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ПРИЈЕДОРУ ДОМ ЗА 
СТАРИЈА ЛИЦА

ДРИНИЋ ПРИЈЕДОР
Са радом почео 
Градски хор Приједор

РЕСПИРАТОРНА 
АМБУЛАНТА НА НОВОЈ 
ЛОКАЦИЈИ
Дом здравља Приједор саоп-
штио је да амбуланта за пре-
глед пацијената са симпто-
мима акутне респираторне 
инфекције од сриједе ради на 
новој локацији, и то у објекту 
амбуланте породичне меди-
цине Орловача.

КОРОНА НАМЕТНУЛА 
ОШТРИЈЕ МЈЕРЕ

МАСКЕ И НА ОТВОРЕНОМ

У Републици Српској од сриједе је почело спро-
вођење закључка Републичког штаба за ван-

редне ситуације којим се до 16. новембра 
забрањују сва јавна окупљања у група-

ма већим од 50 лица, музика уживо у 
угоститељским објектима за смје-

штај, исхрану и пиће, те при-
ватна окупљања у групама 

већим од 10 лица /свадбе, 
крштења, рођендани, про-
славе и други породични 

скупови сличне природе/. 

► Према подацима 
Градског штаба, са-

општеним на сједни-
ци у уторак, на подру-

чју Приједора 74 лица су 
позитивна на вирус корона, 

245 лица опоравило се од 
обољења ковид 19, а 22 лица 

су преминула.

► У БиХ је од инфекције виру-
са корона преминуло 997 лица, 
заражено је 34.661, а опорави-
ло се 25.442, подаци су Мини-
старства цивилних послова у 
Савјету министара закључно 
са 19. октобром. До сада је у 
Републици Српској потврђено 
12.325 случајева вируса коро-
на, а преминуло је укупно 345 
особа код којих је потврђен 
тест на нови вирус корона, са-
општено је у сриједу. 

КАЗНА ЗА НЕНОШЕЊЕ МАСКЕ 100 КМ 
ПРИВАТНА ОКУПЉАЊА ДО 10 ОСОБА

четвртак 4 новозараженa

У недјељу, 25. октобра, 
тачније у ноћи са суботе 
на недјељу, почиње 
зимско рачунање 
времена, помјерањем 
за један час уназад - са 
3:00 на 2:00 сата. 

У НЕДЈЕЉУ 
ПОЧИЊЕ 
ЗИМСКО 
РАЧУНАЊЕ 
ВРЕМЕНА

понедјељак 9 новозаражених

уторак 5 новозаражених

сриједа 15 новозаражених 

ЈАВНА ОКУПЉАЊА ДО 50 ОСОБА

ПРИЈЕДОР ПО БРОЈКАМА: 
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Актуелно Актуелно

До 16. новембра дозвољена су 
јавна окупљања у групама до 
50 особа, а приватна окупљања, 
као што су крштења, свадбе и 
друга приватна окупљања до-
звољена су до 10 особа, саопш-
тила је Влада Републике Српске. 
Републички штаб за ванредне 
ситуације донио је у уторак од-
луку да прошири мјере у циљу 
сузбијања ширења вируса коро-
на. Забрањује се музика уживо у 
објектима за исхрану и пиће, уве-
дено је обавезно ношење маски 
и напољу, уз три изузетка. Дјеца 
до седам година нису обавезна 
да носе маске, лица са посебним 
потребама која нису у могућно-
сти сама да скину маску и лица 

која обављају физичку, спортску 
и рекреативну дјелатност у ре-
креативним објектима. Градски 
штаб за ванредне ситуације апе-
лује на становнике града Прије-
дора да приликом организовања 
приватних окупљања, слава, 
рођендана и слично, максимал-
но редукују број окупљених и да 
те манифестације обављају у 
ужем кругу породице, а да лица 
са утврђеним позитивним тестом 
на вирус корона Хигијенско-епи-
демиолошкој служби обавезно 
пријављују све контакте, како би 
ова служба предузеле адекватне 
мјере здравственог надзора и за-
штите од ширења вируса корона.

Доласком хладнијег времена, повећана је могућност обољења 
од сезонског грипа и респираторних инфекција, чији симптоми 
се не разликују много од симптома KОВИД-а 19. Болести нису 
поштеђена ни дјеца, па је јачање имунитета код најмлађих од 
суштинског значаја, тврди доктор Азра Пашалић, специјали-
ста педијатар. То се, додаје, постиже правилном исхраном, 
боравком на отвореном, а препоручује се и вакцинација, како 
одраслих, тако и дјеце. Нарoчито оних који имају хронична 
обољења.
- То су дјеца која имају тешке хематолошке болести, као што 
је леукемија, имунодефицијентна стања, астматичари који 
нису под добром контролом и слично. Они би требалo да при-
ме вакцину против  грипа - истиче она. 
У случају појаве темпе-
ратуре код дјеце, савјет 
родитељима је да прво 
контактирају љекара и 
упознају га са симпто-
мима.
- Температуру, свака-
ко, треба скидати и то 
антипиретицима, ма-
сажом, туширањем и 
слично. Дјеца морају 
узимати доста течности 
и треба се водити рачу-
на о томе да то може 
бити обични грип, а 
може бити и корона. И 
код КОВИД-а и код гри-
пе имамо температуру, 
мучнину, повраћање, 
али су ти симптоми из-
раженији код КОВИД-а 
19 - објашњава Паша-
лићева.
Инкубација код грипа траје од два до четири дана, а код виру-
са корона од пет до 14 дана.
- Код КОВИД-а имамо доста асимптоматских случајева, а код 
грипе болесник мора обољети и то преноси капљичним пу-
тем. Обољели од КОВИД-а 48 сати често изгледају да су здра-
ви, а у ствари су тада најзаразнији и сматра се да је 40 одсто 
асимптоматских пацијената - додаје наша саговорница.
Пашалићева савјетује и да дјеца старија од седам година 
носе заштитну маску. Битно је да маску носе и родитељи, како 
би дјеци били добар примјер.

Д. С. 

Градоначелник Приједора распи-
сао је конкурс за додјелу стипен-
дија ученицима средњих школа 
за школску 2020/21. годину. Град 
додјељује три врсте стипендија: 
према социјалном статусу, дефи-
цитарности занимања и успјеху у 
школи. За ученике дефицитарних 
занимања додјељује се 35, а за 
одликаше такође 35 стипендија, 
док према социјалном статусу 
број стипендија није ограничен, 
рекао је Стевица Дроњак, шеф 
Одсјека за образовање, здравст-
во, социјалну заштиту и невлади-
не организације. 
- У Одјељењу за друштвене дје-
латности израђен је једноставан 
захтјев, који ученици лако могу 
да попуне, а на полеђини захтјева 
набројана је сва потребна доку-
ментација - рекао је Дроњак, апе-
лујући на родитеље и ученике да 
документација буде потпуна, како 
не би одбијали пријаве због фор-
малних недостатака.
За стипендије за дефицитар-
на занимања могу конкурисати 
ђаци са просјеком оцјена 3,50 и 
више, који се школују за технича-
ре информационих технологија, 
мехатронике, електроенергети-
ке или ЦНЦ технологије, те ауто-
електричари, ауто-механичари, 
вариоци и обрађивачи метала 

резањем. Стипендије за успјех у 
школи могу остварити одликаши 
који су завршили претходне раз-
реде средње школе са просјеком 
4,5 и више. Право на стипендије 
према социјалном статусу могу 
остварити дјеца погинулих бораца 
и ратних војних инвалида од прве 
до пете категорије, дјеца без оба 
родитеља, дјеца самохраних ро-
дитеља, дјеца чији су један или 
оба родитеља незапослени и са 
утврђеним социјалним статусом, 
дјеца са инвалидитетом која су 
корисници права на туђу његу и 
помоћ, дјеца из породица са чет-
воро или више дјеце и дјеца роди-
теља са статусом цивилне жртве 
рата или која су и сама цивилне 

жртве рата. Сваки кандидат при-
јаву може поднијети за само једну 
од ових стипендија, под условом 
да не прима стипендију из других 
јавних извора. Због измјене Пра-
вилника, студенти и ученици који 
су остварили право на стипендију 
у прошлој школској години, поново 
се морају јавити на конкурс, док се 
стипендистима из ранијег периода 
стипендија аутоматски продужа-
ва. Што се тиче мјесечног износа, 
градоначелник ће по обављању 
комплетне процедуре донијети 
посебну одлуку којом ће утврдити 
висину стипендије за средњош-
колце, а она сигурно неће бити 
мања од досадашњих 70 КМ, поја-
шњава Стевица Дроњак. Конкурс 
за студентске стипендије биће 
објављен по окончању испитних 
рокова на факултетима, средином 
новембра. Приједор је први град 
у Републици Српској који, од ове 
године, даје стипендије и за сту-
денте на  2. и 3. циклусу студија. 
За стипендије ученика и студена-
та у школској/академској 2020/21. 
години из градског буџета биће 
издвојено 800.000 КМ. Јавни кон-
курс је објављен 16. октобра у „Ко-
зарском вјеснику“ и на интернет 
страници Града Приједора www.
prijedorgrad.org. 

Градоначелник Приједора Милен-
ко Ђаковић обишао је словеначко 
предузеће “Колектор”, гдје је ујед-
но озваничен почетак практичне 
наставе за ученике Машинске 
школе. Један од њих је Никола 
Глигић, који се школује за алатни-
чара. Пракса ће му, сматра, добро 
доћи.
- Надам се да ћу бити успјешан у 

свом занимању и да ћу наћи добар 
посао. Занимљиво ми је ово - ре-
као је он.
Да постоји потражња за алатнича-
рима потврдио је Небојша Граћан, 
руководилац Одјељења за стра-
тешке пројекте и едукацију у пред-
узећу “Колектор”.
- Оформили смо ново занимање 
у складу са потребама данашње 

индустрије, како бисмо афирми-
сали младе да се више интересују 
за занимање машинства - додао је 
он.
У «Колектору” је био и градона-
челник Приједора. Миленко Ђако-
вић сматра да је за сваку похвалу 
то што Машинска школа уписну 
политику усклађује са потребама 
тржишта рада. 
- Машинска школа је, у сарадњи 
са Градом Приједором, Агенцијом 
«ПРЕДА» и међународним орга-
низацијама, обезбиједила значај-
ну количину опреме за обављање 
практичне наставе, тако да сви 
заједно радимо на усклађивању 
програма у школама - истакао је 
Ђаковић.
Овим је озваничен почетак рада 
“Колектора” у Приједору. Ово 
предузеће тренутно запошљава 
око 40 радника, а у плану им је 
проширење производње, као и 
нова запошљавања.

Погоршана едидемиолошка 
ситуација довела до 

рестриктивнијих мјера

САВЈЕТ РОДИТЕЉИМА: 
ЈАЧАТИ ИМУНИТЕТ 

КОД ДЈЕЦЕ

ЂАКОВИЋ ОБИШАО 
ПРЕДУЗЕЋЕ “КОЛЕКТОР”

ЗА ДЕФИЦИТАРНА ЗАНИМАЊА И 
ОДЛИКАШЕ УКУПНО 70 СТИПЕНДИЈА

Дом здравља Приједор саопш-
тио је да амбуланта за преглед 
пацијента са симптомима акут-
не респираторне инфекције од 
сада ради на новој локацији, и 
то у објекту амбуланте породич-
не медицине Орловача.
“Амбуланта се на овој локацији 
организује ради ефикасније 
организације рада ковид амбу-
ланте и осталих служби, а узи-
мајући у обзир чињеницу да се 
сваке године у овом периоду 
јавља већи број пацијената са 
симптомима грипа и обољења 
сличних грипу”, наведено је у 
саопштењу.
Пацијенти са симптомима акут-
не респираторне инфекције се 
телефонским путем јављају из-
абраним тимовима породичне 

медицине, који на основу анам-
нестичких података директно 
заказују пацијенте на преглед 
у респираторну амбуланту, те 
им дају и све остале потреб-
не информације. Телефонски 
бројеви респираторне амбулан-
те у Орловачи су 052/233-174 и 
065/824-935, а за пацијенте који 
су регистровани у тиму поро-
дичне медицине у Орловачи по-
требне здравствене услуге биће 
обезбијеђене у амбулантама 
породичне медицине у објекту 
стоматолошке службе на Урија-
ма, гдје се могу информисати 
путем броја телефона 052/238-
322. Пацијенти са симптомима 
акутне респираторне инфекције 
који територијално гравитирају 
амбуланти Омарска збрињавају 

се у просторији за изолацију ам-
буланте Омарска.
“Постојећа ковид амбуланта у 
насељу Урије обављаће искљу-
чиво прегледе пацијената који-
ма је лабораторијски потврђено 
присуство вируса корона и па-
цијената који се налазе у кућној 
изолацији због контакта са по-
тврђеним случајем инфекције 
вирусом корона, и то за подручје 
читавог града Приједора”, наве-
дено је у саопштењу.
Из Дома здравља Приједор 
моле становништво за разумије-
вање за начин организације 
рада који је, како наводе, због 
тренутне епидемиолошке ситу-
ације у најбољем интересу свих 
грађана Приједора. 

СРНА

РЕСПИРАТОРНА АМБУЛАНТА 
НА НОВОЈ ЛОКАЦИЈИ

Др Пашалић: 
Најбитније је јачати имунитет

Б. Дакић

Б. Дакић
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Драги моји Приједорчани,

Пишем Вам као ваш суграђанин, комшија, пријатељ, рођак, а 
прије свега као човјек који воли Приједор и који је опредијељен 
да, заједно са вама, настави развој града и свега оног што је 
добро за његове грађане. Одрастао сам у Приједору, школовао 
се, имам другове из дјетињства, из школских дана, из рада, 
из рата, много успомена и лијепих и ружних, и све је то живот. 
И никад нисам имао алтернативу, иако сам могао. Приједор 
је мој избор. Ја ово радим зато што вјерујем у политику 
коју смо стварали, за коју смо се залагали и по којој смо 
постали препознатљиви. Политика је страствен посао, може 
бити производ љубави и мржње, револта, зависти, сујете, 
интереса, али мој циљ је да буде политика заједништва за 
наш град и бољи живот у њему. Пред нама су локални избори 
на којима бирамо градоначелника и градску скупштину. На 
изборима доносимо одлуку како ћемо живјети у наредне 
четири године. Знам да имате проблеме, али исто тако знам 
де је у претходном периоду Приједор од касабе постао 
модеран и лијеп град, пожељно мјесто за живот, препознат 
од домаћих и страних инвеститора. Град и младих и старих, 
град културе и спорта, препознатљив на ширим просторима. 
Много тога је урађено и свуда је око нас. Доста тога има и за 
урадити и ја вам нудим руку сарадње да наставимо са оним 
што је добро, да мијењамо оно што је лоше, да вратимо граду 
политичку стабилност и међусобно разумијевање. Мој циљ је 
да се Приједор фокусира на привредни раст, стварање нових 
радних мјеста, популациону и демографску политику. Власт 
се не добија стварањем мржње у народу, сплеткарењем и 
олајавањем, већ добијањем подршке грађана на локалним 
изборима. Свјестан сам коме припада будућност, али исто 
тако не можемо се одрећи прошлости. Само у симбиози 
младости и искуства, можемо градити  будућност. Мој циљ је 
јачање Приједора, града у којем има мјеста за све, града који 
се поноси богатством различитости, и из те различитости 
гради јединство за добро Приједора. То добро је да све што 
будемо радили, буде конципирано на реалним основама и 
реалним могућностима и биће резултат разговора са свим 
категоријама становништва, њиховим размишљањима и 
приједлозима. Желим да постигнем најшири могући консензус 
и уколико ме подржите, обећавам да ћу реализовати све оно о 
чему смо се договорили и усвојили. Ја сам кроз свој животни 
и радни вијек обављао разне послове, од најједноставнијих 
до најсложенијих и кроз радне задатке у оквиру занимања, а 
и у политици. Нудим вам руку сарадње. Човјек сам договора, 
али ово јесте вријеме које можемо Ви и ја корисно да 
искористимо у даљем развоју Приједора.

                                                                  Ваш Драгутин Родић

Ненад Нешић: „Бољи живот 
грађана биће испред поли-
тичких интереса. Приједор 
је град са најповољнијим по-
словним амбијентом и број-
ни инвеститори заинтересо-
вани су за улагање. ДНС је 
увјерен у побједу. Очекујемо 
побједу нашег кандидата за 
градоначелника и највећи 
број одборничких мандата. 
Настављамо да бринемо за 
развој Приједора, за људе и 
живот Приједора, а не за ди-
ректорске функције и посла-
ничке мандате.”

Драгутин Родић: „Убијеђени 
смо у побједу Демократског 
народног савеза у Приједору. 

Мислим да смо својим радом 
и понашањем заслужили по-
вјерење грађана. Приоритет 
нам је политичка стабилност 
у Приједору, економија, запо-
шљавање и  инфраструкту-
ра.”

НАШИ РЕЗУЛТАТИ НА 
ЛОКАЛНИМ ИЗБОРИМА 

У ПРИЈЕДОРУ 

2004.  
Одборници: 4.673 гласова
Градоначелник: 9.411

2008. 
Одборници: 9.109 гласова
Градоначелник: 17.614

2012.
Одборници: 10.604 гласова
Градоначелник:18.758

2016. 
Одборници:11.119 гласова
Градоначелник: 22.227

2020. 



 Милорад Додик, српски 
члан Предсједништ-
ва БиХ и предсједник 
Савеза независних 
социјалдемократа, у 
Омарској је, у одвојеним 
сусретима, разговарао с 
приједорским привред-
ницима, те с Далибором 
Павловићем, кандида-
том СНСД-а за градо-
начелника Приједора, и 
кандидатима ове стран-
ке за одборнике у Скуп-
штини града. 
- Наша званична поли-
тика је да се сачувају 
радна мјеста и свагдје 
гдје можемо, то ћемо и 
учинити - рекао је До-
дик. 
Он је додао да је поно-
сан на чињеницу да у 
РС, од почетка панде-
мије, није било значај-
ног губитка радних мје-
ста, но да се осјећа да 
је поновно активирање 

короне озбиљан ударац 
на радна мјеста. 
- Зато је важно да раз-
говарамо с људима из 
привреде. Важни су за 
наше друштво и треба 
цијенити сваког ко обез-
бјеђује одржива радна 
мјеста и запошљава 
раднике. Учинићу све 
што сматрам реално 
могућим да Приједор и 
привредници осјете ко-
муникацију и сарадњу 
с републичким инсти-
туцијама - поручио је 
Додик и нагласио да 
све треба учинити да 
привредници добију 
подршку републичких 
институција и локалних 
власти, како би пребро-
дили ово тешко вријеме.
Драган Чорокало, влас-
ник и директор „Фортис 
групе“, сматра да је 
састанак био прилика 
да се разговара о по-

кретању приједорске 
привреде, која, како је 
рекао, посљедњих 15 
година стагнира. 
- То је видљиво и у од-
ласку грађана из При-
једора, који је највећи у 
РС - рекао је Чорокало и 
нагласио да је Приједор 
прије 20-так година тре-
бао имати заобилазни-
цу. Горан Бојић, власник 

и директор љубијског „ 
Елкера“, оцијенио је да 
су очекивања велика, 
као и то да не буде мо-
нополизације, већ посла 
за што више привредни-
ка. Бојић је нагласио да 
је један од приједлога 
упућен Додику осни-
вање Фонда за развој 
који ће бити намијењен 
опстанку и развоју ма-
лих и средњих преду-
зећа. Далибор Павло-
вић, кандидат СНСД-а 
за градоначелника При-

једора, сматра да при-
вреду града Приједора 
треба вратити на мјесто 
које заслужује. 
- Приједор је годинама 
био град који стагнира и 
ово је први корак да га 
вратимо на пут развоја, 
а не да Приједором, због 
личне користи, управља 
неколико тајкуна - рекао 
је Павловић. Сличне 

поруке послао је Саша 
Бурсаћ, носилац одбор-
ничке листе СНСД-а. 
Позвали су људе да би 
отворено разговарали 
о свим проблемима и 
перспективама града 
Приједора у којем, како 
је нагласио, има много 
проблема. Суштина је 
да се привреда мора 
подвести под законе 
РС, сматра  Бурсаћ. 
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Шетњом од Малог 
градског трга до Хо-
тела “Приједор”, Де-
мократски народни 
савез обиљежио је 
почетак предизбор-
не кампање. У овој 
странци увјерени су 
у изборну побједу. 
Очекују да ће ДНС-ов 
кандидат поново бити 
изабран за градона-
челника Приједора, 
те да ће то бити клуб 
са највише одборника 
у Скупштини града.
- Убијеђени смо да 
то можемо оствари-
ти, јер Приједор има 
моћну инфраструк-
туру, имамо капитал 
од 12.700 гласова са 
претходних избора. 
Мислим да смо својим 
радом и понашањем 
заслужили повјерење 
грађана. Приоритет 
нам је политичка ста-

билност у Приједору, 
затим економија и 
запошљавање, ин-
фраструктура, као и 
социјална политика - 
рекао је Драгутин Ро-
дић, кандидат ДНС-а 
за градоначелника 
Приједора.
Бољи живот грађана 
биће испред политич-
ких интереса, увје-
рава Ненад Нешић, 
предсједник ДНС-а. 
Приједор је, тврди 
он, један од градова 

са најповољнијим по-
словним амбијентом 
и бројни инвеститори 
заинтересовани су за 
улагање у овај град.
- ДНС је увјерен у 
побједу у Приједору. 
Очекујемо да побије-
ди наш кандидат за 
градоначелника, да 
освојимо највећи број 
одборничких манда-
та и да наставимо 
даље да се бринемо 

за развој Приједора, 
за људе и живот При-
једора, а не за ди-
ректорске функције и 
посланичке мандате 
- додао је Нешић.
Представници ДНС-а 
обишли су два угости-
тељска објекта у При-
једору. Обећали су да 
ће се залагати за спас 
угоститељства, које 
је претрпјело велике 
штете усљед епиде-
мије вируса корона.

 Милорад Додик разговарао с привредницима ДНС: ОЧЕКУЈЕМО 
УБЈЕДЉИВУ ПОБЈЕДУ 

У ПРИЈЕДОРУ

У избoрну трку Кoaли-
циja Дeмoкрaтски сaвeз 
- Нaрoдни дeмoкрaтски 
пoкрeт крeнулa je сa глaв-
нoг приjeдoрскoг тргa, гдje 
су сa грaђaнимa рaзгoвaрa-
ли кaндидaти зa oдбoрни-
кe у грaдскoj скупштини. У 
oвoj кoaлициjи увjeрени су 
у дoбaр избoрни рeзултaт, 
нaвoдeћи дa су сe oзбиљнo 
припрeмили зa избoрe и дa 
нa листи имajу квaлитeт-
нe људe. Прoгрaм кojи сe 
нуди грaђaнимa у фoкусу 
имa приврeдни рaзвoj При-
jeдoрa, jeр тo je oснoвa зa 
дaљи рaзвoj грaдa, смaтрa 
Toмислaв Прпoш, нoсилaц 
oдбoрничкe листe Кoaли-
циje ДEMOС - НДП.
- Смaтрaмo дa рaзвojeм 
приврeдe мoжeмo риje-
шити нajбитниja питaњa, 
a тo су зaпoшљaвaњe, 
oпстaнaк људи у нaшeм 
грaду, чувaњe сoциjaлнo-
eкoнoмскoг мирa. Рaзвoj 
приврeдe рjeшaвa и дру-
гa вaжнa питaњa - сматра 
Прпoш.
Силви Mилaнoвић, кaн-
дидaт зa oдбoрникa испрeд 
oвe кoaлициje, пoручилa 
je дa грaђaни у нaрeднoм 

пeриoду трeбa дa дoбрo 
рaзмислe кoмe ћe 15. 
нoвeмбрa дaти свoj глaс.
- Aпeлуjeм нa грaђaнe дa 
узму избoрни мaтeриjaл 
свих пaртиja, дa дoбрo 
прoучe листe и свe кaн-
дидaтe. Свe су тo При-
jeдoрчaни, и нeкa изaбeру 
oнe нajбoљe - рeклa je 
Mилaнoвићeвa.
Пoлитикa кoja je вoђeнa 
у Приjeдoру прeкo 20 гo-
динa, дoвeлa je дo тoгa 
дa oвaj грaд свe вишe и 
вишe прoпaдa, пoручилa 
je Aлeксaндрa Чaнић,  кaн-
дидaт Кoaлициje зa oдбoр-
никa.
- Нaшa листa, сaчињeнa 
вeћинoм oд млaдих и 
oбрaзoвaних људи, нуди 
прoмjeнe. Aли oнe сe првo 
мoрajу дeсити у нaшим 
глaвaмa. Прoмjeнe кoje 
нудe нoвe пoлитикe и нoвe 
нaчинe упрaвљaњa - изja-
вилa je Чaнићeвa.
Oвa кoaлициja кaмпaњу 
вoди пoд мoтoм “Приjeдoр 
приje свeгa!” На oдбoрнич-
кoj листи ДEMOС - НДП 
нaлaзe сe 33 кaндидaтa.

Уједињена Српска је 
спремна за изборе, пору-
чено је са конференције за 
новинаре Градског одбо-
ра Приједор. Након што је 
Суд БиХ уважио жалбу ове 
странке и поништио одлу-
ку ЦИК-а БиХ о забрани 
учешћа на локалним избо-
рима, у Уједињеној Српској 
истичу да неће дозволити 
блаћење и покушаје дис-
квалификације њихових 
кандидата од стране поли-
тичких противника. Ненад 
Мејакић, предсједник Ује-
дињене Српске, Градског 
одбора Приједор, и но-
силац одборничке листе, 
одлучно је демантовао да 
постоје било какве свађе и 
раскол у Странци. Нагла-
сио је да ни један кандидат 
с њихове листе није напу-
стио Уједињену Српску и 
да су сада још јачи и слож-
нији у намјери да постигну 
добар изборни резултат. 
Мејакић је изразио задо-
вољство одлуком Суда 
БиХ, којом се поништава 
одлука Централне изборне 
комисије БиХ и Уједињеној 
Српској дозвољава изла-
зак на изборе 15. новем-

бра. Он истиче да неће 
дозволити било какво ети-
кетирање те да у Уједиње-
ној Српској никад нису 
дијелили људе по нацио-
налности, боји коже или 
политичком опредјељењу. 
Намјера им је да постигну 
добар изборни резултат, 
да имају своје одборнике у 
локалном парламенту и ту 
се боре за своје политичке 
циљеве. Мејакић не сумња 
у побједу кандидата своје 
странке, као ни СНСД-овог 
кандидата за градоначел-
ника Приједора, Далибора 
Павловића, којем су дали 
подршку. Он је подсјетио 
на изборни слоган Ује-
дињене Српске, “Озбиљни 
људи”, нагласивши да је 
прошло вријеме политич-
ких шарлатана, а да ће 
грађани верификовати на 
изборима оно што је Ује-
дињена Српска радила 
протекле двије године. 
- Надамо се фер политич-
кој борби и размјени поли-
тичких ставова, чињеница 
и аргумената - поручио је 
Мејакић.

СРС СРПСКЕ: 
“КРИТИКЕ ОСТАВЉАМО 

ГРАЂАНИМА”

З. Ј.

Б. Дакић

СРС Српске, Одбор При-
једор, на локалним из-
борима подржаће Мају 
Драгојевић - Стојић, СДС-
овог кандидата за гра-
доначелника Приједора. 
Ово је на конференцији 
за новинаре, на којој су се 
представили кандидати за 
одборнике ове странке у 
Скупштини града, потвр-
дио Ђуро Кончар, носи-
лац одборничке листе. Он 
је поручио да ова странка 
неће критиковати никог.
- То ћемо оставити грађа-
нима који најбоље знају 
како живе. Грађани своје 
задовољство или незадо-
вољство требају показа-
ти на гласачком листићу 
- сматра Кончар и нагла-
шава да српски радикали, 
28 година од оснивања, 
увелико раде на модерни-
зацији Странке. - Основа 
нашег програма је јачање 
институција РС. Вјерујемо 
у очување традиционалних 
породичних вриједности, 

тражимо јачање економс-
ке и социјалне сигурности, 
борбу против криминала 
и корупције, поштивање 
људских права и слобода, 
модернизацију Странке, с 
фокусом на младе људе 
који желе каријеру, добар 
посао, добру плату и везе 
са Западом - истакао је 
Кончар. 
Радикали Приједор виде 
као град који се састоји од 
више општина, у којем би, 
због великих инфраструк-
турних радова, требало 
бити  сједиште бар једног 
министарства - оног сао-
браћаја и веза. Залагаће 
се за рационално и план-
ско кориштење градског 
буџета и пружити  пуну 
подршку реалном сектору. 
Љепосава Томић, канди-
дат за одборника, издвоји-
ла је рјешавање стамбених 
проблема младих. Мајка је 
четири сина, од којих само 
један ради.
- Залагаћу се да млади 
људи добију свој кров над 
главом. Он је гаранција да 
неће одлазити с ових про-
стора - сматра Томићева. 
Радикали су позвали ин-
ституције РС и града да 
се, у складу са законом, 
приведе крају легализа-
ција бесправно изграђених 
објеката.  Кончар је нагла-
сио да Српска радикална 
странка Српске подржава 
идеју да Приједор, према 
стратешком плану развоја 
града, што прије добије Ра-
дио-телевизијски дом. 

“НАША ЗВАНИЧНА ПОЛИТИКА 
ЈЕ САЧУВАТИ РАДНА МЈЕСТА“

Шетња градом

М. З. 

Додик: циљ сачувати радна мјеста

МЕЈАКИЋ ДЕМАНТОВАО 
БИЛО КАКАВ РАСКОЛ У 
УЈЕДИЊЕНОЈ СРПСКОЈ

Кoaлициja ДEMOС - НДП
ПРИВРEДA НA ПРВOM 

MJEСTУ

Д. С. М. З. 

ДЕМОС - НДП: Економски развој 
предуслов за развој града
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„Привреда се мора подвести 
под законе РС. Приједор треба 
промјене и оне су неминовне.“ 

Далибор Павловић, 
кандидат СНСД-а Приједор за градоначелника

„Приједору треба – конкурентна привреда, „здрава“ болни-
ца, нови вртић за нашу дјецу, градски и приградски превоз, 
увезане линије – сви да буду приоритет, а не један међу 
њима. Град на Сани има традицију и заслужује Културни 
центар, Мултимедијални центар и Омладински центар. 
Окупљени на једном мјесту – отварамо границе Прије-
дора и градимо бољу будућност! Живјели смо јуче и да-
нас, те морамо мислити на сутра, јер вријеме никог не 
чека. Ко не иде у корак с временом, нема будућности.“

„Ко не иде у корак 
с временом, нема будућности“

Милорад Додик, 
предсједник Савеза независних социјалдемократа Републике Српске

„Ако су људи окупљени и ако заједно функционише локална и ре-
публичка власт, сигурно је да можемо да учинимо да ово вријеме 
буде одрживо“, навео је Додик и додао да ће подржати све могућ-
ности за привредни развој Приједора. „Против тога сам да се било 
шта монополизује. Зато ћу учинити све оно што сматрам реалним 
за привреднике Приједора, јер је крајње вријеме да и они осјете ко-
муникацију и сарадњу са републичким институцијама. Привредни-
ци су важни за наше друштво и треба цијенити свакога ко одржава 
радна мјеста и ко запошљава људе“, истакао је Додик.

„Подржаћу све могућности 
за развој Приједора“

Носилац одборничке листе 
СНСД Приједор Саша Бурсаћ

Локални избори 2020
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Фељтон

Становништво се „рас-
плинуло“ по приједорском 
пољу, улице се сређују, 
ничу квалитетнији објекти, 
поготово у другој полови-
ни 19. вијека. Посљедњи и 
трећи капетан града, Мех-
мед бег, повукао се и за 
свог живота, након што је 
капетанија укинута, изгра-
дио објекат који ће остати 
познат као „Капетанова 
кућа”. Улица поред, све до 
доласка Аустрије и почетка 
20. вијека, звала се „Капе-
танова“. 
- Била је то његова рези-
денција након што је по-
бјегао с малог простора 
којег су обухватали зидови 
Старог града. Доласком 
Аустрије, нестао је по-
сљедњи камичак те тврђа-
ве, јер је Аустрија наре-
дила да се све поруши, а 
онда од камена поплочала 
градске улице - прича Ра-
дивојац. 
Капетанов конак је, тако се 
сматра, најстарија зграда 
у Приједору, направљена 
у вријеме турске владави-
не. Грађена је од камена, 
цијело приземље, без хи-
дроизолације, и један је 
од ријетких објеката који 
је у том дијелу града остао 
спашен послије великог 
пожара. Првобитни обје-
кат био је 10 пута 13 мета-
ра. Након што је капетан 
умро и сахрањен на малом 
мезарју код бившег кина 
„Мраковица“, у зграду су  
се, 1869. године, кад је по-
чела градња пруге, усели-
ли француски и аустријски 
инжињери. 
- Послије 1886. године 
„Капетанов конак“ био је у 
функцији мале болнице са 
пет кревета. Године 1930. 
ту је усељена полиција, а 
онда пред сам рат, ту се 
смјестила шумска упра-
ва. Током Другог свјетског 
рата и непосредно након 
њега, “Капетанов конак” 
опет је био амбуланта и 
неко вријеме општинска 
болница. Након тога, ту 
је 1948. године смјештен 
средњошколски ђачки 
интернат, 1953. године 
постаје стамбени обје-
кат, године 1957. Музеј на 
спрату, а стамбени дио у 
приземљу, да би 1961. го-
дине био комплетно адап-

тиран за потребе Музеја, 
по пројекту архитекте Вла-
де Добровића. Дограђен је 
улаз са стране, отворени 
нови прозори, тако да је 
“Капетанова кућа” изгуби-
ла свој првобитни изглед 
- прича Радивојац.
До рата ова зграда, у којој 
је Музеј био све до 1984. 
године, налазила се на ли-
сти заштићених споменика 
културе. Зграда је, потом, 
додијељена спортским ор-
ганизацијама и временом 
ју је преузео Тенис клуб 
„Др Младен Стојановић“ 
који добро води бригу о 
њој, истиче  Радивојац. 
- Што се тиче куће породи-
це Стојановић, саградио ју 
је 1864. године поп Гавро, 
отац проте Симе Стоја-
новића. Према неким по-
дацима, у питању је била 
приземница, мада Сретен 
Стојановић у својим ме-
моарима, који су објавље-
ни далеко послије његове 
смрти, тврди да се радило 
о једноспратници. Не знам 
из којих разлога, али поп 
Гавро није био срдачно 
дочекан у Приједору, пого-
тово кад је почео градити 
кућу на том мјесту, па су 
неке од приједорских га-
зда, које га нису вољеле, 
плаћали најамнике да оно 
што је по дану изградио, 
они по ноћи поруше. Сре-
тен у једном свом цита-
ту каже: “Он зида кућу у 
Приједору и кад му ноћу 
плаћеници приједорских 
газда све поруше, он по-
ново све почиње“ - наводи 
Радивојац. 
Кућа Стојановића изгорје-
ла је у великом пожару, а 
поп Гавро и прота Симо 
1893,  на истом мјесту, 
подижу кућу на спрат од 
камена и цигле. У њој ће 
доктор Младен, по поврат-
ку с Хвара, 1929. године 
отворити своју ординацију 
која ће ту бити све до 1941. 
године. Био је то и стамбе-
ни објекат. 
- Сјећам се да је Младен 
Стојановић, синовац на-
родног хероја доктора 
Младена и син Вељка 
Стојановића, најмлађег 
протиног сина, живио у тој 
кући с оцем до 1957. годи-
не. Вељко је био судија у 
Основном суду, а Младен 

је у Приједору завршио 
основну школу. Одласком 
тих Стојановића, кућу која 
је у грунтовници имала, 
чак, 18 насљедника, купи-
ла је општина да би 60-тих 
година била додијељена 
Музеју. Пред рат је кућа 
постала прилично склона 
рушењу, поготово њен за-
падни дио. Захваљујући 
разумијевању Скупшти-

не општине Приједор и 
чињеници да се на челу 
републичког Завода за за-
штиту споменика културе 
налазио књижевник Љубо 
Јандрић, човјек из наших 
крајева,  направљена је 
велика акција на подручју 
града, стари објекат сру-
шен и до 90-те године ози-
дан нови. Набављени су и 
прозори, постављене ин-
сталације, а онда се, јер је 
дошао рат, чекало до 2007. 
године када је кућа уређе-
на и постала Спомен-кућа 
породице Стојановић, де-
паданс Музеја и значајна 
културна понуда града - 
каже Миленко Радивојац. 
Тврди да је за град, осим 
ова два, посебно интере-

сантан објекат  бившег 
кина „Радник“. Ријеч је о 
хотелу који је изграђен 
1889. године.  С доласком 
Аустрије, у Приједор до-
лазе бројни чиновници и 
европске занатлије. Ов-
дје се у једном тренутку 
појављују и „Траписти“, ка-
толички ред, који су имали 
свој центар у Бањалуци. 
Хтјели су нешто урадити у 

области привреде, мада је 
позадина њиховог доласка 
била ширење католичанст-
ва на овом подручју. Један 
од њихових већих грађе-
винских подухвата је хотел 
који је добио име које је 
одговарало том времену, 
„Аустријски цар“ односно „ 
Keiser von Osterreich“. Био 
је то велики објекат у цен-
тру града, чија је фасада 
подијељена у три поља. 
Средњи је био истурен и 
виши од два крила с лијеве 
и десне стране. Дјеловао 
је импресивно, поготово 
у тадашњем Приједору у 
којем је висином надма-
шио све остале грађевине. 
У приземљу се налазила 
гостионица и ресторан, а 
на спрату собе. Хотел је 

током 1943. године бом-
бардован и оштећен у цен-
тралном дијелу објекта. 
Промијењена је фасада, 
али на основу аустријских 
фотографија, и сад изгле-
да приближно исто, само 
је нешто нижи, истиче Ра-
дивојац. У то вријеме про-
дора католичанства на ове 
просторе, код православ-
ног живља све више расте 
национална свијест и веза 
са Православном црквом. 
Приједорски трговци нису 
благонаклоно гледали на 
долазак „Траписта“, јер су 
знали да ће имати јак вјер-
ски утицај, па су одмах по 
отварању “Keisera”, српски 
трговци расписали конкурс 
за изградњу новог хотела. 
- На конкурс се јавио неки 
Личанин, Чворак, коме су 
помогли и он је хотел от-
ворио на мјесту данашњег 
“Папа Џоа”. Овај хотел је 
изузетно добро пословао, 
док је хотел „Траписта” све 
мање имао посла, јер код 
њега нису одсједали тргов-
ци, већ чиновници. Тако да 
су хотел издали извјесном 
Цимерману који је, иако 
је покушао да настави 
угоститељску дјелатност, 
био бојкотован од српских 
трговаца. “Траписти” су 
на крају одлучили да „Ау-
стријског цара“ продају 
приједорском трговцу Ни-
коли Штрпцу који је хотел 
купио у име Српске право-
славне општине за 25.000 
круна. Црквена општина 
хотел је издала породи-
ци Остојић. У то вријеме 

звао се „Приједор“, затим 
уз Други свјетски рат „Бал-
кан“, послије „Москва“, 
да би 1954. године био 
претворен у кино. Између 
два рата био је стјециште 
културног, политичког и за-
бавног живота у Приједору. 
Био је епицентар културе 
и свега позитивног у граду 
у то вријеме - каже Ради-
војац. 
Један од објеката који 
плијени пажњом, поготово 
оних који дођу са стране, је 
чувена Радетића кула. Од 
1883. до 1885. године кулу 
је изградио аустријски бо-
гаташ, гроф Вилхелм фон 
Рајц. 
- Кажу да је био један од 
најбогатијих Приједорча-
на. Имао је своју ергелу 

расних коња, која се на-
лазила у позадини куле, 
изграђене од чврстог ма-
теријала. Урадио је објекат 
у неокласицизму, са неким 
елементима романике, у 
који су обични људи гле-
дали као у чудо. Објекат се 
састојао од те куле, куће и 
дворишне зграде, унутра 
према Береку. По завршет-
ку Првог свјетског рата, 
Рајц одлази из Приједора и 
одлучује да прода кулу са 
стамбеном зградом. Био 
је љут на породицу Миле 
Радетића, чувеног прије-
дорског трговца, зато што 
се њихова кућа наслањала 
на његову и била виша од 
куле, па није хтио њима да 
прода имање. Но, појавио 
се пријатељ породице Ра-
детић, извјесни Црналић, 
који је парама Радетића 
купио кулу. Када је Рајц от-
ишао, у кулу су се уселили 
Радетићи - прича Ради-
војац. 
Додаје да је ријеч о објекту 
значајном за град, јер је у 
њему становао Перо Раде-
тић који је у Приједору био 
најзначајније име везано 
за Српско пјевачко цркве-
но друштво „Вила“. Он је 
у Грацу завршио трговачку 
академију, али по вокацији 
је био музичар, изузетан 
слухиста и све до 1941. 
био је диригент. Руководио 
је „Вилом“, компоновао, 
преписивао партитуре. 
Иза њега је остало огром-
но богатство „Виле“ и оно 
што је изузетно значајно за 
овај град. 
- Мислим да су, за-
хваљујући њему, сачувани 
записници „Виле“ који су 
данас у Музеју. То су че-
тири књиге: од првог кон-
ституисања „Виле“, па све 
до 1946. када се „Вила“ 
полако гаси. Читајући те 
записнике, обични читалац 
може да види како је град 
живио, шта је била „Вила“. 
Академик Владо Милоше-
вић, најзначајније музичко 
име, својевремено је рекао 
да оно што је пјесник, му-
зички радник, а и компози-
тор Алекса  Шантић чинио 
за Српско пјевачко друшт-
во „Гусле“, то је Перо Ра-
детић чинио за „Вилу“, и то 
без икакве материјалне на-
докнаде - каже Радивојац. 
Додаје да је 1898. године 
у кућу донио први клавир, 
а 1909. заваљујујући Пери 
Радетићу купљен је и кла-
вир за „Вилу“. У тој кули,  
„Вила“ ће вјежбати све до 
1912. године. Перу Раде-
тића и његовог најстаријег 
сина усташе су убиле јула 
1941. године у непосредној 
близини куле. Једно врије-
ме о свим објектима вође-
на је посебна пажња, као 
културно важним споме-
ницима треће категорије. 
Нажалост, данас је Раде-
тића кула, која је у приват-
ном власништву, склона 
рушењу, поготово стам-
бени дио, тако да је, иако 
је ријеч о врло значајном 
објекту, упитно улагање у 
њега. 

Приједор некад с Миленком Радивојцем (4)

ХОТЕЛ „АУСТРИЈСКИ ЦАР“ ГРАДИЛИ „ТРАПИСТИ“

Припремила: М. Згоњанин

Почетком 19. вијека Приједор се развија као значајан трговачки центар и много брже него сусједни, далеко старији 
градићи, попут Козарца, Новог, Санског Моста... Приједор их је све засјенио захваљујући свом положају, путним 
правцима, ријечном саобраћају и, на крају, жељезници, рекао је Миленко Радивојац, археолог и хроничар 

ЗИДОВИ СТАРОГ ГРАДА НА ХРАСТОВИМ ТРУПЦИМА
Осамдесетих година прошлог вијека у граду се појавила идеја о  ре-
витализацији Старог града. 
- Као археолог, тражио сам остатке те тврђаве. Трагали смо неких  
мјесец дана, од моста на Береку, гдје смо нашли остатке Шупље куле 
којом се улазило у Стари град. Зид није ишао тик уз Берек, него по-
ред увале која је служила као одбрамбени појас - каже Радивојац. 
Додаје да је зид од “Ловца” слиједио пут према Ади, као и да је тада 
ту срео човјека који им је показао правац од Љетне баште до “Ловца” 
и испричао да је, као директор Комуналног, 50- тих година прошлог 
вијека, из тог дијела вадио камен за насипање пута. Рекао је да су од 
зидова Старог града, кад год затреба камена, знали ископати и по два 
камиона. Цијела Омладинска улица и данас је на подземном дијелу 
зида тврђаве.
- Наишли смо на зидове који су у темељу високи око два метра и 
широки око 1,8 метара на дебелим и дугачким храстовим трупцима, 
вјероватно да зидови не би тонули у муљевиту подлогу - сматра Ми-
ленко Радивојац.  

Хотел  „Keiser von Osterreich“

Радетића кула 1918. године 
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За сваког понештоКултура

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. Наука о топлоти, 9. Кугуар, 10. 
Предујам, 12. Име књижевнице Кристи, 14. Като-
лички свештеник, 15. Врста превозног средства, 17. 
Аждаја, 18. Ознака кисеоника, 19. Претворен у ка-
мен, 21. Вељко Булајић, 23. Врста тканине, 24. Са-
ставни везник, 25. Умјетност (фр.), 27. Било ко, 28. 
Милутин Шошкић, 29. Име пјевачице Кесовије, 31. 
Лопов, 32. Град у Словенији, 33. Велика водена по-
вршина, 34. Историја болести. 

УСПРАВНО: 1. Опака болест, 2. Горки ликер, 3. Сок 
каучуковог дрвета, 4. Четврти самогласник, 5. Старо-
египатско божанство, 6. Име нобеловца Андрића, 7. 
Једна народна игра (мн.), 8. Годишњак, 9. Замотава-
ти, 11. Животни простор, 13. Сличност са прецима, 
16. Пријатељица (лат.), 20. Творац шаховског рејтин-
га, 22. Листопадно дрво, 26. Пријесто, 28. Демонско 
биће у будизму, 30. Америчка пјевачица Фицџералд, 
31. Остатак од кафе, 33. Ономатопеја гласа козе, 35. 
Ознака азота.   

Р. Речевић

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ

Књижевница Анела 
С е ј а р и ћ - В у ј и н о в и ћ 
промовисала је књигу 
поезије и кратких при-
ча „Трагачи сјемена 
среће“, у издању Бо-
санског културног цен-
тра из Приједора. Про-
моција је уприличена 
у градском позоришту, 
као колажни програм у 
којем су се испрепли-
тали поезија, приче, 
разговори и музика. На 
промоцији су, осим ау-
торке, говорили проф. 
др Санел Јакуповић, 
представник Босанског 
културног центра Прије-
дор, који је најавио на-
ставак сарадње с овом 

књижевницом, те  ре-
цензент и лектор књиге, 
професор српског јези-
ка и књижевности Ире-

на Станковић. Публика 
је са задовољством 
пратила овај културни 
догађај, који је имао 

и пренос уживо пре-
ко друштвене мреже 
Фејсбук и платформе 
БКЦ-а. Анела Сејарић-

Вујиновић најавила је 
нову књигу, зборник са-
тиричних прича, који би 
већ на прољеће могао 
бити пред читаоцима. 
Иначе Сејарић-Вујино-
вићева је аутор и во-
дитељ препознатљиве 
међународне књижевне 
манифестације за про-
моцију младих аутора 
под називом „Мајски 
сусрети“, која се одр-
жава већ 17 година у 
сарадњи са Народном 
библиотеком „Ћирило 
и Методије“ Приједор , 
у склопу Дана библио-
теке. 

КВ

ЗАНИМЉИВОСТИ

***
Сваки човјек у просјеку трепне близу 9.365 

пута током дана, склапајући очи на 0,15 
секунди.  

***
Мушкарцима брада расте брже за чак 30% 

када очекују сексуални однос.  

***
Употреба намирница животињског поријекла 

са собом носи ризик од добијања рака 3,6 пута 
већи него код људи који не употребљавају ту 

врсту намирница.

***
Најбрже расте нокат на средњем прсту десне 
руке, а најспорије на малом прсту лијеве руке.  

***
Да ли знате да постоје 293 начина како 

уситнити један долар.   

***
У 100 грама жуманцета има чак 1,5 грама 

холестерола. 42. п. н. е. - Умро Марко Јуније 
Брут, један од вођа завјере у 
којој је 44. убијен Јулије Цезар.

1817. - Рођен Пјер Ларус, 
француски лексикограф и ен-
циклопедиста.

1917. - Донесена одлука о по-
дизању Октобарске револу-
ције.

1940. - Рођен Пеле, бразилски 
фудбалер.

1957. - Умро Кристијан Диор, 
француски модни креатор.

1958. - Руски писац Борис Па-
стернак добио Нобелову на-
граду за књижевност за роман 
“Доктор Живаго” који је по-
стао бестселер на Западу, док 
у СССР-у тада још није био 
објављен.

1983. - На акушерској клиници 
у Загребу рођена прва југосло-
венска „беба из епрувете“.

НА 
ДАНАШЊИ 

ДАН

Рјешење из прошлог броја: опајдара, обол, икако, 
корак, Асад, тродон, пнб, о, кидисати, пб, никад, ј, 
оро, род, ка, даскал, Пит, идиот, Руси, амбијент. 

ЈАЛОВА ПОСЛА 
Шта се ово дешава?!

Ми и о вјештачкој оплодњи водимо јалове 
дискусије.

РЕВОЛУЦИЈА И КОНТРАРЕВОЛУЦИЈА 
И дотле је, ето, дошло!

Нама не треба сексуална револуција, већ сексуална 
контрареволуција.

ВАЖНИЈЕ ОД ВАЖНИЈЕГ  
Да разјаснимо још једном.

Много је важније ко је свлачи него ко је облачи.

РУПА НАД РУПАМА
Јасно је да јасније не може бити.

Зачепићемо ми све рупе, али озонску никад и 
никако.

ШУМА ПРОБЛЕМА 
Што јесте - јесте.

У шуми проблема и дрво је дефицитарна сировина. 

МРТВИ КАПИТАЛИ
Узалуд смо им саградили стадион.

Сад, ваљда, очекују да им направимо и фудбалску 
екипу. 

Промовисана књига поезије и кратких 
прича „Трагачи сјемена среће“ 

КИНО “КОЗАРА” 
РЕПЕРТОАР

Од 22. до 28.10. 2020.
18:00 - “Кућни патуљци”- 
анимирани, синхронизован
21:00 - “Један сасвим 
нормалан дечко”- 
драма, биографија 
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Сaвeз нeзaвисних сoциjaл-
дeмoкрaтa прeдизбoрну кaм-
пaњу у Приjeдoру пoчeo je сим-
бoличним лиjeпљeњeм плaкaтa 
нa Maлoм грaдскoм тргу. Грaђa-
ни трeбa у штo вeћeм брojу дa 
изaђу нa избoрe 15. нoвeмбрa, 
дa искoристe свoje дeмoкрaтскo 
прaвo тe дa глaсajу зa људe кojи 
мoгу дoниjeти прoмjeнe у При-
jeдoру, пoрукa je Дaлибoрa Пaв-
лoвићa, СНСД-oвoг кaндидaтa зa 
грaдoнaчeлникa.
- Mи смo сви грaђaни Приjeдoрa. 
Кao пoлитичкa oпциja кoja je oд-
гoвoрнa кaкo нa рeпубличкoм 
тaкo и нa лoкaлнoм нивoу, имaмo 
вoљу и жeљу дa нaшим грaђa-
ним oбeзбjeдимo бoљи живoт, 
без oбзирa нa пoлитичку, вjeрску 
или нeку другу припaднoст. Сaмo 
тaквим рaзмишљaњeм успjeћeмo 
oвaj грaд дa дoвeдeмo нa мjeстo 
нa кojeм смaтрaмo дa трeбa дa 
будe - изjaвиo je Пaвлoвић.
Нoсилaц oдбoрничкe листe oвe 
пaртиje Сaшa Бурсaћ пoзвao je 
свe пoлитичкe субjeктe у При-
jeдoру дa вoдe кoрeктну прe-
дизбoрну кaмпaњу, a грaђaнимa 
пoручиo дa oдaбeру прoмjeнe кoje 

су нeoпхoднe oвoм грaду.
- Пoрукa je дa жeлимo дa пoбиje-
ди грaд Приjeдoр. Пoрукa je дa 
жeлимo фeр и кoрeктну кaмпaњу. 
Пoрукa грaђaнимa je дa изaбeру 
нajбoљe, кaкo oдбoрникe тaкo и 
грaдoнaчeлникa. Приjeдoру су 
пoтрeбнe прoмjeнe и ми их ну-
димo. И тo ћeмo дoкaзaти пoслиje 
15. нoвeмбрa - рeкao je Бурсaћ. 
Дрaгoслaв Кaбић, шeф Избoр-
нoг штaбa Грaдскe oргaнизa-
циje СНСД-a Приjeдoр, тaкoђe je 
aпeлoвao нa пoлитичкe супaрни-
кe дa сe суздржe oд нeкoрeктнe 
кaмпaњe.
- Пoзивaм свe пoлитичкe прoтив-
никe дa уђу у кoрeктну пoли-
тичку бoрбу, бeз ружних риje-
чи. Пoзивaм и грaђaнe дa, уз 
пoштивaњe свих eпидeмиoлoш-
ких мjeрa, изaђу нa бирaлиштa и 
нa дeмoкрaтски нaчин oдлучe кo 
ћe вoдити Приjeдoр у нaрeднe 
чeтири гoдинe - изjaвиo je Кaбић. 
СНСД нa избoрe излaзи сa 35 
кaндидaтa зa oдбoрникe у грaд-
скoм пaрлaмeнту.

Градски одбор Социјалистич-
ке партије Републике Српске 
на својој изборној листи има 
искусне, енергичне и снажне 
људе који добровољним радом 
желе допринијети развоју и уна-
пређењу локалне заједнице, 
истакнуто је на конференцији 
за новинаре ове политичке пар-
тије. Игор Књегињић, предсјед-
ник ГО СП РС Приједор, рекао 
је да Социјалистичка партија 
неће давати велика обећања, 
посебно она која не могу испу-
нити, те изразио забринутост 
због поремећених међуљуд-
ских односа. Основни задатак 
Социјалистичке партије биће 
унапређење међуљудских од-

носа, а то је могуће кроз из-
вињење и праштање, како би 
кренули напријед, неоптереће-
ни бременом прошлости, рекао 
је Књегињић додајући да ова 
странка у кампањи неће кори-
стити језик мржње.
- Не желимо градити своју ре-
путацију на вријеђању, понижа-
вању , омаловажавању и дис-
криминацији других политичких 
партија - поручио је Књегињић.
Кандидат за одборника СП РС 
Приједор Бојана Деркућа - Бе-
вандић подсјетила је да се ова 
партија темељи на антифаши-
стичким вриједностима, хума-
нистичким идејама, а централ-
но мјесто у њеном програму и 

политичком дјеловању је чо-
вјек.
- Кључни задатак носилаца 
власти, ко год био, је да се 
задрже људи у граду, да се 
спријечи даље одлијевање 
становништва, јер без људи не 
можемо ништа да направимо. 
Пут којим треба да идемо је 
пут стварања доброг економ-
ског напретка. Морамо нашим 
привредницима да дамо вјетар 
у леђа. Морамо да доведемо 
нове инвеститоре, прије свега у 
реалном сектору. Сматрамо да 
локална самоуправа треба да 
буде сервис предузетницима 
и грађанима и да је људи тако 
доживљавају, као мјесто гдје 
могу да рјешавају основне жи-
вотне проблеме - нагласила је 
Бевандићева.
Градски одбор СП позвао је 
функционере да се у будућ-
ности одрекну неких својих 
привилегија како би показали 
обичном човјеку да су они узор 
другима и прави представници 
народа. 

СНСД: ПРИJEДOРУ 
НУДИMO НEOПХOДНE 

ПРOMJEНE

Томислав Прпош, носилац зајед-
ничке одборничке листе Коали-
ције Демос - НДП, новинарима је 
рекао да на листи имају поузда-
не,  образоване и вриједне људе. 
Одлучни су да дају максимум 
и постигну политички циљ, а то 
је клуб одборника у Скупштини 
града. Посебно ће се залагати за 
привредни развој Приједора који 
је, поред политичког програма, у 
фокусу њиховог дјеловања.
- Привредни развој града Прије-
дора рјешава социјалну сигур-
ност грађана, запошљавање, 
могућност демографског плани-
рања, опстанак грађана на овим 
просторима и сва друга веома 
важна питања. Сматрамо да је 
приједорска привреда занемаре-
на, да не постоји довољна при-
вредна активност и да је то глав-
ни проблем -рекао је Прпош.
За рјешавање ових проблема по-
требно је, како је нагласио, укљу-
чити еминентне привреднике, 
удружења и асоцијације које их 
окупљају, научне и стручне рад-

нике, али и стране и домаће ин-
веститоре. Очекује да се на бази 
постојећих ресурса у граду утвр-
де успјешни привредни модели. 
Силви Милановић, кандидат за 
одборника на заједничкој листи 
Коалиције Демократски савез - 
НДП, потенцирала је значај жена 
у политици. Подсјетила је на мото 
НДП-а у овој кампањи:  „Доста је 
приче, идемо радити“.
- Зато ће већи дио кампање ићи 
у правцу укључивања жена у по-
литику  и њихову промоцију, те 
подстицање жена да буду дио 
политичког живота. На листи Де-
моса и НДП-а од 33 кандидата, 16 
је жена, тако  да је и то један од 
доказа да овом приступамо јако 
озбиљно - нагласила је Милано-
вићева. 
Овом приликом најављено је да 
ће данас (петак) у Горњој Ламо-
витој почети јавно представљање 
кандидата са заједничке листе 
Демос - НДП. 

Нови Приједор - снага Потко-
зарја”, назив је програма при-
једорске Партије демократског 
прогреса за предстојеће локал-
не изборе. Програм обухвата 
неколико области, које је, како 
кажу у овој странци, потребно 
побољшати у циљу квалитет-
нијег живота свих грађана.
- Желимо да Приједор буде 
угодно мјесто за живот, рад и 
привређивање. Зато третира-
мо разне животне области: од 
инфраструктуре, промјене ко-
муналних такси, такси за ре-
кламирање, ревизију цијена 
комуналних такси за привред-
нике, смјештајне капацитете за 
вртиће, уџбенике за школарце 
и слично - рекао је Далибор 
Грабеж, носилац одборничке 
листе ПДП-а за Скупштину гра-
да Приједора.
Слоган ове партије је “Пову-
ци добар потез”. У ПДП-у под-
сјећају да су се и раније зала-
гали за пораст наталитета, а 
то ће, тврде, радити и убудуће. 
Један од њихових приједлога 
је да се дјеци која долазе из 

вишечланих породица омогући 
бесплатан боравак у вртићу.
- Када су у питању ученици, по-
стоји опасност по њихово фи-
зичко и ментално здравље, јер 
за неке предмете носе по два 
или три уџбеника. Тражићемо 
да Град Приједор буде предла-
гач иницијативе да се за један 
предмет носи један уџбеник - 
истакла је Маја Кунић, канди-
дат ПДП-а за одборника у Скуп-
штини града Приједора.
У овој странци ће се, како је 
речено, залагати за ефикаснији 
рад Градске управе, као што је 
поједностављење процедура 
за добијање грађевинских до-
звола. Сматрају да јавне набав-

ке морају бити доступне свим 
грађанима.
- Борићемо се за смањење 
намета и такси, које су јако 
оптерећујуће, као и за развој 
IT сектора и туризма. Једна 
од активности биће борба за 
смањење комуналних такси, 
које су дупло веће за преду-
зетнике, у односу на физичка 
лица. Такође, залагаћемо се да 
се именује менаџер града, који 
ће остварити контакте са свјет-
ским приступним фондовима 
- додао је Драган Драгојевић, 
кандидат ПДП-а за одборника 
у Скупштини града Приједора.

Под слоганом “Српска сло-
га Српску чува”, Прва Српска 
демократска странка креће у 
изборну кампању, позивајући 
све српске политичке снаге 
да се уједине у очувању и на-
претку Републике Српске. Лије-
пљењем плаката, кандидати 
за одборнике Скупштине града 
Приједора Прве СДС званично 
су кренули у изборну кампању. 
Борислав Марић, предсједник 

Градског одбора ове странке, 
позвао је грађане да свој глас 
дају онима које сматрају својим 
најбољим представницима.
- Желим да грађани Приједора 
изаберу кандидате за које ми-
сле да ће их представљати како 
треба и у интересу свих грађа-
на - рекао је Марић.
- У политици нема пријатељ-
ства, али може бити разумије-
вања и зато позивам све српске 

структуре да се ујединимо, да 
створимо Републику Српску 
бољу, квалитетнију и сврсис-
ходнију за нашу омладину, која, 
нажалост, данас само сања о 
одласку са ових простора - по-
ручио је Славко Шврака, но-
силац одборничке листе Прве 
СДС.
Он је позвао све политичке 
субјекте да на демократски на-
чин приступе предизборној кам-
пањи и да од грађана затраже 
повјерење. 
- Грађани ће најбоље препозна-
ти ко је тај ко их може пред-
стављати у будућности кроз 
четворогодишњи мандат. У РС 
има простора и могућности за 
квалитетан живот. Много смо у 
њу уградили: бројне животе и 
велике потенцијале. Одужити 
им се можемо стварањем снаж-
није и јаче РС - рекао је Шврака. 

З. J.

 Коалиција Демос - НДП:
СВЕ РЕСУРСЕ УСМЈЕРИТИ 
НА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ

М. З. 

КАМПАЊА СОЦИЈАЛИСТА БЕЗ 
ПОНИЖАВАЊА И ВРИЈЕЂАЊА

Прва СДС: ДЕМОКРАТСКИ У ПОЛИТИЧКУ БОРБУ

П. Ш.  

П. Ш.  

ПРИЈЕДОРСКИ ПДП ПРЕДСТАВИО 
ИЗБОРНИ ПРОГРАМ

Б. Дакић

На листи ПДП-а 35 кандидата
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Тим поводом

Вељко Родић, предсједник 
Градске организације СУБ-
НОР-а Приједор, истакао је да 
није постојала наредба за 
извршење покоља, већ 
да је то самоиниција-
тивно учинио један 
усташки натпоручник 
са својим сљедбени-
цима. 
- То је била самоини-
цијатива усташког на-
тпоручника Батинића 
и његових истомишље-
ника који су дошли у Пален-
чиште и Јеловац и извршили 
овај стравични покољ над не-
дужним становништвом. На 
стратиште су из кућа одвође-
не мајке са дјецом у наручју, а 
село је у потпуности спаљено 

- каже Родић. По ње-
говим ријечима, мало-

бројни преживјели свједочили 
су о ономе шта се догађало у 
та два дана, међу њима Ду-
шан Бабић који је у то врије-
ме имао 10 година, и Дара 
Бановић којој су усташе пред 

очима заклале дјецу. Недужно 
српско становништво убијено 
је без иједног испаљеног мет-
ка. Градоначелник Приједора 
Миленко Ђаковић подсјетио је 
да је на овом подручју у Дру-
гом свјетском рату погинуло 
много бораца Народноосло-
бодилачког рата, али и велики 
број цивила. Жртве усташких 
злочинаца не смију бити забо-
рављене, поручио је Ђаковић. 
- Ми се сваке године окупља-
мо на овом мјесту како би 
се присјетили жртава Другог 
свјетског рата, погинулих бо-
раца, али и недужних цивила, 
посебно дјеце која су звјерски 
убијана усташком камом. Не 
смије се овај злочин забора-
вити, јер то је једини начин да 
се одужимо нашим страдалим 
прецима - рекао је Ђаковић.

Вијенце на спомен-обиљежје 
у Пухоринама положиле су де-
легације Града Приједора, ГО 
СУБНОР-а Приједор, Борачке 
организације и Организације 
породица погинулих бораца. 

Обиљежено 78 година од усташког покоља 
Срба у Великом Паланчишту 

НИСУ ПОШТЕЂЕНА НИ 
ДЈЕЦА У КОЛИЈЕВКАМА

Рукoвoдилaц Филиjaлe Фoндa 
здрaвствeнoг oсигурaњa Рeпу-
бликe Српскe у Приjeдoру Дaли-
бoр Пaвлoвић, у сриjeду je пoли-
циjи приjaвиo дa je у кaнцeлaриjи 
прoнaшao скривeни урeђaj зa при-
слушкивaњe. Урeђaj зa снимaњe 
тoнa прoнaшao je истoг дaнa, oкo 
14 чaсoвa, и тo сaсвим случajнo, 
дoк je oбaвљao тeлeфoнски рaз-
гoвoр, кaжe Пaвлoвић.
- Хoдajући пo кaнцeлaриjи, случajнo 
сaм нa климa урeђajу примиjeтиo 
ћoшaк нeкoг црнoг прeдмeтa зa кojи 
нисaм знao штa представља. Пoпeo 
сaм сe нa стoлицу и углeдao прeд-
мeт нaлик диктaфoну или нeкoм 
снимaчу - рeкaо нaм je Пaвлoвић, 
кojи je oдмaх oбaвиjeстиo пoлициjу. 
Пoлициjски службeници изaшли 
су нa лицe мjeстa, oбaвили увиђaj 
и изузeли сумњиви прeдмeт рaди 
дaљe истрaгe. Пaвлoвић, кojи je 
кaндидaт зa грaдoнaчeлникa При-
jeдoрa нa прeдстojeћим избoримa, 
кaжe дa нe знa кo je пoчинилац, 
нити сa сигурнoшћу мoжe тврдити 
кojи je мoтив. Дoдaje дa je мoгућe 

дa je мoтив зa прислушкивaњe пo-
литичкe прирoдe, jeр je у прeтхoд-
ним дaнимa чуo причe кoje кружe 
грaдoм да   би прeд избoрe трeбa-
ло да буду oбjaвљeни наводни 
кoмпрoмитуjући рaзгoвoри кoje je 
oн вoдиo.
- Нaдaм сe дa ћe, бaр дo избoрa, 
oвaj случaj бити рaсвиjeтљeн 
кaкo би грaђaни знaли кo сe бaви 
oвaквим ствaримa. Бojим сe дa 
сe врaћaмo у нeкa врeмeнa кaда 
грaђaни нису смjeли дa кaжу штa 
мислe - пoручиo je Пaвлoвић.
Oн je дoдаo дa je збoг циjeлoг слу-
чaja зaбринут и зa бeзбjeднoст 
своје пoрoдицe. Из Пoлициjскe 
упрaвe Приjeдoр сaoпштeнo је, 
уз навођење иницијала, дa им 
je рукoвoдилaц Филиjaлe Фoндa 
здрaвственoг oсигурaњa у При-
jeдoру приjaвиo oвaj случaј, a дa 
сe тужилaц Oкружнoг тужилaштвa 
Приjeдoр изjaсниo дa je риjeч o кри-
вичнoм дjeлу “Нeoвлaштeнo при-
слушкивaњe и тoнскo снимaњe”.

Основни камен спотицања 
између ДНС-а и СНСД-а је 
сукоб два концепта, исти-
че Душко Ивић, потпред-
сједник ове странке, и твр-
ди да иступање ДНС-а из 
владајуће коалиције није 
исхитрен, већ планиран 
потез. 
- ДНС је политичка пар-
тија која Републику Српску 
види у јачем економском 
развоју и по жељи њених 
грађана, а не по жељи 
појединаца. Републику 
Српску у којој природни 
ресурси треба да се ко-
ристе за бољи живот свих 
грађана. То је основни кон-
цептуални разлог нашег 
разлаза. Ово је наш пла-
нирани потез и ми ћемо на 
томе истрајати. Позивам 
грађане да схвате да су 
ово историјске политичке 
промјене у РС - додао је 
Ивић.

Владајућа коалиција у РС 
квалитетно се одржала 
све до 2018. године. Како 
истиче Миленко Ђаковић, 
носилац одборничке листе 
ДНС-а за Скупштину града 
Приједора, те године када 
је ДНС постигао проценту-
ално најбољи резултат на 
општим изборима, дошло 
је до заокрета највећег 
партнера у коалицији на 
нивоу РС и БиХ. Након 
тога дошло је и до смјене 
кадрова ДНС-а, нарочито 
оних из Приједора. 
- Ово су непобитне чиње-
нице. Највећи проблем је 
тај што су посљедње двије 
године успорени процеси 
на реализацији пројеката 
у Приједору. Надлежни са 
републичког нивоа једно-
ставно су прекинули кон-
такте с Приједором. Чак 
смо чули да је речено да 
за Приједор нема ништа. 

Радили смо све како бис-
мо ријешили проблем по-
плава. Приједор је заостао 
у рјешавању ових питања, 
а добро знамо да су сви 
велики ријечни токови у 
надлежности републичких 
органа. Поред свих дого-
вора које смо имали да се 
у Приједору настави рје-
шавање те проблематике, 
добили смо одговор да у 
Приједор неће ићи ништа. 
Онда можете мислити ка-
ква је то политичка рас-
подјела. Када се једном 
граду, из политичких раз-
лога, онемогућује да се 
спашава од поплава - твр-
ди Ђаковић. 
ДНС је странка водиља 
за бољу будућност Репу-
блике Српске, поручено је 
овом приликом. 

Далибор Павловић, кан-
дидат СНСД-а за градо-
начелника Приједора, 
рекао је да је договорено 
да у овом граду, почетком 
наредне године, буду от-
ворене филијале Инвести-
ционо-развојне банке РС и 
Гарантног фонда РС.
- Тако ћемо нашим грађа-
нима и привредницима 
приближити оно што раде 
ИРБ и Гарантни фонд. На 
овај начин би, заједничком 
сарадњом, наши привред-
ници дошли до оствари-
вања бољих резултата. 
Жалосно је што градона-
челник и Градска управа 
никад нису ни на један са-
станак позвали директора 

ИРБ-а, а човјек је из Прије-
дора - рекао је Павловић.
Он је изјавио да су од 
предсједника СНСД-а Ми-
лорада Додика добили 
обећања да ће се радити 
на реконструкцији прије-
дорске болнице, као и на 
изградњи новог вртића. 
Павловић је напоменуо 
да у кампањи СНСД неће 
блатити противкандидате, 
већ ће фокус бити на томе 
како донијети промјене у 
Приједору. Имајући у виду 
тренутну епидемиолошку 
ситуацију и нове мјере које 
је прописао Републички 
штаб за ванредне ситуа-
ције, СНСД у Приједору 
неће одржавати предиз-

борне скупове и трибине. 
- Циљ наше кампање од 
почетка је био да дођемо 
до сваког нашег човјека. 
Инструкција нашем канди-
дату за градоначелника и 
кандидатима за одборнике 
је да појединачно обиђу 
терен и приђу свим нашим 
активистима, као и свима 
који су заинтересовани за 
наш програм и план рада - 
рекао је Драгослав Кабић, 
шеф Изборног штаба ГО 
СНСД Приједор.
Он је упутио похвале свим 
здравственим радницима 
који су протеклих мјесеци 
радили свој посао, често и 
изнад својих могућности.

ДНС ЈЕ НА СТРАНИ СВИХ 
ГРАЂАНА РС, А НЕ ПОЈЕДИНАЦА

СНСД: ОТВАРАЊЕ ФИЛИЈАЛА 
ИРБ-а И ГАРАНТНОГ ФОНДА У 

ПРИЈЕДОРУ

З. J.М. Шодић 

З. J.

Далибор Павловић пронашао 
прислушкивач на клима уређају 
“МОГУЋЕ ДА СУ МОТИВИ 
ПОЛИТИЧКЕ ПРИРОДЕ”

Нада се што скоријем откривању починиоца 

П. Ш.  

Двадесет првог и двадесет другог октобра 1942. го-
дине, у Великом Паланчишту, усташке јединице на 
звјерски начин убиле су 402 становника овог пот-
козарског села. Помен на овај покољ сваке године 
организује приједорски СУБНОР на гробљу жртава 
фашистичког терора Пухарине

У Малом 
и Великом 

Паланчишту 
у току Другог 
свјетског рата 

убијено 259 дјеце 
старости до 14 

година. 

Локални избори 2020
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ДруштвоДруштво

Током предизборне кампање, 
полиција ће предузети све по-
требне мјере из надлежности и 
у складу са закључцима Репу-
бличког штаба, како би предиз-
борни период и вријеме током 
избора протекло без безбјед-
носних проблема. 
- Позивам грађане и друге учес-
нике да се, приликом организа-
ције предизборних активности, 
изборног дана и активности које 
слиједе након тога, придржавају 
препорука Института за јавно 
здравство РС, у циљу спреча-
вања ширења вируса корона 
- рекао је на конференцији за 
новинаре Сретоја Вујановић, на-
челник ове управе.
Он је са сарадницима презен-
товао деветомјесечне резултате 
рада. На подручју Полицијске 
управе Приједор одржан је за-
довољавајући безбједносни 
амбијент. Евидентирано је 708 
кривичних дјела. Из области 
имовинског криминалитета ре-
гистровано је 318 кривичних дје-
ла, гдје је регистрован највећи 
проценат расвијетљености. Еви-
дентирана су четири кривична 
дјела разбојништва, од чега два 
у октобру над радницом клади-
онице и радником обезбјеђења 

једне приједорске фирме. Вуја-
новић је позвао власнике трго-
вачких, пословних, али и других 
објеката, да пажњу посвете без-
бједности радника, објеката и 
да дјелују превентивно. У овом 
периоду проведене су акције 
„Лавирнит“ и „Инсајдер“ у којима 
је расвијетљено 14 кривичних 
дјела усмјерених према имови-
ни. Током девет мјесеци, еви-

дентиран је и контролисан 871 
мигрант. Прошле године за исти 
период њих 644. У овом извјеш-
тајном периоду три лица из миг-
рантске популације су смртно 
страдала. Регистровано је шест 
кривичних дјела кријумчарења 
лица, дио откривен и у акцији 
„Египат“. Посљедњих десетак 
дана на међуентитетској линији 
нема миграната, мада су поли-

цијски службеници ту и даље 
присутни и предузимају мјере из 
своје надлежности. Раденко Ба-
шић, начелник Сектора кримина-
листичке полиције, нагласио је 
да су у овом периоду из области 
привредног криминалитета еви-
дентирана 52 кривична дјела са 
укупном штетом од преко 2,2 ми-
лиона марака. Из области злоу-
потребе опојних дрога евиден-

тирано је 37 кривичних дјела и 
43 прекршаја, а одузете су веће 
количине наркотика.
- Одузето је око 1.233 грама ма-
рихуане, 988 грама медицинске 
дроге, око 600 грама амфетами-
на, 56 грама кокаина, десет гра-
ма хероина, као и других нарко-
тичких средстава међу којима 
су сјеменке стабљике индијске 
конопље - рекао је Башић. 
У периоду јануар/септембар еви-
дентирано је 540 нарушавања 
јавног реда и мира. Марио Ми-
лашин, начелник Сектора поли-
ције, рекао је да су из области 
безбједности саобраћаја реги-
стрована 18.833 прекршаја, 592 
саобраћајне незгоде, од чега је 
десет са погинулим лицима. Из 
саобраћаја је искључено 1.640 
возача, од тога због управљања 
возилом под дејством алкохола 
1289 возача. Из ПУ Приједор 
апеловали су на све учеснике 
у саобраћају да поштују сао-
браћајна правила и прописе, 
посебно брзину. Пјешацима, воз-
ачима мопеда и трактора суге-
рисано је да побољшају видљи-
вост у саобраћају.

ПОЛИЦИЈА ПОЗВАЛА ГРАЂАНЕ ДА ПОШТУЈУ 
ЕПИДЕМИОЛОШКЕ МЈЕРЕ

Угоститељство је један од најпо-
гођенијих сектора усљед појаве 
вируса корона. Долазак хлад-
нијег времена и ограничен број 
гостију у затвореном простору, 
додатни су проблем власници-
ма угоститељских објеката. 
- Увелико се размишља о затва-
рању радњи и отпуштању рад-
ника. Ми смо од самог почетка 
наглашавали да подржавамо 

да је здравље приоритет, али 
треба мислити и о економији 
- рекао је Ранко Згодић, пред-
сједник Управног одбора За-
натско-предузетничке коморе 
Приједор.
Са проблемима су упознати и 
надлежни, али конкретне по-
моћи још нема. 
- У почетку смо имали помоћ од 
Владе РС, с тим што још увијек 

нису свима уплаћени порези и 
доприноси. Ми смо упућивали 
разне дописе Градској управи, у 
смислу да нас растерете неких 
обавеза, јер ситуација је ката-
строфална - истакао је Згодић.
Приједор има око 300 угости-
тељских објеката.

Да ли предсједник заједнице 
етажних власника или управ-
ни одбор имају право да на 
огласној табли зграде објаве 
личне податке станара и по-
датке о њиховим дуговањима 
за одређене обавезе? Ово је 
питање које грађани све чешће 
постављају удружењима која се 
баве заштитом потрошача. Пре-
ма информацијама Агенције за 
заштиту података, нико нема 
право да јавно износи нечије по-
датке. Потврдила је ово Муриса 
Марић, предсједник Удружења 
грађана «ДОН» из Приједора.
- То треба да се дешава унутар 
заједнице етажних власника и 
на састанцима, а не да свима 
онима који улазе у зграду буду 

доступни лични подаци стана-
ра, а поготово да имају увид о 
њиховим дуговањима - додала 
је она.
С друге стране, грађани са који-
ма смо разговарали, не виде 
ништа лоше у томе да се на овај 
начин упозоре они који не извр-
шавају своје обавезе.
- Само јавно објавити све. Ко 
год не плаћа, треба да му се 
име јавно објави - истакао је је-
дан Приједорчанин.
Из Удружења «ДОН», ипак, упо-
зоравају предсједнике заједни-
ца етажних власника да воде 
рачуна и не крше законске 
одредбе.

М. З. 

ЗЕВ НЕМА ПРАВО ДА ЈАВНО ОБЈАВЉУЈЕ ЛИЧНЕ ПОДАТКЕ СТАНАРА

Б. Дакић

Полицијски службеници и припадници Републичке управе 
за инспекцијске послове изрекли су забрану рада на седам 
дана за четири угоститељска објекта у Приједору, у складу 
са Законом о допунама Закона о заштити становништва од 
заразних болести, саопштено је из приједорске Полицијске 
управе. 
“Полицијска управа Приједор апелује на поштовање закон-
ских прописа и закључака Републичког штаба за ванредне 
ситуације, с обзиром на то да ће се спровођење појачане 
контроле наставити и у наредном периоду”, наводи се у са-
општењу.
На подручју Полицијске управе од 16. до 18. октобра реа-
лизоване су појачане планске активности ради спречавања 
вршења кривичних дјела и прекршаја из области јавног 
реда и мира, те контроле поштовања епидемиолошких мје-
ра. У рацији у два угоститељска објекта у Козарској Дубици 
и Приједору пронађено је и одузето по пола грама херои-
на и марихуане, за шта ће надлежном тужилаштву и суду 
бити достављени извјештаји за почињено кривично дјело 
неовлаштена производња и промет дроге, те за прекршај 
по Закону о производњи и промету дроге.

СРНА

ЧЕТИРИ 
УГОСТИТЕЉСКА 

ОБЈЕКТА ЗАТВОРЕНА 
ЗБОГ НЕПОШТОВАЊА 

МЈЕРА

УГОСТИТЕЉИ РАЗМИШЉАЈУ 
О ЗАТВАРАЊУ РАДЊИ

Б. Дакић
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Поводом обиљежавања 
150 година постојања цр-
кве Светог пророка Илије 
у Марићкој, група мјешта-
на овог села, уз благослов 
свештенства, почела је са 
прикупљањем грађе за 
израду монографије. Ова 
најпознатија црква брвна-
ра прије неколико година 
проглашена је национал-
ним спомеником Босне и 
Херцеговине. Идеја о из-
ради монографије о цркви 
у Марићкој је добродошла 
баш у години када обиље-
жавамо 150 година њеног 
постојања, каже мјесни 
парох  Славиша Панчић, 
захваљујући се људима 
који су покренули ову ини-
цијативу.
- Захваљујем се онима који 
су дошли на идеју за из-
раду монографије.  Прије 
свега Драгославу Пиљићу, 
човјеку који живи и ради 
у Београду, а од кога је и 
потекла идеја, којом ћемо 
употпунити обиљежавање 
вијека и по постојања овог 
храма - рекао је парох 
Панчић.
Повод за израду моногра-
фије била је надахнута 
бесједа свештеника Сла-

више о талантима, каже 
Драгоја Пиљић, иниција-
тор израде монографије. 
Бесједа о господару који је 
приликом кретања на пут, 
своје богатство оставио 
слугама, у њему је, како 
каже, оставила дубок траг 
и изродила жељу да не-
што уради за цркву, а што 
ће остати и будућим по-
кољењима.
- Иницијатива је потекла од 
неколицине нас, али смо 
прије тога морали да испу-
нимо пар претпоставки, а 
то је да имамо благослов 
оца Славише и владике 
Јефрема и да се догово-
римо са човјеком који ће 
да пише, а то је доктор 
Млађан Цуњак који живи у 
Београду. Написао је преко 
10 монографија о црквама 
и манастирима у Србији и 
БиХ. Он је позван да пише 
о овој цркви, а поријеклом 
је са ових простора - рекао 
је Пиљић.
Изградња цркве у Ма-
рићкој почела је 1865. а 
завршена је 1870. године, 
каже Момчило Грубан, мје-
штанин Марићке и један од 
иницијатора. По његовим 
ријечима, на мјесту сада-

шње цркве налазила се 
мања црква, што потврђују 
двери на тавану овог хра-
ма, а датирају из 1753. го-
дине. Причу о томе да се и 
у 13. вијеку на овом мјесту 
налазио храм, не може 
потврдити, јер не постоје 
званични документи. 
- Нажалост, ове наше цр-
квене књиге су послије 
Другог свјетског рата уни-
штене, а катастарски и 
грунтовни подаци сежу 
само од доласка Аустроу-
гарске. Садашња црква је 
реновирана 1938. године, 
када је на овим простори-
ма боравио руски иконопи-
сац Павле Жетински, који 
је осликао овај иконостас, 
а он подсјећа на руске пра-
вославне цркве. Ова црква 
је доживјела још једну ре-
конструкцију 2003. године, 
када је замијењен кров и 
изграђен парохијски дом - 
додаје Грубан.
Поред цркве у Марићкој 
налази се велики храст лу-
жњак, који је, према пода-
цима Института за шумар-
ство, стар око 600 година и 
права је атракција за све 
посјетиоце овог храма.

П. Ш.  

Раме уз раме, у Град-
ском хору пјевају профе-
сионалци и аматери, што 
чини лијеп спој младости 
и искуства. 
- Волим хорско пјевање. 
Иначе сам члан школског 
хора, али ни то ми није 
било довољно, па сам од-
лучио да се пријавим и у 
овај хор. Задовољан сам 
како радимо и напредује-
мо, свиђају ми се наши 
предавачи - рекао је Омар 
Деумић.
- Одувијек сам вољела пје-
вати, а на аудицији су ми 
рекли да имам слуха за 
музику, тако сам се при-
кључила овом хору. Нисам 
знала да је то једна ком-
плексна активност, али за 
сада супер иде - додала је 
Сандра Грбић. 
Распјевана дружина 
вриједно учи. Неки од њих 
су нам открили да с не-
стрпљењем чекају први 
наступ. 

- Волим музику и овдје ми 
је лијепо. Вјежбамо, пјева-
мо, дружимо се. Једва че-
кам наш први наступ - ре-
кла нам је Исидора Лукић. 
- Заиста је предивно, про-
фесори су одлични, баш 
као и атмосфера. Кад се 
добро увјежбамо, услије-
диће наступ, тако да се 
и томе радујемо - истиче 
Марија Матијаш. 
Спојила их је љубав пре-
ма музици и за сада им, 
према ријечима диригента 
Аљоше Новаковића, од-
лично иде. 
- Остварио сам жељу коју 

сам имао посљедњих 20 
година, колико водим Ср-
пско пјевачко друштво 
“Вила”. Сада када има-
мо чланство окупљено у 
секцији јуниора и сенио-
ра, то је нова прича. Овај 
ансамбл је интересантан 
зато што су сви пјевачки 
једнаки, али након пје-
вања, зна се да се увијек 
поштује култура старијег. 
План нам је да оснујемо и 
најмлађу групу. Задовољ-
ство је радити с новим љу-
дима - рекао је Новаковић. 
Репертоар је разноврсан. 
Од класике до поп-рока. 
Биће ту за свакога по-
нешто. Како кажу преда-
вачи Горан Вулета и Анета 
Шурлан, за почетак важно 
је да се савлада техника 
пјевања. Неки већ имају 
искуства, а неки не. Што 
је најважније, постоји јака 
жеља и воља. 
- Активни су и долазе ре-
довно на пробе. Од самог 

почетка трудимо се да 
им пјевање постављамо 
на правилан начин. Од 
дисања до пјевачког ста-
ва, пласирања и добијања 
тона, дикције, артикула-
ције... Једноставно, ова 
музика може да послужи 
као основ за развијање 
технике пјевања - рекао је 
професор Горан Вулета. 
- Ми знамо да морамо има-
ти пуно стрпљења с људи-
ма који се никада нису ба-
вили музиком, који никада 
нису пјевали у хору и који 
не знају ноте. Сви су пуни 
елана и брзо уче програм, 

који ми за сада прилагођа-
вамо почетницима. Када 
будемо дошли до такми-
чења, наравно да ћемо 
имати посебан програм. За 
сада радимо нешто што ће 
бити интересантно нашим 
суграђанима - додала је 
професор Анета Шурлан. 
Пробе су сваког радног 
дана, осим сриједе. Због 
бројног чланства, при-
морани су да се дијеле у 
више група, у складу са 
прописаним епидемио-
лошким мјерама, јер још 
увијек немају  властити 
простор за рад.
- Захваљујем се протоје-
реју Драгану Хрваћанину 
који нам је уступио про-
сторије СПД “Вила”, јер 
још увијек немамо своје. 
Искрено се надам да ће 
ускоро и то бити ријешено. 
Постоји обећање Градс-
ке управе да ће нам бити 
додијељена адекватна 
сала за рад нашег хора. 

Тиме бисмо добили одлич-
не услове за формирање 
репрезентативног хора, 
којим ће наш град да се 
поноси - рекао је Новако-
вић. 
Изнад свега, битна је 
енергија ових људи који су 
окупљени око заједничке 
идеје: да Градски хор При-
једор буде препознатљив 
и да има своју будућност. 
Њихова врата су и даље 
широм отворена за све 
који желе да буду дио ове 
распјеване дружине. 

Са радом почео Градски хор Приједор
РАМЕ УЗ РАМЕ, 

ПРОФЕСИОНАЛЦИ И АМАТЕРИ 

Поводом 16. октобра, 
Међународног дана хране, 
представници Земљорад-
ничке задруге “Кооперати-
ва” Приједор уручили су 
корисницима Удружења 
“Невен” одређене коли-
чине јабукe и природних 
сокова из властите про-
изводње. Далибор Јовић, 
представник ”Кооперати-
ве”, истакао је да је жеља 
Управног одбора била да 
се лицима са посебним 
потребама у Удружењу 
“Невен” донирају јабуке и 

природно цијеђени соко-
ви који су произведени од 
поткозарског воћа. Весна 
Берић, предсједница Удру-
жења “Невен”, захвалила 
се на производима које 
су добили од приједорс-
ке “Кооперативе”. Она је 
подсјетила да Дневни цен-
тар овог удружења има 37 
корисника, али да је број 
њихових чланова далеко 
већи.
- Имамо 380 чланова од 
којих је велики број непо-
кретан и борави у кућама. 

Неке породице имају по 
двоје дјеце са посебним 
потребама. Трудимо се 
да помогнемо свима, како 
активнима који посјећују 
Дневни центар, тако и они-
ма који су због болести 
везани за кућу - рекла је 
Берићева.
Она је истакла да је Удру-
жење “Невен” кроз свој 
рад са лицима са посеб-
ним потребама увело рад-
не терапије, што се пока-
зало веома успјешним.    

П. Ш.  

Воће и сокови 
за Удружење “Невен”

ПРИПРЕМЕ ЗА ИЗРАДУ 
МОНОГРАФИЈЕ 

О ЦРКВИ
 У МАРИЋКОЈ

Национални споменик Босне и Херцеговине 

Приједор је, између осталог, град музике и 
пјесме. Као и у другим областима умјетности, 
и у овој имамо чиме да се похвалимо. Оно на 
шта с правом можемо да будемо поносни је-
сте дуга традиција хорског пјевања. С циљем 
његовања те традиције, прије неколико мјесе-

ци основан је јавни Градски хор Приједор, који 
је већ окупио бројне чланове 

М. Шодић 

Аљоша Новаковић: 
Задовољство је 
радити са овим 
људима

Горан Вулета и Анета Шурлан: 
За почетак довољно да се савлада техника пјевања  

Спојила их љубав према музици 



12. 23. октобар 2020. “Козарски вјесник”

СпортСпорт

Припремиo: З. Јелић

КУП БиХ: ПЕНАЛИ КОБНИ ЗА „РУДАР“
„Звијезда 09“ избацила је 
„Рудар Приједор“ из Купа Бос-
не и Херцеговине. У регулар-
ном дијелу меча осмине фина-
ла, који је одигран у Приједору, 
није било голова. Приступило 
се извођењу једанаестераца, 
у којем је екипа из Етно села 
Станишићи имала више среће, 
будући да су четири пута за-
тресли мрежу „Рудара“, а до-
маћа екипа погодила је само 
три пута. Бунић, чувар мреже 
„Звијезде 09“, одбранио је два 
пенала. Пласман у четртфина-
ле је велики успјех, нарочито 
јер је од 17 играча „Звијезде 09“ 
било 14 млађих од 21 године, 
оцјена је тренера Младена Об-
реновића.
- Момци су дали свој макси-
мум, и све честитке за пласман 
даље. Ми се окрећемо Првој 
лиги РС и утакмици за „Бор-

цем“ из Козарске Дубице, јер 
нам је то приоритет. Похвале 
и за „Рудар“, јер је то страшно 
добра екипа, вођена тренером 
са којим сам имао добру са-
радњу - рекао је Обрадовић.
Шеф Стручног штаба „Рудар 
Приједора“ Борис Савић чести-
тао је „Звијезди 09“ и пожелио 
срећу у наредној фази такми-
чења. Што се тиче утакмице, 
Савић сматра да је било неко-
лико изгледних ситуација које 
су морале да се ријеше на дру-
ги начин.
- Знали смо да ће противник иг-
рати у комбинованом саставу, 
па смо и ми на терен изашли 
са пар играча који нису почели 
утакмицу у „Подрињу“. То нам 
овај пут није успјело. Ствар 
које ме јеко иритира је стање 
терена, који не дозвољава да 
се игра другачији фудбал. То 

тјера на прилагођавања, а кад 
се нечему прилагођавате, пре-
пуштени сте фактору среће - 
изјавио је Савић.
Он је напоменуо да је очиглед-
но да нешто не функционише и 
кад је у питању извођење једа-
наестераца.
- Из Купа РС смо испали на пе-
нале од „Леотара“. Сад смо из 
Купа БиХ испали на пенале, па 
смо промашили пенал против 
„Дрине“, па против „Жељезни-
чар Спорт Тима“. Из 11 пенала 
ми смо постигли пет погодака. 
То више нема везе са срећом, 
то је чист квалитет. Квалитет 
је узети лопту и дати гол. И то 
сам рекао играчима - рекао је 
Савић. 
Он је напоменуo да се окрећу 
Шампионату Српске и суботњој 
утакмици за „Козаром“.

Фудбалери „Омарске“ са 
2:1 славили су против „Сло-
боде“ из Мркоњић Града, у 
утакмици 11. кола Друге 
лиге Републике Српске - 
група Запад. Омаршчани 
су добро искористили до-
маћи терен, а до водства 
долазе већ у седмој минути 
сусрета. Стријелац је био 
Бранко Росић. Овим је Ро-
сић додатно учврстио своју 
позицију на врху листе 
стријелаца у групи Запад, 
са 12 постигнутих погодака. 
Гости су успјели да изједна-

че у 29. минути, голом Вуч-
ковића. „Омарској“ је побје-
ду донио капитен Крецељ, 
који је главом прослиједио 
лопту иза леђа голмана 
Ратковића. Након ове утак-
мице „Омарска“ и даље 
заузима прву позицију на 
табели са 26 бодова. У на-
редном колу „Омарска“ ће, 
у комшијском дербију, од-
мјерити снаге са „Брдом“ 
које је у 11. колу поражено 
од стране екипе „Челинца“ 
резултатом 2:1.

ФК „Омарска“ - ПАЛА И „СЛОБОДА“

АК „Приједор“
СЕРИЈА ДОБРИХ 

РЕЗУЛТАТА

Атлетичари „Приједора“ иза себе имају низ добрих 
резултата. Тако су протекле суботе наступали на 
Првенству Републике Српске за јуниоре и цицибане, 
на којем је Анастасија Удовичић освојила прво мјесто 
у трци на 600 метара, а Сара Дешић је била друга 
у трци на 2.000 метара. Само дан раније, приједор-
ски атлетичари наступали су на 21. Међународној 
уличној трци „Прњавор 2020“. Укупно је наступило 
30 такмичара „Приједора“, а освојили су десет ме-
даља. Aнaстaсиja Удoвичић oсвojилa je првo мjeстo 
зa срeдњe шкoлe, док је Ивaнa Кнeжeвић била 
трећа у овој конкуренцији. Сaрa Дeшић освојила је 
првo мjeстo за 8. и 9. рaзрeде, а Maja Дрљић другo 
мjeстo, док је Aлeксaндaр Крнeтa био први у трци за 
8. и 9. рaзрeде. Mилa Рajлић заузела је трeћe мjeстo 
за 4. и 5. рaзрeде, Mилaн Крнeтa трeћe мjeстo 4. и 
5. рaзрeди, Mилe Гњaтић треће мjeстo први рaзрeд, 
Нaђa Сaмaрџиja, треће мjeстo 2. рaзрeд, те Унa Eћим 
друго мјесто у трци цицибaна. Већ овог викенда АК 
„Приједор“ путује у Тузлу, на Појединачно првенство 
БиХ у кросу.

Рукoмeтaшицe „Mирe“ у 
трeћeм кoлу Прeмиjeр 
лигe БиХ изгубилe су нa 
гoстoвaњу у Љубушкoм рe-
зултaтoм 31:30. Eкипa „Из-
виђaчa“ je дo пoбjeдe, у oвoj 
рeзултaтски тиjeснoj утaк-
мици, дoшлa дoслoвнo у 
пoсљeдњим трeнуцимa су-
срeтa и тo сa линиje пeнaлa. 
У пoсљeдњим сeкундaмa 
нa сeмaфoру je билo 30:40, 
aли дoмaћoj eкипи дoсуђeн 
je сeдмeрaц, a сигурнa je 
билa Maриja Бoрaс.
- Кoд рeзултaтa 30:30, нa 
минут дo крaja, имaли смo 
лoпту. Душкa Tинтoр гaђaлa 

je гoл, пoгoдилa стaтиву, 
лoптa je oндa ишлa сaмoм 
линиjoм гoлa, aли нa крajу 
ниje ушлa. Tу бaш нисмo 
имaли нимaлo срeћe. Oндa 
су прoтивницe крeнулe у 
кoнтру, jeднa игрaчицa je 
искoчилa и судиja je свирao 
пeнaл - прoкoмeнтaрисao je 
мeч трeнeр „Mирe“ Дaркo 
Глигoрeвић. 
Oн je дoдao дa сe циjeлo 
вриjeмe игрaлo гoл зa гoл, 
aли дa je нa крajу дoмaћи 
тим биo срeтниjи. У нaрeд-
нoм кoлу „Mирa“ нa свoм 
тeрeну дoчeкуje мoстaрку 
„Кaтaрину“.

Прoтeклoг викeндa пoчeлa 
je нoвa сeзoнa у Првoj 
лиги Рeпубликe Српскe 
зa кoшaркaшe. Кoшaр-
кaшки клуб „Приjeдoр 
Спaртaк“ биo je дoмaћин 
eкипи „Дринa Принцип“, у 
нaпeтoм мeчу кojи су гo-
сти дoбили рeзултaтoм 
104:100. Првa чeтвртинa 
припaлa je „Дрини“ (19:23). 
Нa пoлувриjeмe сe oтишлo 
сa 41:45 нa сeмaфoру. У 
нaстaвку сe игрaлo кoш зa 
кoш, тaкo дa трeћу чeтвр-
тину гoстуjућa eкипa дoбиja 
сa сaмo jeдним пoeнoм 
прeднoсти (65:66). У чeтвр-
тoj чeтвртини „Приjeдoр 
Спaртaк“ дoлaзи дo вoдст-
вa, aли у сaмoм финишу 

„Дринa“ дoлaзи дo изjeд-
нaчeњa (84:84). Зaтим сe 
приступилo прoдужeцимa, 
a први je тaкoђe зaвршeн 
нeриjeшeним рeзултaтoм 

(92:92). Нa крajу je „Дринa“ 
имaлa вишe срeћe и дoшлa 
дo пoбjeдe сa чeтири 
пoeнa прeднoсти. Tрeнeр 
„Приjeдoр Спaртaкa“ ниje 

нeзaдoвoљaн oним штo су 
њeгoви кoшaркaши пoкaзa-
ли у првoм кoлу.
- Eкипa „Дринe“ истaклa je 
aмбициje дa жeли висoк 
плaсмaн, дoвeли су нeкa 
пojaчaњa из Србиje. Ми 
имaмo дoстa пoдмлaђeн 
сaстaв у oднoсу нa прoшлу 
сeзoну. Другa смo нajмлaђa 
eкипa у Шaмпиoнaту. 
Рeлaтивнo сaм зaдoвoљaн, 
aли oстaje жaл штo нисмo 
дoбили меч, jeр имaли смo 
прилику, aли штa je ту je - 
рeкao je Пaлaлић.
Нaрeдни прoтивник при-
jeдoрским кoшaркaшимa 
бићe билeћки „ХEO“.

КК “Приjeдoр Спaртaк” 
НAПET MEЧ ЗA ПOЧETAК СEЗOНE

ЖРК “Mирa” - MИНИMAЛAН ПOРAЗ OД “ИЗВИЂAЧA”

 АК „Приједор“ у Прњавору

Одлични на Шампионату РС
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Дана 24.10.2020. навршава се 40 
тужних дана од смрти нашег драгог

ВЛАДЕ КОВРЛИЈЕ
(1940 - 2020)

Тога дана одржаћемо четрдесетод-
невни помен на гробљу Пашинац 
у 11 часова те позивамо родбину и 
пријатеље да нам се придруже.

Захвална породица
14194

Сјећање на наше драге 
родитеље

Чувају вас од заборава син 
Брацо и кћерка Милка Грбић са 

породицама
(001)

РАДОМИР 
(1986 - 2020)

ЈЕВТИЋ

ДРАГИЦА 
(1999 - 2020)

Дана 29.10.2020. 
навршава се тужна 

година откако ниси са 
нама, наш драги

ДУШАН Мане 
ГРУБИЋ

По добром ћемо те памтити, са поносом 
спомињати, од заборава у срцима чувати.
Супруга Боса - Сеја, кћерке Каранфила и 
Јасна са породицама

20/20

Четири тужне и болне 
године за вољеним 

братићем

ЈАНКОМ 
МИЛУТИНОВИЋЕМ

Тужан сам, тужна је моја породица. Вјечна ти 
слава и хвала.

Стриц Сретко с породицом
14198

На основу члана 55, 56 и 57 Закона о високом образовању, 
члана 77 Статута ВУБ-а и Одлуке Сената, в.д. директор 
расписује

К О Н К У Р С
                                           

 За избор ДИРЕКТОРА Високе школе за услужни 
бизнис Источно Сарајево, Соколац, са пуним радним 
временом на мандатни период од 4 (четири) године.

 Поред општих услова за заснивање радног односа, 
који су прописани Законом о раду, кандидат мора да 
испуњава и следеће посебне услове:

•	 да је запослен са пуним радним временом 
на Високој школи за услужни бизнис Источно 
Сарајево, Соколац,  

•	 да је у звању професора високе школе,  

•	 да посједује организационе способности и
•	 да није правоснажно осуђиван за кривично 

дјело у обављању службене дужности.

 Конкурс је отворен 10 дана од дана објављивања у 
средствима јавног информисања.

 Молбе са доказима о испуњавању услова конкурса 
слати на адресу: Висока школа за услужни бизнис Источно 
Сарајево - Соколац, Цара Лазара б.б. (за конкурс)

 Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

                                                                                        
                                                        в. д директор 
       Др Огњен Бакмаз

Тужно сјећање на вољеног брата

РИСТУ КОВАЧИЋА
Из Брекиња

(25.10.2013 - 25.10.2020)

Гледам небо пуно звијезда како се роје, 
као да једна другу тражи, а ја се питам под којом је звијездом мој 
брат најдражи. Почивај у миру.
Сестра Зора Шукало 14185

Дана 16.10.2020. у 86. години живота 
преминула је наша драга

МИРА РАДИВОЈАЦ
(1934 - 2020)

Живјећеш вјечно у нашим срцима.
Ожалошћени: супруг Љубан, кћерка Љубица, унуци Зоран и 
Слободан и зет Душан 22/20

Вирус корона послао је за пола године више од 8.000 радника у Српској на боловање, због 
чега су фирме, посебно оне из прерађивачког сектора, према ријечима послодаваца, претр-
пјеле велику штету. Према подацима Фонда здравственог осигурања РС, од појаве вируса 
корона у Српској, највише запослених због изолације са посла је одсуствовало у јулу и авгу-
сту, а најмање у марту и мају.

- Боловање због изолације подразумијева и изолацију усљед заразе вирусом корона, као и 
због контаката са зараженим. Такође, радници могу да буду у изолацији и из неких других 
разлога, невезано за вирус корона, те је могуће да у наведеним подацима има случајева 
изолације и из других разлога, али тај број је незнатан - истакли су у Фонду.
Додали су да плате за боловања до 30 дана исплаћује послодавац, док за дужа одсуства са 
посла накнада радницима иде на терет Фонда здравства. 
- У складу са Правилником о остваривању права на накнаду плате за вријеме привремене 
неспособности за рад, прописано је да се висина накнаде плате коју обезбјеђује послодавац 
одређује у висини од 70 до 90 одсто од основа, у складу са општим актом послодавца. Виси-
на накнаде плате коју обезбјеђује Фонд износи 90 одсто у случајевима када је боловање дуже 
од 30 дана узроковано изолованошћу као клицоноше, укључујући и изолацију због корона 
вируса - подсјетили су у Фонду.
Предсједник Уније удружења послодаваца РС Саша Тривић рекао је да су од надлежних за-
тражили да им се рефундира дио боловања за оне који нису заражени, али су због контакта 
са “ковид” позитивним морали бити кући.
- Фирме, посебно оне које се баве производњом, трпе огромну штету због одласка великог 
броја здравих радника у изолацију и још на све то морају да им исплаћују плате. То није у 
реду - категоричан је Тривић. Он је нагласио да је једино позитивно у овој причи то што је 
током епидемије вируса корона смањен број боловања из других разлога. 

Глас Српске

ОГЛАШАВАЈТЕ
У КОЗАРСКОМ

ВЈЕСНИКУ

Корона послала више од 
8.000 радника на боловање
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Дана 27.10.2020. навршава се година 
дана од смрти наше вољене мајке и баке

БОГДАНКЕ ЈАЊИЋ

Успомену на тебе, твој лик и доброту чу-
ваћемо заувијек у нашим срцима.
Твоји: син Зоран, кћерка Зорица, снаха Божица, зет Дражен, 
унучад Милан, Дејан и Николина 14195

Дана 18.10.2020. годи-
не престало је да куца 
племенито срце наше 
мајке и баке

ЈЕЛКЕ (Стево) 
ТОПИЋ

Рођ. Штрбац
(1939 - 2020)

Заувијек ћеш остати у срцима твојих 
најмилијих.

Кћерке Слађана и Бранка, унучад: Ирина, 
Роман и Ђорђе и зетови Авдо и Зоран 

14200

Дана 25.10.2020. навршава се седам година 
откад нас је напустила наша вољена

МИРА АНЂИЋ
(1946 - 2013)

Драга наша, оставила си велику празнину, али 
сјећање на тебе не блиједи.
Супруг Ђуро, син Обрад и кћерке Рада и Нада 
са породицама 14186

Дана 25.10.2020. године навршава се 
најтужнија година откако није са нама наша 

драга кћерка и сестра

МИЛИЦА ШОРМАЗ
Најдража наша, душо наше душе, тешко 
је живјети овај живот без тебе. Боли ова 
празнина што си нам оставила за собом. 
Боли што своје најљепше снове још ниси 
успјела пожељети. Нека те у тишини вјечног 
мира прати наша љубав, јача од времена и 
заборава. Воле те бескрајно и заувијек мама 
Гордана, тата Бранислав и брат Марко.
Годишњи помен ће се обавити у недјељу, 
25.10.2020. у 11 часова.

14196

Тужно сјећање

МИЛИЦА 
ШОРМАЗ

Мила наша, најдража наша, недостајеш нам, 
недостају твоји загрљаји, твој смијех, твоја 
љубав... Недостајеш нам превише... Заувијек 
си у срцу твоје баке Невенке и тетке Бране 
са породицом 14196

С тугом и болом 
сјећамо се наше драге

МИЛИЦЕ 
ШОРМАЗ

(1996 - 2019)

Стрина Ранка и браћа Жељко и Зоран са 
породицама

14188

Дана 12.10.2020. у 85. години живота, 
заувијек нас је напустио наш вољени 
супруг, отац, деда и свекар

СТЕВО (Стеве) ПАВИЋ
(10.4.1935 - 12.10.2020)

Драги наш деко, вољени никад не умиру, 
тако ћеш и ти заувијек живјети у нашим срцима.
Твоји најмилији: супруга Десанка, син Саша, кћерка Гордана, 
унуке Катарина, Ивана и Николина и снаха Светлана 14184

Дана 27.10.2020. навршавају се двије 
године од смрти нашег вољеног

РАЈКА МИОДРАГА

Драги Чича, хвала ти за сву љубав, 
доброту и топлину којом си нас 
обасипао. Вјечно ћемо те се сјећати.
 
Твој синовац Драган са породицом

14191

Дана 25.10.2020. навршавају се двије 
године од смрти нашег вољеног мужа, 
оца, свекра и дједа

РАЈКА МИОДРАГА

Вријеме пролази, а туга и бол у нашим срцима заувијек остају. 
Твоји најмилији: супруга Добрила, синови Зоран и Горан, снаха 
Јелена и унук Лука 14202

У суботу 24.10.2020. године навршиће се 
40 дана откако се наша добра мајка

ОЛГА ЧУЛИЋ
(1931 - 2020)

преселила из своје доброте у наша срца. Чувамо је љубављу и 
сјећањем.
Њени најмилији 14201

ЗАХВАЛНИЦА

Посебно се захваљујемо породици Муд-
ринић, доктору Тихомиру Матијашу, се-
стри Азри и цјелокупном особљу Дома 
„Тара“ који су нам помогли у најтежим 
тренуцима!

Захвална породица Павић
14184

Навршава се 40 дана 
од смрти наше сестре

ОЛГЕ ЧУЛИЋ

Драга наша вољена сестро, сваки дан је све 
тежи без тебе, знала си колико те волимо, али 
никад нећеш сазнати колико нам недостајеш.
Твоје сестре: Мирјана, Јелица, Ковиљка и 
Ленка

14203
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Дана 25.10.2020. године навршава се 
година дана откад није са нама наш

МЛАДЕН 
МИОДРАГОВИЋ

Био си и остаћеш заувијек наш 
свјетионик.

Супруга и дјеца 14190

Дана 24.10.2020. навршава се 40 тужних дана од 
смрти драгог нам оца и дједа

ГОЈКА ВЕЈНОВИЋА
(1940 - 2020)

У суботу, 24.10.2020. године у 10.30 часова одржаћемо 
помен на Градском гробљу у Приједору те позивамо 
родбину, пријатеље и комшије да нам се придруже.
С љубављу и поштовањем, чуваћемо те од заборава.
Ожалошћени: супруга Драгица, синови Александар и 
Горан са породицама 14178

Дана 24.10.2020. године навршавају се три 
године откад нас је напустио наш драги и никад 

прежаљени

МИРОСЛАВ МИШО 
КНЕЖЕВИЋ
(1965 - 2017)

У суботу, 24.10.2020. у 10.30 часова посјетићемо 
његову вјечну кућу на гробљу Пашинац. Драги наш 
Мишо, пролазе године, а туга и празнина остају у 
нашим срцима. Свјесни смо истине да ниси са 
нама, али исто тако знамо да си оставио трагове 
који се не бришу, рану која једанко боли и сјећања 
које никада не блиједе. Заувијек ожалошћени: 
родитељи Славко и Мирка, сестрa Сања и снаха 
Слађа са породицама 14193

Дана 24.10.2020. године навршавају се 
три године откако није с нама наш вољени

МИРОСЛАВ - МИШО 
КНЕЖЕВИЋ
(1965 - 2017)

Већ три године, сваки нови дан доноси 
неке ситнице које нас подсјећају на тебе: 
неки осмијех, неки покрет, нека пјесма коју 
одслушаш до краја са осмијехом, али кроз 
сузе. Волимо те животом, недостајеш нам 
љубављу.
Твоји: Сања, Милијан и Анђела

14192

Дана 28.10.2020. навршава се девет 
година од страдања у саобраћајној 
несрећи нашег драгог

СИНИШЕ САГАНОВИЋА
(1999 - 2011)

Туга и бол за тобом не могу те вратити, али сјећање на тебе и 
твој осмијех дјечачки, вјечно ће трајати.
Твоји: мама, брат, тата и бака 14197

Дана 22.10.2020. 
навршава се 27 година 

откако није са нама 
наша драга

СЊЕЖАНА 
ПУЂА

Сваки нови дан буди сјећање на тебе. 
С љубављу, твоји: тетка Биљана, тетак 
Раденко, браћа Саша и Бобо

14183

Посљедњи поздрав драгом

ГОЈКУ ВЕЈНОВИЋУ

Од Ступар Драгана и Дарка (Брице)
14189

Дана 22.10.2020. 
навршава се 27 тужних 
година откако није са 
нама наша вољена 

кћерка, сестра и унука

СЊЕЖАНА 
ПУЂА

(1985 - 1993)

Драга наша Сњежо, сваки дан си у мислима 
нашим, док туга за тобом остаје заувијек у 
нама. Вјечно ожалошћени твоји родитељи 
Раденко и Станка, твоја сестра Татјана и 
бака Радана 21/20

Дана 28.10.2020. године 
навршава се девет година 

од страдања у саобраћајној 
несрећи

СИНИШЕ 
САГАНОВИЋА

(1999 - 2011)
Вјечно ћеш бити у нашим 
срцима. Твој дјед Гојко, 
стричеви Миодраг и Драган 
са породицом 14199

Тужно сјећање

СИНИША 
САГАНОВИЋ

Не постоји утјеха ни 
заборав, само бескрајна 
празнина, туга и сјећање. 
Увијек ћемо те вољети и за 
тобом туговати. Твоја тетка 
Љерка, тетак Јанко, брат 
Душко, сестра Душица са 
породицама 14199

Тужно сјећање

СИНИША 
САГАНОВИЋ

(28.10.2011 - 28.10.2020)
Не постоји вријеме које 
може излијечити ране за 
тобом. Постоје срца која 
стално пате и празнина коју 
нико не може попунити осим 
тебе.
Твој отац Радослав и брат 
Ђорђе 14199
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ОДБОРНИЧКА ЛИСТА ГО 
ДЕМОКРАТСКОГ НАРОДНОГ САВЕЗА ПРИЈЕДОР

Миленко Ђаковић
 дипломирани 
инжењер машинства

Прим. др Славица Поповић
специјалиста педијатар и 
породични љекар

Златко Ритан
дипломирани инжењер 
архитектуре

Оливера Брдар - Мирковић
професор српског језика и 
књижевности

Др Горан Предојевић
спец. интерне 
медицине и субспец. 
гастроентерохепатолог

Валентина Совиљ
мастер професор 
њемачког језика

Драган Ромчевић
магистар шумарских наука

Дренка Башић
управни техничар

Игор Јаворић
дипломирани економиста

Биљана Малбашић
дипломирани економиста

Бране Радановић
виши хемијски 
техничар

Огњен Обрадовић
дипломирани правник

Младен Радишић
дипломирани економиста

Сандра Кусоњић
 дипломирани санитарни 
инжењер

Далибор Лајић
дипломирани инж.спец. 
рачунарства и информатике

Милена Марић - 
Цигановић
прехрамбени технолог

Јадран Рашић
мастер економије

Зора Марјановић
магистар психологије

Борислав Бојић
економиста

Славица Варсаковић
професор разредне 
наставе

Бојан Врањеш
 електротехничар

Милена Пејић
професионални 
угоститељ

Радован Ђаковић
дипломирани инжењер 
шумарства

Рада Растока
медицински техничар

Драгомир Радановић
саобраћајни техничар, 
пензионер

Далибор Јовић
економиста

Др Бојан Радуловић
доктор медицине 
и специјализант 
абдоминалне хирургије

Татјана Марчетић
дипломирани 
васпитач 

Др Дејан Драгишић
доктор медицине, 
специјализант 
оториноларингологије

Радован Романић
економиста

Дејан Здјелар
средња стручна спрема

Дијана Шобот
дипломирани 
политиколог

Ранко Јаковљевић
инжењер машинства

Дејан Карлица
професор историје и 
латинског језика

Ведрана Згоњанин 
дипломирани медицинар 
здравствене његе


