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ДРИНИЋ ПРИЈЕДОР

НОВО У

ПРИЈЕДОРУ

ДОМ ЗДРАВЉА ПРИЛАГОДИО РАД 
ЕПИДЕМИОЛОШКОЈ СИТУАЦИЈИ

Приједорски Дом здравља 
прилагодио је рад тренутној 
епидемиолошкој ситуацији. 
Сви који имају респиратор-
на обољења, треба да се 
јаве у амбуланту породичне 
медицине у Орловачи, која 
ради у двије смјене, напо-
миње Славица Поповић, 
директор Дома здравља. 
Ковид амбуланта је, као и 

раније, на Уријама. 
 - Омогућили смо лабораторијско узорковање крви, да бисмо 

на неки начин смањили кретање пацијентима. Увезали смо 
Хигијенско-епидемиолошку службу са КОВИД амбулантом 

и амбулантом у Орловачи, тако да они свакодневно из-
вјештавају ХЕС о броју обољелих - истакла је она.

Остале службе Дома здравља раде као и досад. 

Фељтон Приједор некад (5)

ВЕЛИКИ ПОЖАР 
У ЈЕДНОЈ НОЋИ 
УНИШТИО СВЕ ШТО ЈЕ 
САГРАЂЕНО У 130 ГОДИНА

Леонардо Иванишевић

АК „Приједор“

ЈУНИОРКЕ 
„ПРИЈЕДОРА“ 
НАЈБОЉЕ У БиХ

ДАРОВАО КРВ 
199 ПУТА

У Приједору је у четвртак вирусом корона за-
ражено још 11 лица, подаци су Градског шта-
ба за ванредне ситуације. Од почетка епиде-
мије до јучерашњег дана, заражено је укупно 
436 лица. Тренутно је 118 лица позитивно, 
293 опорављено, а у посљедњих осам мјесе-
ци преминуло их је 25. У кућној изолацији је 
214 лица, до је 2.863 изашло из здравственог 

надзора. У Болници "Др Младен Стојановић" 
смјештена су 34 пацијента. Њих 26 је на Ковид-

одјељењу, од чега су два лица животно угрожена, 
три са тежом, а остали са средње тешком клинич-

ком сликом. Наредних дана се очекује завршетак 
радова на првом спрату Ковид-одјељења, наког 

чега ће на распологању имати 51 кревет за пацијенте, 
рекао је Миленко Ђаковић, командант Градског штаба 

за ванредне ситуације. У приједорским школама од 1. 
септембра до јучерашњег дана било је 15 обољелих прос-

вјетних радника и исто толико ученика. Опорављено је 10 
просвјетних радника и шест ученика. 

У ПРИЈЕДОРУ 
ТРЕНУТНО 118 

ЗАРАЖЕНИХ 

И РАДНИЦИ 
И РОДИТЕЉИ 
ЗА НАСТАВУ 
У ШКОЛАМА

Онлајн настава, проте-
клих дана, искристали-
сала је више проблема 
како за просвјетне рад-
нике, тако и за учени-
ке. Неки од њих су не-
довољна информатичка 
писменост ученика, 
техничке потешкоће и 
стављање квалитета на-
ставе у други план

Према најавама званични-

ка, ученици би требало да се 

врате у редовну наставу од 

понедјељка, 2. новембра
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Актуелно Актуелно

Милица Отковић, начелник Хигијенско-
епидемиолошке службе Дома здравља 
Приједор, рекла је да је пораст обоље-
лих резултат повећаног окупљања у за-
твореним просторијама, односно орга-
низовање свадби, рођендана и других 
прослава. Из ХЕС-а апелују на грађане 
који су позитивни на вирус корона, да 
пријављују контакте, како не би дошло 
до ширења вируса. 
- За разлику од самог почетка епиде-
мије у марту и априлу, у Хигијенско-
епидемиолошкој служби сад имамо 
проблем да грађани не пријављују кон-
такте. Не пријављују се први укућани, 
па кад сазнамо, ми их зовемо, а онда 
се потврди да јесу били у контакту. 
Евентуално након три до четири дана, 
кад се развију симптоми, грађани нас 
назову и кажу да су били у контакту с 
позитивном особом - рекла је Милица 
Октовић.
Приватна окупљања грађана у знатно 
већем броју, те несавјесни поједин-

ци који не поштују препоручене мјере, 
представљали су највећи проблем у 
претходном периоду, тврди Дарко Авра-
мов, шеф Одсјека Комуналне полиције. 
Комунална полиција ће у наредном пе-
риоду спроводити појачану контролу 
поштовања мјера Републичког штаба 
за ванредне ситуације, али и лица која 
су у самоизолацији. 
- За непоштовање прописаних мјера, 
за физичка лица предвиђена је новча-
на казна у износу од 100 КМ, а за прав-
на 1.000 КМ. Људи преко друштвених 
мрежа коментаришу да то није законом 
потковано. Јесте. Допуном у постојећем 
законском тексту, гдје јасно стоји став-
ка: за непоштовање прописаних мјера. 
Знамо да је, рецимо, ношење заштит-
не маске на отвореном једна од нових 
мјера коју је прописао Републички штаб 
за ванредне ситуације  - наглашава Ав-
рамов. 

До краја године очекује 
се коначан завршетак 
давно започете изградње 
канализационе мреже у 
насељу Јањића пумпа, 
коју су мјештани само-
иницијативно започели, 
али нису имали довољно 
средстава да је заврше. 
По завршетку послова на 
изградњи канализације, 
Град ће у овом насељу 
асфалтирати Крупску 
улицу и незавршени дио 
асфалта дијела Дејтонс-
ке улице. Обећање дато 
мјештанима насеља 
Јањића пумпа да ће 
Градска управа помоћи 
завршетак радова на из-
градњи канализационе 
мреже, биће испуњено, 
поручио је градоначел-
ник Приједора Миленко 
Ђаковић, који је  прису-
ствовао почетку радова 
на овом пројекту. Он је 
истакао да је град При-
једор, у сарадњи са Се-
кретаријатом за избјегла 

и расељена лица Репу-
блике Српске, обезбије-
дио средства за наставак 
реализације овог инфра-
структурног пројекта.
- Обезбиједили смо 
средства за наставак из-
градње канализационе 
мреже, с тим да је Град 
обезбиједио још 270.000 
КМ да бисмо завршили 
комплетну мрежу током 
ове и идуће године. За-
вршићемо и остатак ас-
фалтирања Крупске и 
Дејтонске улице, тако да 
ће овај дио насеља бити 
комплетно инфраструк-
турно ријешен - рекао је 
Ђаковић и додао да је 
из буџета Града пружена 
помоћ првим организато-
рима  овог посла који су 
ушли у материјалне про-
блеме пошто су изгубили 
парницу на суду и заду-
жили се.
- Ријеч је о сиромашним 
људима. Због тога смо 
жељели да им помогнемо 

и извучемо их из пробле-
ма у којима су се нашле 
њихове породице - рекао 
је Ђаковић.
Васиљ Стојановић, мје-
штанин овог насеља, 
захвалио се Градској 
управи на помоћи у рје-
шавању инфраструктур-
них проблема, а посебно 
оних везаних за изградњу 
канализационе мреже.
- Овом канализацијом 
ми ћемо обезбиједити 
прикључак за још 25 до-
маћинстава, а када завр-
шимо са примарном ка-
нализационом мрежом, 
биће омогућена даља 
израда инфраструктур-
них пројеката односно 
асфалтирање улица - ре-
као је Стојановић. 
За оба посла на тендеру 
изабрана је фирма “Ни-
скоградња Марјановић”, 
а рокови за извођење ра-
дова су по 45 дана. 

Корона вирус: ПРОСЛАВЕ 
И НЕПРИЈАВЉИВАЊЕ 

КОНТАКАТА КУМОВАЛИ 
ПОВЕЋАНИМ БРОЈКАМА

Онлајн настава изазов за просвјетаре и ученике

Настављени радови на 
завршетку канализације 
у насељу Јањића пумпа

Градоначелник Приједора 
Миленко Ђаковић потписао 
је уговоре са 11 представ-
ника привредних субјека-
та за додјелу подстицајних 
средстава за јачање конку-
рентности малих и средњих 
предузећа. Уговоре ће пот-
писати укупно 17 корисника, 
међу којима је Ненад Црно-
горац, сувласник Заједничке 
занатске  радње “Ивер тим”. 
Први пут је конкурисао за 
подстицајна средства, која 
ће искористити за куповину 
машине за лијепљење кант 
траке, вриједности 98.000 
КМ.
- Ово ми много значи, јер 
сам дио финансирао из 
властитих средстава, дио 
из кредита, а дио из подсти-

цаја које сам добио од Града 
Приједора и овог пројекта. 
Да није било ове донације, 
вјероватно не бих ни купио 
потребну машину - рекао је 
Црногорац. 
У посљедње двије године 
Град Приједор, у сарадњи са 
УНДП-ом, путем МЕГ пројек-
та, учествује у економској 
подршци малим и средњим 
приједорским предузећима 
са циљем подизања њихо-
ве конкурентности,  рекао 
је градоначелник Миленко 
Ђаковић. Захваљујући овом 
пројекту, у протекле двије го-
дине помоћ у набавци опре-
ме добило је 12, а ове годи-
не то ће бити 17 предузећа.
- На Пројекат се пријавило 
33 предузећа, 22 су испуња-

вала услове Пројекта, а три 
су због епидемије одустала, 
тако да очекујем да ћемо 
ове године помоћи 17 преду-
зећа. За први дио потписује-
мо уговор са 11 представни-
ка привредних субјеката. У 
подстицај ће бити уложено 
467.000 КМ,  гдје Град Прије-
дор издваја 200.000 КМ, што 
ће бити усмјерено у набавку 
машина, опреме и алата - 
рекао је Ђаковић. 
МЕГ пројекат је дио Про-
грама сарадње Швајцарске 
у БиХ са циљем побољ-
шања локалног система 
управљања развојем, а ре-
ализује га Развојни програм 
уједињених нација (УНДП 
БиХ).

Подстицаји за мала и средња предузећа
УГОВОРИ ЗА 17 КОРИСНИКА 

М. Шодић 

П. Ш.  

П. Ш.  

Због погоршане епидеми-
олошке ситуације, према 
одлуци Републичког штаба 
за ванредне ситуације, про-
теклих дана у школама РС 
поново је организована на-
става на даљину, међутим, 
просвјетни радници и уче-
ници су се због тога суочи-
ли са бројним проблемима 
Подсјетимо, Милорад До-
дик, српски члан Пред-
сједништва БиХ, рекао је у 
сриједу да наставу у школа-
ма треба вратити од поне-
дјељка, 2. новембра, како 
је и предвиђено. Истакао 
је да је потребно зашти-
тити ученике и наставно 
особље. Мјере привремене 
обуставе наставе су биле 
одговорне, а ђаке треба 
вратити у учионице и пре-
пустити локалним заједни-
цама да, сходно ситуацији, 
донесу одлуке на свом 
подручју, поручио је Додик. 
Претходно су се у јавности 
чуле примједбе на рачун 
онлајн наставе која је, по 
тврдњама просвјетних рад-
ника и родитеља, искриста-
лисала неколико проблема. 
Један од њих је недовољна 
информатичка писменост 
ученика. У отвореном пис-
му Друштва учитеља Ре-
публике Српске, упућеном 
ресорном министарству, 
наведено је да је квалитет 
наставе пао у други план. 
- Послије овако брзих об-
ука, колико је просвјетних 
радника оспособљено да 
користи све алатке које 
нам пружа “Офис 365”? По-

стављамо питање инфор-
матичке писмености наших 
ученика. Када они то по-
чињу да користе одређене 
техничке уређаје у школа-
ма, односно када изучавају 
информатику? Ми очекује-
мо од ученика узраста шест, 
седам, па до 10 година, ако 
причамо из угла учитеља, 
да буду информатички пис-
мени. Није крај проблему 
само да се уплати интер-
нет, много више проблема 
стоји из свега тога - тврди 
Марина Кнежевић, пред-
сједник Друштва учитеља 
Републике Српске.
Да је приликом извођења 
онлајн наставе ове сед-
мице било проблема, на-
рочито техничке природе, 
потврдио је Здравко Буди-
мир, предсједник Актива 
директора основних школа 
приједорске регије. Он је 
изразио наду да ће се епи-
демиолошка ситуација нор-
мализовати у што скорије 
вријеме, што подразумијева 
повратак ученика и настав-
ника у учионице. Онлајн на-
става била је велики изазов 
и стрес, како професорима 
и ученицима, тако и роди-
тељима, рекла је Вален-
тина Совиљ, предсједник 
Актива директора средњих 
школа приједорске регије. 
Просвјетни радници су до-
били домаћу задаћу да до 
ученика уредно стигне гра-
диво, при чему нова плат-
форма “Офис 365” није 
нимало једноставна за ко-
риштење, нагласила је Со-

виље-
в а .  
П р о б л е м а 
је било и у конекцијама те 
слању материјала. Штаб 
за ванредне ситуације 
града Приједора предло-
жио је Републичком штабу 
да преиспита закључак о 
обустављању наставе у 
просторијама основних и 
средњих школа у РС, ува-
жавајући специфичност и 
епидемиолошку ситуацију 
у јединицама локалне са-
моуправе у Српској. У више 
локалних заједница у Репу-
блици Српској, родитељи 
су организовали мирне 
протесте и потписивање 
петиције којом захтијевају 
од Републичког штаба за 
ванредне ситуације да се 
дјеца врате у редовну на-
ставу. 
Министар просвјете и кул-
туре РС Наталија Тривић 
рекла је да је опредјељење 
ресорног министарства 
да се покуша пронаћи нај-
бољи модел за организа-
цију наставе. У зависности 
од епидемиолошке ситуа-
ције у локалним заједница-
ма, најавила је Тривићева, 
могуће је да се дио наставе 
одвија онлајн. Искључива 
онлајн настава није нај-
боље рјешење у процесу 
образовања, али систем 
образовања не треба по-
сматрати одвојено од укуп-
не епидемиолошке ситуа-
ције, поручила је Наталија 
Тривић.

И РАДНИЦИ И РОДИТЕЉИ 
ЗА НАСТАВУ У ШКОЛАМА

Потписани уговори за подстицаје

М. Шодић 

Градоначелник увео извођаче у посао
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Шта је циљ Додикове најаве 
цијепања града Приједора, ства-
рањем наводне општине Омарс-
ка? Предизборни трик или сла-
бљење ДНС?
- Иницијатива за формирање општине 
Омарска добила је позитивно мишљење 
на 32. сједници Скупштине града При-
једора, одржаној 27. новембра 2019. 
године, са 19 гласова за, пет против и 
пет уздржаних. Након тога Влада Репу-
блике Српске била је дужна да формира 
комисију која ће размотрити иницијати-
ву и утврдити да ли ово мишљење има 
утемељеност у закону. Након тога, као 
приједлог Владе, иницијатива би ишла 
у процедуру у Народној скупштини. Нај-
више полемике код одборника бошњач-
ке националности изазвало  је то што 
су у елаборату овој општини припали и 
дијелови Козарца, Камичана и Кевљана. 
Грађани ове три мјесне заједнице изра-
зили су своје незадовољство и на демо-
кратски начин поручили да не желе при-
пасти будућој општини Омарска. Тада 
су упозорили да наведена иницијатива 
крши Европску повељу о локалној само-
управи, те да би све на крају могло за-
вршити и на Европском суду за људска 
права. Још тада сам упозорио да је прво 
требало ријешити питање око спорних 
територија између Омарске и Козарца. 
Сматрао сам да је  требало усагласити 
спорна питања, како међу комшијама не 
би остале неријешене ствари. Најавље-
но цијепање од стране Милорада Додика  
онда значи да су сва та питања ријеше-
на, мада мислим да на терену није тако. 
Да ли је у питању предизборни трик или 
слабљење ДНС-а? Шта год да је, онај ко 
то најављује, нека се даље брине 
о томе и о свему ономе 
што слиједи, ре-
цимо како 

формирати општину Козарац. Према 
изјавама предлагача ове иницијативе, 
основна идеја била је да се овим поку-
ша задржати становништво на подру-
чју Омарске, тако што ће се створити 
услови за бољи живот, нарочито млађе 
популације. Да ли ће то бити могуће от-
варањем још једног административног 
апарата без нових производних капаци-
тета и како и на који начин ће бити обез-
бијеђено пуњење буџета, на то ја данас 
не видим одговор.
Да ли Градска управа има ин-
формације о инвеститорима и 
извођачима радова на асфалти-
рању путева у новим насељима?
- До сада нисмо успјели сазнати ко је 
налогодавац и ко финансира извођење 
радова. Утврдили смо да је извођач фир-
ма из Приједора, „Приједорпутеви“. Иако 
није исправно поступљено и надлежни 
нису упознати о пословима који се раде, 
желим да поздравим инвеститоре овог 
корисног посла за грађане Приједора 
зато што су ови послови сигурно у инте-
ресу свих грађана који живе на овим про-
сторима и путују тим улицама. Очекујем 
да ћемо у наредном периоду утврдити ко 
је инвеститор, захвалити му се и лично и 
подузети одређене мјере које су у складу 
с тим, али нипошто нећемо заустављати 
корисне радове на подручју Приједора, 
иако наглашавам да би било у складу 
са прописима да су градоначелник и 
надлежни упознати са овим послови-
ма. Овим путем позивам „да-
родавца“ да настави 
и даље, мада 
и с т и -

чем да град Приједор ово није доживио 
у својој историји.
Како коментаришете изјаву Ми-
лорада Додика да ће локалне 
заједнице моћи напредовати 
само ако су интегрисане у струк-
туру власти на нивоу Републике?
- Има нешто што је, вјероватно, многим 
Приједорчанима тешко да гледају, а још 
теже да схвате. То се дешава управо 
ових дана. “Раштркали” су се министри 
из Владе по цијелој нашој Републици 
Српској и обилазе град по град, општи-
ну по општину и све „около коле“, а нико 
ни у најави да дође у Приједор. Шта су 
то Приједорчани скривили, коме су се 
то тако тешко замјерили да их сада сви 
заобилазе? Зар је политика важнија од 
потребе да се помогне реализација не-
ких пројеката које локална заједница не 
може сама да ријеши или није уопште у 
могућности да ријеши или није надлеж-
на да то ради. Шта се чека, питају се, да 
дође нека политички подобна гарнитура 
на власт па да онда крене њихов дола-
зак у Приједор са пуним устима обећања 
разних врста. Мислим да Приједорчани 
то нису заслужили. О томе ко је поли-
тички подобна власт, ипак ће одлучити и 
увијек одлучују грађани. И сама инсину-
ација да ће нека локална заједница на-
предовати ако је интегрисана у структуру 
власти на републичком нивоу, поража-
вајућа је за саму ријеч демократија или 
је то нека нова СНСД демократија.
Према ријечима предсједника 
Уједињене Српске, Ненада Сте-
вандића, Приједор има негативне 
рекорде од 2018. године по броју 
исељеног становништва. Каже да 
се иселило 1.700 људи. Ваш ко-
ментар?
- У оквиру страначке кампање долазе 
разни страначки званичници  овдје у 
Приједор и изражавају вјеровање да ће, 
избором њиховог кандидата, Приједор 
бити укључен у ред оних градова однос-
но локалних заједница које ће моћи да 
се, без било каквог застајања, у било којој 
области, крећу напријед онако како се 
креће цијела Република Српска. Стварно 
је невјероватно да се нешто овако отво-
рено може поручити, јер ако не изабере-
те праву страну, заостајање вам не гине. 
Приједор као „тринаесто прасе“ увијек је 
у раскораку са влашћу на вишим инстан-
цама. Народ гласа и бира, а они „одозго“ 
то треба да поштују. Међутим, Приједор 
је с тим суочен годинама уназад и нави-
као је да се сналази и ослања на соп-
ствене снаге. Стога је сваки напредак и 
свако признање за наше успјехе имало 
још већи значај. Без обзира што је Ненад 
Стевандић те ријечи изговорио у вријеме 
предизборне кампање, то га не оправда-
ва. Наиме, није у реду да неко ко је овдје 
био свега неколико пута, и то углавном 
у вријеме предизборне кампање и стра-
начких активности, даје такве оцјене и 
износи парцијалне податке. Тренд одла-
ска са ових простора, а притом мислим 
на цијелу Републику Српску и шире, не-
што је са чим се суочавају све ло-
калне заједнице. Мигра-
ције и потрага за 
бољим жи-
во-

том су наша стварност. Зашто свој два-
десетоминутни боравак у граду на Сани 
именовани политичар није започео по-
датком да је БиХ у прошлој години обо-
рила све рекорде када је у питању одла-
зак становништва на рад у иностранство, 
јер је, према званичним подацима, до-
маће тржиште напустило више од 15.000 
грађана који су добили радне дозволе за 
Словенију и Њемачку. Може ли то он да 
промијени доласком у Приједор, нагла-
шавајући број одлазака из овог града? 
Тек када се сагледа шира слика, може 
се схватити тежина проблематике и по-
мињати појединачно локалне заједнице. 
Многобројна су обећања серви-
рана грађанима у овом предиз-
борном периоду. Шта на ту тему 
мисли ДНС?
- Кампања се у актуелним епидемиолош-
ким условима преселила на друштвене 
мреже. Међутим, тиме није изгубила на 
мноштву обећања која пристижу са раз-
них страна. Тако они који су до јуче од-
лучивали о многим питањима, сада кри-
тикују и понављају непрестано да може 
боље. Није тајна да и ДНС води своју 
предизборну кампању, али она се, бар 
ми тако мислимо, не разликује од прет-
ходних. Иако нема трибина, ми имамо 
свакодневне сусрете са грађанима, огла-
шавамо се и ми на друштвеним мрежа-
ма, али се држимо нашег изворног слога-
на „Ријеч је ријеч“. ДНС није слагао када 
је говорио да не даје лажна обећања, да 
су му грађани на првом мјесту, очување 
природних ресурса, довођење страних 
инвеститора, побољшање положаја мла-
дих, пензионера, бољи положај борачке 
популације. Хтјели то многи признати 
или не, Приједор је током претходног пе-
риода добијао похвале са разних страна. 
Недавно је представник једног страног 
инвеститора на отварању погона у на-
шем граду рекао да су врло задовољни 
градом Приједором и градоначелником, 
да смо имали врло коректан однос и да 
смо од самог почетка били добар парт-
нер за сарадњу и понудили им руку при-
јатељства. Други гост нашег града на 
једној конференцији је истакао да је При-
једор средње развијена заједница, али у 
поређењу са неким развијенијим зајед-
ницама, због својих стабилних макроеко-
номских показатеља, има далеко бољу 
перспективу за даљи развој и даља ула-
гања. Дакле, треба само усмјерити снаге 
према правом циљу и не трошити енер-
гију бранећи се од измишљотина и не-
истина. У суштини, сви ми излазимо на 
изборе пред наше грађане и они имају 
завршну ријеч, јесмо ли радили добро и 
може ли то боље. На основу понашања 
појединих странака у посљедње двије 
године политичког дјеловања у Прије-
дору, тешко је очекивати поштену и фер 
кампању. Ми смо спремни за излазак 
пред наше грађане и једва че-
камо 15. новембар.

Миленко Ђаковић, градоначелник Приједора 
и носилац одборничке листе ДНС

ВЛАСТ, ИПАК, БИРАЈУ 
ПРИЈЕДОРЧАНИ

ДНС ће усмјерити снаге према правом циљу и неће трошити 
енергију бранећи се од измишљотина и неистина. Грађани имају 
завршну ријеч, јесмо ли радили добро и може ли то боље.
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Друштво

Министар унутрашњих послова 
Републике Српске Драган Лукач  
посјетио је Полицијску управу 
Приједор, гдје се састао са на-
челником Сретојом Вујановићем. 
Лукач је оцијенио да је стање 
безбједности на подручју овог 

града на задовољавајућем ни-
воу. Како истиче, општи кримина-
литет је у паду, а расвијетљеност 
кривичних дјела у порасту. То, 
према његовом мишљењу, значи 
да полиција добро обавља свој 
посао.

 - Када су у питању мигранти, и 
ту је стање под контролом, иако 
је било одређених прекршаја, 
које је полиција на вријеме санк-
ционисала и није дошло до веће 
ескалација на овом подручју - до-
дао је он.  
Да је ситуација са мигрантима 
под контролом, потврдио је и 
Сретоја Вујановић, начелник По-
лицијске управе Приједор. 
- Мигранти су у Крупи на Уни и 
Новом Граду били у близини 
међуентитетске линије, што је 
изазвало узнемиреност грађа-
на. Међутим, ангажманом Поли-
цијске управе Приједор и Мини-
старства унутрашњих послова 
РС, у потпуности смо ријешили 
тај проблем - рекао је Вујановић.
Лукач је, након Приједора, по-
сјетио општине Нови Град и Ко-
зарску Дубицу. Како каже, овакве 
посјете служе да би безбједнос-
на ситуација била на завидном 
нивоу.

Члановима Градске организа-
ције Савеза инвалида рада по-
дијељено је 20 пакета са основ-
ним прехрамбеним и хигијенским 
потрепштинама, а за њих 14 
обезбијеђена је и једнократна 
новчана помоћ у износу од по 
50 марака. Саво Ивковић, пред-
сједник ове организације, каже 
да су им средства у износу од 
2.000 марака, за пакете и новча-
ну помоћ,  додијељена на осно-
ву пројекта који су, и ове године, 
прослиједили Градској управи. 
- Пакете и новац дали смо нашим 
најугроженијим и болесним чла-
новима. Доста их је непокретно 
и не могу да дођу по помоћ, па 
муку мучимо како да им доста-
вимо пакете, попут једне наше 
чланице која живи 15 километара 
далеко, непокретна је, а пакет јој 
треба одвести. То и чинимо. За-
хваљујем се градоначелнику за 
помоћ, јер ове године због коро-
не нисмо могли ићи по фирмама 
које су нас раније помагале - на-
вео је Ивковић. 

Захвалан је Данку Малешевићу и 
хуманитарној организацији „Хлеб 
живота”, јер су ту кад год им не-
што треба, али и Градској органи-
зацији Црвеног крста, првенстве-
но због добровољног даривања 
крви која је повремено, приликом 
оперативних захвата, неопход-
на члановима Савеза инвалида 

рада. Пакету који је добио обра-
довао се инвалид  Бранко Тубин. 
- Пакет ми много значи у овој си-
туацији, а инвалидске пензије су 
релативно мале, тако да је свака 
помоћ добродошла - каже Тубин.
Градска организација Савеза ин-
валида рада има 573 члана.

НЕЗАПОСЛЕНОСТ 
НАЈВЕЋИ ПРОБЛЕМ 

СЛИЈЕПИХ И 
СЛАБОВИДИХ 

Незапосленост је највећи про-
блем слијепих и слабовидих 
особа у Приједору, речено је 
на конференцији за медије 
Међуопштинске организације 
Савеза слијепих. Ово нам је 
потврдила Јадранка Ружичић, 
дипломирани социјални рад-
ник, која након одрађеног при-
правничког стажа, безуспјеш-
но трага за послом. Тврди да 
друштво нема слуха, ни раз-
умијевања за особе са инва-
лидитетом, иако је доста њих 
који су радно способни. Нешто 
боља ситуација је у Бањалу-
ци, па се нада да ће и друге 
локалне заједнице слиједити 
тај примјер. 
- Похвалила бих Бањалуку, 
што се тиче запошљавања 
особа са инвалидитетом, па 
тако и слијепих и слабовидих 
особа. У Приједору је јако 
мало запослених. Посебно 
мислим на високообразоване 
особе са инвалидитетом, јер 
самим тим они су доказали 
колико могу, а с друге стране 
нема разумијевања за њих - 
додала је она.
Слађана Миљевић једина је 
од 170 чланова, колико броји 
Међуопштинска организација 
Савеза слијепих Приједор, 
која је запослена. Ради у Аген-
цији локалне демократије. 
Како каже, особе са оштеће-
ним видом далеко су посвеће-
није послу и потребно им је 
дати шансу за рад.
- Захваљујући сензибилитету 

представника из Италије, за 
које радим, успјела сам да се 
запослим. Иначе, мислим да 
би било јако тешко наћи запо-
слење у јавним и приватним 
установама у нашем граду, јер 
локална заједница нема слуха 
према особама са инвалиди-
тетом, нарочито према особа-
ма са оштећеним видом - твр-
ди Миљевићева.

Међуопштинска организација 
Савеза слијепих у Приједору 
основана је 1954. године. Чла-
нови организације захвални су 
Граду Приједору на подршци, 
јер се из буџета сваке године 
издвајају средства за одржа-
вање канцеларије те органи-
зације.

ЛУКАЧ: СТАЊЕ БЕЗБЈЕДНОСТИ У 
ПРИЈЕДОРУ ЗАДОВОЉАВАЈУЋЕ

М. З. 

Драгутин Родић, кандидат 
ДНС-а за градоначелника При-
једора, обишао је предузеће 
“Металмонт-Мијић”, како би се 
информисао о  стању у мета-
лопрерађивачкој индустрији у 
Приједору, њиховим потребама 
и плановима. 
- Приоритет политике ДНС-а је-
сте економија и запошљавање. 
Свијетли примјер доброг посло-
вања у металопрерађивачкој 
индустрији у Приједору, између 
осталих, је предузеће “Метал-
монт-Мијић” које се бави обра-
дом нерђајућег челика - рекао је 
Родић  додајући да га је у овом 
колективу интересовало какав 
је степен сарадње са Градском 
управом, да ли на том плану тре-
ба нешто побољшати, да би ова 
привредна грана напредовала.
- Мислим да у наредном периоду 

треба интензивирати ове облике 
сарадње. Нарочито ме је инте-
ресовао профил радне снаге у 
овако софистицираној произ-
водњи. Радника има и ријеч је 
о образованим радницима, али 
недостаје дио дипломираних ма-
шинских инжењера који би могли 
да осмишљавају производњу и 
да се кроз продуктивност  дође 
до најбољих резултата - казао је 
Родић.
Јадран Рашић, кандидат ДНС-а 
за одборника, рекао је да је “Ме-
талмонт-Мијић” једно од ријетких 
предузећа које успјешно послује 
у времену тешке кризе изазване 
пандемијом вируса корона.
- Као и сви остали који су везани 
за металопрерађивачку инду-
стрију, и овдје имају проблема са 
радном снагом, али надам се да 
ћемо у будућем периоду сазвати 

заједничке састанке са фирмама 
које се баве овом производњом. 
На њима ћемо договорити до-
датне едукације, заједно са Ма-
шинском школом, из које ће из-
лазити образовани млади људи 
који ће бити радо прихваћени у 
оваквим фирмама и на радним 
мјестима - рекао је Рашић.
Ово предузеће има потребу за 
високостручним кадровима ма-
шинске струке, што је и разлог 
да се размишља о идеји форми-
рања одсјека Машинског факул-
тета у Приједору, јер металска 
индустрија у овом граду није 
занемарљива, кажу у ДНС-у. 
Предузеће “Металмонт-Мијић” 
тренутно запошљава 73 радника 
, а како истичу, 90 одсто њихових 
производа одлази на инострано 
тржиште. 

Родић у посјети “Металмонту-Мијић”

П. Ш.  

Локални избори 2020

Б. Дакић

Стигла у правом тренутку
ИНВАЛИДИ РАДА ДОБИЛИ 

ПОМОЋ ГРАДА

Б. Дакић

Подијељена помоћ у ГО 
Савез инвалида рада

Слабовиде особе су посвећене послу
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Далибор Павловић, 
кандидат СНСД-а Приједор за градоначелника

– Ми смо овдје присутни 
и давали смо доста гаран-
ција, пратимо привредне 
субјекте и задовољство је 
што је ту и ИРБ. Намјера 
је да олакшамо почетак и 
развој бизниса – рекао је 
Радивоје Крчмар, дирек-
тор Гарантног фонда.
Од почетка године, Инве-
стиционо-развојна банка, 
само по основу стамбе-
них кредита, пласирала је 
50 милиона КМ, што је за 
надлежне показатељ да 
млади желе да остану у 
Српској.

Отварање филијала Гарантног фонда 
Републике Српске и Инвестиционо-развојне 

банке у Приједору од 01.01.2021.године – 
снажан сигнал подршке развоју ове регије

„Могу слободно да кажем, да је на моју молбу, а у складу са пословањем ових предузећа отварање 
њихових филијала у нашем граду Приједору од 01.01.2021.године. Без раста инвестиција није могуће 
обезбиједити привредни раст,  нити побољшати привредни амбијент, као ни очувати постојећа радна 
мјеста, а ни створити услове за нова. Приоритети неопходни за одржив и убрзан економски раст су 
повећање конкурентности привреде, боље пословно окружење, реструктурирање привреде, посеб-

но јавног сектора, боља заштита домаће привреде и подстицање инвестиција. 
Морам ставити акценат на то да су Инвестиционо–развојна банка (ИРБ) и Гарантни фонд РС стуб развоја и подршке привреде 

свих градова Републике Српске. 
ИРБРС се поставила као стуб развоја и подршке привреди Републике Српске. Профит није био на првом мјесту, већ подршка очувању 
радних мјеста и даљи развој привреде.

● Отварањем пословница ИРБ-а и Гарантног фонда, биће олак-
шана процедура корисницима њихових услуга из цијеле ре-
гије – то је лакши пут до информација, подношења захтјева 
али и доласка до новчаних средстава ИРБ-а.

– Град Приједор ће добити једну изузетну институцију која је стуб развоја Ре-
публике Српске већ годинама, која је регулатор самог тржишта и која је самим 
својим доласком у Приједор послала јасну поруку да ће снажно подржати 
овај крај и ову регију – истакао је Дражен Врховац, в.д. 
директора ИРБ Републике Српске.

Локални избори 2020

Придржавајући се одлуке Главног изборног штаба СНСД-а прекидамо са јав-
ним окупљањима у кампањи, осим инфо штандова у центру града, гдје ће се 
дијелити промотивни материјал наших кандидата, уз поштовање свих епи-
демиолошких мјера, а апелујемо и на друге политичке партије да примењују 
исте мјере.
„Одборничка  листа СНСД је листа младих остварених људи, који имају жељу 
да остану у граду Приједору и својим ангажовањем у политици допринесу да 
град Приједор буде боље мјесто за живот“, изјавио је шеф Изборног штаба 
Гро СНСД Приједор Драгослав Кабић. 

● За привреднике је 
значајно и отварање 
канцеларије Гарантног 
фонда Републике Српске.
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Фељтон

У другој половини 19. вије-
ка Приједор се није могао 
похвалити сјајном сликом. 
Главна улица била је дуга 
500 метара. Прошао је „пут 
свиле“, прошао је Наполе-
он, развија се занатство, 
помало и трговина, прошла 
је жељезничка пруга која је 
спојила тадашњу Мајко-
вачу, која се као четврт 
уклопила у језгро града. 
Приједор се полако шири и 
преко пруге, обухватајући 
подручје Пухарске која је 
била засебно село, далеко 
старије од Приједора, јер 
се као посебно насеље по-
миње у турском попису још 
1604. године. 
- Улице у Приједору биле 
су кривудаве, са пуно со-
кака, без канализације, без 
објеката грађених од чвр-
шћег материјала. Махом 
су то били дрвени објекти, 
у приземљу балвани, на 
спрату гдје се становало 
било је нешто ћерпича. 
Све је то било погодно тло 
за пожар, о чему станов-
ништво није тад ни раз-
мишљало - прича археолог 
и хроничар града Миленко 
Радивојац.
У часопису „Босанска 
вила“ прота Симо Стоја-
новић, у тексту под нази-
вом „Постанак Приједора“, 
пише да је “до великог по-
жара Приједор био као и 
друге вароши у Босни, све 
по турски начињен, а од 
пожара почео се оправља-
ти и градити попут других 
европских градова. Бива 
и он се модерирао“, навео 
је тада прота Стојановић.   
Миленко Радивојац наводи 
сјећање Милана Остојића, 
приједорског трговца, 
којем је његов дјед причао 
о пожару. 
- Према народном пре-
дању, у Приједор је из 
Бањалуке дошао неки Аб-
дулах ефендија који је у 
Цариграду завршио високе 
школе. Људи  га баш нису 
сматрали нормалним, јер 
је увијек нешто причао сам 
за себе. Зашао је, каже, по 
чаршијским радњама и на 
свакој нешто записивао. 
Кад су га питали „Шта је 
то?“, он је говорио: „Чуће-
те!“ Дошао је до Фочанског 
хана и нешто написао на 
арапски. Кад су га људи 
упитали шта је то, рекао 
им је да нађу човјека који 
то зна прочитати. Тако и 
би, нађу неког ученог чо-
вјека из Сарајева који је, 
прочитавши то што је пи-
сало на арапском тексту, 
рекао: „Приједор ће изго-
рити“. Од Хана до Капета-
на - каже Радивојац. 
Фочански хан, који се нала-
зио на мјесту гдје се данас 
налази НЛБ банка, био је 
велики објекат, у призе-
мљу потпуно од дрвета. 
На спрату су биле собе за 
издавање. У позадини, у 
дворишту, биле су штале 
за коње, на мјесту гдје се 
касније налазила велика 
Хенића кућа. То је било је-
дино преноћиште у граду 
за обичан народ. Према 
народном предању, али 

и према званичним пода-
цима, једне ноћи, са 19. 
на 20.  јуни 1882. године, 
запалио се угарак у јед-
ној мангали, великој посу-
ди у којој је био жар, а на 
њој ибрик с кафом која је 
због тог жара увијек била 
топла. Неко није угасио ту 
мангалу. Те ноћи је дувао 
јак вјетар који је носио из-
горјеле даске два до три 
километра даље, чак до 
Тукова. Прво је плануо Фо-
чански хан, на мјесту гдје 
се завршавала чаршија, а 
почињала Мајковача. По-
жар се брзо проширио на 
сусједне ћепенеке, мале 
трговине. Ноћ је, људи не-
обавијештени, нису знали 
ништа. Док су дошли себи, 
пола града је већ горјело. 
Изгорјело је све што је 
људска рука направила у 
130 година. 
- Људи су били беспомоћ-
ни. Тумарали су градом, 
нису имали чиме да гасе 
ватру која је све гутала. 
Није било ни резерви воде, 
ни сазнања да би се ватра 
могла угасити пијеском. На 
све стране плач и јауци, 
ужарене греде падају свуд 
около, уличице закрчене, 
а иза њих мрак. Град је 
нестајао пред њиховим 
очима. Негдје пред зору 
стигли су ватрогасци из 
Бањалуке. Имали су само 
ручне пумпе, али су помо-
гли да се колико-толико 
спаси нешто имовине. На-
редног дана букнуо је још 
један, мањи пожар, али га 
је локално становништво 
угасило - каже Радивојац. 
Вијест о пожару проши-
рила се брзином муње, а 
пренијели су је сви значај-
нији медији у Босни и окру-
жењу. Био је то један од 
највећих пожара у ближој и 
даљој околини у другој по-
ловини 19. вијека. У једном 
од текстова, аустријски ми-
нистар у БиХ обавјештава 
Беч да му је окружни на-
челник из Приједора, гроф 
Паце, јавио да је у Прије-
дору изгорјела скоро ције-
ла чаршија и скоро цијели 
хришћански дио града. У 
току је утврђивање штете. 
За смјештај оних који су 
остали без крова над гла-
вом, побринуо се окружни 
начелник. Из Сиска и Кос-
тајнице наручено је 200 ће-
бади и два вагона кукуру-
за. За оштећене у пожару 

било је припремљено по 
20 форинти по глави ста-
новника. 
- Изгорјели су друштвени 
објекти, телеграфи и пош-
танска служба, дјелимично 
батаљонске канцеларије. 
Дјелимично чаршијски 
мост који је био код Па-
трије, а звао се Гаврића 
мост. За изградњу при-
времених комуникација 
од Приједора до гробља 
и до вароши, надлежни су 
затражили 800 форинти. 
За приједорске трговце 
тражени су  бескаматни 
кредити и зајам за њих де-
вет од 40.000 форинти на 
период од пет година - на-
води Радивојац дијелове 
тадашњих текстова. 
У пожару је остала сачу-
вана Чаршијска џамија 
коју је 1839. године пра-
вио локални Салих бег. По 
сјећању Милана Остојића, 
остала је сачувана, јер су 
вјерници направили живи 
ланац од Берека до џа-
мије. Кажу да су била три 
реда вјерника и да су кофе 
с водом ишле од руке до 
руке. Прскали су џамију и 
успјели је сачувати. Поред 
џамије, остала је сачувана 
и Капетанова кућа која је 
у приземљу била грађена 
од камена. Једино су та 
два објекта остала цијела, 

а све друго је изгорјело. 
Радивојац истиче да се, 
својевремено, кад је сру-
шен објекат гдје се некад 
налазио Фочански хан, 
кад су грађени темељи за 
нову зграду, на лицу мјеста 
увјерио да се пола метра 
испод данашње површине 
налази пожарни слој дебео 
око 40 центиметара.
- Тај слој довољно говори 
о томе какав је био пожар 
и колико је тога изгорјело. 
У пожару је страдала једна 
старица. Нису јој могли по-
моћи, нашли су је наредног 
дана изгорјелу. Запамћена 
је, након пожара, изузет-
на солидарност Загреба, 
Бањалуке, Вишеграда, 
Стоца, Сарајава, руског 
конзула у Сарајеву који ће 
са 8.000 рубаља помоћи 
изградњу нове школе, а је-
дан дио новца отићи ће и 
за изградњу цркве - каже 
Радивојац. 
Већ 1883. године занатлије 
су формирале Добровољ-
но ватрогасно друштво у 
Приједору. На челу Друш-
тва, које је имало око 60 
чланова,  био је Петар 
Вајлер, замјеник Манојло 
Вукић, те истакнути чла-
нови Јово Комленић, Ште-
фан Вајлер, Игњац Мотл и 
Вехбија Беглербеговић. У 
Приједор тада долазе Ау-
стријанци, Нијемци, Поља-
ци, Чеси, Талијани...
- Први објекат Ватрогасног 
друштва налазио се у кући 
Лазе Крагуља, у близини 
данашњег музеја, негдје 
гдје се данас налази спо-
меник Младена Стојано-
вића. Ту је била житница, 
велики дрвени објекат у 
којем је била тржница, а 
преко пута у парку била 
је сточна пијаца. У проду-
жетку, мало даље, нала-
зила се дрвена кула која 
је била висока неких десе-
так метара. Народ је звао 
Јанги кула по затворима у 
вријеме турске владавине. 
У тој кули, послије пожа-
ра, даноноћно су дежура-

ле такозване посванџије, 
они који су о граду палили 
фењере. У случају неког 
пожара, дежурни је трчао 
градским улицама и трубио 
за узбуну. Тек негдје 1940. 
године, у само предвечерје 
Другог свјетског рата, биће 
направљен нови ватрогас-
ни дом који ће се налазити 
више Јерезе - каже Ради-
војац. 
Послије великог пожара у 
Приједору, 1883. године, 
нешто више Козарца отва-
ра се прва пилана, чувена 
пилана Карла Шмуцера, 
први индустријски обје-
кат на овом простору, гдје 
становништво долази до 
потребног грађевинског 
материјала и обнавља 
куће онако како ко може. 
Приједорски значајнији тр-

говци, овај пут, граде објек-
те од чврстог материјала, 
а 1901. године Аустрија 
доноси први урбанистички 
план града. Према њему, 
више нема завучених ули-
ца, сокака, махала, него 
се улице сијеку под пра-
вим углом, раде се трото-
ари, нека врста канализа-
ције се регулише тако да 
град добија изглед урбане 
средњоевропске цјели-

не, напомиње Радивојац. 
Та брза градња, повољни 
кредити и слично, доводи 
до тога да локално ста-
новништво сумња да је Ау-
стрија намјерно изазвала 
пожар како би се ријешила 
уџерица, ћепенака, како би 
град личио на нешто.
- Аустрија је 1878. године 
дошла да остане, а не да 
ту буде кратко. Подметање 
пожара била је никад до-
казана сумња, мада по 
мишљењу људи оправда-
на, да је то Аустрија на-
мјерно урадила - каже Ра-
дивојац. У великом пожару 
изгорјела је српска основ-
на школа и црква „Свете 
тројице“ које су биле у цен-
тру српске вароши, која је 
и највише страдала. Обич-
ни људи мало знају о исто-

ријату школства, а у Прије-
дору је још 1835. отворена 
прва српско-православна 
основна школа. Теолог и 
путописац Иван Фрањо 
Јукић путовао је често по 
Босни. Тако је посјетио 
ове крајеве, негдје 1843. 
и 1845. године. Био је ре-
лативно писмен и образо-
ван човјек који се залагао 
за отварање школа код 
хришћана. Често је писао 
„да нам Турци и њихово 
управитељство не сметају 
нашој слободи учења, већ 
немарство.“ Становништво 
је било готово неписмено. 
Није пуно ни марило за 
школе, прича Радивојац. 
Додаје да Јукић у својим 
забиљешкама 1843. го-
дине помиње Придор, ва-
рошицу на врло угодној  
равници, крај Сане, са око 
2.700 становника, Тура-
ка и „ристјана“. „Ристјани“ 
су, како је навео у својим 
записима, имали попа и 
учионицу. То је први пут 
да је неко званично писао 
да постоје црква и школа. 
У часопису “Босански при-
јатељ„ из 1850. године, он 
наводи да хришћани по 
већим варошима имају 
народне учионице. Међу 
десет вароши наводи и 
Придор. Приједор је, све 
до доласка Аустругарске, 
био Придор, а с њиховим 
доласком Прједор, да би 
се тек почетком 20. вијека 
одомаћио назив Приједор. 

Приједор некад с Миленком Радивојцем (5)
ВЕЛИКИ ПОЖАР У ЈЕДНОЈ НОЋИ УНИШТИО 
СВЕ ШТО ЈЕ САГРАЂЕНО У 130 ГОДИНА

Припремила: М. Згоњанин

Изгорјело је 119 стамбених кућа, 56 великих трговачких магаза које су биле иза главне улице, 
17 штала, школа, црква... Без крова над главом остало је 140 породица са 675 чланова

АМБАР КАО ЦРКВА И ШКОЛА
На писана имена првих учитеља наилазимо 1850. године. У часопису  
„Дабробосански источник“ из 1895 . године помиње се извјесни Об-
рад  Павковић, ученик манастира Крка. Око 1855. он долази у Прије-
дор. Не зна се тачно кад је изграђена прва школска зграда. У једном 
допису црквено школске општине из Бихаћа, упућеном у Сарајево, 
Вилајетској Скупштини 1866. године, тражи се да се у свакој општини 
сагради школска зграда „што и данас изузимајући Придор, нема ни 
једна општина него се сиромашна дјеца премјештају сад овђе, сад 
онђе“. У тексту анонимног аутора из 1891. године, а претпоставља 
се да би то могао бити прота Симо Стојановић, поводом освештања 
нове цркве Свете Тројице, пише да кад се број Срба умножио, онда-
шњи првенци упевши се из петних жила, молбом, митом и плаћањем, 
од овдашњег капетана, који је био власник и заповједник читавог са-
дашњег котара, добију данашње црквено земљиште и дозволу да се 
могу ондје богу молити. Од истог капетана купљен је амбар већих 
димензија који је могао служити за вјерске обреде, али и школе. У 
једном одјелу те „ћелије“ било је богуслужење, а у другом су учи-
ла дјеца. Ту је био и учитељев стан. Тако је тај амбар дуже вријеме 
служио и за цркву и за школу - каже Радивојац и појашњава да је за 
извјесну своту новаца  земљиште на којем се и данас налази црква 
Свете Тројице, уступио   посљедњи капетан Мехмед бег. У времену 
од 1851. до 1854. године, након проласка Омер паше Латаса, прије-
дорска општина добија  султанов ферман да Срби јавно могу имати 
своју цркву и школу у Приједору. У аустроугарској окупацији 1880. 
године, црква је поправљена, стављен је цријеп, а на дрвену кон-
струкцију дограђен звоник и постављено звоно. У порти се налазила 
школска зграда све до великог пожара. 

На мјесту Штернове куће, с лијеве стране, 
био је некад Фочански хан

Приједор почетком 20. вијека
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ПРИЈЕДОРСКИ
ИНФОРМАТОР

ТЕЛЕФОНИ
Информације 1185
Тачно вријеме, температура 125
Полиција 122, 232-811
Хитна помоћ 124
Ватрогасци 123
Такси 231-755
Градска управа 245-120, 245 -100
Туристичка организација 243-030
Аутобуска станица 240-150 
Градски превоз 484-723 
Жељезничка станица 211-021 
Метеоролошка станица 232-285 
Кино “Козара” 211-258, 211-259 
Градска читаоница 211 - 477
КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА 
Водовод 237-718
Топлана 231-779 
Електродистрибуција 233-031 
УСТАНОВЕ
Библиотека 211-324 
Позориште 211-116 
Музеј 211-334 
Галерија 213-305 
Болница 238-411 
Суд 211-420 
ХОТЕЛИ
Приједор 234-220 
Монумент 483-777, 490-555
АПОТЕКЕ
Козара 231-202 
Шеснаести мај 242-860
Апотека “Јереза” 213-222 
Апотека “8. март” 239-581 
Апотека “Урије” 239-130, 239-131 
Др Ступар 212-850

Ослушкује:
Радомир Речевић

ТРЕЋЕ УХО

ВОДОРАВНО: 1. Претјерано тачан, 9. Драги, 10. Чо-
вјек који је осудио Исуса Христа, 12. Име агента из 
доба прохибиције Неса, 14. Католички поглавар, 15. 
Вијетнамски град, 17. Шанац, 18. Прво слово, 19. 
Снабдијевање ваздухом, 21. Ознака Лознице, 23. 
Братов син, 24. Ознака азота, 25. Међународна озна-
ка за стандардизацију, 27. Француска лука, 28. Лична 
замјеница, 29. Јаја под квочком (мн.), 31. Спровод-
ник бродова, 32. Горка вина, 33. Афричка земља, 34. 
Филм Федерика Фелинија. 

УСПРАВНО: 1. Жага, тестера, 2. Име редитеља Ка-
зана, 3. Старогрчки филозоф, 4. Први самогласник, 
5. Никола Пилић, 6. Узорак, образац, 7. Визиготски 
краљ, 8. Помије, 9. Прва жена цара Клаудија, 11. 
Плафон, 13. Учесник шпанске кориде, 16. Дрвено 
корито за хљеб, 20. Владарска титула, 22. Усамље-
ност, 26. Број иза седам, 28. Француске новине, 30. 
Врста папагаја, 31. Град у Ирану, 33. Неодјевен, 35. 
Ознака калијума.   

Р. Речевић

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ

На данашњи дан, 30. 
октобра 1931. године, 
рођен је Ђорђе Ђока 
Марјановић, југосло-
венски и српски пјевач, 
који је током шездесе-
тих, седамдесетих и 

осамдесетих година 20. 
вијека, представљајући 
се као аутентична звије-
зда, “жарио и палио” на 
естрадним сценама  Ју-
гославије и Совјетског 
савеза. Његова прва 

плоча, на рођендан, 30. 
октобра 1959. године, 
продата је у тиражу од 
11.000 примјерака, што 
је био велики успјех, 
јер у Југославији, у 

то вријеме, није било 
више од 20.000 грамо-
фона. Марјановићеви 
обожаваоци звали су 
се “ђокисти”, а Марја-
новићев фан била је и 

Титова супруга Јован-
ка Броз која му је пред 
концерт у београдском 
Дому синдиката посла-
ла поруку у којој је писа-
ло: “Молим Вас, Ђорђе, 
извините, нисам у мо-
гућности да дођем на 
Ваш концерт”. Велику 
популарност имао је 
у Совјетском савезу, о 
чему свједочи и орден 
који му је за учвршћи-
вање пријатељства и 
ширење културних веза 
између Југославије и 
СССР додијелио пред-
сједник Совјетског Са-
веза Михаил Горбачов.

КВ

ЗАНИМЉИВОСТИ
***

Зрачни јастуци у аутомобилима на свака 
22 спашена живота однесу један.

***
Сваки десети Американац не зна наћи 

своју земљу на карти! 

***
За једну велику кашику меда, 12 пчела 

треба радити цијели живот.

***
Роберт Л. Рипли (1890 - 1949) био је истра-
живач у сталној потрази за чудима, умјет-
ник, стрип цртач, најнеобичнији радио во-
дитељ, телевизијска и филмска звијезда, 
а изнад свега неуморни свјетски путник. У 
бескрајном трагању за чудесним, обишао 
је 201 земљу широм планете. Због тога су 

га прозвали “модерни Марко Поло”.

***
У Јапану можете купити лубеницу у облику 

срца.

***
Кинези су јели нудле и прије 4.000 године - 

и неке од њих су пронађене!
1830. - Умро Петар Први Петро-
вић Његош, црногорски владика.

1910. - Умро Анри Динан, швај-
царски филантроп.

1918. - Капитулацијом Турске, која 
је у Први свјетски рат ушла 1914. 
на страни Централних сила, пре-
стала да постоји Отоманска импе-
рија.

1931. - Рођен Ђорђе Марјановић, 
српски и југословенски пјевач.

1938. - Орсон Велс својим ра-
дијским извођењем драме Рат 
свјетова Херберта Џорџа Велса 
изазвао панику код слушалаца у 
САД.

1960. - Рођен Дијего Армандо Ма-
радона, аргентински фудбалер. 

1975. - Код Прага се срушио авион 
југословенске компаније Инекс-
Адрија у којем је погинуло 75 че-
хословачких туриста који су се 
враћали са љетовања на Јадрану.

НА 
ДАНАШЊИ 

ДАН

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

ДА НИЈЕ
Умијем и да не разумијем.

Да није партијских и иних шефова и шефића, ми 
никад не би видјели свога бога. 

ИЛИ - ИЛИ 
Даје се на знање.

На путу до жељене дипломе, много је важније 
показати шта имате него шта знате.

НАЈВЕЋЕ БОГАТСТВО
- Шта је туга живота? - пита један читалац.

Ех, шта?! Рећи сиромаху да је човјек наше највеће 
богатство. 

ПРЕДЊАЦ И ЗАДЊАЦ 
Геј популација више воли диригенте од пјевачица.

Пјевачице им ријетко окрену леђа. 

ПОКАЗИВАЊЕ ЗУБА
Одите и ви код зубара.

Крајње је вријеме да и ви покажете зубе. 

МОЖЕ СВАКО
Прављење дјеце није за велику хвалу.

Тим (не)знањем обдарена је свака будала.
 

Сјећање: Ђорђе Марјановић, звијезда забавне музике

КИНО “КОЗАРА” 
РЕПЕРТОАР

Од 29.10. до 04.11. 2020.

18:00 - “Стан 32”- хорор 
21:00 - “Викенд са ћалетом”- 
комедија, драма 

ГЛАС КОЈИ СЕ НЕ ЗАБОРАВЉА 
Ђорђе Марјановић

Публика га обожавала



8. 30. октобар 2020. “Козарски вјесник”

Локални избори 2020Локални избори 2020

Партија демократског про-
греса једна је од ријетких 
партија која је грађанима 
понудила програм и у кам-
пањи се неће бавити дру-
гим странкама и политич-
ким субјектима, поручено је 
са конференције за медије 
приједорског Градског од-
бора ове странке. Прво по-
главље програма, који носи 
назив „Нови Приједор“, од-
носи се на људске ресурсе, 
тачније на то како задржати 
младе и образоване људе у 
Приједору, јер без њих није 
могуће направити бољи 
град, навео је Ранко Смиља-
нић, потпредсједник прије-
дорског ПДП-а и кандидат за 
одборника ове партије. 
- Све је мање младих који се 
по завршетку високог обра-
зовања врате у наш град. 
Без њих је напредак Прије-
дора тежак, практично не-
могућ. Наш програм је позив 
тим људима да се врате, да 
остваре своје идеје и своје 

снове овдје, а не на Запа-
ду. Да покушамо створити 
услове да те идеје реали-
зују у свом граду - рекао је 
Смиљанић.
Друга тачка програма одно-
си се на регионални положај 
Приједора, који треба да 
буде повезница Бања Луке, 
Загреба, Бихаћа и Сараје-
ва, кажу из ПДП-а. Приори-
тет би требало да буде из-
градња ауто-пута Приједор 
- Бања Лука, заобилазнице 
према Санском Мосту, из-
градња брзих цеста према 
Новом Граду и Козарској Ду-
бици те даље према Јасе-
новцу, појаснио је кандидат 
ПДП-а за одборника Младен 
Кулунџија.
- Сматрамо да је потреб-
но извршити рекострукцију 
свих градских улица и са-
обраћајница, посебно узи-
мајући у обзир уже језгро 
града. Треба увести аплика-
цију за СМС плаћање пар-
кинга, коју имају и локалне 

заједнице далеко мање од 
Приједора. Сматрамо да је 
то неопходно, с обзиром на 
број становника и потребу 
за модернизацијом како би 
се грађанима олакшало ко-
риштење паркинга - рекао 
је Кулунџија који сматра да 
је неопходно радити на уна-
пређењу јавног превоза.
Сњежана Добријевић, кан-
дидат за одборника, нагла-
сила је да постоји велики 
број људи који немају здрав-
ствено осигурање, те да се 
тај проблем мора ријешити. 
- Залагаћемо се да се у 
градском буџету обезбиједе 
одређена средства, да се 
тим људима омогући квали-
тетна здравствена заштита. 
Такође, у буџету треба обез-
биједити средства за купо-
вину школских књига дјеци 
из вишечланих породица, 
нарочито из социјално уг-
рожених - рекла је Добрије-
вићева.

Демократски народни савез у свом 
програму посебну пажњу посвећује 
социјалној политици, а кроз своје ак-
тивности редовно организује и хума-
нитарне акције, кажу у овој странци 
чији су активисти уручили помоћ у на-
мирницама и хигијенским средствима 
осмочланој породици Миљевић у Но-
вој Орловачи. Миљевићи преживља-
вају од дјечијег додатка и социјалне 
помоћи коју добија најстарији члан 
домаћинства.  Како нам је испричала 
Драгана Мајсторовић, мајка три сина 
и двије кћерке, муж надничењем зара-
ди нешто.
- Живимо од 260 марака дјечијег до-
датка. Муж ради на дневнице и захва-
лила бих свима из ДНС-а на посјети и 
помоћи коју су нам пружили. Ово ми 
пуно значи и веома сам им захвална - 
казала је Мајсторовићева.
Због незавршене куће, ова породица 
живи у лошим условима. Највећи про-
блем им је, како каже Драгана, што не-
мају купатило и воду у кући. Пружање 
помоћи социјално угроженима редов-
не су активности које проводи ДНС, 
захваљујући својим активистима. Ова 
странка препознаје најугроженије по-
родице, а онда кроз хуманитарни рад 
и добровољне прилоге настоји да им 
олакша тежак живот, рекао је Драгу-
тин Родић, кандидат ДНС-а за градо-

начелника Приједора, који је посјетио 
породицу Миљевић.
- ДНС ће и убудуће вршити овакве ак-
тивности. То не ради само ДНС него 
сви људи који су на одређеним дуж-
ностима, а испред су ДНС-а,  дакле и 
испред Удружења пензионера, Борач-
ке организације или директори школа. 
Драго нам је што смо били у прилици 
да донесемо овај скроман поклон, а 
покушаћемо да, у најскорије вријеме, 
кроз хуманитарне прилоге ријешимо 
проблем купатила које ова породица 
нема - најавио је Родић.
Ранко Јаковљевић, предсједник Савје-
та МЗ Орловача, у чијем је саставу и 
насеље Нова Орловача, рекао је да 
се овој породици и раније помагало, 
кроз активности ове мјесне заједнице.
- Програмски смо се обавезали да оби-
лазимо угрожене породице и пружамо 
им помоћ преко разних организација: 
од Удружења пензионера, Борачке 
организације до разних хуманитарних 
удружења - рекао је Јаковљевић.  
Пракса пружања помоћи и системског 
рјешавања проблема угрожених по-
родица присутна је у ДНС-у од самог 
оснивања ове политичке партије, јер 
како кажу, социјална политика је врло 
важан дио свеукупног програма ове 
странке.

ПДП: КАМПАЊУ ВОДИМО 
ПРОГРАМОМ, НЕ ПРИЧОМ 

О ДРУГИМ СТРАНКАМА

Предсједник Уједињене 
Српске Ненад Стевандић 
посјетио је Градски одбор 
Приједор ове партије и по-
ручио да овај град не смије 
да понови негативне рекор-
де попут оног из 2018. го-
дине, када је из Приједора, 
према њиховим анализама, 
отишло преко 1.700 грађана.
- То је најгори резултат у Ре-
публици Српској, а власт за 
чијег мандата се то десило, 
мора да оде. Уједињена Ср-
пска има тимове за развој 
и најбоља могућа рјешења, 
али им треба подршка 
грађана и нови, енергичнији 
градоначелник, с бољом 
перцепцијом за пробле-
ме грађана. Потребни су 
млађи, образованији одбор-
ници, који су више наслоње-
ни на развој, а мање на лич-

не интересе и то је оно што 
ће Приједор учинити много 
бољим - сматра Стевандић.
Обраћање новинарима одр-
жано је на отвореном, уз об-
алу Сане. На тај начин, из 
Уједињене Српске жељели 
су указати на значај ове рије-
ке као и на њено садашње 
стање, рекао је предсједник 
Градског одбора Приједор и 
носилац одборничке листе 
Ненад Мејакић. 
- Сани треба посветити већу 
пажњу, да се уреде њене об-
але, да се гради и да се при-
једорска насеља заштите 
од поплава. УС  предизбор-
ну кампању највише води 
путем друштвених мрежа, 
у контакту мањих група. 
Спремни смо за изборе, са 
оптимизмом и добрим про-
цјенама очекујемо 15. но-

вембар и изборни резултат 
- нагласио је Мејакић.
Присутнима се обратио и 
Далибор Павловић, СНСД-
ов кандидат за градоначел-
ника Приједора, којег подр-
жава и њихов коалициони 
партнер Уједињена Српска. 
Он сматра да ће заједнич-
ким снагама направити од 
Приједора веома значајан 
фактор у РС. Изборни штаб 
Уједињене Српске у Прије-
дору потпуно је спреман да 
постигне изненађујуће ре-
зултате, посебно имајући у 
виду да је овај град спреман 
за промјене, за нове и оз-
биљне људе који ће водити 
освјежавајућу просперитет-
ну политику, рекла је Ната-
лија Тривић, шеф Главног 
изборног штаба УС.

Поводом 24. октобра, Међународног 
дана борбе против карцинома дојке, 
чланови Градског одбора НДП-а у 
Приједору грађанима су дијелили 
флајере, како би их упознали о на-
чину превенције ове опаке болести. 
Упркос развоју медицине, карцином 
дојке једна је од најраспрострање-
нијих болести код жена.
- Циљ ове акције је да пробудимо 
свијест код жена, да их анимирамо да 
воде рачуна о себи и свом здрављу, 

јер самим тим штите и себе и своју 
породицу, а породица је стуб друш-
тва - истакла је Силви Милановић, 
предсједник Градског одбора НДП-а 
Приједор. 
Поменуту акцију подржали су и кан-
дидати за одборнике у Скупштини 
града Приједора са листе Коалиције 
ДЕМОС - НДП, као и СНСД-ов кан-
дидат за градоначелника Приједора, 
Далибор Павловић. 

З. J.

 СТЕВАНДИЋ: УЈЕДИЊЕНА 
СРПСКА ИМА НАЈБОЉА РЈЕШЕЊА 

ЗА РАЗВОЈ ПРИЈЕДОРА

Активисти ДНС-а 
у акцији помоћи 

породици Миљевић

П. Ш.  

НДП ОБИЉЕЖИО 
МЕЂУНАРОДНИ 

ДАН БОРБЕ ПРОТИВ 
КАРЦИНОМА ДОЈКЕ

Б. ДакићД. С.

Драгутин Родић, кандидат ДНС-а за 
градоначелника, код породице Миљевић



9.30. октобар 2020.“Козарски вјесник”

Друштво

У Приједору се увелико ради 
на припреми асфалтирања 
појединих улица, а Град није 
упознат са тим радовима. 
Ово је, на конференцији за 
медије, потврдио градона-
челник Миленко Ђаковић. 
Како каже, радови се изводе 
у улицама на Аеродромском 
насељу, а он као градона-
челник не зна ни ко је нало-
годовац, нити ко финансира 
радове, што се, према ње-
говом знању, никада раније 
није десило. Једино се, 
каже, зна да радове изводи 
предузеће “Приједорпуте-
ви”. 
- Ако је ово предузеће инвес-
титор, ја као градоначелник, 
иако нисам упознат са по-
словима, желим да подржим 

овај потез “Приједорпутева”, 
јер је то корисно за грађане 
Приједора. Желим чак да по-
хвалим донатора и молим га 
да настави радити и даље, 
јер је ово у интересу наших 
грађана - додао је Ђаковић.  

Он је, овом приликом, осу-
дио прислушкивање руково-
диоца приједорске Филијале 
Фонда здравственог осигу-
рања Републике Српске, Да-
либора Павловића. Позвао 
је истражне органе да што 
прије открију ко стоји иза 
овога.

- Такве радње су незако-
ните и ја позивам полицију 
да расвијетли овај догађај, 
те да име починиоца јавно 
објави - рекао је Ђаковић.
Истакао је да ће надлежни 
у наредном периоду истра-

жити ко је инвеститор по-
менутих инфраструктурних 
радова, те да они неће бити 
обустављени, иако сматра 
да би било коректно да је 
градска власт упозната са 
пројектом.

ЂАКОВИЋ: НИСАМ УПОЗНАТ СА 
ПОЈЕДИНИМ ИНФРАСТРУКТУРНИМ 

ПРОЈЕКТИМА

Независна евалуација учинка у пројек-
ту локалног еколошког и економског 
управљања /МЕГ/ оцијенила је да је град 
Приједор постигао изванредне резулта-
те који су јасно и детаљно документова-
ни и базирани на доказима, саопштено 
је из приједорске Градске управе. Неза-
висна евалуација учинка унутар система 
управљања резултатима реализована је 
у протекла два мјесеца у свим јединица-
ма локалне самоуправе које су партнери 
у МЕГ пројекту. С обзиром на категорију 
учинка у којој се приједорска јединица ло-
калне самоуправе налази, град ће, осим 
раније договорене опреме, добити и до-
датну ИКТ опрему у виду седам десктоп 
рачунара, четири лаптопа и један мулти-
функционални принтер, као и сертифико-
вану ИКТ обуку и курс енглеског језика за 
одређен број запослених у локалној упра-
ви. Руководилац МЕГ пројекта у БиХ Горан 
Штефатић захвалио је Градској управи за 
континуиран, предан рад током прве фазе 
МЕГ пројекта и најавио да се разматрају 
још неке додатне могућности награђивања 
оних локалних заједница које су прешле 
највиши праг изврсности, за шта се чекају 
повратне информације од донатора. И у 
претходним фазама Приједор је остварио 
добре резултате. За период реализације 
пројекта у 2018. и 2019. години освојио је 
друго мјесто у укупном поретку од 18 опш-
тина и градова који учествују у МЕГ пројек-
ту. Пројекат финансира Влада Швајцарске, 
а реализује УНДП у сарадњи са локалним 
заједницама у БиХ, а град Приједор спро-
води га у администрацији и у “Водоводу”.  

Нема доброг привредног 
амбијента без повољ-
не политичке ситуације, 
стога власт на градском 
и републичком нивоу 
мора имати више слуха 
за привреднике, пору-
чио је Радован Шалаба-
лија, директор Фабрике 
намјештаја “Јавор” из 
Приједора. О пробле-
мима са којима се већ 
дуже вријеме суочава, 
упознао је и представни-
ке Демократског народ-
ног савеза.
- Увозимо све репрома-
теријале, а сада смо по-
чели увозити и даску из 

Хрватске, од које прави-
мо намјештај, јер пред-
узеће “Шуме РС» нама 
шаље отпад. Ми можемо 
много више да урадимо 
и да од дрвета правимо 
финалне производе, а 
не да цијепамо дрва и 
уништавамо наше шуме 
- упозорава Шалабалија.
Да се ситуација мора 
промијенити, сматра 
Драгутин Родић, канди-
дат ДНС-а за градона-
челника Приједора. Како 
истиче, производња и 
стандард радника мо-
рају се подићи на виши 
ниво.

- Ово је софистицира-
на производња и драго 
ми је да је ово уговоре-
на производња, те да 
све што произведу то 
и пласирају, што значи 
да људи који воде ову 
фирму, воде рачуна о 
производњи и продаји, а 
самим тим је омогућена 
редовна исплата плата 
радницима - рекао је Ро-
дић.
Предузеће “Јавор” запо-
шљава око 100 радника. 
Производе, углавном, 
извозе на тржиште зе-
маља Европске уније.

РОДИЋ: 
ЈАЧАТИ САРАДЊУ ГРАДСКЕ 
ВЛАСТИ И ПРИВРЕДНИКА

СРНА 

ГРАД ОСТВАРИО 
ИЗВАНРЕДНЕ 
РЕЗУЛТАТЕ У 

ЕКОЛОШКОМ И 
ЕКОНОМСКОМ 
УПРАВЉАЊУ

Локални избори 2020

Б. Дакић

Ђаковић: Не знам ко 
финансира радове

Једна од улица на Аеродром ском насељу

Б. Дакић

Онколошки пацијенти, без 
обзира на тренутну ситу-
ацију с вирусом корона, 
морају наставити с лије-
чењем. Интерниста онколог 
др Борис Вујановић, шеф 
Одсјека онкологије Болни-
це „Др Младен Стојановић“, 
потврдио је да су ове упуте 
добили од националног ко-
ординатора, професорице 
Зденке Гојковић, а она од 
Републичког штаба за ван-
редне ситуације и Свјетске 
здравствене организације. 
Тим поводом др Вујановић 
упутио је апел својим онко-
лошким пацијентима, суге-

ришући им како да се лије-
че и прате своје здравље у 
тренутној епидемиолошкој 
ситуацији. 
- Апелујем на наше пацијен-
те, прије свега на оне који 
су дужи период стабилни и 
добро се осјећају, да се стр-
пе, да не долазе у болнице 
ни на прегледе, већ да нас 
контактирају телефоном, па 
ће добити најбоље упуте. 
Нажалост, они пацијенти 
који су у систему лијечења, 
новооткривени пацијенти 
са малигним обољењима, 
морају се јавити нама, јер 
свако одлагање би било 

погубно за њихову болест - 
истиче др Вујановић чија је 
порука више него јасна.
Лијечење се мора настави-
ти, али у складу са ситуа-
цијом. 
- Колико ћемо бити у мо-
гућности да то остваримо, 
зависи и од ситуације у ције-
лој држави па тако и у нашој 
установи. Да ли ће болни-
це прећи на комплет ковид 
болнице или неће, то је још 
увијек  отворено питање и 
зависи од стања с ковид 
инфекцијом. Зато бих апе-
ловао на наше грађане да 
поштују мјере превенције. 

Свако  непоштовање тих 
мјера доводи до ширења 
инфекције, што се одражава 
на цијели систем и на лије-
чење свих, па тако и онко-
лошких пацијената - каже 
овај приједорски онколог. 
Нажалост, у порасту је број 
малигних обољења. То је, 
како наводи др Вујановић, 
примијећено већ након 
првог таласа пандемије ви-
руса корона.
- Посљедњих година свједо-

ци смо да је број малигних 
обољења у порасту, а има-
мо значајнији пораст него 
што је то било прије. То нам 
говори да су ти пацијент, из 
страха од ковид инфекције, 
избјегавали да се јаве љека-
ру, што је довело до прогре-
сије болести. Тако да имамо 
дупли узрок: ковид инфек-
цију и саме малигне болести 
које су у порасту - каже др 
Вујановић. 
Октобар је и мјесец борбе 
против карцинома дојке. 
Ова опака болест не бира, 
па Вујановић поручује суг-
рађанкама, али и мушкар-

цима, да с првим сумњивим 
симптомима нема чекања. 
Такође препоручује   пре-
вентивне прегледе. За сваку 
жену најважнији је самопре-
глед дојке, ултразвук дојке 
на шест мјесеци до годину 
дана и мамографија на го-
дину или двије. За жене су 
обавезни и гинеколошки 
прегледи и папа-тест бар 
једном годишње. 

М. З. 

Алармантно: корона погоршала стање

У ПОРАСТУ БРОЈ МАЛИГНИХ ОБОЉЕЊА

- Пацијенти који су у систему 
лијечења те новооткривени па-
цијенти са малигним обољењи-
ма, морају нам се јавити, јер сва-
ко одлагање би било погубно за 
њихову болест - истиче др Вуја-
новић.

Др Борис  Вујановић 
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- Када дођемо на власт, 
у Приједору ћемо обез-
биједити равноправ-
ност свих пословних 
субјеката због равно-
мјерног развоја града 
и могућности једнаког 
запошљавања - рекао 
је на конференцији 
за новинаре Далибор 
Павловић, кандидат 
СНСД за градоначел-
ника  Приједора. 
Он је најавио да ће, уко-
лико буде изабран, ин-
систирати да послове у 
граду раде приједорске 

фирме. Планира уна-
приједити конекцију са 
републичком влашћу и 
основати Фонд за раз-
вој привреде. 
- Већ смо договорили 
да Влада РС уплати 
десет милиона мара-
ка на име иницијалних 
средстава за помоћ 
привреди, а онда ћемо 
сваке године издвајати 
два милиона марака из 
буџета града како бис-
мо оживјели привреду. 
Планирано је да 30 од-
сто тих средстава буде 

неповратно, а 70 одсто 
да иде кроз субвенције 
- нагласио је он и ре-
као да је у периоду од 
2008. до 2019. године 
Влада РС, кроз разне 
пројекте, у Приједор 
уложила 144 милиона 
марака. 
Павловић је става да 
би званичници  РС 
чешће долазили у При-
једор да су били пози-
вани. Он је нагласио 
да им је у приоритету 
покретање привредних 
субјеката попут Ри-
бњака „Саничани”, те 
оснивање канцеларије 
за рад с дијаспором. 
Једном годишње орга-
низоваће, како је наја-
вио, конференцију са 
успјешним Приједор-
чанима у дијаспори. У 
склопу Градске управе 
била би отворена кан-
целарија за дијаспору 
са три запослена: Бо-
шњаком, Хрватом и 
Србином који би били 
на располагању свим 
грађанима у дијаспори, 

комуницирали с њима 
телефоном, електрон-
ски или лично како би 
били информисани на 
прави начин, најавио 
је Павловић. Он је де-
мантовао наводе, како  
је рекао, појединих 
званичника, да је скуп-
штинска већина коју је 
почетком 2019. године 
предводио СНСД заус-
тавила развој града. 
- Напротив, та скупш-
тинска већина је подр-
жала све одлуке за 
несметано функциони-
сање града. Стојим иза 
ових тврдњи, јер сам 
тад предводио скупш-
тинску већину. Крајње 
је ниско свој нерад од 
16 година пребацивати 
на скупштинску већину 
- нагласио је Павловић 
става да је у том пери-
оду, како  је рекао, за-
казала Градска управа 
и правна служба градо-
начелника.

ПАВЛОВИЋ: 
ОСНОВАЋЕМО ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ

М. З.

Основа програма Српске ради-
калне странке Српске с којим из-
лази на локалне изборе је јачање 
економске и социјалне сигурности 
грађана Приједора. Зато ће се за-
лагати за рјешавање инфрастук-
турних питања, те побољшање 
положаја борачких категорија и 
пензионера, поручено је на кон-
ференцији за новинаре Градског 
одбора Приједор. По питању ин-
фраструктуре, актуелна власт на 
подручју Приједора је урадила 
доста тога, али, по ријечима Ђуре 
Кончара, носиоца  одборничке ли-
сте СРСС-а за Скупштину града 
Приједора, у наредном периоду 
ти послови треба да буду транс-
парентни. 
- То значи да сваки грађанин на 
подручју Приједора, односно 
представник мјесне заједнице, 
треба да зна тачно дан када се ти 
послови обављају и у којој коли-
чини, да би могао контролисати 
и водити рачуна о тим радови-
ма. Питањем борачких катего-
рија треба да се позабави шира 
заједница. На локалном нивоу, ми 
ћемо тражити да се у буџету Гра-

да Приједора износ за ове катего-
рије повећа за 50 одсто, што им је 
неопходно за пристојан живот. Из-
међу бораца и Српске радикалне 
странке увијек је био знак једнако-
сти - поручио је Кончар. 
Пензионери су најугроженија 
категорија становништва, сма-
тра Љепосава Томић, кандидат 
СРСС-а за одборника у Скупшти-
ни града Приједора, и додаје да 
грађани једном просјечном пен-
зијом не могу да покрију основне 
трошкове.
 - Моја пензија је 199 КМ, а само 
за лијекове морам да издвојим 69 
КМ. Зато сам морала нешто до-
датно да радим. Можете мислити 
како је пензионерима који немају 
додатних примања. Од чега да 
живе? Моје мишљење је да пен-
зије треба да буду веће и ако до-
бијем прилику,  залагаћу се за то 
- рекла је Томићева. 
Српска радикална странка Српске 
на предстојећим изборима подр-
жаће Мају Драгојевић-Стојић, кан-
дидата СДС-а за градоначелника 
Приједора. 

СРСС: У ФОКУСУ 
ИНФРАСТРУКТУРА, БОЉИ 

ПОЛОЖАЈ БОРАЧКИХ 
КАТЕГОРИЈА И ПЕНЗИОНЕРА

Просвјетни радници, али и роди-
тељи ученика, с правом су него-
довали због обуставе наставе то-
ком ове седмице, сматра Оливера 
Брдар Мирковић, потпредсједник 
Градске организације Демократ-
ског народног савеза Приједор. 
Како каже, доста је ученика који 
нису информатички писмени, а 
нису ријетки ни они који немају 
услове за праћење онлине наста-
ве. Посебно је, тврди, недопусти-
во што је одлука о томе саопште-
на путем медија.
- Информатика се изучава тек од 
шестог разреда. Како ученик од 
првог до петог разреда може без 
претходне обуке, инструкције и 
упутстава да равноправно и ква-
литетно учествује у реализацији 
наставног програма? То је немо-
гуће. Мислим да су основне шко-
ле ушле неспремне у овај процес 
- истакла је она.
У приједорском ДНС-у имају за-
мјерке и на извођење појединих 
инфраструктурних радова, о који-
ма Градска управа није упозната. 
Кажу да немају ништа против тих 

пројеката, али процедуре се, сма-
тра Златко Ритан, замјеник пред-
сједника Градске организације 
ДНС-а, морају поштовати. Тврди 
и да је Град предложио Фонду со-
лидарности низ пројеката за са-
нацију штете узроковане попла-
вама, али да одговора још нема.
- Напоменуо бих да су Воде РС 
расписале тендер за регулацију 
ријеке Милошевице прије више 
од мјесец дана и изградњу обо-
ринског канала испод Хамбарина, 
што би у великој мјери ријешило 
плављење града. Због чега се 
није почело радити на томе, то 
питање није упућено надлежним 
институцијама, већ Градској упра-
ви, иако је Градска управа завр-
шила све процедуре - додао је 
Ритан.
У овој странци напомињу да се 
већина пројеката не може реали-
зовати без сагласности Владе Ср-
пске. Зато позивају надлежне да 
имају разумијевања за потребе 
локалних заједница.

Б. Дакић

М. Шодић 

ДНС: НИЈЕ БИЛО ПОТРЕБЕ ЗА 
ПРЕКИДОМ НАСТАВЕ

Социјалистичка партија Српске 
нуди промјене које су неопход-
не Приједору и води политику 
која у фокусу има малог човје-
ка, поручено је са конферен-
ције за медије ове странке. 
СПС у својој политици на прво 
мјесто ставља грађане, а њи-
хов интерес мора бити изнад 
свих других интереса, поручио 
је носилац одборничке листе 
ове партије Душко Милетић. 
Он је додао да СПС има тим 
младих људи који могу да до-
несу промјене које су потребне 
Приједору .

- Имамо најмлађу листу у гра-
ду, а наша партија је најмлађа у 
Републици Српској. Ми желимо 
да радимо у интересу наших 
грађана, да Приједор иде на-
пријед, а не да стагнира. Про-
блема које треба рјешавати је 
много и промјене су неопходне. 
Вријеме је за младе људе, који 
желе и могу да раде - изјавио је 
Милетић. 
Циљ СПС-а на овим избори-
ма, али и на будућим изборним 
циклусима, је враћање малог 
човјека у центар политичких 
збивања како би грађани пу-

ним капацитетом учествовали 
у политичком животу, поручио 
је кандидат ове партије за од-
борника у приједорском град-
ском парламенту Небојша Са-
вановић. 
- Наша платформа има у виду 
горуће проблеме у граду, а то 
су економија, демографија, 
пољопривреда, а обратили 
смо пажњу и на јавну управу. 
Желимо да она буде транспа-
рентнија и ефикаснија. Жели-
мо да Приједор постане град 
успјешних пројеката - рекао је 
Савановић.
Он је додао да је неопходно 
вратити одговорност при вр-
шењу мандата, како код од-
борника тако и кад је ријеч о 
позицији градоначелника. На 
предстојеће изборе Социјали-
стичка партија Српске у При-
једору излази са одборничком 
листом  на којој се налази 35 
кандидата.

СПС: ИНТЕРЕС ГРАЂАНА ИЗНАД СВЕГА

Будућност младих, 
развој сеоског туризма 
и стање у образовању 
биле су теме конфе-
ренције за новинаре 
коалиције ДЕМОС - 
НДП Приједор, на којој 
су говорили кандидати 
за одборнике Небојша 
Кунић, Ратко Граховац 
и Миланка Тевановић. 
Небојша Кунић рекао 
је да, као кандидат за 
одборника Коалиције 
ДЕМОС - НДП, жели 
пуну пажњу  посветити 
младим људима, који, 

нажалост, у све већем 
броју напуштају Прије-
дор.
- Желим да се бавим 
питањем младих у 
Приједору, како би им 
помогао у рјешавању 
проблема везаних за 
запошљавање и са-
мим тим  да зауста-
вимо њихов одлазак у 
иностранство. Сигуран 
сам да можемо сприје-
чити одлазак и напра-
вити велике промјене 
- рекао је Кунић.
Ратко Граховац, од-

борнички кандидат 
ДЕМОС-а, сматра да је 
дошло вријеме да у на-
редном скупштинском 
сазиву сједе поштени 
и одговорни људи, а 
њих има, како тврди, 
на свим листама.
- Неопходне су промје-
не. Народ мора осјети-
ти боље сутра. У свом 
концепту, ако прођем 
на листи за одборни-
ка града Приједора, 
првенствено желим 
подржати развој сео-
ског туризма и произ-
водњу здраве хране 
- поручио је Граховац.
Људима је неопходно 
вратити повјерење у 
политичке партије и 
вјеру да овдје постоји 
могућност за промје-
нама набоље, рекла 
је кандидат ДЕМОС-а 
Миланка Тевановић 
додајући да ће се, као 

просвјетни радник, 
уколико постане од-
борник, залагати за по-
бољшање рада у обра-
зовним установама.
- Многе школе су јако 
лоше опремљене. 
Објекти су у лошем 
стању. Уз помоћ ло-
калне заједнице, један 
број њих је ренови-
ран, међутим, и даље 
постоји значајан број 
школа у којима су 
лоши услови рада. Ту 
првенствено мислим 
на подручна одјељења 
- казала је Тевано-
вићева. Кандидати су 
позвали бираче да 15. 
новембра изађу на из-
боре и дају свој глас 
најбољима, а најбоље 
им, како су истакли, из-
међу осталих нуди ова 
коалиција.

З. J.

П. Ш.  

ДЕМОС - НДП: Промјене су неопходне 
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Градска организација Цр-
веног крста Приједор ор-
ганизовала је традицио-
налну добровољну акцију 
даривања крви. Међу они-
ма који су се одазвали био 
је и Леонардо Иванише-
вић, којем је ово био 199. 
и посљедњи пут да дарује 
драгоцјену течност. Ове 
године пуни 65 година, па 
зато није у могућности да 
настави са овом хуманом 
мисијом. 
- Пресрећан сам што сам 
многима помогао. Апе-
лујем на младе да се што 
више одазивају оваквим 
акцијама, како би било 
што мање болесних - по-
ручио је Иванишевић. 
Ово је само једна у низу 
акција добровољног да-
ривања крви коју проводи 

приједорски Црвени крст, 
тврди секретар те орга-
низације  Зоран Весели-
новић. Како каже, ни не-
повољна епидемиолошка 
ситуација није спријечила 
хуманитарце у њиховој на-
мјери да помогну другима.
- Међу даваоцима имамо 
и оних који по први пут 

дарују крв, што говори да 
се хуманост међу људима 
буди у најтежа времена, 
јер тада је и најпотребнија 
- закључио је он.
У овој акцији добровољног 
даривања крви учествова-
ло је око 50 Приједорчана.

Б. Дакић

У оквиру редовних актив-
ности, радници приједор-
ске “Јавне хигијене” ових 
дана интензивно раде на 
чишћењу градске обале 
ријеке Сане. Одржавање 
обале је значајно, како 
због грађана који воле 
прошетати уз ријеку, тако 
и због риболоваца који на 
овом мјесту проводе нај-
више времена. Нажалост, 
међу нама још увијек има 
несавјесних појединаца, 
који за собом остављају 
смеће на јавним површи-
нама. 
- Још увијек грађани нису 
довољно савјесни када 
је у питању одлагање 
смећа. У јутарњим сати-
ма на шеталишту видимо 
флаше, папир и кесе који 

су бачени поред корпе за 
смеће. На овој локацији 
наши радници су ангажо-
вани једном или два пута 
седмично, а по потреби и 
чешће. На другој обали 
смо затекли више отпада 
који смо отклонили - рекла 
је Милка Грбић, руководи-
лац Радне јединице “Јавна 
хигијена” предузећа “Кому-
налне услуге”. 
Апел грађанима је да буду 
одговорни и смеће одлажу 
тамо гдје му је мјесто. 
- Грађанима редовно 
упућујемо апел, молбе, 
захтјеве да не одлажу 
смеће, редовно и кабасто, 
поред саобраћајница и 
тамо гдје није предвиђено. 
Појединце које затекнемо 
да то раде, пријавимо Ко-

муналној полицији. Важно 
је да сви будемо одговор-
ни, нарочито у овој ситуа-
цији - додала је она. 
Радници “Јавне хигијене”, 
поред редовних послова 
одржавања јавних повр-
шина, предузимају све 
потребне мјере и радње, у 
циљу спречавања ширења 
вируса корона. Међутим, 
рад на терену изискује и 
већа финансијска сред-
ства. Према ријечима Гр-
бићеве, проблем је што су 
средства за ову намјену 
ове године умањена, па 
су тако план рада испуни-
ли већ у септембру. Одвоз 
смећа на подручју Прије-
дора одвија се по устаље-
ном распореду. 

Велики хуманиста Леонардо Иванишевић

ДАРОВАО КРВ 199 ПУТА
НЕ ОДЛАГАТИ СМЕЋЕ НА 
ГРАДСКОЈ ОБАЛИ САНЕ

М. Шодић 

Иванишевић крв дарује од 1986. године

Brze usluge MF banke 
na novoj lokaciji u Prijedoru

 Građane Prijedora od početka oktobra poslovnica MF 
banke očekuje na novoj, atraktivnijoj lokaciji u centru grada, 
u Ulici kralja Petra I Oslobodioca bb. Moderno opremljen i 
značajno veći prostor koji se nalazi na najfrekventnijem 
mjestu u Prijedoru (na mjestu nekadašnjeg marketa Euro 
Fany), ima za cilj da klijentima obezbijedi bržu i lakšu 
realizaciju usluga, bilo da se radi o fizičkim ili pravnim licima. 
 Povodom obilježavanja Svjetskog dana štednje, u 
MF banci su predstavili akcijsku ponudu oročene štednje uz 
atraktivnu kamatnu stopu od 3,10% na rok od 48 mjeseci, 
što klijenti mogu da ostvare samo u periodu od 30.10 do 
7.11.2020. 
 Uz oročenu štednju u ovom periodu MF banka je 
obezbijedila poklon za svakog novog štedišu. 
 U kojoj mjeri su građani BiH tokom proteklih godina 
prepoznali ovu banku kao  pouzdanog i sigurnog partnera, 
dovoljno govori  podatak da trenutni portfolio depozita iznosi 
preko 370 miliona. Osim toga, tokom 2020. godine, pored 
vanredne situacije izazvane pandemijom virusa korona, MF 
banka bilježi rast štednje. 
 Poslovnica MF banke u Prijedoru je na raspolaganju 
klijentima i svim građanima Prijedora svaki radni dan od 8 do 
17 časova i subotom od 8 do 12:30 časova.

У Приједору је свечано отворен 
други Омега Беко шоп. Нова 
пословница се налази на Сва-
лама, а у понуди имају богат 
асортиман бијеле технике, ма-
лих кућанских апарата, ЛЕД те-
левизора, те пећи и камина на 
чврсто гориво. Ово је 39. Омега 
Беко шоп у Босни и Херцего-
вини, у којем су запослена два 
радника. Првих 50 купаца у но-
вој пословници у Приједору на-
грађено је посебним акцијама и 
поклонима. 
- За готовинско плаћање у свим 
пословницима широм БиХ има-
мо попуст од пет одсто. Купо-
вина се може обавити и путем 
брзих бескаматних кредита до 
12 мјесеци за пензионере и 
запосленике фирми са којима 
имамо потписане уговоре - ре-
кла је Јасмина Трумић, помоћ-
ник руководиоца продаје.  
Уз бесплатну доставу и уно-
шење апарата у ваш дом, га-

ранција од пет година и серви-
сирање обезбијеђени су кроз 
властиту сервисну мрежу Оме-
га Беко шопа. 
- Сваки мјесец имамо одређене 
акције. Овог мјесеца поклања-
мо ПДВ на куповину машина за 

веш до седам килограма и су-
шилица свих модела - додала је 
Трумићева. 
Пуно је разлога да посјетите 
нови Омега Беко шоп на Сва-
лама!

ОТВОРЕН ДРУГИ ОМЕГА 
БЕКО ШОП У ПРИЈЕДОРУ

М. Шодић 

Са отварања

Првих 50 купаца награђено 
посебним акцијама и поклонима 
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Сјеменке бундеве снижавају 
холестерол и шећер у крви

Сјеменке бундеве 
снижавају количину 
лошег холестерола у 
крви, али треба их је-
сти умјерено, јер се 
у 100 грама скрива 
око 450 калорија. Сје-
менке бундеве здра-
ве су грицкалице које 
гарантују физичко и 
ментално здравље 
појединца. Можете их 
јести самостално као 
здрави међуоброк или 
додати салатама, јуха-
ма и бројним другим 
јелима.

1. Снижавају 
шећер у крви: 

Сјеменке бундеве сад-
рже незасићене масне 
киселине које су корис-
не при регулацији ко-
личине шећера у крви, 
па се зато препоручују 
као корисна намирни-
ца и особама које пате 
од дијабетеса.

2. Чувају срце: 

Истраживања су по-
казала да сјеменке 
бундеве снижавају 
количину лошег холе-
стерола, смањују ри-
зик од настанка крвних 
угрушака те штите од 
болести срца и карди-
оваскуларног система.

3. Засићују и 
потичу пробаву: 

У стотину грама сје-
менки бундева налази 
се, чак, 19 грама бје-
ланчевина. Намећу се 
као изврсна намирни-
ца за особе које не једу 
храну животињског 
поријекла, али и све 
оне који желе грицка-
ти нешто здраво. Уз то 
садрже прехрамбена 
влакна, која потичу рад 
пробаве.

4. Чувају 
здравље костију:
 

Сјеменке бундеве од-
личан су извор цинка, 
који је потребан за из-
градњу костију. Већ 30 
грама ових сјеменки 
задовољава отпри-
лике петину дневних 
потреба за овим мине-
ралом.

5. Антиупално 
дјеловање: 

Бундевине кошпице 
садрже спојеве које 
имају антиупално дје-
ловање. Управо зато 
препоручују се особа-
ма које имају артритис, 
али се сматрају и до-

бром превенцијом про-
тив неких врста рака. 
Поврх свега, доказано 
побољшавају располо-
жење.
Како припреми-
ти бундевине 
сјеменке?Одстраните 
плод бундеве од ко-
шпица, оперите их у 
води и посушите па-
пирнатим ручником. 
Распрострите коштице 
на папир за печење, 
па ставите сушити у 
претходно загријану 
рерну на 120 Целзије-
вих степени око 15 до 
20 минута.

Велик број људи игнори-
ше потребу за мокрењем 
и не чини им се толико 
“озбиљним” задатком да 
испразне бешику сва-
ко мало. Ипак, уролози 
упозоравају да је веома 
важно имати навику че-
стог одласка у тоалет 
ако желите да сачувате 
здравље мокраћног си-
стема. Уролог докторка 
Vannitu Simma-Chiang 
каже како би здрављу 
бешике и мокраћног сис-
тема људи требало више 
да се посвете и како је 
задржавање мокраће и 
одгађање одласка у тоа-
лет веома штетно. Прво 
препоручује да празни-
те бешику одмах након 
буђења ујутру. Касније 
током дана такође тре-
ба водити рачуна да не 
прескачете одласке у 
тоалет када осјећате 
потребу. Људи често иг-
норишу то и посвете се 
неким обавезама и за-
дацима, али наше тијело 
је направљено тако да 
сигнализира ту потребу, 

а ако то занемарујете 
тај осјећај ће нестати и 
у једном тренутку моћи 
ћете да задржите мо-
краћу толико дуго да ће 
почети да вам наруша-
ва здравље. Докторка је 
истакла да би у дану тре-
бало барем четири пута 
мокрити, али и обавезно 
провјерити боју урина 
како бисте знали да ли је 
тијело довољно хидри-
рано. Рекла је и како би 
тијело требало хидри-
рати неколико пута - по-
мало. За почетак дана 
конзумирајте пола шоље 
воде и кафу или чај - они 
су природни диуретик и 
стимуланс бешике, па 
ћете тако повећати по-
требу за мокрењем. С 
друге стране, такве на-
питке би требало смањи-
ти како дан иде према 
крају како не бисте оме-
тали квалитет сна током 
ноћи честим одласцима 
у тоалет.

(Novosti.rs)

Не игноришите 
потребу за 
мокрењем, 
озбиљно 

нарушавате 
здравље

Супа је изврстан додатак 
исхрани која помаже у 
контроли тежине. Студије 
су откриле да је код осо-
ба које редовно једу супу 
мања вјероватноћа да 
буду претиле, у поређењу 
с онима који супу уопште 
не једу. Супа је нискока-
лорична и истовремено 
невјероватно заситна. 
Укључивање супе у днев-
ни мени може помоћи у 
смањењу унесених кало-
рија.

Супа је супер и зато 
што:
#1 Грије
Кад вам је хладно, тањир 
супе може вас угријати. 
Нутриционисти препору-
чују врућу супу од добро 
куханог корјенастог по-
врћа и зачина.

#2 Хидратизује
Супа помаже одржавати 
тијело хидратизованим. 
Зими се обично знојимо 
мање него у врућим љет-
ним данима и могли бисмо 
занемарити унос текући-
не. Осим што садржи само 
воду, супа садржи и со која 
помаже тијелу да задржи 
влагу.

#3 Савршен је спорт-
ски напитак
Спортска пића опскрбљују 
тијело угљеним хидра-
тима и електролитима. 

Главни електролит у њима 
је натријум. Сол садржи 
пуно натријума и чини 
супу храњивом и здравом 
алтернативом спортском 

пићу. Супа такође осигу-
рава текућину, енергију и 
електролите, што је чини 
савршеном храном прије 
вјежбања.

#4 Ублажава симпто-
ме прехладе
Иако пилећа супа неће 
учинити да болест неста-
не, она може ублажити 
симптоме. Уношење то-
плих текућина, попут пи-
леће супе, може бити уми-
рујуће и може олакшати 
проток слузи.

#5 Пуна је витамина
Нутриционисти предла-
жу употребу зеленог, на-
ранџастог и црвеног по-
врћа за кухање супе, јер је 
богато витаминима, попут 
витамина Б-комплекса, А, 
Ц и К. Зелено биље, попут 
першуна и целера, учи-
ниће супу још здравијом 
због садржаја жељеза и 
витамина Ц.

#6 Помаже у одржа-
вању здраве тежине
Супа је изврстан додатак 
исхрани која помаже у 
контроли тежине. Студије 
су откриле да је код осо-
ба које редовно једу супу 
мања вјероватноћа да 
буду претиле, у поређењу 
с онима који супу уопште 
не једу. Супа је нискокало-
рична и истовремено не-
вјероватно заситна. Укљу-
чивање супе у дневни 
мени може помоћи смањи-
ти број унесених калорија.

Izvor: 
miss7zdrava.24sata.hr

Супе су идеалан савезник здравља 
и губитка килограма, а ево зашто…

Бол у рамену и крстима могу да изазову укљештени нерв, превише ак-
тивности, али и неактивност. Међутим, могу да боле и због бубрежне 
инфекције, јетре или срчаног удара. Болови у леђима и раменима су 
релативно чести и обично се јављају уколико сте дизали неки терет, 
незгодно спавали или предуго сједјели. Узроци могу бити различити.

1. Тежак рад или много сједења (ишијас)

Бол у доњем дијелу леђа, односно крстима, назива се лумбаго и по-
гађа седам од 10 људи у неком периоду живота. Обично је симптом 
оптерећења лигамената и мишића због сагињања и дуготрајног сје-
дења. У неким случајевима ако се укљешти бол ишијадикус, бол се 
пири на задњицу и бедра.

2. Колико траје бол?

У већини случајева бол брзо пролази, сам од себе, већ послије неко-
лико дана. Треба наставити са свакодневним активностима, али ако 
бол потраје, треба посумњати на артритис или деформитет кичме. 
Уколико боли са десне доње стране леђа - могу бити бубрези.

3. Бол у рамену

Иако је удаљен од крста, бол у рамену има исте симптоме и разлог 
- превише активности или неактивности. Додатни симптом је немогућ-
ност дизања руку изнад главе.

4. Симптом озбиљног обољења

Када се бол у рамену погоршава током времена, онда је повријеђен 
врат. Рефлексни бол у рамену може бити и симптом болесне јетре, 
жучне кесе или срчаног удара.

Како умањити бол?

На болно мјесто држите кесицу са ледом 15 минута три пута дневно. 
Направите купку од горке соли. Јога и истезање помажу за болове у 
доњем дијелу. Масажа опушта укљештен нерв.

(novosti.rs)

Како да уклоните 
свакодневни бол у 

раменима и леђима
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Припремиo: З. Јелић

АК „Приједор“
ЈУНИОРКЕ „ПРИЈЕДОРА“ НАЈБОЉЕ У БиХ

Протеклог викенда у Калесији је одржано појединачно 
и екипно Првенство БиХ за пионире и јуниоре у атлети-
ци. На Првенству је наступило 250 младих атлетичара 
и атлетичарки из 19 клубова, а снаге су одмјерили у 
осам дисциплина. У јакој конкуренцији нашло се девет 
атлетичарки АК “Приједор”. У пионирској конкуренцији 
Анастасија Удовичић освојила је злато, док је Сара 
Дешић заузела друго мјесто. Њих двије су, заједно са 
Мајом Дрљић, освојиле и екипну титулу првака БиХ за 
пионирке. Такмичарке “Приједора” Ивана Кнежевић, 
Милица Веселиновић и Невена Шева су вицепрвакиње 
БиХ за јуниорке. У сениорској екипној конкуренцији 
Бојана Дешић, Сара Ћорић и Милица Дошен освојиле 
су пето мјесто. Генерално гледајући, атлетичарке “При-
једора” освојиле су титулу вицешампиона.
- Презадовољан сам постигнутим резултатима, као и 
дисциплином која је била на највишем нивоу - рекао је 
њихов тренер Зоран Радиновић.
АК “Приједор” већ овог викенда биће домаћин Првен-
ства РС у кросу, које ће бити одржано на Аеродрому 
“Урије”.

У дербију кола Друге лиге 
Републике Српске - група За-
пад, „Омарска“ је убједљиво 
савладала екипу „Брда“ са 
6:1. „Омарска“ је оправда-
ла улогу фаворита, па је од 
самог старта кренула офан-
зивно, али уз доста грешака, 
тако да у првом полувреме-
ну није било голова. Све то 
промијенило се у наставку 
сусрета. У 54. минути Росић 
постиже први гол за „Омар-
ску“, али „Брдо“ долази до 
изједначења свега три мину-
те касније преко Ибричића. 
Водство „Омарској“ враћа 
Граховац у 60. минути. Оста-
ле голове за „Омарску“ по-
стигли су Панић, Романић, 
Лајић, а прецизан је још јед-
ном био  Росић. Почетак утак-
мице могао је бити и бољи, 
сматра један од стријелаца 
„Омарске“ Предраг Лајић.
- Терен је био тежак за игру, 
доста мекан, тако да се ни-
смо најбоље снашли у почет-
ку. Али на полувремену смо 
попричали са шефом, посло-
жили редове и резултат је до-
шао. Побиједили смо савим 
заслужено. Показали смо 
да имамо квалитет, да доса-

дашњи резултати нису били 
случајност - рекао је Лајић.
Да је нервозе било у првим 
минутама сусрета, потврдио 
је тренер побједничке екипе 
Миленко Вулета.
- Мислим да је нервозе било, 
јер се радило о утакмици која 
нам је осигурала прво мјесто. 
Било је неких грешака у игри 
које смо на полувремену ис-
правили. Елиминисали смо 
нервозу, наставили играти 
и остварили овај резултат. 
Заслужили смо да будемо 
први. Добро радимо, управа 
је агилна, прави смо тим - ре-
као је Вулета.
Кад се све сагледа, „Брдо“ 
није одиграло лоше, наро-

чито у првом полувремену, 
каже тренер ове екипе Мирза 
Алкић.
- Прво полувријеме играли 
смо добро. Али имали смо 
двије повреде током утак-
мице, вршили смо измјене и 
несретно, нашом грешком,  
примили први гол. Честитам 
„Омарској“, јер су показали 
добру и фер игру и заслужују 
да буду на првом мјесту - 
изјавио је Алкић.
Након ове побједе „Омарска“ 
се учврстила на првом мје-
сту на табели, са пет бодова 
предности над другопласира-
ним „Челинцем“, док „Брдо“ 
заузима десету позицију.

Друга лига РС
УБЈЕДЉИВА ПОБЈЕДА „ОМАРСКЕ“  

ЗА СИГУРНО ПРВО МЈЕСТО

Прва стонотениска лига РС 
ПРИЈЕДОРЧАНИМА У ПРВОМ ТУРНУСУ ДВИЈЕ ПОБЈЕДЕ И ЈЕДАН ПОРАЗ

Први турнус Прве стонотениске 
лиге Републике Српске одржан 
је у Бањалуци. Наступило је 12 
екипа, а међу њима била је и 
екипа Стонотениског клуба “При-
једор” за који су играли Петар 
Вучовић, Горан Унчанин и Душко 
Попара. Овај састав “Приједо-
ра” забиљежио је двије побједе 
против СТК „Перућица“ из Фоче 
и СТК „Радник“ из Бијељине. 
Приједорчани су доживјели по-
раз од СТК „Борац“ из Бањалуке. 

Ове године Прва лига Републи-
ке Српске доста је квалитетнија 
него раније, а првак остварује 
директан пласман у Премијер 
лигу Босне и Херцеговине. Дру-
га екипа СТК „Приједор“ у овој 
сезони ће се такмичити у Другој 
лиги Републике Српске у којој 
ће наступати осам екипа. До-
бре резултате остварују и млађе 
категорије „Приједора“. Тако је 
Милош Радуловић протеклог 
викенда наступио на турниру на 

којем је снаге одмјерило осам 
најбољих кадета Босне и Херце-
говине. Радуловић је такмичење 
завршио као шести, што му оси-
гурава останак међу најбољим 
кадетима БиХ, и играће на тур-
ниру на којем ће се одређивати 
састав кадетске репрезентације. 
Радуловићу је ово прва година 
међу кадетима, а на Турниру је 
играо сам, без тренера.

Рукометашице приједор-
ске „Мире“ славиле су у 
утакмици четвртог кола 
Премијер лиге БиХ. При-
једорчанке су са 29:25 
савладале мостарску „Ка-
тарину“. „Мира“ је била 
фаворит у овом мечу, али 
је утакмицу одиграла у до-
ста измијењеном саставу 
у односу на стандардну 
поставу. Ипак, уписана су 
нова два бода. Најефи-
каснија у редовима „Мире“ 
била је Азра Башановић 
са девет погодака, а њу је 
пратила Милица Билбија 

са шест постигнутих го-
лова. Након четири кола, 
„Мира“ заузима пету пози-
цију на табели. Наредни 

противник биће им прво-
пласирана екипа „Криваје“ 
из Завидовића.

ФК „Рудар Приједор“ са 2:0 
славио је против екипе „Ко-
заре“ у утакмици 12. кола 
Прве лиге Републике Ср-
пске. Од почетка сусрета 
„Рудар“ је био доминант-
нија екипа, али у првом 
полувремену није се могло 
до гола. У наставку сусрета 
Приједорчани настављају 
с притиском, што је уро-
дило плодом у 57. минути, 
када је Матовић савладао 
голмана Модића. Свега 
двије минуте касније, Иве-
тић је био највиши у скоку, 
након извођења корнера и 
погађа за 2:0. Била је ово 
заслужена побједа, екипа 
је створила доста прилика 
и, што је најважније, игра-
чи ни у једном тренутку 
нису показивали нервозу, 
оцјена је шефа Стручног 
штаба „Рудара“, Бориса 
Савића.  
- Била је ово добро одиг-
рана утакмица. Ја сам и 
раније говорио да је „Ко-
зара“, кад је комплетна, 

једна од најбољих екипа у 
Лиги која је добро вођена 
од колеге Жерића. Тако да 
можемо бити задовољни 
оним што смо пружили, и 
то из више разлога - рекао 
је Савић.
Свом бившем клубу на по-
бједи је честитао тренер 
„Козаре“, Неџад Жерић.
- Играли смо против 
најквалитетније екипе у 
Првенству. То су показали 
и у овој, али и у претход-
ним утакмицама. „Рудар“ 
је био бољи и заслужено 

је побиједио. У мојој екипи 
осјетио се дефицит, јер од 
петог кола имамо пробле-
ме пошто ни на једну утак-
мицу нисмо извели истих 
11 играча. И тај дисконти-
нуитет се и те како осјетио 
- изјавио је Жерић.
Након ове побједе „Рудар“ 
је и даље први на табели, 
са 27 освојених бодова 
и четири бода предности 
над другопласирном „Сло-
бодом“. У наредном колу 
„Рудар“ гостује код до-
бојске „Слоге“.

„РУДАРИ“ САВЛАДАЛИ „КОЗАРУ“

ЖРК “Mирa” - ПРИЈЕДОРЧАНКЕ 
УПИСАЛЕ НОВУ ПОБЈЕДУ

ПРИЈЕДОР БИО ДОМАЋИН 
НАЈБОЉИХ ШАХИСТКИЊА СРПСКЕ

Протеклог викенда Прије-
дор је био домаћин Поједи-
начног првенства Републи-
ке Српске за жене у шаху 
на којем је учествовало 17 
такмичарки. Титулу шам-
пиона освојила је Мирјана 
Попадић из Билеће. Дру-
го мјесто припало је Сари 
Јаћимовић из Брода, док 
се бронзаном медаљом 
окитила Бојана Бојанић 
из Дервенте. Број шахист-
киња које су наступиле 
сигурно би био и већи, али 
епидемиолошка ситуација 
налаже да број такмича-
ра не може бити преко 20, 
појаснио је предсједник 
Шаховског савеза РС Алек-
сандар Ковач.
- Епидемија је десетковала 

сва спортска такмичења, 
али нама је ово четврто у 
низу. Послије дуже паузе, 
захваљујући Граду Прије-
дору и ШК “Рудар”, органи-
зовали смо ово првенство. 
Још два такмичења су пла-
нирана до краја године, ако 
корона дозволи. Узевши 
све у обзир, ми смо задо-
вољни - рекао је Ковач.
Први потез на Шампионату 
повукао је градоначелник 
Приједора Миленко Ђако-
вић, који је пожелио срећу 
свим учесницама.
- Град Приједор дужи пери-
од подржава свој шаховски 
клуб, који узвраћа добрим 
резултатима. Приједор је 
био и остао добар домаћин 
свим шахистима, не само 

из Републике Српке него и 
шире. Овдје су увијек одр-
жавани добри турнири, који 
на крају привлаче нове ша-
хисте. Ово је интелектуал-
на игра која је у експанзији, 
како у нашем граду тако и у 
окружењу - поручио је гра-
доначелник.
Домаћин и организатор 
Првенства је Шаховски 
клуб „Рудар“. Ова умна 
игра има будућност у граду 
на Сани, јер овај клуб оку-
пља бројне младе шахисте 
и шахисткиње, поручује 
предсједник „Рудара“ Раде 
Јаворић.
- Приједор има перспекти-
ву у шаху. Имамо младе 
шахисте. Даме „Рудара“ 
екипне су првакиње РС. 
Сад смо домаћин поједи-
начном првенству. Једини 
проблем су нам просторије, 
али ипак сматрам да шах у 
Приједору има будућност - 
изјавио је Јаворић, који се 
захвалио градским власти-
ма на пруженој подршци.
Што се тиче „Рудара“, нај-
бољи пласман имала је 
Сузана Мршић, која је так-
мичење завршила на сед-
мој позицији. За „Рудар“ 
је наступала и најмлађа 
шахисткиња на Првенству, 
Емилија Гајић. 

Најбоље у РС
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Дана 2. новембра 
2020. године навршава 

се 10 мјесеци од 
упокојења

ДЕЈАНОВИЋ
рођ. Мандић

(Гојко)
ОЛГА

(1936 - 2020)

Захвална породица

(002)

Дана 25.10.2020. преминуо је наш драги 
тата и деда

НОВАК (Илија) САВИЋ
(1931 - 2020)

Сјећање на њега чувају Биљана, 
Свјетлана, Ивана, Чедо и Каменко

14210

Посљедњи поздрав драгом 
пријатељу

НОВИ

Од породицa Токић и Дражић

28/20

Посљедњи поздрав 
драгом Нови

НОВАК САВИЋ

Драги наш Ново, са топлином и љубављу 
чувамо те у срцу. Почивај у миру, јер си то 
заслужио.
Твој брат Слободан са породицом

14223

Посљедњи поздрав 
драгом Нови

НОВАК САВИЋ

Драги наш Ново, са топлином и љубављу 
чувамо те у срцу. Почивај у миру, јер си то 
заслужио.
Твој брат Раде са породицом

14223

У суботу, 31.10.2020. године навршава се 
40 дана како са нама није наша вољена

НЕВЕНКА НИНКОВИЋ
(1939 - 2020)

Мила наша Нено,
„Смрт брише само нестварне величине, 
а истинскe учвршћује и уздиже“. 
                                                 Иво Андрић

Волимо те и увијек ћемо те вољети. 
Твоји: Милена, Весна , Драган, Јелена и Биба 14211

Дана 20.10.2020. преминуо је наш драги 
брат и ујак

НЕНАД РАДАНОВИЋ
Из Д. Волара
(1959 - 2020)

Драги мој брате и ујаче, чувамо успоме-
ну на твоју доброту. Хвала ти за све што 
си учинио за нас. Био си увијек уз нас и 
остаћеш заувијек у нашим срцима. Твоја 
сестра Даворка и твоји сестрићи што си звао миљом соколови: 
Душко, Небојша, Срђан, Раде и Дијана и твоје снајке Милана и 
Милица и сестричина дјеца Рајко и Дијана 14214

Дана 03.11.2020. године навршава се 
40 дана од смрти нашег драгог брата, 
стрица и дјевера

ВУКАШИНА (Благоје) 
ВУКАДИНОВИЋА

(1946 - 2020)

Вјечно ћеш живјети у нашим срцима и мислима. Сјећање на 
тебе вјечно ће трајати.
Твој брат Ћоле са породицом

14218

IN MEMORIAM

ИЛИЈА ЂУКИЋ
(1992 - 2020)

С љубављу, породица

(002)

Посљедњи поздрав 
нашем драгом

ДРАГОЈИ 
ЂАКОВИЋУ

Од снахе Стојке, синовца Милана са 
породицом и синовке Мирјане са породицом

23/20

Дана 01.11.2020. 
године навршавају се 

22 године од смрти нам 
драгог супруга, оца, 

свекра и дједа

МИРКА ТОПИЋА

С љубављу и поштовањем, чувамо те од 
заборава: твоја супруга Милена, кћерка 
Весна, син Дарко, снаха Јелена, унучад 
Милана, Милица и Алекса

14212

Дана 03.11.2020. 
године навршило се 

10 година од преране 
смрти мог супруга

ПЕРЕ 
ПРОШИЋА

Прошло је пуно година и дана, а моја туга 
неће. Много ме боли и убија ме туга. И питам 
се и страшно ме чуди какви су ови људи. И 
тамо те пуно воли твоја Милка, никад те нећу 
заборавити. 14213

МИЛЕ МРДАЉ

Драги тата, 
Недостајеш ми...

Твоја Цоки

14222

МИЛЕ МРДАЉ

Драги тата, сјећање на 
тебе вјечно ће трајати...

Твој син Саша са 
породицом 

14222

Дана 31.10.2020. године 
навршава се 40 дана од 

смрти супруга

МИЛЕ МРДАЉА
Твоју пажњу и доброту 

вјечно ћу чувати и 
памтити!

Твоја Биса
14222

Посљедњи поздрав 
брату

ДРАГОЈИ 
ЂАКОВИЋУ

Од сестре Наде Кабић са породицом

(002)

ЈЕЛА (Перо) АЛЕКСИЋ
1939 - 28.10.2020

Хвала ти за доброту, љубав и срећу 
којом си нас увијек несебично 
даривала. Нека те чувају анђели како 
си ти чувала и пазила нас. Хвала свима 
који посјећују твој тихи дом.
Твој син Драшко, кћерке Весна и Винка, 
снаха Весна, зет Жељко, унучад: 
Даринка, Бранка, Ивана, Драгана и 
Зоран, праунучад и остала многобројна 
родбина и пријатељи 29-2/20



15.30. октобар 2020.“Козарски вјесник”

Читуље Читуље

Тужно сјећање

По добром ћемо вас памтити, са 
поносом спомињати, од заборава 

у срцу чувати.

Кћерка Љиљана, зет Рајко, 
унучад Жељка, Жељко и Сузана

14227

ВЛАДО
(01.11.2019 - 2020)

КНЕЖЕВИЋ
НАДА

(18.09.2018 - 2020)

Posljednji  tužni pozdrav dragom 
bratu od ujaka

PERI RENDIĆU
(1948 - 2020)

Uh, kako je teško biti čovjek. Au, 
dragi brate, ti si bio veliki, najbolji 
i najveći čovjek. Tvoja dobrota, 
tvoja smirenost, tvoja pravednost, tvoj osmijeh, tvoja ljudskost u 
svemu, prema svemu i prema svakom bili su pokazatelj.
Ostao si uvijek vjeran na svome. Tvoja teška bolest prerano te 
otrgnula od tvojih suboraca, od tvog naroda i tvojih najmilijih. Počivaj 
u miru Božijem. S ljubavlju i poštovanjem. Neka ti je laka zemlja i 
vječna slava i hvala. U bolu i tuzi, Milenko Piljić sa porodicom sa 
Floride 14226

Дана 21.10.2020. у 73. години живота 
изненада је престало да куца племенито 
срце нашег драгог и вољеног оца и дједа

ПЕРЕ (Ранка) РЕНДИЋА
(1948 - 2020)

Поштоваћемо те по добру. Са љубављу, 
поштовањем и поносом спомињати и од 
заборава заувијек у нашим срцима чувати.
Твоји: син Дејан, кћерка Дијана, снаха Јадранка, зет Зоран, 
унучад Ђорђе, Николина, Милица и Петар. 14209

Посљедњи поздрав 
драгом

ПЕРИ РЕНДИЋУ

С поносом те помињемо, с љубављу у срцу 
чувамо. Почивај у миру, јер си то заслужио. 
Твоја сестра Боћа и твој Бобан Савић

14224

Дана 30.10.2020. 
навршавају се двије 

године од смрти нашег 
брата, ујака и стрица

САВАНА 
ГЊАТОВИЋА

Вољени никад не умиру, 
док живе они што га воле.
Твоје сестре и браћа са 
породицама 14219

Дана 25.10.2020. године у 79. години 
живота, усљед краће болести, 
напустио нас је наш стриц, ујак, деда 

и прадеда

ПЕРО (Млађена) 
БАНОВИЋ

(1941 - 2020)
Ожалошћене породице 

Бановић, Жабић и Дејановић

14217

У суботу 31.10.2020. године навршава 
се 40 тужних дана од смрти наше драге 
супруге, мајке и баке

ПЕРСЕ ГОРОНИЋ – БОЈЕ
Драга наша мајко, тешко је стегнути срце 
да не боли, душу да не пати, сузе да не 
теку за тобом. Недостаје нам твоја љу-
бав, твој мајчин загрљај, твоја доброта и 
племенита душа. Хвала ти за све неза-
боравне тренутке проведене с тобом и 
за сву љубав коју си нам пружала. Увијек ћеш живјети у нашим 
срцима. Почивај у миру и нека те анђели чувају. Твоји синови 
Горан и Дарко са порoдицом и муж Петар 14225

Тужно сјећање

ПЕРСА ГОРОНИЋ - БОЈA

Драга наша сестро, тешко је прихвати-
ти истину да те више нема. Беспомоћни 
смо пред судбином кад живот испише 
своју посљедњу страницу. Чуваћемо те 
од заборава у нашим мислима и срцима, 
твој честит живот, топле загрљаје и љу-
бав коју си нам несебично давала. Почивај у заслуженом миру, 
наша драга и племенита душо.
Твоја браћа Рајко и Неђо и сестра Бранка са породицама

14225

Дана 5.11.2020. 
навршава се 40 тужних 
дана од смрти драгог 

супруга

МИЛАНА 
КНЕЖЕВИЋА

Вријеме пролази, а туга и бол заувијек 
остају. По добру ћу те памтити, с поносом 
спомињати, од заборава у срцу чувати. Твоја 
супруга Милена Кнежевић

14216

Дана 5.11.2020. 
навршава се 40 тужних 

дана од смрти мога 
тате

МИЛАНА 
КНЕЖЕВИЋА

Драги тата, твој 
одлазак је велика бол, 
али ти живиш у срцу 
мом. Док ја живим, живјећеш и ти у срцу мом, 
с поносом ћу те чувати од заборава.
Твоја кћерка Миланка, зет Ново, унучад 
Марко, Дарко, Љиљана, Јелена, праунука 
Леа Савић 14216

Дана 5.11.2020. 
навршава се 40 

најтужнијих дана од 
смрти вољеног оца и 

дједа

МИЛАНА 
КНЕЖЕВИЋА
(1952 - 2020)

Драги мој тата, знао си 
колико те волим, али никад нећеш сазнати 
колико ми недостајеш. Твојим одласком, 
отишао је и дио мене. Никад те неће 
заборавити кћерка Стојанка, унуке Габријела 
и Мирела, зет Миро и прија Рада Ћудић

14216

Тужно сјећање на нашег 
вољеног Мићка

МИЛАН 
КНЕЖЕВИЋ 

МИЋКО
По добром ћемо те пам-
тити, са поносом спо-
мињати, никад те неће-
мо заборавити.
Породица Ратка Стакића

14215

Посљедњи поздрав

РАДОЈКА 
ЛАЈИЋ

Од сина Раде са породицом

14221

Посљедњи поздрав 
баки

РАДОЈКИ 
ЛАЈИЋ

Од унука Зорице, Слађане, Драгане и 
Сњежане са породицама

14221

Дана 04.11.2020. године навршава се 40 
тужних дана од смрти драге наше мајке, 
баке и прабаке

СТАНЕ ТОМАШ
(1939 - 2020)

Драга наша мајко, тако тихо си нас напу-
стила и отишла од нас. По добром ћемо 
те памтити, са поносом спомињати и 
увијек у срцима носити. Почивај у миру 
Божијем. Твоји: синови Небојша и Тихо-
мир, кћерке Нада и Оливера, унуци Дра-
гана, Сњежана, Милош и Коштана, праунуке Ирина, Ема и Миа.
Дана 31.10.2020. одржаћемо помен у 10.30 часова на гробљу у 
Д. Равској. 14220
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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


