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ПРИЈЕДОРУ ДОМ ЗА 
СТАРИЈА ЛИЦА

ДРИНИЋ ПРИЈЕДОР

ПОНУДА 
ДОБРА, 

ГОДИНА ЛОША

"Дани воћа" 
у Приједору

НА БИРАЧКИМ СПИСКОВИМА 
У ПРИЈЕДОРУ 85.761 ГЛАСАЧА 
ОД ТОГА 2.740 ОНИХ КОЈИ ЋЕ 
ГЛАСАТИ ПУТЕМ ПОШТЕ
Бране Радановић, 

ПИЋЕ УЗ КОЈЕ 
СЛАВИМО И 
ТУГУЈЕМО

ПОЧИЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈА 
ПРОЈЕКТА "ОДРЖАВАЊЕ 

ПУТЕВА И УЛИЦА"

Љекари поручују: 

ВИРУС КОРОНА 
НИЈЕ БЕЗАЗЛЕНА 
ИНФЕКЦИЈА 
Грађани су се опустили и самим 
тим што је релативно мали број 
преминулих, већина мисли 
да је вирус корона безазлена 
инфекција. Међутим, то је 
највећа грешка, тврди 
инфектолог Борис Ћургуз 
и додаје да прави изазови 
тек предстоје. 

Од 18. марта, када је при-
мљен први позитиван па-
цијент, па до данас кроз 
Ковид одјељење прије-
дорске болнице прошло је 
више од 200 пацијената.

произвођач 
успјешан 

ракије 
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Грађани су се опустили и самим 
тим што је релативно мали број 
преминулих, већина мисли да је 
вирус корона безазлена инфек-
ција. Међутим, то је највећа греш-
ка, тврди инфектолог Борис Ћур-
гуз и додаје да прави изазови тек 

предстоје. 
- Још је све неизвјесно, али мора-
мо бити опрезни. Долазе хладнији 
дани и појава сезонског грипа. 
Нико не зна шта можемо да оче-
кујемо, али можемо да претпоста-
вимо и да се добро припремимо. 
Сви смо жељни дружења, али 
морамо да се стрпимо и мисли-
мо на своје здравље - додао је др 
Ћургуз. 
Како за грађане, био је ово потпу-
но нови изазов и за љекаре. Од 
18. марта, када је примљен први 
позитиван пацијент, па до данас 
кроз Ковид одјељење приједор-
ске болнице прошло је више од 
200 пацијената. Др Ћургуз, као 
једини инфектолог, имао је помоћ 
младих љекара и медицинског 
особља. Колико год да је ситуа-
ција тешка, све задатке који су 
били пред њима извршавали су 
тимски, а тако раде и данас.
- На почетку епидемије ставље-
ни смо у здравствену изолацију, 
зато што је тај први пацијент био 
мој пријатељ и који је, нажалост, 
преминуо. Када вам је прија-
тељ прва жртва ковида, 
то је нешто што ће вас 
бољети цијели жи-
вот. Временом смо 
успоставили сис-
тем рада, снала-
зимо се и данас. 
Колеге које нису 

имале неког већег додира са ин-
фектологијом. Прилагодили су се 
начину рада и као један тим смо 
кренули и временом постајали 
бољи. У неким тренуцима имали 
смо по 40 позитивних пацијената, 
али показали смо да смо дорасли 
свему томе - рекао је Ћургуз. 
Јовица Бановић као млади ин-
терниста такође је радио у Ковид 
одјељењу приједорске болнице, 
а тренутно је на субспецијализа-
цији из области кардиологије у 

Бањој Луци. Најтеже 
му је у свему томе  
пала дистанца од 
породице и при-
јатеља.
-  Рад у Ковид 
одјељењу био 
је захтјеван, али 
мојим колегама 

и мени није био 
тежак. Као прво, 

зато што ми воли-
мо свој посао. Друго, 

био сам окружен сјајним 
људима и дијелили смо исту 

судбину. Била ми је част да у то 
вријеме будем на том мјесту и да 
помогнем колико год могу - додао 
је др Бановић. 
Поштовати прописане мјере, ра-
дити на свом имунитету, избјега-
вати већа окупљања, препоруке 
су приједорских љекара. 

У Градској изборној комисији 
у Приједору увелико трају 
припреме за предстојеће ло-
калне изборе. На бирачким 
списковима регистровано је 
85.761 гласача. Од тога је 
2.740 оних који ће гласати пу-
тем поште. 
- У односу на прошле изборе, 
то је око 370 гласача мање. 
Ми још немамо тачан пресјек, 
иако је Централна изборна ко-
мисија првог октобра требало 
да закључи бирачке спискове, 
али то је одгођено због жал-
би у појединим општинама 
- рекао је Жељко Шкондрић, 
предсједник Градске изборне 
комисије.
Приједорчани могу у просто-
ријама Полицијске управе 
провјерити на којем бирачком 
мјесту гласају. Такође, могу се 
информисати и путем броја 
телефона 052/216-406.

- Имамо 30 редовних бирач-
ких мјеста. Имамо једно би-
рачко мјесто, гдје ће грађани 
моћи да гласају на непотврђе-
ним гласачким листићима. То 
је за оне грађане који су се 
пријавили да гласају путем 
поште, али се тај дан затек-
ну у Приједору. Имамо једно 
бирачко мјесто у одсуству. То 
је за бираче који гласају за 
своје општине из 1991. годи-
не. Имаћемо сигурно три мо-
билна тима - истакао је Шкон-
дрић.
На располагању ће бити и мо-
билни тим за грађане обоље-
ле од вируса корона. Цент-
рална изборна комисија још 
није донијела одлуку о обез-
бјеђивању заштитних маски 
и друге опреме на бирачким 
мјестима.

Б. Дакић

У насељу Врбице почела је 
изградња нове водоводне 
мреже за педесет домаћин-
става. Ријеч је о пројекту 
вриједном око 72.000 КМ  
којим су обухваћени станов-
ници улица Шесте санске, 
Јасеновачких жртава и Ми-
лошевачке. Златко Ритан, 
начелник Одјељења за стам-
бено-комуналне послове 
Приједор, рекао је да би ра-
дови требало да буду завр-
шени у року од мјесец и по 
дана.
- Овај дио насеља имао је 
јако лошу водоводну мрежу у 
претходном периоду, тако да 
долазимо са пројектом који 
ће обезбиједити квалитет-
но напајање водом ових до-
маћинстава - рекао је Ритан. 
Извођач радова су “Приједор-
путеви”. Директор овог пред-
узећа Раденко Црногорац 
истакао је да ће рок свакако 
бити испоштован, уз наду да 
ће бити повољни временски 
услови.

- Овај пројекат обухвата из-
градњу секундарне мреже и 
одеђеног броја кућних при-
кључака, прецизније 40 при-
кључака и мрежу у дужини 
1.250 метара. Вриједност уго-
ворених радова је око 72.000 
КМ са ПДВ-ом, а рок за из-
вођење 45 дана - рекао је Цр-
ногорац.
Ранко Јаковљевић, предсјед-
ник Савјета МЗ Орловача, 
рекао је да су  се мјештани 
ове три улице до сада водом 
снабдијевали из водовод-
не мреже малог капацитета, 
која је самоиницијативно из-
грађена прије више година. 
У Градској управи подсјећају 
да се сличне активности на 
реконструкцији или изградњи 
водоводних и канализацио-
них мрежа тренутно изводе 
у више приједорских насеља, 
међу којима су Доњи Гарев-
ци, Чараково, Гомјеница и на-
сеље Јањић пумпа. 

НА БИРАЧКИМ СПИСКОВИМА 
У ПРИЈЕДОРУ 

85.761 ГЛАСАЧА

Почела градња новог водовода 
у дијелу насеља Врбице

П. Ш.

Миленко Ђаковић, гра-
доначелник Приједора, 
и Марко Аћић, в. д. ди-
ректорa Секретаријата 
за избјегла и расељена 
лица РС, потписали су 
меморандум о суфи-
нансирању пројеката 
инфраструктуре. Кон-
кретно, ријеч је о до-
градњи канализационе 
мреже у насељу Јањића 
пумпа. Мјештани овог 
новог приједорског на-
сеља, прије више годи-
на, почели су изградњу 

канализационе мреже 
властитим средствима, 
али су искрсли одређе-
ни проблеми. Да би се 
овај посао завршио, 
Градска управа је, уз 
подршку Секретаријата 
за избјегла и расељена 
лица Републике Српске, 
обезбиједила додатна 
финансијска средства, 
рекао је градоначелник 
Ђаковић додајући да су 
на овај начин ријешени 
проблеми које су имали 
грађани, а посебно људи 

у организационом одбо-
ру за изградњу канали-
зације. 
- Они су својевремено 
почели канализацију 
властитим средствима 
и нису је довршили. На-
стали су одређени про-
блеми. Због тога смо, 
ове године, у сарадњи 
Града Приједора и Се-
кретаријата за избјегла 
и расељена лица РС, 
допунили финансијски 
оно што је неопходно да 
се у том насељу заврши 
канализациони систем - 
рекао је Ђаковић. Он је 
додао да ће ускоро у том 
насељу канализацију до-
бити око 377 породица.
Марко Аћић, в. д. дирек-
тора Секретаријата за 
расељена лица и мигра-
ције РС, изразио је задо-
вољство због наставка 
сарадње са градоначел-
ником Приједора и град-
ском администрацијом.
- Одраније Министар-
ство за избјегла и ра-

сељена лица, а данас 
као републички Секре-
таријат, проводи више 
пројеката у Приједору. 
Ово је прилика да пот-
пишемо уговор вријед-
ности од 70.000 КМ и 
да се наслонимо на 
претходни уговор, којим 
се рјешавају проблеми 
избјеглих и расељених 
лица, као и повратника 
на територији града При-
једора. Задовољство је 
чути од градоначелника 
да пројекат напредује 
добро и да ће се овим 
средствима он прибли-
жити својој потпуној реа-
лизацији - рекао је Аћић 
и додао да очекује завр-
шетак још неких пројека-
та, прије свега оних који 
се тичу изградње и опре-
мања зграда регионал-
ног пројекта везаног за 
стамбено збрињавање 
избјеглих и расељених 
породица. 

ПРОЈЕКАТ ВРИЈЕДАН 
72.000 КМ

Радови на изградњи водовада трајаће мјесец и по дана

Љекари поручују:
ВИРУС КОРОНА НИЈЕ 

БЕЗАЗЛЕНА ИНФЕКЦИЈА 
У Републици Српској и 
даље је неповољна епи-
демиолошка ситуација 
изазвана вирусом коро-
на. Долазак хладнијег 
времена и појава сезон-
ског грипа представљаће 
двоструки изазов како за 
грађане, тако и за љекаре 

Суфинансирање канализационе мреже у насељу Јањића пумпа
НАКОН ЗАСТОЈА, 

НАСТАВЉАЈУ СЕ РАДОВИ

П. Ш.

Са потписивања уговора

Од 18. марта, 
када је примљен 
први позитиван 

пацијент па до данас, 
кроз Ковид одјељење 
приједорске болнице 

прошло је више од 
200 пацијената. 

М. Шодић

Др Борис Ђургуз: 
не смије бити опуштања

Др Јовица Бановић: 
дати најбоље од себе

 у овој ситуацији 
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Тим поводомТим поводом

Mиркo Сoвиљ, нaрoдни пo-
слaник и в.д. дирeктoра Бoл-
ницe “Др Mлaдeн Стojaнo-
вић“, oсврнуo сe нa мeдиjскe 
иступe Далибора Павло-
вића,  кaндидaта СНСД-a зa 
грaдoнaчeлникa Приjедoрa, у 
вeзи сa лoшим стaњeм у при-
jeдoрскoj бoлници. 
- Moрaмо сe врaтити у пeриoд 
кaда смo прeузeли oдгoвoр-
нoст зa бoлницу. Taда je тo 
биo мaлo бoљи стaциoнaр сa 
двa ултрaзвучна и двa рeн-
дгeн-aпaрaтa, у кojем je вр-
шeнo дo 1.000 oпeрaтивних 
зaхвaтa. Кaд пoглeдaмo oдa-
клe смo крeнули и гдje смo 
сaдa, мoжeмo бити пoнoсни нa 
нaшу здравствeну устaнoву. У 
систeму здрaвствa РС  имaмo 
дoстa примjeрa гдje смo изврс-
ни. Нa примjeр, кoд извoђeњa 
oпeрaциje кaтaрaктe, мeтoдoм 
кoja je нajсaврeмeниja и кoд 
нaс сe примjeњуje већ 12 гo-
динa, a нeкe устaнoве у РС и 
даље нису усвојиле те методе 
- навео је Совиљ на конфе-
ренцији за медије.
- Могу разумјети да кaндидaт 
СНСД-a зa грaдoнaчeлникa 
Приједора не познаје све еле-
менте живота града, да не зна 
број запослених и незапосле-
них грађана. Али с обзиром да 
врши функцију шефа Канце-
ларије ФЗО у Приједору, тре-
бало би очекивати да има не-
што више информација када 
је у питању здравство - рекао 
је Совиљ.
У наредних неколико недјеља 
очекују се прва снимања маг-
нетном резонанцом, а у току 
је припрема простора за уг-
радњу опреме за ангио-салу, 
која је испоручена прошле 
недјеље, навео је Совиљ. 

Кандидат за одборника Зора 
Марјановић у свом обраћању 
осврнула се на заштиту пра-
ва дјеце, будући да је у току 
обиљежавање Недјеље дјете-
та. Марјановићева, која је за-
послена у Центру са социјални 
рад Приједор, напоменула је 
да ова установа, захваљујући 
подршци Градске управе, има 
могућност да обезбиједи и за-
довољи сва права и потребе 
које се утврде на терену.
- Током рада, често сам се су-
сретала с тим да бивају про-
лонгирани предмети и поступ-
ци у којима су субјекти дјеца. 
Важно је да такви поступци, 
који се тичу дјеце, буду рје-
шавани по принципу хитно-
сти. Ако пропустимо да дјецу 
заштитимо у правом тренутку, 
може се десити да се њихов 
развој пролонгира или зауста-
ви - навела је Марјановићева.
Кандидат ове партије за од-
борника у градској скупштини, 
Далибор Јовић, похвалио је 
однос Града Приједора према 
пољопривредним произвођа-
чима, наводећи да је Приједор 
био једина локална заједница 
у РС која је 2017. године на-
докнадила дио штете које су 
воћари претрпјели због касних 
мразева. 
- У завршној фази је изградња 
хладњаче, у којој ће воћари и 
повртлари моћи да складиште 
своје производе како би их са-
чували и продали када цијена 
буде повољна. Ми очекујемо 
да ће ти расхладни капаците-
ти ускоро бити стављени на 
располагање приједорским 
произвођачима - рекао је Јо-
вић.

Демократски народни савез

Пред нама су историјски избори, 
сматра Маја Драгојевић Стојић, 
кандидат Српске демократске 
странке за градоначелника При-
једора. Како каже, грађани При-
једора заслужују боље услове 
живота и вријеме је за промјене, 
које су већ почеле у земљама ре-
гиона.
- Знамо да грађани Приједора 
нису задовољни многим ствари-
ма, које су рађене претходних 
16 година. Са позиције другог 
града у Републици Српској, пали 
смо на пето или шесто мјесто. 

Сматрамо да сви заслужујемо 
да живимо боље и треба да се 
бринемо о основним потребама 
грађана - додала је она.
На СДС-овој листи кандидата за 
одборнике у Скупштини града 
Приједора су стручни и обра-
зовани људи, увјерава Милан 
Тубин, носилац листе. Зато је, 
каже, увјерен у изборну побједу.
- Српска демократска странка 
у Приједору је јака. На листи су 
дипломирани економисти, прав-
ници, инжењери, пољопривред-
ници. Поносан сам што сам носи-

лац такве листе, а најпоноснији 
на то што имамо овако квалитет-
ног, доброг и честитог кандидата 
за градоначелника Приједора - 
истакао је он.
Јачање економије, као и боље 
школство и здравство, биће при-
оритет ове партије, поручено је 
са радне сједнице Градског од-
бора, која је претходила пред-
стављању кандидата за градона-
челника Приједора и одборнике у 
локалном парламенту.

СДС ПРЕДСТАВИО 
КАНДИДАТЕ ЗА ОДБОРНИКЕ И 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Социјалистичка партија предста-
вила је кандидате за одборнике у 
Скупштини града. На листи је 35 
имена, а у овој странци увјере-
ни су да ће им изборни резултат 
бити бољи него прије четири го-
дине. Петар Ђокић, предсједник 
Социјалистичке партије, рекао 
је да је најважније питање При-
једора у рударској производњи 
коју желе да унаприједе: да се на 
локалитету Љубије поткрај ове, а 
нарочито наредне године,  поч-
не развијати озбиљнија рударс-
ка производња, што ће значити 
да се, послије скоро 30 година, 
оживи Љубија и производња на 
простору рударског базена При-
једор. То им је био, како је рекао, 
стратешки интерес, а циљ прије 
свега економски развој.
- Вјерујемо да ће Социјалистичка 

партија на предстојећим избори-
ма, али и у наредне четири годи-
не, бити важан политички фактор 
у развоју града Приједора. Даће-
мо максималан допринос са див-
ним људима који су наши будући 
одборници, а који су били веома 
активни и сада су посвећени и 
спремни да своју одборничку 
дужност ставе у функцију подр-
шке развоју града Приједора, 
напретку и бољем животу грађа-
на. Увјерен сам да то можемо по-
стићи - рекао је Ђокић. 
Он је нагласио да је, осим разго-
вора са кандидатима за одборни-
ке у Скупштини града, уприличен 
и разговор с Далибором Павло-
вићем, кандидатом СНСД-а за 
градоначелника Приједора, с 
којим имају потписан споразум о 
сарадњи. Игор Кнегињић, пред-

сједник ГО СП Приједор и носи-
лац одборничке листе, рекао је 
да листа обухвата 35 социјали-
ста.
- То је 35 часних, поштених, до-
стојанствених људи које је но-
миновала Социјалистичка пар-
тија, али и локална заједница, 
односно средине из којих наши 
кандидати долазе. Ријеч је о ос-
твареним породичним људима, 
који имају изузетно високе резул-
тате у домену послова којима се 
баве. Они воле своју земљу, воле 
свој град. Одлучили су да остану 
и живе ту. Апелујем на наше суг-
рађане да дају глас нашим кан-
дидатима и на тај начин дају глас 
за будућност - рекао је Кнегињић.  

Почиње реализација 
пројекта “Одржавање 

путева и улица”
Град Приједор је, након про-
ведене процедуре са преду-
зећем „Нискоградња Марја-
новић“, потписао уговор о 
реализацији инфраструк-
турног пројекта „Одржавање 
путева и улица са макадам-
ским коловозним застором” у 
висини од 727.750,00 КМ без 
урачунатог ПДВ-а, односно 
851.467,50 КМ са урачунатим 
ПДВ-ом.
Са истим извођачем потписан 

је  уговор вриједан  297.375,00 
КМ, без урачунатог ПДВ-а, од-
носно 347.928,75 КМ са урачу-
натим ПДВ-ом за реализацију 
пројекта “Одржавање путева 
и улица са асфалтним коло-
возним застором”. Из Градске 
управе Приједор истичу да 
ускоро почиње  реализација 
овог пројекта.

    

УНАПРИЈЕДИТИ РУДАРСКУ 
ПРОИЗВОДЊУ

Социјалистичка партијa:

Б. Дакић

М. З.

СОВИЉ: МОЖЕМО 
БИТИ ПОНОСИ НА 
НАШУ БОЛНИЦУ

З. J.



Након што су просторије 
Мјесне заједнице на Урија-
ма, у којима је био смје-
штен Радио-клуб “Козара”, 
претворене у КОВИД ам-
буланту, овај клуб премје-
штен је у Друштвени дом 
у Малом Паланчишту. Ове 
просторије на кориштење 
су добили од Града Прије-
дора, са којим већ година-
ма имају одличну сарадњу.
- Ова просторија нам више 
одговара, јер смо измје-
штени из градске буке. За-
хвалан сам Градској упра-
ви. Град Приједор требало 
би да послужи за примјер 
другим локалним зајед-
ницама како да подрже 
радио-аматере - рекао је 
Огњен Вукић, потпредсјед-
ник Радио-клуба “Козара”.
Улога радио-аматера од 
великог је значаја, сматра 
градоначелник Приједора 
Миленко Ђаковић. То је, 
подсјећа, нарочито дошло 

до изражаја за вријеме ве-
ликих поплава 2014, али и 
2019. године.
- Радио-клуб је 2014. годи-
не био од велике помоћи. 
Ту су и када организујемо 
разне манифестације и 
увијек су спремни да по-
могну. Немају превише 
средстава, али ово раде 

са много љубави и воље - 
додао је он.
Радио-клуб посјетио је и 
Драгутин Родић, предсјед-
ник Градске организације 
Демократског народног 
савеза Приједор. Према 
његовом мишљењу, са-
свим је оправдано улагати 
средства у развој оваквих 
клубова.
- Надам се да ће Клуб на-
ставити са развојем. Ми-
слим да у наредном пери-
оду треба трајно ријешити 
питање смјештајних про-
стора, тако да свој посао 
могу радити на најбољи 

могући начин. Ми ћемо све 
чинити да то тако и буде - 
рекао је Родић.
Радио-клуб “Козара” осно-
ван је прије 65 година. 
Тренутно броји око 40 ак-
тивних чланова.
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Недостатак новца за на-
бавку нових технологија и 
мањак радне снаге, про-
блеми су већине привред-
ника. Када је у питању 
тржиште, сектор дрвне ин-
дустрије нарочито осјети 
посљедице епидемије ви-
руса корона. У то се увје-
рио министар Петричевић 
и најавио помоћ привред-
ницима. 
- Жељели смо да чујемо 
који су то проблеми са 
којима се привредници 
суочавају у тренутном по-
словању. Министарство ће 
до краја године расписа-
ти јавни позив за набавку 
нових технологија, која ће 
се суфинансирати из ре-
публичког буџета. На тај 
начин ће и у вријеме епи-
демије вируса корона при-
вредници унаприједити 
своје пословање и усавр-
шити пословне активности 
- рекао је Петричевић.  
Предузеће “Гаврановић” 
у Приједору успјешно по-
слује већ 20 година. Баве 
се производњом намје-
штаја за домаће и ино-
страно тржиште. Власник 
Перо Гаврановић указао је 
на проблеме са којима се 
тренутно суочавају.
- Имамо проблема због 
епидемије вируса корона, 
фали и инвестирања у 
нове машине у циљу изра-

де нових производа, затим 
недостатак радне снаге, 
јер доста људи одлази у 
западне земље - додао је 
Гаврановић.
Како би била конкурент-
нија на тржишту, привред-
на и производна предузећа 
морају да уђу у процес ди-
гитализације, тврди Перо 

Ћорић, директор Привред-
не коморе РС. 
- Привредна комора РС 
и ресорно министарство 
улажу додатне напоре да, 
кроз увођење нових тех-
нологија, помогну нашим 
предузећима да заиста 
буду конкурентна. Већ су 
препознатљива на ино-
страном тржишту, али 
своју производњу морају 
наставити и у будућности - 
рекао је Ћорић.
Веома је битно да надлеж-

ни чују са којим проблеми-
ма се овај сектор суочава, 
тврди Мишо Рељић, врши-
лац дужности директора 
Агенције “ПРЕДА-ПД”.
- Привредници су имали 
прилику да изнесу пробле-
ме са којима се сусрећу 
у раду, који су различите 
природе. Почев од коро-

не па надаље. Чули сте 
и министра, најавио је 
нове пројекте и могућно-
сти да се помогне нашим 
привредницима - рекао 
је Рељић.  Осавремења-
вањем процеса произ-
водње и увођењем нових 
технологија, повећаће се 
конкурентност овог секто-
ра на иностраном тржиш-
ту, а самим тим и извоз, 
поручено је овом прили-
ком. 

РАДИО-КЛУБ «КОЗАРА» У 
НОВИМ ПРОСТОРИЈАМА

М. Шодић

ПОМОЋ ПРИВРЕДНИЦИМА У 
НАБАВЦИ НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА

Њемачко друштво за 
међународну сарадњу 
ГИЗ донирало је приједор-
ској Машинској школи два 
3Д штампача и значајну 
количину потрошног ма-
теријала, у вриједности 
осам и по хиљада КМ. Ову 
донацију приједорска шко-
ла добила је захваљујући 
учешћу у пројекту “Струч-
но образовање у БиХ” 
који имплементира ГИЗ. 
Директор Школе Дијана 
Шобот нагласила је да ће 

3Д штампачи допринијети 
јачању компетенција уче-
ника и просвјетних рад-
ника, али и борби против 
вируса корона. Ученици 
ће израђивати визире 
које ће Машинска школа 
донирати здравственим 
установама. Данијел Ра-
дић, стручни савјетник на 
пројекту “Стручно образо-
вање у БиХ”, Канцеларија 
ГИЗ Бањалука, рекао је 
да су 3Д штампачи дона-
ција Њемачког министар-

ства вањских послова, а 
подијељени су свим парт-
нерским школама Пројек-
та. 
- Пројекат “Стручно обра-
зовање у БиХ” кофинанси-
ран је од стране Њемачког 
министарства за економ-
ски развој и сарадњу те 
Швицарске агенције за 
сарадњу и развој. Вријед-
ност укупно донираних 
принтера у цијелом пројек-
ту је око 40.000 КМ - рекао 
је Радић. 
Уручивању донације при-
суствовао је градоначел-
ник Приједора Миленко 
Ђаковић. Он се захвалио 
владама Њемачке и Шви-
царске, нагласивши да ће 
3Д принтери ђацима по-
моћи у савладавању но-
вих технологија које се већ 
примјењују у индустрији и 
другим облицима живота. 

Поводом Свјетског дана 
учитеља, 5. октобра, у 
Градској управи Приједор 
уприличен је пријем за 
чланове Друштва учитеља 
Републике Српске. Мари-
на Кнежевић, предсједник 
овог друштва и учитељи-
ца у ОШ “Јован Цвијић” у 
Брезичанима, захвалила 
се Градској управи која је, 
како је рекла, препознала 
значај васпитања и обра-
зовања. Она је подсјетила 
да су претходно били на 
пријему код градоначел-
ника Приједора поводом 
успјешно реализоване на-
ставе на даљину. 
- Просвјетни позив изузет-
но је значајан за будућност, 
а будућност представљају 
наша дјеца. Учитељски по-
зив је популаран у друшт-
ву, јер ми стварамо будуће 
генерације које би требало 
да буду часни људи. Са-
мим тим онда очекујемо и 
да нам се призна тај значај 

- констатовала је Кнеже-
вићева. 
Градоначелник Миленко 
Ђаковић честитао је 5. 
октобар, Свјетски дан учи-
теља, подсјетивши да је 
УНЕСКО овај датум уте-
мељио 1994. године. Он 
је одао признање прос-
вјетним радницима који су 
се због пандемије вируса 
корона најприје суочили 

са изазовом наставе на 
даљину, а сада и васпит-
но-образовним радом уз 
скраћене часове. 
- Послије родитеља и нај-
ближих рођака, дјеца нај-
прије упознају учитеље. 
Они су свјетионик знања 
све дјеце на нашим про-
сторима. Од онога што им 
пренесу њихови учитељи, 
креће цијела животна при-
ча наших младих. Овом 
приликом свим учитељи-
ма и просвјетним радници-
ма честитам Свјетски дан 
учитеља - рекао је Ђако-
вић. 
У Републици Српској има 
око три хиљаде учитеља. 
Друштво учитеља РС 
основано је у августу ове 
године с циљем удружи-
вања и веће сарадње, али 
и промовисања самог по-
зива учитеља те стручног 
усавршавања.

Д. С. 

ЊЕМАЧКИ ГИЗ ДОНИРАО 
МАШИНСКОЈ ШКОЛИ 3Д ПРИНТЕРЕ

Министар привреде и предузетништва Републике Српске Вјеко-
слав Петричевић посјетио је прошле седмице два приједорска 
привредна друштва из области дрвне индустрије: “Гаврановић” 
и “Гросист” 

Приликом обиласка предузећа “Гаврановић”

Набавком нових технологија до 
боље конкурентности на тржишту

Б. Дакић

Нове просторије Радио-клуба

ПРИЈЕМ ПОВОДОМ 
СВЈЕТСКОГ ДАНА УЧИТЕЉА

Д. С. 

Са пријема

Марина Кнежевић: 
учитељски позив 

изузетно значајан 
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Друштво Друштво

Пoвoдoм oбиљeжaвaњa 
Meђунaрoднe нeдjeљe 
дjeтeтa, у пoсjeти вртићу 
„Ђурђeвaк“ нa Уриjaмa биo 
je грaдoнaчeлник Приjeдoрa 
Mилeнкo Ђaкoвић, кojи им je 
дoниo пoклoнe у виду дидaк-
тичкoг мaтeриjaлa, игрaчaкa 

и слаткишa. Oн je пoручиo дa 
je oбaвeзa oдрaслих дa дje-
ци oбeзбиjeдe услoвe за бeз-
брижнo дjeтињствo, тe дa oси-
гурajу пoштивaњe свих прaвa 
дjeтeтa.
- У врeмeну пaндeмиje, нај-
важније је oбeзбиjeдити дa 

прoстoр у вртићима у кojима 
дjeцa бoрaвe будe урeдaн, да 
дjeцa буду здрaвa и вeсeлa. 
Mи сe трудимo, у сaрaдњи сa 
вртићимa нa пoдручjу грaдa, 
да oсигурамо свe oснoвнe 
услoвe - рeкao je Ђaкoвић. 

Oвe гoдинe oбиљeжaвaњe 
Нeдjeљe дjeтeтa трaje oд 5. 
дo 11. oктoбрa  пoд слoгaнoм 
„Здрaвo тиjeлo, вeдaр дух“, 
aли збoд пaндeмиje  другaчиje 
je нeгo рaниjих гoдинa, нaвeлa 
je Гoрдaнa Jeкић, дирeктoр 

Дјечијег вртићa „Рaдoст“.
- Рaзликa у oднoсу нa прeт-
хoднe гoдинe je дa збoг 
прoписaних eпидeмиoлoш-
ких мjeрa нe мoжeмo дa oдр-
жимo мнoгe мaнифeстaциje. 
Jeднa oд нajзнaчajниjих, кojoj 
сe рaдуjу сви рoдитeљи и 
сугрaђaни, je  трaдициoнaл-
ни мaскeмбaл. Oвe гoдинe гa 
нeћe бити. Међутим, пoсjeтиo 
нaс je грaдoначелник, кojи нaс 
никaд ниje зaoбишao, тaкo дa 
сe дjeцa рaдуjу и тoмe, jeр 
су дoбили пoклoнe - рeклa je 
Jeкићeвa.
Oнa je нajaвилa фoрмирaњe 
jaсличке групe у вртићу „Пaл-
чић“ у Oмарскoj, у кojoj би сe 
нaшлo 20 мaлишaнa. Рaдo-
ви нa aдaптaциjи прoстoриja 
ускoрo би трeбaлo дa пoчну, 
a чeкa сe дa учeници OШ „Вук 
Кaрaџић“ прeђу у прoстoриje 
Шкoлe. 

ЗАВРШЕНА АКАДЕМИЈА 
ПОЛИТИЧКЕ ОДГОВОРНОСТИ

МЛАДИ ПРЕДСТАВИЛИ 
ПРОЈЕКТНЕ ИДЕЈЕ

- Такође, израдили су до-
кумент Мировне обра-
зовне политике. Те доку-
менте смо презентовали 
на завршној церемонији 
“Академије политичке од-
говорности”, који ће у до-
гледно вријеме бити  им-
плементирани. Ово је све 
захваљујући донаторима 
BHRI, који су препознали 
да млади треба да буду 
дио политичких партија - 
рекла је Муриса Марић, 
извршни директор Удру-

жења грађана «ДОН».
Веома је битно да се мла-
ди укључе у друштвени, 
али и политички живот, 
сматра градоначелник 
Приједора Миленко 
Ђаковић. Зато је 
ова академија, 
како каже, је-
дан од зна-
ч а ј н и ј и х 
про јеката 
на подру-
чју града.
- Ово је до-

бар примјер како би се тре-
бало радити у политичком 
свијету, иако политички 
свијет у данашњем време-
ну има лоше карактери-

стике што се тиче култу-
ре говора. Људи 

често замјењују 
тезе, говоре 

неистине и 
нико за то 
не одгова-
ра. Ово је 
покушај да 
се млади 
људи, који 

ће се у бу-
дућности ба-

вити политиком, 
едукују о култури 

говора, који се користи 
у развијеном свијету - сма-
тра он.
Овај пројекат проведен 
је уз подршку програма 
BHRI, који спроводи Међу-
народна организација за 
миграције, а уз финан-
сијску подршку USAID-а.

Oбиљeжaвaњe Нeдjeљe дjeтeтa

ГРAДOНAЧEЛНИК ПOСJETИO ВРTИЋ „ЂУРЂEВAК“

Двије неформалне гру-
пе младих представиле 
су своје пројектне идеје 
у оквиру пројекта “Подр-
шка младима у локалним 
заједницама у БиХ”, који 
реализује Међународна 
организација за миграције 
(ИОМ). Свака група пред 
комисијом је представила 
по један пројекат из обла-
сти спорта.
- Ми смо направили проје-

кат под називом „Различи-
ти, али ипак једнаки“, за 
лица ометена у развоју. 
Намјера нам је да органи-
зујемо тренинге и на крају 
турнир на којем ћемо да 
им подијелимо дипломе, 
мајице и рекете које ће они 
моћи послије да користе, 

ако се буду поново бавили 
стоним тенисом - рекла је 
Милица Бурсаћ. 
Она је била члан осмочла-
не групе која је окупила 
младе до 20 година старо-
сти. Друга група предста-
вила је пројектну идеју о 
Школи малог фудбала.
- Договорили смо све усло-
ве, прикупили реквизите, 
обезбиједили салу за тре-
нинг и искусног тренера 

који ради с омладинским 
категоријама - рекао је 
Игор Дошеновић.
Млади су протеклих 20 
дана радили на припреми 
пројеката, прикупљању 
доприноса заједнице те 
предрачуна за потребну 
робу. Они су пред коми-

сијом изложили пројект-
не приједлоге, али сама 
презентација није била 
елиминаторног каракте-
ра. Улога комисије била 
је да младима помогне 
савјетом, у случају да је 
потребно исправити апли-
кационе форме и потра-
жити додатни допринос 
заједнице. Срђан Шобот, 
један од локалних коорди-
натора Међународне орга-
низације за миграције за 
град Приједор, рекао је да 
је вриједност оба пројекта, 
које финансира ИОМ, по 
три и по хиљаде КМ, с тим 
да је доприносом заједни-
це обезбијеђено преко 30 
одсто траженог износа. 
- Ми смо и претходних 
пар циклуса финансирали 
идеје неформалних група 
младих. Они су предста-
вили двије пројектне идеје 
везане за стони тенис и 
фудбал. Очекујемо да ће 
из тога произићи пројекти 
које ће млади реализовати 
у наредна три-четири мје-
сеца - рекао је Шобот.  
Презентацији је присуство-
вао замјеник градоначел-
ника Александар Миљуш 
који је рекао да ће Град 
Приједор и даље подржа-
вати сличне пројекте, по-
готово када је ослонац на 
младима.

З. J.

Подјелом цертификата за 17 полазника из девет политичких пар-
тија, завршена је “Академија политичке одговорности”, коју је 
организовало Удружење грађана «ДОН». Током протеклих пет 
мјесеци, колико је Академија трајала, млади политичари похађа-
ли су пет едукативних модула, на којима су, између осталог, има-
ли прилику да уче како постати лидер у политици

Са завршне церемоније

Од укупно 17 
учесника ове 

академије, њих 
14 налази се на 

одборничким 
листама.

Б. Дакић

Са презентације

Д. С. Муриса Марић
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Фељтон Фељтон

Приједорска стара тврђа-
ва у Старом граду, коју су 
Турци основали средином 
18. вијека, била је у војној 
функцији све до 1851. го-
дине. Те године тврђаву је, 
како каже археолог и хро-
ничар Миленко Радивојац, 
напустила војна посада. 
Разлози би се, по Радивој-
цу, могли наћи у тадашњем 
слабљењу Турске цареви-
не, близини границе, а те 
године на овом подручју 
појавио се и Омер паша 
Латас. Он је, за непуну го-
дину дана, угушио буну бо-
санских феудалаца који су 
покушали да се одвоје од 
Турске у потрази за широм 
аутономијом.
- Годину касније, сједиште 
кадилука, цивилне влас-
ти, пренесено је у Прије-
дор који се у то вријеме, 
због чињенице да је био 
на раскрсници пута, брзо 
развијао, много брже него 
варошице које су биле од 
њега старије по 200 до 300 
година. То сједиште је, све 
до доласка Аустрије, било 
у Приједору. У почетку је 
кадија имао ограничену 
власт, судио је за прекр-
шаје, свађе око међе, а 
након двадесетак година 
добио је дозволу да може 
да суди и за разбојништва, 
убиства и слично. Како се 
Приједор развијао и рас-
тао, тако је добијао све 
више функција - каже Ра-
дивојац. 
У том раздобљу развоја 
Приједора, Миленко Ра-
дивојац истиче неколико 
битних  догађаја. Посеб-
но интересантна му је по-
сјета француског конзула 
Фуркада старијег, који се 
у Приједору појавио 1812. 
године. Путовао је по Бос-
ни и те своје путописе кас-

није објавио. - Људе које 
је сретао овдје, поредио је 
са полудивљим афричким 
племенима: да зими ходају 
без одјеће, малтретирају 
дјецу, како се жена брине и 
о храни и о свему осталом 
док мушкарци само спа-
вају и лове дивљач. Стра-
шан опис Босне и човјек 
просто остане затечен док 
то чита - каже Радивојац. 
Фуркад је, према писаним 

документима, у Приједору 
био гост капетана Ибрахим 
бега. Његову кућу описао 
је као грађевину од дрвета, 
од чега су биле и све оста-
ле куће у Старом граду, од-
носно тврђави. 
- Руку на срце, рекао је и 
да је Ибрахим бегова кућа 
била чистија и уређенија 
од осталих. Поред сваке 
куће била је стаја са сто-
ком, а на спрату се ста-
новало. На дрвеним гре-
дама било је и огњиште. 
Те 1812. године, према 
казивању француског кон-
зула, Приједор је имао око 
2.500 становника, од чега 
су пола били муслимани, 
а пола хришћани   - каже 
наш саговорник. 
Три године касније, 1815. 
године, ово подручје поха-
рала је куга. Од ње  је исте 

године умро Ибрахим бег. 
- Алија Бејтић, историчар и 
оријенталиста из Сарајева, 
написао је добар текст о 
Приједору тридесет година 
касније. Израчунао је да је 
у граду, у то доба, од поша-
сти зване куга умрло више 
од 20 одсто Приједорчана. 
Трећи битан моменат за 
развој Приједора је чињен-
ца да се Подграђе, дио 
изван Старог града, све 
више развијало. Долазили 
су људи различитих зани-
мања, појављују се и први 
занати, било је то мјесто за 
вишак робе коју је негдје 
требало пласирати. Мје-
ста у самој тврђави за ове 
активности било је мало - 
каже Радивојац. 
Средином 18. вијека тако 
је настала Српска варош. 
На урбаној цјелини, 1835. 
године, изграђена је прва 
Српска основна школа, а 
1849. и Српска православ-
на црква. Изграђено је не-
колико великих објеката 
приједорских трговаца, а 
развија се трговина, тако 
да Приједор врло брзо до-
бија другу урбану цјелину, 
Српску варош. Убрзо на-
кон тога формира се још 
једна цјелина, Чаршија. 
Била је изграђена у специ-
фичном вретенастом об-
лику. Дуж једне улице, дуге 
око 500 метара, низали су 
се дућани, а у њиховој по-
задини стамбени објекти.  
Чаршија се, по неким из-

ворима, дијелила на малу 
и велику. Мала је била на 
простору од данашњег мо-
ста на Сани до уласка у 
Берек, а велика од моста 
на Береку па све до Мајко-
ваче, односно до данашње 
Патрије. Како пише Бејтић, 
дио те чаршије красиле су 
визуре Чаршијске џамије 
која је настала око 1839. 
године и дјело је локалног, 
имућног Салих бега. Слика 
чаршије није била нимало 
сјајна. Улице су биле пра-
шњаве, без канализације, 
тако да су се све отпадне 
воде  слијевале на улицу. 
Ћепенци, мале радње, 
биле су од дрвета са 
горњим и доњим поклоп-
цима. Доњи се отварао и 
спуштао на двије цигле и 
ту је трговац излагао робу, 
а горњи поклопац био је 

као излог, да се види роба 
у дућану. Кроз главну ули-
цу у то доба, до садашњег  
Малог трга па према „Па-
трији“, текао је поток Ма-
циновац у којег су се слије-
вале све отпадне воде. Од 
Приједора до Бањалуке 
путовало се десет сати 

хода. Експлоатисала се 
жељезна руда, а за жељез-
ним полугама постојала је 
велика потреба. Приједор-

ски трговци у првој поло-
вини 18. вијека набављају 
велике лађе које су радили 
локални мајстори у Прије-
дору и Санском Мосту. 
- Те дереглије биле су дуге 
и до 50 метара и широке 
од четири до шест метара. 
Дереглије су биле усидре-

не у Береку. Тих лађа ће 
бити и у 19. вијеку, али с 
отварањем жељезничке 
пруге, 1873. године, оне ће 
полако нестајати - каже Ра-
дивојац. 
Посебно интересантно је 
да се Приједор 1812. годи-
не нашао, чак, и на „путу 
свиле“. Због изузетног 
стратешког мјеста, постао 
је веома брзо занатски и 
трговачки центар овог под-
ручја на чији ће економски 
развој утицати и пловна 
ријека Сана. Њоме је са-

обраћало готово 70 лађа 
које су низводно ношене 
воденом струјом, са број-
ним грубим прерађевина-
ма од жељеза, а уз ријеку 
вучене људском снагом 
са шећером, кафом, сољу 
и осталим артиклима. У 
„Путним извјештајима о 
Босни“ француски кон-
зул Фуркад старији пише 
да се Приједор, почетком 
19. вијека, нашао на „путу 
свиле“. Наиме, трговач-
ки каравани са истока, 
крећући се ка Костајници 
и граници са Наполеоно-
вом Илиријом, морали су, 
због наредбе приједорског 
капетана о рушењу мос-
това према Костајници, 
да своју робу претоварају 
у лађе приједорских трго-
ваца. Тиме су скраћивали 
пут за један дан, али су у 
том случају у Приједору 
зарађивали сви: од лађа-
ра, момака за претовар, 
кафеџија, гостионичара, 
поткивача, ременара па до 
бројних других становника 
Приједора. Сматра се да 
је око 1812. током само 
једне године претоварено 
више од 100.000 товарних 
коња. Град је профитирао, 

једино су губили трговци 
који су се жалили великом 
везиру у Травнику и који је 
брзо исправио „домишља-
тост“ приједорских власти. 
- Познати мајстори, лађари 
у Приједору су тада били 
Пашићи, Узоровићи, Ман-
дићи... Грађу су довлачили 
с Бенковца, с Козаре. На 
тој лађи постојао је амбар 
с кровом за смјештај робе 
и велики јарбол  на чијем 
су врху били везани ко-
нопци који су служили да 
се пребаце преко виших 

стабала уз обалу. Посаду 
дереглија чинили је осам 
до десет јаких момака. Пут 
до Београда трајао је око 
седам дана, а повратак до 
20 дана. Лађе су по Сани 
пловиле лијевом и десном 
страном, а гдје је ријека 
била граница, као што су 
Уна и Сава, лађе су плови-
ле само десном страном. 
Ако би лађа прешла на 
лијеву страну, Аустријанци 
су је заплијенили. Једини 
изузетак је био у случају 
невремена, кад лађа изгу-
би контролу - каже Ради-
војац. 
Додаје да је права свеча-
ност била када су лађе 
долазиле у Приједор. До-
лазак лађе у Берек огла-
шаван је топовском паљ-
бом. Свечаност за цијели 
града. Миленко Радивојац 
додаје да су у то вријеме 
познати трговци и влас-
ници лађа били извјесни 
Кахрићи који су имали че-
тири дереглије, Црналићи 
три, Перо Радетић двије, а 
дереглије је имала и поро-
дица Митриновић. Неки од 
тих трговаца изнајмљива-
ли су своје лађе.

Приједор некад с Миленком Радивојцем (2)

НА „ПУТУ СВИЛЕ“ 1812. ГОДИНЕ

Припремила: М. Згоњанин

Приједор се почетком 19. вијека нашао на „путу свиле“. Због изузетног стра-
тешког мјеста, веома брзо постао је занатски и трговачки центар овог под-
ручја на чији ће економски развој утицати и пловна ријека Сана. Њоме 
је саобраћало готово 70 лађа

НИМАЛО ЛАСКАВО ПОРЕЂЕЊЕ 
С АФРИЧКИМ ПЛЕМЕНИМА

Француски конзул Фуркад старији у Приједору 
се појавио 1812. године. Путовао је по Босни и 
у својим путописима поредио домаће станов-
ништво са полудивљим афричким племенима: 
да зими ходају без одјеће, малтретирају дјецу, 
како се жене брину и о храни и о свему осталом 
док мушкарци само спавају и лове дивљач. 

Капетанов конак

Српско-православна школа

Стари град - остаци 
подземног зида трђаве

Православна црква
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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. Калаштура, 9. Лични допринос, 10. 
Било како, 12. Корачај, 14. Сиријски предсједник, 15. 
Један аналгетик, 17. Панамска национална банка, 
18. Кисеоник, 19. Агресивно нападати, 21. Привред-
на банка (скр.), 23. Ни у које вријеме, 24. Једанаесто 
слово азбуке, 25. Црногорско коло, 27. Родбина, 28. 
Према, 29. Учитељ (гр.), 31. Име тенисера Сампра-
са, 32. Малоумник, 33. Словенски народ, 34. Окру-
жење. 

УСПРАВНО: 1. Тор, 2. Лоша навика, 3. Власник ча-
робне свјетиљке, 4. Ознака Јапана, 5. Предметак са 
значењем: два, 6. Першун, 7. Растур, 8. Средоземна 
биљка, 9. Хоботнице, 11. Не прихватати, 13. Шиф-
ровати, 16. Глумица Кидман, 20. Овог тренутка, 22. 
Дио главе, 26. Сем, 28. Сликарска четкица, 30. Суд-
бина, 31. Испуњен до врха, 33. Нота солимизације, 
35. Слово иза и.   
 

Р. Речевић

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ

На данашњи дан, 9. октобра 
1854. године, рођен је Михај-
ло Идворски Пупин, српски и 
амерички научник и пронала-
зач. Био је професор на Уни-
верзитету Колумбија, почасни 
конзул Србије у САД и један 
од оснивача и дугогодишњи 
предсједник Српског народног 
савеза у Америци. Добитник 
је многих научних награда и 
медаља, а био је члан Аме-
ричке академије наука, Ср-
пске краљевске академије и 
почасни доктор 18 универ-
зитета у свијету. Пригрлио је 
Пулицерову награду за ауто-
биографско дјело “Од пашња-
ка до научењака” у којем је 
приказао свој развојни пут од 
родног Идвора, Војводина, до 

најважнијих универзи-
тетских катедри. Њего-
во најзначајније дјело је 
проналазак Пупинових 
калемова којим је рије-
шио проблем функци-
онисања телефонског 
сигнала на великим 
растојањима. Овај па-
тент му је донио свјет-
ску славу и богатство, 
а захваљујући његовим 
проналасцима у анало-
гној телефонији и данас 
функционише међуг-
радски и међународни 
телефонски саобраћај.

Р. Р. 

ЗАНИМЉИВОСТИ
***

Животиње - биљоједи, као што су коњи, жира-
фе и антилопе имају већу издржљивост него 
месождери и то захваљујући биљној храни.

***

“BMW” има 5000 инжињера који проучавају звук 
затварања врата аутомобила. 

***

На канадској новчаници од два долара налази 
се америчка застава. 

***

На афричком континенту више људи има мо-
билне телефоне него банковне рачуне.

***

Људи и делфини су једине врсте на свијету које 
воде љубав из задовољства.

***

Ријечи “идиот” и “кретен” су изворни медицин-
ски изрази. 

1701. - У Њу Хејвену, у америч-
кој држави Конектикат, осно-
ван Универзитет Јејл.

1854. - Рођен Михајло Пупин, 
српски научник и проналазач.

1892. - Рођен Иво Андрић, 
српски књижевник, добитник 
Нобелове награде за књижев-
ност.

1934. - Владо Черноземски 
извршио атентат на југосло-
венског краља Александра Ка-
рађорђевића у Марсељу.

1940. - Рођен Џон Ленон, енг-
лески музичар.

1958. - Рођен Срђан Шапер, 
члан групе “Идоли”.

1967. - Умро Ернесто Че Гева-
ра, аргентински револуционар.  

НА 
ДАНАШЊИ 

ДАН

Рјешење из прошлог броја: крокодил, кров, комад, 
Атлас, кика, реалан, тат, а, таласати, мт, накот, р, бит, 
Том, га, опијат, пат, литар, Бури, корачати. 

НЕМОГУЋА МИСИЈА 
Не тражите немогуће.

Гдје сте још видјели лопова који краде колико му 
треба.

ИМА - НЕМА 
У Сарајеву су одлучили

Нема - Принцип, има - Фердинанд. 

ДРУГИ КОЛОСИЈЕК 
Извињавамо се и Марксу и Брозу.

Скренули смо с пута. 

СМЈЕХОТЕКА
Зна се шта је испод капе и шешира.

Сукњу да и не помињем.

И ДАН-ДАНАС 
Ко би рекао да ће контејнер постати социјална 

установа!
И дан-данас прехрањује многа уста.

ВИДИ МЕ САД 
За љепоту је дозвољено све и свашта.

Само не свађа са фризером.

Сјећање: Михајло Идворски Пупин, научник и проналазач
СА ОТАЏБИНОМ У СРЦУ 

КИНО “КОЗАРА” 
РЕПЕРТОАР

Од 08. до 14.10. 2020.
18:00 - “Тролови: свјетска 
турнеја”- анимирани, 
синхронизован
21:00 - “Ја сам жена”- драма, 
биографија 

Михајло Пупин Пупинова задужбина у Идвору 
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Тим поводом

- Највише је заступљена 
шљивовица, јер је најтра-
женија на овом нашем под-
ручју. У посљедње вријеме 
пије се и траварица, која 
се јако добро показала, јер 
је састављена од 11 љеко-
витих трава, које се кувају 
заједно - каже Радановић.
Према његовим ријечима, 
ова година била је једна од 
лошијих када је род воћа 

у питању, па су се домаћи 
произвођачи сналазили на 
разне начине.
- Ја сам воће, углавном, 
набављао са наших про-
стора. С обзиром да је ово 
подручје задесио мраз, 
уништена је шљива, јабу-
ка, али и друго воће. Сна-
лазио сам се тако што сам 
набављао воће из Града-
чца, Подградаца и Лакта-
ша. Тамо је нешто боље 
родило, него овдје - откри-
ва он.

Производња ракије је 
захтјеван посао. Међутим, 
овај вриједни домаћин твр-
ди да све ради с вољом и 
љубављу, па му ништа не 
пада тешко. Има и подр-
шку породице. План им је 
да у скорије вријеме почну 
производњу домаћих соко-
ва.
- Сваки је посао тежак 
на свој начин, али треба 
имати вољу и онда нема 
препреке која се не може 
превазићи. Циљ нам је да 

потиснемо индустријску и 
окренемо се домаћој про-
изводњи. Идуће године 
планирамо да почнемо 
производњу сокова и да 
направимо једну сокару, 
тако да можемо откупити 
воће са ових простора, да 
људи не морају да раз-
мишљају шта ће са својим 
производима. План нам је 
и да обучавамо наше ста-
новништво да се бави до-
маћом производњом, јер 
ту је вишеструка корист - 

сматра наш саговорник.
Тајна његове ракије је, како 
каже, искључиво у квали-
тету. Све је домаће и нема 
вјештачких додатака. Па-
жњу посвећује и амбала-

жи, која привлачи пажњу. 
Додаје да ракија има без-
број љековитих својстава, 
али да у конзумирању не 
треба претјеривати.

- Ми имамо врхунске сор-
те воћа. Ту нема хемије. 
Наше ракије и производи 
морају да “одлеже” у хра-
стовим бурадима, јер тако 
добијају арому и укус. У 
томе је главна тајна добре 

ракије. Ракија има много 
љековитих својстава. То 
могу потврдити и докто-
ри. Често кажем да има 
16 љековитих својстава. 
Међутим, ми се требамо 

придржавати упутстава 
старијих људи и да дневно 
пијемо чашицу или двије, а 
не литру или двије - истиче 
Радановић.

Сматра да домаћи про-
извођачи нису довољно 
подржани од стране над-
лежних. Подстицаја има, 
али не онолико колико би 
требало да буде. Младима 
савјетује да се окрену до-

маћој производњи, јер како 
истиче, новац је свуда око 
нас, само треба искористи-
ти прилику. 

Тим поводом

Б. Дакић

Руси имају вотку, 
Италијани аперол, 
Грци узо, а ми ра-
кију. Ово је пиће уз 
које славимо, али и 
тугујемо. Користи се 
у готово свим при-
ликама и већ одавно 
је бренд Поткозарја. 
По производњи ра-
кије, надалеко је 
познат Бране Рада-
новић, из приједор-
ског села Буснови. 
Поред неизоставне 
шљивовице, про-
изводи виљамовку, 
траварицу, ракију од 
дрење, те ликер од 
вишње

УСКОРО ПРОИЗВОДЊА 
ДОМАЋИХ СОКОВА

- Идуће године планирамо да почне-
мо производњу сокова и да напра-
вимо једну сокару, тако да можемо 
откупити воће са ових простора, да 
људи не морају да размишљају шта 
ће са својим производима.

ПИЋЕ УЗ КОЈЕ 
СЛАВИМО И ТУГУЈЕМО

Бране Радановић, успјешан произвођач ракије 

- Водим рачуна о амбалажи. Битно је да флаша лије-
по изгледа, али још је битније да је унутра квалитет. О 
свему се треба водити рачуна и сматра да би се млади 
требали више бавити домаћом производњом. У томе је 
будућност - каже Радановић.

Амбалаже које привлаче пажњу

Једна чаша дневно за здравље

Радановић: Морамо се окренути домаћој производњи
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У понуди су поткозарске крушке, 
јабуке, шљиве, свјеже цијеђени 
сокови, домаћа ракија и други 
производи које грађани могу да 
купе по повољним цијенама. 
На подручју Приједора има око 
80 интензивних произвођача 
воћа, окупљених око Удружења 
воћара. Предсједник Младен 
Маријановић истиче да су 
највише заступљене јабука, 
крушка и шљива. У посљедње 
вријеме, доста их се окушало 
у производњи ароније и 
јагоде. Један од проблема са 
којима се воћари суочавају, 
каже Маријановић, је пласман 
производа. 
- Када имамо род, проблем је 
са пласманом. Надамо се да 
ће сваке године ситуација 
бити боља. Имамо добру 
сарадњу са Градом, тако 
да у наредном периоду 
очекујемо да ћемо ријешити 
тај проблем. Нажалост, 
временске прилике нам не 
иду наруку. Свака година је на 
свој начин екстремна, тако да је 
производња под ведрим небом 
увијек упитна. Међутим, поно-

сан сам на своје колеге воћаре 
који сваке године нешто уберу - 
рекао је Маријановић.
Ова и сличне манифестације 
воћарима добро дођу да 
продају производње, али и да 
се промовишу и упознају са 
купцима, којих је, по ријечима 
Назифа Пађана Браце из 
Хамбарина, ове године мање.
- Потражња је мало слабија, 
јер дијаспора није дошла. Они 
су нам главни купци, 

међутим, грађани узимају у 
складу са својим могућностима - 
казао је Пађан. 
Станко Мршић, воћар из Бабића, 
под засадима има 2,5 хектара 
јабуке, крушке и јагоде. Приноси 
зависе од године, а максималне 
још увијек није постигао.
- Када је у питању крушка, ако 
је добра година, производња 
може износити 35 до 40 тона, 
међутим то је тешко остварити, 
јер нас сваке године задеси нека 
непогода. Оно што не продамо, 

искористимо за производњу 
ракије за властите потребе. 
Не исплати нам се продавати 
Творници за прераду воћа 

“Приједорчанки”, јер је цијена 
мала. Добро је да годишње 
два-три пута нешто изложимо, 
понудимо грађанима што имамо 
и одужимо се Граду Приједору 

на помоћи - каже Мршић. 
Приједор може бити поносан на 
своје воћаре који, и у неповољној 
години, за њих произведу 

значајне количине воћа, рекао 
је градоначелник Приједора 
Миленко Ђаковић приликом 
обиласка штандова. 
- Наши воћари су врло вриједни 
људи. Стално смо им помагали 
потицајима. Било је периода 
када су мразеви и лед наносили 
велике штете. Помагали смо им 
да преживе ту годину и наставе 
се бавити својим послом. 
Приједор може бити поносан на 
структуру људи ангажовану кроз 
воћарску производњу и прераду. 
Ми им помажемо да на Малом 
тргу, у сезони воћа, понуде 
грађанима своје производе - 
рекао је Ђаковић. 
“Дани воћа 2020” у Приједору 
трајаће до 14. октобра.

“Дани воћа” у Приједору

И ПОРЕД ЛОШЕ ГОДИНЕ, ПОНУДА ДОБРА

У зaсeoку Пeткoвићи у Tрнoпoљу 
oсвeштaнo je зeмљиштe, кoje 
ћe служити у сврху прoширeњa 
мjeснoг грoбљa, тe зa изгрaдњу 
хрaмa нa oвoj лoкaциjи. Из 
Инициjaтивнoг oдбoрa зa 
изгрaдњу бoгoмoљe пojaснили 
су дa сe рaди o идejи стaрoj пoлa 
виjeкa, кaд je jeднa мjeштaнкa 
изрaзилa жeљу дa пoклoни 
пaрцeлу нa кojoj би сe грaдилa 
бoгoмoљa.
- Meђутим, тo je прeкинулa 
њeзинa изнeнaднa смрт. Њeни 
нaсљeдници пoтoм су ту зeмљу 
прoдaли, али ми смo гeнeрaциja 
кojoj je припaлa вeликa чaст дa 
oвo и oствaри - рeкao je члaн 
Инициjaтивнoг oдбoрa Жeљкo 
Кaрajицa.
Mjeштани су спрeмни дa 
грaдњa хрaмa ускoрo зaпoчнe 
и oчeкуje сe дoлaзaк eпискoпa 
бaњaлучкoг Jeфрeмa, рeкao 
je jeдaн oд мjeштaнa Дрaгaн 
Бaлтић. Стaнoвништвo oвoг 
крaja изрaзилo je жeљу дa сe 

прoширe кaпaцитeти мjeснoг 
грoбљa, будући дa у пoстojeћeм 
грoбљу пoнeстaje нoвих грoбних 
мjeстa, пojaсниo je jeрej Жeљкo 
Mилoсaвaц.
- Људи су oдлучили дa купe 
плaц кojи ћe служити зa пoтрeбe 
грoбљa, a у нeкoм нaрeднoм 
пeриoду пoстojи жeљa дa сe oв-
дje изгрaди и jeднa бoгoмoљa 
зa пoтрeбe вjeрникa кojи живe 
у oвoм зaсeoку -  рeкao je 
Mилoсaвaц.
Купoвину зeмљиштa пoмoгao je 
и Грaд Приjeдoр.
- Упутили смo грaђaнимa Tр-
нoпoљa пoмoћ oд oкo 13.000 
КM. Они у плaну имajу и 
изгрaдњу прaвoслaвнoг хрaмa 
пoрeд oвoг грoбљa - изjaвиo 
je грaдoнaчeлник Приjeдoрa 
Mилeнкo Ђaкoвић, кojи je 
присуствoвao чину oсвeћeњa 
зeмљиштa.

З. J.

ОСВЕШТАНО ЗЕМЉИШТЕ ЗА ГРОБЉЕ И НОВУ ЦРКВУ

П. Ш.

Један од проблема са којима се воћари 
суочавају је пласман производа

- Када имамо род, проблем је са пласманом. 
Надамо се да ће сваке године ситуација бити 
боља. Имамо добру сарадњу са Градом, тако 
да у наредном периоду очекујемо да ћемо 
ријешити тај проблем. Нажалост, временске 

прилике нам не иду наруку - каже предсједник 
Удружења воћара града Приједора Младен 

Маријановић.

Мали градски трг, и ове јесени, мјесто је за промоцију домаћих 
произвођача и продају воћа и воћних производа. На манифестацији 
“Дани воћа” учествује 15 излагача, а организована је под 
покровитељством Града Приједора

Надају се што скоријем почетку градње храма
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У oквиру oбиљeжaвaњa Нeдjeљe 
дjeтeтa, представници при-
jeдoрске oргaнизaциjе Црвeнoг 
крстa пoсjeтили су Удружeњe 
рoдитeљa дjeцe сa пoсeбним 
пoтрeбaмa „Нeвeн“, и том при-
ликом уручили им пaкeтe сa 
прeхрaмбeним нaмирницaмa. 
Oвo je сaмo jeднa у низу aктив-
нoсти у oквиру oбиљежaвaњa 
oвe недјeљe, рeкaо je Зoрaн 
Вeсeлинoвић, сeкрeтaр Грaдскe 
oргaнизaциje Црвeнoг крстa При-
jeдoр.
- Планирали смо обићи значајан 
број вишечланих породица и 

уручити им пакете, тако да смо 
дошли на идеју да Удружење 
„Невен“ родитељима својих ко-
рисника, којима је то најпотреб-
није, подијели пакете са намир-
ницама. Тако ћемо урадити и 
кад будемо посјетили Удружење 
„Рода“, а и ми сами ћемо обићи 
неколико породица - навео је Ве-
селиновић.
Нa пoсjeти и пoклoнимa зaхвa-
лилa сe прeдсjeдницa Удружeњa 
„Нeвeн“ Вeснa Берић, кoja je 
нaпoмeнулa дa je свaкa пoмoћ 
дoбрoдoшлa, тe дa сaрaдњa сa 
Црвeним крстoм ниje aктуeлнa 

сaмo у oвo дoбa гoдинe.
- Много значи кад нас се неко 
сјети. Није битно шта и колико 
нам донесу, већ је важно да нам 
неко дође. Господин Веселино-
вић, невезано за Недјељу дјете-
та, кад год је у могућности, нама 
пребаци неке залихе - рекла је 
Берићева. 
Пoрeд „Нeвeнa“, приjeдoрски 
Црвeни крст биo je у пoсjeти Бoл-
ници „Др Mлaдeн Стojaнoвић“, 
гдje су уручили пaкeтe пeлeнa зa 
пoтрeбe бejби-бoксa.

Градска организација Црвеног крста Приједор

ПОКЛОНИ ЗА УДРУЖЕЊЕ „НЕВЕН“

Традиционално добра сарадња З. J.

Вишеструко награђивана пред-
става, која на сатиричан начин 
пропитује идентитете и њихо-
во плитко схватање у нашем 
друштву, насмијаће вас, али и 
навести да размислите о вла-
ститом идентитету.
- Представа има снажну по-
руку. Као што на крају комада 
кажемо да ништа није важно 
осим нас, да смо ми као људи 

најбитнији и да у том смислу 
требамо размишљати, почев-
ши од својих идентитета. Што 
су слојевитији наши идентите-
ти, ми смо богатији и једни дру-
ге требамо прихватити онакве 
какви јесмо, тако треба и да 

размишљамо. Да те наше ши-
рине буду још шире - поручио 
је Иво Крешић, глумац Хрват-
ског народног казалишта у Мо-
стару.
- Продуцент представе је ИОМ, 
Међународна организација 
за миграције. Радили смо на 
овом пројекту два и по мјесеца 
и текст су сами глумци писали 
за своје ликове на основу им-

провизација задатих од реди-
тељице. Реакције публике су 
позитивне и надамо се да ћемо 
вам опет доћи - додала је Аме-
ла Кресо, глумица Народног 
позоришта у Мостару. 
Очекивано, за ову представу 

владало је велико интересо-
вање публике. 
- Представа је одлична. Једва 
смо чекали да Позориште 
крене са радом. Радујемо се 
новим представама - рекла је 
једна наша суграђанка. 
Позоришна сала броји 300 
мјеста, а примјеном епидеми-
олошких мјера, може примити 
до 70 особа и више, уколико 

су гледаоци из истог домаћин-
ства и када није потребно да 
између њих буду по два празна 
сједишта.

Публика поново у Позоришту Приједор

ОДИГРАНА ПРЕДСТАВА “ИДЕНТИТЛУК”

Од овог позоришног комада вели-
ка су очекивања, како редитеља 
тако и глумаца. Позоришна пред-
става “Силе у ваздуху” велики је 
пројекат у којем већина од десет 
глумаца има врло захтјевне улоге, 
рекао је редитељ Слободан Пе-
ришић, додајући да приједорско 
позориште има све капацитете, и 
техничке и глумачке, да раме уз 
раме може стајати са другим по-
зоришним центрима у региону.

- Од представе очекујем да 
успјешно представи ово позори-
ште на многим фестивалима у 
региону, и то не само у БиХ него 
и шире. Овом приликом позивам 
позориште да пријави представу 
на што више фестивала, како би 
цијели позоришни регион видио 
шта се ради у Приједору. Овом 
представом показали смо како 
приједорско позориште има капа-
цитета, у сваком смислу, и у тех-
ничком и у глумачком, да парира 
многим позоришним центрима у 
региону - рекао је Перишић.
- Мало смо се прибојавали како 
ће да буде послије вишемјесечне 
паузе, али жеља за радом и наша 
љубав према позоришту била је 

толико јака да се није ни у чему 
примијетио наш изостанак са сце-
не - рекла је глумица Мирела Пре-
дојевић.
По њеним ријечима, сви ликови, 
сем двоје младих људи, су жртве, 
свако на свој начин.
- Мене је највише у мом лику за-
нимало то када из жртве прелази 
у онога који постаје тлачитељ. На 
томе сам највише радила и то ми 
је било најзанимљивије - рекла је 
Предојевићева.
Главни лик Милета таксисте игра 
Деан Батоз. Ријеч је, како каже, о 
лику који је социопата и који по-
кушава да влада сваком ситуа-
цијом.
- Текст је написан 1989. године, 
прије 31 годину, и нажалост он 
је актуелан и данас , такви људи 
нас окружују. Људи који хоће да 
владају ситуацијом , па и кад губе 
конце, они ће покушати да све то 
окрену у своју корист - казао је 
Батоз. 
Однос на релацији глумци - реди-
тељ био је савршен, тврди глумац 
Срђан Кнегињић. 
- Што се тиче представе, пуно смо 
радили, а редитељ Слободан је 
прије свега глумац, зато нам је 
било лијепо, као глумачком ан-
самблу, да радимо с њим. Он по-
знаје ту материју на исти начин на 
који је и ми познајемо. Наравно, 
његов редитељски рукопис је не-
што посебно и оставио је ту свој 
печат - појаснио је Кнегињић.
Поред сталне глумачке екипе, у 
представи игра троје младих глу-
маца, полазника Драмског студија 
“Живко Десница”. Они су будуће 
наде приједорског позоришта, ре-
као је редитељ Перишић.

Позориште Приједор, након вишемјесечне паузе због епидемије вируса ко-
рона, отворило је врата за своју публику. На сцену су први стали глумици 
из Мостара са представом “Идентитлук”, по тексту Амина Малоуфа и у 
режији Тање Милетић. Овај комад рађен је у копродукцији три мостарска 
позоришта 

М. Шодић

Публика се радује новим представама 

У недјељу премијерно 
“Силе у ваздуху”

Представом “Силе у ваздуху”, по тексту Небојше 
Ромчевића, а у режији Слободана Перишића, ансамбл 
приједорског позоришта, након вишемјесечне паузе, 
у недјељу 11. октобра,  излази пред публику

Ова представа је, како 
су истакли глумци, 
посвећена Далибору 
Поповићу Микши, при-
једорском музичару и 
сликару. У представи 
се користи његова му-
зика, као и његова сли-
ка главне улице за пла-
кат представе. 

П. Ш.  
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- Прије неки дан прочитала сам 
изјаву Кејти Пери: “Популарна 
заблуда: бити мама није посао 
са пуним радним временом“, која 
ме је навела на размишљање - 
каже Зорица Раилић-Перић из 
Психолошког савјетовалишта 
„Психолуминис“. 
Многе мајке ће посвједочити да 
им је мајчинство донијело нај-
дивнија и најчистија осјећања. 
Међутим, тај дивни осјећај не 
треба да минимизира сва оста-
ла осјећања и потребе које је 
једна мајка/жена имала и прије 
рођења дјетета, сматра она. 

- Ми смо сви друштвена бића 
саткана од различитих потреба и 
улога. На животној позорници ми 
смо и емотивни партнери, радна 
бића, нечији пријатељи и нечији 
рођаци. Имамо потребу да рас-
темо и напредујемо. Друштвено 
нам је наметнуто да је мајчин-
ство најважнија улога и да су 
жене једине способне да воде 
рачуна о дјеци, чиме се улога 
оца ставља у други план. Таква 
идеја ствара код жене осјећај 
кривице ако жели да се кроз жи-
вот посвети себи, својој каријери 
и својим потребама. Оставља јој 

мало времена које ће утрошити 
да ради ствари које не укључују 
васпитање и одгој дјетета - исти-
че Зорица Раилић-Перић.
Брига о себи унапређује роди-

тељство, јер срећна мајка одгаја 
срећно дијете. Ако кроз власти-
ти примјер дјецу научите да је 
потребно водити здрав и свеи-
спуњен живот, знајте да сте своје 
родитељске дужности испунили. 
Дакако да је свака фаза живот-
ног циклуса изазов за родитељ-
ство. У најранијој фази, потребе 
дјетета су примарне и сасвим је 
очекивано и пожељно да је роди-
тељско понашање усмјерено на 
дјецу. Проблем настаје оног мо-
мента када родитељи, најчешће 
мајка, не увиђају да је превели-
ка ангажованост штетна како за 

дијете тако и за њу саму. Дијете 
ће губити на самосталности и 
развијању властитих компетен-
ција, а мајка на свим осталим 
животним пољима. Неријетка 

је појава да се брачни партне-
ри разилазе након дјететовог 
осамостаљивања. Превелика 
упућеност на дјецу нарушава и 
партнерски однос, наглашава 
Раилић-Перићева. 
Поента родитељства је отхра-
нити и пустити, а када дјеца оду, 
постарајте се прије тога да ваше 
гнијездо не остане празно. Нека 
оно, и поред дјеце, буде испуње-
но и другим љубавима, жељама 
и достигнућима.

Психолошко савјетовалиште 
„Психолуминис“

Брига о себи унапређује родитељство

СРЕЋНА МАЈКА 
ОДГАЈА СРЕЋНО ДИЈЕТЕ

Ловачко удружење “Мраковица” 
одржало је редовну Скупштину, 
на којој је усвојен извјештај о 
раду Удружења, те раду пред-
сједника и главног ловника. На 
дневном реду била је и куповина 
земљишта које се налази у саста-
ву ловачког дома, а једном броју 
ловаца уручена су  признања. 
Младен Унијат, предсједник Ло-
вачког удружења  “Мраковица”, 
истакао је да се овогодишња 
Скупштина Удружења одржава 
у отежаним условима изазваним 

пандемијом вируса корона, због 
чега је морало доћи и до редук-
ције броја делегата. Бошко Вуче-
новић, предсједник Скупштине 
ЛУ «Марковица”, истакао је да 
се ово ловачко удружење може 
похвалити не само бројем чла-
нова него и организацијом свих 
ловачких активности, те функци-
онисањем  ловачких секција.
- Ловачко удружење “Мракови-
ца” тренутно броји преко 600 
чланова. Имамо 11 секција у 
Удружењу, која доста добро 

раде како на ловно-техничким, 
тако и ловно-узгојним објектима. 
Имамо редовна дружења током 
цијеле године, а креће и ловна 
сезона  2020/2021. година. Сто-
га свим ловцима желим добар 
поглед, успјешан лов, а изнад 
свега дружење, јер је, поред 
заштите дивљачи, то и смисао 
нашег функционисања - рекао је 
Вученовић.

Одржана Скупштина Ловачког 
удружења “Мраковица”

 Поштовани читаоче... Вјерујем да многи од нас повре-
мено, да ли када будемо сами са собом или у друштву, укључи-
мо сопствени времеплов сјећања на времена прошла, догађаје, 
људе, на поједине личности које смо добро познавали, а којих 
више нема међу нама... Углавном то су они људи који су нам 
били блиски, оне драге личности које су својим постојањем и дје-
ловањем обиљежиле дио заједничког битисања на овом нашем 
малом животном простору. Кажемо, ето ни њега више нема међу 
нама  а био је добар човјек.
 За тренутак престане прича, размишљање... Тиши-
на која тада наше погледе усмјери ка некој имагинарној тачки, 
враћа траку сјећања као неки хронолошки часовник на те људе и 
њихове препознатљиве трагове који се не могу лако заборавити, 
избрисати...
 У нашем сјећању живе успомене на многе људе који да-
нас са нама не дијеле љепоту Сунчевог рађања.
 Овај текст посвећујем човјеку који је поникао у нашој 
средини, а Хипократов бијели мантил успјешно и предано носио 
са поносом све до краја сопствене животне сцене.

Миле Радетић, Прим. спец. гин. др, (1927-1993) 

 Једноставан, непосредан човјек који је волио и био 
вољен. Није патио од тога да буде изнад других зато што је рођен 
у познатој градској приједорској породици Радетић. Са манирима 
које имаш или немаш, манирима природно или породично стече-
ним, био је једноставан и срдачан саговорник са многима који су 
хтјели да га чују, да буду са њим. Није бирао друштво, друштво је 
бирало њега и као човјека и као љекара. 
 Они људи који су га познавали из млађих дана момко-
вања и младољекарског рада, сјећају га се као стаситог, згодног 
мушкарца који је плијенио својом појавом... Био је вољен и као 
човјек и као љекар. Често је својим саговорницима спонтано на 
раме стављао лијеву руку,  јер је у десној тињала цигарета од 
које се није одвајао. Своју људскост и пристојност дијелио је са 
свима, без обзира на нечији већи или мањи друштвени статус. У 
многим приликама било је довољно споменути, рећи име Миле, 
и да се знало о којем је човјеку ријеч у овој нашој средини. Ника-
да се није сматрао привилегованим нити супериорним у односу 
на друге људе из окружења, без обзира којем сталежу припадају.
  Нормалан, одважан и самоувјерен у оно чиме се про-
фесионално бавио, био је свједок многих животних замки и из-
ненађења, није се мијењао, али је искрено саосјећао са људима 
који пате, које живот није мазио и на тај начин потврђивао оно 
што се о њему знало: чојство и љекарска етика.
 Миле Радетић, прим. спец. гин. др, био је и остао чврсто 
на земљи, свјестан да је живот само један, без обзира колико 
нам он даје или одузима.
 Његове очи и вјеште руке, са својим сарадницима, без-
број пута су чули први плач и уздисај новог живота који се рађа, 
прије мајке угледали то мало чедо, тог малог и великог човјека 
који крочи у живот. Тај осјећај да си помогао у рађању живота гдје 
је страх и ризик присутан, вјероватно је ријечима тешко описати, 
дочарати. За овог човјека, љекара, господина и друга, може се 
рећи да се са својом професијом и родио. 
 Могао је да бира мјесто, град, средину гдје ће као љекар 
радити. Миле је одабрао свој Приједор и ријеку Сану на којој 
је имао викендицу. На десној обали ријеке коју је волио, мало 
низводно од Жегерског моста и једне старе воденице, био је 
смјештен на лијепој зеленој површини стари жељезнички вагон, 
његова викендица.
 Прилаз викендици, његовом вагону, није био ограђен 
нити је улаз у бистру Сану био бетониран као што се то данас 
масовно ради... Његова и наша Сана, наше бисерно море, данас 
болује од бетонских прилаза и ограда које приватизоваше и на-
грдише... Изгледа да је закон јачег јачи од природног и оног што 
човјек написа. Сана и даље тече и гледа, повремено се наљути, 
жестоко замути, поплави...Често је тиха, бистра, помало хучи, у 
чуду се чуди, шта јој то раде поједини људи?!
 Шта би данас рекао тај човјек, наш Доктор Миле? Ље-
поту живљења осјећао је у ономе што му је нудила и даривала 
Мајка природа.
 Позната у овој средини, призната породица Радетић 
изњедрила је и великана у музичкој умјетности, Душка Раде-
тића, који је дуги низ година био шеф Народног оркестра РТ Бе-
оград. У граду Приједору налази се врло занимљиво грађевин-
ско дјело, “Радетића кула”, како данас сви зовемо ту грађевину, 
доста оронулу, а која се још доста добро држи. Треба јој посве-
тити мало више пажње те јој удахнути неку нову свјежину како 
би бљеснула пуним сјајем. Таквих или сличних објеката у овом 
нашем релативно малом граду нема много. Скоро на прсте јед-
не руке могу се набројати грађевински објекти који неким својим 
дијелом, фасадним украсним рељефима припадају прошлости 
коју, у сваком случају, требамо и морамо сачувати.
 Вратимо се бијелим мантилима, нашем драгом Мили 
Радетићу, прим.спец.гин.др. и свим другим бјеломантилашима 
који данас поштено, до крајње издржљивости и преданости, 
воде огорчену борбу за сваки живот у овој жестокој бици против 
проклете короне. Велико хвала др Мили што смо га имали као 
човјека и љекара, као и свима који данас поштено чувају бје-
лину мантила којег носе.
 Штета што овај човјек, господин и друг, није иза себе 
оставио писане трагове, не из своје богате љекарске праксе, већ 
из времена Другог великог рата у којем је као дјечарац слушао, 
гледао страшна дешавања у његовој и нашој средини. Сигурно 
је тога много знао, чуо, видио. Штета!

Драган Топић 

П. Ш.  

Да се не забораве

Зорица Раилић-Перић, психолог и системски породич-
ни психотерапеут, као мајка двоје дјеце, говори о мај-
чинству, изазовима и замкама које оно носи

ЖРТВОВАЊЕ НЕЗДРАВО И ЗА МАЈКУ 
И ЗА ДИЈЕТЕ

Жртвовање није здраво мајчинство, али брига о 
себи јесте. Брига о себи има двоструке бенефи-
те. Чувате властити идентитет и његујете своје 
ментално здравље, а са друге стране, својој дјеци 
дајете позитиван модел понашања.
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Откривено колико вирус корона 
може да преживи на кожи

Корона вирус може да прежи-
ви на људској кожи до девет 
сати, показало је најновије 
лабораторијско истражи-
вање. Опстанак Ковида-19 на 
људској кожи је четири и по 
пута супериорније у односу 
на вирус грипа, који се задр-
жава мање од два сата.
“Израдили смо модел који 
омогућава безбједну репро-
дукцију клиничких студија о 
примјени патогена на људску 
кожу, а који је открио колико 
је вирус Ковид-19 стабилан”, 
поручили су аутори.
Научници са Универзитета 
Кјото у Јапану добили су фо-
рензичке узорке људске коже 
како би избегли заражавање 

здравих добровољаца. По-
том су ћелије коже помијеша-
ли са узорцима корона виру-
са и са вирусом грипа типа А 
који се такође шири капљич-
ним путем и људским контак-
том. Резултати су показали 
да је вирус грипа живио 1,8 
сати на кожи, а корона вирус 
чак девет сати. Када се по-
мијеша са слузи из узорака 
горњих дисајних путева, ко-
рона вирус је опстао око 11 
сати у поређењу са 1,69 сати 
колико је живио вирус грипа. 
Оба вируса су у року од 15 
секунди била у потпуности 
деактивирана дезинфицијен-
сом за руке који је садржао 
80 одсто алкохола. Тренутно, 

центри за контролу и пре-
венцију болести препоручују 
употребу дезинфицијенса за 
руке на бази алкохола јачине 
од 60 до 95 одсто или темељ-
но прање руку топлом водом 
и сапуном у трајању од нај-
мање 20 секунди. Студије су 
показале да се пренос Кови-
да-19 у великој мјери одвија 
путем ваздуха и капљич-
ним путем. Аутори закљу-
чују да добијени резултати 
поткрепљују хипотезу да је 
правилна хигијена руку и те 
како важна за спречавање 
ширења инфекције корона 
вируса

(Telegraf.rs)

Идеалне намирнице за 
касне ноћне оброке

Иако знамо правило 
да послије 19 часова 
једноставно не би тре-
бало да вечерамо, по-
некад је немогуће иг-
норисати глад, која се 
јави током вечерњих 
сати, па ипак, често 
бирамо да гладујемо, 
како бисмо очували 
витку линију. Међутим, 
нутриционисти кажу 
да постоје намирнице, 
које можемо јести и у 
касним вечерњим са-
тима, како бисмо уто-
лили глад и смањили 
нервозу, и то без гриже 
савјести!
Кокице: Кокице су де-
финитивно најбоље 
рјешење када имамо 
потребу за грицкали-
цама које ће нам ба-
рем накратко утолити 
глад. Наравно, како 
би ово била потпуно 
здрава грицкалица, 

смањите количину 
уља на минимум.
Грчки јогурт: Грчки 
јогурт је изванредан 
избор када желите да 
повећате унос протеи-
на, а ако му још додате 
и омиљено сезонско 
воће, представљаће 
брзу и укусну вечеру, 
која вас неће угрозити 
ни на тренутак. Овај 
протеински и здрав 
оброк неће утицати на 
таложење сувишних 
масних наслага, па се 
можете њиме поча-
стити и у касним ве-
черњим часовима.
Орашасти плодови: 
Орашасти плодови су 
богати омега 3 мас-
ним киселинама, које 
су неопходне нашем 
организму. Они могу 
бити савршен избор 
за касну вечеру, али с 
обзиром да је ријеч о 

прилично калоричним 
намирницама, потру-
дите се да не поједе-
те више од пуне шаке 
орашастих плодова.
Тост са авокадо на-
мазом: Авокадо спада 
у једну од најздравијих 
намирница, које може-
мо укључити у исхра-
ну, а хумус од авокада 
многима је омиљени 
намаз. Овај намаз мо-
жете појести на криш-
ки двопека, како бисте 
утолили глад у касним 
вечерњим сатима.
Уколико примијетите 
да је стање алармант-
но и да постајете све 
нервознији од глади, 
посегните за неком од 
ових здравих, инстант 
вечера и запамтите, 
овог пута без гриже 
савјести!

(Ljepota&Zdravlje)Воће које чак и пушачима 
помаже код хроничних 

обољења плућа

Чак су и пушачи који су ре-
довно конзумирали јабуке и 
крушке, постали отпорнији на 
хронични бронхитис. И неке 
друге биљне материје које се 
посебно налазе у јабукама и 
крушкама од великог су зна-
чаја. Воће и поврће је, као 
што је већ добро познато, ве-
ома здраво и штити органи-
зам од многих болести. Али 

јабуке и крушке имају и пред-
ност код хроничних обољења 
плућа уколико се упореде са 
другим врстама воћа, за-
кључили су истраживачи са 
Националног института за 
здравље у Билтховену у Хо-
ландији. Они претпостављају 
да би секундарне биљне 
материје које су садржане у 
овим плодовима, катехине, 

могле да буду одговорне за 
то. Тачно 14.000 особа које 
је тим стручњака посматрао 
и који су јели јабуке, мање 
су оболијевали од магарећег 
кашља и оштећења дисајних 
органа од осталих.

(Б92)

Само мали проценат људи 
успијева одржати 
везу стабилном

Само 30 посто одра-
слих успијева рела-
тивно лако одржати 
односе с партнером, 
показује нова студија 
објављена у часо-
пису “ Evolutionary 
Psychology”, коју пот-
писује тим психолога 
под водством доктора 
Менелаоса Апостоло-
уа, са Универзитета 
у Никозији, главног 
града Кипра. Губитак 
ентузијазма, предуго 
радно вријеме и недо-
статак времена и про-
стора три су најчешћа 
проблема који доводе 
до тога да људи од-
луче раскинути брак 
или дугогодишњу везу. 
Партнерске везе доно-
се много радости, али 
могу бити и врло напо-
ран посао, што пока-
зују и стопе развода. У 
САД-у се, на примјер, 
разведе сваки други 
брак, пише “Psyhology 
Today”. Да би дошли 
до закључка који су 
то проблеми који нај-
чешће угрожавају 

везе, направљено је 
истраживање у којем 
су 123 одрасла Грка 
одговарали на питања 
о разним потешкоћа-
ма које су имали у ве-
зама. Истраживачи су 
пратили изазове које 
су споменули, иденти-
фикујући их укупно 78 
и групирали их у не-
колико тема. Један од 
проблема је недоста-
так ентузијазма. Пре-
дуго радно вријеме 
такође стварају вели-
ки проблем у везама. 
Недостатак времена и 
простора за себе јед-
нако тако није пожељ-
но. Људи који себе 
сматрају неконвенцио-
налним и имају особи-
не себичности, имаће 
потешкоћа у одржа-
вању дугорочних веза. 
С друге стране, није 
пожељна ни претјера-
на везаност, односно 
“љепљиви партнери”. 
Сексуална хемија 
важна је за дугорочни 
успјех везе. Неки па-
рови с дјецом указују 

на то да дјеца апсор-
бују превише њихове 
енергије, што може 
довести до слабљења 
везе с партнером. Све 
везе захтијевају напор 
и неким паровима јед-
ноставно понестане 
воље за труд. Ауто-
ри овог истраживања 
сматрају да се мно-
ги од ових проблема 
могу приписати савре-
меном начину живота.
“Ентузијазам и ин-
тензивни романтични 
осјећаји мотивирају 
људе да започну везу 
и очекује се да оне 
опстају како однос 
буде напредовао. Но, 
у данашњем друштву 
изостају подршке које 
доприносе томе да 
партнери задрже те 
осјећаје, што доводи 
до губитка ентузијаз-
ма и романтичних 
осјећаја”, закључују 
аутори.

klix.ba
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АгенцијеОгласи

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

	 Обавјештава	 се	 јавност	да	 је	 завршен	 јавни	 увид	 у	Нацрт	ре-
гулационог	плана	дијела	централног	подручја	Приједора	између	десне	
обале	Сане	и	дијелова	улица	Краља	Петра	I	Ослободиоца,	Радничкe	и	
Српских	великана	-	Радни	назив	„Сана	Б-1“.

	 У	складу	са	чл.	48.	став	(5.)	Закона	о	уређењу	простора	и	грађењу	
(„Сл.	 гласник	РС“	бр.	 43/13,	 106/15	и	 3/16)	 по	разматрању	примједби,	
приједлога,	сугестија	и	мишљења	који	су	достављени	током	јавног	уви-
да	и	заузимања	ставова	носиоца	израде	по	истим,	организује	се	јавна 
расправа којој могу присуствовати сва заинтересована лица.		
 
 Јавна расправа ће се одржати дана 13.10.2020. године у 
12,30 сати у сали Кина „Козара“ у Приједору (Улица краља Петра I 
Ослободиоца).	На	јавну	расправу	обавезно	се	позивају	представници	
носиоца	припреме,	носилац	израде	и	овлашћени	стручни	представници	
органа	и	правних	лица	који	 газдују	 комуналном	и	енергетском	инфра-
структуром	или	је	у	њиховом	дјелокругу	област	повезана	са	природом	
Плана	(према	Одлуци	бр.	06-363-6/18	од	21.05.2020.	године),	те	чланови	
Савјета	Плана.	

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

ОДЈЕЉЕЊЕ	ЗА	ПРОСТОРНО	УРЕЂЕЊЕ

Број:		02-	477-101//20
Датум:	05.10.2020.	године

 
              На	основу	члана	59.	Закона	о	локалној	самоуправи	("Службени	
гласник	Републике	Српске",	број:	97/16	и	36/19)	и	члана	69.	Статута	Града	
Приједор		("Службени	гласник	Града	Приједор",	број:	12/17),	градоначелник	
Града		о	б	ј	а	в	љ	у	ј	е

 О Г Л А С
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ЗЕМЉИШТА

I

	 Град	Приједор,	са	сједиштем	у	Приједору,	Трг	ослобођења	бр.	1,	даје	
у	закуп	јавним	надметањем,	прибављањем	писмених	понуда	следеће:
 
 - земљиште у Козарцу у ул. Иве Лоле Рибара, означено као к.ч. бр. 
3421/1, 3421/2 и 3421/3 у површини од 1879 м2, намијењеног за локацију 
зелене пијаце и пијаце за продају разне и рабљене робе,

 - Почетна висина закупнине по м2 износи ..........................0,50 КМ.

II

	 Учесник	на	јавном	надметању	-	понуђач	може	бити	свако	правно	или	
физичко	лице,	осим	лица	којима	то	закон	или	други	пропис	онемогућују.	

	 Учесник	 је	 обавезан	 на	 име	 трошкова	 поступка	 уплатити	 износ	
од	 50,00 КМ	 на	 јединствени	 рачун	 трезора	 града	 Приједора	 број:	 562-007-
00002668-05,	а	доказ	о	уплати	приложити	уз	понуду.

III

	 Учесник	на	 јавном	надметању	обавезан	 је	да	понуди	најмање	0,50 
КМ/м2,	те	да	у	понуди	наведе	и	следеће	податке:

	 -	Име,	очево	име,	презиме,	ЈМБГ,	мјесто	и	адресу	становања,	број	
телефона,	име	и	презиме	опуномоћеника	-	ако	га	има	(ако	је	понуђач	физичко	
лице),
	 -	Тачан	назив	и	сједиште,	број	телефона,	МБ,	име	и	презиме	законског	
заступника	и	име	и	презиме	опуномоћеника	-	ако	га	има	(ако	је	понуђач	правно	
лице).

IV

															Уговором	о	закупу	земљишта,	који	ће	се	закључити	са	најповољнијим	
понуђачем,	регулисаће	се	обавеза	и	права	Града	Приједор	и	будућег	закупца.

															Град	ће	бити	обавезан	на	израду	идејног	рјешења,	а	будући	закупац	
ће	у	складу	са	истим	изградити	и	уредити	земљиште	за	потребе	будуће	пијаце	
која	уложена	средства	ће	бити	призната	кроз	закупнину.

V

	 Јавно	надметање	из	претходних	 тачака	овог	огласа	ће	се	одржати	
уколико	буду	поднесене	најмање	двије	писмене	понуде,	док	ће	се	у	противном	
јавно	надметање	поновити.

VI

	 Писмене	понуде,	које	морају	бити	у	затвореним	омотима	(ковертима)	
и	означене	шифром	или	именом	или	називом	понуђача,	предају	се	непосредно	
у	службеним	просторијама	града	Приједора	(писарница	-	канцеларија	бр.	13)	
или	шаљу	препорученом	пошиљком,	на	адресу	град	Приједор,	Трг	ослобођења	
бр.	 1,	 у	 року	 од	 15.	 дана	 од	дана	објављивања,	 са	 назнаком:	ОДЈЕЉЕЊЕ	
ЗА	САОБРАЋАЈ,	КОМУНАЛНЕ	ПОСЛОВЕ	И	ЗАШТИТУ	ЖИВОТНЕ	СРЕДИНЕ	
И	 ИМОВИНСКО-СТАМБЕНЕ	 ПОСЛОВЕ	 -	 ПРИЈАВА	 НА	 ОГЛАС	 ЗА	 ЗАКУП	
ЗЕМЉИШТА,	НЕ	ОТВАРАЈ.

VII

Отварање	писмених	понуда,	на	које	могу	приступити	сви	понуђачи	или	њихови	
опуномоћеници	 са	 потписаном	 и	 овјереном	 пуномоћи,	 одржаће	 се	 дана	
27.10.2020.	године	у	згради	Града	Приједор,	канцеларија		бр.	11,	са	почетком	
у	11	часова,	којом	приликом	ће	се	моћи	извршити	и	увид	у	све	понуде	и	осталу	
документацију.

	 	 	 	 	 	 ГРАДОНАЧЕЛНИК																																																																																																																						
Миленко	Ђаковић

На	 подручју	 Полицијске	
управе	Приједор	до	 краја	
седмице	реализује	се	ре-
гионална	 акција	 појачане	
контроле	 учесника	 у	 са-
обраћају,	 са	 акцентом	 на	
контролу	 учествовања	 у	
саобраћају	 под	 дејством	
алкохола,	дроге	или	лије-

кова	који	се	не	смију	упо-
требљавати	 прије	 или	 за	
вријеме	 вожње,	 саопште-
но	је	из	ове	управе.	Из	По-
лицијске	управе	Приједор	
апелују	на	све	учеснике	у	
саобраћају	да	поштују	са-
обраћајна	правила	и	про-
писе,	 да	 посебну	 пажњу	

обрате	 на	 ограничење	
брзине,	те	да	не	учествују	
у	саобраћају	под	дејством	
алкохола	или	психоактив-
них	 супстанци.	 Акција	 се	
спроводи	на	подручју	При-
једора,	 Козарске	 Дубице,	
Новог	Града	и	Костајнице	
од	8.	до	11.	октобра.	

Републички	 завод	 за	 ста-
тистику	Републике	Српске	
саопштио	је	да	је	основни	
услов	 за	 организацију	 и	
спровођење	 пописа	 ста-
новништва	 усвајање	 за-
конске	 регулативе	 којом	
ће	 бити	 регулисани	 сви	
аспекти	 ове	 најсложеније	
и	 најважније	 статистич-
ке	 активности.	 У	 Заводу	
је	 речено	 Срни	 да	 је	 ова	
статистичка	институција	у	
потпуности	спремна	да,	уз	

максимално	 поштовање	
међународних	стандарда,	
приступи	 организовању	
и	 спровођењу	 наредног	
пописа	 становништва,	
домаћинстава	 и	 стано-
ва.	 Републички	 завод	 за	
статистику	 подсјећа	 да	 је	
Влада	Српске,	након	раз-
матрања	 информације	
овог	 завода	у	вези	са	из-
мјенама	 и	 допунама	 За-
кона	о	статистици,	Закона	
о	 попису	 становништва	 и	

Попису	 пољопривреде,	
дала	 сагласност	 да	 се	
приступи	 изради	 нацр-
та	 новог	 закона	 о	 попи-
су	 становништва	 у	 БиХ,	
уз	 учешће	 и	 сагласност	
надлежних	 представника	
Републике	 Српске.	 Услов	
је	да	се	при	изради	нацр-
та	 овог	 закона	 обавезно	
поштује	 уставно	 уређење	
и	 надлежности	 Српске	 и	
БиХ.	

ОСНОВНИ УСЛОВ ЗА 
ПОПИС - УСВАЈАЊЕ 

ЗАКОНСКЕ РЕГУЛАТИВЕ

НАРЕДНИХ ДАНА 
ПОЈАЧАНА КОНТРОЛА 

УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ

СРНА



14. 9. октобар 2020. “Козарски вјесник”

ЧитуљеЧитуље

Четрдесетодневни помен 
нашем драгом тати и супругу 
даћемо 10.10.2020. године 
у 10:30 часова на гробљу 
Пашинац

Прим. др 
ЖИВКО ДУКИЋ
Био си најбољи супруг и тата. Хвала ти за сву бригу, љубав 

и топлину којом си нас обасипао. Остајемо у дубоком 
болу са сјећањем на све срећне године које смо провели 

заједно.
Јелена, Еллена и Аљоша

14141

Дана 10.10.2020. навршава се година 
дана од смрти нашег драгог брата, 
дјевера, стрица и ујака

ЗОРАНА ПОЛОВИНЕ

Тога дана одржаћемо годишњи помен у 
11 часова на гробљу Пашинац те позива-
мо родбину, пријатеље и комшије.
Са љубављу и поштовањем, чуваћемо те од заборава.
Ожалошћени: породица Овук Славо и Перса са породицама, 
Пухалић Славко, Славица и Слободанка са породицама 14138

Посљедњи поздрав нашем драгом 
супругу, оцу и дједу

ЗДРАВКУ СРДИЋУ

Супруга Душанка, кћерке Драгана, Горана и Биљана са својим 
породицама

14121

Дана 12.10.2020. навршава се 
година дана откад нас је напустио 

наш драги

ЧЕДОМИР КОВАЧЕВИЋ
(1938 - 2019)

Недостајеш бескрајно...

Твоји: 
Слава, Гоца, Сњежа, Маша и Атко

14134

Прошле су три дуге године откако није са 
нама наш

ДАЛИБОР ПОПОВИЋ 
МИКША

(13.10.2017 - 13.10.2020)

Помен ћемо дати у уторак, 13.10.2020. у 11 часова на гробљу 
Пашинац. С поносом и љубављу те спомињемо и чувамо од за-
борава.

Твоји најмилији 14142

ДАЛИБОР 
ПОПОВИЋ 

МИКША

С љубављу чувамо успомену на тебе!

Твоји пријатељи
14143

Дана 5.10.2020. преминуо је наш драги

ИЛИЈА (Милорад) 
МИОДРАГОВИЋ

(1974 - 2020)

Ожалошћени: брат Милош, сестре Мирјана и Милија са поро-
дицама

14136

СЊЕЖАНА 
(рођ. Сердар) 

ПОПОВИЋ
(13.10.2010 -13.10.2020)

Твој Миле

14119

Дана 17.10.2020. навршава се 40 дана 
од смрти вољеног супруга, тате и деде

ПЕРЕ ВУЧЕНОВИЋА
(1938 - 2020)

Тога дана одржаћемо помен на Родића гробљу у 10.00 часова те 
позивамо родбину, пријатеље и комшије.
Ожалошћени: супруга Перса, кћерка Сњежана и унуци 14139

Навршава се девет 
мјесеци од смрти 

драгог супруга, оца, 
свекра, пунца и дједа

ЛАЗЕ ЗОРИЋА

У суботу, 10.10.2020. дајемо задушни помен 
у 10 часова на гробљу у Расавцима.
Ожалошћени: супруга Мира, син Здравко, 
кћерка Татјана са породицама

14120

Дана 15.10.2020. 
године навршава се 

година дана од смрти 
наше драге

ВУКОСАВЕ 
ВУКОВИЋ - 

ВУКЕ

Никад те нећемо заборавити. 

Твоји: браћа Бато и Мићо, сестре Радена и 
Душанка са породицама

14137

ОСТОЈА 
ЦРНОБРЊА

Драги Остоја, ево прође 
пола године како ниси с 
нама. Много нам недо-
стајеш. 
С тугом и болом у срцима, 
идемо даље. Нека ти је 
вјечна слава.
Твоје Друштво ојкаче 
"Усорци" 14118

Дана 10.10.2020. године навршава се седам 
тужних година од преране смрти нашег драгог 

и вољеног

БОГОЉУБ БОБО РОМАНИЋ
(1987 - 2013)

Твоји најмилији мисле на тебе.
Помен ће се одржати у суботу, 10.10.2020. 
године у 11 часова на гробљу у Нишевићима 
код цркве. 8/20
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Дана 10.10.2020. навршава се 
40 дана од смрти нашег драгог 
тате и брата

НЕНАДА 
БОГУНА

(1959 - 2020)
Недостајеш нам много, али те са поносом чувамо у нашем 

срцу и мислима.
Ожалошћени: син Марко, кћерка Наташа, унучад: Лазар, 
Василије и Марија, те сестре: Нада, Раја, Зденка, Мира и 

Пава са породицама
14117

Дана 10.10.2020. године навршава 
се 40 тужних дана од смрти наше 

вољене

МИРЕ ШОДИЋ
Остала је ненадокнадива празнина и 
туга, али сјећање на тебе не блиједи.
Твоји: синови Миленко и Младенко, 
снаха Гордана, унуке Јелена и 
Младена, зет Борис и праунук 
Алексеј 14140

Дана 10.10.2020. године навршава 
се 40 дана од смрти наше драге 

сестре и тетке

МИРЕ ШОДИЋ
Драга Миро, смрт је била јача од 
живота, али није од наше љубави 
према теби и туге за тобом. Вјечно 
ћемо те вољети и чувати од заборава.
Твој брат Милан са породицом

14140

Дана 10.10.2020. године навршава се 40 
тужних дана од смрти наше вољене и 

никад прежаљене сестре

МИРЕ (рођ. Зурња) 
ШОДИЋ

Вријеме које је прошло, није нам 
ублажило бол, већ нас је научило како 
да патимо за тобом, твојом добротом 
и племенитошћу. Почивај нам у миру, 
а ми ћемо те чувати од заборава, као 
најдражу успомену, јер вољени никад не 
умиру.
Твоје сестре Милена и Милка 14140

Дана 5.10.2020. године навршиле 
су 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, јача од времена и 
заборава. 

Твоји најмилији
14105

ИВАНКА (Јозо) ТОПОЛИЋ
(1932 - 2020)

Збогом, Далмацијо моја.

Твој Марко
14116

Дана 28.9.2020. године престало је да 
куца племенито срце наше мајке и бабе

ИВАНКЕ (Јозо) ТОПОЛИЋ
(1932 - 2020)

Посљедњи поздрав од синова Драгана и Бранка, унука Марка и 
снахе Зорице

14116

Ако је смрт била јача од живота, није од љубави и сјећања на вас, јер 
сте стално у мом срцу и мислима.

Ожалошћени син и брат Горан Савић са породицом

Дана 11.9.2020. навршило се 
19 година од смрти оца

ОСТОЈЕ САВИЋА

14135

ДРАГУТИНА - 
БУЦЕ САВИЋА

Вјечна успомена на мог драгог брата и моје родитеље.
Брат и син Књегињић Славиша

Дана 13.10.2020. навршава 
се 25 година од погибије 

нашег драгог

ЗОРАНА
(13.10.1995 - 13.10.2020)

14112

Ваше сестре и кћерке Олга и Радојка

Дана 9.10.2020. 
навршава се година 
дана од смрти драге 

сестре

ДОСТЕ

14060

ЈОВАНА

Дана 9.10.2020. навршава се 
25 година од погибије брата

АНЂЕ
(21.11.2016 - 21.11.2020)

ДРАГОМИРА
(25.12.2002 - 25.12.2020)

Дана 21.11.2020. навршавају 
се четири године од смрти 

наше драге

Дана 25.12.2020. навршава 
се 18 година од смрти нашег 

драгог

КЊЕГИЊИЋ
Из Приједора

Навршава се 36 
година од смрти мајке

Тужно сјећање на 
драгог оца

МИЛЕВЕ
ЂАКОВИЋ



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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Прoтeклoг викeндa у Лaк-
тaшимa je oдржaнo Првeн-
ствo Рeпубликe Српскe у 
џудoу зa пиoнирe, кaдeтe 
и млaђe сeниoрe у oргa-
низaциjи Џудo клубoвa 
“Лaктaши Сaн” и “Бaњa 

Лукa”. Зaпaжeнe рeзултaтe 
нa oвoм тaкмичeњу имa-
ли су члaнoви приjeдoр-
скoг Џудo клубa “Кoзaрa 
Жeљeзничaр”. У кoн-
курeнциjи пиoнирa, Сaрa 
Лaндуп oсвojилa je другo 

мjeстo у кaтeгoриjи дo 63 
кг, Mилaн Груjчић другo 
у кaтeгoриjи дo 38 кг, a 
Aлeксaндрa Груjчић трeћe 
мjeстo. Гaбриjeлa Ћулибрк 
je трeћа у кaтeгoриjи дo 44 
кг. У кoнкурeнциjи кaдeтa 
и млaђих сeниoрки нaсту-
пилa je Maриja Ћoсић и 
oсвojилa трeћe мjeстo. Нa 
oвoм тaкмичeњу учeст-
вoвaлo je 460 тaкмичaрa 
из РС. Члaнoви Џудo клубa 
“Кoзaрa Жeљeзничaр” сре-
дином oвoг мjeсeцa нaсту-
пићe нa Првeнству БиХ 
кoje ћe бити oдржaнo у 
Tузли и нaдajу сe дoбрoм 
плaсмaну.

Куп Републике Српске:
НAКOН ПEНAЛA „ЛEOTAР“ 

ПРOШAO У ЧETВРTФИНAЛE

Џудo клуб „Кoзaрa Жeљeзничaр” 
УСПJEШНИ НA ПРВEНСTВУ РС 

У ЛAКTAШИMA 
Eкипa “Лeoтaрa” плaси-
рaлa сe у чeтвртфинaлe 
Купa Рeпубликe Српскe, a 
прoлaз дaљe трeбињски 
тим oсигурao je пoбjeдoм 
нaд “Рудaр Приjeдoрoм” 
сa биjeлe тaчкe. У рeгулaр-
нoм тoку утaкмицe oс-
минe финaлa, кoja je билa 
пoпрaћeнa кишoм, ниjeднa 
eкипa ниje успjeлa пoстићи 
пoгoдaк. Приступилo сe 
извoђeњу jeдaнaeстeрaцa, 
a “Лeoтaр” je имao вишe 
срeћe, пoстигaвши чeтири 
гoлa сa биjeлe тaчкe, дoк 
je “Рудaр” прoтивничку 
мрeжу зaтрeсao сaмo двa 
путa. Објe eкипe у стaртнoj 
пoстaви имaлe су игрaчe 
кojи инaчe нeмajу вeлику 
минутaжу, кao и нeкoли-
кo игрaчa из jуниoрских 
кaтeгoриja.
- Рeaлнo, прoшли смo 
пoрeд бoљe eкипe. “Ру-
дaр” je имao вишe oд 
игрe. Прeпустили смo им 
срeдину тeрeнa, трaжили 
смo свojу шaнсу из кoн-
три. Нисмo успjeли дa 
дaмo гoлoвe. Нa крajу je 

срeћниja eкипa пoбиjeдилa 
нa пeнaлe - рeкao je шeф 
Стручнoг штaбa „Лeoтaрa“ 
Oлeг Ћурић.
Срeћу „Лeoтaру“ у нaстaв-
ку Купa пoжeлиo je стрaтeг 
„Рудaрa“ Бoрис Сaвић. 
Кoмeнтaришући утaкмицу, 
Сaвић je нaпoмeнуo дa 
je кишa утицaлa дa тeрeн 
будe тeжaк зa игру.
- Стaњe тeрeнa je сигурнo 
билo oтeжaвajући фaктoр. 
Вeћ нaкoн првих пeтнaeст 
минутa, тeрeн je биo у 
jaкo лoшeм стaњу. Нисмo 
успjeли, ни jeдни ни дру-
ги, дa крoз нeку тeчну игру 
ствoримo шaнсe. Имaли 

смо ситуaциje гдje нисмo 
рeагoвaли кaкo трeбa и 
нисмo пoстигли гoл. Пeнa-
ли су лутриja, a “Лeoтaру” 
тo изглeдa лeжи, jeр су и 
прeтхoдну утaкмицу дo-
били бoљим извoђeњeм 
пeнaлa - рeкao je Сaвић. 
Ипaк, oнo штo je дoбрo, 
дoдao je oн, je штo су 
млaди игрaчи пoкaзaли 
квaлитeт тaкo дa “Рудaр” 
мoжe дa рaчунa нa њих, 
нa нeкe вeћ oд oвe зимe. 
У „Рудaру“ сe oкрeћу Првoj 
лиги РС, jeр вeћ у субoту 
дoчeкуjу „Љубић“ у утaк-
мици дeсeтoг кoлa.

Рукoмeтaшицe „Mирe“ дo-
живjeлe су пoрaз у првoм 
кoлу Прeмиjeр лигe Бoс-
нe и Хeрцeгoвинe. Рeзул-
тaтoм  34:28 слaвилe су 
гoшћe из ХЖРК „Грудe“. 
У првoм пoлуврeмeну 
приjeдoрскe рукoмeтa-
шицe дoбрo су сe нoсилe 
сa прoтивничкoм eкипoм, 
имaјући вoдствo вeћим 
диjeлoм првoг пeриoдa. 
Нa крajу пoлуврeмeнa, нa 
сeмaфoру je билo уписaнo 
16:15 у кoрист „Mирe“. 
Ипaк, у нaстaвку сусрeтa 

пoдмлaђeнa eкипa „Mирe“ 
ниje мoглa дa издржи 
ритaм кojи су нaмeтнулe 
шeстoструкe првaкињe 
БиХ. 
- Нaшa eкипa je спрeм-
нa зa шaмпиoнaт, aли je 
дoстa пoдмлaђeнa. Нaшe 
рукoмeтaшицe нису мoгe 
издржати тeмпo „Грудa“ 
циjeлих шeздeсeт минутa 
и пaлe су нeгдje oкo 45. ми-
нутe. Jeднoстaвнo нисмo 
имaли зaмjeнa, дoк „Грудe“ 
имajу 14 игрaчицa у игри 
и мoгу дa нoн-стoп  вршe 

измjeнe - рeкao je трeнeр 
„Mирe“ Дaркo Глигoрeвић. 
Oн je дoдao дa су прoтив-
ницe jeднa oд jaчих eкипa 
у Прeмиjeр лиги, o чeму 
дoвoљнo гoвoри чињeни-
цa дa су вeћ шeст гoдинa 
билe првaкињe. Нaрeд-
ни прoтивник бићe eкипa 
„Хрaсницe“, кoja сe oвe 
сeзoнe врaтилa у Прeмиjeр 
лигу. Утакмицa сe игрa 
у Приjeдoру, a у „Mири“ 
oчeкуjу дa ћe у oвoм мeчу 
oствaрити прву oвoсeзoнс-
ку пoбjeду.

КК „Шодан“ 
ЧETИРИ MEДAЉE У БИЛEЋИ

Премијер лига БиХ за рукометашице
ПOДMЛAЂEНA „MИРA“ 

ПOРAЖEНA У ПРВOM КOЛУ

У Билeћи je нeдaвнo зaвршенo Првeн-
ствo Рeпубликe Српскe зa дjeцу. Нa 
oвoм тaкмичeњу нaступилo je 229 млa-
дих кaрaтистa из 27 клубoвa. У oвoj jaкoj 
кoнкурeнциjи нaступaли су тaкмичaри 
приjeдoрскoг Кaрaтe клубa “Шoдaн”, a 
кући су сe врaтили сa чeтири oсвojeнe 
мeдaљe. Злaтну je oсвojиo Вук Вукић, a 
Maтej Бoрojeвић je биo срeбрни. Брoн-
зaнe мeдaљe припале су Нeи Хaндaнaгић 
и Зoри Mрђa.

OФК “Брдо“ 
ПOДИJEЛИЛИ БOДOВE СA „JEДИНСTВOM“

ФК “Oмaрскa“ 
ПOБJEДA ЗA ВРХ TAБEЛE

OФК „Брдo“ и „Jeдинствo“ из Жeрaвицe oдиг-
рaли су нeриjeшeнo (1:1) у мeчу дeвeтoг кoлa 
Другe лигe Рeпубликe Српскe - групa Зaпaд. 
„Брдo“ je дo вoдствa дoшлo у 31. минути гoлoм 
Рaдaкoвићa. Meђутим, тo ниje дугo пoтрajaлo, 
jeр Дуjaкoвић свeгa три минутe кaсниje пoгaђa 
зa изjeднaчeњe. У нaстaвку су oбe eкипe трa-
жилe пут дo прoтивничкoг гoлa, aли мрeжe су 
oстaлe мирнe. Нaкoн oвoг сусрeтa „Брдo“ сa 
oсвojeних 14 бoдoвa зaузимa шeсту пoзициjу. 
У дeсeтoм кoлу „Брдo“ идe нa гoстoвaњe eки-
пи „Слoбoдe“ из Mркoњић Грaдa. 

Пoбjeдoм нaд „Слoгoм“ oд 
4:2 у мeчу дeвeтoг кoлa, 
„Oмaрскa“ je зaузeлa прву 
пoзициjу у Другoj лиги 
Рeпубликe Српскe - групa 
Зaпaд. Дo вoдствa су први 
дoшли гoсти из Tрнa, гoлoм 
Стaнкoвићa у 32. минути. 
Дo изjeднaчeњa „Oмaр-
скa“ дoлaзи у сaмoм фи-
нишу првoг пoлуврeмeнa, 
гoлoм Крeцeљa. У другo 
пoлувриjeмe дoмaћa eки-
пa улaзи aгрeсивниje. To je 
урoдилo плoдoм вeћ у 47. 
минути, кaд Рoсић пoсти-
жe гoл зa прeoкрeт (2:1). 
Нa 3:1 пoвисиo je Врaчaр у 
61. минути, a дeсeт минутa 
кaсниje Рoдић пoстижe и 

други пoгoдaк (4:1). Прeд 
сaм крaj утaкмицe, „Слoгa“ 
гoлoм Tучићa смaњуje 
нa 4:2. Нaкoн oвoг кoлa 
„Oмaрскa“ имa 20 oсвoje-
них бoдoвa, кoликo и дру-

гoплaсирaнo „Jeдинствo“ 
из Жeрaвицe. A у дeсeтoм 
кoлу упрaвo ћe oвa двa 
клубa oдмjeрити снaгe у 
oкршajу зa првo мjeстo. 

Шаховски клуб „Рудар“ из Приједора насту-
пио је у Првој лиги Републике Српске, и то 
са екипама сениора и сениорки. Управо су 
сениорке „Рудара“ у сениорској конкуренцији 
биле најуспјешније, освојивши прво мјесто. 
Најбоља табла у конкуренцији сениорки била 
је Бојана Бојанић из „Рудара“. Што се тиче 
сениора, “Рудар“ је у екипној конкуренцији 
био пети. Приједорчанин Срђан Јефтић био 
је најбољи на трећој табли, а на овом такми-
чењу дошао је до звања ФИДЕ мајстора.

Шаховски клуб „Рудар“
СЕНИОРКЕ „РУДАРА“ ПРВЕ У РС


