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ПРИЈЕДОРУ ДОМ ЗА 
СТАРИЈА ЛИЦА

ДРИНИЋ ПРИЈЕДОР

Обавјештавамо  све политичке субјекте 
из  Изборне јединице 009Б Приједор, који 
су регистровани  за учешће на Локалним 
изборима 2020. године, да ће жријебање 
за медијско представЉање политичких 
субјеката у програму РТВ Приједор,  бити 
одржано у сриједу 30.09.2020. у 11 часова 
у просторијама  ИПЦ „Козарски вјесник“.
Позивамо све политичке субјекте да при-
суствују жријебању.

                    Ваш ИПЦ „Козарски вјесник“

ЖРИЈЕБАЊЕ 30. СЕПТЕМБРА

Уништавање некад успјешног предузећа 
почело лошом приватизацијом

КАКВА ЈЕ СУДБИНА 

РИБЊАКА "САНИЧАНИ"?
Власничку структуру тренутно чини око 800 акци-
онара, од којих је већински Радојица Ратковић, са 
52 одсто власништва и "Нова банка", с обзиром 
да хипотекарни кредит није на вријеме враћен. 
Криза кулминирала у марту прошле године

■ У Градској управи тврде да већ годинама по-
стоји интерес да Рибњак поново почне са радом, 
а не искључују ни могућност да Град купи ово 
предузеће.

Одржан Сајам иновација 
и нових технологија

Циљ Сајма је промоција иновација и савремених 
технологија те повезивање система образовања 
са привредом

ЧОВЈЕК 
БЕЗ СТАВА 

ПРОМАШИО 
ЈЕ ЖИВОТ

Гимназијалац 
Василије 
Пачариз: 

САВРЕМЕНО 
ДОБА ЗАХТИЈЕВА 
СВЕ ВИШЕ ИНОВАЦИЈА
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Актуелно Актуелно

Златних времена у овом ги-
ганту добро се сјећа Гордан 
Пушац, који је у Рибњаку ра-
дио 30 година као возач, а 
једно вријеме био је и шеф 
возног парка. Посла је, каже, 
било толико да се неријетко 
дешавало да по цијелу ноћ не 
спавају. И плате су биле ре-
довне. Иако је у пензији већ 
десет година, није му свејед-
но да гледа како све то про-
пада.
- Било је лијепо радити у Ри-
бњаку. Била су редовна при-
мања, знало се ко шта ради. 
Била је велика производња 

рибе, 80 одсто рибе смо изво-
зили. Имали смо малопродају 
у Србији - присјетио је Пушац.
Уништавање овог предузећа 
почело је његовом привати-
зацијом, а власничку струк-
туру тренутно чини око 800 
акционара, од којих је већин-
ски Радојица Ратковић, са 52 

одсто власништва и “Нова 
банка”, с обзиром да хипоте-
карни кредит није на вријеме 
враћен. Некада се из рибња-
ка изловљавало и око 1.500 
тона рибе. Криза у Предузећу 
кулминирала је у марту прош-
ле године. У Градској управи 
тврде да већ годинама по-
стоји интерес да Рибњак по-
ново почне са радом, а не 
искључују ни могућност да 
Град купи ово предузеће.
 - Ово је примјер лоше при-
ватизације и Рибњак је до-
шао у катастрофално стање. 
Успјешном приватизацијом, 

Рибњак би био сигурно једно 
од добрих предузећа, а када 
би дошло до реализације сте-
чаја, ако не би било другог 
купца, Град би размислио да 
путем Владе Српске откупи 
Рибњак, јер оваква ситуација 
је неодржива - закључио је 
Миленко Ђаковић, градона-

челник Приједора.
Због неодржавања језера, Ри-
бњак “Саничани” представља 
велики проблем и приликом 
падавина, јер пријети да по-
плави већи дио града. О све-
му томе, Градска управа оба-
вијестила је предузеће “Воде 
Републике Српске”.
- Град Приједор је позвао и 
водопривредне инспекто-
ре, након прошлогодишњих 
поплава. Њихова оцјена је 
крајње алармантна, али на-
жалост, нема никаквог посту-
пања по том питању - истакао 
је Ђаковић.
Према писању појединих 
медија, садашњи власник 
Рибњака “Саничани” био је 
власник више предузећа у 
Српској, која су, како се наво-
ди, позната по нагомиланим 
дуговањима.

КАКВА ЈЕ СУДБИНА 
РИБЊАКА «САНИЧАНИ»?

Градска управа на-
ставља са санацијом 
мостова и пропуста по 
приједорским мјесним 
заједницама. Један од 
њих је и мост у Горњој 
Пухарској чија обнова је 
финансирана из сред-
става обнове од попла-
ва и прихода од водних 
накнада. Ово је још 
један у низу пројеката 
које је Градска управа 
финансирала за по-
моћ својим грађанима, 
рекао је Златко Ритан, 
начелник Одјељења 
за стамбено-комунал-
не послове Приједор. 
Он је подсјетио да се у 

претходном периоду на 
овој локацији налазио 
мост који је смањивао 
проточност ријеке Пу-
харске. Због тога је че-
сто долазило до излије-
вања и плављења овог 
дијела насеља. Проши-
рењем моста омогуће-
но је да вода несметано 
протиче. 
- Сматрамо да смо 
тиме рјешили проблем 
плављења - рекао је 
Ритан.
Он је истакао да је 
инвестиција Градске 
управе за овај мост 
била око 23.000 КМ. 
- Мислим да је ово је-

дан од примјера ква-
литетног пројекта те 
на који начин се треба 
рјешавати слична про-
блематика плављења 
приградских и градских 
зона у нашем граду - 
рекао је Ритан.
Нови мост за мјештане 
овог дијела Пухарске 
ријешио је не само про-
блем плављења него 
и безбједнијег протока 
саобраћаја, каже мје-
штанка Рабија Делкић. 
Упоредо са овим мо-
стом, саниран је мост у 
Бишћанима и потпорни 
зид у Зецовима.

Б. Дакић

Ученици Електротех-
ничке школе Приједор 
промовисали су робот-
ску руку са програмом 
ласерског гравирања. 
- У нашој школи идемо 
према напретку. Увијек 
користимо неку нову 
технологију. Посјетио-
цима смо представили 
ласерко гравирање - 
рекао је ученик Љуби-
ша Вујчић.
Миле Вајкић, профе-
сор машинске групе 
предмета у Машинској 
школи, истакао је да 
су се ученици на Сајму 
представили изложбом 
иновативне наставе, 
односно свих материја-
ла које користе у тој на-
стави.
- У свим стручним пред-
метима настоји се пот-
кријепити теоретска 
настава иновативним 
методама, па тако ко-
ристим роботику, меха-
тронику и ЦНЦ техно-
логију - рекао је Вајкић 
додајући да постоји 

велико интересовање 
ученика Машинске 
школе за иновације.
Професор Високе шко-
ле “Бањалука колеџ” др 
Рајко Мацура рекао је 
да ова манифестација 
има за циљ да охрабри 
иновативност младих, 
али и примјену високих 
и савремених техноло-
гија у привреди. 
- Излагачи су били 
иноватори: од основ-
них и средњих школа 
до факултета, као и 
учесници из привреде. 
Првенствено смо по-
звали компаније које су 
присутне у Приједору. 
То је “Цромеx”, који се 
бави производњом мо-
тора , “Ист код”, “Медиа 
маркет” и други - рекао 
је Мацура и додао да је 
интерес локалне зајед-
нице да подржи овакве 
манифестације како би 
се повећала конкурент-
ност  привреде и омо-
гућио развој града. 
Градоначелник Прије-

дора Миленко Ђаковић 
рекао је да је Приједор 
град који има много 
младих иноватора, по-
себно у Машинској и 
Електротехничкој шко-
ли.  
- Природно је да један 
од факултета БЛK из 
Бањалуке организује 
овдје Сајам иновација. 
Тиме подстичемо мла-
де људе који се баве 
иноваторством да на-
ставе да то раде. Сав-
ремено доба захтијева 
све више иновација у 
новим технологијама. 
Морамо ухватити корак 
са развијеним свијетом, 
а Приједор има много 
паметних младих људи 
које треба усмјерити да 
би се и даље активно 
бавили инвоаторством 
и помагали привреду у 
Приједору, а вјероватно 
и шире - поручује гра-
доначелник Миленко 
Ђаковић.

НОВИ МОСТ У ПУХАРСКОЈ
Настављена санација мостова 

Приједорски Рибњак “Саничани” некада је био једно од најуспјешнијих 
предузећа на овим просторима. Прије неколико дана Правобранила-
штво Републике Српске поднијело је приједлог за отварање стечајног 
поступка овог предузећа, док је Окружни суд у Приједору донио одлуку 
о предстечајном поступку

Уништавање овог предузећа почело је његовом приватизацијом, а влас-
ничку структуру тренутно чини око 800 акционара, од којих је већински 
Радојица Ратковић, са 52 одсто власништва и “Нова банка”, с обзиром 
да хипотекарни кредит није на вријеме враћен. Некада се из рибњака 
изловљавало и око 1.500 тона рибе.

Некада врло успјешно предузеће

Гордан Пушац, бивши радник 

Ђаковић: Постоји 
могућност да Град 

купи Рибњак

П. Ш.  

У Приједору одржан Сајам 
иновација и нових технологија

У организацији Високе школе “Бањалука колеџ” и под по-
кровитељством Града Приједора одржан је Сајам инова-
ција и нових технологија. Поред ученика средњих школа, 
учествовао је  један број привредних субјеката са својим 
иновацијама

П. Ш.  
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Тим поводомТим поводом

Крај прошле године није обиље-
жен дефицитом у градском 
буџету, како то неки покушавају 
да представе, тврди Биљана 
Малбашић, члан Предсједништ-
ва Градске организације и члан 
Главног одбора Демократског 
народног савеза. Демантовала 
је информације да је Град При-
једор остао дужан пружаоцима 
услуга, јер како каже, ово је јед-
на од локалних заједница која је 
препознатљива по томе да на 
вријеме извршава све обавезе. 
С обзиром да је пандемија ви-
руса корона утицала на пуњење 
буџета у овој години, градска 
Скупштина донијела је одлуку о 
краткорочном кредитном заду-
жењу. Иако су, према тврдњама 
Малбашићеве, испуњени сви 
услови за то, одговора ресорног 
министарства још нема. 
- Ми смо се свих ових година 
поносили стабилношћу буџета. 
Успјели смо и у овој кризној го-
дини превазићи све потешкоће. 
Краткорочно задужење је један 
од начина да се превазиђе ова 
тешка ситуација и да се побољ-
ша ликвидност буџета, како би 
и даље могли да сервисирамо 
све своје обавезе, а посебно оне 
које не могу чекати. Нисмо доби-
ли сагласност Министарства фи-
нансија, која нам је насушна по-
треба да би одржали ликвидност. 

Не знамо из којих је то разлога. 
Овим путем желим да поставим 
питање министрици финансија, 
који је то разлог због којег Град 
Приједор није добио сагласност 
за кредитно задужење, када је 
испунио све потребе за ту по-
зајмицу. Ја нећу да вјерујем да 

Влада РС, Министарство финан-
сија и премијер желе да пошаљу 
ружну слику о граду Приједору - 
поручила је она.
Значајну улогу у друштву има 
и Одбор жена Градске органи-
зације ДНС-а, истакнуто је на 
конференцији за новинаре ове 

странке. Сматрају да су оне 
својим радом и залагањем до-
принијеле да ДНС буде пре-
познатљив као одговорна поли-
тичка партија.
- Жене су несебично учество-
вале у бројним активностима и 
подржавале друштвено-кори-

стан и хуманитарни рад. Бројне 
су активности на пружању по-
моћи социјално-угроженим поро-
дицама, даривању крви, обиље-
жавању разних манифестација и 
празника - рекла је Сања Муњи-
за, замјеник предсједника Одбо-
ра жена Градске организације 
ДНС-а Приједор. 
Јачање демократских принципа, 
те подизање свијести о значају 
културног, образовног и спорт-
ског сегмента, такође је један од 
циљева Одбора жена.
- Добру сарадњу остварили смо 
и са одборима жена на нивоу Ре-
публике Српске, али и одборима 
из других градова и на тај начин 
дали допринос јачању ДНС-а. 
Предузећа и јавне установе на 
чијем челу се налазе чланице 
ДНС-а  послују успјешно и могу 
да служе као примјер свим дру-
гим како се успјешно руководи 
једном установом - тврди Дијана 
Шобот, потпредсједник Одбора 
жена Градске организације ДНС-
а Приједор.
У ДНС-у осудили су, како кажу, 
неистините изјаве представника 
појединих политичких партија, 
који шаљу лошу слику из Прије-
дора. Овакве поруке се, додају, 
обично шаљу путем друштвених 
мрежа, али и појединих медија.

Oвo je пoсeбaн дaн зa 
бoрцe кojи су ствoри-
ли Рeпублику Српску и 
трeбa дa будe примjeр 
млaдимa, дa пaмтe oнe 
кojи су дoниjeли слoбoду 
српскoм нaрoду, рeкao je 
бoрaц 43. приjeдoрскe 
бригaдe Слaвкo Шврaкa.
- Нoви нaрaштajи трeбa 
дa увaжaвajу и пoштуjу 
жртвe кoje су пoднeсeнe 
зa ствaрaњe Рeпубли-
кe Српскe. Билa je тo 
вeликa бoрбa, у кojoj je 
23.000 бoрaцa угрaдилo 
живoтe у тeмeљe Ср-
пскe. Сjeћaњeм нa њих, 
мoжeмo сaмo дa oснa-
жимo нaшу oтaџбину - 
пoручиo je Шврaкa.
Сличнo мисли Бoгдaн Гу-
скић, кojи је рaт прoвeo 
кao бoрaц Пeтe кoзaрскe 
бригaдe. 
- Oмлaдинa трeбa дa 
чувa сjeћaњe нa пoги-
нулe бoрцe, aли и ми, 
њихoви сaбoрци, трeбa 
дa их спoмињeмo дoк 

смo живи - кaжe Гускић.
Рaмe уз рaмe сa бoр-
цимa ВРС били су и при-
пaдници пoлициje, кojи 
су учeствoвaли нa мнo-
гим рaтиштимa, рeкao je 
Гoрaн Гaврaнoвић, прeд-
сjeдник Mjeснe бoрaчкe 
oргaнизaциje ПУ При-
jeдoр. 
- Пoлициja из Приjeдoрa 
бoрилa се нa 36 рaтиштa 
ширoм РС. У тoj бoрби 
пoгинулo je 36 службe-
никa  нeкaдaшњeг ЦJБ 
Приjeдoр, a 126 њих 
je рaњeнo - рeкao je 
Гaврaнoвић.
Крoз oвe jeдиницe тoкoм 
Одбрaмбeнo-oтaџбин-
скoг рaтa прoшлo je 
17.300 бoрaцa и нa крajу 
свoг рaтнoг путa, у сeп-
тeмбру 1995. године, 
приjeдoрскe бригaдe 
пoнoвo су брaнилe свoj 
грaд oд нeприjaтeљa, 
нaвeo je Зoрaн Прeдoje-
вић, прeдсjeдник Бoрaч-
кe oргaнизaциje грaдa 

Приjeдoрa.  
- Приjeдoрскe рaтнe 
бригaдe су зa ствaрaњe 
Рeпубликe Српскe дaлe 
574 живoтa приjeдoр-
ских бoрaцa и 68 бoрaцa 
из других oпштинa. Дaн 
je oвo кaд eвoцирaмo 
успoмeнe нa нaшe рaт-
нe другoвe и пaлимo 
свиjeћe зa пoкoj душa 
пoгинулих бoрaцa. Зa-
клињeмo сe дa никaд 
нeћeмo зaбoрaвити зa 
штa су oни пoгинули - 
рeкao je Прeдojeвић.
Дaн приjeдoрских jeдини-
цa je дaн сjeћaњa нa пo-
гинулe бoрцe и нa чaсну 
и jунaчку бoрбу нajхрa-
бриjих српских синoвa, 
пoручиo je грaдoнaчeл-
ник Приjeдoрa Mилeнкo 
Ђaкoвић.
- Oвo je дaн кaд мoжeмo 
гoвoрити o слaви при-
jeдoрских jeдиницa, 
aли и чaсти, jeр су нa 
рaтиштимa чувaли и 
живoтe нeприjaтeљa, 

aли приje свeгa свoje 
нejaчи. Oвaj пут je oвjeн-
чaн слaвoм, aли нa њeму 
je, нaжaлoст, oстaлo 
пунo пoгинулих бoрaцa и 
рaтних вojних инвaлидa 
- изjaвиo je грaдoнaчeл-
ник. 
Брojнe дeлeгaциje пoлo-
жилe су виjeнцe испрeд 
цeнтрaлнoг спoмeн-
oбиљeжja бoрцимa пoги-
нулим у прoтeклoм рaту, 
a виjeнци су пoлoжeни и 
код спoмeника дoктoру 
Mлaдeну Стojaнoвићу, тe 
у спoмeн-сoби у Кaсaр-
ни “Жaркo Згoњaнин”. 
Свиjeћe су зaпaљeнe 
у спoмeн-oбиљeжjу 
“Кaмeни цвиjeт”, у кojeм 
су уклeсaнa имeнa пo-
гинулих бoрaцa из При-
jeдoрa. Дaн приjeдoр-
ских рaтних jeдиницa 
пoпрaћeн je пригoдним 
прoгрaмoм, кao и дe-
филeoм приjeдoрских 
мoтoциклистa. 

ДНС: ПРОШЛА ГОДИНА НИЈЕ ЗАВРШЕНА ДЕФИЦИТОМ 

РATНИ ПУT OВJEНЧAН СЛAВOM
Дaн приjeдoрских бригaдa

Полагањем вијенца и 
паљењем свијећа на Цен-
трално спомен-обиљежје 
«За крст часни» у суботу су 
припадници Извиђачко-ди-
верзантске јединице “Мајор 
Зоран Карлица» обиљежили 
дан своје јединице и прије-
дорских бригада. Драгољуб 
Росић, помоћник командан-
та  јединице «Мајор Зоран 
Карлица», подсјетио је да је 
ово била ударна јединица 43. 
ПМБ и да овим окупљањем 
њени припадници желе очува-
ти сјећање на пређени ратни 
пут и свог командира.
- Били смо ударна јединица 
43. моторизоване бригаде, 
састављена од извиђача и по-
лиције, да бисмо касније пре-
расли у извиђачко-диверзант-
ску јединицу која је прошла 
сва ратишта и рат окончала 
одбраном Приједора - рекао 
је Росић.

Дарко Качавенда, припадник 
Извиђачко-диверзантске једи-
нице “Мајор Зоран Карлица” 
и организатор окупљања, по-
носан је на то што је рат про-
вео у јединици мајора Зорана 
Карлице.
- Наш задатак је био да шти-
тимо народ. Успјешно смо то 
одрадили, због чега смо по-
носни - рекао је Качавенда.
Зоранов син Душко Карли-
ца рекао је да сваке године 
присуствује дружењу бораца 
ове јединице, захваливши се 
њеним припадницима који 
обиљежавају сјећање на ње-
говог оца. Окупљање припад-
ника ове јединице траје већ 
годинама и биће, како тврде, 
настављено да би се очувале 
успомене на њихов ратни пут 
и херојство првог команданта 
мајора Зорана Карлице.

ПОНОСНИ НА 
СВОЈ РАТНИ ПУТ

Извиђачко-диверзантска 
јединица “Мајор Зоран Карлица”

П. Ш.  

Сваке године полагање вијенаца испред спомен-обиљежја

На Малу Госпојину, 21. септембра,  oбиљeжeнa је 29. гoдишњицa oд фoрмирaњa 
Пeтe кoзaрскe бригaдe, 43. приjeдoрскe мoтoризoвaнe бригaдe и двиje бригaдe 
Mинистaрствa унутрaшњих пoслoвa РС из Приjeдoрa. Oбиљeжaвaњe Дaнa при-
jeдoрских рaтних jeдиницa пoчeлo je служeњeм пaрaстoсa кoд спoмeн-oбиљeжja 
„Зa крст чaсни“

З. Ј.

Б. Дакић
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Републички штаб за ванредне 
ситуације продужио је до 12. 
октобра све досадашње превен-
тивне мјере којимa се забрањују 
сва јавна окупљања у групама 
већим од 50 лица, попут свад-
би, сахрана, с циљем превен-
ције ширења вируса корона. 
Закључак Штаба ступа на снагу 
даном доношења, саопштено 
је из Бироа Владе за односе са 
јавношћу. Прецизирано је да се 
ограничење јавног окупљања у 
групама већим од 50 лица не од-
носи на рад угоститељских обје-
ката, односно број лица која ће 
моћи да бораве у угоститељским 
објектима зависиће од површине 
објекта. Угоститељски објекти, 
биоскопи, позоришта, музеји и 
слично дужни су да организују 
рад уз примјену епидемиолош-
ких мјера које је прописао Инсти-
тут за јавно здравство Републике 
Српске, са посебном пажњом на 
ограничење броја лица у објекту, 
у зависности од површине про-
стора и уз обавезно поштовање 
прописане физичке дистанце. 
До 12. октобра ограничен је рад 
угоститељским објектима за ис-
храну и пиће од 6.00 часова до 
поноћи. Уводи се обавеза угости-
теља и пружаоца услуга у обла-
сти културе и умјетности /музеја, 
биоскопа, позоришта и слично/ 
да на улазу у објекат постави об-
авјештење о укупном броју лица 
која могу боравити у објекту у од-
носу на његову површину. Облик 
и садржај обавјештења дефини-

саће Институт за јавно здравство 
Републике Српске. Осим доса-
дашњег надзора од Републичке 
управе за инспекцијске послове 
и Комуналне полиције, надзор 
над спровођењем овог закључка 
вршиће и припадници Министар-
ства унутрашњих послова /МУП/ 
Републике Српске. Субјекти који 
врше регистровану дјелатност 
дужни су да услове за обављање 
дјелатности прилагоде мјерама 
које је прописао Институт за јав-
но здравство Републике Српске 
и могу самостално обављати 
дезинфекцију пословних просто-
рија. Републички органи управе, 
органи јединица локалне само-
управе и остали субјекти који 
врше јавна овлаштења дужни 
су организовати рад са грађани-
ма тако да на улазу у службене 
просторије ограниче број особа 
које истовремено могу ући и бо-
равити, те обавезу одржавања 
растојања од најмање два метра, 
уз благовремено предузимање 
мјера дезинфекције и појачане 
хигијене. Потребно је омогући-
ти рад шалтер сале и матичне 
службе у јединицама локалне 
самоуправе уз обезбјеђење фи-
зичке провидне баријере на рад-
ном мјесту која пружа довољну 
заштиту запосленом и корисни-
ку. Надзор над примјеном овог 
закључка спроводе МУП, Репу-
бличка управа за инспекцијске 
послове посредством надлеж-
них инспектора и инспектора у 
саставу јединица локалне са-

моуправе, Комунална полиција. 
Јединице локалне самоуправе 
дужне су да своје акте усагласе 
са овим закључком, а у случају 
погоршане епидемиолошке ситу-
ације да на свом подручју донесу 
рестриктивније мјере у односу на 
оне утврђене овим закључком. 

ОПОРАВИЛО СЕ ВИШЕ 
ОД 18.000 ЗАРАЖЕНИХ, 
ПРЕМИНУЛО 770 ЛИЦА

У БиХ вирусом корона заражено 
је 25.521 особа, опоравило се 
18.109, док их је од посљедица 
заразе преминуло 770, подаци су 
Министарства цивилних послова 
у Савјету министара. У Феде-
рацији БиХ потврђено је 16.445 
случаја заразе, Републици Ср-
пској 8.771, а у Брчко дистрикту 
305. Активних случајева заразе 
вирусом корона у ФБиХ је 6.642, 
у Републици Српској 2.798, те 
Брчко дистрикту осам. Према 
пресјеку направљеном у поне-
дјељак у 12.00 часова, у ФБиХ 
се опоравило 12.152 људи, у Ре-
публици Српској 5.681, а у Брчко 
дистрикту 276. У ФБиХ је преми-
нуло 457 лица, у Републици Ср-
пској 292, а у Брчко дистрикту 21. 
На вирус корона у БиХ је укупно 
тестирано 224.569 лица, од којих 
145.811 из ФБиХ, 75.158 из Репу-
блике Српске, те 3.600 из Брчко 
дистрикта.

 

- Наше комисије ће изаћи 
на терен и обићи корисни-
ке, јер има оних који су у 
стању социјалне потребе и 
нису у могућности да угра-
де грађевински материјал, 
тако да ће те категорије 
добити финансијску помоћ 
за радове. Надам се да 
ће сличну ствар урадити 
и представници Градске 
управе Приједор - рекао је 

министар Рамић.
За Амира Драгановића 
из Козарске Дубице ова 
донација значи много. 
Како каже, без помоћи 
федералног министарст-
ва његова породица не 
би успјела привести крају 
изградњу свог стамбеног 
објекта.
- Већ пар година траје 
изградња. Надам се, у 
скорије вријеме, да ћемо 
уградити овај материјал 
и коначно уселити у своју 
кућу - рекао је он. Осим ко-

рисника, уговоре су потпи-
сали представници Града 
Приједора и општина Нови 
Град, Козарска Дубица и 
Костајница. Замјеник гра-
доначелника Приједора 
Александар Миљуш рекао 
је да је ово наставак објек-
тивне сарадње између 
Приједора и овог феде-
ралног министарства. 
- Задатак нам је да одре-
димо особу која ће да 
прати спровођење овог 
споразума заједно са 
представником федерал-

ног министарства. С дру-
ге стране, да омогућимо 
приступ тим грађевинским 
парцелама, како би се 
извршила обнова стам-
бених јединица - додао је 
Миљуш. 
У Приједору су потписани 
и уговори са четири млада 
корисника са подручја гра-
да, који ће одрадити при-
правнички стаж у неким од 
приједорских предузећа. 

Ријеч је о четворо-
валентној вакцини 
која има шири спек-
тар заштите. Како је 
раније потврдила за 
наш медиј, Милица 
Отковић, начелник 
Хигијенско-епиде-
миолошке службе 
Дома здравља При-
једор, очекује да 
ће са вакцинацијом 
против сезонског 
грипа кренути сре-
дином октобра. 
- Све то зависи од 
Института за јавно 
здравство и Фонда 
који набављају вак-
цине. Ове године, 
колико сам чула од 
колега епидемио-
лога, потражња за 
овом вакцином је 
доста већа по до-
мовима здравља. 
Сходно томе, и ми 

смо тражили већу 
количину за кате-
горије које су осло-
бођене плаћања, 
надајући се већем 
одзиву. Што се тиче 
Дома здравља и 
комерцијалних вак-
цина, кренули смо 
у процес набавке. 
Грађани ће о свему 
бити благовремено 
обавијештени - до-
дала је др Отковић.
Приједорчани са 
којима смо разгова-
рали, ипак су скеп-
тични.
- Нисам се никад 
вакцинисала против 
сезонског грипа, не 
знам да ли ћу. Про-
тив ковида никако. 
Не долази у обзир 
- рекла нам је једна 
наша суграђанка.
- Нећу се вакцини-

сати. Ја се здраво 
храним и то је нај-
боља вакцина. А 
вакцинација против 
ковида поготово. 
Шта ми знамо шта 
они муте, и овај 
ковид су смутили, 
а шта би још у ту 
вакцину смутили. 
Већина људи у то 
не вјерује - каже још 
један наш саговор-
ник. 
Приоритетне групе 
ће, као и до сада, 
имати право на 
бесплатну вакцину, 
коју ће примати у 
домовима здравља. 
Грађани који немају 
право на бесплатну 
вакцину, моћи ће да 
је приме у Институ-
ту за јавно здравст-
во РС. 

ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА 
ДЕВЕТ ПОВРАТНИЧКИХ ПОРОДИЦА

Лауреату је награду уру-
чио градоначелник Прије-
дора Миленко Ђаковић, 
рекавши да је ово први пут 
да се то признање, због 
пандемије вируса корона, 
уручује ван Приједора и 
Козаре.
- Неизмјерно нам је жао 
што Вас нисмо могли уго-
стити на Козари и у Прије-
дору, али смо срећни што 
то можемо да урадимо 
у храму српске науке и 
умјетности - истакао је Ђа-
ковић. 
Ђаковић, који је и пред-
сједник Организационог 
одбора “Књижевних су-
срета на Козари”, једне 
од најстаријих књижевних 
манифестација у региону, 
захвалио је САНУ за подр-
шку. Он је, подсјетивши на 
историјат и значај те књи-
жевне манифестације, из-

разио задовољство што су 
међу 35 лауреата, од којих 
је први био Бранко Ћопић, 
њих 11 чланови САНУ. 
Ђаковић је лауреату уру-
чио и новчани дио награ-
де и статуету “Љубијски 
рудар”, у име компаније 
“Арселор Митал” Прије-
дор која је традиционални 
спонзор награде Сусрета. 
О овогодишњем лауреа-
ту једногласно је одлучио 
жири, чији је предсједник 
Мило Ломпар представио 
књижевни рад Михаило-
вића, те истакао да народ 
Козаре ову награду уру-
чује великом писцу српске 
књижевности. Михаило-
вић је захвалио за велико 
признање, наводећи да је 
у Приједору био два пута - 
као продавац књига и као 
службеник циркуса “Ад-
рија”.

- Приједорчани су на мене 
оставили најбољи утисак и 
најтоплије им захваљујем 
за награду - рекао је Ми-
хаиловић новинарима, 
изразивши задовољство 
што су га се Приједорчани 
сјетили.
“Књижевни сусрети на Ко-
зари” се, са прекидом због 
посљедњег рата, одржа-
вају од 1964. године. Одр-
жавани су под називом Су-
срет младих пјесника БиХ 
“Козара”, а под данашњим 
називом и уз учешће 
афирмисаних књижевни-
ка бивше државе од 1978. 
године. Исте године уста-
новљена је и књижевна 
награда Сусрета под нази-
вом “Скендер Куленовић”. 
Скендер Куленовић рођен 
је 2. септембра 1910. годи-
не у Босанском Петровцу, 
а преминуо је 25. јануара 
1978. године у Београду. 
Због великог књижевног 
доприноса изабран је 16. 
децембра 1965. године 
за дописног члана САНУ, 
а 21. марта 1974. године 
за њеног редовног члана. 
Први пут у току дугого-
дишњег постојања Сусре-
ти, због пандемије вируса 
корона, неће бити одржа-
ни као уобичајено на Ко-
зари и у Приједору, него ће 
сви догађаји и предвиђени 
учесници бити снимани и 
постављени на сајтовима 
“Књижевних сусрета” и 
Града Приједора, те еми-
товани на неким телеви-
зијама.

НАГРАДА “СКЕНДЕР КУЛЕНОВИЋ” 
УРУЧЕНА ДРАГОСЛАВУ МИХАИЛОВИЋУ

Републички штаб за ванредне ситуације
СВЕ МЈЕРЕ ПРОДУЖЕНЕ 

ДО 12. ОКТОБРА

Федерални мини-
стар расељених 
особа и избјеглица 
Един Рамић потпи-
сао је у Приједору 
уговоре о додјели 
грађевинског ма-
теријала са девет 
повратничких по-
родица из Прије-
дора, Новог Града, 
Козарске Дубице и 
Костајнице. Вријед-
ност уговора је око 
120.000 КМ

Награда “Скендер Куленовић - Књижевни 
вијенац Козаре” уручена је у петак акаде-
мику Драгославу Михаиловићу на свеча-
ности у згради Српске академије наука и 
уметности /САНУ/ у Београду

СРНА

Настављена објективна сарадња Града 
Приједора и федералног министарства 

За Амира Драгановића донација значи много М. Шодић

Епидемиолози упозоравају да је вакцинација про-
тив сезонског грипа потребнија више него икад, како 
бисмо избјегли поклапање овог и корона вируса. За 
разлику од прошле, Институт за јавно здравство Ре-
публике Српске ове године набавио је нешто веће 
количине вакцине, с обзиром на актуелну епидемио-
лошку ситуацију 

Вакцинација против сезонског грипа

СТРУКА ЈАСНА, 
ГРАЂАНИ СКЕПТИЧНИ

М. ШодићСРНА

Са свечаности у Београду
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Тим поводом Тим поводом

AРЛOВ И ЂAКOВИЋ OБИШЛИ 
ХУMAНИTAРНУ ИЗЛOЖБУ

Од друге половине априла до 
средине августа, више од сто-
тину младих људи прве гене-
рације Плаyгроунда Агенције 
за економски развој града При-
једора „ПРЕДА-ПД“ изучавали 
су програмске језике и ала-
те за графички дизајн, аудио 
и видео-продукцију у оквиру 
пројекта „Be creative, be better“. 
Размјењујући мишљења и по-
крећући дијалог између мла-
дих кроз посебну компоненту 
пројекта, тј. Storytelling радио-
нице, пројекат је показао да се 
млади врло брзо активирају и 

стварају заједницу која учи, ко-
муницира и скупа ствара када 
се њихове идеје, очекивање и 
циљеви уклопе. Током курсева 
и Storytelling радионица, уз по-
моћ фотографије, видео-сни-
мака, анимације, звука, музике 
и текста полазници су причали 
своју дигиталну причу на теме 
активизма младих, образовања, 
шта су научили током пројекта 
и како виде процес дигиталне 
трансформације у заједници. 
Проблем незаинтересованости 
младих, недовољна подршка и 
недостатак ресурса су неки од 

кључних евидентираних про-
блема у граду Приједору, али 
општи закључак јесте да млади 
морају да вјерују да њихова ак-

тивност мијења ствари набоље 
или да доноси неко примјењиво 
знање које их лично и креатив-
но мотивише да мијењају себе 
и свој град. Резултати њиховог 
рада у виду storytelling филма 
биће представљени на Теле-
визији Приједор и кроз Youtube 
канал Агенције за економски 
развој града Приједора „ПРЕ-
ДА-ПД“. Њихова дигитална 

прича ће нам показати да су 
млади не само они који уче, 
већ и они од којих ми можемо 
много научити, саопштено је 

из Агенције „ПРЕДА“. Пројекат 
"Be cerative be better" се реали-
зује захваљујући подршци про-
грама Bosnia and Herzegovina 
Resilience Initiative (BHRI), који 
спроводи Међународна орга-
низација за миграције (IOM), уз 
финансијску подршку Америчке 
агенције за међународни развој 
(USAID).

Storytelling радионице у оквиру пројекта „Be creative, be better“
ДИГИТАЛНА ПРИЧА МЛАДИХ 

Дoсaд je нa oвoj хумa-
нитaрнoj aукциjи прoдaнo 
шeст сликa, a нoвaц oд 
прoдaje биће искoриштен 
зa нaстaвaк грaдњe днeв-
нoг цeнтрa зa дjeцу сa 
пoтeшкoћaмa у рaзвojу. 
Mилoрaд Aрлoв, прeд-
сjeдник Oдбoрa зa пoмoћ 
Србимa нa Кoсoву и Meтo-
хиjи, зaхвaлиo сe грaђa-
нимa Приjeдoрa и Грaдскoj 
упрaви на учeшћу у aкциjи, 
кao и свим сликaримa  кojи 
су уступили свoja дjeлa.
- Зaдoвoљни смo, jeр oвo 
je пeтa излoжбa у Рeпу-
блици Српскoj, a прoдaнo 
je прeкo 30 сликa. Свaкa 
мaркa биће уложена у 
изгрaдњу цeнтрa. Нaшe 
хумaнитaрнe aктивнo-
сти нaстaвићeмo и крoз 
срeдњe шкoлe, тe путeм 
хумaнитaрнoг брoja 1412 
кojи ћe бити aктивaн oд 1. 
oктoбрa - рeкao je Aрлoв. 
Зa зaвршeтaк Цeнтрa 
нeдoстaje нeштo мaњe 
oд 70.000 eврa, нaвeo je 
Aрлoв, нaпoмeнувши дa 
oчeкуje дa ћe oбjeкaт бит 

зaвршeн дo крaja гoдинe. 
- Пoзивaм лoкaлнe зajeд-
ницe, институциje, jaвнa 
и привaтнa прeдузeћa дa 
пoмoгну нa oвaj нaчин: 
они кojи мoгу, jeр свjeсни 
смo eкoнoмскe ситуaциje. 
Вjeруjeм дa ћeмo 
нaпрaвити вeлики 
успjeх у oснoв-
ним и срeдњим 
шкoлaмa, гдje 
ћe учeници 
мoћи jeд-
нoм мaркoм 
пoмoћи из-
грaдњу днев-
ног цeнтрa 
- изjaвиo je Aр-
лoв. 
Грaд Приjeдoр 
сe oд првoг трeнут-
кa укључиo у oву aкциjу, 
уплaтивши 5.000 КM зa 
изгрaдњу днeвнoг цeнтрa, 
a пoтoм je oргaнизoвaнa 
и хумaнитaрнa излoжбa, 
рeкao je грaдoнaчeлник 
Приjeдoрa Mилeнкo Ђaкo-
вић, пoзивajући oнe кojи 
су у мoгућнoсти, дa купe 
прeoстaлe сликe.

- Кao хумaнo друштвo, 
мoрaмo тo пoкaзaти и 
дjeлимa, a нe сaмo риje-
чимa. Иaкo je шeст сли-
кa прoдaнo, пoзивaм свe 
влaсникe прeдузeћa из 

П р и -
jeдoрa 

и 

љ у д e 
кojи вoлe 

умjeтничкa дjeлa, дa дoђу, 
пoглeдajу излoжбу и дa 
купe joш сликa. Овo je дaр 
oд срцa, oвo je бoжиjи дaр 
- рeкao je грaдoнaчeлник.
Прoдajнa излoжбa бићe 
oтвoрeнa дo крaja мjeсeцa. 

Предвиђена је набавка 20 
пластеника површине 100 
квадратних метара са си-
стемом за наводњавање, 
садница за прву сезону, 
као и обука корисника. 
Према ријечима Татјане 
Марић, шефа Одсјека за 
пољопривреду у Градској 
управи Приједор, овим 
програмом пружа се подр-
шка незапосленим, со-
цијално и материјално уг-
роженим лицима, женама 
и младима. 
- На овај начин покушава-
мо да економски, колико 
можемо, оснажимо рурал-
на подручја. Донатор и 
Градска управа Приједор 
стимулишу овај начин на-
бавке плаћањем 80 одсто 
трошкова по пластенику, 
тако да би по једном ко-
риснику трошак био 540 
КМ - појаснила је она. За-
интересовани могу да се 
пријаве до 15. октобра, а 
са радом на терену кре-
нуће се након пријавног 
рока. 

- Корисници који буду дио 
овог програма, не само 
што ће произвести за своје 
потребе, већ ће научити 
да се боље организују у 
овом виду производње и 
створити услове за проши-
рење. То је, на крају краје-

ва, и циљ, да би обезбије-
дили тржишне вишкове од 
којих би могли да живе, а 
не само да задовољавају 
потребе свог домаћинст-
ва. Посљедњих шест годи-
на радимо овакве и сличне 
пројекте. Извршили смо 

детаљан теренски обила-
зак корисника и имамо по-
зитиван ефекат - додала је 
Марићева.
Јавни позив је објављен у 
прошлом броју “Козарског 
вјесника” и на сајту Града 
Приједора. За све додатне 

информације грађани се 
могу обратити Одјељењу 
за привреду и пољопри-
вреду или телефонски 
052/211-400, 245-143 и 
245-194.

Полицијска 
управа 

Приједор

ПОЈАЧАНА 
КОНТРОЛА 

БРЗИНЕ
 ВОЖЊЕ

На подручју Полицијске упра-
ве Приједор, у оквиру кампање 
“Заштитимо дјецу у саобраћају”, 
јуче је почела појачана контрола 
учесника у саобраћају, са акцен-
том на контролу брзине вожње. 
Акција ће се спроводити до не-
дјеље, 27. септембра, на подру-
чју Приједора, Козарске Дубице 
и Новог Града, а брзину вожње 
контролисаће три уређаја “Тру-
Кам”, наводи се у саопштењу из 
приједорске Полицијске управе. 
Из ове управе апелују да сви 
грађани поштују саобраћајна 
правила и прописе, јер тако 
доприносе, како својој, тако и 
безбједности других учесника у 
саобраћају.

СРНА

Пластеници за 20 корисника
ЈАВНИ ПОЗИВ ОТВОРЕН 

ДО 15. ОКТОБРА 

Град Приједор објавио је јавни позив за програм подршке поди-
зању пластеника. Ријеч је о пројекту којим су осигурана донатор-
ска средства Хуманитарне организације “Muslim Aid” из Сараје-
ва и Града Приједора, уз суфинансирање корисника до 20 одсто 

М. Шодић

Пластеничка производња на 
подручју Приједора у експанзији

Татјана Марић: 
економски оснажити рурална подручја

Прeдсjeдник Oдбoрa зa пoмoћ Србимa нa Кoсoву и Meтoхиjи 
Mилoрaд Aрлoв и грaдoнaчeлник Приjeдoрa Mилeнкo Ђaкo-
вић oбишли су хумaнитaрну прoдajну излoжбу сликa у Mузejу 
Кoзaрe. Сав прихoд нaмиjeњeн је зa изгрaдњу Днeвнoг цeнтрa 
„Пoдржи мe - 9. jaнуaр“ у Кoсoвскoj Mитрoвици

Зa зaвршeтaк 
Цeнтрa нeдoстaje 

нeштo мaњe oд 70.000 
eврa, нaвeo je Aр-

лoв, нaпoмeнувши дa 
oчeкуje дa ћe oбjeкaт 

бит зaвршeн дo 
крaja гoдинe. 

З. Ј.
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Друштво Друштво

Корона је пролонгирала бројне 
пројекте Агенције локалне де-
мократије. Онемогућена је раз-
мјена ученика између Приједора 
и Трента, а није реализован ни 
пројекат “Приједор, град мура-
ла”. Ипак, бројне активности, 
упркос ванредној ситуацији, нису 
изостале. Једна од њих је опре-
мање кабинета за практичну 
наставу у Пољопривредно-прех-
рамбеној школи. 
- Циљ нам је да то завршимо до 
краја новембра. Такође, имамо 
трогодишњи пројекат, у којем 
имамо подршку микрокредит-
них предузећа, односно Микро-

кредитног друштва “Таурус”, а 
средства су обезбијеђена за 
пољопривредне произвођаче, 
али и мале предузетнике, који 
под повољним условима могу да 
добију средства за започињање 
предузетничких активности. 
Циљ микрокредитног фонда је 
да омогући младим предузет-
ницима одржив и дуготрајан 
кредит- рекао је Драган Дошен, 
делегат Агенције локалне демо-
кратије. 
Због тренутне епидемиолошке 
ситуације, отежана је сарадња 
са партнерима из Италије. Ко-
муникација са њима одвија се 

путем скајпа и других мрежа. 
Циљ је да се реализује што више 
пројеката који су од значаја за 
локалну заједницу.
- При крају смо привели прву 
фазу пројекта инсталирања кон-
тејнера у десет основних школа 

у Приједору, гдје смо поставили 
контејнере за прикупљање пла-
стичног отпада, а договорено је 
и прикупљање папира, који ће 
се достављати фирми која отку-
пљује сав тај материјал - додао 
је Дошен.
Захваљујући овој агенцији, све 
приједорске основне и средње 
школе добиле су бесконтактне 
топломјере, а у плану је и набав-
ка доставног возила за потребе 
Дјечијег вртића “Радост”. Такође, 
кроз бројне пројекте протеклих 
година прошло је доста младих, 
који су се запослили захваљујући 
стеченим знањима. Двоје таквих 
ради управо у Агенцији локалне 
демократије.
- Један наш трогодишњи проје-
кат, односно планирање локал-
ног развоја је плод пројекта из 
2017. године, који се зове “Пар-
тиципативно планирање локал-
ног економског развоја”, гдје смо 

имали 15-ак младих људи. Двоје 
је остало да ради код нас, прво 
као волонтери, а сада су и запо-
слени, тако да нас је сада четво-
ро - истакла је Слађана Миље-
вић, асистент координатора 
Удружења “Програм Приједор”.
У овој агенцији поносни су и на 
пројекат “Монументал 9”, који 
проводе у сарадњи са агенција-
ма из региона, а чији је циљ 
промоција туризма и културно-
историјског насљеђа из Другог 
свјетског рата. Сви пројекти ове 
невладине организације подржа-
ни су од стране Градске управе.

Агенција локалне демократије реализовала бројне пројекте

ПОДРШКА ГРАДА НЕ ИЗОСТАЈЕ

Б. Дакић

У оквиру практичне на-
ставе у Пољопривред-
но-прехрамбеној школи 
у Приједору ученицима 
пољопривредне струке 
презентује се процес уз-
гоја ратарских култура, 
прије свега кукуруза и стр-
них житарица. Тај дио пра-
ктичне наставе обавља 
се на школском имању. 
Површина школске еконо-
мије намијењене ратарској 
производњи износи четири 
хектара, гдје се углавном 
обавља смјена кукуруза и 
стрних житарица: пшенице 
и јечма, зависно од потре-
бе да се ученицима пока-
же начин узгајања ових 
пољопривредних култура.
Такође, по ријечима Гора-
на Аничића, професора 
стручних предмета и пра-
ктичне наставе, ученици се 
током школовања упознају 
и са производњом хељде, 
соје, кромпира и других 

култура. Под кукурузом су 
се ове године нашла два 
хектара.
- Тренутно смо на парцели 
гдје се налази кукуруз који 
је у доста добром стању. 
Очекујемо солидне прино-
се између 600 до 800 кило-
грама по дунуму, односно 
од 6 до 8 тона по хектару. 
Практикујемо да радимо 
огледе да бисмо могли 
презентовати ученицима 
како се која врста кукуруза 
понаша у току вегетације: 
какви су му приноси, како 
се понаша за вријеме суше 
или кишних периода - на-
вео је Аничић.
Након убирања кукуруза, 
професори и ученици ис-
питују његову влажност, 
утврђују приносе, квалитет 
и анализирају примијење-
не агротехничке мјере. 
- На нашим парцелама 
ученици обављају све аг-
ротехничке операције: од 

основне обраде земљишта 
до ђубрења, заштите и 
бербе. Нажалост, ове го-
дине ученици су само об-
авили обраду земљишта, 
а онда је услиједио про-
блем с вирусом корона, 
тако да су професори мо-
рали сами обавити сјетву 
и заштиту парцела - каже 
Аничић.
Он је додао да је практич-
на настава ове школе са-
моодржива.
 - Настојимо да свеке годи-
не будемо у плусу. Нарав-
но, нема ту некакве велике 
добити и зараде, али циљ 
нам је обука ученика. Ове 
године ученици ће имати 
прилику заједно са нама 
обавити бербу, као и све 
оно што је даље везано 
након тога, а то је утврђи-
вање приноса, влажности 
и квалитета кукуруза - 
истакјао је Аничић.
Школа нема складиште 
за кукуруз па се он одмах 
са парцеле транспортује 
откупљивачу. Стога не че-
кају неку бољу цијену на 
тржишту. Како истиче Ани-
чић, срећом имају добру 
сарадњу са предузећем 
“ИМИ транзит” који им све 
количине откупи, а сред-
ства која зараде даље ко-
ристе за идућу сјетву и 
усавршавање ученика. 
Поред кукуруза, Пољо-
привредно-прехрамбена 
школа је, у оквиру практич-
не наставе на ратарским 
културама ове године за-
сијала и пожела око два 
хектара јечма који је, по 
ријечима Аничића, имао 
солидан принос. 

У Приjeдoру je у утoрaк 
oбиљeжeн Дaн бeз 
aутoмoбилa, пa су нa пaр 
сaти нeкe oд нajпрoмeт-
ниjих грaдских улицa билe 
зaтвoрeнe зa сaoбрaћaj 
чeтвeрoтoчкaшимa. Taкo je 
свaкoг сeптeмбрa, кaд сe у 
грaду нa Сaни oбиљeжaвa 
oвaj дaн. Диjeлoви улицa 
Aкaдeмикa Joвaнa Рaш-
кoвићa, Никoлe Пaшићa, 
Зaнaтскe и Свeтoсaвскe су 
нa трeнутaк били „слoбoд-
нa зoнa“ зa пjeшaкe и би-
циклистe. Meђу oнимa 
кojи су прoшeтaли кaкo 
би скрeнули пaжњу дa 
aутoмoбили имajу aлтeр-
нaтиву били су и oснoвци 
из шкoлскe сaoбрaћajнe 
пaтрoлe. Meђу њимa je 
биo  Лaзaр Tрaмoшљa-
нин, кojи кaжe дa je грaд 
љeпши и чистиjи сa мaњe 
aутoмoбилa.
- Moжeмo шeтaти улицaмa 
и вoзити бициклe. Лиjeпo 
je кaд нeмa звукa aутoмo-
билa - кaжe Лaзaр, кojи je 
вoзaчимa пoручиo дa буду 
oпрeзни у сaoбрaћajу.
Рaниjих гoдинa 
oбиљeжaвaњe oвoг дaнa 
билo je пoпрaћeнo брoj-

ним aктивнoстимa сa 
дaлeкo вeћим брojeм учeс-
никa, свe с циљeм дa се 
прoмoвишу aлтeрнaтивни 

видoви трaнспoртa, рe-
клa je Дрaгaнa Maцурa, 
рeфeрeнт Службe пoмoћи 
и инфoрмaциja Aутo-мoтo 
друштвa Приjeдoр. 
- У сaрaдњи сa Aутo-
мoтo сaвeзoм Рeпубли-
кe Српскe, и oвe гoдинe 
смo oбиљeжили Дaн бeз 
aутoмoбилa. У мaњeм 
oбиму, збoг eпидeмиoлoш-
кe ситуaциje, тaкo дa смo 
извeли сaмo jeдну шкoл-

ску сaoбрaћajну пaтрoлу, 
a риjeч je о учeницимa OШ 
„Дeсaнка Maксимoвић“ - 
рeклa je Maцурa. 

Дaн бeз aутoмoбилa 
oбиљeжaвa сe у oквиру 
Eврoпскe нeдjeљe мoбил-
нoсти, a oвe гoдинe тeмa je 
„Moбилнoст бeз зaгaђeњa 
зa свe“. Идeja je дa сe 
oхрaбрe лoкaлнe зajeдни-
цe ширoм Eврoпe дa прeд-
узму кoрaкe с циљeм дa 
Стaри кoнтинeнт пoстигнe 
нeутрaлaн oтисaк eмисиje 
штeтних издувних гaсoвa. 

OБИЉEЖEН ДAН
БEЗ AУTOMOБИЛA

Самоодржива практична настава
НА ИМАЊУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ 

РОДИО ШКОЛСКИ КУКУРУЗ

Једна од основних активности која је у фази ре-
ализације је микрокредитни фонд, који има за 
циљ да олакша приступ изворима финансирања 
за старт-ап предузећа и иновативне активности. 
Пројекат је намијењен предузетницима из Прије-
дора који желе покренути или проширити преду-
зетничку активност. Предност ће имати удружени 
предузетници, као и млади и жене. 

Запослени у Агенцији локалне демократије

Драган Дошен: 
Комуникација са 

Италијанима путем скајпа

Професор Горан Аничић 
на парцели кукуруза

П. Ш. З. Ј.

Три сата без аутомобила 

Мобилност без загађења за све, овогодишња тема
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Ослушкује:
Радомир Речевић

ТРЕЋЕ УХО

ВОДОРАВНО: 1. Сума, збир, 9. Врста падавине, 10. По-
пуларна група деведесетих година, 12. Главни град Ка-
наде, 14. Агенција за електронске комуникације (скр.), 
15. Пустињска животиња, 17. Младунче кобиле, 18. 
Други самогласник, 19. Становник Анадолије, 21. Нико-
ла Борота, 23. Главни град Грчке, 24. Саставни везник 
, 25. Шумска животиња, 27. Творац арке, 28. Треће и 
11. слово ћирилице, 29. Староегипатски бог, 31. Мајка 
Ромула и Рема, 32. Фигура у шаху, 33. Име глумца Мла-
дена, 34. Писање нота. 

УСПРАВНО: 1. Висинска тачка, 2. Усамљеност, 3. 
Сњежна маса у покрету, 4. Трећи самогласник, 5. Чет-
врто и 26. слово абецеде, 6. Иван од миља, 7. Име ко-
шаркаша Јокића, 8. Душа, 9. Један музички правац, 11. 
Нарочито добро пиће, 13. Спремиште алата, 16. Збогом 
(шп.), 20. Лична замјеница, 22. Дивље говедо, 26. Сиве 
боје, 28. Гимнастичарка Чеславска, 30. Оружани сукоб, 
31. Супротно паклу, 33. Ознака Кикинде, 35. Ознака 
угљеника.      

Р. Речевић

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ

На данашњи дан, 25. септем-
бра 1970. године, умро је ње-
мачки  књижевник Ерих Марија 
Ремарк. Рођен је у радничкој 
породици католичке вјероиспо-
вијести. Са 18 година одлази на 
фронт у Првом свјетском рату 
гдје је рањен. Године 1929. Ре-
марк објављује роман „На за-
паду ништа ново“. Ремаркова 
популарност нагло почиње да 
расте, а он у својим следећим 
дјелима најчешће описује ратне 
и поратне године. Године 1933. 
нацистички режим забрањује 
и спаљује Ремаркове књиге и 
покреће пропагандну кампању 
тврдећи да Ремарк вуче порије-

кло од француских Јевреја и 
да је презиме Ремарк у ствари 
„Крамер“ читано уназад. Ремарк 
се 1931. преселио у Швајцарс-
ку, а 1939. емигрирао је у САД 
са првом женом, да би 1947. 
Ремаркови постали пуноправни 
грађани САД. Пар се враћа у 
Швајцарску 1948. године, потом 
се разводе, а Ремарк се 1958. 
жени холивудском глумицом По-
лет Годард. Ерих Марија Ремарк 
умро је 1970. године у 72. години 
живота. 

Р. Р. 

ЗАНИМЉИВОСТИ
***

Уношењем омега 3 масних киселина у организам 
смањујете укупну смртност за 28, а изненадну ср-
чану смрт за 47 посто.

***
У 100 грама пуномасног млијека има 120 мг кал-
цијума, а у 100 грама  бадема чак 250 милиграма.

***
Све аминокиселине које граде протеине нашег 
тијела потичу из биљака, јер једино оне могу да 
користе азот из атмосфере или земље да би их 
произвеле.

***
У тијелу одраслог човјека налази се до 1,5 килогра-
ма калцијума, чији се највећи дио налази у костима 
(99%).

***
Срце је најважнији орган у нашем тијелу - на дан 
откуца 100 000 пута, а у току живота 2,5 милијарде 
пута.

***
Коса и нокти су творевине нашег организма које 
живе дуго и памте наш начин исхране.

1396 - Османска војска под 
командом Бајазита I потукла 
хришћанску војску под командом 
Жигмунда Лускембуршког у бици 
код Никопоља.
1493 - Кристифор Колумбо ис-
пловио из луке Кадиз на друго 
путовање у Нови свијет.
1943 - Совјетска Црвена армија 
у Другом свјетском рату осло-
бодила Смоленск, једно од по-
сљедњих значајних упоришта 
њемачких нацистичких снага на 
територији СССР.
1957 - Припадници Америчке 
армије допратили девет црних 
ученика у средњу школу у Литл 
Року, којој је наложено да преки-
не сегрегацију.
2005 - Грчка постаје првак Ев-
ропе у Београду, поставши тако 
прва земља која је истовремено 
првак старог континента у фуд-
балу и кошарци.
2016 - На данашњи дан у Репу-
блици Српској одржан референ-
дум чије је питање гласило “Да 
ли подржавате да се 9. јануар 
обиљежава и слави као дан Ре-
публике Српске?” Позитивно се 
изјаснило 99,81 одсто грађана 

Н
А

 Д
А

Н
А

Ш
Њ

И
 Д

А
Н

Рјешење из прошлог броја: калорика, пума, аванс, 
Агата, опат, к, Арета, ала, о, окамењен, вб, свила, и, 
арт, ико, мш, Тереза, тат, Изола, море, анамнеза. 

ПРАВО ПРВЕНСТВА  
И онај посао су опет добили други.

Ми смо имали дипломе, а они - препоруке.
 

НЕМОГУЋЕ МОГУЋЕ 
Шта се ово дешава?

Гладни, а сити свега. 

КОВИД 19 
Све болести су се, гле чуда, свеле само на једну! 

Сад се умире само од короне!?

ПУН КРЕВЕТ 
Не вјерујте рекламама.

И ваш кревет је добар, само да није празан. 

ЦРНИ ХУМОР 
Био је почаствован тек послије смрти!

Носили су га до гробља.

ПУНО И МАЛО 
Уби нас ова скромност.

Нама и за срећу не треба много него мало. 

Сјећање: Ерих Марија Ремарк, њемачки књижевник
КЊИГЕ ПРЕВЕДЕНЕ НА 58 ЈЕЗИКА

Ерих Марија Ремарк Наслов Ремарковог 
познатог романа

КИНО “КОЗАРА” - РЕПЕРТОАР
Од 24. до 30.09. 2020.
“10 дана без маме” - комедија - 18:00
“Краљ острва”- комедија, драма - 21:00
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Репортаже

Василије Пачариз, талентовани ученик приједорске гимназије

Василије Пачариз, ученик 
је трећег разреда Гимна-
зије “Свети Сава” у При-
једору и заљубљеник у 
умјетност. Пише поезију и 
бави се глумом. Недавно 
је написао текст посвећен 
народима који живе у Бос-
ни и Херцеговини, са јас-
ном поруком.  
- То је вапај једне мла-
де генерације за бољим 
временима. Ми желимо 
да мијењамо ствари. Оно 
што сам хтио да поручим 
тим текстом јесте да је 
наша држава најљепша 
на свијету, препуна богат-
става, најљепше климе на 
свијету, једна питома др-
жава, коју смо ми, односно 
наша власт, упропастили. 
Управо због те исте власти 
млади људи одлазе одав-
де - сматра Василије.
Властима поручује да не 
мисле само о себи, већ и о 
народу који представљају. 
- Порука младима је да 
остану овдје, да не иду 
никуда, јер једино ми, мла-
ди, имамо способности, 
жељу и вољу да мијења-
мо ствари, једини имамо 
могућност да мијењамо 
ствари набоље. Будућно-
сти за младе, у оваквим 
околностима, на нашим 
просторима нема. Ја своју 
будућност желим да видим 
овдје, али тренутно је не 
видим - каже он.
Ако упоредимо текст чији 
је он аутор са неким дјели-
ма насталим прије дваде-
сет, стотину и више година, 
можемо закључити да нам 
се историја понавља. 
- То је тачно, али велики 
проблем је што ми нема-
мо страног противника. Ми 
имамо домаћег противни-
ка, који се представља као 
домољуб и онај ко жели 
добро свом народу. Јохан 
Волфганг Гете је једном 
рекао да је најбезбрижнији 
поробљен човјек који тога 
није свјестан. Ми, нажа-
лост, живимо у том вре-
мену. Поробљени смо, а 
нисмо свјесни тога - за-
кључује наш саговорник 
и открива да је, бавећи 
се глумом, заволио пи-
сану ријеч.
- Глума ме је “натјерала” 
да читам, а онај ко чита, 
тај има жељу да искаже 
своје мишљење о не-
чему, а човјек који 
цијели живот про-
веде без свог 
става и 

мишљења је промашио 
живот. Ја пишем оно што 
мислим и никада нисам 
писао поезију да бих се 
некоме свидио, већ да 
искажем оно што осјећам. 
Реакције људи су по-
дијељене. Увијек имате 
људе који су ограничени 
на своје видике и не желе 
да виде ништа друго, али 
постоји и она група људи 
која ме подржава и жели 
да прочита оно што пишем 
- истиче Пачариз.
На Василија су поносни и 
његови професори. Он је, 
како тврди професор срп-
ског језика и књижевности 
Далиборка Стојанчић, уче-
ник за примјер. Одговоран, 
лојалан и веома таленто-
ван.
- Он много ради на себи. 
Мимо школе, Василије 
самостално ради на свом 
усавршавању. То је данас 
ријеткост. Пронаћи једну 
душу којој је битна умјет-
ност и која умјетност носи 
у души је велика врлина. 
Осим тога, Василије посје-
дује скромност и види се 
да је умјетност дио њего-
вог бића - истакла је она.
Планови овог младог, та-
лентованог Приједорча-
нина су да након средње 
школе упише Академију 
умјетности у Бањалуци, 
Одсјек глума. На даскама 
које живот значе већ има 
искуства, тако да вјерујемо 
да ће остварити свој сан.

Б. Дакић

- Глума ме је “натјерала” да читам, а онај ко чита, тај има жељу да искаже своје мишљење 
о нечему, а човјек који цијели живот проведе без свог става и мишљења је промашио живот

  “Здраво! Мерхаба! Помаже Бог! Хваљен Исус, граде Приједоре, државо Бос-
но. Државо неснађених, убогих, осакаћених, инвалида, самохраних мајки, 
оних несврстаних, дођоша, изгубљених, безизлазних, нестабилних, државо 
оних без основне јединице егзистенције-слободе. Поздрав, државо најљеп-
шег рељефа, климе, вода, природних богатстава. Поздрав, државо скромног 
живота, на сламчици. Још једном, поздрав, на којем год нам матерњем језику. 
Поздрав народу жуљевитих, тврдих надничарских руку и меког срца. Поздрав 
очевима у зеленим униформама, промрзлим на Мањачи, Козари, Мајевици и 
Романији. Поздрав мајкама и сестрама почупаних коса и изгребаних лица које 
је живот научио да буду мушкарци. Посебна пошта дјеци, гладној и мршавој, 
измученој и убијаној на најсвирепије начине. Како њима, тако и њиховим не-
мирним душама које и данас лутају над неизговореном истином и питају се 
због чега је њихова крв била тако јефтина. Посебан и највећи поздрав оној 
најмањој, али и најздравијој групи људи, људима који нас воде и који су кроз 
деценије показивали поштовање и љубав према свом народу. Поздрав и по-
штовање њима који нису гурали голобраде младиће на фронтове, нису про-
давали народ за шаку зоби, нису уживали у богатству док су дјеца умирала 
као топовско месо, нису чували своје гузице у меканим фотељама кад је било 
најгушће, нису спокојно спавали знајући да су издајници нације, једноставно 
нису и хвала им због тога! Због тога живимо у земљи у којој дјечаци пред ни-
шаном постају мушкарци, дјевојчице силовањем постају жене, супруге преко 
писама постају удовице. Живимо у земљи у којој се очекује да сви знају све 
радити, јер је то једини начин за опстанак. Живимо у земљи вјечитих бораца 
на чијим је леђима опстанак породице, друштва и државе. Ово је земља људи 
који слободно мисле, али су им уста силом зашивена. Главно оружје је уцјена 
а кум, странка или богати отац су карта за живот, вип карта за успјешно доче-
кан крај мјесеца. Мука ми је, мука нам је, свима нама, од живота које се тру-
димо да живимо. Мука нам је од сикирације, корупције, криминала, бомбар-
довања, звецкања оружјем, прерано израслих сиједих на глави, нације, боје, 
рањених очева, ордена за заслуге, униформи у ормарима, војничких чизама, 
тлачења, ланаца, војничких гробаља, нових ратова. Желимо боље. Хоћемо 
боље. Морамо боље. Највише хвала онима на врху, господи у одијелима, чи-
стих ципела и прљавог образа. Хвала им зато што су од државе направили 
курву. Лијепо нам је у њој, а кад одемо преко, стидимо се. Доста нам је плаће-
них дрипаца. Онда када оде и последња глава, схватиће да им не вриједе ни 
милиони, аута и министарства, да не вриједи асфалт и расвјета. Схватиће да 
су сами, остављени од Бога. Зато се молим да останемо, да не идемо, јер је-
дино ми можемо мијењати ствари и оставити својој дјеци у аманет чист образ 
и чисту земљу. Свако од нас има визију, а српски инат ће прорадити у нама 
свима ускоро. Не остављајмо земљу за коју су нам очеви, ђедови и прађедо-
ви пролили крв. Изградимо је заједно поново. Остајте овдје, сунце туђег неба 
неће вас гријати као што ово грије!”

Василије Пачариз: 
Млади вапе за бољим временима

Далиборка Стојанчић: 
Василије је талентован и скроман

ЧОВЈЕК БЕЗ СТАВА ПРОМАШИО ЈЕ ЖИВОТ
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Тим поводом Тим поводом

Д. С.

Многима од њих лов је у крви, јер 
настављају традицију својих дје-
дова и очева. Међу најмлађим 
подмлатком Секције број три су 
осмогодишњи Александар Ма-
лић и годину старији Белмин Ма-
шић. 
- Сретан сам, јер сам примљен 
у ову секцију. Свиђа ми се све-
чаност, а и трофеји - каже Алек-
сандар.
- Дошао сам, јер желим да се 
учланим, да будем овдје пред-
сједник секције и велики ловац 
као мој бабо - јасан је деветого-
дишњи Белмин.
Један од деветнаест пионира 
који су званично дио Секције 
Доњи Волар, Југовци, Цикоте је 
десетогодишњи Андрија Вујић.
- Волим природу, дружење и лов. 
Дједа и тата овдје лове, па сам 
дошао и ја да ловим с њима. 
Имам и своје ловачке псе, Цара 

и Бијелог - открива Андрија.
Лука Граонић очекује да ће, уч-
лањивањем у Секцију број три, 
стећи нова искуства и познанст-
ва те наставити путем искусних 
ловаца - дједа и оца. Подмлатку 
ловаца придружиле су се двије 
сестре, Тамара и Тијана Малић.
- Имам 11 и по година, а укључи-
ла сам се у ловце, јер то воле и 
мој тата и брат - открива млађа 
Тамара.
Секција бр. 3 - Доњи Волар, Ју-
говци, Цикоте једна је од шест 
секција Ловачког удружења 
„Љубија“. Да без младих нема 
будућности, свјесни су у овом 
удружењу. Предсједник Скупш-
тине Драшко Вујић поносан је на 
промоцију нових чланова:
- Свако удружење које има подм-
ладак, има и перспективу. Ми 
ћемо учинити све да млади буду 
на прави начин уведени у лов, 
да знају шта је ловачка етика и 
да поштују ловачка правила. То 

је наша перспектива - јасан је 
Вујић.
Секција број 3 има 49 члано-
ва. Предсједник Саша Марчета 

истиче да током године, осим 
лова, имају низ других активно-
сти: прављење солила, храни-
лица, а ту су и радови на ловач-
кој кући.
-  Изградњу смо почели 2015. го-
дине и она траје до данас. Има 
ту доста квадрата, а и посла да 
се заврши. На спрату треба за-
вршити двије просторије. У при-
земљу се налази велики простор 
за редовне, дневне активности, 
пецана и предулазни дио гдје 
смо обавили оцјену ловачких 
трофеја - каже Марчета.
Овог пута изостала је ловач-
ка чорба, али ловци нису били 
гладни, за што се побринуо Ми-
лош Латиновић. Он је припре-
мио укусну домаћу чорбу.
- Нисам користио дивљач, мало 
је то ловцима и досадило, па 
сам за промјену спремио јунети-

ну. Има је довољно да се добро 
наједе четрдесет људи - поносно 
ће Латиновић, не престајући да 
мијеша мирисну чорбу.
Открио нам је и тајну сваке до-
бре чорбице - лагано крчкање и 
доста мирођија. Такође да месо 
24 сата одлежи у пајцу. То посеб-
но важи за срнећу дивљач и мла-
дог вепра. Богат избор трофеја 

- рогова срндаћа - резул-
тат је успјешне сезоне, 
која је почела средином 
маја. Иако лов на ову 

дивљач, по правилнику го-
дишњег плана газдовања, 

траје до средине септембра, 
ловци су га испунили већ по-

четком августа, истиче Бојан 
Бецнер, предсједник Ловачког 

удружења „Љубија“.
- Већ петнаестак дана у току је 
лов на дивље свиње. Оне пра-
ве штету на усјевима и већ је 

било одређених успјеха и од-
стрела. Сезона лова на дивљу 
свињу траје до 1. јануара, а то 
је и најатрактивнија дивљач која 
се тренутно одстрељује и лови. 
Иначе цијелу годину траје лов на 
штеточине. Имамо проблем са 
шакалима и псима луталицама, 
али радимо на томе. Не зане-
марујемо ни ловну инфраструк-
туру: од ловачких чека, кућа, до 
уношења дивљачи. У претход-
ном периоду унијели смо у ло-
виште 30 зечева које смо купили 
захваљујући Агенцији за аграр 
РС. Дакле, радимо и идемо на-
пријед - закључује Бојан Бецнер.
Ловачко удружење „Љубија“ има 
260 чланова, распоређених у 
шест секција. Располажу ловном 
површином од 13 и по хиљада 
хектара.

Секција број 3: Доњи 
Волар, Југовци, Цикоте 
- Ловачког удружења 
„Љубија“, богатија је за 
19 пионира: 17 дјечака 
и двије дјевојчице. Они 
су званично примљени 
у ову секцију на свеча-
ности у ловачком дому 
у Волару

Поред пријема младих чланова,  оцијењени 
су ловачки трофеји под будним оком Милана 
Бецнера, предсједника Комисије.
- Обавезни смо да сваке године, по завр-
шетку лова, оцијенимо ловачке трофеје. 
Трофејна вриједност ове године је солид-
на, просјек је неких 70 до 75 поена и 
с обзиром на све околности, можемо 
бити задовољни постигнутим резул-
татима. Укупно је одстрељено 26 срн-
даћа у овој години - истиче Бецнер. Нај-
боље трофеје имали су Немања Батоз и 
Вили Бецнер.

ПОДМЛАДИЛИ СЕ СА 19 НОВИХ ЧЛАНОВА

Ловачка секција број 3 - Доњи Волар, Југовци, Цикоте 

Сестре Тамара и Тијана Малић: 
тата и брат воле лов Ловци имају будућност

Бојан Бецнер 
поздравио подмладак 

Милош Латиновић 
надгледа чорбу

Милан Бецнер: 
укупно одстрељено 26 срндаћа
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Репортаже

 Хоби пензионера Вукашина Крнете

Пчеларством се почео бавити 
прије седам година. Има 40 
кошница на имању у Паланчишту 
гдје често одлази да одмори 
душу и ужива у природи, а све 
то кроз рад у пчелињаку. Ипак, 
оно што има код куће, за нас 
је било много интересантније. 
Мала Вукашинова радионица 
испуњена је бројним старим 
предметима, које је годинама 
прикупљао по домаћинствима, 
али и дивљим депонијама.
- Имам преко стотину експоната. 
Велики број њих стари су и по 
стотину и више година. Фењере, 
тестере, пољопривредне алатке, 
седла, разне дрвене посуде 
донио сам са старог кућишта или 

нашао код комшија. Многи су те 
предмете бацали, а ја их нађем 
у смећу, попут старе шиваће 
машине, познате “сингерице”. 
Тако сам набавио и стари фото-
апарат, стар вјероватно преко 
80 година. Ту је и стогодишња 
америчка писаћа машина и још 
много тога - прича нам Вукашин, 
с поносом показујући старе 
предмете окачене по зидовима 
или изложене на полицама 
његове радионице. 
Ови предмети, прича нам, 
привлаче пажњу људи. Распитују 
се гдје их је набавио, колико су 
стари, а млађима мора објаснити 
и за шта су некада служили. 
Међу старим предметима је 
и мало буре за ракију у којем 
држи стару шљивовицу. Додуше 
не толико стару колико и само 
буре, али довољно стару и питку 
за, како вели, посебне госте. 
Буре је успомена од оца који је 

био бачвар.
- Тада су се бурад и бачве 
израђивали уз мало алатки. 
Није било цикулара, обларица и 
других машина које данас служе 
за њихову израду. Живјело се 
и радило како се могло. Доста 
примитивно, због чега ови 
предмети имају данас своју 
посебну вриједност. У сваки од 
њих мајстори су улагали много 
труда и муке, али вјеште руке 
могу урадити све, само кад 
човјек хоће - прича нам Крнета 
и открива зашто његује љубав 
према старим предметима и 
коњима.
- Као младић радио сам пуно 
на обради земље и другим 
пословима на селу. Мој отац 
имао је два коња са којима смо 
орали њиве. Знао сам за једну 
сезону узорати и по стотину 
дунума. Коње сам научио да се 
крећу уз команде, тако да ми при 

орању није нико требао. Ја за 
плугом, а они вуку. Љубав према 
овим животињама данас сам 
преточио у израду бетонских 
фигура коња, којима повремено 
украшавам двориште - прича 
Вукашин и додаје да је калуп 
за израду коња добио од 
пријатеља. 
Након што је првог излио, желио 
их је још. Објашњава нам и 
процедуру излијевања ових 
фигура. 
- Нимало није лако. Има ту доста 
посла и треба доста материјала 
од жељеза, јер је фигура 
армирана од бетона посебне 
марке. Занимљиво је то да овај 
калуп има 200 шарафа, само док 
њих заврнете и одврнете, треба 
времена. Па тако за припрему 
и излијевање једне фигуре 
треба најмање шест сати и рада 
двојице мајстора - објашњава 
Вукашин.

Када се фигура извади из 
калупа, слиједи сушење, а потом 
фарбање у боју какву ко жели. У 
томе му помажу кћерке Вања и 
Маја које су мајстори за то.
- За ове моје старине нико у 
кући није нешто заинтересован. 
Око тога се сам ангажујем, али 
кад су у питању фигуре, то је 
занимљиво свима, па и мојим 
кћеркама које на себе преузму 
обавезу бојења. За свој рад их 
и наградим. Учио сам их да не 
чекају да им се увијек новац да, 
него и да га морају зарадити 
- каже Вукашин чије фигуре 
плијене пажњу пролазника 
који сврате како би их изблиза 
погледали.
- Људима је ово симпатично. 
Предиван је украс за дворишта. 
Не захтијева одржавање и, што 
је најважније, вјечно је - каже 
Вукашин.  

Пензионисани полицијски службеник Вукашин 
Крнета из Чиркин Поља има три хобија или, како каже, 
три велике љубави којима попуњава пензионерске 
дане. На првом мјесту је пчеларство, на другом 
прикупљање старих предмета, а на трећем израда 
бетонских фигура

СТАРИНЕ, КОЊИ И ПЧЕЛЕ 

П. Ш.  

- Имам преко стотину експоната. Велики број њих стари су и по 
стотину и више година. Ови предмети више нису у употреби. Све 
је мање људи који су њима руковали. Зато су непознати млађим 
генерацијама, па кад случајно наврате у моју радионицу, имају 
прилику видјети и сазнати нешто о њима - прича Крнета.

Америчка писаћа машина 
стара преко сто година

Буре за ракију, успомена од оца

Фигуре коња

Преко стотину експоната

Вукашинова радионица препуна старина

Репортаже
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Након вишемјесечне паузе 
због пандемије вируса ко-
рона, ансамбл Позоришта 
Приједор поново је на да-
скама које живот значе. 
Окупили су се прошле 
седмице како би настави-
ли рад на новој представи 
“Силе у ваздуху”, коју пре-
ма тексту Небојше Ромче-
вића режира Слободан 
Перишић. Глумци су једва 
дочекали да се врате на 
сцену. Како кажу, од ове 
представе много очекују. 
- Не могу објаснити колико 
сам узбуђена. Као да сам 
први пут на сцени. Заиста 
смо сви срећни и узбуђе-
ни. Ова представа има све 
услове за успјех. Надам се 

да ће бити дуго играна у 
нашем позоришту и шире 
- рекла је глумица Мирела 
Предојевић. 
- Иако много радимо, ат-
мосфера је предивна и 
види се да нам је свима 
недостајала. Сви смо пуни 
енергије, јер смо имали 
доста времена да се одмо-
римо. Надамо се да ћемо 
ову представу што прије 
представити нашој пу-
блици - додала је Хелена 
Милојица, полазник Омла-
динског драмског студија 
“Живко Десница”. 
Након “Вечере будала”, 
приједорска публика 
имаће прилику да погле-
да још један комад под 

режисерском палицом 
Слободана Перишића. Са 
радом на представи “Силе 
у ваздуху” кренули су у фе-
бруару, а сада коначно на-
стављају даље.  
- Ријеч је о Ромчевићевом 
дипломском раду, текст је 
написан давно и игран је 
у много позоришта. Могу 
рећи, јако занимљив текст, 
чак више за екранизацију, 
него за позориште. Али по 
мени, то је његова пред-
ност зато што су сцене 
кратке и динамичне - ре-
као је Перишић. Премије-
ра ове представе планира-
на је средином октобра. 

На граничним прелазима 
у БиХ у другом кварталу 
ушло је 1.582.652 путника, 
што је мање за 76,6 одсто 
у односу на исти квартал 

прошле године. У структу-
ри укупног броја путника 
који су ушли у БиХ, 44,5 
одсто односи се на до-
маће, а 55,5 одсто на стра-

не путнике, саопштено је 
из Агенције за статистику 
БиХ. У односу на врсту са-
обраћаја, 99 одсто гранич-
ног промета путника одно-
си се на друмски гранични 
промет, док је највише пут-
ника ушло преко границе 
са Хрватском. У улазу у 
БиХ гранични промет пут-
ничких друмских моторних 
возила износио је 643.304, 
што је мање за 75,9 одсто 
у односу на исти квартал 
2019. године. У структури 
друмског граничног про-
мета моторних возила, са 
37,9 одсто учествују до-
маћа возила, а 62,1 одсто 
су страна.

ГЛУМЦИ ПОНОВО НА 
ПОЗОРИШНИМ ДАСКАМА

СРНА

Након вишемјесечне паузе 
изазване пандемијом ви-
руса корона, приједорско 
Кино “Козара” почело је с 
радом средином прошле 
седмице. Размак између 
пројекција повећан је како 
би се обезбиједило пошто-
вање свих препорука Ин-
ститута за јавно здравство 
Републике Српске. Прва 
филмска пројекција углав-
ном је посвећена млађим 
гледаоцима и почиње у 18 
часова, а следећа је у 21 
час. Директорица Центра 
за приказивање филмова 
Анита Хоџић подсјетила је 
да су претходно с прика-
зивањем филмова почели 
Бањалука, Требиње и дру-

ги градови, па су се обра-
тили с молбом Градском 
штабу за ванредне ситуа-
ције, како би и у Приједору 
отворили кино-салу за љу-
битеље седме умјетности. 
Препоручује се резерва-
ција улазница путем те-
лефона или онлајн, да би 
био припремљен распо-
ред сједења у кино-сали и 
испоштована физичка ди-
станца. Мјерење темпера-
туре и дезинфекција руку 
врши се на самом улазу у 
Кино “Козара”, а такође је 
обавезно ношење заштит-
не маске током боравка у 
кину. Кино-сала распола-
же са 160 мјеста, а због 
актуелне епидемиолошке 

ситуације, у затвореном 
простору може да борави 
максимално 50 лица. Од 
24. до 30. септембра При-
једорчани могу погледати 
породичну комедију “Де-
сет дана без маме”, која 
почиње у 18 часова, а у 21 
час филм “Краљ острва”. 
Цијена улазнице је 4 КМ. 
Због вируса корона, прије-
дорско кино неће достићи 
рекордно успјешну прошлу 
годину, када су имали пре-
ко 30.000 посјетилаца, али 
се надају да ће актуелним 
репертоаром испунити 
очекивања филмских сла-
докусаца. 

У вријеме короне, многа 
остварења нису дочекала 
своју биоскопску премије-
ру, а нека су осванула само 
на популарним стриминзи-
ма. Тако се већ мјесецима 
прича о пољско-италијан-
ском еротском филму „365 
дана“ који је понио ласкаву 
титулу једног од најгледа-
нијих на „Нетфликсу“. Овај 
филмски урадак настао 
је по књизи 35-годишње 
пољске ауторке Бланке 
Липинске, која је, не буди 
лијена, изродила још два 
наставка. Срећом или не-
срећом, још увијек није 
преведена нит на енглески 
нит на нашки. Како рече, 
инспирацију је нашла у пу-
товању Сицилијом и у „50 
нијанси сиве“ (садо-мазо-
љубавном и свашта нешто 
роману британске ауторке 
Е. Л. Џејмс, која је и сама 
била затечена популарно-
шћу трилогије преточене 
у комерцијалне филмове). 
Елем, „365 дана“ је сте-
као армију обожаватељки, 
што не чуди кад погле-
дате главног глумца. Бар 
није мрљави мачо у поку-
шају, као онај „сиви“ из „50 
нијанси“. Оно што намеће 
знак упитника јесте сама 
радња која укратко гласи 
овако: Massimo Torricelli, 
шеф сицилијанске ма-
фије, замало да фатално 
страда у првим минутама 
филма. Док рањен пада 
на тло, укаже му се лик 
прелијепе жене за коју не 
зна је ли стварна или плод 
његове маште. Massimo 
сасвим случајно, пет годи-

на касније,  налети баш на 
приказу из својих снова. 
Она није имагинаран лик 
него жена од крви и меса, 
и то веома успјешна на 
пословном плану. Џаба јој 
све, Lauru Biel киднапује 
наш Масимо и даје јој 365 
дана да се заљуби у њега. 
Коме овај заплет не звучи, 
благо речено, натегнуто? 

Како год, италијански глу-
мац Микеле Мороне, који 
је на филмском платну 
дочарао фаталног Маси-
ма, морао је лично да се 
огласи након гомиле оп-
тужби да филм који му је 
донио огромну популар-
ност велича силовање и 
трговину људима. Згодни 
Микеле је подсјетио да је 
ипак ријеч о фикцији и да 
се народ не треба толико 
палити. У реду. Али оно 
што забрињава је што 

жене и даље чезнутљиво 
уздишу за ликом којег је 
овај Италијан отјелотво-
рио на филмском платну. 
Шта то говори о њима? 
Џаба године развијања 
самосвијести, узалуд бор-
ба за права жена - све се 
своди на то да ћемо пасти 
на грубијана са „керами-
ком на стомаку“, само ако 
је довољно лијеп, богат и 
одлучан у намјери да нам 
одузме право избора и 
слободну вољу. И да ни-
чим изазван очекује да се 
зателебамо током тих 365 
дана у луксузном заточе-
ништву, попраћених с мно-
го секса. Све је опроштено 
док је отмичар оку угодан. 
Глупости! Сам филм је не-
памтљив и његов успјех 
више говори о жалосном 
профилу гледалаца него 
о ичему другом. Очекива-
ла сам више од просјечне 
становнице овог напаће-
ног балканског поднебља, 
којој ни у 21. вијеку није 
страно да добије физич-
ки аргумент своје јаче по-
ловине да је он у праву, а 
она није. Некад је пут до 
женског срца био посут 
ружама, а судећи по мо-
дерној литератури и попу-
ларним филмовима, сад 
је попраћен поступцима 
којих се не би постидио ни 
најзадртији неандерталац. 
Дефинитивно мањак до-
бро укуса филмске публи-
ке захваљујући којој је ово 
остварење стекло толику 
гледаност! 

КОМЕ ТРЕБА ЈОШ ЈЕДНА 
ПРЕРАЂЕВИНА „50 НИЈАНСИ“?

М. Шодић

Кино “Козара”
ФИЛМСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ 
УЗ ПОШТОВАЊЕ МЈЕРА

Д. С.

На сјеверној Земљиној полу-
лопти у уторак је почела јесен. 
У 15.30 часова наступила је 
равнодневница, након чега 
дани постају краћи, саопште-
но је из Републичког хидроме-
теоролошког завода. У исто 
вријеме за становнике јужне 
Земљине полулопте почиње 
прољеће. Јесен траје 90 дана 
до 21. децембра када почиње 
зима.

Анита Хоџић, 
директор Центра за приказивање филмова 

Д. С.

Једва дочекали да се врате на сцену 

БиХ - Агенција за статистику
У ДРУГОМ КВАРТАЛУ МАЊИ 

УЛАЗАК ПУТНИКА ЗА 76,6 ОДСТО

СРНА

ПОЧЕЛА ЈЕСЕН
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ЗдрављеЗдравље

Пошто је познат као обиље вита-
мина Ц, шипак тј. чај од шипка је 
један од главних асоцијација као 
напитак који подиже имунитет, 
стога је неизоставан у зимским 
мјесецима. Веома пријатног, ди-
скретно киселкастог укуса овај 
напитак садржи танине, воћне 
киселине, масно уље у сјемену, 
флаваноиде, каротин, витамин 
Е, К и већ поменути витамин Ц. 
Веома је важно истаћи да се Ц 
витамин приликом кувања чаја 
шипка не губи, као што је чест 
случај код већине чајева. Такође, 
треба напоменути и значај сје-
менки из шипка, у којој се налази 
већина свих већ горе наведених 
минерала, витамина и кисели-
на, те око 10 процента масноће 
уља. Што се тиче нутритивних 
вриједности чаја од шипка (сувог 
шипка) количина бјеланчевина 
и масти је мала, за разлику од 
свјеже биљке. Ипак, највише 
садржи угљене хидрате, док са-
харозе има у малој количини. Чај 
од шипка није познат као алер-
ген, јер не садржи отрове у себи, 
а нуспојаве се само могу јавити 
ако се конзумира у превеликим 
количинама. Као што смо већ по-

менули, овај напитак због своје 
богате количине витамина Ц до-
бар је за опште здравље, јер јача 
имунитет, освјежава и добар је 
против исцрљености организма 
и умора. Веома добро утиче на 
органе за варење (на њихову 
слузокожу) и за дијареју, 
а спречава крварење 
и упалу десни. Та-
кође добар је 
код прехла-
де и заус-
тављања 
к а ш љ а . 
П р е п о -
рука је 
да га 
дојиље 
пију, јер 
ће по-

већaњем 
витамина 
Ц у млије-
ку повољ-
но утицати на 
здравље и развој 
њихове бебе. Воћне 
киселине из шипка до-
бро утичу на поспјешивање 
избацивања течности из орга-

низма (дакле, спречава задр-
жавање воде у организму), па 
је стога добар и у борби против 
инфекција и упала. Чај од шип-
ка добар је у превенцији упале 

бубрега и мокраћних путева, 
код настанка камена и пијеска у 
бубрегу, код бола и сметње же-
луца и стомака, лијечи гастри-
тис, ублажује реуму, а и против 
нервозе је одличан. Овај чај је 

успјешан у чишћењу крви и 
код лијечења анемије 

(малокрвности), а и 
снижава холесте-

рол у крви. Та-
кође, због ни-

ског нивоа 
садржаја 
ш е ћ е р а 
погодан 
је и за 
дијабе-
тичаре. 
П о ш то 
је од-
л и ч а н 

детокси-
катор ор-

ганизма, он 
подмлађује. 

Убрзава ј ући 
м ет а б ол и з а м , 

смањује апетит, по-
спјешује мршављење, 

а и регулише хормоне у ор-
ганизму. Препорука је да се плод 

шипка бере када је чврст, сјајан, 
зрео и док је црвен. Избјегавати 
потамњеле и смекшане плодо-
ве. Потом, те плодове сушити 
цијеле или евентуално сушити 
их пререзане по дужини. У слу-
чају да желите да их прережете, 
њих треба очистити од сјеменки, 
а потом добро опрати и самље-
ти. Да бисте одстранили бјели-
часте длачице које су око сје-
менке, радите то са рукавицама, 
јер длачице могу изиритирати 
кожу. Осушене плодове шипка 
(чај) чувати у хладном, тамном 
и сувом мјесту, у врећицама од 
природног материјала, да не би 
овај чај изгубио на квалитету и 
својој ефикасности. Такође, пре-
порука је да се чај чува на ова-
кав начин максимално годину 
дана. Прокључалом водом пре-
лити осушени шипак и оставити 
да одстоји пет до десет минута. 
Потом проциједите и чај можете 
конзумирати. Дозвољено је пити 
три до четири шоље чаја на дан. 
Препорука је да то буде у односу 
1 кашичица шипка на 200 мили-
литара воде.

Спремите се за зиму уз домаћи чај од шипка

Ниже температуре, све чешће 
затварање врата и прозора 
и још увијек висока влаж-
ност у ваздуху погодују ства-
рању плијесни у вашем дому. 
Осим у прољеће, алергије се 
често јављају и у јесен, јер 
тада цвјетају неке корјенасте 
биљке попут амброзије, ка-
милице и сунцокрета. Тада 
се повећава и удио влажно-
сти у ваздуху, због чега је у 
јесенско доба највише алер-
гија на плијесан. Уколико у 
вашем дому има доста влаге 
или кутoва гдје се плијесан 
скупља, користите антифунги-
цидни спреј или их пак обојите 
бојом против плијесни. Такође 
се препоручује замијенити и 
старе оштећене тепихе те по-
правити чесме из којих цури 
вода уколико их имате. Преви-
ше биљака у стану може про-
узроковати високу влажност 
што никако не погодује алер-
гичарима. Влажност у зраку, 
у стану, требала би бити до 
50 посто и мање, како би се 
избјегло скупљање плијесни. 
Одумрли дијелови биљака и 
компост такође су храњива 
подлога за плијесан, а алер-
гичари на плијесан не би смје-
ли радити у врту. Плијесни се 
размножавају у тамним, хлад-
ним и влажним просторијама 

као што су: подруми, орма-
ри, тавани, мноштво влажне 
одјеће или пешкира, старим 
мадрацима, јастуцима и по-
кривачима. Но њихово плодно 
тло су и влажни теписи, зидне 
тапете, прозорски оквири, кан-
те за смеће, завјесе за каде, 
кабине за туширање, плочице 
у купатилу, собне биљке, али 
и овлаживачи ваздуха. Из-
ван куће плијесан се шири по 
влажном лишћу или дрвима. 
Редовно сакупљајте лишће 
око куће те спремајте дрва у 
изоловану просторију како би-
сте избјегли излагање плијес-
ни. Иако је лијеп дом уједно и 
уредан, плахте је боље оста-
вити изгужване на кревету 
него цијели кревет прекрити 
прекривачем, јер су научници 
утврдили да прозрачивање 
кревета редуцира прашину 
и гриње у спаваћој соби. На 
први знак појаве алергије 
лијечите симптоме одгова-
рајућим медикаментима, пум-
пицом, спрејем и капима за 
нос те капима за очи. Избјега-
вајте друге окидаче алергије 
попут мирисних производа за 
чишћење, освјеживача за кли-
му, тамјан, потпури као и дрва 
за ложење.

Како се изборити 
са алергијом на 

плијесан

Љепота и здравље

Сушење косе, било љети или 
зими, многима је често мучно и ни-
мало занимљиво. Већини је фен 
за косу опција за коју се ријетко 
одлучују, али у недостатку друге 
опције ништа друго не преостаје. 
Бјути  индустрија и томе је доско-
чила, па данас на тржишту постоји 
пешкир који значајно убрзава су-
шење косе. Иновативни канали 
beauty сфере (Volobeauty) очито 
су примијетили како постоји мјеста 
за новине у свијету његе косе па 
су одлучили на тржиште избацити 
пешкир који убрзава сушење косе 
за чак пола времена које је иначе 
потребно, а направљен је од угод-
ног и лаганог материјала тако да 
је погодан за очување врхова и не 
ствара притисак на тјеме. Корис-
ници су  примијетили знатну раз-
лику у стварању електрицитета на 
коси. Цијена му је 39 долара, што 
је прилично висока цијена за један 
пешкир, који бисмо евентуално ко-
ристили само за косу. Но, вјерује-
мо како људима с изузетно густом 
косом може и те како помоћи с фе-
нирањем или стајлингом косе када 
се она посуши.

Жгаравица је један од најчешћих 
здравствених тегоба, проблем 
с којим се суочава велики број 
људи, како млађих, тако и ста-
ријих. Обично се развија у року 
од сат времена након јела, кажу 
стручњаци, а узрокује је храна с 
нивоом пХ од 4,6 или нижом, која 
је кисела. То не значи да такве 
намирнице требате потпуно из-
бацити из јеловника, али требате 
бити умјерени с конзумирањем, 
преноси Pinkvilla. Зачињена хра-
на и умаци су намирнице које 

бисте требали избјегавати. Њи-
хов ниво пХ износи 2,8 и узрокује 
иритацију на слузници једњака. 
Велика конзумација зачињене 
хране доводи до жгаравице и же-
лучаних проблема. Пића с кофе-
ином попут чаја, кафе, енергет-
ских напитака такође су кисела 
и узрокују рефлукс киселине и 
жгаравицу. Наранџа, грејп, ли-
мун и слично узрокују иритацију 
и нелагоду у пробавном систему. 
С друге стране, иако неки људи 
мисле да је мента добра за про-

баву, прекомјерна конзумација 
може проузроковати рефлукс 
киселине и жгаравицу. Дакле, из-
бјегавајте чај од менте сваки дан. 
Оно што такође не бисте требали 
конзумирати сваки дан јесте па-
радајз и сок од парадајза који су 
врло кисели. Жгаравицу коју сте 
узроковали парадајзом можете 
смањити киселим бомбонима, 
савјетују стручњаци.

(Stil.kurir.rs/Kodren)

24sata.hr

Намирнице које требате 
избјегавати уколико имате 
проблема са жгаравицом

klix.ba

Збогом дуготрајном фенирању: 
Пешкир за убрзано сушење косе
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МАЛИ ОГЛАСИ
- Издајем мањи намјештен стан за 
1 или 2 особе, стан има централно 
гријање, интернет, властити паркинг и 
друге погодности.
Информације на тел. 065/875-428

- Тражим слободну женску особу, здра-
ву и честиту, од 45 до 60 година за одр-
жавање кућанства у Дубици, пожељно 
је да има возачку дозволу и да по-
знаје интернет. Обезбијеђен смјештај у 
објектима које треба одржавати. Пла-
та по договору уз плаћање пензионог 
и здравственог осигурања. Контакт на 
вибер: 0041765838854                                                                                                         

- Тражим жену за брак од 50 - 60 годи-
на, без дјеце, слободну за уживање, 
добро ситуиран (инострана пензија, 
кућа и 3 стана). Живим  на релацији 
Приједор - Нови Град  Тел. 066/943-049                                                                                                                           

ДРАГИЦА 
ЕРГЕЛИЋ

Драга мама, твоје постојање било је наша 
снага и љубав.

Твоје кћерке Бенита, Анита и унучад
14075

ДРАГИЦА 
ЕРГЕЛИЋ

Вјечно ћеш остати у нашим срцима.

Драго и Зора са породицом

14074

Са љубављу и поштовањем, чуваћу те од заборава.
Твоја Сања (002)

Дана 29.9.2020. године 
навршава се 40 тужних 

дана од смрти мог 
брата

МИЛОША 
(Ђорђа) 
ТОПИЋА

(1957 - 2020)

Вријеме пролази, а туга остаје у мом срцу. 
Увијек ћу се сјећати твог лика и доброте. 
Вјечно ожалошћен твој брат Никола са 
породицом 14079

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС
 На основу одлуке директора „УНИЈАТ - М” д.о.о. Приједор од 22.09.2020, расписује се оглас за пријем 
радника у радни однос за следећа занимања:

 1. Тесар - 4 извршиоца
 2. Зидар - 4 извршиоца
 3. Армирач - 2 извршиоца
 4. Помоћни радник - 5 извршилаца

 За пријаву на конкурс потребно је доставити следећу документацију:

 - пријаву са краћом биографијом
 - фотокопију дипломе

 Напомена: радници се примају на одређено вријеме уз могућност пријављивања на неодређено 
вријеме као и рад у иностранству (СР Њемачка).

 Пријаве доставити лично у управу фирме на адресу Мајора Милана Тепића бб (изнад Raiffeizen 
банке).

 Контакт број: 052/212-616

Директор:
Унијат Младен, грађ. инж.

ДРАГО 
ПРОДАНОВИЋ

(2010 - 2020)

Прође 10 година откад ниси са нама. Живиш, 
постојиш и трајеш у срцима свих нас.
Твоји најмилији: Добрила, Дијана, Жељко, 
Кецо, Орнела и твоја два мала унучета Лана 
и Лука 14070

Дана 29.9.2020. године 
навршава се 28 година 

од смрти супруга

СТАНКА 
ГРУЈИЧИЋА
Из Расаваца

Туга и бол не могу те вратити, али сјећање на 
тебе вјечно ће трајати.

Твоја супруга Радмила 14064

Тужним срцем јављамо да је дана 
23.9.2020. године након краће и 

тешке болести у 82-ој години живота 
преминула наша вољена

НЕВЕНКА НИНКОВИЋ

Сахрана ће се обавити у петак, 25.9.2020. 
године, у 13:00 часова на гробљу Св. 
Пантелије у Бањалуци. Са бескрајном 
тугом, ожалошћени: кћерке Милена и Весна, брат Славко, 
сестре Радојка, Грозда и Стана, унук Драган, унуке Јелена и 
Снежана, те остала родбина и пријатељи. 14089

Посљедњи поздрав драгој тетки

ПЕРСИ (рођ. Микић) ГОРОНИЋ БОЈИ
(1946 - 2020)

Дана 29.9.2020. 
навршава се пет година 
откако нас је напустио 

отац, дјед и брат

Заувијек ћете остати у срцима и мислима оних који 
вас воле. Сјећање на вас вјечно ће трајати.
Кћерка Драгана, унук Давид, Ненад и Мира са 
породицом 14088

МИЛУТИН ЧАЂО
(28.7.1947 - 29.9.2015)

ДУШАНКА 
(рођ. Делић) 

ЧАЂО
(5.9.1947 - 22.2.2015)

Дана 20.9.2020. године у 80. години 
живота преминуо је наш драги

ВЛАДО (Стево) КОВРЛИЈА
(1940 - 2020)

Заувијек у нашим срцима.
Ожалошћени: супруга Дара, син 
Горан, кћерка Гордана, брат Лазар, 
сестра Радана, зет Драгољуб, унуке: 
Бојана, Вања, Сања, Маја и Ања, 
праунучад Аница и Вељко (002)

Сјећање

ФОТОГРАФИЈЕ
ЧИТУЉА ЧУВАМО

40 ДАНА
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Дана 30.9.2020. године навршава се 
година дана од смрти наше мајке, баке, 
прабаке и чукунбаке

АНЕ ВИДОВИЋ
(1928 - 2020)

Живот је тренутак, сјећање је вјечност, 
а заборава нема за оне који те искрено 
воле.
У суботу, 26.9.2020. у 11 часова дајемо годишњи помен.
Ожалошћени: синови Раде и Душан, кћерке Стана и Нада са 
породицама 14065

ВЛАДО 
МАНДИЋ

(2001 - 2020)

Дани, мјесеци и године пролазе, али сјећање 
и туга остају заувијек.

Твоја супруга Душанка 14059

СТАКА КЕЧАН
(2016 - 2020)

Заувијек ћеш остати у мом срцу.

Ожалошћена кћерка Стојанка са 
породицом.

13901

Тужно сјећање на нашег друга и 
пријатеља

ДРАГОЉУБА САВИЋА
(1947 - 2020)

Драги Драго, изненадила нас је твоја 
смрт, не можемо да вјерујемо да ниси 
са нама. Провели смо доста времена 
дружећи се с тобом и ти са нама. Сад 
нам је остала жалост и празнина, али 
и лијепе успомене на дане које смо 
провели заједно с тобом.
Вјечни ти поздрав од Неше, Бисере, 
Игора, Горана, Љиље и Милке 14066

Дана 26.9.2020. навршава се шест 
тужних мјесеци од смрти

НИНОСЛАВА МАРИЋА 
НИНЕ

Нека те анђели чувају, а ми ћемо заувијек у срцу да те носимо.
Ожалошћени: мајка Милка, супруга Ирена, брат Мирослав, бра-
танац Саша и снаха Санела 14067

Тужно сјећање на

НИНОСЛАВА МАРИЋА 
НИНУ

Живјећеш вјечно у нашим срцима.
Породица Вујић

14067

Живјећете вјечно у нашим срцима.
Жељко, Муриса и Рената са породицама

Навршава се шест мјесеци 
од смрти

НИНОСЛАВА МАРИЋА

14078

РАЈКО МАРИЋ

Наша вољена мајка, бака и прабака

ОЛГА ЧУЛИЋ
(1931 - 2020)

Преминула је 14.9.2020. године у деведе-
сетој години. Захвални за њену бескрајну 
љубав и доброту: кћерка Мирјана и зет Милош, унук Никола са 
супругом Милицом и синовима Марком и Михајлом и унук Ненад 
са сином Адрианом 14077

Посљедњи поздрав 
нашој драгој сестри

ОЛГИ ЧУЛИЋ

Прошло је 10 дана, а толико нам недостајеш. 
Никад нећемо заборавити твоју љубав и 
доброту коју си нам пружила.
Твоје сестре: Мирјана, Јелица, Ковиљка и 
Ленка 14076

Dana 28.09.2020. navršava se 10 
godina od smrti supruga, oca i dida

ENIZA KANDŽIĆA DAJDŽЕ
(2010 - 2020)

Ožalošćeni: supruga Vasvija, kćerke: 
Murisa, Suada, Dijana, Mirsada, zet 
Željko, unučad: Jelena, Sanja, Sandra, 
Vesna, Ajdin i Aida

14080

Дана 27.9.2020. 
навршава се 40 тужних 
дана од смрти драгог 

оца

РАЈКА МРШИЋА
(1951 - 2020)

Од синова Бранка и Бранимира, снахе 
Слађане те унучади: Срђана, Немање, 
Стефана и Алексе

14084

Навршава се 40 
тужних дана од смрти 

драгог брата

РАЈКА МРШИЋА

Од сестре Радојке са породицом

14084

Тужно сјећање на 
драгог брата, дјевера, 

стрица и деду

РАЈКА
 ( Мирка) 
МРШИЋА

Драги наш, волимо те и никад те нећемо 
заборавити.
Твоји: Раде, Мира, Љиља, Жељо, Биља, 
Никола и Ђорђе

14083

Тужно сјећање на нашу 
драгу

ЉУБИЦУ 
МРШИЋ

(2006 - 2020)

Љубо!
Нисмо те заборавили, волимо те и нећемо те 
заборавити.
Мира, Раде, Љиља, Жељо, Биља, Никола и 
Ђорђе 14083

Тужно сјећање

МИЛОШ МИЛОЈИЦА
(27.9.2005 - 27.9.2020)

Вољени никад не умиру, све док живе они који их воле и који их 
се сјећају.

Твоји најмилији 14072
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Посљедњи поздрав драгом оцу и дједу

ГОЈКУ ВЕЈНОВИЋУ
(1940 - 2020)

Од супруге Драгице и синова 
Александра и Горана са породицама

14073

Навршава се 40 тужних дана тишине и бола у којима се с љубављу 
сјећамо нашег драгог

БОШКА ВУЈИЧИЋА
(1958 - 2020)

У суботу, 26.9.2020. године у 11 часова обиљежићемо 
четрдесетодневни помен и посјетити његову вјечну кућу на гробљу 

Пашинац.
Празнина у срцу и души остаће вјечно, јер смо изгубили дивног, 
брижног, племенитог и вриједног супруга, оца, дједа и таста. У 
нашим мислима и срцима ћеш вјечно имати почасно мјесто. Твој 
одлазак неће прекинути нашу љубав.
Твоји: супруга Нада, кћерке Јелена и Славица, унучад: Ана, Лука и 

Матија и зет Дамир 14069
Посљедњи поздрав радном колеги

ГОЈКУ ВЕЈНОВИЋУ
(2.1.1940 - 18.9.2020)

Од радника Агенције „VD TOURS COMMERCE“ ПРИЈЕДОР
(001)

Дана 26.9.2020. 
навршава се 40 

дана од смрти нашег 
вољеног

БОШКА 
ВУЈИЧИЋА
(1958 - 2020)

Вољени Божо, са великом тугом жалимо за 
тобом. Вјечно си у нашим срцима и мислима.

Тетка Радана са породицом
14063

Дана 29.9.2020. године 
навршава се 40 дана 

од смрти нашег

БОШКА 
ВУЈИЧИЋА

С тугом и поштовањем. 

Породице Јауз и Рељић
14062

Навршава се 40 тужних дана од када си отишао, 
мој вољени сине

БОШКО ВУЈИЧИЋ

Нема више радости и осмијеха на мом лицу. Са сузама у очима до краја 
мог живота. Мој вољени и једини сине, твоја ожалошћена мајка Милева

14081

БОШКО 
ВУЈИЧИЋ

Прође 40 дана, али сјећање на тебе и све оно 
што си био, никако и никад неће! Нека твоја 
племенита душа почива у миру.
Сестра Радана са породицом

14081

Дана 21.9.2020. навршиле су се три 
године од смрти супруга, оца и деде

ГОЛУБА ШПАДИЋА
(2017 - 2020)

С љубављу и поштовањем.
Твоји најмилији: супруга Живана, син Перо и кћерка Божица са 
породицама (000)

ГОЈКО ВЕЈНОВИЋ

Посљедњи поздрав комши Гојку од Млађе са породицом.
Много ћеш нам недостајати

(002)

Тужно сјећање на 
нашег драгог

ДРАГАНА 
КОНЧАРА

С дужним поштовањем, увијек ће те се 
сјећати и чувати од заборава.

Твоји најмилији
14071



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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Протеклог викенда  у Бaњaлуци је 
oдржaнo Првeнствo Рeпубликe Ср-
пскe зa кaдeтe, jуниoрe и У-21. У 
кoнкурeнциjи 31 клубa и 197 тaкми-
чaрa били су и кaрaтисти “Шoдaнa”. 
Притoм je приjeдoрски клуб oст-
вaриo дoбaр рeзултaт, oсвojивши 
oсaм мeдaљa. Oд тoгa су чeтири 
билe срeбрне, a чeтири брoнзaнe. 
Срeбрo су oсвojили Никoлa Узeлaц, 
Дajaнa Mрђa и Исидoрa Joвaнoвић, 
тe млaђe сeниoркe у бoрбaмa у 
eкипнoj кoнкурeнциjи. Брoнзaни су 
били Maркo Mиoдрaгoвић, Сeргej 
Нoвaкoвић, Љупкa Aдaмoвић и Фи-

лип Штeкoвић. Плaсмaн oд пeтoг дo 
oсмoг мjeстa oствaрили су Гoрaн 
Jeличић, Mиркo Кљajић, Никoлинa 
Дрaгojeвић и Maриja Кукрикa. У 
гeнeрaлнoм плaсмaну “Шoдaн” je 
зaузeo oсму пoзициjу. Већ сутра 
приједорски карате клуб биће до-
маћин 22. „Шодан купа“, будући да 
су прибављене све потребне дозво-
ле и одобрења карате савеза БиХ и 
РС. Због пандемије вируса корона, 
Куп ће се одржати у посебним усло-
вима, уз поштивање свих епидеми-
олошких препорука и мјера.

У седмом колу Друге лиге Ре-
публике Српске - група Запад 
одигран је  сусрет између ОФК 
„Брдо“ и „Пролетера“, у којем је 
екипа са Хамбарина славила 
резултатом 2:0. Од почетка су-
срета, домаћа екипа је имала 
неколико прилика, а стријелац 
првог гола био је Ибричић, који 
је мрежу „Пролетера“ затре-
сао у 19. минути, из слободног 
ударца. Са 1:0 на семафору се 
отишло на одмор. Ибричић је 
поново био стријелац у 72. ми-
нути и поставио коначних 2:0, 
осигуравши нова три бода за 
„Брдо“, које тренутно заузима 
четврту позицију на табели са 
13 освојених бодова. У осмом 
колу „Брдо“ иде у Трн, гдје их 
дочекује екипа „Слоге“.

“РУДAР” И “ЛEOTAР” 
ПOДИJEЛИЛИ БOДOВE

КК “Шодан“ 
OСAM MEДAЉA НA 

ПРВEНСTВУ СРПСКE

Фудбалски клуб „Омарска“ 
са 4:1 славио је против еки-
пе „Младости“ из Доње Сла-
тине, у оквиру седмог кола 
Друге лиге Републике Српске 
- група Запад. Од самог стар-

та домаћи тим је показао да 
оправдано има улогу фаво-
рита, а да ће бодови остати у 
Омарској наговијестио је Ро-
сић голом у 15. минути (1:0). 
У 36. минути Росић повећава 

предност „Омарске“ на 2:0. У 
другом полувремену виђено је 
још неколико прилика „Омарс-
ке“, али трећи гол „пао“ је тек 
у 72. минути, а стријелац је 
био Панић. Свега пет минута 
касније, поново се затресла 
мрежа „Младости“, а прецизан 
је поново био Росић. Утјешни 
гол за гостујућу екипу пости-
гао је Џафић у самом фини-
шу сусрета. Са нова три бода 
„Омарска“ се попела на трећу 
позицију у Другој лиги РС - 
група Запад, са 14 освојених 
бодова. Испред „Омарске“ су 
само „Слобода“ и „Јединство“, 
тимови који имају по 16 бодо-
ва. Наредни противник „Омар-
ској“ биће посљедњепласира-
на екипа Лиге, „Пролетер“.

ФК “Рудaр Приjeдoр” и ФК “Лeoтaр” oдигрaли 
су нeриjeшeнo (0:0) у дeрбиjу сeдмoг кoлa Првe 
лигe Рeпубликe Српскe. Иaкo je нa утaкмици 
oдигрaнoj у Tрeбињу приликa билo нa oбje 
стрaнe, мрeжe су oстaлe мирнe. Нajбoљу шaн-
су “Рудaр Приjeдoр” имao je пoчeткoм другoг 
пoлуврeмeнa, кaда je кaпитeн Нeмaњa Пeкиja, 
нaкoн извoђeњa кoрнeрa, шутирao прeмa гoлу 
“Лeoтaрa”, aли лoптa ниje зaвршилa изa лeђa 

гoлмaнa Пeришићa. Нa крajу, нaкoн пoдиjeљe-
них бoдoвa, стaњe нa тaбeли зa oвe двиje eки-
пe oстaлo je нeпрoмиjeњeнo. “Рудaр” и “Лeoтaр” 
имajу пo 14 бoдoвa, с тим дa трeбињски тим 
имa нeштo бoљу гoл рaзлику и трeнутнo зaу-
зимa првo мjeстo. У нaрeднoм кoлу у Приjeдoру 
сe игрa “кoмшиjски сусрeт”, jeр у гoстe “Рудaру” 
дoлaзи “Бoрaц” из Кoзaрскe Дубицe.

ФК „Омарска“
РОСИЋ И ПАНИЋ ДОНИЈЕЛИ ПОБЈЕДУ

ОФК „Брдо“
ДВА ГОЛА ИБРИЧИЋА ЗА ТРИ БОДА

MAРИJA ГЊATИЋ ПРВA НA 
КВAЛИФИКAЦИJAMA ЗA 

НAJБOЉИХ OСAM СEНИOРКИ БиХ
Нa стaрту нoвe 
стoнoтeнискe сeзoнe, 
приjeдoрскa стoнoтe-
нисeркa Maриja 
Гњaтић нajoзбиљ-
ниjи је кaндидaт зa 
сeниoрску рeпрeзeн-
тaциjу Бoснe и Хeр-
цeгoвинe зa нaрeд-
нe квaлификaциje 
зa Екипнo еврoпскo 
првeнствo. Oсвojилa je 
првo мjeстo у Бaњaлу-
ци нa квaлификa-
циjaмa зa турнир TOП 
8 нajбoљих сeниoрки. 
Из Приjeдoрa нaсту-
пилa je joш Mилицa 
Бурсaћ, кoja сe плaси-
рaлa мeђу нajбoљих 

12 сeниoрки и тaкo 
oствaрилa плaсмaн 
у другу квaлитeтну 
групу турнира TOП 
8 Б. Пeтaр Вучкoвић 

je пoкaзao врлo дo-
бру игру, aли сe ниje 
успиo плaсирaти мeђу 
16 нajбoљих сeниoрa 
Бoснe и Хeрцeгoвинe.

Нa Екипнoм првeнству Рeпубликe Српскe зa млaђe кaдeтe и кaдeткињe у 
Бaњaлуци нaступилa je мушкa и жeнскa eкипa Стoнoтeнискoг клубa “При-
jeдoр”. Жeнскa eкипa у сaстaву Taмaрa Бaнoвић, Кjaрa Ивaнoвић, Нинa 
Врaбчић и Дajaнa Дaкић oсвojилa je врлo дoбрo другo мjeстo и срeбрну 
мeдaљу. Mушкa eкипa у сaстaву Aндрej Стaнић, Aлeксa Цвиjић и Урoш 
Пaвић oсвojилa je трeћe мjeстo и брoнзу.

MЛAДИ ПРИJEДOРСКИ 
СTOНOTEНИСEРИ УСПJEШНИ 

НA ПРВEНСTВУ РС


