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Актуелно Актуелно

Ово је један од највећих пројека-
та на подручју Приједора у 2020. 
години, оцијенио је градоначел-
ник, Миленко  Ђаковић. Он је до-
дао да је пројекат базиран на мо-
делу уштеде електричне енергије 
и подсјетио да је уговор између 
бањалучког “Елноса” и Града 
Приједора, за замјену 9.925 рас-
вјетних тијела, потписан у овој 
години. Радови су почели 6. јула. 
Ђаковић истиче да је Град раније 
на име трошкова  електричне 
енергије издвајао и преко милион 
марака, а овим 
пројектом, 
који би 
т р е б а о 
бити за-
вршен у 
року од 
пет мје-
с е ц и , 

требало би да се уштеди око 60 
одсто електричне енергије која се 
раније трошила на јавну расвјету. 
- Оно што морам нагласити је да 
“Елнос” има у плану да за пет мје-
сеци заврши комплетан пројекат 
на подручју цијелог Града Прије-

дора, а до сада су замијенили 
око 4.300 расвјетних тијела на 
подручју цијелог града, завр-
шен је рејон Омарске и окол-
них села, те 80 одсто цен-
тра града, а тренутно се 

изводе радови у Љубији, 
Брезичанима, на лије-

вој обали ријеке Сане, 

у Козарцу, Аеродромском насељу 
и на Уријама – каже Ђаковић. Он 
је нагласио да ће Град Приједор 
по завршетку овог пројекта има-
ти једну од најмодернијих јавних 
расвјета на подручју РС. Радови 
на реконструкцији јавне расвјете, 
на којим су уз “Елнос” ангажова-
на још четири подизвођача,  се 
изводе дању, а контрола расвјет-
них тијела обавља ноћу, како би 
се провјерио квалитет посла и 
неадекватна расвјета прилаго-
дила пројектованом нивоу ос-
вјетљења. С модерном расвјетом 
гарантована је и већа видљивост 
ноћу, а проблем неће бити више 
ни магла. - Ово је пројекат који се 
плаћа на основу уштеђене елек-
тричне енергије гдје ће се у пери-
оду од 12 година исплатити замје-
на расвјетних тијела, а од разлике 
средства која остану моћи ће 
се ширити јавна расвјета и пла-
нирати постављање нових рас-
вјетних тијела на подручју града. 

Све ће бити у склопу са цијеном 
коштања коју сада плаћамо само 
за електричну енергију - истиче 
Ђаковић који је нагласио да је у 
равни овог  пројекта по значају 
за Приједор и пројекат изградње 
водовода “Црно врело”, терцијар-
не мреже и кућних прикључака 
на подручју  Омарске и околних 
11 мјесних заједница. Вриједност 
овог пројекта  износи око 9,6 ми-
лиона КМ. Завршетак радова на 
“Црном врелу” планиран је на 
прољеће наредне године. 

ЗАМИЈЕЊЕНО ВИШЕ ОД 
ПОЛОВИНЕ РАСВЈЕТНИХ ТИЈЕЛА

Модернизација јавне расвјете 

М. З. 

Не крију задовољство због 
новоасфалтираног дијела 
пута. - Захваљујемо се Град-
ској управи. Ријешен је вели-
ки проблем насипања рупа и 
прашине. Сада је ово мјесто 
још љепше - рекао је Илија 
Зурнић, мјештанин Горњих 
Орловаца. И у протеклих 10 
година у овом дијелу града 
асфалтирано је неколико ки-

лометара путева, потврдио је 
Перо Шпадић, замјеник пред-
сједника Савјета мјесне зајед-
нице Горњи Орловци. Ово је 
први пут да су у финансирању 
поред Града Приједора учест-
вовали и мјештани и то са 60 
одсто средстава. - На овом по-
тезу се налази осам домаћин-
става. Жеља мјештана је 

била да добију асфалтни пут, 
а имали смо и подршку Гра-
да - додао је он. Новоасфал-
тирани путни правац обишао 
је и градоначелник, Миленко 
Ђаковић. Вриједност пројекта 
је око 34.000 марака. - Град 
Приједор поред субвенциони-
саних путева, има у плану и 
већи пројекат асфалтирања, 
а у плану је да се асфалтира 

више од 70 путних праваца на 
подручју града. Људи у свим 
сеоским подручјима су радо-
сни када добију асфалт и дра-
го ми је због тога - истакао је 
Ђаковић. Овај дио Горњих Ор-
ловаца познат је и по снимању 
популарне комедије “Добро ју-
тро, комшија”. 

БЛАТО И ПРАШИНА 
НАША СУ ПРОШЛОСТ

Б. Дакић

У Горњим Орловцима асфалтирано је око 320 
метара Калатске улице. Блато и прашина од 
сада су прошлост за мјештане овог дијела града. 

Дио пута

У оквиру пројекта “Модернизација јавне расвјете на 
територији Града Приједора” биће замијењено 9.925 
расвјетних тијела са лед расвјетом. Већи дио посла 
је већ урађен, а улагања “Елноса” у износу од 5.835. 
619 КМ, Град ће враћати у ратама и то из уштеда на 
електричној енергији. 

Радови почели 6. јула 

С модерном расвјетом гарантована 
је и већа видљивост ноћу

Миленко Ђаковић: један од највећих 
пројеката на подручју града у овој години 

Исто тако, свјестан је да су 
у протекле двије године, 
због дестабилизације по-
литичке ситуације, бројни 
пројекти изостали.- Сма-
трамо да смо у овом гра-
ду у потпуности промије-
нили живот. Приједор има 
обиљежје европских гра-
дова, а то су примјетили 
сви добронамјерни људи, 
како амбасадори, тако и 
представници домаћих и 
страних институција. На-
жалост, у посљедње двије 
године дестабилизована 
је политичка ситуација у 
Приједору и то је дове-
ло до одређених застоја. 
Међутим, мислим да ће 
ДНС добити повјерење 
грађана на изборима и ми 
ћемо наставити на уна-
пређењу живота грађана 
Приједора. Желимо да по-
биједи воља грађана и до-
бром организацијом ћемо 
спријечити евентуалне 

изборне неправилности. 
Ово је борба за нашу по-
литику, наш Приједор и 
наше грађане. Желим да 
се зна да Демократски на-
родни савез не зависи од 
појединца, већ од снаге 
колектива - додао је Ро-
дић. Демократски народни 
савез иза себе има резул-
тате рада и Приједорча-
ни то препознају, сматра 
Миленко Ђаковић, носи-
лац одборничке листе и 
предсједник Регионалног 
одбора странке. Према 
његовим ријечима, ДНС у 
предизборну кампању иде 
достојанствено, за разли-
ку од појединих политич-
ких партија. Осврнуо се на 
фејсбук објаву једног од 
кандидата за градоначел-
ника, у којој је, како каже, 
неосновано искритиковао 
градску власт. - Кандидат 
за градоначелника је на 
једној бандери нашао от-

клопљен поклопац и осуо 
паљбу по граду, а не пре-
ма извођачима који нису 
затворили бандеру. Он 
је ријешио тај проблем, 
јер је селојтепом, који 
је имао код себе покрио 
рупу на бандери и откло-
нио опасност за грађане 
Приједора. Свега и сва-
чега ћемо се наслушати 
у овој кампањи, али на 
овакве малициозне оцје-
не о озбиљним пројек-
тима на подручју града 
немам коментар. Сваком 
образованом човјеку је 
јасно све - закључио је 
Ђаковић.  ДНС ће након 
локалних избора бити јед-
на од водећих партија у 
Српској, увјерен је Душко 
Ивић, потпредсједник ове 
странке и народни по-
сланик. Како каже, бољи 
живот грађана Републи-
ке Српске оно је што је 
увијек било и што ће и 

убудуће бити приоритет 
ДНС-а. - ДНС је партија 
која је истицала да ћемо 
жртвовати Демократски 
народни савез за Репу-
блику Српску, али никада 
Републику Српску за Де-
мократски народни савез. 
ДНС у Народној скупшти-
ни заступа интересе Ре-
публике Српске и на томе 
ћемо истрајати. То наши 
грађани препознају и то 
ће наши грађани на из-
борима знати да цијене и 
да поштују - сматра Ивић. 
Из приједорског ДНС-а 
истичу да им је циљ бољи 
однос са свим нивоима 
власти. Такође, један од 
приоритета је и стабили-
зација политичких односа 
на локалном нивоу, јер је 
то један од кључних фак-
тора за даљи развој и на-
предак града.

ОЧЕКУЈЕМО ПОДРШКУ ГРАЂАНА НА ИЗБОРИМА
ДНС Приједор 

Демократски народни савез спремно до-
чекује предстојеће локалне изборе, твр-
ди Драгутин Родић, предсједник Градске 
организације у Приједору и кандидат ове 
странке за градоначелника Приједора. Он 
је истакао да је у протеклих 16 година, ко-
лико је ова партија на власти, у граду на 
Сани доста тога урађено, те да то не при-
мјете само они који не желе да примјете. Б. Дакић

Горњи Орловци
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Тим поводомТим поводом

Он је подсјетио да је овај 
батаљон дао 15 народних 
хероја, те да је ратовао на 

територији готово свих 
југословенских републи-
ка. - Овај батаљон за-

биљежио је велики успјех. 
Већ првих устаничких дана 
ослобођена је Костајница. 
Људи са овога простора, 
који су били у резерви, 
били су у Петрињи у ар-
тиљеријској јединици. Они 
су вукли топове на себи, 
имали су само једну гра-
нату, коју су испалили на 
Костајницу и усташе су по-
бјегле у Хрватску. Костај-
ница је била слобода, као 

и Добрљин - подсјетио 
је Родић. Вијенци су 
положени на партизан-

ском гробљу у Брезича-
нима, испред споменика 
посвећеном Каранском 

батаљону и испред 
бисти народних 

хероја Ратка Ма-
рушића и Жар-
ка Згоњанина. 
- Овај датум 
обиљежавамо 
скромније него 
ранијих годи-

на, али драго нам је да се 
можемо сјетити народа и 
војске који су формирали 
Карански батаљон - ре-
као је замјеник градона-
челника Приједора, Алек-
сандар Миљуш. Ни ове 
године није изостао тра-

диционални планинарски 
марш “Трагом партизана 
Каранског батаљона”, који 
је организовало приједор-
ско Планинарско друштво 
“Клековача”.

Господине министре, 

и Ви сте вјероватно још дав-
но научили стару народну 
мудрост “како будала, ка-
мења и кривих дрва” никада 
неће нестати. И Ви сте се 
вјероватно увјерили како је 
идиотизам свеприсутна кате-
горија. На жалост. 
Но, господине министре, оно 
с чиме сам се ових дана су-
срео, а уско је повезано са 
Вашом дјелатношћу, прева-
зилази и народну мудрост и 
горе поменуту категорију.
Наиме, неко надасве паме-
тан (читајте докон) је сми-
слио како, да би сте отишли 
на контролни преглед у Ср-
бију ( и не само Србију) више 
није довољна упутница из 
болнице у локалним заједни-
цама и одобрење Републич-
ког фонда, већ болесне осо-
бе морате доводити у Бања 
Луку, како би у њој неко на-
правио “стручни преглед” и 
дао своје мишљење истом 
том Фонду. 
Зашто, господине министре?
Да ли то значи да љекари у 
болницама у локалним зајед-
ницама нису довољно струч-
ни? Не вјерујем! 
Ни љекари у Бања Луци 
своје факултете и све остало 
након тога нису завршили на 
Сорбони, Харварду и слично.
Да ли можда из разлога што 
постоје махинације с тим 
упутницама и одобрењима? 
Не знам и не желим да знам.
Знам једино да се, уколико 
постоји неки разлог, он не от-
клања. Господине министре, 
оваква непромишљена од-
лука је на штету болесника 
и грађана Републике Српске.
Помислите, господине мини-

стре, како је неком коме је 
Бања Лука 500 километара 
удаљена (мада се и мојих 
50 километара по некад 
чини огромном препреком) 
доћи с болесником у “струч-
ну Бања Луку”, по “стручно 
мишљење.”
Онај који је дошао до ове 
“револуционарне идеје” вје-
роватно није. Он се вјероват-
но на послу премјешта с гуза 
на гуз и смишља којекакве 
идиотлуке. За то је, Боже мој, 
плаћен.
Господине министре, причу о 
корона вирусу сам намјерно 
оставио за крај, јер и да је 
нема, овај потез би био до-
вољно идиотски сам по себи. 
Али, тек у свјетлу корона 
вируса, када болесне осо-
бе морате доводити у Бања 
Луку, у којој руку на срце сва-
кодневно има највише реги-
строваних обољелих од овог 
вируса, тај идиотизам добија 
на снази. 
Господине министре, ово пи-
тање је од народног (нацио-
налног) интереса, а не тамо 
неко премјештање амбасаде 
БиХ из Тел Авива у Јеруса-
лим (што је до сада учинила 
само САД-е и гле чуда свјет-
ска сила Гватемала). А не 
нико од европских земаља, 
колонијалистичких партнера  
САД-а. 
Желио сам само да Вам се 
обратим у име свих оних 
који су здравствено и фи-
нансијски погођени овим ге-
нијалним рјешењем, који ће, 
убјеђен сам, спасити здрав-
ство Републике Српске. 
Уздравље господине минис-
тре!

“Гдје смо и како даље” био је на-
зив скупа приједорских привред-
ника којег је организовао директор 
предузећа “Јавор”, Радован Ша-
лабалија. Скупу је присуствовао и 
градоначелник Приједора, којег су 
привредници упознали о стању у 
једном броју приједорских преду-
зећа. Овом скупу присуствовало је 
четрдесетак власника и директора 
предузећа. Због поштовања мје-
ра о броју лица на једном мјесту 
више их није ни могло присуство-
вати, кажу организатори и додају 
да се разговарало  о актуелном 
привредном тренутку, искуствима  
у раду у условима пандемије ви-
руса корона, одласку радног ста-
новништва и сарадњи са локалном 
влашћу. Организатор, Радован Ша-
лабалија у обраћању рекао је да је 
овај скуп само почетак заједничког 
организовања и дјеловања усмје-
реног на динамичан развој локал-
не  економије у Приједору, као и 
ј а ч а њ а партнерских односа 

међу привред-
ним субјектима. 
Раденко Црно-
горац, дирек-
тор предузећа 
“Приједорпуте-

ви” изразио 
је наду 

да ће 
се у 
н а -
р ед -
н о м 
п е -
ри-

оду значајније улагати у ин-
фраструктуру што је и основна 
дјелатност овог предузећа, јер се у 
посљедње вријеме, како је рекао, 
смањује број  таквих пројеката. - 
Задњих пар година врло мало се 
улагало у инфраструктуру, а то је 
наша дјелатност, тако да је то један 

од проблема са којим се суочавамо. 
Други проблем, врло битан за нас, 
је везан за тендере и тендеске про-
цедуре, односно злоупотребу За-
кона о јавним набавкама. Заправо, 
нелојална конкуренција има могућ-
ност да злоупотребљава тендерске 

процедуре - рекао је Црногорац. За 
приједорски “Аустронет” ова година 
била је и више него добра, тврди 
директор Енес Кахримановић, али 
без обзира на то за њега овај скуп 
има свој значај.- Фирма “Аустронет” 
је увијек за овакве скупове, јер на 
њима се могу сазнати проблеми 
са којима се суочавају привредни-
ци што би и нас можда у неко до-
гледно вријеме могло снаћи - казао 
је Кахримановић додајући да је у 
привреди битна и радна снага, која 
мора бити добро плаћена, како би 
се очекивао добар и квалитетан 
рад, а о чему посебно у “Аустроне-
ту” воде рачуна. Миленко Ђаковић, 
градоначелник Приједора подсје-
тио је да је Град и поред слабог 
пуњења буџета ове године знатно 
више средстава издвојио за под-
стицај пољопривреде и привреде. 
- Ми као Град имамо план ове годи-
не повећана средства. Планирамо 
3,6 милиона марака за подстицаје 

и субвенције. То је 8,3 одсто буџета 
Града и максимално што смо могли 
издвојити у овом периоду када смо 
суочени са проблемом вируса ко-
рона - рекао је Ђаковић. 

Приједорски привредници на окупу  
“ГДЈЕ СМО И КАКО ДАЉЕ”

Б. Дакић

СЈЕЋАЊЕ НА СТРАДАЛЕ НЕ БЛИЈЕДИ
Обиљежено 79 година од формирања Каранског батаљона

Карански батаљон имао је велики допринос 
у народно-ослободилачкој борби, тврди 
Вељко Родић, предсједник СУБНОР-а гра-
да Приједора. 

Бројне делегације положиле вијенце

Вељко Родић: 
Овај батаљон је дао 15 народних хероја

Огорчени родитељ, 
Зоран БарошП. Ш.

Приведници о актуелним проблемима 

Радован Шалабалија, 
организатор скупа 
привредника

Градоначелник Ђаковић је истакао да је у периоду од 
марта до јула због новонастале ситуације у вези виру-
са корона 150 радника у Приједору остало без посла. 
Углавном је ријеч, како је рекао, о радницима који су 
радили под уговорима на одређено вријеме, односно 
уговором о дјелу. Он је напоменуо да се у истом пери-
оду запослио приближан број радне снаге и додао да 
се може рећи да новонастала ситуација није негативно 
утицала на број запослених у Приједору.

ОТВОРЕНО 
ПИСМО 
МИНИСТРУ 
АЛЕНУ 
ШЕРАНИЋУ 
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Друштво Друштво

У Горњој Ламовитој сани-
рани су мостови и пропу-
сти уништени у претход-
ним поплавама. Мјештани 
овог села потврдили су 
нам да годинама муку муче 
са бујичним водама, а овај 
проблем нарочито је био 
изражен претходних неко-
лико година, када је усљед 
обилних падавина вода 
носила све пред собом. 
Коначно су, како кажу, 
ријешили један од горућих 
проблема. - Ови пропусти 
и мостови су веома битни. 
Најбитнија нам је безбјед-
ност, јер мостовима про-
лазе дјеца. Имамо основ-
ну школу, коју похађа око 
150 ђака и они свакоднев-
но пролазе овим путем. 
Захвални смо Градској 
управи, јер су препознали 
да је ово један од већих 
проблема у нашем мјесту. 

Сада су дјеца безбјед-
на, а безбједни су и мо-
стови - рекао је Далибор 
Лајић, предсједник Савјета 
Мјесне заједнице Горња 
Ламовита. Да је овај дио 
града највише страдао у 
претходним поплавама 

потврдио је и Златко Ри-
тан, вршилац дужности 
начелника Одјељења за 
саобраћај, комуналне по-
слове и заштиту животне 
средине. Каже да су поред 
мостова и пропуста, сани-
рана и клизишта. - Прет-
ходна два мјесеца смо ра-
дили на овим пословима. 
Један од мостова био је у 
потпуности поткопан, па су 
рађени потпорни стубови 
и темељи, да се то ојача. 
Што се тиче пропуста, у 
засеоку Прпоши имали 
смо десетак пропуста који 
су били уништени или пот-
пуно оштећени. Било је и 
неколико клизишта које 

смо санирали - додао је 
он. Горња Ламовита броји 
око 2.000 становника. У 
овом приједорском селу 
ускоро ће почети и радови 
на изградњи објекта мјес-
не заједнице.

САНИРАНИ МОСТОВИ И ПРОПУСТИ 
У ГОРЊОЈ ЛАМОВИТОЈ

Б. Дакић

Ерна Дуратовић са знањем 
које је стекла кроз обуку 
имаће могућност не само 
да дође до посла, него и 
да настави са усаврша-
вањем у овој области, коју 
види као свој будући по-
зив. - Овај курс ми је дефи-
нитивно много користио за 
моје даље стручно усавр-
шавање - рекла је она. 
Синиша Алексић завршио 
је курс графичког дизајна. 
Оно што је научио, каже, 
од велике му је користи. - 
Хтио бих да похвалим про-
фесора Манојловића који 
је био јако студиозан, јако 
стрпљив и дао је све од 
себе да нас научи - рекао 
је Алексић. Горан Родић, 
пројект менаџер у Агенцији 
“ПРЕДА-ПД” подсјетио је 

да је ријеч о пројекту који 
је одобрен прошле године 
и којим се прави значајан 
искорак у оспособљавању 
младих и незапослених 
лица за занимања која 
су веома перспективна.  
-  Подршком овом пројек-
ту град је учинио значајан 
искорак, јер су у програм 
оспособљавања уврштена 
занимања креативне ин-
дустрије попут дигиталне 
фотографије, видео про-
дукције, 3Д моделирања, 
те веб и графичког дизајна 
- додао је он. Градоначел-
ник Приједора, Миленко 
Ђаковић рекао је да су по-
лазници прошли обуку за 
атрактивна занимања, која 
треба да повежу привре-
ду и информациону тех-

нологију, као и креативну 
индустрију, која се развија 
у пословном центру који 
је у надлежности Аген-
ције “ПРЕДА-ПД”.  - Ова 
агенција предњачи испред 
Министарства просвјете 
и школа у смислу даљег 
оспособљавања и преква-
лификације људи који су 
завршили средње школе, 
али, нажалост, многе тра-
диционалне школе више 
не налазе запослење у 
савременим процесицма 
и технологијама и ми смо 
свједоци да на бироу има-
мо читав низ струка које го-
динама не могу наћи посао 
- рекао је Ђаковић. Град је 
за овај пројекат из буџета 
издвојио 35.000 КМ.

ОБУЧЕНИ ЗА 
ПЕРСПЕКТИВНА ЗАНИМАЊА

Сертификати за полазнике обуке за веб и 
графички дизајн

У Агенцији за еко-
номски развој “ПРЕ-
ДА-ПД” уручени 
су сертификати за 
48 полазника који 
су прошли обуку и 
усавршавање за веб 
и графички дизајн. 
Ријеч је о пројекту 
који је реализован у 
сарадњи са Машин-
ском школом и уз фи-
нансијску подршку 
Града Приједора.

П. Ш.

Полазници обуке задовољни наученим 

По ријечима Душка То-
мића, предсједника Савје-
та МЗ Доњи Петров Гај, 
дом је изграђен осамдесе-
тих година прошлог вије-
ка и неопходна је његова 
реконструкција. Поред 
замјене крова на овом 
објекту, који се максимал-
но користи за потребе 
друштвених активности, 
неопходно је санирати 
још доста тога. - Урађена 
је прва фаза. Остало што 
преостаје је замјена сто-
ларије и фасада. То би 
био онда објекат у функ-
цији грађана. Захваљујем 
се градоначелнику и Град-
ској управи на помоћи око 
прекривања дома и уз оче-
кивања да ћемо у скорије 
вријеме ријешити и прео-
стале фазе санације дома 
- рекао је Томић. Златко 

Ритан, вршилац дужно-
сти начелника Одјељења 
за саобраћај, комуналне 
послове и заштиту живот-
не средине истакао је да 
се посљедњих неколико 
година много пажње по-
свећује објектима који су 
власништво Града, а међу 
њима највише мјесним 
домовима. - Градска упра-
ва је претходних година 
показала да се домаћин-
ски односи према својим 
објектима. Ово је један 
од објеката који је у пуној 
функцији. Грађани га ко-
ристе свакодневно. Ово је 
прва фаза реконструкције 
објекта у којој смо заус-
тавили даље пропадање. 
Завршени су кровни и 
лимарски радови. У на-

редном периоду очекује-
мо, сходно могућностима 
и средствима, да ћемо 
кренути са даљом рекон-
струкцијом од фасадер-
ских радова, изолације као 
и замјене столарије. Ово је 
један у низу објеката који 
се реконструише и надам 
се да ћемо у наредном пе-
риоду што већи број овак-
вих објеката заштитити од 
пропадања и омогућити 
грађанима да их користе у 
пуном капацитету - рекао 
је Ритан. По његовим рије-
чима, за реконструкцију 
крова на мјесном дому у 
Доњем Петровом Гају из 
буџета Града издвојено је 
око 45.000 КМ.

РЕКОНСТРУИСАН КРОВ 
НА МЈЕСНОМ ДОМУ У 

ДОЊЕМ ПЕТРОВОМ ГАЈУ

- У првој години спремили 
смо укупно 2.300 оброка, 
а годину касније 33.000. 
Та цифра је 2018. порасла 
на 57.000, а у овој години 
се надамо да ћемо при-
премити близу 100.000 
оброка за социјално уг-
рожене грађане - рекао 
је предсједник Удружења 
“Оптимисти” Зијад Ћанић. 
Он се посебно захвалио 
градоначелнику Миленку 
Ђаковићу који је, како је 
рекао, препознао важност 
овог пројекта и омогућио 
подршку из градског буџе-
та. - Градоначелник је од 
првог дана подржао наш 
рад, дао нам ове просто-
рије и у сваком моменту 

био на услузи кад год нам 
је нешто било потребно 
- истакао је Ћанић. Ђако-
вић је подсјетио да Град, 
поред “Оптимиста” пома-
же и рад хуманитарних 
удружења “Хлеб живота” 
и “Мерхамет”. По њего-
вим ријечима, за народну 
кухињу “Оптимиста” 2018. 
године из градског буџета 
издвојено је 20.000 КМ, 
лани 33.000, а ове године 
ће добити око 60.000 КМ. 
Он је похвалио несеби-
чан рад овог удружења и 
изразио захвалност због 
уручене захвалнице и по-
клон-слике. - Ова органи-
зација се бави изузетно 
племенитим послом и зато 

је Градска управа пре-
познала тај рад и помаже 
им сво вријеме - истакао је 
градоначелник Приједора.    
Народна кухиња “Оптими-
сти” ради свих седам дана 
у недјељи, обезбјеђујући 
дневни оброк за сиро-
машне грађане. Тренутно 
имају 240 корисника, а 
списак праве у сарадњи 
са Центром за социјални 
рад. Највећи донатор им је 
Град Приједор. Подсјети-
мо, у новим просторијама 
овог удружења на Пећани-
ма корисници, поред обро-
ка, имају на располагању 
јавно купатило, вешерај и 
дневни боравак.

ПОЧЕЛИ СА 2.000 ПА СТИГЛИ 
ДО 100.000 ОБРОКА ГОДИШЊЕ

Удружење “Народна кухиња - Оптимисти”

Један од мостова

 Мјештани задовољни 

Поводом пет година постојања и рада народне кухиње Удру-
жења грађана “Оптимисти”, свечано је промовисан билтен овог 
удружења. Била је то прилика за уручивање захвалница органи-
зацијама, предузећима и појединцима који су помогли рад на-
родне кухиње. 

Д. С. 

У Мјесној заједници 
Доњи Петров Гај за-
вршени су радови 
на реконструкцији 
крова чиме је спри-
јечено даље пропа-
дање овог објекта. 
У Градској управи 
најављују наставак 
радова на санацији 
овог објекта у на-
редном периоду.

П. Ш.

Дом изграђен осамдесетих година прошлог вијека

Са свечаности у просторијама “Оптимиста”



5.11. септембар 2020.“Козарски вјесник”

Образовање Образовање

Сваке године, како каже дирек-
тор Ведран Старчевић, труде 
се да ураде нешто ново, 
како би ученици-
ма обезбиједили 
боље услове за 
одвијање наста-
ве. - У оквиру 
пројекта ресор-
ног министарст-
ва санирани су 
мокри чворови 
у подручном 
одјељењу у Гра-
дини, а власти-
тим средствима 
извршили смо 
комплетно ре-
новирање 
п о д -

ручног одјељења у Нишевићи-
ма. У сарадњи са приједорским 
“Арселор Миталом” у близини 

школе и вртића изградили 
смо ново дјечије игралиш-
те. Захваљујући донацији 
из Беча поставили смо и 
нове школске ормариће 
у централној школи - до-
дао је он. Предраг Шор-
га, представник “Арсе-
лор Митала Приједор” 
каже да ће ново дјечије 

игралиште засигурно до-
принијети још љепшем и 

угоднијем одрастању 
најмлађих становника 

Омарске. - У овај 
п р о ј е к а т 

с м о 

уложили око 8.500 КМ. Ово је 
само један у низу пројеката које 
смо имплементирали заједно са 
школом и на тај начин дали свој 

допринос унапређењу квалите-
та рада и образовања у школи у 
Омарској - додао је Шорга. Оно 
што је најважније, настава се у 

овој школи изводи без пробле-
ма. Поштују се све мјере и пре-
поруке ресорног министарства, 
Института за јавно здравство и 
Републичког педагошког завода. 
- Већ смо се навикли и није нам 
тешко да носимо маске. Послуш-
ни смо, дезинфикујемо редовно 
руке и поштујемо сва правила. 
Лакше нам је када наставу пра-
тимо у учионицама, него онлајн - 
рекла је Софија Беговић, ученик 
ОШ “Вук Караџић”.  - Ученици и 
родитељи су упознати са свим 
правилима још прије почетка 
наставе. Сви се придржавамо 
прописаних мјера. Нама настав-
ницима ипак значи тих 20 до 
30 минута наставе, у односу на 
оних пет до 10 онлајн. Ипак, ди-
ректан контакт са ученицима је 
много битан - додала је Жељка 
Кешин, наставник биологије у 
овој школи. Основна школа “Вук 
Караџић” броји 350 ученика, а 
ове године уписано је 37 прва-
чића. 

ШКОЛСКА ГОДИНА
У БОЉИМ УСЛОВИМА 

Основна школа “Вук Караџић” у Омарској спремно је дочекала почетак школске године у новим условима. То-
ком љетног распуста доста тога је урађено по питању школске инфраструктуре. 

М. Шодић

Одвијање наставе у новим условима 

Ведран Старчевић: трудимо се 
да обезбиједимо боље услове за 

извођење наставе

Санирани мокри чворови 
у подручном одјељењу у 

Градини

Реновирано комплетно 
подручно одјељење у 
Нишевићима

Основна школа “Вук Караџић” Омарска
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Ова донација од великог 
је значаја за основне и 
средње школе, истакла је 
Валентина Совиљ, пред-
сједник Актива директо-
ра средњих школа регије 
Приједор. Подсјећа да 
Приједор и Тренто већ дуги 
низ година имају успјешну 
сарадњу. - Велика је ствар 
када знате да неко мисли 
на вас и да су то прија-
тељи и у добру и у злу. 
Захваљујем се Граду При-
једору, али и пријатељима 
отвореног срца из Трента - 
истакла је она. С обзиром 
да Удружење “Програм 
Приједор” ове године није 
провело бројне планиране 

пројекте, одлучили 
су да средства усмје-
ре у ове сврхе, истакла 
је Слађана Миљевић, 
представник овог удру-
жења. - Ове године није 
била могућа физичка раз-
мјена ученика из Приједо-
ра и Трента, одлучили смо 
да средства намијењена 
за то преусмјеримо за 
набавку бесконтактних 
топломјера за основне и 
средње школе - рекла је 
Миљевићева. Ово је само 
једна од мјера превенције 
обољења од вируса кор-
на, сматра градоначелник 
Приједора, Миленко Ђа-
ковић. - Свима који улазе у 

шко-
ле биће 
контролисана темпера-
тура, да бисмо спријечи-
ли могућу појаву вируса 
корона са једне особе на 
другу - додао је Ђаковић. 
Вриједност донације је око 
5.000 КМ. Од тога, Град 
Приједор је обезбиједио 
око 1.000 КМ, а преостала 
средства Удружење “Про-
грам Приједор”.

Добра сарадња Приједора и Трента

Ово је само једна у низу 
помоћи локалне зајед-
нице овој националној 
мањини, подсјетио је Рамо 
Салешевић, предсједник 
Удружења Рома. Он је 
овом приликом апеловао 
на Роме да својој дјеци 
омогуће барем основно и 
средње образовање. - То 
је важно за њихов даљи 
живот, како би лакше до-

били посао. Знамо да се 
Роми у већини случајева 
запошљавају без образо-
вања - додао је он. Обра-
зовање Рома један је при-
оритета Града Приједора, 
тврди градоначелник, Ми-
ленко Ђаковић.- Уџбени-
ке за први и други разред 
додјељује Министарство 
просвјете и културе, тако 
да је Град Приједор обез-

биједио уџбенике за 44 
дјеце. Град Приједор по-
свећује значајну пажњу 
школовању Рома - истакао 
је градоначелник. Основну 
школу у Приједору тре-
нутно похађа 56 дјеце из 
породица ове националне 
мањине. 

БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ 
ЗА ДЈЕЦУ ИЗ РОМСКИХ 

ПОРОДИЦА

У акцији су им се придружили и 
мјештани овог приједорског на-
сеља. Игралиште је заблистало, 
постављена је нова подлога, 
пијесак, обојене гуме, љуљаш-
ке... Укратко, урађено је све по-
требно да би  малишани овог 
дијела Пећана имали безбједан 
и занимљив кутак за играње. 
Муриса Марић, извршни дирек-
тор “ДОН-а” објашњава да се 
између јачања капацитета по-
лазника и мировне омладинске 
политике родила идеја да се не-
што уради и за свој град. Било је 
много добрих идеја, а одабрана 
је заједничка, да се уреди дјечије 
игралиште. - Њихова је идеја да 

се окупе дјеца, млади и суграђа-
ни који живе у насељу које веже 
игралиште, посебно дјецу која 
овдје радо долазе. Стављена је 
фолија против траве, нови пије-

сак, пјешчаник за дјецу, офарба-
не су све справе, поправљено 
је све оно што је стицајем окол-
ности покварено, тако да је ово 
игралиште умивено рукама ових 

младих људи – каже Марићева. 
На уређењу игралишта вриједно 
су радили и малишани из овог 
краја. – Радујем се, јер овдје 
долазим сваки дан. Играмо се, 

дружимо и лијепо нам је – каже 
Михајло Хрњак. Његов другар 
Филип Маневски је такође помо-
гао. Носио траву, фарбао гуме 
и љуљашке. – Покупили смо и 

смеће које је ту било. Надам се 
да ће остати чисто, а сигурно ће 
бити и љепше и боље - каже Фи-
лип. Академија политичке одго-
ворности траје још мјесец дана. 
Млади ће на крају презентовати 
своје мировне омладинске поли-
тике, а на свечаности поводом 
завршетка академије биће им 
уручени и сертификати.

Б. Дакић

МЈЕШТАНИ И МЛАДИ У АКЦИЈИ 
УРЕЂЕЊА ДЈЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА 

М. З. 

БЕСКОНТАКТНИ ТОПЛОМЈЕРИ 
ЗА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Град Приједор и Удружење “Про-
грам Приједор” из Трента обез-
биједили су бесконтактне топло-
мјере за све приједорске основне 
и средње школе. 

Град Приједор обезбиједио је средства за куповину 
уџбеника и школског прибора за основце ромске наци-
оналности. 

Б. Дакић

Образовање Рома један је приоритета Града Приједора

На Пећанима, у бли-
зини борачких згра-
да, завршена је адап-
тација и уређење 
дјечијег игралишта. 
Акцију су покренули 
млади људи, пред-
ставници девет по-
литичких партија 
који у организацији 
“ДОН-а” похађају 
Академију политичке 
одговорности. 

Игралиште је заблистало

Муриса Марић,
 извршни директор “ДОН-а”
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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
Градска управа 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. Један индијански вођа, 9. Деран, 
мангуп, 10. Врста мале жирафе, 12. Најстарији пре-
вод Библије, 14. Лука у Алжиру, 15. Краћа страна 
правоуглог троугла, 17. Име пјевача Рахимовског, 
18. Кисеоник, 19. Питомац војне академије, 21. Ви-
сока спрема, 23. Било куда, 24. Саставни везник, 
25. Коњи, 27. Глумица Рина, 28. Два иста слова, 29. 
Средњовјековно оружје, 31. Ономатопеја гласа пса, 
32. Слика свеца, 33. Један геолошки период, 34. 
Историја болести. 

УСПРАВНО: 1. Марка „фолксвагена“, 2. Штампарска 
грешка, 3. Врста скупоцјених часовника, 4. Четврти 
самогласник, 5. Нобелијум, 6. Било ко, 7. Рубац, 8. 
Зао, рђав, 9. Силно се радовати, 11. Увод, почетак 
(лат.), 13. Сличност са прецима, 16. Најјаче карте, 
20. Едита од миља, 22. Марва, 26. Поен у каратеу, 
28. Жега, 30. Ријека у БиХ, 31. Продукт везења, 33. 
Слово хебрејског писма, 35. Ознака азота.   

Р. Речевић

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ

На данашњи дан, 11. септембра 
1944. године, рођен је Милован 
Витезовић, српски писац и профе-
сор универзитета који се као ријет-
ко ко успјешно окушао и као писац 
пјесама, романа, есеја, критика, 
филмских и тв-сценарија. Објавио 
је око 50 књига у преко 200 издања, 
а као приповједач, поета и афори-
стичар заступљен је у преко 50 до-
маћих и свјетских антологија. Пре-
вођен је и објављиван на бројним 
европским и свјетским језицима, а 
своје мјесто у страној периодици и 
антологијама нашли су и његови 
бритки афоризми. Објављиван је 
и у хамбуршком „Стерну“ и москов-
ској „Недјељи“, а нису га мимоишле 

ни препреке и неразумијевање, јер 
је један од ријетких аутора чија је 
књига, а ријеч је о збирци афори-
зама „Срце ме је откуцало“, била 
забрањивана, па чак и спаљивана. 
Телевизијски филмови снимљени 
по његовим сценаријима прика-
зивани су на европским телеви-
зијама ОРФ и ЗДФ, а серија „Вук 
Караџић“ донијела му је Европску 
награду за телевизију. Патријарх 
српски Иринеј га је одликовао Ор-
деном Светог деспота Стефана, а 
2. фебруара 2017. године и Орде-
ном Светог Саве другог степена. 

Р. Р. 

ЗАНИМЉИВОСТИ

***
Позната књига „Пророчанства“ францу-
ског астролога Мишела де Нострадамуса 
објављена је 1555. године. Била је први 
европски бестселер који и дан-данас зао-
купља наивне и лаковјерне. 

***
Прве бродске новине штампане су 15. 
новембра 1889. године. Било је то на па-
роброду „Свети Павле“ који је путовао из 
Америке за В. Британију. 

***
Фасада чувеног париског музеја „Лувр“ 
дуга је преко четири километра.

***
Маргарин је изум Француза Меге-Муриса, 
а патентиран је 1869. године.

***
Осим забране ношења килтова, енглески 
парламент је 1746. године забранио и сви-
рање на гајдама.

1870. - Краљ Сардиније Вик-
тор Емануел Други напао 
Папску државу у Риму. Папа 
се повукао у Ватикан и од 
тада је његов суверенитет 
ограничен на ватиканске па-
лате.

1914. - Рођен патријарх ср-
пски Павле.

1923. - Рођен Василије Мо-
крањац, српски композитор.

1935. - Рођен Герман Титов, 
совјетски космонаут, други 
човјек у космосу и Херој Со-
вјетског Савеза.

1944. - Рођен Милован Вите-
зовић, српски књижевник.

2001. - У самоубилачком на-
паду отетим авионима на 
Свјетски трговински центар у 
Њујорку и зграду Пентагона 
у Вашингтону, погинуло око 
3.000 људи. 
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Рјешење из прошлог броја: сколиоза, смок, шнапс, 
аурум, Опра, скалар, Лил, т, багатела, ом, Ринат, м, 
јок, сто, му, ад акта, јар, крива, Мома, анархија. 

ПОГРЕШАН ТРЕТМАН 
Не утапајте бриге и невоље у алкохолу.

У алкохолу се нико и никад није утопио. 

ТУЖНА ПРИЧА  
Шта је туга живота? - пита један читалац.

Ех, шта?! Жедан тумарати пустињом, а имати 
воду у кољену.

СВЕ ПО РЕДУ 
Редослијед се одавно зна.

Ожениш кћерку, па упознаш свекрву. 

ПОКАЗИВАЊЕ ЗУБА
И изузеци чине правило!? 

Знам једног крезубог који је показао зубе. 

РУЖАН КАО...
Донедавно смо говорили „ружан као порез“.

... А онда смо се присјетили и ПДВ-а.

ТВРДО СРЦЕ 
Видљиво је и из авиона. 

Људи тврда срца не би проплакали ни на 
сузавац.

Сјећање: Милован Витезовић, писац и педагог
ОДЛИКОВАО ГА И ПАТРИЈАРХ 

Свеприсутан: Милован Витезовић

Један од романа 
из Витезовићевог 
књижевног опуса
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Д. С. 

Изузев три догађаја, према про-
граму овогодишњих сусрета, 
остали садржаји биће снимљени 
и емитовани на сајтовима Града 
Приједора и Књижевних сусре-
та на Козари, те на Телевизији 
Приједор, рекао је предсједник 
Организационог одбора Милен-
ко Ђаковић. Он је подсјетио да 
ће, у оквиру издавачке дјелатно-
сти Сусрета, бити представљене 
четири нове књиге, међу којима 
изабрана дјела добитника књи-
жевних награда, Васка Попе и 
Душана Ковачевића.

- Припремили смо антологију 
свих учесника Сусрета од 2015. 
до 2019. године, која има доку-
ментаристички карактер и сад-
ржи све податке о овој манифе-
стацији из тог периода. Посебно 
смо поносни на чињеницу да 
смо припремили прву моногра-
фију о Сретену Стојановићу, 
коју објављујемо у години када 
обиљежавамо 60 година од смр-
ти нашег великог вајара - рекао 
је Ђаковић на конференцији за 
новинаре. 
Подсјећамо, жири у саставу 

предсједник Мило Ломпар и 
чланови Мирослав Максимовић 
и Ђорђо Сладоје одлучио је да 
награда “Скендер Куленовић - 
Књижевни вијенац Козаре” за 
животно дјело припадне акаде-
мику Драгославу Михаиловићу. 
Лауреату Михаиловићу ова на-
града биће свечано уручена 18. 
септембра у Српској академији 
наука и уметности у Београду.  
- И да није епидемије вируса 
корона, Драгослав Михаиловић 

тешко да би допутовао у Прије-
дор због година и свог здравст-
веног стања. Тако да смо  до-
говорили уручење награде у 
свечаном салону у Српској ака-
демији наука и уметности у 12.00 
часова - појаснио је Зоран Ста-
нић, члан Организационог одбо-
ра Манифестације. 
Повељу ће Михаиловићу уручи-
ти градоначелник Приједора, а 
новчани дио награде и статуету 
“Љубијски рудар” директор “Ар-
селор Митала Приједор” Мла-
ден Јелача. Књижевни сусрети 
на Козари ове године су у знаку 
јубилеја: 110 година од рођења 
Скендера Куленовића и 60 го-
дина од смрти Сретена Стоја-
новића и сви програми ће имати 
садржаје посвећене овој двојици 
великана из историје умјетности 
овог краја.

КЊИЖЕВНИ СУСРЕТИ ПРИЛАГОЂЕНИ 
ЕПИДЕМИОЛОШКОЈ СИТУАЦИЈИ 

СЈЕЋАЊЕ НА ПАЛЕ БОРЦЕ КОЗАРЕ И 
ВЕЛИКОГ СКЕНДЕРА КУЛЕНОВИЋА

Полагањем вијенаца настављено обиљежавање 48. Књижевних сусрета на Козари

Пандемија вируса корона отказала је бројне 
културне манифестације, а утицала је и на кон-
цепцију 48. Књижевних сусрета на Козари. 

У оквиру 48. Књижевних су-
срета на Козари традицио-
нално је положен вијенац 
на споменик на Палежу, на 
мјесту гдје је Скендер Ку-
леновић први пут прочи-
тао “Стојанку, мајку Кнежо-
пољку”. Палеж је посјетила 
делегација Организационог 
одбора Књижевних сусре-
та, а вијенац су положили 
професор Ранко Поповић и 
пјесник Здравко Миовчић, 
добитник награде “Скендер 
Куленовић” за 2018. годину. 
Професор Поповић је одр-
жао бесједу о животу и дје-
лу Скендера Куленовића, а 
Здравко Миовчић је гово-
рио своју поезију о пјесни-
цима и стваралаштву.

Са конференције за новинаре

Положен вијенац на Палежу

Вијенце су положили градона-
челник Миленко Ђаковић, пјес-
ник Миле Мутић који је 1964. го-
дине био учесник 1. Књижевних 
сусрета на Козари и пјесникиња 
Драгана Крагуљ. Козара и ве-
лики књижевник Скендер Куле-
новић и даље су непресушна 
инспирација обичним људима, 
али и великим књижевницима, 
рекао је Ђаковић овим поводом. 

– Козара је овјенчана славом и 
херојством из Другог свјетског 
рата, али и вијенцима књиже-
вости који се дуго одржавају на   
овој поносној планини. Козаром 
ће дуго одзвањати ријечи наших 
књижевника и громогласан апла-
уз наших ученика који на Козари 
уче њену историју, али у време-
ну одржавања Књижевних сусре-
та и лијепу ријеч - поручио је Ђа-

ковић. Додао је да ни ове године 
нису пропустили лијепу тради-
цију, да се полагањем вијенаца 
на споменик палим борцима и 
на бисту књижевника Скендера 
Куленовића присјете и једних и 
других. – То је дио традиције Су-
срета, али и поносне Козаре. И 
то је оно што смо могли урадити 
овдје у Граду Приједору. Ово је 
мјесто достојанствене тишине и 
мјесто сјећања на страдале. И 

то народно страдање никад се 
не може заборавити -  рекао је 
Ђаковић. Своје стихове поред 
Скендерове бисте говорили су 
пјесници Миле Мутић  и  Драга-
на Крагуљ. – Читао сам пјесме 
из Књиге “Бајке од Крајине”. За-
што бајке? Па, познато је да је 

у бајци преживјело све оно што 
је лијепо, племенито и добро. 
Зато сам ја одбрану свог за-
вичаја ставио у бајке, односно 
завичај сам ставио у бајке, да 
би га сачувао од многих непри-
јатеља - рекао је Мутић. Козару 
и њено страдање емотивно до-
живљава пјесникиња Драгана 
Крагуљ. Поред Скендерове би-
сте говорила је стихове из своје 
пјесме “Озарје”. - Из моје Збирке 

сонета који су форма у којој се 
посљедње вријеме исказујем. 
На Козари сам почаствована 
што сам учесник и што сам има-
ла ту привилегију да заједно 
полажемо вијенце на споменик 
палим борцима и нашем вели-
ком пјеснику Скендеру Кулено-

вићу – каже Драгана. Додаје да 
је на Козари увијек тужна. – Га-
нута сам и тешко могу да иска-
жем своја осјећања зато што ми 
је пола фамилије овдје и то ме 
увијек подсјети на то, да на свим 
стратиштима на којим се нађем 
увијек нађем дио својих предака. 
И то врло лично доживљавам. 
Тужна сам – каже Драгана. До-
даје “да има и та нека енергија, 
пјесничка, која иде из Скендеро-

ве бисте, као из живог човјека”. 
- Мислим да нас енергија спаја, 
стихови увијек спајају људе. 
Нема везе што смо у различитим 
временима, просторима, поезија 
увијек спаја људе - поручила је 
са Козаре Крагуљева. 

Полагањем вијенаца на споменик палим 
борцима Козаре и бисту Скендера Кулено-
вића на Мраковици је настављено обиље-
жавање једне од најзначајних манифе-
стација с ових простора,  48. Књижевних  
сусрета на Козари. 

М. З. 

Миле Мутић, учесник првих Књижевих сусрета на Козари

Положени вијенци палим борцима Козаре
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Путопис Путопис

Тања Мандић

Американци се хвале да имају 
ријеку Колорадо, која је себи 
ископала најдубљи кањон на 
свијету, али та је ријека жута, 
мутна и пуна муља. Јесте ли зна-
ли да БиХ има најдубљи кањон 
у Европи и други по величини у 
свијету, само што је, за разлику 
од Колорада, кањон ископала 
ријека Тара смарагднозелена, 
чиста, бистра и цијелим својим 
током питка? Сама помисао на 
излет на Тару, коју још зову  „Сузе 
Европе“, у нама је пробудила дух 
истраживача, а и изазов је то за 
љубитеље адреналина и добре 
забаве. Још једна непобитна 
чињеница натјерала нас је на 
ову авантуру. Неколицина нас, 
због корона вируса, остала је 
овог љета ускраћена за купање 
у сланој води и шум морских та-
ласа. Стога смо се одлучили за 
узбудљиви спуст чамцима који 
вас, дужином од двадесетак ки-
лометара, носе брзим таласима 

кроз нетакнуте природне љепо-
те овог краја. Оно што смо про-
живјели током три дана боравка 
у Рафтинг кампу Дрина-Тара и у 
амбијенту кањона Таре, не може 
замијенити боравак на било ком 
мору. Кренути у непознато, у 
дивљину, гдје још увијек влада 
закон јачега, права је авантура. 
Посебан печат на све нас оста-
вио је одмор у Рафтинг кампу 
Дрина-Тара. Дрвене кућице на 
двије воде дају посебну драж 
планинском амбијенту. Већ по 
доласку, у духу сваког доброг 
домаћина, дочекаше нас са ча-
шицом домаће ракије и топлом 
добродошлицом. Са таквим до-
маћинским приступом одмах 
вас „купе“ и поново пожелите 
да дођете у њихов камп, пре-
спавате у дрвеним кућицама са 
мирисом смоле, или уз музику и 
одличну храну поред логорске 
ватре. Другог дана крећемо у ос-
вајање најатрактивније дионице 
на ријеци Тари. Прије поласка, 
уз помоћ скипера и водича би-
рамо опрему за рафтинг, обавез-
не сигурносне прслуке, кациге, 
специјална одијела и обућу. Те-
ренским возилима путујемо до 
почетне тачке за спуштање Та-
ром. Рафтинг ко рафтинг, искон-

ски је контакт са природом. Што 
луђа екипа, то је занимљивије. 
У нашем чамцу тога није недо-
стајало. Улога скипера, уколико 
желите да све прође у најбољем 
реду, веома је важна. Овај наш 
линценцирани је скипер са ви-
шегодишњим искуством. За 
кратко вријеме постао је миље-
ник женског тима. Не само због 
стручности, било је ту и других 
адута. Након кратког упозна-
вања са техником веслања, по-
нашања у чамцу и сједења, крат-
ко и јасно нам је дао до знања ко 

је главни, рекавши: „Овдје ја ми-
слим, ваше је само да веслате.” 
Након кратког курса рафтинга, 
крећемо. Равно пет сати прола-
зимо најатрактивнијим дијелом 
кањона. Обилазимо водопаде, 
дивље изворе, стајемо ради фо-
тографисања, а најхрабрији и 

ради купања. Температура воде 
је свега десет степени, а код во-
допада пет. Послије петочасов-
ног  спуштања гуменим чамцем, 
долазимо у наш рафтинг центар. 
Чека нас спреман ручак. На сто-
лу право изобиље: од телеће 
чорбе до јагњетине, јаретине, 
пилетине и телетине испод сача. 
Све поврће је органски узгојено. 
А тек домаћи хљеб и пите! Још 
много тога било је у понуди, али 
нећемо вам све открити. Уз по-
коју опекотину од сунца и стан-
дардни мамурлук, завршио је и 
други дан нашег боравка. Ако 
вас икада пут нанесе на Тару, 
не смијете пропустити зип-лајн, 
вожњу квадовима, висове Ма-
глића, Трновачко језеро, Фо-
чанске Брионе и многе љепоте 
овог краја које су надохват руке. 
Кући се враћамо задовољни, 
јер смо успјели спојити одмор, 
уживање у нетакнутој природи, 
али и адреналински набој који 
покреће цијело тијело. За све 
нас незаборавно искуство. Уко-
лико тражите несвакидашње 
дружење, активан одмор, добру 
енергију и начин да “напуните 

батерије”, рафтинг Таром не 
смијете пропустити. Дефинитив-
но, иста екипа вратиће се у ове 
рајске предјеле и догодине. Пре-
диван крај и предивни људи!

ТАРО, ТЕБИ СЕ 
ВРАЋАМО ПОНОВО! 

Приједорчани на рафтингу најдубљим 
кањоном у Европи

Љепота природе од које 
застаје дах и савлада-
вање брзака прозирно 
смарагдне ријеке у којој 
се зрцале обриси стије-
на, непоновљив је до-
живљај који љубитељи-
ма адреналина пружа 
рафтинг на Тари. Група 
Приједорчана и Бања-
лучана, која се не сјећа 
када је посљедњи пут 
имала заједничку адре-
налинску  авантуру, од-
важила се да боље упоз-
на овај бисер Европе

Рафтинг камп Дрина-Тара

ВАЖНА ДОБРА ФИЗИЧКА КОНДИЦИЈА 
Ако на рафтинг дођете у мају - адреналински 
спуст чамцима када је водостај ријеке висок и не-
милосрдан - дионицу од двадесетак километара 
можете прећи за пола сата, под условом да сте у 
доброј физичкој кондицији. Уколико желите да се 
препустите скиперу, слаповима, буковима ријеке 
и купању на мјесту гдје је Тара најдубља (13 ме-
тара), можете се возити и пет сати. У том случају, 
мирна и лагодна вожња доноси вам краће излете 
и уживање у многим пећинама, водопадима, од-
марању у кафићима поред ријеке, али и скокови-
ма са стијена високих преко шест метара.
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Друштво Друштво

ВЈЕШТИНУ КРОЈЕЊА 
НАУЧИЛО 140 ЖЕНА 

У Рашковицу и ове године курс кројења и шивења

У Друштвеном дому у Рашков-
цу радна атмосфера. Полазни-
це курса  вриједно кроје и шију. 
Све под будним оком Сабире 
Медић, искусне мајсторице 
којој је овај курс кројења и ши-
вења ни мање ни више него 17-
ти. Жеља ове активне жене која 
у 75-ој години обавља и функ-
цију предсједнице Удружења 

грађана „Берек“ је да иза себе 
остави добар траг. Вјештинама 
кројења и шивења до сада је 
научила 140 жена. И више од 
50 одсто њих је захваљујући 
управо овом курсу добило по-
сао. Сабира каже највише у 
„Аустронету“, „Калцедонији“ и 
„Милетеџу“. -Фактички дајем 
занат свакој овој жени и дјевој-
ци. Учим их основама,  од руко-
вања машином, да знају како 
савладати посао. Уколико по-
знаје машину то може бити сат 
или два. Мораш знати како ма-
шина дише да би нешто произ-
вела – прича Сабира. На реду 

су потом равни шавови, шију се 
и заштитне маске, пришивају 
џепови. Све како би се руке 
навикле на машину и платно и 
нешто од тог направиле. Крећу 
практично  од почетка. - И онда 
полако иду на производњу. 
Сада ће послије овог шити ја-
стучнице, столњаке, научити 
како се порубљују, па онда иду 

мајице и сукње, уче и како се 
ваде шнитови. Она која на кур-
су остане до краја може рачуна-
ти и на посао - поручује Сабира. 
Управо тај посао очекују Козар-
чанке, кћерка и мајка Мелиса и 
Амела Хрустић. На курс су стиг-
ле по препоруци „Аустронета“. - 
Очекујем да стекнем знање које 
ми је потребно за рад у „Аустро-

нету“. Кренула сам од почетка и 
све што смо требали постићи ја 
сам постигла. Занимљиво ми је 
– тврди Мелиса. И њена мајка 
Амела има наду да би се мо-
гла запослити у „Аустронету“. 
Зато је и овдје. - Рекли су нам 
да завршимо овај курс за који 
би требали добити и сертифи-
кат.  Задовољна сам, јер нисам 
знала ништа што се тиче ма-
шине, па ни то да је укључим. 
Напредујем, задовољни су с на-
шим радом, доста смо научили 
- каже Амела, која нам показује 
свој први рад, заштитну маску. 
Амела је по струци трговац. На 

курсу је и При-
ј е д о р ч а н -
ка Дајана 
Чича која 
се шко-
л о в а л а 
за трго-
вачког 
техни-
ч а р а . 

Школу је завршила прије пет 
година, а у струци радила јако 
мало. Курс јој је прилика да с 
новим знањем добије сигурно 
радно мјесто, јер добри кројачи 
се увијек траже. - Видјела сам 
да траже жене за курс и прија-
вила сам се у нади да научим 
нешто и да се запослим - ис-
крена је Дајана. Корона је на-
жалост успорила и пројекте по-
пут овог, које је финансијски из 
буџета, по Сабирним ријечима, 
увијек подржавао Град Прије-
дор. Очекује да тако буде и ове 

године. Удружење на чијем је 
челу у међувремену је сашило 
и подијелило и 1.800 заштитних 
маски. То је радује, као и напре-
дак оних који похађују овај курс. 
- Поносна сам, јер ће ове цуре 
добити посао. Можда ће некад 
рећи „стварно нам је она стара 
госпођа помогла, ја сам добила 
комад круха у руке“.  Можда им 
је овај курс и животни пут за 
даље - каже Сабира и додаје 
да ће овај курс трајати три мје-
сеца. 

М. З.

У току је курс кројења и шивења којег похађа осам младих жена и дјевојака. Све 
рачунају да ће са знањем које добију од Сабире Медић, водитеља курса добити 
и дуго сањано радно мјесто. 

Сабира Медић: Поносна сам, јер 
ће ове цуре добити посао

Курс шивења трајаће три мјесеца 

Мелиса: Занимљиво ми је 

Амела: Ништа нисам знала што 
се тиче машине, али напредујем

Дајана: Пријавила сам се у нади да 
научим нешто и да се запослим
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КултураКултура

Међународни дан писмено-
сти обиљежава се сваког 8. 
септембра од 1966. године, 
а циљ је да се истакне важ-
ност писмености за поједин-
це, заједнице и друштва. Ове 
године Међународни дан 

писмености фокусирао се на 
поучавање и значај писме-
ности у кризи ковид-19, с на-
гласком на улогу наставника 
и промјену педагогије. Пора-
жавајући су подаци о броју 
неписмених у БиХ. Према по-
пису становништва из 2013. 
године, у БиХ је било скоро 

90.000 неписмених, односно 
2,82 одсто. У Републици Ср-
пској број неписмених је 3,17 
одсто, док је у Федерацији 
БиХ 2,63, а у Брчко дистрикту 
2,83 одсто. Ови подаци изне-
нађују, с обзиром на то да је 

основно образовање у цијелој 
БиХ обавезно. Они који не за-
врше основно образовање до 
17. године могу га завршити 
у некој од установа за обра-
зовање одраслих. Концепт 
писмености некада је подра-
зумијевао савладавање вје-
штине читања и писања. Од 

шездесетих година 20. вијека 
приступа се функционалном 
описмењавању, које подразу-
мијева да особа има могућ-
ност да исправно чита, пише и 
говори уз разумијевање, као и 
да има познавање потребних 

вјештина споразумијевања. 
Упркос свему, данас се са не-
писменошћу суочава велики 
дио свијета, а за побољшање 
нивоа истог мораће се радити 
још годинама.

ОБИЉЕЖЕН 8. СЕПТЕМБАР - 
МЕЂУНАРОДНИ ДАН ПИСМЕНОСТИ 

Награда је освојена 
у конкуренцији шест 
предства. Осим при-
једорске играна је још 
представа „Укулеле 
Јам“, Босанског на-

родног позоришта из 
Зенице, потом „Шко-
ла за жене“, Народ-
ног позоришта РС из  
Бањалуке, „Идентит-
лук“, представа која је 
рађена у копродукцији 
Хрватског народног 
казалишта Мостар и 
Народног позоришта 
Мостар, „Догвиллле“, 

Народног позоришта 
из Сарајева, те „Пија-
на ноћ 1918.“ Народног 
позоришта из Тузле. - 
Јако смо задовољни, 
прије свега чињеницом 

да смо се нашли у тако 
јакој конкуренцији, а 
свака награда добро је 
дошла - рекао је Зоран 
Барош, директор По-
зоришта. Ове седмице 
исту представу играли 
су на Фестивалу „За-
плет“ у Бањалуци у 
организацији градског 
позоришта „Јазавац“. 

- Након тога, а у скла-
ду с епидемиолошком 
ситуацијом планира-
мо завршетак рада 
на представи „Силе у 
ваздуху“, по тексту Не-

бојше Ромчевића и у 
режији Слободана Пе-
ришића из Бањалуке 
- додао је Барош. Он 
је навео да је термин 
позоришног фестива-
ла „Златна вила“ пре-
бачен за 1. децембар 
ове године.

Хуманитарна продајна изложба слика у Музеју Козара и фоајеу Позо-
ришта Приједор биће продужена до петка, 18. септембра, саопштено је 
из Одбора за помоћ Косову и Метохији. Изложба у организацији овог од-
бора и Града Приједора отворена је 24. августа и сва средства од продаје 
слика, по цијени од 500 КМ, биће усмјерена за изградњу Дневног центра 
“Подржи ме - 9. јануар” у Косовској Митровици. - Неколико слика је прода-
то, а неколико резервисано. Захваљујемо и ликовним умјетницима који су 
донирали своје радове и купцима слика који могу и желе на овај начин да 
помогну изградњу Дневног центра - рекао је Милорад Арлов, предсједник 
Одбора.

СРНА

ХУМАНИТАРНА 
ПРОДАЈНА ИЗЛОЖБА 
ПРОДУЖЕНА ДО 18. 

СЕПТЕМБРА

БАТОЗУ И СТОЈКОВИЋУ 
ГЛУМАЧКА НАГРАДА НА 

ФЕСТИВАЛУ У ЈАЈЦУ

М. З.

Приједорски ансамбл на 39. Позоришним играма БиХ 
које су одржане у  Јајцу од 28. августа до 4. септембра 
освојио је заједничку награду.  И то с представном „Није 
човјек ко не умре“, по тексту Велимира Стојановића и 
у режији Марка Мисираче за глумачко–партнерску игру 
Деана Батоза и Александра Стојковића који су добили 
глумачке награде. 

Са додјеле награда у Јајцу

Из представе “Није човјек, ко не умре”

Писменост изнад свега омогућава појединцима да остваре 
своја права као грађани и људска бића. И иако се чини да је у 
вријеме највећег технолошког напретка о основној писмено-
сти сувишно говорити, чињенице показују другачије. 

КВ

Народна библиотека “Ћирило и Методије” ове седмице ор-
ганизовала је бесплатно учлањење за наше суграђане, пово-
дом Међународног дана писмености.
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ЗдрављеЗдравље

Користите их за више од 
једне ствари:  
Можда вам изгледа као добра 
идеја да уштедите марамице, 
али и као једноставнији начин 
па са једном или двије марами-
це очистите цијелу кухињу. Али, 
постоји неколико разлога зашто 
то заправо није добра идеја. 
Употребом једне марамице мо-
жете да проширите клице и бак-
терије са једне површине на дру-
гу. Такође, једна марамица не 
може ефикасно да очисти сваку 
од тих површина. 
Не читате етикету: 
Иако вам се то чини досадним, 
читање етикета може да помогне 
да влажне марамице што боље 
искористите. Тако можете да 
сазнате колико дуго површина 
мора да остане мокра послије 
брисања како би се уништиле 
све бактерије, а то је отприлике 
3 до 4 минута. Такође, на етике-
ти пише и за коју врсту микроба 
су марамице погодне, тако да 
није добро претпостављати да 
су све марамице за све.
Немојте их бацати у WЦ: 
На неким марамицама пише да 
могу да се бацају у WЦ шољу, 
али иако смо рекли да читате 
етикету, размислите прије него 
што то учините, јер је ипак мо-
жда боље да их баците у канту. 
Влажне марамице су дебље од 
тоалет папира и не распадају 
се лако, те могу да се заглаве у 
цијевима и да запуше WЦ.
Њима чистите екран мо-
билног телефона: 
Антибактеријске марамице не 

би требало да се користе баш за 
све. Битно је да чистимо и дезин-
фикујемо своје мобилне уређаје, 
али с оваквим марамицама мо-
жемо да направимо штету. Добре 
су за тастатуре и задње стране 
телефона, али не и екран. Хеми-
калије које се налазе у влажним 
марамицама могу да разграде 
премаз на екранима.
Немојте да их користите на 
прљавим површинама: 

Ако их употребљавате на таквим 
мјестима, прљавштину можете 
да проширите и на остале дије-
лове просторије. Прљава повр-
шина отежава дезинфекцију па 
прво такву површину очистите 
сапуном и водом, а затим је пре-
бришите влажном марамицом.
Немојте да их користи-
те када им истекне рок 
трајања: 
Вјероватно сте примијетили да 

на сваком паковању постоји рок 
трајања. Ако којим случајем тај 
рок на марамицама не постоји, 
не бисте смјели да их користите 
двије године након куповине.
Немојте да користите за 
дјечије играчке или посуде 
за кућне љубимце: 
Дјечије влажне марамице имају 
блаже састојке па нису толико 
штетне ако их дијете којим слу-
чајем стави у уста, за разлику од 

ових за површине. Зато избјега-
вајте да их користите за посуде 
за храну за кућне љубимце и око 
дјечијих играчака.
Може доћи до оштећења 
дрвених површина: 
Пуне су хемикалија које оста-
ну на површинама преко којих 
пређете њима. Сваки предмет 
који дијете или животиња може 
да стави у уста, треба очистити 
нехемијском мјешавином на во-
деној бази како бисте били си-
гурни.
Припазите на то гдје и како 
ћете их чувати: 
Најбитније је, заправо,  да па-
зите како затварате амбалажу 
да марамице не буду изложене 
ваздуху и самим тим да се не 
суше. Већина њих садржи и ал-
кохол који ће испарити ако их не 
затворите како треба. Осушену 
марамицу немојте да користите 
за брисање по површинама, јер 
од њих нема користи.
Немојте их користити за др-
вене површине: 
Овај тип марамица може да 
оштети дрвене површине, јер 
порозно дрво може да упије теч-
ност из марамица и на тај начин 
га можете уништити тако што ће 
остати мрље. И то је још један 
од разлога зашто би требало да 
прочитате оно што пише на ети-
кети. Постоје одређене влажне 
марамице које су намијењене 
искључиво дрвеним површина-
ма па припазите на то приликом 
куповине.

Грешке које правимо када користимо влажне марамице

(klix.ba)

Брига о псу, док је још увијек 
штене, уопште није лака, па 
уколико сте почетник и не 
знате водити бригу о мале-
ном псу, сигурно ће вам тре-
бати помоћ у дресури. Прво 
што требате учинити јесте на-
учити га на ограду или кавез. 
Када га научите да има своје 
мјесто у кући или стану, биће 
вам пуно лакше. То ће бити 
његово мјесто за спавање, 
одмарање и играње. Веома 
је битно и да научите свог 
пса да обавља нужду вани. 
Одмах га почните учити кућ-
ном реду. Сваки пут кад ну-
жду направи вани, обавезно 
га морате наградити и рећи 
му “браво” или “добар пас”. 

Иако вам се можда чини ла-
ким, ходање с псом на узици 
уопште није лако. За то вам 
треба пуно вјежбе. Обучити 
штене да мирно хода, помоћи 
ће вам приликом социјализа-
ције. Осим тога, пробајте га 
научити да вам хода уз ногу. 
Социјализација и дружење с 
другим псима веома је битна 
за вашег пса. Водите га свуг-
дје са собом како би упознао 
околину и друге псе. Трени-
рање штенета да сједне или 
легне може изгледати забав-
но, али је врло корисна вје-
штина. Битно је да га научите 
да сједи и лежи, али и друге 
наредбе попут “дај шапу”, 
“окрени се”, “дођи ту” итд. На-

учите га да не гризе ни вас ни 
друге. Ако вас ваш пас јако 
грицне, јаукните и покажите 
да вас боли. Када виде да то 
није у реду, пси ће се повући. 
Морате га научити и да сам 
остане код куће. Оставите га 
у одређеној просторији у којој 
ће боравити када буде сам. 
Оставите му његове играчке, 
храну и воду. Када ваш пас 
остане сам, тихо му затвори-
те врата. Након минуту или 
двије, вратите се с укусном 
посластицом и ријечима по-
хвале. Поновите поступак и 
постепено повећавајте врије-
ме. Ако остане тих и смирен, 
наградите га.

Мислимо да нам емоционална бол 
не може физички наштетити, али 
да ли је баш тако? Шта значи за-
право синдром сломљеног срца? 
Овај синдром познат је и као кар-
диомиопатија. До овога доводи 
стресни догађај, који може бити и 
срећан и тужан. Резултат је хормо-
на стреса и карактерише га нагли 
и изненадни бол у грудима који се 
понекад погрешно сматра срчаним 
ударом. Иако ово није пријатно, до-
бра вијест је да је ријетко смртонос-
но. Већина пацијената се опорави 
у року од неколико дана или не-
дјеља. Синдром сломљеног срца је 
у порасту. Према истраживањима, 
пандемија је довела до вишеструке 
количине стреса у животима људи 
широм свијета.

“Људи се не брину више о томе да 
ли ће се сами или њихове породице 
разбољети већ се баве и економ-
ским, емоционалним и друшвеним 
проблемима, као и проблемима с 
потенцијалном изолацијом и уса-
мљеношћу. Стрес може имати фи-
зичке ефекте на наша срца”, рекао 
је вођа студије др Анкур Калра.
Истакли су да је брига о себи важна 
и неопходна.
“Вјежбање, медитација и повези-
вање с породицом и пријатељима 
уз одржавање физичке дистанце и 
мјера безбједности могу помоћи у 
ублажавању анксиозности”, говори 
Грант Рид, један од аутора студије, 
преносе Новости.

Независне новине

Шта је синдром 
сломљеног срца и да 

ли заиста постоји?

Новости.рс

Eво неколико начина како 
да дресирате штене

Већина људи данас свакодневно користи антибактеријске влажне марамице, али многи нису свјесни да их у одређеним 
ситуацијама користе погрешно. Представљамо вам девет најчешћих грешака које не би требало да понављате. 
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- Био је то велики пожар 
на помоћном објекту, 25 
са осам метара и велика 
материјална штета. Изго-
рио је комплетан 

о б ј е к ат, 
опрема 
коју је 
власник 
и м а о 
унутра, 
а спа-
шени су 

стам-
бе-
н и 

објекти који су били у не-
посредној близини - каже 
Миљуш. Власница до-
маћинства М.А. тако  је 
за кратко вријеме остала 
без штагља, двије гараже 
и још неколико помоћних 

објеката. У пожару је изго-
рио и цикулар, тракторска 
приколица, витло, резер-
воар за воду, алат и око 
400 бала сијена.  Влас-
ница је позвала ватрогас-
це, али наводно прије тог 
и зета који се паљењем 
легла стршљенова поку-
шао ослободити опасних 
инсеката. Миљуш упозо-
рава мјештане руралних 
подручја да је паљење 
легла стршљенова нешто 
што ни у сну не смију учи-
нити. Срећа је само да 
није било повријеђених. 
- Наводни узрок пожара 
је паљење тог легла. У 
посљедње вријеме имамо  

много позива  у којим нас 
наши суграђани питају 
шта да раде у случају кад 
на кући, штагљу или нег-
дје у близини  уоче овакво 
легло. Наша препорука 
је да зову стручну служ-

бу да то уклоне, попут 
рецимо „Еко-бела“, да на 
сигуран начин то заврше. 
Врло непопуларна мје-
ра је паљење, као што је 
ово било - каже Миљуш. 
Ватрогасци су посао у 
Доњем Волару заврши-
ли у недјељу ујутро око 
01.00 час иза поноћи, а 
на увиђају је била и по-
лиција која ће утврдити 
тачан узрок пожара. ТВЈ 
Приједор има 40 ватрога-
саца. Миљуш каже да су 
недавно примили четири 
млада ватрогасца, који се 
припремају, како би након 
шестомјесечне обуке по-
ложили стручни испит и 

прикључили се ватрогас-
ној јединици.  Од почетка 
године приједорски ватро-
гасци имали су око 270 
интервенција.

ПАЛИЛИ ЛЕГЛО СТРШЉЕНОВА 
ПА СПАЛИЛИ ШТАГАЉ

У вишедневној републич-
кој акцији појачане контр-
оле саобраћаја са акцен-
том на контролу брзине 
кретања возила, утврђи-
вање алкохолисаности 
возача и присуство опојних 
дрога или психоактивних 
лијекова у организму По-
лицијска управа Приједор 
санкционисала је укуп-
но 2.066 учесника у сао-
браћају, саопштено је из 
ове управе. У саопштењу 
се наводи да је од укуп-
ног броја санкциониса-

них, 1.288 санкционисано 
због почињеног прекршаја 
прекорачења дозвољене 
брзине кретања возила. 
Због управљања возилом 
под дејством алкохола из 
саобраћаја су искључена 
223 возача, а због утврђе-
ног присуства алкохола у 
крви у количини већој од 
1,5 промила, 33 возача су 
лишена слободе. Слобо-
де су лишена и два воз-
ача код којих је утврђено 
присуство опојних дрога 
у организму, наводи се у 

саопштењу. Републичку 
акцију појачане контроле 
саобраћаја са акцентом 
на контролу брзине кре-
тања возила, утврђивање 
алкохолисаности возача и 
присуство дрога или пси-
хоактивних лијекова у ор-
ганизму ПУ Приједор реа-
лизовала је од 19. до 30. 
августа ове године у окви-
ру кампање “Вози опрезно, 
путуј безбједно”.

У АКЦИЈИ ПОЈАЧАНЕ 
КОНТРОЛЕ КАЖЊЕНО 2.066 
УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ

Полицијски службеници 
Полицијске управе При-
једор у активностима 
спречавања посједовања 
оружја и муниције, чије 
држање грађанима није 
дозвољено и оперативним 
радом на терену дошли су 
до сазнања да лица П.К. из 
Приједора и У.К. из Новог 

Града нелегално посједују 
одређену количину оружја 
и муниције, саопштено је 
из ове управе. Од лица 
П.К. одузета је аутоматс-
ка пушка са припадајућим 
оквиром, а од лица У.К. 
ручна бомба и пиштољ 
са муницијом. Након до-
кументовања и комплети-

рања предмета, Окружном 
тужилаштву Приједор про-
тив лица П.К. и У.К. биће 
поднесени извјештаји о по-
чињеном кривичном дјелу 
недозвољена производња 
и промет оружја или екс-
плозивних материја.

ПРОНАЂЕНИ НЕЛЕГАЛНО 
ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА

Мушкарац чији су ини-
цијали Н.Б. из Приједора 
осумњичен је да је на под-
ручју града скинуо доњи 
веш и показао полни ор-
ган пред женским лицем, 
након чега се удаљио, 
саопштено је из Поли-

цијске управе Приједор. 
Кривично дјело полно уз-
немиравање десило се 2. 
септембра, а приједорска 
полиција је ове седмице 
идентификовала и извр-
шила криминалистичку об-
раду осумњиченог лица. 

О случају је обавијештен 
тужилац Окружног тужи-
лаштва Приједор. Након 
комплетирања и докумен-
товања предмета, слије-
ди подношење извјештаја 
Окружном тужилаштву.

ИДЕНТИФИКОВАН 
ЕГЗИБИЦИОНИСТА

М. З.

СРНА

Дојава о пожару у Доњем Волару стигла је протеклог викенда око 
19.00 часова. На интервенцији је по ријечима Небојше Миљуша, 
командира ТВЈ Приједор, било десет ватрогасаца с три возила. 
Успјели су спасити стамбени објекат, али штета је ипак огромна. 

Небојша Миљуш: 
Срећа је само да није 
било повријеђених

Пожар у Доњем Волару 

СРНА

СРНА

У рацијама у Новом Граду 
и Приједору током викен-
да полицијски службеници 
приједорске Полицијске 
управе и припадници 
жандармерије у угости-
тељском објекту у Новом 
Граду код лица А.С. из Ца-
зина пронашли су кокаин, 
а у угоститељском објек-
ту у Приједору затекли 
више од 50 лица. Након 
комплетирања предмета, 

надлежном суду биће до-
стављен захтјев за покре-
тање прекршајног поступ-
ка против А.С. по Закону 
о производњи и промету 
опојних дрога Републике 
Српске, саопштено је из 
Полицијске управе Прије-
дор. О кршењу закључка 
Републичког штаба за ван-
редне ситуације Републи-
ке Српске тужилац Окруж-
ног тужилаштва Приједор 

изјаснио се да се ради о 
кривичном дјелу непосту-
пање по здравственим 
прописима за вријеме епи-
демије и наложио да се 
након прикупљања свих 
чињеница Окружном тужи-
лаштву Приједор достави 
извјештај о почињеном 
кривичном дјелу против 
власника угоститељског 
објекта.

У РАЦИЈАМА ПРОНАЂЕН 
КОКАИН И ЗАТЕЧЕНО 

ВИШЕ ОД 50 ЛИЦА

СРНА
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- Издајем једнособан намјештен стан на Пећани-
ма, у згради поред катастра.
Тел. 065/584-443

ПОСЕБНИМ КОНТРОЛАМА ИЗРЕЧЕНЕ 
КАЗНЕ У ИЗНОСУ ОД 47.000 КМ

Пореска управа започела акцију појачане контроле широм Републике Српске

Пореска управа Републике Ср-
пске је, након прикупљених 
сазнања, проведене анализе ри-
зика и утврђеног пада дисципли-
не пореских обвезника, започела 
акцију појачане контроле евиден-
тирања промета преко фискалних 
каса и пријављивања радника 
у Јединствени систем регистра-
ције, контроле и наплате допри-
носа, на цијелој територији Репу-
блике Српске.
С тим у вези, инспектори 
Одјељења за истраге и обавје-
штајне послове Пореске управе 
РС су протеклог викенда извр-
шили 20 посебних контрола и 
у 11 случајева утврдили непра-
вилности које су се односиле на 
неиздавање фискалних рачуна, 
неевидентирање промета преко 
фискалних каса или непријављи-
вање радника, због чега су тим 
пореским обвезницима издати 
прекршајни налози на укупан 
износ казне од 47.000 марака. 
Због неевидентирања промета 
преко фискалних каса, односно 

неиздавања фискалних рачуна 
санкционисани су следећи по-
рески обвезници: „La Strada“ с.п. 
Бањалука, „988“ с.п. Бањалука, 
„Биг Бен Плус“ с.п. Лончари, „Бе-
оград“ с.п. Бијељина, „Обала“ с.п. 
Приједор, „Iceberg“ с.п. Соколац, 
„Ivem“ д.о.о. Зворник и „Тип Топ 
Гуми“ д.о.о. Зворник. Због непри-
јављивања радника у Јединстве-
ни систем регистрације, контроле 
и наплате доприноса санкциони-
сана су три пореска обвезника, 
и то: „Стари храст“ с.п. Лончари, 
„Astoria“ с.п. Пале и „Маестро“ 
с.п. Источно Сарајево. Иначе, За-
коном о пореском поступку про-
писано је да посебна контрола 
представља провјеру законитости 
и правилности примјене пореских 
прописа, осим провјере закони-
тости и правилности пријављи-
вања, испуњавања и утврђивања 
пореских обавеза. Дакле, у скло-
пу посебних контрола врши се 
контрола евидентирања промета 
преко фискалних каса и контр-
ола пријављивања радника у Је-

динствени систем регистрације, 
контроле и наплате доприноса. 
Инспектори Пореске управе Репу-
блике Српске ће и у наредним да-
нима наставити акцију појачаних 
контрола поштовања законских 
прописа у овој области широм Ре-
публике Српске.
Пореска управа РС овим путем 
још једном позива пореске обвез-
нике да поштују законске пропи-
се у овој области и на тај начин 
избјегну евентуалне санкције, 
јер циљ Пореске управе РС није 
кажњавање пореских обвезника, 
већ њихово увођење у легално 
пословање и сузбијање нелојал-
не конкуренције. Такође, Поре-
ска управа РС захваљује грађа-
нима на сарадњи, те их  позива 
да и даље путем e-mail адресе: 
kontakt@poreskaupravars.org или 
на бројеве телефона истакнуте 
на интернет страници Пореске 
управе РС пријављују уочене не-
правилности. 

Пореска управа РС

Р Е П У Б Л И К А   С Р П С К А
ГРАД  ПРИЈЕДОР

JУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ” ПРИЈЕДОР
________________________________________________________

Вука Караџића 21, Приједор, Тел./факс: 052/211-702, e-mail: 
vrticradostpd@gmail.com

Број:701/20
Датум: 9.9.2020. године

На основу члана 16. и 17. Правилника о пријему дјеце у вртић 
и јаслице ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Приједор, број: 138/19 од 
7.3.2019. године, објављује се:

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПРИЈЕМ ДЈЕЦЕ У ВРТИЋ И ЈАСЛИЦЕ У РАДНОЈ 2020/2021. 

ГОДИНИ

I

 ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Приједор, уписује дјецу у радној 
2020/2021. години старости од једне године до поласка у школу у 
дјечије вртиће:

 Вртић „Радост“ – Централни

 Дјеца од 2 – 3 године.............................................15 дјеце,
 Дјеца од 3 – 4 године...............................................6 дјеце,
 Дјеца од 5 – 6 године ..............................................5 дјеце,

 Вртић „Ђурђевак“ – Урије

 Дјеца од 2 – 3године ............................................14 дјеце,

 Вртић „Цврчак“ – Пећани

 Дјеца од 1 – 3 године ............................................12 дјеце.

II

 Уз пријаву потребно је приложити (оригинал или овјерене 
копије):

 1. Извод из матичне књиге рођених дјетета за које 
аплицирате за упис у вртић, 
 2. Извод из матичне књиге рођених дјеце, ако се ради о 
вишечланим породицама, 
 3. Увјерење родитеља о степену инвалидности,
 4. Извод из матичне књиге умрлих, ако се ради о 
самохраном родитељу,
 5. Извод из матичне књиге рођених једног од родитеља 
који припада мањинским етничким заједницама,
 6. Увјерење којим је утврђен статус корисника права на 
новчану помоћ, дјечији додатак и матерински додатак.

III

 Конкурс остаје отворен осам радних дана од дана 
објављивања. Пријаве се попуњавају у просторијама ЈУ Дјечији 
вртић „Радост“, ул. Вука Караџића број 21. О резултатима конкурса 
родитељи ће бити обавјештени путем спискова који ће бити 
истакнути на огласној табли ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Приједор, 
у ул. Вука Караџића број 21, у року од осам (8) дана од дана 
затварања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање.

 НАПОМЕНА:

 Родитељи су дужни приложити налазе специјалисте 
уколико их дијете посједује, о тјелесном и менталном здрављу 
дјетета, односно о његовим психофизичким способностима.

ДИРЕКТОР
Гордана Јекић

In memoriam

На погинуле и преминуле припаднике 
Јединице чете везе 43. ПМТБР бригаде

1.  АНЂЕЛИЋ МИЛАН
2.  БОРИЋ ЛАДИСЛАВ
3.  БОСАНЧИЋ БРАНКО
4.  БРЕЗИЧАНИН ОСТЕ
5.  ЦВИЈИЋ ДРАГОСЛАВ
6.  ДОБРИЈЕВИЋ ЖЕЉКО –  
     ЖИКА
7.  ДРИНИЋ ЛУКА
8.  ГАЧИЋ МИЛЕНКО
9.  ИВАНОВИЋ ПЕТАР
10. ЈЕФТИЋ МИЛЕ
11. КНЕГИНИЋ РАДЕНКО
12. КОБАС МИЛЕНКО

13. КОЛАР МИХАЈЛО
14. КОВАЧЕВИЋ ДРАГОЉУБ
15. МАРЈАНОВИЋ ВИТОМИР
16. ПРОТИЋ ЉУБИНКО
17. ПРТЕЊАК СРЕТКО
18. САВИЋ ТОМИСЛАВ
19. ТОМИЋ ЗДРАВКО
20. ТОПИЋ ДРАГАН
21. ТРУБАРАЦ МИРОСЛАВ
22. ТРАВАР ГОРДАН
23. ВРУЋИНИЋ МИЛЕ
24. ЗВИЦЕР МИЛОРАД

И ове године били сте поменути на нашем дружењу и у 
нашим сјећањима

12341

Дана 11.9.2020. године навршава се година дана од смрти 
нашег оца и дједа

ЈОВАНА (Николе) ДУКИЋА
(1942-2019)

Вјечно ће те чувати од заборава твоји: Оља, Ивана, Дуле, Нађа и Данило.
14016
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In memoriam

Прим. др ЖИВКО ДУКИЋ
(1938-2020)

Нека те у тишини вјечног мира прати моја 
љубав, јача од времена и заборава.

Твоја Јелена.
14021

In memoriam

Прим. др ЖИВКО ДУКИЋ
Драги тата, 
твоје постојање је било наша снага и бескрајна 
љубав, твоје име наш понос, а твој одлазак 
наша вјечна туга. Нека твоја племенита душа 
почива у миру.

Твоји Еллена и Аљоша. 14021

In memoriam

Прим. др ЖИВКО ДУКИЋ

Посљедњи поздрав драгом пријатељу, племенитом и добром 
човјеку.

Породица Ђозић. 14021

In memoriam

Прим. др 
ЖИВКО ДУКИЋ

Посљедњи поздрав 
поштованом и хуманом 
доктору Живку.
Од медицинских сестара 
са којима је радио.

14021

In memoriam

Прим. др ЖИВКО ДУКИЋ

Драги брате, 
по добру ћемо те памтити, са 
поносом спомињати, од заборава 
чувати.
Твоје сестре Радмила и Јела са 
породицом. 14021

In memoriam

РАНКО МАЛЕНЧИЋ
(11.9.1995 – 11.9.2020)

Сјећање на тебе је дио нашег 
живота, у којем нам ти свакодневно 
недостајеш. Твоја супруга Душанка 
и кћерке Александра, Адријана и 
Николина.

14014

Дана 16.9.2020. године навршава се 
тужна година од смрти нашег драгог

СТОЈАНА ТАДИЋА
(1951-2019)

Драги наш Столе, вријеме пролази, 
а туга остаје у нашим срцима. Вјечно 
ћемо се сјећати твог ведрог лика и 
твоје доброте.
Вјечно ожалошћени, твој ујко Стево 
и тетка Ана са породицом. 14017

Дана 15.9.2020. године навршава се 
година дана откад тебе нема са нама

ЖЕЉКО ТОРБИЦА БУАЗ
(1969-2019)

Дани пролазе, вријеме се мијења, 
тешко је рећи да те више с нама нема. 
Твој весели поглед и доброта, остаће 
с нама до краја живота. Све што би 
рекли, било би мало за оно што у 
срцу осјећамо. Ожалошћена: мајка 
Милева, сестра Жељка, зет Гордан и 
сестричинке Слађана и Јелена. 14013

Дана 16.9.2020. године навршава се 
тужна година откако нас је напустио

СТОЈАН ТАДИЋ

Драги брате, тешки су дани и ова година 
што прође, јер ме туга и бол за тобом не 
напушта. Стално те очекујемо, а знам да 
ми никад нећеш доћи. С неизмјерним болом и тугом, вјечно ћу 
те чувати од заборава.
Твој брат Љубо, снаха Јања са породицом. 14015

Дана 16.9.2020. године навршава се 
година дана од смрти оца и дједа

СТОЈАНА ТАДИЋА

Вјечно ћеш живјети у нашим срцима.
Од сина Предрага и кћерке Оливере са породицама.

14020

Дана 7.9.2020. године преминула је наша 
драга

ЉУБИЦА (Обрада) БАЈИЋ

Најдражој сестри и кеки, с поштовањем Госпова, Александар и 
Владимир са породицама.

14018
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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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У оквиру 5. кола Ом-
ладинске Премијер 
лиге БиХ У-19 јунио-
ри “Рудар Приједора” 
протеклог викенда уго-
стили су ФК “Младост” 
Добој Какањ и побједи-
ли их резултатом 4:0. 
По један гол постигли 
су Саџак (пенал) и Ку-
риџа, а док је Суљић 
постигао два гола. Ју-
ниори “Рудар Приједо-
ра” тренутно заузимају 
осмо мјесто на табели, 
са шест освојених бо-
дова.

УБЈЕДЉИВА ПОБЈЕДА ЈУНИОРА 
“РУДАР ПРИЈЕДОРА”

Фудбалски клуб “Дрина” 
из Зворника побједио је 
ФК “Рудар Приједор”,  у 
оквиру 5. кола м:тел Прве 
лиге Републике Српске. 

Домаћини су славили ре-
зултатом 1:0. У шестом 
минуту утакмице, гол за 
Зворничане дао је Слађан 
Ступар. ФК “Рудар При-

једор” тренутно заузима 
четврто мјесто на табели 
са 10 освојених бодова. 

ПРВИ ПОРАЗ “РУДАР ПРИЈЕДОРА” 

У Прњавору су протеклог ви-
кенда одигране квалифика-
ције за улазак у Прву лигу РС. 
“Хантерси” су поражени у оба 
сусрета. - Треће мјесто у Дру-
гој лиги РС је одличан резултат. 
На завршници изгубили смо 
од далеко искуснијих екипа КК 
“Рогатица” и КК “Младост Бул-
догс” Прњавор. Не треба се 
освртати и питати “шта би било 
да смо били комплетни”, чиње-
ница је да су у ротацији пуно 
недостајала двојица повређе-
них (иначе из првих пет), али 
су сви били на високом нивоу и 

оправдали су повјерење. Овим 
је завршена сезона 2019/20. у 
којој је остварен велики напре-
дак, како индивидулни тако и 
тимски. Можемо бити поносни 
на ове момке - саопштили су из 
клуба. Предпионири КК “Хан-
терс” у својим првим припрем-
ним утакмицама завршили су 
на другом мјесту на турниру у 
Тополи. Играли су са екипама 
КК “Старс Баскет” Градишка и у 
финалу са домаћином КК “Топ 
Баскет” Нова Топола. У одлич-
ној завршној утакмици домаћи-
ни су ипак однијели побједу.

СЕНИОРИ ПОРАЖЕНИ, 
ПРЕДПИОНИРИМА 
СРЕБРО У ТОПОЛИ

КК “Хантерс”

Сениори

Предпионири 

На квалификацијама за најбољих 16 
кадета и кадеткиња БиХ одржаним у 
Фочи, млади приједорски стонотенисер 
Милош Радуловић заузео је врло до-
бро четврто мјесто и пласирао се међу 
осам најбољих кадета БиХ, па ће на 
наредним турнирима покушати избо-
рити мјесто у кадетској репрезентацији 
БиХ. Милош је на овом турниру пока-
зао свој раскошан талент и врло добру 
игру, мада је тек прва сезона кадета, 
саопштили су из приједорског Стоноте-
ниског клуба. 

МИЛОШ РАДУЛОВИЋ МЕЂУ 
ОСАМ НАЈБОЉИХ КАДЕТА БиХ 

Протеклог викенда Аеро-клуб 
“Бихаћ” био је домаћин још једног 
такмичења у прецизном слијетању 
једрилица 2. Ка-7 КУП “Бихаћ 2020”, 
на којем су учествовала и четири 
приједорска једриличара.  Освоји-
ли су екипно пето мјесто. Од укупно 
20 такмичара из БиХ, појединачно 
запажене резултате остварили су 
Огњен Петровић (осмо мјесто) и 
Љубиша Араманда (девето мјесто). 
Како су нам рекли у овом клубу, так-
мичење је протекло безбједно. При-
једорски једриличари већ наредног 
викенда путују у Србију (Трстеник) 
на 2. Куп једриличара, са надом у 
добре резултате.

УСПЈЕХ ЈЕДРИЛИЧАРА 
АЕРО-КЛУБА “ПРИЈЕДОР”

Фудбалска репрезентација Босне и Херцеговине 
одиграла је прве двије утакмице под водством Ду-
шана Бајевића. Змајеви су у Лиги нација освојили 
бод против Италије одигравши 1:1 у гостима, а по-
том су код куће изгубили од Пољске резултатом 
2:1. Највећи добитак репрезентације је, без икакве 
сумње, Синиша Саничанин. - Снажни Приједор-
чанин који наступа за Војводину је дебитовао за 
Змајеве и одиграо обје утакмице по 90 минута. 
Показао је храброст, сигурност, те је у неколико 
наврата показао и да зна изнијети лопту са своје 
половине под притиском, а то је карактеристика 
штопера коју нисмо имали од Емира Спахића - ре-
као је Бајевић.

ПОХВАЛЕ ЗА НАШЕГ
СИНИШУ САНИЧАНИНА  


