошлог 
вијека, захваљујући 
ујаку Звонку Добрићу, 
познатом приједорском 
фотографу
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ЗдрављеЗдравље

У старом Риму вјеровало се да 
су цвјетови невена никли на гро-
бу једне весталке која је умрла 
од туге, несрећно заљубљена 
у једног римског младића. Нау-
ка је, међутим, показала да ова 
дивна легенда о забрањеној љу-
бави није тачна и да је ова биљка 
поријеклом из Индије. Невен је 
једна од најшире кориштених 
биљака у фитотерапији, народ-
ним обичајима и магији народа 
широм свијета. Захваљујући 
свом сложеном саставу, невен 
се користи за лијечење широког 
спектра болести. Невен садржи 
значајну количину флавонои-
да захваљујући којима дјелује 
противупално. У овој биљци 
пронађени су и тритерпенски са-
понозиди, танин, гликозид кале-
дулозид, картеноиди, мало етар-
ског уља непријатног мириса  и 
неколико органских киселина. 
Невен је битан састојак чајних 
мјешавина којима се отклањају 
тегобе у дигестивном тракту. 
Зацјељује ранице на желуцу 

и дванаестопалачном цријеву, 
нормализује рад јетре и лучење 
жучи. Захваљујући антиинфла-
маторном дејству флавоноида, 
ова биљка смирује упалу дебе-
лог цријева. Присуство танина и 
слузи оправдава употребу неве-
на за заустављање блажих дија-
реја. Откривено је да ова биљка 
има способност да прочишћава 
крвне судове, релаксира их и 
повећава лумен и снижава ниво 
холестерола у крви, нарочито у 
комбинацији са маслачком, гло-
гом или ресником. Новија истра-
живања су показала да невен 
снижава крвни притисак и дјелује 
благо седативно, јер релаксира 
крвне судове и повећава лумен, 
па се препоручује и код ангине 
пекторис. Захваљујући садржају 
провитамина А, невен благот-
ворно дјелује на око и побољ-
шава вид. У ову сврху невен се 
користи и споља и изнутра. Сте-
рилним чајем од невена квасе се 
очи код коњуктивитиса и ирита-
ција очију. Изузетно благотворно 

дјелује на кожу. Користи се 
против опекотина, 
рана и промрзли-
на. Због присуства 
провитамина А, 
од помоћи је код 
псоријазе. У на-
родној медицини, 
од ове биљке пра-
ве се бројни меле-
ми против импети-
га, сувих и влажних 
екцема и перутавих 
лишајева. Стимулише ства-
рање нових ћелија, отклања 
гнојне исцједке, па се користи 
против гнојења коријена нокта. 
Невен се показао као изузетно 
ефикасно средство против гљи-
вица, нарочито кандиде. Чај од 
невена направите тако да један 
до два цвијета невена прелијете 
у чаши врелом водом. Препо-
ручује се пити двије-три чаше 
дневно, а може се евентуално 
засладити медом. Чај се кори-
сти за регулацију и ублажавање 
менструалних тегоба. Пије се 

седам дана прије очекиваног 
почетка циклуса и наставља се 
пити током цијеле менструације. 
Невен је познат и као украсна 
биљка. Цвјетови се отварају 
ујутро приликом изласка сунца, 

током дана зраче љепотом, а 
након заласка сунца лагано се 
затварају. Невенови цвјетови ко-
ристе се и као природна боја у 
прехрамбеној индустрији.

Невен - биљка за 100 болести

Љепота и здравље

И организам с времена на вријеме треба чишћење, зато не будите лијени, јер за 
то вам је потребно само мало воље, а бенефити које добијате су врло значајни - 
једна од првих добрих ствари је обнова енергије. Преједање специјалитетима и 
испијање куханог вина не утјече само на вашу фигуру, већ и на кожу лица. Нарав-
но, не желимо рећи да се морате одрећи фине хране и бацити на жустри тренинг, 
али уз ових пет трикова убрзаћете метаболизам и изгледати и осјећати се боље.

 1. Током дана пијте око 1,5 литар воде с мало свјеже исцијеђеног лимуна.

 2. Изморену кожу лица нахраните храњивом маском - ако немате купов-
ну, једноставно је направите од јогурта, мало банане и кашикице меда или масли-
новог уља.

 3. Крените у брзу шетњу - пола сата је довољно, а ако имате слободних 
сат времена, проведите их на свјежем зраку. То ће вам помоћи да се ријешите 
надутости.
 
 4. Једите воће - витамини су вам и те како потребни. Наранче и мандари-
не одличан су избор јер су пуне витамина Ц.

 5. Направите 30 скокова “џампинг џек” (скачите истовремено подижући 
руке изнад главе и ширећи ноге према ван). То ће потакнути циркулацију и вратити 
боју у ваше образе.

Кожа је нарочито осјетљива љети, али 
осим скупих медицинских и козметичких 
препарата, одлично дејство имају и ље-
ковите биљке. Једна од њих је чувар-
кућа, која посебно помаже код кожних 
обољења. У листовима ове биљке, коју 
готово свако од нас има на тераси или 
у башти, налази се слузави сок са уми-
рујућим ефектима, који дјелује тако што 
расхлађује кожу. Дејство чуваркуће је не-
што слабије него код алоја вере, али од-
лично лијечи огреботине и мање ране на 
кожи, а посебно оне које споро зарастају. 
Најбољи и најједноставнији начин за упо-
требу је да лист засијечете и ставите га 
на рану или проблематични дио коже. 
Уколико имате проблем са прекомјерним 
знојењем, које се нарочито појачава то-
ком љета, усљед великих физичких на-
пора и излагања сунцу, а затим “бијега” у 
хладовину, онда вам овакви дани тешко 
падају. Неријетко се то појачава усљед 
емоционалних и психолошких криза, када 

смо напети, узбуђени, забринути... Или 
када имамо проблем са гојазношћу. Да 
бисте бар мало олакшали себи и спри-
јечили прекомјерно знојење, испробајте 
неколико практичних савјета:
- Редовно депилирајте предио испод па-
зуха.
- Умјесто дезодоранса користите анти-
перспирант и мијењајте га на свака три 
мјесеца, јер тијело временом постаје 
имуно на одређене састојке.
- Користите антибактеријски лосион, а не 
класичан сапун.
- Избјегавајте газирана пића, слаткише и 
зачињену храну, јер оне узрокују појачано 
знојење.
- Носите гардеробу од природних мате-
ријала.
- Обавезно пијте дневно око литар свјеже 
припремљеног чаја од жалфије.

Независне новине

БИЉКЕ КОЈЕ СМАЊУЈУ 
ПРЕКОМЈЕРНО ЗНОЈЕЊЕ

Новости.рс

ДЕТОКС ПЛАН: 
ПЕТ НАЧИНА ДА 

ПОВРАТИТЕ ЕНЕРГИЈУ
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ОгласиДруштво

ДРУГО ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
О ИЗЛАГАЊУ НАЦРТА ПЛАНА НА ЈАВНИ УВИД

Обавјештава се јавност да се излаже на јавни увид 

НАЦРТ ЗОНИНГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ 
НАМЈЕНЕ

СЈЕВЕРОЗАПАДНОГ ДИЈЕЛА УРБАНОГ ПОДРУЧЈА 
ПРИЈЕДОРА

 Нацрт плана биће изложен на јавни увид у:

 • просторијама Градске управе Града Приједора (улаз за стран-
ке, просторије Одјељења за просторно уређење, други спрат)
 • просторијама стручне организације ЈП „Завод за изградњу 
града“ Приједор, ул. Милоша Обреновића 18 Ц (хол на првом спрату),
 • просторијама Регионалне канцеларије Брезичани, Друштве-
ни дом Брезичани, Брезичани бб 
 • Регионална канцеларија Приједор, Ослободилаца Приједора 
6 Приједор   

 Нацрт плана може се погледати сваки радни дан осим суботе, 
недјеље и државних празника у времену од 8 до 15 часова у периоду 
од 21.08.2020. године до 21.09.2020. године.

 Нацрт плана биће објављен и на web site-у Града Приједора, 
www.prijedorgrad.org. Такође, у канцеларијама бр. 53 и 55 Одјељења 
за просторно уређење Градске управе и у просторијама ЈП „Завод за 
изградњу града“ Приједор, ул. Милоша Обреновића 18Ц (хол на првом 
спрату),  могу се добити и усмена тумачења изложеног материјала 
Нацрта плана.

 За вријеме трајања јавног увида, тј. све до 21.09.2020. год. 
свако физичко и правно лице може дати мишљење, примједбе и 
приједлоге на материјал Нацрта и то:

 - уписом у Књиге примједби које ће се налазити у просторијама 
у којима ће Нацрт плана бити изложен
 
 - доставити у форми дописа Одјељењу за просторно уређење 
Градске управе Града Приједор или на e-mail prostorno@prijedorgrad.
org

Одјељење за просторно уређење

У АВГУСТУ ПРИКУПЉЕНО 
207 МИЛИОНА КМ 
ЈАВНИХ ПРИХОДА

Пореска управа

Пореска управа Републи-
ке Српске прикупила је у 
августу укупно 207,59 ми-
лиона КМ на рачун јавних 
прихода, што је за око 3,57 
милиона КМ или два од-
сто више у односу на исти 
мјесец прошле године. У 
Пореској управи истичу да 
најновији подаци показују 
да постепено долази до 
стабилизације у наплати 
јавних прихода.
“На то су свакако утицале 
мјере Владе из уредбе са 
законском снагом о по-
реским мјерама за убла-
жавање економских по-
сљедица насталих усљед 
појаве вируса корона, али 
и низ других мјера које је 
доносила Влада са циљем 
да привреда лакше пре-
вазиђе актуелну кризу 
узроковану пандемијом”, 
саопштено је из Пореске 
управе.
Према подацима Пореске 
управе, директни порези су 
у августу наплаћени у из-
носу од 38,4 милиона КМ, 
што је за 6,3 милиона КМ 
или 20 одсто више него у 
истом периоду прошле го-
дине. Највећи раст напла-
те у овом сегменту јавних 
прихода био је код пореза 
на добит гдје је наплаће-
но говото 18,2 милиона 
КМ, што је за 4,6 милиона 
КМ или 34 одсто у односу 
на исти мјесец прошле го-
дине. Раст је забиљежен 
и код наплате пореза на 
доходак, гдје је наплаћено 
16,2 милиона КМ, што је за 

шест одсто више, док је по-
рез на употребу, држање и 
ношење добара наплаћен 
у износу од 1,48 милиона 
КМ или један одсто више. 
На име пореза на непо-
кретности у августу је на-
плаћено 2,6 милиона КМ, 
што је за 41 одсто више 
у односу на исти мјесец 
прошле године. Доприно-
си су у августу наплаћени 
у износу од 135,1 милион 
КМ, што је за 578.319 КМ 
више него у истом периоду 
прошле године. За Фонд 
ПИО наплаћено је 76,9 
милиона КМ или један од-
сто више, док је за Фонд 
здравственог осигурања 
наплаћено 48,8 милиона 
КМ што је такође за један 
одсто више у односу на 
упоредни период. Осим 
тога, раст је забиљежен 
и код наплате прихода по 
основу доприноса за Фонд 
дјечје заштите од два од-
сто. Код осталих јавних 
прихода, у августу је ос-
тварена наплата од ско-
ро 34 милиона КМ, што је 
за 3,4 милиона КМ мање 
у односу на исти мјесец 
прошле године. По основу 
накнада за приређивање 
игара на срећу наплаћено 
је 4,4 милиона КМ или 26 
процената више, док је пад 
наплате у овом сегменту 
јавних прихода забиље-
жен код такси и накнада од 
шест одсто, а наплаћено 
је 23,5 милиона КМ. Казне 
су у августу наплаћене у 
износу од скоро два мили-

она КМ, што је за око девет 
одсто мање, док је напла-
та по основу концесионих 
накнада била мања за 1,8 
милиона КМ, а осталих јав-
них прихода за 890.000 КМ 
мање у односу на август 
прошле године. Посматра-
но од почетка ове године, 
Пореска управа је у осам 
мјесеци прикупила укупно 
1,604 милијарди КМ што је 
за четири одсто мање него 
у истом периоду прошле 
године.  На име директ-
них пореза наплаћено је 
300,9 милиона КМ или 38,7 
милиона КМ мање, док су 
остали јавни приходи на-
плаћени у износу од 247,2 
милиона КМ, што је за 16 
одсто мање. “Међутим, на-
плата прихода по основу 
доприноса у овом периоду 
наставила је раст, те је на-
плаћено 1,055 милијарди 
КМ или два одсто више 
него у првих осам мјесеци 
прошле године која је, под-
сјећамо, била рекордна у 
наплати јавних прихода”, 
наведено је у саопштењу.
У Пореској управи сматрају 
да је ово још један конкре-
тан показатељ да су мјере 
Владе на ублажавању по-
сљедица вируса корона по 
привреду имале значајне 
ефекте јер очигледно да 
није дошло до смањења 
плата запослених, нити 
већег отпуштања радника.  
ф ако нађеш неку илустра-
цију или знак пореске

Д. С. 

Просјечна нето плата у Репу-
блици Српској исплаћена у 
јулу износи 955 КМ и мања је 
за три КМ у односу на просјеч-
ну плату исплаћену у јуну, 
саопштено је из Савеза син-
диката Републике Српске. У 
Републици Српској је највећа 
просјечна плата исплаћена 
у јулу у области финансијске 
дјелатности и осигурања и 
износи 1.457 КМ, а најнижа 
исплаћена плата је у области 
грађевинарства 666 КМ. Ниске 
просјечне плате у јулу прими-
ли су радници у дјелатности 
умјетности, забаве и рекреа-
ције 705 КМ, запослени у ад-
министративним и помоћним 
услужним дјелатностима 779 
КМ, као и радници у дјелатно-
сти пружања смјештаја, при-
преме и послуживања хране, 
хотелијерства и угоститељст-
ва, чија је просјечна плата у 
јуну износила 719 КМ. Ниске 
плате добили су и запослени 
у дјелатности саобраћаја и 
складиштења 738 КМ, као и у 

трговини 730 КМ. Синдикална 
потрошачка корпа у Републи-
ци Српској у јулу коштала је 
1.923 КМ, а просјечна плата 
од 955 КМ покривала је са 
49,66 одсто. Синдикална по-
трошачка корпа садржи трош-
кове за прехрану, становање 
и комуналне услуге, текуће 
одржавање домаћинства, те 
одјећу и обућу, хигијену и његу 
здравља, превоз, образовање 
и културу. Породице у Репу-
блици Српској су највише нов-
ца у јулу трошиле за набавку 
прехране 730 КМ, за стано-
вање и комуналне услуге 569 
КМ, те за текуће одржавање 
домаћинства 106 КМ. Набав-
ка обуће и одјеће у прошлом 
мјесецу коштала је 143 КМ, хи-
гијена и њега здравља 91 КМ, 
превоз 200 КМ, те образовање 
и култура 82 КМ.
ф силвија, стави илустрацију 
паре за вијест о просјечној 
плати 

СРНА

ПРОСЈЕЧНА НЕТО ПЛАТА ЗА ЈУЛ 955 КМ

СРНА
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In memoriam

СЊЕЖAНА 
ПРАШТАЛО

Рођ. Гороњић
(2019 - 2020)

Лијепе успомене, 
лијепа сјећања на нашу 
драгу тетку. Недостаје 
нам твој смијех, радост, твоје шале, твој 
оптимизам. Сви смо те вољели и била си 
наша најдража тетка и само наша Жана.
Сандра, Милијана, Брана, Слобо, Мица и 
Нађа 13980

Дана 10.9.2020. године навршава се 
шест мјесеци од смрти

ДУШАНА КОНДИЋА - 
ДУЛЕ

Вјечно ожалошћени: 
сестра Милена и брат Миле

13975

Дана 19.8.2020. престало је да куца срце 
нашег друга, рођака и комшије

МИЛОША (Ђорђа) 
ТОПИЋА - САШЕ

Драги Саша, изненадила нас је твоја 
смрт, не можемо да вјерујемо да ниси 
са нама. Провели смо доста времена 
заједно, дружећи се и радећи са тобом 
и ти са нама. Сада нам је остала туга и 
жалост, али и лијепе успомене на дане 
проведене с тобом. Сада почивај у миру.

Гоци, Мића и Радивој 13984

Дана 8.9.2020. навршава 
се шест мјесеци од 

смрти

ВЕРЕ 
МИЛАНОВИЋ

Вољени никад не умиру.
Ожалошћени: супруг 
Рајко, син Горан, снаха 
Далиборка, унука Крис-
тина и брат Кајо са поро-
дицом 13979
Дана 5.9.2020. навршава 

се 40 тужних дана од 
смрти драге

ЈЕЛКЕ ЛАЈИЋ
Рођ. Граховац

(15.05.1938 - 31.7.2020)
С поштовањем, кћерка 
Драгојла и зет Драшко

13987

Сјећање

ЈЕЛКА ЛАЈИЋ
Живјећеш вјечно у 

нашим срцима.

Синови Славко и Драган

13987

Сјећање

ЈЕЛКА ЛАЈИЋ
С љубављу и 

поштовањем, чуваћемо 
те од заборава.

Унучад: Драгана, Дијана 
и Борислав

13987

МАЛИ ОГЛАСИ
- Издајем мањи стан, намјештен, у обзир долази једна, 
а може и двије особе. Информације на телефон 065/875-
428

- Продајем кућу 7,5 х 8,5 м2 + гаража + котловница на 
парцели величине 378 м2 у ул. Српских великана 109 Б.  
Тел. 061 763 040

- Продајем голф 5, 2006. год. 1.9 TDI, 77 KW. 
Тел. 065 510 543

Једна година откад није са нама 
наша драга кћерка и сестра

СЊЕЖAНА 
ПРАШТАЛО

рођ. Гороњић
(1965 - 2019)
Наш плави анђеле, најљепши цвијету, наша боли. Наше 

сузе, наша туга у бескрајној жалости за твојим плавим очима, 
за твојом плавом косом, твојим веселим смијехом, твојом 

радости и раширеним рукама кад нас видиш и вјечно питање, 
зашто? Годишњи помен је 5. септембра у Београду, на гробљу 

Орловача.
Мајка Милена, сестре Невена, Мирјана и Зорица

13980

Дана 27.8.2020. године 
вјечно нас је напустила 

наша драга супруга, 
мајка и бака

ЗДРАВКА 
(Милан) 

МАЈСТОРОВИЋ
(1935 - 2020)

Драга наша Здравка, остаћеш вјечно у нашим 
срцима.
Твој супруг Душан, синови Милош и Драго, 
снахе Милада и Драгана те унучад Горан, 
Милан и Горанка 13992

МИРА ШОДИЋ
(1939 - 2020)

Драга бако, хвала ти на пажњи, доброти 
и љубави коју си нам несебично пружала 
цијелог живота. Заувијек ћеш бити у нашим 
срцима и мислима и с поносом ћемо чувати 
успомену на тебе. Унука Младена, Борис и 
праунук Алексеј 14007

МИРА ШОДИЋ
(1939 - 2020)

Поносни смо и срећни што смо те имали, 
а бескрајно тужни што смо те изгубили. 
Вјерујем да си сада на неком бољем мјесту.
Твоји: синови Миленко и Младенко, снаха 
Гордана и унуке Јелена и Младена 14007

Дана 9.9.2020. године 
навршавају се двије 

године од смрти нашег 
супруга, оца и дједа

РАДЕ (Реље) 
КЕЧАНА

Вријеме пролази, а туга и бол остају. С 
љубављу и поштовањем, од заборава те 
чувају твоји најмилији: супруга Крста, кћерке 
Марина и Бранка, син Миливој са породицама

13990

ОГЛАШАВАЈТЕ
У КОЗАРСКОМ

ВЈЕСНИКУ
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Дана 10.9.2020. навршава се 40 дана од смрти 
нашег драгог супруга, оца и дједа

РАДОВАНА ШОДИЋА
С љубављу и поштовањем, чуваћемо те у 

нашим сјећањима.

Супруга Драгица, кћерка Татјана и унука Ивона 
са породицама 13989

Навршава се година дана како нас је 
прерано напустио наш

ЊЕГОСЛАВ (Ђуро) 
РАКОВИЋ

Ожалошћена породица Раковић

13977

Дана 11.9.2020. навршава се година 
дана од када није са нама

ЊЕГОСЛАВ - ЊЕГО 
РАКОВИЋ

Хвала ти за све што си нам био и што 
ћеш нам заувијек бити. Неизмјерна 
љубав, узор, повјерење које си нам 
пружао остају у нама, недостајаћеш 
нам вјечно и живјети у најљепшим 
успоменама. Воле те твоји: супруга 
Марица, кћерке Дражена и Милана 
са породицама 13982

Дана11.9.2020. навршава се година 
од смрти нашег пријатеља

ЊЕГОСЛАВА РАКОВИЋА

Вријеме пролази, сјећања на тебе 
не блиједе.

Твоји пријатељи: Плавшићи, Кесићи, 
Бабићи и Вујмиловићи

13988

Помен и сјећање на драгог кума

ЊЕГОСЛАВ - ЊЕГО 
РАКОВИЋ

Породица Томичић

13986

Дана 7.9.2020. године навршава се једна 
година туге и жалости од смрти наше 
вољене

БРАНКЕ МАРЧЕТИЋ
(1952 - 2019)

Бол и туга се не мјере временом, већ 
празнином која је остала послије тебе. 
Поносни смо што смо те имали, тужни 
јер смо те изгубили.
У суботу, 5.9.2020. године у 10 часова по-
сјетићемо њену вјечну кућу.
Ожалошћени: супруг Милан, кћерка Младена, зет Хусеин и уну-
ци Идриз, Аријана и Николина 13978

Дана 9.9.2020. навршавају се четири 
тужне године од смрти драгог брата и 
шурјака

МОМЧИЛА ТОПИЋА - 
МОКИ

Твоја топла, племенита душа и ведро срце заслужују да чувамо 
успомене на тебе. Са љубављу и болом, твоја сестра Зорица и 
зет Живко Анђић 13991

Тужно сјећање на 
јединог сина и брата

ДЕЈАНА 
БРДАРА

Цвијеће је наше увело у кући, смијеха и 
среће нестало, само је бол остао. Сузе у 
очима, боли у срцима. Живот без тебе тежак 
је, мили,  никад те нећемо прежалити, сине 
и брате наш једини. Воле те мама, тата и 
сестра Дијана 13974

Дана 5. септембра 
2020. навршава се 
двадесет година од 
смрти нашег драгог 
супруга, оца и дједа

МИЛУТИНА - 
ЈУТЕ КЕСИЋА
(1946 - 2000)

Тога дана посјетићемо његов гроб и обавити 
помен.
Твоји најмилији: супруга Деса и кћерка 
Свјетлана са породицом

13976

Тужно сјећање на 
јединог брата

ДЕЈАНА 
БРДАРА

(1989 - 2008)
Сестрино срце тугује, пати. Твоја сестра 
сваку твоју шалу и осмијех памти. Када сам 
тужна била, само си ти, брате, могао осмијех 
на лице да ми вратиш. Воле те твоја сестра 
Љубица и зет Бојан

13974

Дана 7.9.2020. навршава се година дана од 
смрти нашег вољеног супруга, тате и деде

МИЛЕ БАТОЗА
Почивај у миру, вољени наш Миле, јер док 
живимо ми, живјећеш и ти у срцима твоје супруге 
Мирјане, сина Драгана и кћерке Сњежане са 
њиховим породицама 13973

Дана 5.9.2020. 
навршава се 13 година 
како није са нама наш 

драги супруг, отац, 
свекар, деда и прадеда

САВАН 
БАНОВИЋ

Са љубављу и поштовањем, вјечно ћеш 
остати у нашим срцима. 

Твоја породица
13985



У прољеће 1942. године појавио се први број “Козарског 
партизанског вјесника” у издању Партизанског обавјештајног 
бироа Другог крајишког (козарског) НОП одреда “Младен 
Стојановић”.
У љето 1975. изашао је први број послије другог свјетског 
рата.
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- Припремала сам се дуго за ово 
такмичење. Припреме трају ције-
лу годину. За свако такмичење се 
посебно припремамо. Сезона на 
стази је скоро почела и драго ми 
је због тога. Велико ми је задо-
вољство што сам вицепрвакиња 
Босне и Херцеговине. Протеклих 
мјесец или два учествовала сам 
на бројним такмичењима. Из-
међу осталог, на Првенству БиХ 

за старије пионирке, гдје сам за-
узела прво мјесто на 600 метара, 
Првенству БиХ за млађе јуни-
оре, гдје сам била прва на 800 
метара те на Првенству БиХ за 
сениорке, гдје сам освојила дру-
го мјесто на 800 метара - истакла 
је Удовичићева, која признаје да 
је за овакав успјех потребно до-
ста труда и одрицања.
То нам је потврдио и тренер Ат-

летског клуба “Приједор”, Зоран 
Радиновић. Поносан је на успјех 
младих атлетичара, јер на тај на-
чин се, како он сматра, промови-
ше Град Приједор.
- Битно је да се дјеца баве спор-
том, прије свега због здравља. 
Анастасија код мене тренира 
већ осам година и ове године по-
стигла је највећи успјех. Важно 

је да настави да тренира, али да 
не запоставља и друге обаве-
зе - додао је Радиновић.
Приједорски Атлетски 
клуб тренутно броји око 
70 чланова. Тренинзи 
су бесплатни, а оно 
што им недостаје је-
сте алтетска стаза.

ДРУГО МЈЕСТО НА ПРВЕНСТВУ БиХ

Припремила: Б. Дакић

Успјех атлетичарке Анастасије Удовичић

На утакмици у Приједору 
против “Алфа Модриче”, 
“Рудар Приједор” је у су-
дијској надокнади преокре-
нуо резултат у своју корист и 
дошао до побједе над “Алфа 
Модричом”, 3:2. Ово је сиже 
квалитетне утакмице. “Алфа 
Модрича” је након преокрета 
савладала “Рудар Приједор” 
на гостовању, резултатом 2:1. 
Домаћи тим је рано повео. 
Центаршут Предрага Зекано-
вића у погодак је претворио 
Демир Јакуповић. Драшко 
Куљанин је у го претворио 
центаршут Карамановића. 
“Рудар” је тражио побједу, 

али је оставио превише про-
стора у дефанзиви, што су 
гости казнили контранапа-
дом. У судијској надокнади 
резервисти Илија Даниловић 
и Огњен Јаћимовић поста-
ли су јунаци утакмице. Де-
фанзивац приједорског тима 
је прво асистирао Огњену 
Јаћимовићу за изједначење, 
да би исти играч минут кас-
није постигао други го.

(Фото “Инфо-Приједор”)

ПОБЈЕДА НА ДОМАЋЕМ ТЕРЕНУ 
“Рудар Приједор”: 

Утакмицом против екипе “Смеч” из 
Новог Града, Одбојкашки клуб “При-
једор” протеклог викенда наставио 
је прекинуто одбојкашко првенство 
2019/20. у другој лиги Републике Ср-
пске. У овој утакмици, која је одиг-
рана у суботу, Приједорчанке нису 
имале среће, па је она завршена ре-
зултатом 3:0 за екипу из Новог Града. 
Ипак, у недјељу су поправиле распо-
ложење, утакмицом у Шипову против 

Одбојкашког клуба “Плива”, која је 
завршена побједом Приједорчанки са 
3:0. Утакмице су одигране у услови-
ма које је прописало Министарство 
породице, омладине и спорта РС, а 
према упутству Института за јавно 
здравство РС у вези са епидемио-
лошким мјерама. Наредног викенда 
приједорске одбојкашице играће про-
тив екипе из Котор Вароша. 

 ПОБЈЕДА И ПОРАЗ
ОК „Приједор”:

Приједорска атлетичарка Анастасија Удовичић освојила је друго мјесто на Првенству Бос-
не и Херцеговине за старије јуниоре, одржаном протеклог викенда у Сарајеву. Такмичила 
се у трци на 400 и 800 метара. Ово је, како каже, један од њених највећих успјеха

Са тренинга


