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У Индустријској зони "Целпак" отворен је нови погон 
предузећа "Една Металворкинг". Фирма се бави пре-
радом и обрадом метала Пумпне подстанице за цент-
рално гријање су им основни производ. Имају 26 рад-
ника, а до краја године најавили су нова запошљавања 

У Приједору тренутно је 16 страних и три домаћа 
инвеститора. У току су преговори са представницима 
шест предузећа, заинтересованих  да послују у 
Приједору.

"ЕДНА МЕТАЛВОРКИНГ" 
У НОВОМ РУХУ

"Топлана": на лагеру око 
19.000 тона дрвне биомасе
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Актуелно Актуелно

- Ми смо настали у Преду-
зетничком инкубатору и у по-
четку смо запошљавали два 
до три радника. Сада имамо 
сопствени простор од 1.000 
метара квадратних - рекао 
је Миленко Кондић, технички 

директор предузећа “Една 
Металворкинг”. Додао је да је 
у наредном периоду у плану 
проширење производних ка-
пацитета. 
Према његовим ријечима, 
подршка Града не изостаје. 
То је потврдио и градона-
челник Приједора Миленко 
Ђаковић. Рекао је да је Град 
обезбиједио квалитетну ин-
фраструктуру у Индустријској 

зони “Целпак”. 
- Урадили смо комплетну ин-
фраструктуру: од цеста, кана-
лизације, водовода, урађено 
је више трафостаница, које 
су омогућиле напајање елек-
тричном енергијом - подсје-

тио је Ђаковић.
Ово је само једна од фир-
ми у овој индустријској зони. 
Недавно је са радом почела 
њемачка творница за произ-
водњу индустријских врећа 
“Roundliner”. План је да до 
краја године са радом почну 
и друга предузећа.
- Вама је познато да је “Колек-
тор” почео са пробним радом. 
До краја године званично 

ћемо пустити у рад ту фабри-
ку. То је једна од четири хале, 
које ће се градити на подручју 
индустријске зоне. Потребно 
је да се заврше радови и на 
погону фирме “Раки д.о.о.”, 
а до краја године ћемо у рад 

пустити и фабрику “Битрес” 
из породице “Калцедонија” - 
потврдио је градоначелник.
У граду на Сани тренутно је 
16 страних и три домаћа ин-
веститора. У току су прегово-
ри са представницима шест 
предузећа, који су изразили 
жељу да послују у Приједору.

“ЕДНА МЕТАЛВОРКИНГ” 
У НОВОМ РУХУ

- У нову грејну сезо-
ну улазимо потпуно 
спремни - каже Зоран 
Кнежевић, директор 
„Топлане“ а.д. Прије-
дор. Завршен је ре-
монт на дистрибутивној 
мрежи и котловничким 
постројењима, а уго-
ворене су комплетне 
потребе дрвне биомасе 
за ову грејну сезону. На 
лагеру „Топлане“ већ 
је ускладиштено око 
19.000 тона овог енер-
гента 
- Око 90 одсто тих по-
треба већ се налази на 
лагеру „Топлане“ тако 
да  сигурније него при-
јашњих година улази-
мо у ову грејну сезону. 
Проблем је дотрајала 
дистрибутивна мрежа 
с којом имамо пробле-
ма сваке године. Због 
дотрајале мреже, на-
рочито почеци сезоне у 
првих мјесец дана буду 
попраћени краткотрај-
ним прекидима, али то 
ће дежурни успјешно 
рјешавати и очекујем 

да ова сезона успјешно 
прође као и претходне - 
каже Кнежевић. 
Званични почетак греј-
не сезоне планиран је 
за 15. октобар. У скла-
ду с ранијом праксом, 
уколико буде хладнијих 
дана, односно уколико 
током три дана вањске 
температуре измјерене 
у 21 час узастопно буду 
ниже од 12 степени 
Целзијуса, то би се мог-
ло догодити и раније.  
Највјероватније око 10. 
октобра. У међувреме-
ну Кнежевић је упутио 
апел корисницима “То-
плане” да редовно из-
мирују своје обавезе.
- Препорука корисни-
цима је да искористе 
погодности акције коју 
смо омогућили дужни-
цима, јер само њихово 
редовно измиривање 
обавеза  нам омогућа-
ва да и ми своје обаве-
зе према њима такође 
испоштујемо. Изложе-
ни смо великим изда-
цима и поскупљењима 

појединих  енергената 
за производњу топлот-
не енергије. Имамо 
највеће поскупљење 
електричне енергије 
од нове године, дрво је 
већ у неколико наврата 
поскупљивало, тако да 
ће само редовно изми-
ривање обавеза омо-
гућити да и ми редовно 
испоручујемо топлоту и 
да не долази до промје-
не цијене наших услуга. 
Грчевито се боримо да 
ту цијену и очувамо - 
поручио је Кнежевић. 
У Топлани тренутно 
имају око 3.500 актив-
них корисника. Загрија-
вају око 350.000 ква-
дратних метара грејног 
простора. Уколико 
током сезоне дође до 
било каквог квара који 
би охладио радијаторе, 
грађани могу позвати 
службу контроле “То-
плане” на бројеве те-
лефона 052/ 212-422 и 
052/231- 778.

Б. Дакић

У Приједору је боравио предсједник 
ДНС-а Ненад Нешић, гдје се састао 
са предсједницима градских и опш-
тинских одбора ове странке, шефо-
вима изборних штабова, носиоцима 
кандидатских листа и кандидати-
ма за градоначелнике и начелнике 
из регионалних одбора Приједор, 
Лијевче и Бањалука. У овим избор-
ним јединицама очекује се добар 
изборни резултат, побједа у изборној 
трци за мјесто градоначелника При-
једора, те за начелнике општина Ср-
бац, Крупа на Уни и Челинац, рекао 
је предсједник Демократског народ-
ног савеза.
- Та побједа је неупитна и очекујемо 
да ћемо у изборним јединицама 1, 2 
и 3 остварити добар резултат. То ће 
нам помоћи да остваримо наш циљ, 
а то је да будемо друга политичка 
партија, не само унутар владајуће 
коалиције већ у цијелој Републици 
Српској - изјавио је Ненад Нешић.
Нешић је додао да у ДНС-у више 
нема никаквих унутрашњих пробле-
ма. У изборну побједу увјерен је и 
Драгутин Родић, предсједник Град-
ског одбора ДНС-а у Приједору, те 
кандидат ове партије за градоначел-
ника.
- Оптимиста сам, јер знам снагу на-
ших мјесних одбора и снагу грађана. 

Убијеђен сам да ћемо након ових 
избора, уз пуну подршку врха Стран-
ке, остварити очекивани резултат, а 
то је да повећамо број одборника у 
Скупштини града и да имамо мјесто 
градоначелника - рекао је Родић.
Он је напоменуо да ће до избора 
кроз програмску платформу  показа-
ти шта ДНС у наредне четири године 
жели да уради, те да то неће бити 
пука прича, додајући да је то период 
у којем Странка мора додатно да по-
тврди своју политику 

“Топлана”: СВЕ СПРЕМНО 
ЗА ПОЧЕТАК ГРИЈАЊА

НЕШИЋ: ЦИЉ ДА ДНС БУДЕ 
ДРУГА СТРАНКА У СРПСКОЈ

З. Ј.

У Индустријској зони 
“Целпак” отворен је 
нови погон предузећа 
“Една Металворкинг”. 
Фирма се бави прера-
дом и обрадом метала, 
а пумпне подстанице 
за централно гријање 
су им основни произ-
вод. Тренутно имају 26 
радника, а до краја го-
дине најавили су нова 
запошљавања Са отварања

За локалне изборе, 
према подацима ЦИК-а 
и Градске изборне ко-
мисије, пријављена су 
65 политичка субјекта 
и три кандидата за гра-
доначелника
У складу са важећим про-
писима Централне изборне 
комисије БиХ и Регулатор-
не агенције за комуникације 
БиХ, РТВ Приједор ће свим 
политичким субјектима који 
су регистровани у Изборној 
јединици 009Б Приједор, као 
и кандидатима за градона-
челнике Приједора, обез-
биједити  равноправно пред-
стављање у предизборној 
кампањи. Свим кандидатима 
обезбиједићемо непосредно 
обраћање, односно пред-
стављање свих политичких 
субјеката под истим услови-

ма у трајању од пет минута по 
политичком субјекту, док ће 
кандидати за градоначелнике 
на располагању имати 10 ми-
нута. Непосредно обраћање 
политичких субјеката, као и 
кандидата за градоначелни-
ка је бесплатно. Снимање 
политичких субјеката ће бити 
обављено у студију РТВ При-
једор. Политички субјект је у 
обавези доћи у временуод 
12.00 до 13.00 часова тј. (тер-
мини 12.00 h,12.15 h,12.30 h, 
12.45 h) у студију ТВ Прије-
дор гдје ће бити снимљено 
обраћање бирачима. Термин 
за снимање кандидата за гра-
доначелнике је 12.30 часова.
У програму Радио Приједо-
ра порука бирачима ће бити 
емитована исти дан у 17.00 
часова, а на ТВ Приједор у 
18.30 часова.
Термини за плаћено политич-
ко оглашавање:
Радио Приједор (9.20 h, 11.20 

h, 13.20 h, 14.45 h, 16.20 h, 
18.20 h,19.00 h)
Викенд термин радио (9.20 h, 
11.20 h, 13.20 h)
ТВ Приједор  (18.50 h, 21.00 
h, 22.30 h, 23.45 h)
Напомињемо да су сви по-
литички субјекти дужни на 
вријеме, најкасније дан прије 
одржавања конференције за 
новинаре, најавити прес кон-
ференцију путем електронске 
поште на адресу: kozarski@
prijedor.com. Извјештаји са 
прес конференција, трибина 
и других догађаја које орга-
низују политички субјекти ће 
бити емитовани у информа-
тивним емисијама РТВ При-
једор, у седмичним новинама 
“Козарски вјесник” као и на 
нашем порталу kozarski.com.
Распоред снимања поли-
тичких субјеката, утврђен је 
у сриједу приликом јавног 
жријебања. 

КВ

РЕДОСЛИЈЕД СНИМАЊА 
ЗА ПРЕДСТАВЉАЊЕ 

ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА

Родић: увјерен у изборну побједу

М. З.
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У Приједору су пред-
стављени кандидати 
СНСД-а за одборнике у 
Скупштини града Прије-
дора, на предстојећим ло-
калним изборима. Из ове 
странке поручују да листу 
чине млади, стручни и 
искусни људи. 
- Посебна част је да је с 
нама предсједница РС и 
потпредсједница СНСД-
а, Жељка Цвијановић. Ту 
смо да се договоримо око 
неких ствари у вези са 
кампањом и о томе шта 
ћемо након кампање, када 
побиједи наш кандидат за 
градоначелника. У сушти-
ни тражиће и даље подр-
шку предсједнице, која нас 
је подржавала и до сада 
- поручио је Саша Бурсаћ, 
носилац одборничке ли-
сте.
- Имамо план и програм и 
све оно што је неопходно 
да нашим грађанима по-
кажемо да можемо мно-
го боље да се бринемо 
о овом граду и то на онај 
начин који овај град за-
служује - истакао је Дали-
бор Павловић, кандидат 
СНСД-а за градоначелни-

ка Приједора.
Представљању кандидата 
за одборнике у локалном 
парламенту присуствова-
ла је и Жељка Цвијановић, 
потпредсједник СНСД-а. 
Како каже, циљ ове пар-
тије је бољи Приједор и 
боља Српска.
- Што се тиче СНСД-а, наш 
план је увијек био амбици-
озан, а био је амбициозан 
зато што имамо велику 
подршку народа и заједно 
са народом смо и направи-
ли толико тога у Републи-

ци Српској. Вјерујем да ће 
и Приједор бити укључен 
у ред локалних заједни-
ца који ће моћи да се, без 
било каквог заостајања, 
креће напријед, како се 
креће и Република Српска 
- додала је она.
Из СНСД-а су поручили да 
на предстојећим изборима 
очекују подршку великог 
броја грађана, те да не 
сумњају у побједу у При-
једору.

Б. Дакић

ПРЕДСТАВЉЕНИ КАНДИДАТИ СНСД-а 
ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНИ ГРАДА

Дјечији вртић “Радост” 
ради отежано, како због 
епидемије вируса корона, 
тако и због тешке политич-
ке ситуације у Приједору, 
тврди Гордана Јекић, ди-
ректор Вртића. Осврнула 
се на недавну објаву на 
једном од приједорских 
портала да се руше ст-
ропови у објекту вртића 
“Ђурђевак” на Уријама, 
која, према њеним ријечи-
ма, има политичку позади-
ну.
- Ја сам одмах деманто-
вала ту вијест. Та про-
сторија је била у процесу 
реновирања, а дјеца су 
одмах пребачена у другу. 
Утврђен је идентитет осо-
бе која је аутор фотогра-
фије и снимка. Нећу рећи 
име због заштите личних 
података, али рећи ћу да 
се ради о запосленику 
једне образовне установе 
у близини нашег вртића 
на Уријама. Ради се о оцу 
дјетета које иде у тај вр-
тић. Он  је приликом од-
ласка из вртића снимио 
ту просторију. Питам се 
какав је мотив да се такве 
лажи износе. Сама вијест 
да се ради о обрушавању 
плафона забринула је ро-
дитеље. Питам се и ко то 
инструише тог родитеља 
и друге грађане да износе 
такве лажи и шта је пред-
ставнике појединих медија 
натјерало да напишу не-

што непровјерено - рекла 
је Јекићева и апеловала 
на грађане и медије да не 
злоупотребљавају дјецу у 
политичке сврхе. 
Она је додала да је, уз 
помоћ Градске управе 
Приједор и донатора, у 
протеклом периоду урађе-
но много тога у циљу по-
бољшања услова у свим 
објектима Дјечијег вртића 
“Радост”.
- У наредном периоду 
најављено је отварање 
нових вртића, а план је 
да Град у потпуности фи-
нансира боравак дјеце 
у вртићима. Уколико то 
успијемо, а знам да хоће-
мо, мислим да ћемо бити 
први град у РС по најпри-
оритетнијим улагањима, 
а то су улагања у дјецу и 
породицу - додала је она. 
Прелазак приједорске “То-
плане” са мазута на био-
масу такође је био један 
од приоритетнијих пројека-
та који воде ка остварењу 
циљева “Споразума гра-
доначелника” Европске ко-
мисије. То је повећање об-
новљивих извора енергије 
и енергетске ефикасности, 
те смањење емисије штет-
них гасова. Зоран Кнеже-
вић, директор “Топлане”, 
рекао је да су потроша-
чи добили квалитетније 
гријање и очувану цијену. 
Омогућен је наставак рада 
“Топлане” и подигнут ниво 

локалних привредних ак-
тивности. Цијене трош-
кова за енергент су са 
5.000.000 КМ спуштене на 
2.500.000 КМ.
- Било је проблема на 
овом путу. Имали смо 
потписано писмо намје-
ре прије саме градње са 
“Шумама Српске”, везано 
за испоруку дрвних сор-
тимената ниже вриједно-
сти. У писму је наведено 
да су њихови капацитети 
50.000 кубних метара го-
дишње, гдје постоји оба-
веза преусмјеравања тих 
количина уколико се јави 
локални купац, што смо 
ми постали након градње 
овог постројења. Међутим, 
на наше захтјеве од 20.000 
кубика годишње, никада 
од њих нисмо добијали те 
количине. Увијек смо има-
ли приватне подизвођаче 
и извођаче и из приватних 
шума намиривали количи-
не које нам недостају, тако 
да грејна сезона никада 
није доведена у питање. 
Намјере заиста јесу упит-
не. Мене је у том периоду 
такође љутило инсисти-
рање авансног плаћања 
према јавном предузећу 
које је данас присутно, а 
донедавно су неке фир-
ме које су 200 километа-
ра удаљене од Приједора 
имале већа права него 
овдашње фирме, говорим 
о Шумском газдинству. На 
примјер, дрво за дести-
лацију по далеко нижим 
цијенама се извлачило из 
Приједора и продавало 
даље, а ми при покушају 
склапања таквог уговора 
нисмо успјели да га до-
бијемо - додао је он. 
Кнежевић је потврдио да 
ове године неће доћи до 
промјене цијене гријања, а 
ни наредне. 

М. Шодић

ДНС: УТВРЂЕН ИДЕНТИТЕТ ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ 
СНИМАЛО ПРОСТОРИЈЕ ВРТИЋА

Коалиција Демос - 
НДП представила је 
званичну листу за 
одборнике Скупшти-
не града Приједора 
на којој се налазе 33 
кандидата. То је круна 
напорног политичког 
рада у протеклих го-
дину и по дана, рекао 
је предсједник Град-
ског одбора Демо-
кратског савеза Прије-
дор, Томислав Прпош. 
- Задовољан сам 
структуром листе. На-
ставићемо да напор-
но радимо, а себи смо 
поставили политички 
циљ: одборнички клуб 
у парламенту Града 
Приједора. Свјесни 

смо тежине поли-
тичких одлука, јер то 
опредјељује и будућ-
ност Демоса, да на 
крају постигнемо до-
бар изборни резултат 
за кандидате и Стран-
ку - истиче Прпош.  
Предсједник Градског 
одбора Народног де-
мократског покрета 
Силви Милановић ре-
кла је да је циљ Коа-
лиције Демос - НДП 
три одборничка ман-
дата, која ће им, како 
је нагласила, омо-
гућити да буду зна-
чајан фактор у даљој 
скупштинској већини.
- Приликом одабира 
кандидата за одбор-

ничку листу водили 
смо рачуна да то буду 
одговорни и морал-
ни људи, који ће се 
искрено борити за 
бољи живот у Прије-
дору. Сматрам да је 
неопходна политичка 
смјена у овом граду, 
да дођу нови, млађи 
људи који су спремни 
да побољшају квали-
тет живота - рекла је 
Милановићева под-
сјетивши да су дали 
подршку Далибору 
Павловићу, СНСД-
овом кандидату за 
градоначелника При-
једора.

Д. С.

КОАЛИЦИЈА ДЕМОС - НДП ПРЕДСТАВИЛА 
КАНДИДАТЕ ЗА ОДБОРНИКЕ

У главној градској улици отворе-
не су службене просторије Прве 
Српске демократске странке, 
Градског одбора Приједор. Била 
је то прилика за представљање 
програма и кандидата ове стран-
ке за локалне изборе. Радомир 
Лукић, предсједник Прве СДС 
Републике Српске, рекао је да 
је увјерен да ће у просторијама 
ове странке бити мјеста за све 
грађане Приједора које интере-
сују политички програм и циље-
ви Прве СДС, чији је слоган “Сви 
смо прва, сви смо Српска”. Он је 

истакао да у Првој СДС не желе 
непотребне сукобе са другим 
политичким партијама, па ни 
онима које чине парламентарну 
већину.
 - Увјерени смо да ће грађани 
Приједора, али и цијела РС, 
препознати угледна лица која 
ће се појавити, а која су овдје 
знана годинама и која су уради-
ла много доброг за Приједор и 
за опстанак српског народа на 
овим просторима. Ми желимо 
да РС опстане, да буде снажна, 
да се са свим другим народима 

и мањинама споразумијевамо 
на људски начин, уважавајући 
једни друге и уважавајући наше 
различите идентитете - рекао је 
Лукић.
Борислав Марић, предсједник 
Градског одбора Приједор Прве 
СДС, истакао је да имају за циљ 
да једног дана уједине све фрак-
ције у СДС-у.
- Крајњи циљ нам је да за сто 
сједну све српске политичке 
партије и да заједно обезбиједи-
мо минимум националних инте-
реса, а да при томе не дирнемо 
ни у један национални интерес 
других народа - рекао је Марић.
Славко Шврака, носилац листе 
Прве СДС Приједор, рекао је да 
ова странка представља  кон-
тинуитет политике првог сазива 
СДС-а.
- Сматрамо да кроз даљи рад 
треба да вратимо СДС оне прве 
и праве  вриједности које су 
стварале ово што имамо данас. 
Због тога мислим да ми, ствара-
оци РС и Прве СДС, то можемо 
само кроз истински програм очу-
вања Републике Српске - пору-
чио је Шврака. 

П.Ш.

НЕ ЖЕЛИМО СУКОБЕ С ДРУГИМ 
ПОЛИТИЧКИМ ПАРТИЈАМА

Градски одбор Прве СДС отворио 
службене просторије

СНСД: листу чине стручни људи



Традиционални сусрет бо-
раца 4. батаљона 43. при-
једорске моторизоване бри-
гаде и ове године, одржан је 
у Ракелићима. Код спомен-
плоче борцима Одбрамбе-
но-отаџбинског рата служен 
је парастос, а бројне деле-
гације положиле су вијенце. 
У редовима овог батаљона 
стајало је око 2.200 бораца, 
који су прошли сва ратишта, 
њих 36 је уградило своје 
животе у темеље Републи-
ке Српске, а 163 је рањено. 
Командант овог батаљона 
Борислав Бојић каже да је 
поносан што је имао при-
лику да командује борцима, 
који су, како је рекао, били 
одговорни и своје задатке 

извршавали успјешно. 
- С правом могу рећи да у 
овом крају живе јако до-
бри људи. Одајемо почаст 

жртвама које су страдале 
за Приједор и Републику 
Српску и слободно могу да 
кажем да је овдје одбрањен 
и Приједор и Република Ср-
пска. Сваке године се на 
овом мјесту окупљамо, да 
се присјетимо  ратног пута 
ове јединице која има чиме 
да се поноси - додао је он. 
Градоначелник Приједора 
Миленко Ђаковић рекао 
да су припадници овог ба-
таљона част и јунаштво по-
казали широм ратишта РС, 
те да су посебан допринос 
дали у одбрани града При-
једора.
- То су борци који су са 

командантом који је био 
повријеђен и његовим за-
мјеником који је погинуо, 
стајали на бранику са којег 
се нико повукао није. Чак 
се и командант из болни-
це враћао да бодри своје 
људе. Они су јуначки одбра-
нили град Приједор који им 
је доживотно захвалан, јер 
је опстао у граничним про-
сторима који му припадају 
- нагласио је Ђаковић.
У Средњој Марићкој такође 
је служен парастос, поло-
жени вијенци и прислужене 
свијеће у спомен-капелици 
за 26 бораца овог краја.

4. 2. октобар 2020. “Козарски вјесник”

Тим поводом Тим поводом

У Oмaрскoj je, протекле 
суботе, oбиљeжeн Дaн 3. 
пjeшaдиjскoг бaтaљoнa, 
jeдиницe Вojскe Рeпу-
бликe Српскe кoja je 
тoкoм Oдбрaмбeнo-
oтaџбинскoг рaтa билa у 
сaстaву 43. приjeдoрскe 
мoтoризoвaнe бригaдe 
и 5. кoзaрскe бригaдe. 
Oбиљeжaвaњe Дaнa 3. 
бaтaљoнa пoчeлo je слу-

жeњeм пaрaстoсa у Цр-
кви Свeтoг цaрa Лaзaра, a 
пoтoм су пoлoжeни виjeн-
ци нa спoмeник пoгину-
лим бoрцимa сa пoдручja 
Oмaрскe и oкoлних сeлa. 
И oвe гoдинe гeнeрaл-
мajoр Рaдoвaн Илић, 

jeдaн oд рaтних кoмaн-
дaнaтa 3. бaтaљoнa, 
дружиo се сa свojим бoр-
цимa. Oбaвeзa прeживje-
лих, кaжe Илић, je дa сe 
oкупљajу и сjeћajу свojих 
сaбoрaцa кojи су oстaви-
ли кoсти пo рoвoвимa нa 
рaтиштимa ширoм Рeпу-
бликe Српскe.
- Крoз oвaj бaтaљoн тoкoм 
рaтa прoшлo је прeкo 

1.800 људи, a прoсjeч-
нo брojнo стaњe билo је 
oкo 850 бoрaцa кojи су 
извршaвaли свoje зaдaт-
кe. Билo je ту и успoнa и 
пaдoвa. Међутим, нaкoн 
свaкoг пaдa 3. бaтaљoн je 
збиjao рeдoвe и успjeшнo 

извршaвao зaдaткe кoje 
му je пoстaвљaлa врхoв-
нa кoмaндa - пoручиo je 
Илић.
Виjeнцe je пoлoжиo и 
грaдoнaчeлник При-
jeдoрa Mилeнкo Ђaкoвић, 
кojи je рeкaо дa je oвaj 
бaтaљoн биo диo двиje 
приjeдoрскe бригaдe, кoje 
су сe нa свим рaтиштимa 
прoслaвилe чojствoм и 
jунaштвoм.
- Овo је дан на који се 
бoрци oкупe, присjeтe 
свoг рaтнoг путa, тeш-
кoћa и мукa кoje су нa 
тoм путу прoшли, aли 
и успjeхa кoje су пoсти-
гли. Штo je нajвaжниje, 
сjeтe сe свojих пoгинулих 
сaбoрaцa - рeкao je Ђaкo-
вић.
Toкoм бoрбe зa ствaрaњe 
Рeпубликe Српскe пo-
гинулo je 120 бoрaцa 3. 
бaтaљoнa. Дoпринoс 
oвe jeдиницe у Oдбрaм-
бeнo-oтaџбинскoм рaту 
je oгрoмaн, нaпoмeнуo 
je прeдсjeдник Бoрaчкe 
oргaнизaциje грaдa При-
jeдoрa Зoрaн Прeдoje-
вић. Дaн 3. бaтaљoнa, 
збoг eпидeмиoлoшкe 
ситуaциje, oбиљeжeн je 
нeштo скрoмниje нeгo рa-
ниjих гoдинa.

Овај курс кроз теоретски и пра-
ктични дио полазницима ће 
пружити прилику да се боље 
упознају са аспектима и пред-
ностима које нуди БИМ приступ 
пројектовању, те како га примије-
нити у пракси. 
- Фирма “БП-Бау” нам се обрати-

ла због потребе за специфичним 
стручним кадром, који тренутно 
не постоји на нашем тржишту 
рада. Управо у циљу едукације, 
стручног оспособљавања и по-
везивања са фирмама којима 
су потребни ти кадрови, органи-
зујемо овај курс - рекао је Марко 

Гороња, технички асистент на 
Пројекту. 
Курс је намијењен за незапо-
слена лица која желе да науче 
нешто више о изради 3Д БИМ 
модела или да унаприједе по-
стојеће знање. Предност имају 
ученици завршног разреда 
средње грађевинске школе у 
Приједору, незапослени грађе-
вински техничари и инжењери, 
те особе са познавањем њемач-
ког језика.
- Драго нам је да можемо зајед-
но у истом простору са истом 
идејом да младим људима 
пружимо шансу да се додатно 
едукују, да стекну специфична 
знања која ће им омогућити да 
буду конкурентни на тржиш-
ту рада и то не само овдје, јер 
фирма “БП-Бау” има тржиште у 
иностранству и то је добра ком-
бинација за младе. Да не одла-
зе одавде, већ да раде по овом 
моделу - појаснио је Бојан Јојић, 
координатор Инфо-центра за 
инвеститоре у Агенцији “ПРЕ-
ДА-ПД”.  Фирма “БП-Бау” са три 
запослена инжењера грађевине 
са радом је почела 2017. годи-
не у Приједору. Данас броји 17 
запослених који се баве пројек-
товањем у грађевини и своје 
планове пласирају на њемачко 

тржиште. Понуда стручне радне 
снаге за њихову фирму на под-
ручју Приједора веома је слаба, 
зато су се одлучили за организо-
вање овог курса. 
- По завршетку овог курса ми 
ћемо моћи да оснујемо групу 
људи које ћемо запослити у на-
шој фирми, када нам се посао 
буде још више ширио, јер већ 

сада имамо тенденцију раста. 
Сада се пројектовање налази 
у ери дигитализације, а код нас 
све то касније стиже. Зато смо 
са људима из Агенције одлучили 
да организујемо курс на којем би 
млади могли да виде предности 
овог програма. Ми смо једни од 
ријетких у БиХ који га користе, 
знамо да поред нас постоји јед-
на фирма у Сарајеву и Мостару 

- рекао је Драган Петровић, ди-
ректор фирме “БП-Бау”.
Ово је само један у низу курсе-
ва који се одржавају у оквиру 
пројекта “Prijedor Circle Hub”, а 
циљ је усавршавање младих у 
области информационих техно-
логија и креативне индустрије 
како би увезали што већи број 
студената, младих и незапосле-

них лица, активних или заинте-
ресованих да дјелују на пољу 
креативних технологија, ИТ сек-
тора и креативне индустрије, 
нагласила је Ведрана Шмитран, 
менаџер комуникација пројекта 
“Prijedor Circle Hub”. Све инфор-
мације о јавном позиву заинте-
ресовани могу пронаћи на сајту 
Prijedor Circle Hub-а.

ОДАТА ПОЧАСТ ПОГИНУЛИМ 
БОРЦИМА 4. БАТАЉОНА 

УСКОРО БЕСПЛАТАН КУРС ЗА 3Д БИМ ПРОЈЕКТОВАЊЕ
З. Ј. М. Шодић

Обиљежен Дан 3. батаљона
СЈЕЋАЊЕ НА ПОГИНУЛЕ БОРЦЕ 

СА ПОДРУЧЈА ОМАРСКЕ

Агенција за економски развој града Приједора “ПРЕ-
ДА-ПД” и фирма за пројектовање и грађевински ме-
наџмент “БП-Бау” организоваће бесплатни курс “BIM 
Allplan konstrukterstvo”, у оквиру пројекта “Prijedor 
Circle Hub”, који продржава Влада Швицарске   

- Ми смо пионири тог начина рада, чак се и За-
падна Европа још едукује у свему томе. Мислим 
да је ово одлична прилика за људе из Приједора 
који су у архитектури и грађевинарству, да стек-
ну стручна знања - додао је Армин Кочановић, 
пројектни инжењер у фирми “БП-Бау”. Због тре-
нутне епидемиолошке ситуације, број полазника 
курса је ограничен на десет. 

М. Шодић

Положени вијенци на споменик погинулим борцима Служен парастос и положени вијенци 

Борислав Бојић: - Наша је дужност 
да чувамо успомену на страдале

У Средњој Марићкој служен 
парастос за 26 погинулих бораца



5.2. октобар 2020.“Козарски вјесник”

Друштво Друштво

Представници Фонда-
ције “Идриз Јакуповић” 
уручили су руксаке са 
школским прибором јед-
ном броју ученика Јавне 
установе Центар “Сун-
це” из Приједора. Ова 
акција реализована је уз 
подршку Удружења “Нова 
нада” из Норвешке, рекао 
је Аљоша Костић, пројект-
координатор у Фондацији 
“Идриз Јакуповић”, до-
дајући да је Центар “Сун-
це”, због раније сарадње, 

уврштен у дио ове све-
обухватне акције коју су 
покренули партнери из 
Норвешке. 
- Ово је акција коју реа-
лизујемо са нашим парт-
нерима из Норвешке. 
Прикупљен је велики број 
руксака са школским при-
бором. Ради се о удру-
жењу које окупља наше 
људе у Норвешкој и у 
оквиру ове акције обез-
бијеђено је око 70.000 кру-
на за те потребе - рекао је 

К о -

стић. 
П р е -
с р е ћ -
ни смо 
што ни-
смо забо-
рављени, рекла 
је Слађана Радаковић, 
директор ЈУ Центар “Сун-
це”, додајући да сарадња 
са Фондацијом “Идриз 
Јакуповић” траје три, а са 
Удружењем “Нова нада” 

из Норвешке двије годи-
не.
- Фондација “Идриз Јаку-
повић” помаже нам преко 
цијеле школске године са 
неким својим донација-
ма. Њихово мало нама је 
пуно и нама то много зна-
чи. Добили смо руксаке 
за одређен број дјеце те 
школски прибор. Велико 
хвала у своје лично и у 
име ЈУ Центар “Сунце” - 

рекла је Радаковићева.
Она је истакла да 

се у периоду 
пандемије ви-

руса корона 
смањио број 
д о н а ц и ј а 
и помоћи 
Ц е н т р у 
“Сунце”, а 
да је број 
соци јално 

у г р ож е н и х 
ученика по-

већан.
- Стога смо при-

морани да све оно 
што смо некада рјеша-
вали захваљујући до-
наторима, сада морамо 
рјешавати из властитих 
средстава - истакла је Ра-
даковићева.

Јесен и зима забринули угоститеље 

СТРАХУЈУ ОД  КЉУЧА У БРАВИ  

 Горан Дакић, власник угости-
тељског објекта „Папа Џо”, на-
глашава да су обезбиједили све 
потребно да се гости осјећају 
безбједно: почев од физичке 
дистанце, до довољно средста-
ва за дезинфекцију. Хоће ли се 

смањити број гостију, то нико у 
овом тренутку не зна, а оно што 
им недостаје су попратни и већи 
угоститељски садржаји, којих 
овог љета готово да није било.
- Недостају крштења и вјенчања, 
што смо прије епидемије доста 
радили. Но сад тих садржаја 
нема, као што нема ни прослава 

рођендана. Матура ове године 
нисмо ни имали, тотално су изо-
стале, а то је значајан дио уго-
ститељства. Како ће бити преко 
зиме? Може бити само горе - ја-
сан је Дакић. Помоћ би, по ње-
говим ријечима, била у нижим 
цијенама режијских трошкова.
- Да их спустимо на неки ниво 

домаћинстава, а не да плаћа-
мо дупло или тродупло скупље 
режије, попут гријања. Проблем 
је што нам се без разлога обра-
чунава индустријска струја. То 
су за нас огромне  цифре. Пре-
ко љета смо имали рачуне за 
струју између 800 и 1.000 мара-
ка, а могу мислити шта ће бити 

у зимском периоду, 
када је струја ску-

пља за 40 одсто 
- каже Дакић. 
У Подручној 
з а н а т с к о -
предузетнич-
кој комори 
П р и ј е д о р 
указују на 
још један 
п р о б л е м : 

нове епиде-
миолошке мје-

ре због којих би 
им јесен и зима, 

а ограничени су на рад у затво-
реном простору, могле бити изу-
зетно тешке за пословање. Ран-
ко Згодић, предсједник Управог 
одбора ове коморе, страхује да 
би све скупа, уколико изостану  
одређене финансијске ињекције, 
могло довести до затварања 
радњи и неконтролисаног от-
пуштања радника. Процјене су 
да између 300 и 500 предузет-
ника у овом тренутку има огром-
них проблема. У Предузетничкој 
комори тврде да су управо због 
овога припремили  одређене мо-
деле како им се може помоћи.
- Једна од идеја коју смо пласира-
ли ових дана је да се у комплет-
но предузетништво, путем поди-
зања такозваних ковид кредита, 
упумпа неких десетак милиона 
марака. Већ смо преговарали о 
неким  детаљима са комплетним 
банкарским сектором, а очекује-
мо да нас у томе подржи локал-
на заједница и Влада РС. Да нам 
помогну субвенционирањем ка-
мата, а да се ми, као пословни 
субјект,  оптеретимо кредитима 
да би одржали текућу ликвид-
ност - каже Згодић. 
Уколико тражена помоћ изоста-
не, наглашава Згодић, без посла 
би у овом сектору, с почетком 
јесење сезоне, могло остати око 
1.500 радника. Тврди да ће пред-
узетници и привреда све чешће 
постављати  питање транспа-
рентног утрошка средстава по-
реских обвезника. Зна и због 
чега је то важно, јер је на почет-
ку пандемије, како истиче, била 
прича да би сви заједно требало 
да дијеле терет кризе.
По његоим ријечима, на подру-
чју Приједора послује око 1.500 
предузетника са око 4.300 запо-
слених.

Слободан Брдар је реи-
забран за предсједника 
Удружења пензионера гра-
да Приједора. Годишњој 
изборној скупштини Удру-
жења претходила је спро-
ведена изборна активност 
у свих 23 мјесна удружења 
на подручју града.
- У Приједору има 14.780 
пензионера, а средства од 
Града смо расподијелили 
тако што смо 90.000 КМ упо-
тријебили за бањско-кли-
матско лијечење и једино 
смо удружење у Републици 
Српској које није прекидало 
ту активност. Упутили смо 
347 пензионера у бањско-
климатске центре - рекао је 

Брдар презентујући извје-
штај о раду у претходном 
периоду. 
Он је додао да је осталих 
160.000 КМ искориштено 
за редовне транше једно-
кратне новчане помоћи. 
Сједници је присуствовао 
и градоначелник Приједора 
Миленко Ђаковић, који је 
истакао да Град годинама 
и системски подржава град-
ско Удружење пензионера. 
- Свјесни смо да су они 
створили све ово на чему 
ми данас живимо и радимо 
и то су људи који су поште-
но зарадили своју пензију. 
Свјесни смо и да је та пен-
зија мала и зато им из буџе-
та директно планирамо и 
додјељујемо средства које 
Удружење пензионера дије-
ли по потребама и својим 
плановима - навео је Ђако-
вић.
Он је напоменуо да Град 
није имао ниједну примјед-
бу на досадашњу расподје-
лу средстава. Једноглас-
ном одлуком делегата, осим 
предсједника Удружења, за 
предсједника Скупштине 
Удружења изабрана је Деса 
Савановић.

СЛОБОДАН БРДАР 
РЕИЗАБРАН ЗА 
ПРЕДСЈЕДНИКА 

УДРУЖЕЊА ПЕНЗИОНЕРА

СРНА

Донација Фондације “Идриз Јакуповић” Центру “Сунце”
РУКСАЦИ И ШКОЛСКИ ПРИБОР 

ЗА УЧЕНИКЕ 

П. Ш.  

Обрадовани поклонима
Аљоша 
Костић: акција 
реализована 
уз подршку 
Удружења “Нова 
нада” 

М. З.

Угоститељи су прегрмје-
ли љето с короном, но 
страх од јесени и зиме, 
када се пословање сели 
у унутрашњост објеката, 
дочекују с огромном не-
извјесношћу. Стриктно 
придржавање епидемио-
лошких мјера, за већину 
предузетника значи мно-
го мање гостију и муш-
терија. Траже се хитна 
рјешења. Уколико их не 
буде, око 1.500 радника 
у овом сектору могло би 
остати без посла

Тешке посљедице пандемије 
по мале предузетнике 

- Испало је да су привреда и 
предузетници препуштени сами 
себи, а да јавни сектор никако 
није осјетио проблем ове кризе и 
да се још увијек нерационално и 
некоректно односимо према они-
ма који  стварају нову и додатну 
вриједност - сматра Ранко Згодић. Горан Дакић: помогле би ниже 

цијене режијских трошкова

С хладнијим данима и баште све празније

Ранко Згодић: 
без посла би могло остати 

1.500 радника
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Фељтон Фељтон

Имамо привилегију да смо раз-
говор на ову тему водили управо 
у  Старом граду, с каменог моста 
гдје је прије неколико вијекова 
била  једна од градских капија. 
Довољно широка за коњска 
кола. Радивојац  располаже са 
милион детаља о настанку При-
једора, за којима је годинама 
стрпљиво трагао, прикупљао 
усмена предања, али и опширну 
документацију. 
- Сам топоним за Стари град 
упућује на нешто старо. Одавде 
је све кренуло крајем 17. вије-
ка, прво оснивањем једне мале 
утврде, онда је стигла и друга, а 
након тога почео је развој града 
- каже Миленко. 
У жељи да што вјерније дочара 
своју причу, „враћа“ нас у исто-
ријски оквир тог 17. вијека, у 
вријеме познатог Турско-аустриј-
ског рата. 
- Турско царство било је огром-
но, али губи на свим линија-
ма, падају град за градом. Тако 
је 1689. године пала Удбина у 
Лици, одакле је кренуо својевр-
стан талас исељавања према 
Босанској крајини. Турска је 
стигла до Беча, али је изгубила 
битку. Након тога, Карловачким 
миром 1699. године дијелови 
Лике и Славоније враћају се под 
патронат Аустрије. То је проуз-
роковало велику миграцију, јер 
муслиманско и турско станов-
ништво нису хтјели новог, пого-
тово хришћанског господара и 
зато се крећу у потрази за тери-
торијом гдје би се могли трајније 
населити - прича Радивојац.
Подручје Приједора у то вријеме 
дијелило се на “сухи“ и „мочвар-
ни“ Приједор. 
- Тај назив се и данас чује. Дио 
гдје се налази сам град био је 
такозвани „мокри“ Приједор. Ба-
руштина. Около је, у том сухом 
дијелу града, био мањи број 
хришћанских насеља. Према 
легенди, предводник већег броја 
муслиманских избјеглица из Уд-
бине био је извјесни ага, хаџи 
Пашо, који је људе довео на ово 
подручје - каже наш саговорник. 
Додаје да је у дијелу Приједора 
гдје су стигли, крајем 17. вије-
ка, било једно „згодно мјесто“. 
Условно речено, острвце које 
је домаће становништво звало 

„свињарице“.
- Било је згодно, јер је с двије 
стране текла ријека Сана, а ту 
је било и природно удубљење 
којим је текао поточић, касније 
назван Берек, на турском жа-
бљак. Продубили су га и ту је 
настало насеље, претеча Прије-
дора - каже Радивојац. 
Насеље је било ограђено низом 
храстових трупаца, у два реда, 
између којих је била набијена зе-
мља. То је, у ствари, прва утврда 
која се звала Паланка Предор. 
- Паланка упућује на дрвену 
утврду. Потврду о постојању 
прве Паланке Предор налази-
мо у латинском тексту извјесног 
грофа   Баћанија који је од 1693. 
до 1696. године ратовао за ау-
стријске трупе. Он у извјештају 
пише да је попалио неколико 
чардака, између осталих чардак 
у Драготињи, Чаракову и Палан-

ку Предор. То је буквално прво 
помињање Приједора у историји 
као неке насеобине - каже овај 
приједорски хроничар. 
Од првог историјског помињања 
Приједора прошло је пуних 50 
година, а да ни једном у том кон-
тексту он није поменут. 
- Према истраживачима, орјен-
талистима, историчарима... 
нигдје се није нашао ни један 
податак све негдје до 1745. го-
дине када се помиње прелазак 
двојице мустафиза (градских 
војних чувара утврде, оп. а.). Та 
двојица мустафиза, каже се у 
том документу, прелазе из једне 
утврде на Уни, негдје око Ваку-
фа, у наново саграђену утврду 
„Придорска ада“. То је први пут 
да се након Паланке Предор по-
миње наново саграђена утврда. 
Радило се о каменој утврди, а 
потврду тог датума нашли смо 
и на порталу џамије у Старом 
граду. Изнад њеног улаза пи-
сало је да изграђена у вријеме 
султана Махмуда I, 1747. године. 
То се поклапа, јер кад се напра-
ви једна мала утврда, онда се 
прво прави смјештај за војску, па 
џамија да војска на молитву не 
иде ван објекта и тек након тога 
насељавају се породице војника 
који служе у тој тврђави. Прави 
се стамбени дио и то је отприли-
ке настанак правог Приједора. 
Мада неки кажу да је то била она 
прва тврђава Паланка Предор, а 
неки да је то била ова друга, ка-
мена утврда - прича Радивојац.
Камена утврда, према његовим 
истраживањима, била је непра-
вилног четвороугла, имала је три 
куле: „Шупљу“ кулу на улазу, гдје 
се налазио мост на Береку, Град-
ску на излазу, код дрвеног моста, 

и трећу Грозданићеву, на самом 
шпицу аде, на јужном дијелу гра-
да. Ту је била и табија, велика 
земљана утврда која се нала-
зила на мјесту садашње Љетње 
баште. На тој табији били су то-
пови. Пописом из 1833. године, 
град је имао око 14 топова.
- Од тога је један био неиспра-
ван. То је, по свој прилици, онај 
који се налази у дворишту Му-
зеја. У „Придорској ади“ било 
је неколико стотина породица. 
Тврђава није имала велику по-
саду: неких четрдесетак редов-
них стражара, коњицу, дакле све 
родове војске, али све помало. 
Није требало више пошто је При-
једор био у залеђини. Град се 
почео нормално развијати, али 
Турска и Аустрија и даље ратују. 
Граница је била близу, па су Ау-
стријанци свако мало „трчкали“ 

на ову територију, нешто мало 
палили и бјежали назад. С њима 
и хришћанско становништво које 
им се приклањало, а враћало 
опет на позив Турске царевине, 
након десет - двадесет година - 
каже Радивојац. 
Средином 18. вијека  град је 
постао капетанија. Имао је свог 
капетана као врховног војног и 
судског заповједника града. У 
историји тог Приједора забиље-
жена су само три капетана: хаџи 
Шабан, син хаџи Паше, човје-
ка с почетка ове приче који је 
први дошао у Приједор, и он је 
имао свој капетанов конак у Ста-
ром граду. И њега је наслиједио 
син, Ибрахим бег који је умро 
од куге 1815. године. Након ње-
гове смрти, на чело капетаније 
долази Ибрахимов син Мехмед 
бег, трећи и посљедњи капетан 
који је становао у згради бившег 
музеја, а данашњег Тенис клуба 
„Др Младен Стојановић“.
- Та зграда прављена је за врије-
ме турске владавине и она је 
најстарији објекат у Приједору - 
каже Радивојац.
 За крај приче о настанку При-
једора биљежи још једну за-
нимљивост:  прву скицу града 
направио је један тајни агент, 
извјесни заставник Божић. 
- Написао је и колико корака му 
треба од Бањалуке, колико до 
Козаре. Заставник Божић у то 
вријеме пише и да паралелно 
са развојем града настаје под-
грађе гдје живе хришћани и гдје 
ће се развити нови дио града. У 
то вријеме уз пољопривреду се 
развија занатство, али и тргови-
на - каже Радивојац. 

Приједор некад с Миленком Радивојцем (1)

ПРВУ СКИЦУ ГРАДА 
НАПРАВИО ТАЈНИ АГЕНТ

Припремила: М. Згоњанин

Причу о настанку Приједора почињемо из Старог града. Миленко Ради-
војац, археолог и приједорски хроничар с дефинитивно најдужим ста-
жом, на наше питање зашто баш Стари град, одговара да сваки град 
има неко своје језгро одакле је све почело, па тако и Приједор

ИМЕ НАСТАЛО ПО 
ПРОДОРУ САНЕ

Приједор је име до-
био, највјероватније, 
по продору ријеке 
Сане. Текла је нешто 
западније, па је про-
дрла у ново корито 
и од тогa је настао 
„Придор“. С дола-
ском Аустријанаца 
1878. године, Прије-
дор добија садашње 
име града.
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За сваког понештоЗа сваког понешто

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. Опасан гмизавац, 9. Дио куће, 
10. Дио нечега, 12. Афричка планина, 14. Плете-
ница, 15. Стваран, објективан, 17. Лопов, 18. Прво 
слово, 19. Правити валове, 21. Ознака Малте, 23. 
Окот, 24. Ознака пречника, 25. Суштина, 27. Име 
глумца Круза, 28. Симбол галијума, 29. Психофар-
маколошко средство, 31. Шаховски завршетак, 32. 
Мјера за течност, 33. Холандски колонисти у Аф-
рици, 34. Ходати. 

УСПРАВНО: 1. Ломљиве, 2. Ваљкасти колач, 3. 
Јајаст, 4. Калијум, 5. Осамнаесто и 12. слово азбу-
ке, 6. Дио луке, 7. Фалсификат, 8. Зглоб на руци, 9. 
Судар, 11. Временски одредити, 13. Трофеј у Деј-
вис-купу, 16. Окот, 20. Ријечна риба, 22. Црквени 
устав, 26. Надимак Јосипа Броза, 28. Име шахи-
сте Каспарова 30. Срџба, 31. Цеста, 33. Мјесто у 
Србији, 35. Четврто слово абецеде.   

Р. Речевић

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ

На данашњи дан, 2. октобра 
1973. године, у Хелсинкију, 
Финска, умро је „летећи Фи-
нац” Паво Нурми, највећи ду-
гопругаш свих времена, који је 
од 1922. до 1931. године по-
бољшао све свјетске рекорде 
на стазама од 1.500 до 20.000 
метара. Чак 25 пута рушио 
је свјетске рекорде и први је 
спортиста уопште коме је за 
живота подигнут споменик. 
Био је специфична личност, 
ћутљив, повучен, али му то 
није сметало да супериорно 
побјеђује и обара атлетске ре-
корде. На Олимпијским игра-
ма 1920. у Антверпену, 1924. 
у Паризу и 1928. у Амстер-
даму Паво Нурми је освојио 
укупно девет златних и три 

сребрне олимпијске медаље. 
Намјеравао се такмичити и 
на Олимпијским играма у Лос 
Анђелесу 1932. године, и то у 
маратону али је одлуком над-
лежних инстанци МОК-а, био 
доживотно дисквалификован 
јер је установљено да је 1925. 
године, за 55 наступа у двора-
нама широм Америке, напла-
тио више од 250.000 долара, 
што је за оно вријеме био бас-
нослован новац. Уочи Олим-
пијских игара у Хелсинкију, 
1952. године, Међународни 
олимпијски комитет рехабили-
товао је Нурмија, а Финци су 
му додијелили част да запали 
олимпијски пламен.

Р. Р. 

ЗАНИМЉИВОСТИ

***
Масти не би требало да прелазе 30% укуп-
но унијетих калорија.

***
Сваки други мушкарац послије 40. године 
има бенигно увећање простате.

***
Прекомјерни унос протеина је уско повезан 
са остеопорозом, реуматским обољењима 
и да, чак, смањује животни оптимизам.

***
У једној јабуци се налазе скоро све храњи-
ве материје - витамин Ц, минерали, проте-
ини, угљени хидрати и влакнасте материје.

***
Вишак килограма је фактор ризика за низ 
обољења као што су хипертензија, пови-
шен холестерол у крви, дијабетес, срчани и 
мождани удар и малигне болести.

***
Стадион “Вембли” има 2.618 тоалета.

1187. - Арапски војсковођа 
и египатски султан Сала-
дин преотео Јерусалим од 
хришћана, што је 1189. из-
азвало Трећи крсташки рат.

1608. - Холанђанин Ханс Ли-
першеј приказао у Хагу први 
телескоп.

1869. - Рођен Махатма Ган-
ди, индијски национални 
вођа.

1944. - Послије 63 дана теш-
ких борби, Нијемци угушили 
устанак становника Варша-
ве. Погинуло око 250.000 
Варшављана, а град готово 
потпуно уништен.

1973. - Умро Паво Нурми, 
фински спортиста.

1985. - Умро Рок Хадсон, 
амерички филмски глумац. 

НА 
ДАНАШЊИ 

ДАН

 Рјешење из прошлог броја: количина, роса, Твинс, 
Отава, Екип, камила, оме, е, Анадолац, нб, Атина, и, 
рис, Ноа, вј, Озирис, Реа, ловац, Карл, нотација.   

ЈАО ПАО
Затворена је још једна сеоска школа.
Катанац је ставио лично Јао Пао. 

ВИСОК ПОЛОЖАЈ 
Признали ми или не.

... Само су димњачари увијек на високом положају. 

ПИТАЛИЦА
- Како дефинисати идеалног мушкарца? - пита један 

читалац.
Ех, како?! Мора имати и у глави и међу ногама. 

ДУГ И ДРУГ 
Што јесте - јесте.

Да није толико нула, и дуг не би био зао друг. 

ДОБАР ИЗБОР 
Кад већ морате, изаберите способног адвоката.

Тај не прескаче рупе у закону. 

ПРВА МИСАО 
Да човјек не повјерује.

Кад говоримо о штетности пушења, ми прво 
помислимо на новчаник. 

Сјећање: Паво Нурми, фински атлетичар
СВИ РЕКОРДИ „ЛЕТЕЋЕГ ФИНЦА“  

КИНО “КОЗАРА” 
РЕПЕРТОАР

Од 01. до 07.10. 2020.
18:00  - “Тролови: свјетска 
турнеја”- анимирани, 
синхронизован
21:00  - “Изванредни живот 
Дејвида Коперфилда”- драма 

Недостижан: Паво Нурми Нурми на атлетској стази
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Хуманост

Милорад и Милан Стевић, 
отац и син из приједорског 
села Криваја, захваљујући 
комшијама и Граду Прије-
дору добили су нову кућу. 
Дотад су живјели у старој 
и трошној кући. Срећни су 
што, коначно, имају усло-
ван кров над главом.
- Захваљујем се свима. 
Пресрећан сам. Мислио 
сам да се ово само може 
сањати - рекао је Милан 
Стевић.
Иницијативу за из-
градњу куће покренуле су 
комшије. Није изостала ни 
помоћ Градске управе, па 
је посао завршен за мање 
од годину дана.

- По 100 КМ смо скупљали 
на почетку, само да почне-
мо то правити. Пришло је 
доста народа, а помогао 

је и Град Приједор. Нисмо 
ништа ни од кога тражили, 
а сви су се одазвали - ре-
као је Мирослав Цуњак, 
један од Стевићевих 
комшија.
На покривању куће био је 
и градоначелник Миленко 
Ђаковић. Како каже, овај 
хумани гест комшија по-
родице Стевић за сваку је 
похвалу, јер су живјели у 
веома тешким условима.
- И Град је одлучио да по-
могне. Кућа је под кровом, 
а надам се да ћемо је до-
вршити, како би породица 
имала солидне услове за 
живот - истакао је Ђако-
вић.
Мјештани Криваје кажу да 
неће стати на овоме, те да 
ће и убудуће организовати 

хуманитарну акцију за по-
моћ својим комшијама.

Криваја: ЗАВРШЕНА ИЗГРАДЊА КУЋЕ ЗА ПОРОДИЦУ СТЕВИЋ
Хуманост

Изложбу чини 14 Драга-
нових слика, углавном 
сеоских мотива, насталих 
кроз дугогодишњи рад 
овог сликара наивца, који 
иза себе има неколико из-
ложби међу којима је по-

сљедња у Музеју Козаре. 
Одабир слика обавио је 
приједорски сликар Зоран 
Радоњић, са којим Ступар 
има добру сарадњу.   
- Одлучио сам се на овај 
корак, јер мислим да је 

ово добар потез за мене и 
чланице Кола. Имам малу 
пензију од које тешко може 
да се живи, а не може се 
ни живјети само од сликар-
ства, тако да је овај начин 
продаје добар потез - ре-

као је Ступар.
По ријечима Јадранке 
Мијић, предсједнице Кола 
српских сестара Приједор, 
приједлог за ову изложбу 
стигао је од сликара Сту-
пара, а прихваћен је због 
тога што има хуманитарни 

карактер.  
- Продајом слика, поло-
вина средстава остаће на 
рачуну КСС, а ми ћемо 
то даље дистрибуирати у 
хуманитарне сврхе. С об-
зиром да су слике биле 

изложене у Музеју и да су 
прошле умјетнички савјет, 
значи да се ради о добрим 
сликама и добром сликару 
- рекла је Мијићева.

Коло српских сестара
ОТВОРЕНА ХУМАНИТАРНА ИЗЛОЖБА СЛИКА 

ДРАГАНА СТУПАРА
У просторијама приједорског 
Кола српских сестара отворена 
је изложба слика приједорског 
сликара наивца Драгана Ступара. 

Ова изложба има хуманитар-
ни карактер, с обзиром да 

ће 50 одсто средстава од 
продаје бити намијење-
но хуманитарним актив-

ностима Кола српских 
сестара

Оно што је специфично за ову изложбу 
је да ће се слике продавати преко друшт-
вених мрежа, а сваке сриједе они који то 
желе, имаће прилику да их погледају у 
Колу од 13.00 до 17.00 часова, као и другим 
данима на позив заинтересованих купаца.

Ступар: - Добар потез 
за мене и чланице Кола

П. Ш.

Б. Дакић

Иницијативу покренуле комшије

Милан Стевић Кућа под кровом

Трошна кућа у којој су дотад живјели отац и син
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Млади и предузетништво Млади и предузетништво

Породица Ерцег годинама је 
прерађивала у природне сокове 
јабуке из воћњака који обрађују 
у родној Крупи на Уни, па су се 
одлучили да покрену мини-погон 
за своје потребе.
- Након што смо се вјенчали, 
размишљали смо о томе да по-
кренемо властити бизнис. Прош-
ле године у овом периоду одлу-
чили смо се да то буде прерада 
воћа и поврћа у природне соко-
ве. Опремили смо просторију, ку-
пили машине и регистровали се 
као Породично-пољопривредно 
газдинство Ерцег. Ишли смо с 
циљем, ако ништа друго, да про-
изводимо за своју породицу, па 
ћемо видјети како иде - прича 
нам Сања. 
За сада им иде добро. Посла 
има. Сања и Мирослав се не 

жале, у помоћ им прискоче поро-
дица и пријатељи. Како кажу, уз 
добру организацију све се може. 
- Ово је у суштини сезонски по-
сао, који траје два до три мјесе-
ца. Тада смо у својој радионици 
нон-стоп. Поред тога што смо 
обоје стално запослени, успије-
мо да се организујемо. Сандра, 
сестра мог мужа,  нам је главна 
помоћ и подршка (смијех). Људи 
који нам дођу и питају ко је овдје 
шеф, углавном се изненаде када 
нас виде, јер очекују да ће из ра-
дионице изаћи неко средњих го-
дина, али углавном реакције су 
позитивне - каже Сања. 
Машине и сву неопходну опре-
му набавили су у иностранству. 
По препоруци, одлучили су се за 
познату аустријску марку. За сат 
времена успију да прераде од 
150 до 180 литара сока. Од 100 
килограма јабука, добије се до 
70 литара сока. 
- Мислим да је ово фин процес. 
Осим што себи можете да пре-
радите воће и поврће, можете 
да зарадите са стране. Ми пре-
рађујемо оно што нам је природа 

дала, наш крај је толико богат 
јабуком и крушком и осталим 
врстама воћа да је штета да то 
пропада. Такође, ово је изван-
редна прилика да се то искори-
сти, преради, а уједно ћемо пити 
домаћи сок и нећемо га увозити. 
Свако ко размишља да покрене 
овај посао, не треба да се предо-
мишља - наглашава Сања. 
На полицама Породично-пољо-
привредног газдинства Ерцег 
сваки дан нова доза витамина. 
Сокови од јабуке, затим јабуке, 
мркве и цвекле, јабуке и круш-
ке, јабуке и дуње и једна јако 
занимљива комбинација: јабука, 
цвекла, мрква и ђумбир. Цијене 
се крећу од 2.50 до 4.00 КМ по 
литру. 
- У нашу радионицу је свако 
добродошао, може да уђе и по-
гледа како изгледа процес про-
изводње. Сваком ћу пружити 
подршку и пренијети знање које 
сам ја временом стекао. Сваки 
почетак је тежак, али када вас 
нешто занима, временом све 
постане лакше. Воља је битна, 
ако немате добру вољу, боље да 
ништа не започињете. Подршка 
породице и пријатеља такође 
много значи. Хвала Богу, Сања и 
ја имамо велику подршку од њих 
и хвала им свима - додаје Миро-
слав. 
Гдје има воље, има и начина. 
Треба засукати рукаве и вјерова-
ти у свој рад, поручују Ерцегови, 
чије сокове заволите чим их про-
бате.

Сања и Мирослав Ерцег покренули породични бизнис  

У радионици младог брачног пара Сање и Миро-
слава Ерцег из Приједора настају цијеђени соко-
ви од воћа и поврћа. Чисти нектар из природе, 
без адитива. Производе разне комбинације укуса, 
а сваки је на свој начин освјежавајући и здрав 

- Прво перемо воће, мељемо, 
пресамо и касније пастеризује-

мо. То је читав поступак. Ништа 
компликовано. Око 70 одсто може-

мо да извучемо уз помоћ хидрауличне 
пак-пресе. Добијамо хладно цијеђене сокове, који 
су само пастеризовани, без додатака шећера и 
воде - каже Мирослав.

ЊИХОВЕ СОКОВЕ 
ПОРЕДЕ С 

НЕКТАРОМ ИЗ 
ПРИРОДЕ

Сања: - Посла има, али не жалимо се

Мирослав: 
- Подршка породице и пријатеља

Сокови које заволите 
чим пробате

Од 100 килограма јабука, добије се до 70 литара сока М. Шодић
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Млади људи ове генерације су, кроз 
процес усвајања нових знања и нових 
технологија, имали прилику да раз-
вијају своју креативност, покрећу дија-
лог и причају своју дигиталну причу уз 
помоћ фотографије, видео-снимака, 
анимације, звука, музике и текста. 
Кроз своју дигиталну причу, млади су 
отворили питања активизма младих, 
приказ постигнутих резултата кроз 
IT-обуке, а такође су се разматрала 
и питања попут: млади и постојеће 
образовање са освртом на дигитал-
ну трансформацију и Приједор у бу-
дућности, наводи се у саопштењу из 
Агенције „ПРЕДА“.
Млади људи су изнијели мишљење 
да им је при започињању нечег новог 
веома битно уколико имају подршку 
породице, професора или другова, 
јер сваки почетак је тежак и почетнич-
ки страх често може да буде разлог 
неактивизму. Општи закључак је да 
млади морају да вјерују да њихова 
активност мијења ствари набоље или 
да доноси неко примјењиво знање 
које их лично и креативно мотивише 
да мијењају себе и свој град. 
Када се млади активирају и када се 
њихове идеје, очекивања и циљеви 
уклопе, врло брзо стварају заједницу 
која скупа ствара и мијења набоље 
друштвене околности које их окру-
жују. Зато су као један од приоритета 
за трансформацију друштва млади 
истакли важност стварања заједни-
це младих са сличним идејама и ин-
тересовањима. Резултат активације 
и стварања заједнице младих људи 
које занима креативност, дизајн и про-
грамирање у којој они уче и комуни-
цирају довела је до тога да учесници 
пројекта почињу да креирају и  при-

чају своје приче. 
Дигитална трансформација данас 
више није питање избора - она је нео-
пходна и незаобилазна. Двије трећи-
не младих који данас крећу у школу, 
биће запослени на пословима који  
тренутно  не постоје. Развој техноло-
гије и дигитализација повећавају по-
требу за новим вјештинама и знањи-
ма. Град Приједор мора створити 
систем који младе људе припрема за 
све изазове будућности. У трагању 
за најбољим моделом и системским 

рјешењем у граду Приједору, проје-
кат «Be creative, be better» показао је 
да уколико се заинтересованим мла-
дим људима са израженом жељом за 
учењем и стварањем омогући раз-
војно окружење и менторство, они и 
сами почињу да стварају промјене. 
Њихову цијелу причу у дигитал-
ном формату можете пронаћи на 
wеб страници пројекта http://www.
prijedorhub.com/becreative_prijedor/ 
Пројекат се реализује захваљујући 
подршци програма Bosnia and 
Herzegovina Resilience Initiative 
(BHRI), који спроводи Међународна 
организација за миграције (IOM), уз 
финансијску подршку Америчке аген-
ције за међународни развој (USAID).

ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЈА 
НИЈЕ ПИТАЊЕ ИЗБОРА, 

ВЕЋ ПОТРЕБА 

У Пројекту је учествова-
ло стотину младих људи с 
подручја града Приједора, 
али и приједорске регије, 
узраста од 15 до 19 годи-
на, похађајући један од се-
дам курсева из модерних 
технологија и дигиталне 
индустрије, попут: Про-
грамирање Python, Про-
грамирање микроконтро-
лера, Дигитално цртање, 
Frontend програмирање, 
3Д моделирање и штампа, 
Аудио-продукција и ДЈ-инг 
Постани Youtuber, а кроз по-
себну компоненту пројекта, 
Storytelling, 25 учесника је 
током радионица испричало 
своју дигиталну причу.
Имајући у виду тренутну 
епидемиолошку ситуацију, 
финалној манифестацији 
присуствовали су учесни-
ци пројекта подијељени у 
двије групе, те се испред 
Агенције за економски раз-
вој града Приједора „ПРЕ-
ДА-ПД“ присутнима обра-
тила Наташа Савановић, 
асистент Пројекта, укратко 
сумирајући добијене резул-

тате и запажања. Учесни-
ке Пројекта поздравио је и 
честитао завршетак обука 
и в. д. директора Агенције 
„ПРЕДА“ Мишо Рељић, те у 
име градоначелника Града 
Приједора Биљана Мал-
башић, начелник градског 
Одјељења за финансије. Го-

ворници су нагласили да су 
млади највећи ресурс који 
град Приједор има у погле-
ду дигиталне трансформа-
ције, а да градска админи-
страција и носиоци развоја 
и образовања интензивно 
трагају за начинима и раде 
на стварању услова за ос-
тваривање њихових потен-
цијала.  
Улагање у креативност, кроз 
формално и неформално 
образовање младих, јесте 
системско улагање у еко-
номски и друштвени развој 
града Приједора. Пројекат 
се реализује захваљујући 
подршци програма Bosnia 

and Herzegovina Resilience 
Initiative (BHRI), који спрово-
ди Међународна организа-
ција за миграције (IOM), уз 
финансијску подршку Аме-
ричке агенције за међуна-
родни развој (USAID).

«Be creative, be better»  
УЧЕСНИЦИМА ПРОЈЕКТА 

УРУЧЕНЕ ДИПЛОМЕ
Када се читав свијет, па са-
мим тим и наш град Прије-
дор, сусрео с једним од нај-
већих изазова нашег доба, 
глобалном пандемијом ко-
рона вируса, у Приједору се 
кроз пројекат «Be creative, be 
better» окупила прва генера-
ција Playground-a Агенције 
„ПРЕДА“

Прошле суботе одржана је финална манифестација пројекта «Be 
creative, be better» на којој су додијељене дипломе свим учесници-
ма и презентовани постигнути резултати

У Приједору је обиљежен 1. 
октобар, Међународни дан 
старијих особа. Тим поводом 
представници Градске органи-
зације Црвеног крста посјети-
ли су Стану Станишић у Новој 
Орловачи, Душка Ћосића у 

Доњој Пухарској и Есму Се-
лимовић, мјештанку насеља 
Урије. Уручили су им пакете 
с основним прехрамбеним и 
хигијенским потрепштинама и 
тиме им показали да нису за-
борављени. Стана  Станишић 

посљедње двије године, након 
смрти сина, живи сама. Тешко 
јој је, мада кад год затреба, у 
помоћ прискочи унук Бојан. 
Како каже, захвална је пред-
ставницима Црвеног крста на 
посјети. Обрадовала се друш-
тву, јер већину времена због 
болести проводи у кући. 
- Пуно ми значи њихова по-
моћ. Зоран Веселиновић че-
сто дође код мене, донесе 
што треба и то ми много зна-
чи. Двије године сам сама, 
откако сам остала без сина. 
Само сједим и плачем. Тешко 
ми је - прича тужно бака Ста-
на. Каже да више не може ни 
до трговине. 
- Требала сам ићи на опера-
цију кука, али не смијем, па 
сам то одложила. Тешка је 
старост, не могу ходати, не 
могу радити, не могу ништа - 
каже ова 83-годишња старица. 
Зоран Веселиновић, секретар 
ГО Црвеног  крста Приједор, 
подсјећа да се Дан старијих 
особа ове године обиљежава 
под мотом „ Старији људи као 
нова снага за развој“. То значи 
да брига о старима треба бити 

усмјерена на јачање свијести 
о њиховом доприносу друшт-
ву и начинима на којим се тај 
допринос може подупријети.
- Уједињене нације су, доно-
шењем ове резолуције, хтје-
ле да пробуде свијест код 
становништва о здравом ста-
рењу, а оне који то могу, да по-
такну да поведу рачуна о овим 
генерацијама. Многи од нас 
доћи ће у трећу животну доб 
када ће се морати, без обзира 
на финансије које имају, осло-
нити на туђу помоћ. Некад је 
то само одлазак до трговине - 
каже Веселиновић. 
Наглашава да, поред овог 
аспекта обиљежавања Међу-
народног дана старијих осо-
ба, воде рачуна о томе да им 
уруче конкретну помоћ, попут 
пакета са основним потреп-
штинама, које су им доније-
ли. У Црвеном крсту овај дан 
обиљежавају посљедњих 30 
година. У наредних неколико 
дана планирају да обиђу још 
неколико домаћинства у који-
ма живе стара и изнемогла 
лица.

Акција Црвеног крста поводом Међународног дана старијих особа

ПАКЕТИ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ

Од почетка нове школске године у шко-
лама широм Републике Српске је око 
200 заражених вирусом корона, ученика, 
наставника и наставног особља, рекла 
је у сриједу Наталија Тривић, министар 
просвјете и културе РС, приликом посје-
те Електротехничкој школи у Бањалуци. 
Према њеним ријечима, тренутно је ак-
тивно око 90 случајева који су у у изола-
цији због пандемије.
- У септембру можемо потврдити да 
ниједна школа у Републици Српској није 
била извор заразе, него је вирус коро-
на неко унио дружењима наставника и 
ученика у локалној заједници - казала је 
Тривићева.
Додала је да је епидемиолошка ситуа-
ција у основним и средњим школама под 
контролом, те да свака школа води рачу-
на о провођењу превентивних мјера.
- Часови у трајању од двадесет минута 
у већим школама и 30 минута у мањим, 
као и подјела разреда на двије групе су 
се показали као дјелотворни у превен-
цији вируса корона - истакла је Тривиће-
ва.

Независне новине

Од почетка 
нове школске 
године око 200 
заражених у 
школама у РС

М. З.

Бака Стана обрадована посјетом 
представника Црвеног крста 
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► 16.10.2020.

12.00  Далибор Диздaр - независни кандидат
12.15  ДЦРС -  Демократски центар РС
12.30  Едгар Иглић - независни кандидат
12.45  ДЕМОС - НДП

► 19.10.2020.

12.00  Лијево крило
12.15 Покрет “Волимо Српску”
12.30 Еколошка партија РС
12.45 СНС ФБиХ - Само најбољи иду напријед 

► 20.10.2020.

12.00 Сулејман Драгановић  - независни кандидат
12.15 Слободанка Кнежевић  -  независни кандидат
12.30 СДА  -  Странка демократске акције 
12.45 А - СДА - Странка демократске активности 

► 21.10.2020.

12.00 БОСС - Босанска странка  - Мирнес  Ајановић
12.15 Сњежана Шикман - независни кандидат
12.30 Зоран Грбић - независни кандидат 
12.45 КРУГ

► 22.10.2020.

12.00 Алија Крупић - независни кандидат
12.15 Покрет за Приједор    
12.30 Слободан Шкундрић - независни кандидат
12.45 СДС - Српска демократска странка 

► 23.10.2020.

12.00 Огњен Драгић - независни кандидат
12.15 Андрија Вукотић - независни кандидат
12.30 Ведран Личанин - независни кандидат
12.45 ПРВА СДС -  Прва Српска демократска странка 

► 26.10.2020.

12.00 СПС - Социјалистичка партија Српске  “Будућност Српске”
12.15 Драгослав Кондић - независни кандидат
12.30 Српска радикална странка Српске 
12.45 Партија уједињених пензионера

► 27.10.2020.

12.00 Љубица Узелац - независни кандидат
12.15 Млађан Драгић  - независни кандидат
12.30 Мирко Бркић  - независни кандидат
12.45 Радничка партија 

► 28.10.2020.

12.00 Прва странка 
12.15 Данијела Ђурић - независни кандидат
12.30 Социјалистичка партија 
12.45 Марија Ћурчија - независни кандидат

► 29.10.2020.
12.00 СНСД - Савез независних социјалдемократа - Милорад  Додик
12.15 Ре-баланс                            
12.30 Дејан Јагодић - независни кандидат
12.45 Слађана Радаковић - независни кандидат

► 30.10.2020.

12.00 Дејана Галоња - независни кандидат
12.15 Никола Томић - независни кандидат
12.30 НС 
12.45 Петар Фуштар - независни кандидат

► 2.11.2020.

12.00 Немања Јањетовић - независни кандидат
12.15 Драган Романић - независни кандидат
12.30 Демократска странка инвалида БиХ

► 3.11.2020.

12.00 Невен Марин - независни кандидат
12.15 Завичајни социјалдемократи 
12.30 Мирко Панџа   - независни кандидат

► 4.11.2020.

12.00 Сељачка странка 
12.15 Покрет Мост 21
12.30Рамбо Шећири - независни кандидат

► 5.11.2020.

12.00 Наташа Стојнић - независни кандидат
12.15 Хрватска демократска заједница 1990.
12.30 Ново доба 

► 6.11.2020.

12.00 ПДП - Партија демократског прогреса
12.15 Савез младих снага      
12.30 Савез за Стари град 

► 9.11.2020.

12.00 СББ 
12.15 Разије Шаћири - независни кандидат
12.30 Отаџбинска странка 

► 10.11.2020.

12.00 Српска радикална странка “9. јануар”
12.15 ДНС  - Демократски народни савез 
12.30 Уједињена Српска 

Кандидати за градоначелника

► 11.11.2020.
12.30 МАЈА ДРАГОЈЕВИЋ СТОЈИЋ - Српска демократска странка - СДС 

► 12.11.2020.
12.30 ДАЛИБОР ПАВЛОВИЋ  - Савез независних социјалдемократа - 
          СНСД - Милорад  Додик

► 13.11.2020.
12.30 ДРАГУТИН РОДИЋ  - Демократски народни савез - ДНС

Редослијед представљања у програму РТВ Приједор 
(Пол. субјекти 009Б Приједор)
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Тим поводомТим поводом

На подручју приједорске регије, 
од 24. до 27. септембра, реа-
лизована је регионална акција 
појачане контроле учесника у са-
обраћају, са акцентом на контр-
олу брзине кретања возила. По-
моћу уређаја за праћење брзине, 
контролисано је 150 учесника у 
саобраћају, од чега је њих 141 
прекорачило дозвољену брзину 

кретања. У Полицијској упра-
ви Приједор тврде да су, поред 
брзе вожње, алкохол и техничка 
неисправност возила најчешћи 
узроци саобраћајних незгода. 
- Битно је нагласити да у септем-
бру нисмо имали ниједан случај 
страдања дјеце у саобраћају. 
Апелујем на све возаче мотор-
них возила да брзину прилаго-

де стању на коловозу, да не 
управљају моторним возили-
ма под дејством алкохола, а 
посебно да обрате пажњу на пје-
шаке и бициклисте, нарочито у 
раним јутрањим и вечерњим ча-
совима - истакао је Марио Мила-
шин, начелник Сектора полиције 
Полицијске управе Приједор.
Возачи са којима смо разговара-

ли тврде да поштују саобраћајна 
правила. Оправдавају санкци-
онисање оних који возе брзо и 
тако угрожавању безбједност 

у сао-
браћају.
- Ја по-
шт у јем 
ограни-

ч е њ а , 
али увијек 

има оних 
који их не по-

штују. По мом мишљењу, 
најгора су дјеца на бициклима, 
они прелазе улицу, не гледају и 
увијек морамо бити опрезни - ре-
као је Драженко Завишић.

- Обично ми, старији возачи, 
више поштујемо правила, док 
млађи углавном немају стр-
пљења. Воле брзу вожњу. Ја сам 

за то да се поштују саобраћајна 
правила, како би било мање не-
срећа - каже Драган Ђаковић.
Посебан апел из полиције 
упућен је возачима трактора, уз 
упозорење да провјере техничку 
исправност, те да обавезно ко-
ристе жуто ротационо свјетло. 
Подсјећамо да је на подручју ре-
гије Приједор на снази појачана 
контрола учесника у саобраћају 
помоћу такозваног “пресретача”.

Нa имaњу пoрoдицe Eрић у 
Oмaрскoj вeћ гoдинaмa сe гaje 
кoњи. Oд oних нajмaњих, пoниja, 
пa дo oних кojи сe тaкмичe нa 
штрaпaриjaдaмa. Свe je пoчeлo 
тaкo штo je сину Кристиjaну 
oбeћao купити пoниja укoликo 
будe имao рeзултaтe у шкoли, 
кaжe дoмaћин Никoлa Eрић. Нa 
крajу, oбeћaњe je испуњeнo и у 
тoм трeнутку се рoдилa љубaв 
прeмa кoњимa 
- Oндa смo oн и ja oтишли нa 
пaр штрaпaриjaдa. To нaм сe 
свидjeлo:  кoњи, дружeњe, 
aдрeнaлин. Oдлучили смo дa 
и ми купимo кoњe. Пoтoм смo 
oснoвaли Удружeњe штрaпaрa 
„Aлaт Приjeдoр“. Oд тaдa je крoз 
нaшу штaлу прoшлo кoњa и кoњa 
- кaжe Никoлa. 
Зa нeкe будућe штрaпaриjaдe 
Eрићи трeнирajу и њeгуjу двa 
млaдa кoњa, Цигу и Бeћaрa. 
Бићe тo пoврaтaк тaкмичeњимa, 
кaжe Никoлa, будући дa je збoг 
пoслoвних oбaвeзa хoби мoрao 
дa трпи oкo двиje гoдинe. Радио 
је у Њемачкој неко вријеме, па 
се вратио у Омарску. Окушао 
се у узгоју оваца, али како каже, 
„ко једном прогута коњску длаку, 
то је за цијели живот“. Тако су 

на имању Ерића поново зарза-
ли коњи. Гajити кoњe ниje лaкo, 
пoслa имa, нaрoчитo укoликo 
хoћeтe дa нижeтe успjeхe нa 
тaкмичeњимa, причa Никoлa. Уз 
синa, пoмaжу му и приjaтeљи. 
Љубaв прeмa oвим живoтињaмa 
чини дa пoсao будe ужитaк, a нe 
нaпoр.
- Дaн узгajивaчa кoњa je пун 
oбaвeзa. Aкo нeштo вoлиш, 
мoрaш o тoмe дa сe нa прaви нa-
чин бринeш. Кoњимa сe мoрajу 

пружити сви услoви: oд хрaнe, 
чишћeњa и тимaрeњa. Aли нe 
свoди сe свe сaмo нa тo. Кoњ 
je слoбoднa живoтињa, симбoл 
снaгe, кoja нe мoжe бити стaлнo 
зaтвoрeнa у штaли. И мoрaтe их 
пустити дa сe истрчe - пojaшњaвa 
Никoлa. 

ОД ДОМАЋЕ ДО 
ЕГЗОТИЧНЕ ЖИВОТИЊЕ

Штo сe тичe пoниja, oни су 
oмиљeни мeђу дjeцoм, будући 
дa сeлa пoлaкo oдумиру, a кoњ 
je, oд нeчeгa штo je скoрo свaкa 
кућa имaлa, пoстao eгзoтичнa 
живoтињa. 
- Штo сe тичe дoмaћих 
живoтињa, oнe су нa сeлу скoрo 
изумрлe, тако  дa су кoњи пoстa-
ли aтрaкциja. Mи смo oдлучили 
дa у Oмaрскoj, гдje живимo, др-
жимo oвe мaлe кoњићe. И дjeцa 
дoлaзe дa видe и jaшу пoниje. 
Имaмo и пoзивe дa дoвoдимo пo-

ниje нa прoслaвe дjeчиjих рoђeн-
дaнa - кaжe Никoлa.
Eрић нaм je пojaсниo дa je циљ 
штрaпaрскoг удружeњa дa сe 
зaштити oвaj спoрт, aли и дa сe 
нa oвим прoстoримa пoкрeнe 
шкoлa jaхaњa. Нa крajу Никoлa 
дoдaje дa су кoњи зa њeгa лиjeк 
зa душу, и кoликo гoд дa пoслoв-
нe oбaвeзe исцрпe чoвjeкa, кaд 
дoђe нa свoj рaнч и oбиђe кoњe, 
тaдa свe бригe нeстaну. 

Пoрoдицa Eрић из Омарске узгаја коње
КО ЈЕДНОМ ПРОГУТА КОЊСКУ ДЛАКУ, 

ТО ЈЕ ЗА ЦИЈЕЛИ ЖИВОТ

БРЗА ВОЖЊА НАЈЧЕШЋИ УЗРОК 
САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА

Поред брзе 
вожње, алкохол 
и техничка неи-

справност возила 
најчешћи узроци 

саобраћајних нез-
года. 

Б. Дакић

Марио Милашин: Возачи, успорите

- Aкo нeштo вoлиш, мoрaш o тoмe дa сe нa прaви 
нaчин бринeш. Кoњимa сe мoрajу пружити сви услo-
ви: oд хрaнe, чишћeњa и тимaрeњa. Aли нe свoди сe 
свe сaмo нa тo. Кoњ je слoбoднa живoтињa, симбoл 
снaгe, кoja нe мoжe бити стaлнo зaтвoрeнa у штaли 
- каже Ерић.

З. Ј.

Све почело од понија 

Циго и Бећар, спремни за такмичења

Никола Ерић
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ОгласиЗдравље

Како постаје све јасније да 
су нови вал коронавируса 
и lockdown  неизбјежни, а 
вакцина још не стиже, људи 
се и даље боре свим сила-
ма очувати имунитет. Нова 
истраживања показала су 
да би заштита имунитета 
од инфекције Ковид-19 у 
ствари могла бити веома 
једноставна. Британски за-
ступник David Davies и биз-
нисмен Matt Ridley  подије-
лили су два истраживања 
која показују снажну пове-
заност између пада иму-
нитета због коронавируса 

и недостатка витамина Д, 
преноси Телеграф. Вадим 
Бeкман, један од аутора 
истраживања, казао је да 
би здрав ниво витамина Д 
могаo утицати на смањење 
стопе смртности од вируса. 
У склопу испитивања које 
се одвијало у Универзитет-
ској болници Reina Sofia у 
Шпанији, 50 од 76 зараже-
них пацијената добијали су 
витамин Д. Преосталих 26 
није. Испитивање је показа-
ло да је 50 посто пацијената 
који нису добили витамин 
Д завршило на интензив-

ној њези. Другим ријечима, 
појашњава Бeкман, вита-
мин Д смањује могућност 
да ће пацијент завршити 
на интензивној њези за 25 
посто. Проучавајући пове-
заност високе учесталости 
недостатка витамина Д у 
земљама сјеверне хемис-
фере и могуће улоге вита-
мина Д у сузбијању тешких 
упала и инфекција каква је 
Ковид-19, ирски истражи-
вачи напомињу да постаје 
јасније како земље на јуж-
ној хемисфери, попут Ау-
стралије, биљеже релатив-

но ниску стопу смртности 
од коронавируса. Недоста-
так витамина Д повезан је 
са старосном доби, хипер-
тензијом, дијабетесом, као 
и претилошћу, док су сви 
од ових фактора повезани 
с повећаним ризиком од 
тешког облика инфекције. 
Иако људи у највећој мјери 
витамин Д црпе из сунчеве 
свјетлости, овај витамин 
присутан је и у намирни-
цама попут конзервиране 
рибе, лососа, гљива, сира, 
јаја или говеђе јетре. 

Витамин Д могао би бити наше тајно оружје против коронавируса

Ваш љубимац може 
да вам пружи много 
више од безусловне 
љубави. Истражи-
вања показују да је 
мања шанса да влас-
ници мачака умру од 
срчаног удара и других 
кардиоваскуларних 
болести него они који 
никада нису имали 
мачку. До овог открића 
се дошло анализом 
података о 4.500 муш-
караца и жена, старо-

сти од 30 до 75 година, 
који су учествовали у 
Националној студији 
испитивања здравља 
и исхране у Орегону. 
Нико од њих није имао 
кардиоваскуларне бо-
лести на почетку сту-
дије, а чак 55 одсто их 
је потврдило да имају 
мачку за кућног љу-
бимца или су је имали 
у неком тренутку свог 
живота. У поређењу са 
њима, људи који ника-

да нису имали мачку 
трпе за око 40 одсто 
већи ризик од обоље-
вања од срчаних бо-
лести. Битно је да се 
истакне да су истра-
живачи узели у обзир 
друге факторе ризика, 
укључујући старост, 
пол, расу, крвни при-
тисак и пушење, пре-
носи Petmagazine.rs.

Да ли су власници 
мачака дуговјечнији

Извор: 24sata.hr

Телеграф

(Б92)

Конзумирање риже 
побољшава сан

Људи који редовно једу рижу 
имају бољи сан, док они који 
једу тјестенину чешће имају 
проблеме са спавањем, по-
тврдили су јапански научници. 
Одређене намирнице повољно 
дјелују на сан, а јапански науч-
ници потврдили су како редов-
но конзумирање већих количи-
на риже помаже код несанице. 
Храна с високим гликемијским 
индексом попут риже обилује 

аминокиселином триптофа-
ном која узрокује поспаност. 
Триптофан повећава количину 
серотонина у мозгу и поспје-
шује производњу мелатонина, 
хормона спавања, пише Дејли 
мејл. Људи који редовно једу 
рижу имају бољи сан, док они 
који једу тјестенину чешће 
имају проблеме са спавањем. 
Сан им је често испрекидан и 
треба им више времена да би 

заспали, док они који једу рижу 
дуже и боље спавају, утврдила 
је студија на 1.848 испитаника.
- Намирнице високог глике-
мијског индекса повезују се с 
бољим сном, особито дужим 
трајањем. Исто не вриједи за 
тјестенину која ремети сан. 
Конзумација хљеба, палачинки 
или пице није имала никакав 
утицај на сан - тврде научници.

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е
          Обавјештава се јавност да је завршен јавни увид на Нацрт 
регулационог плана дијела градског подручја Приједора између 
дијелова улица Српских великана и Алејe Козарског одреда – 
Радни назив „Крајина – Целпак  Б-1“.

          У складу са чл. 48. став (5.) Закона о уређењу простора 
и грађењу („Сл. гласник РС“ бр. 43/13, 106/15, 3/16 и 84/19) по 
разматрању примједби, приједлога, сугестија и мишљења који су 
достављени током јавног увида и заузимања ставова носиоца из-
раде по истим, организује се јавна расправа којој могу присуст-
вовати сва заинтересована лица.  
 
          Јавна расправа ће се одржати дана 07.10.2020. у 12,30 
сати у сали Кина „Козара“ у Приједору (Улица краља Петра 
I Ослободиоца). На јавну расправу обавезно се позивају пред-
ставници носиоца припреме, носилац израде и овлашћени струч-
ни представници органа и правних лица који газдују комуналном 
и енергетском инфраструктуром или је у њиховом дјелокругу об-
ласт повезана са природом Плана (према Одлуци бр. 06-363-1/20 
од 20.05.2020.год.), те чланови Савјета плана. 

 Позивају се и сва остала заинтересована лица да узму 
учешћа у овој расправи.  
 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ

Уредбом са законском снагом о пореским мјерама за ублажавање економ-
ских посљедица насталих усљед појаве корона вируса, а са циљем да се по-
реским обвезницима олакша плаћање пореза на непокретности, пролонгира-
ни су рокови за плаћање обавеза за порез на непокретности за ову годину, па 
је рок за плаћање прве рате са 30. јуна помјерен на 30. септембар, док је рок 
за плаћање друге рате са 30. септембра пролонгиран за 31. децембар 2020. 
године. С тим у вези, позивамо пореске обвезнике да у прописаним роковима 
измире своје обавезе за порез на непокретности за ову годину, како себе не 
би довели у ситуацију да им износ буде увећан за трошкове поступка принуд-
не наплате и камате, јер било какво санкционисање свакако није крајњи циљ 
Пореске управе Републике Српске.

ДИРЕКТОР
ГОРАН МАРИЧИЋ

Број: 06/1.01/0103/052.4-12886/20
Датум: 30.09.2020. године

Рок за плаћање друге рате пореза на 
непокретности пролонгиран 

за 31. децембар 

РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ПОРЕСКА УПРАВА

Трг Републике Српске бр. 8, 78000 Бања Лука  -
 тел./факс: 051/332-300; 332-336,

www.poreskaupravars.org;  e-mail: kontakt@poreskaupravars.org
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ОгласиЧитуље

 1. ЦИЉ ПРОГРАМА

 Пружање подршке пољопривредним произвођачима са територије града Прије-
дора, који су опредијељени за обављање или повећање обима мљекарске производње.
Програмом се омогућава додјела средстава у висини од 0,02 КМ по литру произведеног 
и проданог крављег млијека, која не могу бити већа од 2.000,00 КМ за физичка лица - 
некомерцијална и комерцијална пољопривредна газдинства и 4.000,00 КМ за предузет-
нике и правна лица.

 2.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ

 Услови које произвођачи, учесници Програма, требају испуњавати су:
 - да обављају мљекарску производњу на територији града Приједора;
 - да су, у текућој години, уписани у Регистар пољопривредних газдинстава; 
 - да предају млијеко једној од регистрованих мљекара на подручју БиХ.

 3. НЕОПХОДНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА  

 - пријава за учешће у Програму (прописан образац),
 - потврда о регистрацији породичног пољопривредног газдинства из текуће године;
 - важећа потврда о проведеним ветеринарским мјерама, издана од стране над-
лежног  ветеринара;
 - доказ о преданим количинама млијека за 9 мјесеци, и то за период јануар - 
септембар 2020. године;
 - рјешење о регистрованој дјелатности за предузетнике и правна лица;
 - копија картице текућег/жиро рачуна.

 4. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

 Рок за подношење пријава за учешће у Програму је 31.10.2020. године.
 Неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

 5. ОСТАЛЕ НАПОМЕНЕ

 Јавни позив се објављује у недјељнику „Козарски вјесник“, на огласној табли 
Одјељења за привреду и пољопривреду, те интернет страници Града Приједора. 
 За све додатне информације потенцијални корисници се могу обратити Град-
ској управи Приједор (канцеларије број 16 и 19 или на бројеве телефона: 052/245-194, 
211-200, 245-143).

   ГРАДОНАЧЕЛНИК
     Миленко Ђаковић

Број: 02-40-4107/20
Датум: 28.09.09.2020. године

 На основу члана 82. став. 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Српске", број 97/16 и 36/19), члана 89. Статута Града Приједора ("Службени 
гласник Града Приједора", број 12/17), Одлуке о усвајању Буџета за 2020. годину 
(„Службени гласник Града Приједора“, број: 15/19), Одлуке о давању сагласности на 
реализацију Програма „Премија по литру произведеног и проданог крављег млијека“, број: 
02-40-4107/20 од 28.09.2020. године  градоначелник Приједора, р а с п и с у ј е

ЈАВНИ ПОЗИВ
за подношење пријава по Програму „Премија по литру 

произведеног и проданог крављег млијека“

Дана 4. октобра 2020. 
навршава се тужна 

година дана од смрти 
драгог брата

БОРЕ РОДИЋА
(1956 - 2019)

Вријеме пролази, а туга и бол остају заувијек 
у нашим срцима.
Сестра Нада, зет Раденко са породицом, 
Дарко, Невена и Ђорђе

14090

Дана 27.9.2020. у 77. години живота 
преминуо је наш драги и вољени 

супруг, отац и дјед

МИЛЕ МРДАЉ
Нема ријечи које те могу ожалити, ни 
времена у којем ћемо те заборавити. 
Увијек ћемо те вољети и по добру 
памтити, јер си то и заслужио.
Ожалошћени: супруга Баиса, кћерка 
Весна и син Саша, снаха Наташа и 
унучад Нађа и Стефан 14110

Дана 4.10.2020. 
навршава се година 

откако нас је напустио 
наш вољени супруг, 
отац, дјед и свекар

МАТИЈА 
СЕИДОВ

Тога дана изаћи ћемо на његов гроб и залити 
га сузама.
Твоји најмилији: супруга Дрина, синови 
Обрен и Блаженко са породицама

14108

Посљедњи поздрав 
куму

МИЛИ МРДАЉУ

С љубављу и поштовањем.
Кума Радана са породицом

14111

Дана 4.10.2020. 
навршава се година 

дана како нас је 
напустио наш отац, 

дјед и таст

МАТИЈА 
СЕИДОВ

Вријеме које је прошло, не може ублажити 
бол и тугу у мом срцу, увијек ћу те се сјећати 
и никад те нећу заборавити.
Твоја кћерка Сњежана са породицом

14109

Дана 8.10.2020. навршава се година 
дана откад ниси са нама

ОЛГИЦА БУРАЗЕРОВИЋ
(1947 - 2019)

Вријеме брзо пролази, тугу и жал за то-
бом не лијечи. Твој поглед, осмијех и за-
грљај остали су дубоко урезани у нама. 
Ти си била и остала душа моје душе. С 
поносом ћемо увијек говорити да си баш ти била наша... мама, 
бака и сестра

Твоји: Сања, Стефан, Леки и Нена 01/20

Дана 4.10.2020. 
навршава се 26 година 

од смрти драгог ми дједа

МИЛАНА ЕГИЋА 
МИЋЕ

Никада нећеш бити за-
борављен, посебно твоја 
племенитост и духовитост.

Твој унук Гого
14107

 На основу члана 84. Закона о високом образовању и чла-
на 61. Статута Високе школе за услужни бизнис Источно Сарајево 
– Соколац, Директор Високе школе, на основу одлуке Сената од 
27.09.2020. године, расписује 

К О Н К У Р С
 ● За избор једног наставника – професора високе школе 
у пуном радном времену, научну област Друштвене науке, за 
наставне предмете: Персонални менаџмент и Односи с јавношћу
 
 ●За избор једног сарадника – асистента високе школе 
у непотпуном радном времену, научну област Природне науке, 
научно поље Рачунарске и информационе науке, за наставне 
предмете:Оперативи системи и архитектура рачунара, 
Рачунарска графика, Веб дизајн, Заштита и сигурност 
информација, Електронско пословање и Рачунарске мреже.

 Услови за избор професора високе школе: 
 ● научни степен доктора наука у одговарајућој научној об-
ласти;
 ● наjмање три научна рада из области за коју се бира, 
објављена у научним часописима и зборницима са рецензијом и
 ● показани резултати у наставном раду.

 Услови за избор асистента високе школе: 
 ● завршен први циклус студија у одговарајућој научној 
области са најмање 240 ECTS бодова и најнижом просјечном 
оцјеном 8,0 или еквивалент.

 Услови за избор у звање професора и асистента високе 
школе предвиђени су Законом о високом образовању, Статутом 
Високе школе и Правилником о поступку и условима избора 
наставника и сарадника Високе школе за услужни бизнис Источно 
Сарајево – Соколац.
 Уз пријаву кандидат треба да приложи: краћу биографију, 
извод из матичне књиге рођених, диплому о високом 
образовању, диплому о научном степену (професор), списак 
научних радова (професор) и по један примјерак наведених 
радова.
 Предност имају кандидати са радним искуством наставника 
и сарадника у високом образовању. Пријаве се подносе у року од 8 
дана од дана објављивања Конкурса, на адресу: Висока школа за 
услужни бизнис, Источно Сарајево – Соколац, ул. Цара Лазара бб.     

                                                             в.д. ДИРЕКТОР: 
                                                                        Др Огњен Бакмаз
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Читуље Читуље

Дана 5.10.2020. године навршавају се четири 
године откад нас је напустио наш вољени

ВИНКО ГАЈИЋ
(5.10.2016 - 5.10.2020)

Нека те у тишини вјечног мира прати наша 
љубав.

Твоји најмилији
14105

Дана 24.9.2020. у 74. години живота преминуо је 
наш драги

ВУКАШИН (Благоје) ВУКАДИНОВИЋ
(1946 - 2020)

Нема ријечи које те могу ожалити, ни времена у којем 
ћемо те заборавити. Увијек ћемо те памтити по добру које 
си чинио, бити тужни, јер смо те заувијек изгубили. 
Твоји најмилији: супруга Драгица, син Данијел, кћерка 
Јованка, унучад Филип и Матеј и зет Младен Брајковић

14095
Дана 3.10.2020. навршава се 40 дана од смрти 

нашег вољеног деде

БОРКО (Николе) ЈЕЛИЧИЋ
(26.08.1948 - 24.08.2020)

Тога дана одржаћемо помен на гробљу Пашинац 
у 10:30 часова те позивамо родбину пријатеље 
и комшије да нам се придруже.
Твоји најмилији

14093

МИРЈАНА (рођ. Праштало) 
ПАНИЋ

(18.11.1975 - 28.08.2020)
У суботу 3.10.2020. навршава се 40 туж-
них и болних дана од преране смрти 
наше мајке Мирјане.
Тога дана одржаћемо помен на гробљу 
Панићи те позивамо родбину, комшије и пријатеље да нам се 
придруже.
Твоји најмилији синови Милан и Милорад и супруг Ранко 14091

Дана 3.10.2020. навршава се година 
дана од смрти

СТОЈКЕ МУДРИНИЋ
В. Паланчиште

Тога дана одржаћемо помен на гробљу 
Порне те позивамо комшије, родбину и 
пријатеље да нам се придруже.
Супруг Раде, син Зоран, кћерка Драгана, снаха Јелена и унук 
Андреј 14104

Дана 1. oктобра 2020. 
године навршавају 

се двије пуне године 
откако није са нама

ДУШАН (Саве) 
РАДИЋ

(1930 - 2018)

Ожалошћени: супруга Стоја, син Горан, снаха 
Едита, унук Синиша, унуке Наташа и Горана 
са породицама

14094

Дана 3.10.2020. навршава се тужних 
шест мјесеци од смрти

ВАСКРСИЈЕ МАРИЋА 
БАЈЕ

С љубављу и поштовањем.
Твоји: син Мирослав, унук Саша, снаха Санела, снаха Ирена и 

Милка 14068

Годишњи помен дајемо у суботу 3.10.2020. године на гробљу Пашинац.
С љубављу и поштовањем.

Ваши: син Љиљан и кћерка Гордана са породицама

Тужно сјећање на драге родитеље

ДРАГИЦА - ДРАГА
(9.10.2019 - 2020)

14106

БОШКО
(1992 - 2020)

Дана 3. октобра 2020. 
године навршава се 40 

дана од смрти

ЈОКЕ (рођ. Томић) 
ВУКОВИЋ
Супруг Душан

28/20

Дана 3.10.2020. навршава 
се 40 тужних дана од 

смрти наше драге

ЗДРАВКЕ (Милан) 
МАЈСТОРОВИЋ

(1935 - 2020)
Живјећеш вјечно у нашим 
срцима и увијек ћемо те 
се сјећати. Супруг Душан, 
синови Милош и Драго са 
породицама 14092

СТАКИЋ

У суботу, 3. октобра 
2020. навршава 

се пола године од 
смрти нашег вољеног 
супруга, оца и дједа

СЛОБОДАН
(Бранко) 

СИМАТОВИЋ - 
БУЋО

(1947-2020)
Вјечно ћеш живјети у нашим срцима и 

мислима.
Ожалошћени: супруга Весна, син Бранко и 
кћерка Ведрана са породицама.

(002)



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.

Козарски вјесник
Издаје: Информативно-пословни центар “Козарски вјесник” Приједор
Редакција и администрација: Улица Саве Ковачевића 15. Лист регистрован 
код Министарства информација Републике Српске, бр. 170/93 од 10.3.1993.
године. 
Излази сваког петка
Директор и главни и одговорни уредник: Зоран Совиљ 
Редакција: Милан Богун, Мира Згоњанин, Тања Мандић (главни и одговорни 
уредник РТВ Приједор), Мирјана Шодић, Деборах Совиљ, Перо Шпадић, 
Зоран Јелић, Бранка Дакић
Техничка припрема: Силвија Дејановић, Радмила Радиновић, Миле Станар

Телефони: Директор 232-803, уредник 243-440, новинари  234-271, 234-701, 
234-442, служба малих огласа 211-575, рачуноводство и маркетинг 232-863, 
техничка припрема  243-441, Радио Приједор 911-822, Телевизија Приједор 
211-239, Уредник РТВ Приједор 911-988. Тел/факс 232-803, 232-863.
Цијена примјерка одштампана на “глави” Листа
Претплата: Све информације о претплати на Лист на телефоне 211-575 и 
232-863
Рукописи и фотографије се не враћају
Жиро рачун: НЛБ банка АД Филијала Приједор
ж.р. 5620070000263992 (са назнаком за “Козарски вјесник”)
Штампа: “Дневне Независне новине” 
За штампу: Александар Копања, директор

Спорт Спорт

Припремиo: З. Јелић

Мечеви првог кола Премијер 
лиге БиХ за рукометашице тре-
бало је да се одиграју протеклог 
викенда. Међутим, клубови из 
Републике Српске нису изашли 
на паркет. Такав је случај био и 
у Приједору, гдје је ЖРК „Мира“ 
требало да угости ХРК „Груде“. 
Све је било спремно, Груђанке 
су дошле у Приједор, службена 
лица плаћена, али се на крају 
меч није одиграо. Како кажу у 
„Мири“, након великог прити-
ска који је вршен, одустало се 
од утакмице.  ЖРК „Борац“ из 
Бањалуке тражио је одлагање 
почетка Премијер лиге, будући 
да нису били задовољни жрије-
бом, те су захтијевали ново 
жријебање. Почетак Премијер 
лиге, који је био предвиђен за 
19. септембар, помјерен је на 
25. септембар, будући да се 
19. одиграла завршница Купа 
Републике Српске.
-  Зa мeнe je тo билo чињeнич-
нo стaњe. Дакле, Лига не по-
чиње 19. септембра, вeћ 25.9. 
И нa oснoву тoгa нaш клуб je 
зaкaзao утaкмицу. У чeтвртaк 
(25. 9) je вршeн притисaк нa 
мeнe, нa сjeдници у Бaњaлуци. 
Остaли смo при тoмe дa иг-
рaмo, jeр су свe припрeмe билe 
oбaвљeнe зa нeдjeљу - рекла 
је предсједница ЖРК „Мира“ 

Нада Ђаковић.
По њеним ријечима, прити-
сак је настављен и на крају се 
одустало од утакмице. Екипи 
„Груда“ упућено је извињење.
- Екипа “Грудa” је вeћ у субoту 
дoпутoвaла и смjeстила сe у 
хoтeл. Трeбaлo je тим људимa 
oбрaзлoжити дa jeднoстaв-
нo нe мoжeте игрaти. Aли oни 
су тo схвaтили, с oбзирoм дa 
имaмo дoбру сaрадњу и дa мe 
пoзнају кaо oдгoвoрну oсoбу. 
Прихвaтили су oбрaзлoжeњe, 
aли нaрaвнo дa им ниje билo 
лaкo - навела је Ђаковићева. 
Потом је у уторак одржана 
сједница Управног одбора Ру-
кометног савеза БиХ, на којој 
је, између осталог, донесена 
одлука да се Премијер лига за 
рукометашице настави према 
предвиђеном распореду. Утак-
мице првог кола које нису одиг-
ране, биће одигране у првој 
ЕХФ седмице. Према овој од-
луци, клубови из Републике 
Српске који нису одиграли 
утакмице првог кола неће сно-
сити посљедице, а Рукометни 
савез БиХ рефундираће трош-
кове за клубове који су имали 
трошкове, а нису играли, а то 
су ХРК „Груде“ и ЖРК „Завидо-
вићи“.

“РУДАР“ У ОСМИНИ 
ФИНАЛА КУПА БиХ

Премијер лига БиХ
ИПАК ЋЕ СЕ ОДИГРАТИ 
МЕЧ „МИРА“ - „ГРУДЕ“

Убједљивом побједом од 4:0 
против сарајевског „Олим-
пика“, „Рудар Приједор“ пла-
сирао се у осмину финала 
Купа Босне и Херцеговине.  
Прво полувријеме утакмице 
шеснаестине финала Купа 
завршено је  без голова. У 
другом полувремену пот-
пуно друга прича. Домаћа 
екипа до водства је дошла 
у 50. минути, а стријелац 
је био Јакуповић. У 70. ми-
нути погађа и Буразор, а 
двије минуте касније у листу 
стријелаца уписао се Стје-
пановић. Коначан резултат 
у 79. минути поставио је Ја-
куповић, који је по други пут 
савладао голмана Ћутахију.
- У односу на посљедњу 
утакмицу у Првој лиги РС, 
„Рудар“ је имао осам раз-
личитих играча у стартној 
постави. Исто тако, гледали 
смо да неке играче освјежи-
мо за наредни првенствени 
меч. У првом полувреме-
ну ми смо имали неколико 

шанси, па смо морали да 
одреагујемо и у наставку 
уведемо неке играче како 
бисмо  промијенили ри-
там утакмице. Прошли смо 
даље уз четири постигнута 
поготка - изјавио је тренер 
„Рудара“ Борис Савић.
Он је екипи „Олимпика“, за 
који је наступао као играч, 
пожелио срећу у борби за 
опстанак у Премијер лиги 
БиХ. Есад Селимовић, шеф 
стручног штаба „Олимпика“, 
честитао је „Рудару“ на за-
служеној побједи. 
- Хтјели смо мало да освје-
жимо екипу за првенствени 
меч са „Слободом“. Дали 
смо шансу млађим играчи-
ма. У првом полувремену су 
се фантастично одбранили. 
Међутим, понестало им је 
снаге и концентрације. То 
је „Рудар“ зналачки иско-
ристио и још једном им че-
ститам на побједи - рекао је 
Селимовић.

СТК „Приједор“
У ПРИJEДOРУ OДРЖAНO 

EКИПНO КAДETСКO 
ПРВEНСTВO РС

Стoнoтeниски клуб Приjeдoр биo je успjeшaн 
oргaнизaтoр eкипнoг кaдeтскoг првeнствa 
Рeпубликe Српскe. Eкипa приjeдoрских кaдeт-
кињa je билa врлo млaдa у oвoj кoнкурeн-
циjи и зaузeлa je трeћe мjeстo, a нaступилa 
je у сaстaву Taмaрa Бaнoвић, кoja je пружилa 
нajбoљу игру, Вeснa Бoгун, Нинa Врaбчић и 
Дajaнa Дaкић. Приjeдoрски кaдeти су зaузeли 
другo мjeстo, a нaступили су у сaстaву Mилoш 
Рaдулoвић, Aдис Кличић и Aндрej Стaнић. 
Нajврeдниjи je рeзултaт љeвoрукoг приjeдoр-
скoг шaмпиoнa Mилoшa Рaдулoвићa, кojи je 
тeк првa гoдинa у кaдeтскoj кoнкурeнциjи, a 
дoбиo je свe свoje пojeдинaчнe мeчeвe.

Прoтeклoг викeндa у Moстaру je oдржaнa тркa 
“Хeрцeгoвинa клaсик”, кoja je уjeднo и држaвнo 
првeнствo у друмскoм бициклизму. Нa oвoj трци 
учeствoвao je Синишa Лукић, члaн Бицикли-
стичкoг клубa “Кoзaрa”. Oн je oствaриo oдличaн 
рeзултaт, будући дa je у кoнкурeнциjи jуниoрa 
трку зaвршиo кao другoплaсирaни. Oвaj рeзул-
тaт дoбaр je прeдзaнaк зa млaдoг приjeдoрскoг 
бициклисту, кojи ћe учeствoвaти нa Свjeтскoм 
првeнству у брдскoм бициклизму, кoje сe oд 5. 
дo 10. oктoбрa oдржaвa у Aустриjи. Нaкoн тoг 
слиjeди joш jeднo вeликo тaкмичeње, a у питaњу 

je Eврoпскo првeн-
ствo у брдскoм би-
циклизму кoje ћe 
бити oдржaнo у 
Швajцaрскoj. Вaж-
нo je нaпoмeнути 
дa je Лукић jeдини 
рeпрeзeнтaтивaц 
БиХ кojи мoжe 
учeствoвaти нa 
нaвeдeним тaкми-
чeњимa, с oбзи-
рoм нa oсвojeни 
брoj бoдoвa нa 
UCI рaнг-листи.

Карате клуб „Шодан“ био је до-
маћин 22. Међународног кара-
те турнира „Шодан куп 2020“. 
С обзиром на цјелокупну епи-
демиолошку ситуацију, те на 
ограничења која постоје, на-
рочито у погледу путовања из-
међу држава, може се рећи да 
је Куп успјешно организован, те 
да је одржан континуитет так-
мичења, поручено је из „Шода-
на“. Нa Турниру je учeствoвaлo 
250 тaкмичaрa из 25 клубoвa 

и три држaвe. У гeнeрaлнoм 
плaсмaну, нajуспjeшниjи je КК 
“Синђeлић” из Бaњaлукe, дoк 
je КК “Mлaдoст” из Кoстajницe 
зaузeo другo мjeстo, a “Униja” 
из Teшњa je билa трeћeплa-
сирaнa eкипa. Нajуспjeшниja 
тaкмичaркa je Хeлeнa Ждрaлe, 
члaницa КК “Шeснaeстa” из 
Бaњaлукe, дoк je Вук Цим-
бaљeвић биo нajуспjeшниjи 
тaкмичaр. 

БК “КOЗAРA”
ЛУКИЋ ДРУГИ 

НA ДРЖAВНOM 
ПРВEНСTВУ

 „ШОДАН КУП“ УСПЈЕШАН 
УПРКОС ПАНДЕМИЈИ 

ФК „Oмaрскa“
AУTOГOЛ JEЛИЋA ДOНИO 

БOДOВE „OMAРСКOJ“

У сeдмoм кoлу Другe лигe 
Рeпубликe Српскe - гру-
пa Зaпaд „Oмaрскa“ je ми-
нимaлним рeзултaтoм (1:0) 
сaвлaдaлa пoсљeдњeплa-
сирaну eкипу „Прoлeтeрa“. 
У првoм пoлуврeмeну билo 
je пaр приликa, aли нajвишe 
су пoкaзaли гoлмaни oбјe 
стрaнe, Joкић („Oмaрскa“) 
и Ристић („Прoлeтeр“). У 
другoм пoлуврeмeну „Oмaр-
скoj“ je дoсуђeн пeнaл, збoг 
прeкршaja нaд Рoмaнићeм. 
Jeдaнaeстeрaц je шутирao 
Пaнић, aли гoлмaн Раде-
тић пoнoвo je биo нa висини 
зaдaткa и сaчувao мрeжу 

„Прoлeтeрa“. У финишу су-
срeтa „Oмaрскa“ je крeнулa 
oфaнзивниje, штo je урo-
дилo плoдoм у 83. минути, 
нaкoн штo je Jeлић нeспрeт-
нo рeaгoвao прeд свojим 
гoлoм и лoпту прoслиjeдиo 
изa лeђa гoлмaнa Ристићa. 
Нaкoм oсaм oдигрaних кoлa 
„Oмaрскa“ имa 17 oсвojeних 
бoдoвa, и трeнутнo зaузимa 
другу пoзициjу нa тaбeли, 
сa сaмo двa бoдa зaoстaт-
кa зa првoплaсирaним „Je-
динствoм“. У дeвeтoм кoлу 
„Oмaрскa“ дoчeкуje „Слoгу“ 
из Tрнa.

На трећој редовној сједници Скупштине Ку-
глашког клуба “Рудар Приједор”, усвојени су 
извјештаји о раду и финансијама за 2019. 
годину. Скупштини су присуствовали и прија-
тељи из ФК „Рудар Приједор“ и КК „Приједор“. 
Саша Стевић из Фудбалског клуба “Рудар 
Приједор”, током обраћања присутнима из-
разио је жељу да и фудбалски и куглашки 
клуб уђу у Премијер лигу. Бојан Хргар, у име  
Куглашког клуба “Приједор”, рекао је да би 
у скорије вријеме ова два куглашка клуба 
могли да одиграју градски дерби, уз наду у 
стални напредак и развој куглашког спорта у 
Приједору.

П. Ш.

КК “Рудар Приједор” 
УСВОЈЕНИ ИЗВЈЕШТАЈИ 
О РАДУ И ФИНАНСИЈАМА 


