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НОВО У

ПРИЈЕДОРУ

ДЕСЕТ ОБЈЕКАТА НЕ 
ИСПУЊАВА УСЛОВЕ 

ЗА СТАНОВАЊЕ

Taмaрa Стeгић, 
Вeликo Пaлaнчиштe: 

- Свeкрвa je 
пoлупoкрeтнa и свeкaр 

jу je jeдвa извукao 
из кућe. To je билo 

стрaшнo зa њих.

Од 170 стамбених објеката на 

подручју Приједора, које је 

обишла Комисија за процјену 

штете од земљотреса, десет 

их не испуњава услове за 

становање

ДУЧИЋЕВ 
ЖИВОТ 
КАО 
ТРИЛЕР

Петар Вујановић, 
кројач старог кова

СВЕТОСАВСКЕ ПОВЕЉЕ 
ДОДИЈЕЉЕНЕ СВИМ 

ПРИЈЕДОРСКИМ ОБРАЗОВНИМ 
УСТАНОВАМА

Скупштина града Приједора
О НАЦРТУ БУЏЕТА 

3. ФЕБРУАРА

Фотографи страхују да се не 
понови још једна година без посла

БЕЗ СВАДБИ И 
РОЂЕНДАНА, 
НЕМА ЗАРАДЕ

Славиша Павловић 
промовисао роман 
„Химерина крв“

ЧЕТИРИ ГОДИНЕ РАДА 
ТИМА РАДИО-МРЕЖЕ 
ЗА ОПАСНОСТ



Од 170 стамбених објеката на 
подручју Приједора, које је обиш-
ла Комисија за процјену штете од 
земљотреса, десет их не испуња-
ва услове за становање. Углав-
ном је ријеч о објектима старије 
градње, а међу њима је и кућа 

Рајка и Славице Стегић 
из Великог Палан-
чишта. Рајко се након 
земљотреса пре-
селио код сина и 
снахе, а његова 
супруга код 

кћерке. Све што су деценијама 
стварали, уништено је за неколико 
секунди. Повремено обиђу кућу, 
иако су свјесни да у њој живота 
више нема и да је рушење објекта 
вјероватно једино рјешење. Како 
прича њихова снаха Тамара, 

Слави-
ца није у 

могућности 
да се само-

стално креће, 
па су једва успје-

ли изаћи из куће и 

избјећи већу трагедију.
- Када се то десило, они су били 
у кући. Свекрва је полупокретна и 
свекар ју је једва извукао из куће. 
То је било страшно за њих. Кућа 
је, као што видите, неусловна за 
живот. Нама су из инспекције ре-
кли да је кућа за рушење - додаје 
она.
Оваквих је још девет објеката на 
подручју града. У нешто бољем 
стању је кућа Милана Карлице 

из села Марини. Зидови куће и 
димњак су попуцали, већина ства-
ри је оштећена, али он и његова 
породица и даље живе ту. Другог 
рјешења немају, иако, како Ми-
лан каже, страхују од новог 
подрхтавања тла. Надају 
се, ипак, да се оно што 
су доживјели крајем 
прошле годи-
не неће поно-
вити, јер, 
к а к о 
Ми-

лан прича, призор је био застра-
шујући.
- Земља се дизала и спуштала. 
Кућа се помјерала. Имао сам 
осјећај да неки подмукао звук из-
лази из дубине земље. Када сам 
схватио да је потрес, покушао сам 
да зовем своје укућане да изађу 
из куће, али нисам се могао крета-
ти. У желуцу сам осјећао муку. 
Сат времена смо били ван куће, а 

када 
с м о 

у ш л и , 
з а т е к л и 

смо хаос - 
присјећа се 

он.
Марини су све-

га двадесетак ки-
лометара удаљени 

од Костајнице. И, у овом 
селу је, према тврдњама 

Бошка Стојанчића, пред-
сједника Комисије за процјену 

штете од земљотреса, највише 
уништених кућа.

- У овом селу имамо више објека-
та чија је конструкција уништена, 
тако да они не испуњавају услове 
за становање - истакао је он.
Он каже да је још рано говорити 
о томе да ли има објеката за ру-
шење. Прецизних информација 
нема ни када је у питању помоћ 
онима чије су куће уништене у зе-
мљотресу. 
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Актуелно Актуелно

Кaд су у питaњу штeтe oд 
зeмљoтрeсa, у грaдскoj зoни 
прeглeдaнo je 170 oбjeкaтa, и 
кoд ниjeднoг нису устaнoвљeнa 
oштeћeњa кoja бих их учинилa 
нeуслoвним зa стaнoвaњe, рeкao 
je кoмaндaнт грaдскoг Штaбa зa 
вaнрeднe ситуaциje Дaлибoр 
Пaвлoвић. Oн je, нaкoн сjeдницe 
Штaбa која је одржана у уторак, 
изjaвиo дa je рaниje, збoг мaњeг 
нeспoрaзумa, oбjaвљeнa инфoр-
мaциja дa у сeлимa нeмa нeу-
слoвних oбjeкaтa зa стaнoвaњe, 
aли дa су тaд изнeсeни пoдaци 
из другoг прeсjeкa стaњa, a нe зa 
цjeлoкупну ситуaциjу.
- У сeoским пoдручjимa, у 
нaсeљимa Maрини, Вeликo 
Пaлaнчиштe и Гoрњи Oрлoвци, 
зa сaдa, пoстojи дeсeт oбjeкaтa 
кojимa je нaрушeнa кoнструкциja, 
тaчниje нoсиви зидoви и грeдe, 
a кojи прeдстaвљajу oпaснoст 
зa стaнoвaњe. Кoмисиja je утвр-
дилa дa, пo њихoвoм мишљeњу, 
нису зa стaнoвaњe. Нa тeрeн ћe 
изaћи грaђeвинскa инспeкциja и 
дoниjeти aдeквaтнo рjeшeњe у 
вeзи с тим oбjeктимa - рeкao je 

Пaвлoвић.
Oн je дoдao дa Кoмисиja зa 
прoцjeну штeтa нaстaвљa рaд 
нa тeрeну, тe дa у нajскoриje 
вриjeмe oчeкуje кoнaчaн прeглeд 
стaњa зa свe приjaвљeнe oбjeк-
тe. Што се тиче приједорске гим-
назије, која је такође претрпјела 
оштећења, Павловић је подсје-
тио да је Град обезбиједио сред-
ства са хитну санацију крова. 
Он је додао да је Министарству 
просвјете и културе РС упућен 
допис у којем се тражи да се из-
нађе начин финансирања сана-
ције преостале штете.
- Још увијек нисмо добили адек-
ватну информацију да ли и када 
ће ресорно министарство почети 
финансирати санацију Гимна-
зије. Ових дана ћемо ступити у 
контакт са Министарством, да 
видимо постоли ли намјера, и 
можемо ли заједничким снагама 
да ријешимо постојећи проблем 
- изјавио је Павловић.
Штo сe тичe aктуeлнe eпидe-
миoлoшкe ситуaциje, у При-
jeдoру je дoшлo дo смиривaњa у 
oднoсу нa рaниjи пeриoд, рeклa 

je др Mилицa Oткoвић, нaчeл-
ницa Хигиjeнскo-eпидeмиoлoш-
кe службe приjeдoрскoг Дoмa 
здрaвљa, нaпoмeнувши дa вишe 
нeмa чeкaњa нa ПЦР тeстoвe.
- Сви пaциjeнти кojи имajу билo 

кaквe тeгoбe, трeбa дa сe jaвe у 
aкутнo-рeспирaтoрну aмбулaнту. 
Нeмa пoтрeбe дa сjeдe кoд кућe и 
нa свojу руку узимajу aнтибиoти-
кe. Ниje свaкa тeмпeрaтурa и 
стaњe кoвид. Дoлaзи нaм сeзoнa 

aкутнo-рeспирaтoрних oбoљeњa 
и стaњa сличних грипу. Кoмe гoд 
ПЦР тeст будe нeгaтивaн, знaћe 
дa сe нe рaди o кoвиду - рeклa je 
др Oткoвић. 
Гoвoрeћи o вaкцинaциjи прoтив 
вирусa кoрoнa, Oткoвићeвa 
je нaпoмeнулa дa ћe у нaрeд-
ним дaнимa бити вршeнa oбукa 
eпидeмиoлoгa и инфeктoлoгa 
у РС. Дo стaбилизaциje стaњa 
дoшлo je и у приjeдoрскoj бoлни-
ци, рeкao je др Aндриja Вукoтић, 
в.д. дирeктoрa oвe здрaвствeнe 
устaнoвe.
- У oднoсу нa прeтхoдних нeкo-
ликo мjeсeци, пoгoтoвo нoвeм-
бaр и дeцeмбaр, мoжeмo рeћи 
дa je eпидeмиoлoшкa ситуaциja у 
нaшoj бoлници сaсвим пoвoљнa. 
У дoглeднo вриjeмe плaни-
рaмo дa пaциjeнтe сa кoвид-
oдjeљeњa, сa пeтoг спрaтa Бoл-
ницe “Др Mлaдeн Стojaнoвић”, 
прeбaцимo у Кoвид-бoлницу. 
Taкo дa сви буду хoспитaлизoвa-
ни нa jeднoм мjeсту - нaвeo je др 
Вукoтић.

МЈЕШТАНИ МАРИНА: ПРИЗОР ЈЕ БИО 
ЗАСТРАШУЈУЋИ, ЗЕМЉА СЕ ПОМЈЕРАЛА

На подручју Приједора десет објеката не испуњава услове за становање

З. Ј.

Б. Дакић 

КOMИСИJA ЗA ПРOЦJEНУ ШTETA НAСTAВЉA РAД НA TEРEНУ
Штаб за ванредне ситуације града Приједора

Све уништено у неколико секунди

Посљедице земљотреса
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Друштво Друштво

У Tвoрници oбућe “Нoвa Ивaн-
чицa” пoслoвну гoдину изa нaс 

oцjeњуjу кao 
т e ш к у , 

зб o г 

услoвa кoje je нaмeтнулa пaн-
дeмиja вирусa кoрoнa. Нa првo 
мjeстo стaвљeнo je oчувaњe 
прoизвoдњe, рaдних мjeстa, 
aли и здрaвљe рaдникa, кaжу у 
oвoм прeдузeћу кoje трeнутнo 
брojи прeкo 120 зaпoслeних.
- У пoчeтку je билo прoблeмa 

сa нaбaвкoм мaтeриjaлa, 
кaд смo имaли зaтвaрaњe 
грaницa. Врeмeнoм сe тo 
прeвaзишлo. Други прo-
блeм биo je плaсмaн гoтo-
вих прoизвoдa, штo je 
билo вeзaнo зa зaтвaрaњe 
прoдajних лaнaцa. Taкo дa 
су плaнoви прoдaje били 
кoригoвaни oд стрaнe ку-

пaцa - рeкao je дирeктoр oвoг 
прeдузeћa, Mирoслaв Шaвиja.

У aприлу je дoшлo и дo 
oбустaвe прoизвoдњe, нaкoн 
чeгa je услиjeдилa  мaњa рeoр-
гaнизaциja, кaкo би били сa-

чувaни прoизвoдни кaпaцитeти. 
У тoм трeнутку дoбрo су дoшлe 
мjeрe пoдршкe Влaдe Рeпубли-
кe Српскe, зa мjeсeц у кojeм сe 

стaлo сa рaдoм. Бeз тoгa, кaжe 
Шaвиja, били би у дeбeлoм ми-
нусу. Toкoм љeтa дoшлo je дo 
стaбилизaциje стaњa, рaдилo 

сe умaњeним кaпaцитeтимa, 
aли у кoнтинуитeту. Ипaк, нeки 
плaнoви зa прoширeњe мoрaли 
су бити oдгoђени. 
- Прoшлe гoдинe смo плaнирa-
ли прoширити прoизвoдњу joш 
jeднoм линиjoм. Плaнирaли 
смo и зaпoшљaвaњe дoдaтних 
рaдникa. Oд свeгa тoгa мoрaлo 
сe oдустaти. Бaр смo oчувaли 
oнo штo смo имaли, тaкo дa сa 
тим мoжeмo бити зaдoвoљни, с 
oбзирoм нa oпшту ситуaциjу - 
рeкao je Шaвиja.
Штo сe тичe плaнoвa зa oву 
гoдину, у првих шeст мjeсeци 
нeћe бити прoблeмa, jeр пoстoje 
угoвoрeни пoслoви. O дaљњим 
плaнoвимa тeшкo je гoвoрити, 
свe дoк нe прoђe пaндeмиja, 
кaжу у oвoм прeдузeћу.

З. Ј.

СAЧУВAЛИ РAДНA MJEСTA У TEШКOJ ГOДИНИ
Фабрика “Нoвa Ивaнчицa” 

Производња опстала упркос изазовима

Мирослав Шавија, 
директор 
„Нове Иванчице“

 - Ово нам је значајна посјета која 
нам даје до знања да су амбаса-
дори ових земаља заинтересо-
вани за овакав вид сарадње и да 
ће у наредном периоду обратити 
више пажње на постојећа преду-
зећа и привлачење односно до-
вођење нових предузећа у наш 
град - изјавио је градоначелник 
Павловић на крају ове посјете.
Он је додао да је било размјене 
искустава и идеја за које вјерује 
да ће у наредном периоду уроди-
ти плодом, како би још предузећа 
дошло у Приједор. Градоначел-
ник је изразио задовољство што 
је реализована оваква посјета и 
да се она десила у првом мјесе-
цу његовог мандата. Оцијенио 
је то веома добрим искуством 
којим је трасиран пут за будућу 
сарадњу. Амбасадор Норвешке у 
БиХ Олав Реинертсен изјавио је 
да му је ово била друга посјета 
фарми Јусуфа Арифагића те из-
разио задовољство што је имао 
прилику да разговара са градо-
начелником Приједора.
- Јако сам предан развијању 
снажнијих комерцијалних одно-
са између Норвешке, БиХ и Ре-
публике Српске и у том смислу 
Јусуф Арифагић представља 
примјер успјешног инвеститора у 
БиХ. Он може бити добар примјер 

другим потенцијалним норвеш-
ким инвеститорима -  изјавио је 
амбасадор Реинертсен.
По његовим ријечима, оно што 
норвешки инвеститори траже, а 
о томе је упознао и градоначел-
ника, поред прилика за инвес-
тиције, је да постоји снажан ре-
гулаторни оквир да они могу те 
инвестиције да остваре.
- Постоје много подручја у којима 

норвешке компаније могу напра-
вити одређене промјене у Репу-
блици Српској, а ту мислим на 
зелену енергију, хидро и соларну 
енергију вјетра, туризам, IT тех-
нологије и дрвну индустрију. Ако 
покажемо да можемо развијати 
свој бизнис овдје у Приједору, 
Републици Српској, мислим да је 
то најважнији сигнал потенцијал-
ним инвеститорима - рекао је Ре-

инертсен.
Власник фирме „Арифагић ин-
вестмент“ Јусуф Арифагић изја-
вио је да је основни фокус посјете 
био пројекат фарме норвешких 
крава, а да су током разговора 
начети и проблеми везани за 
градњу ауто-пута и ограничења 
односно лимите за млијеко који 
постоје у Републици Српској.
- Посјета градоначелника и зајед-
нички дочек гостију ме веома ра-
дује, јер коначно тимски радимо 

за цијели град Приједор. На ова-
кав начин дочекујући госте и са 
овом посјетом сигурно отварамо 
простор потенцијалним инвести-
торима - рекао је Арифагић.
Он је подсјетио на формирање 
једне асоцијације на релацији 
БиХ и Норвешка, а тиче се ди-
ректно норвешких инвестиција 
у одређена подручја: од дрвне 
индустрије, енергетике обновљи-
вих извора и пољопривреде.
- Ту видим велики потенцијал 
и желим да на свом примјеру 
објасним људима да се овдје 
може успјешно инвестирати и по-
словати, а овдје се први пут ради 
директно о норвешким инвести-

торима - рекао је Арифагић.
Амбасадор Швајцарске у БиХ 
Данијел Хун потврдио је да је 
први пут у Приједору и да се 
радује што у овом граду постоји 
швајцарски инвеститор који је 
овдје инвестирао и производи, 
мислећи при том на фирму “СБ 
Ласер”.
- Сматрам да постоји доста по-
тенцијала за даље инвестиције 
посебно у овој регији Приједора 
- рекао је Хун.

Он је додао да је веома важно да 
имамо овакве приватне инвести-
ције и да се на тај начин отварају 
радна мјеста, да се овдје произ-
води односно добијају производи 
који ће се извозити у Европу и 
стављати и на домаће тржиште.
- Мислим да је предузеће “СБ 
Ласер” добар примјер и да може 
дати сигнал за неке будуће ин-
веститоре - рекао је амбасадор 
Хун.
Власник фирме “СБ Ласер” Ед-
хем Бешић веома је задовољан 
посјетом амбасадора Норвешке 
и Швајцарске и градоначелни-
ка Приједора, будући да је тема 
била даљи развој привреде овог 
подручја и даља улагања и са-
радња ових европских земаља 
са БиХ.
- Гостима смо показали да и ми 
овдје можемо направити пози-
тивне и лијепе приче и да пре-
зентујемо вриједности тих европ-
ских земаља на наше подручје. 
У мом случају то су прецизност, 
тачност и квалитет. Даљи нам је 
циљ довести нове инвеститоре, а 
то је могуће ако остваримо пози-
тивне утиске“, изјавио је Бешић.
Он је додао да је представио и 
друге фирме које представљају 
швајцарске инвестиције, а то су 
BH Solution, Дом ЕНЕА, Занатска 
радња “Карабашић” и Етно село 
“Оаза” те да су договорени бу-
дући разговори и са овим инве-
ститорима.

Градоначелник разговарао са амбасадорима 
Норвешке и Швајцарске

prijedorgrad.org

Градоначелник Приједора Далибор Павловић боравио је у Трнопољу гдје је 
заједно са амбасадорима Швајцарске у БиХ Данијелом Хуном и Норвешке, 
Олавом Реинертсеном, обишао фарму норвешких музних крава Јусуфа Ари-
фагића и погон фирме СБ Ласер Едхема Бешића.

- Оно што је јако значајно за наш град, а надам се и 
за Норвешку и Швајцарску које имају жељу и вољу 
да инвестирају у овај дио БиХ и Републике Српске, 
да ћемо се ми из Градске управе потрудити и дати 
све од себе да инвеститори дођу, да разговарамо и 
понудимо им да овдје отворе своја предузећа - изја-
вио је Далибор Павловић.

На фарми Јусуфа Арифагића

Приликом обиласка погона фирме “СБ Ласер”
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Тим поводом Тим поводом

Иако је за већину њих радио-
аматеризам само хоби, они не 
спавају када су ванредне окол-
ности. Њихова улога је тада од 
великог значаја. Своје знање 
темеље на искуствима старијих 
колега из Радио-клуба “Козара”. 
- Након четири године, дошли 
смо до завидног нивоа, што се 
тиче обучености и опремљено-
сти тима. У Босни и Херцего-
вини, колико ја знам, званично 
функционишемо ми у Приједо-
ру и тим у Зеници. Мислим да 
идемо добрим путем и да сваке 

године напредујемо - рекао је 
Огњен Вукић, вођа Тима радио-
мреже за опасност. 
Од прошле године су у новим 
просторијама у Малом Палан-
чишту, које су добили од Градске 
управе. Далеко од градске буке и 
са бољим условима за рад. 
- Радио-клуб “Козара” постоји 
већ 67 година и једно је од нај-
старијих удружења у Приједору. 
Тренутно бројимо 47 активних 
чланова, док Тим радио-мреже 
за опасност броји 10 чланова - 
додао је Јовица Кнежевић, пред-

сједник Радио-клуба “Козара”.
Свечаности су присуствовали 
представници Градске управе 

Приједор и Територијалне ва-
трогасне јединице, као и оста-
лих градских установа с којима 

радио-аматери имају одличну 
сарадњу. 
- Ово је тим који се показао у про-

теклом периоду, када су нас за-
десиле поплаве, али и приликом 
организовања осталих активно-
сти у граду Приједору. Желим да 
им честитам четврти рођендан. 
Да у будућности учествују у што 
више лијепих догађаја, а не ло-
ших. Ми ћемо их подржати коли-
ко будемо у могућности - рекао 
је Далибор Павловић, градона-
челник Приједора.  
У Радио-клубу “Козара” поручују 
да су њихова врата отворена за 
све љубитеље радио-аматериз-
ма. 

ТИМ РАДИО-МРЕЖЕ ЗА ОПАСНОСТ ОБИЉЕЖИО 
ЧЕТИРИ ГОДИНЕ ПОСТОЈАЊА 

Град Приједор и основне 
и средње школе из овог 
града учествовале су у 
хуманитарној акцији за 
изградњу Дневног цент-
ра “Подржи ме - 9. јануар” 
у Косовској Митровици. 
Посредством 81 образов-
не установе из Републи-
ке Српске, за ту намјену 
прикупљено је 48.000 
КМ. Једна од школа која 
је била дио ове хума-
не мисије је и Основна 
школа “Петар Кочић” из 
Приједора. Прикупили су 
1.200 КМ.
- Ми се одазивамо свакој 
акцији за помоћ Србима 
на Косову и Метохији. 
Учимо дјецу да буду со-
лидарна и да помажу 
слабијима, па тако смо 
ове године подржали из-
градњу Дневног центра 
за дјецу са посебним по-
требама на Косову и Ме-
тохији - истакла је Горана 
Босанчић, директор ове 

школе.
Српском становништву 
на Косову већ годинама 
помаже и Град Приједор. 
Тако ће бити и убудуће, 
обећава градоначелник 
Далибор Павловић.
- Град Приједор ће и у 
наредном периоду уче-
ствовати у хуманитарним 
акцијама које организује 
Одбор за помоћ Србима 
на Косову и Метохији. 
Морамо помоћи нашем 
народу на Косову да оп-
стану на овом простору 

- додао је он.
У знак захвалности, Гра-
ду Приједору и основним 
и средњим школама, 
предсједник Одбора за 
помоћ Србима на Косову 
и Метохији, Милорад Ар-
лов, уручио је захвални-
це и књигу “Хумано срце 
Српске”. Књига свједочи 
о свему ономе што је 
урађено у протеклих 13 
година, колико постоји 
поменути Одбор. Акција 
је, како Арлов каже, било 
много, а ријетко која је 

прошла без подршке Гра-
да Приједора.
- Град Приједор је мно-
го пута исказао вољу и 
жељу да учествује у ху-
манитарним акцијама 
за помоћ Србима на Ко-
осву. Ја овом приликом 
позивам све основне и 
средње школе из Српске 
да се прикључе овој ху-
манитарној акцији и да 
помогнемо да се изгра-
ди овај дневни центар. 
Наша жеља је да оста-
немо трајно везани за 
српски народ на Косову и 
они често кажу да их ми 
најбоље разумијемо - ре-
као је Арлов.
За завршетак радова 
на изградњи поменутог 
Дневног центра потребно 
је још око 100.000 КМ. Ак-
ција прикупљања помоћи 
у Републици Српској 
трајаће до 15. фебруара.

За сриједу, 3. фебруара, за-
казана је 2. редовна сједница 
Скупштине града Приједора. 
Према предложеном днев-
ном реду, одборници ће рас-
прављати о 17 тачака. 
- Биће ту и нулта тачка која 
се односи на верификацију 
мандата одборника Предра-
га Старчевића, јер је изабра-
ни одборник са листе СДС-а, 
Милан Тубин, задржао ман-
дат посланика у Народној 
скупштини РС. Наредни на 
листи је одборник Старче-
вић - појаснио је предсједник 
градског парламента Мирсад 
Дуратовић.
Што се тиче мандата новог 
одборника Уједињене Ср-
пске, будући да је Жарко 
Ковачевић (УС) именован 
за замјеника градоначел-
ника, чека се да Централна 
изборна комисија достави 
верификацију мандата. Уко-
лико се то деси до датума 
кад је заказана сједница, и то 
ће бити уврштено у дневни 
ред, каже Дуратовић. Међу 
значајнијим тачкама су при-
једлог Програма рада Скуп-

штине града за 2021. годину, 
а ту је и Нацрт одлуке о ус-
вајању буџета за ову годину. 
На дневном реду наћи ће се 
и oдлукa o висини пoрeскe 
стoпe нa пoрeз нa нeпoкрeт-
нoсти зa oву гoдину, oдлука o 
субвeнциoнисaњу “Toплaнe”, 
те o приoритeтимa финaнси-
рaњa удружења и фондација 
у овој години. Биће ријечи и 
о измјенама Регулационог 
плана рудника „Омарска“, те 
о Зонинг плану радне зоне 
на потезу жељезничка стани-
ца, „Топлана“, ТС Приједор 1. 
Одборници ће расправљати 
и о кадровским питањима, 
тако да ће на дневном реду 
бити именовање в. д. начел-
ника Oдjeљeњa зa сaoбрaћaj, 
кoмунaлнe пoслoвe и зaшти-
ту живoтнe срeдинe и имo-
винскo-стaмбeнe пoслoвe 
грaдa Приjeдoрa, те в. д. ди-
ректора Центра за социјал-
ни рад Приједор и Агенције 
за економски развој града 
"ПРЕДА-ПД". Биће ту актуел-
ни час, те шест реферата из 
имовинско-правне области.

У СРИЈЕДУ 
СЈЕДНИЦА ГРАДСКОГ 

ПАРЛАМЕНТА

ГРАДУ ПРИЈЕДОРУ И ШКОЛСКИМ 
УСТАНОВАМА УРУЧЕНЕ ЗАХВАЛНИЦЕ 

“ХУМАНО СРЦЕ СРПСКЕ”

З. Ј.

М. Шодић 

Тим радио-мреже за опасност Радио-клуба “Козара” 
обиљежио је четврту годишњицу постојања и рада. 
На пригодној свечаности у новим просторијама, у 
Друштвеном дому у Малом Паланчишту, чланови 
овог тима презентовали су активности у прошлој 
години и будуће планове 

Б. Дакић 

Са свечаности у Малом Паланчишту

Значајна улога радио-аматера

Трајна повезаност Српске и Косова
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Друштво Друштво

Број корисника права на новчану 
помоћ није се значајно мијењао 
у протеклих пар година, показују 
подаци приједорског Центра за 
социјални рад. Међутим, еви-
дентан је пораст лица која ост-
варују право на личну инвалид-
нину, те на додатак за помоћ и 
његу другог лица. Из Центра на-
глашавају да је у питању тренд 
који важи за цијелу Републику 
Српску, те да ту Приједор није 
изолован случај. Право на нов-
чану помоћ остварују поједини-
ци или породице чији су чланови 
радно неспособни, старији од 65 
година или су радно неспособни 
због здравственог стања, а не-
мају приходе или имовину да би 
себи обезбиједили издржавање, 
нити имају сроднике који су дуж-
ни да их издржавају. Критеријум 
је јасно дефинисан у закону, тако 
да се број корисника социјалне 

помоћи у посљедњих пар година 
није драстично мијењао, рекла 
је Госпа Сајак Штиковац, руко-
водилац Службе социјалне за-
штите у Центру за социјални рад 
Приједор.
- Закључно са 31. децембром 
прошле године, имамо 360 поје-

динаца и породица који оства-
рују ово право. Тај број није се 
драстично мијењао. Имамо ко-
риснике којима право престаје 
из неког разлога, а обично је 
то пресељење у другу локалну 
заједницу, одлазак у пензију или 
смрт. Пристижу и нови захтјеви, 
тако да имамо отприлике сличан 
број корисника - навела је Сајак 
Штиковац.
Новчани износ социјалне по-
моћи дефинише се процентно у 
односу на просјечну плату у РС 

у претходној години. Такође, из-
нос зависи и од броја чланова 
породице корисника. Оно што је 
важно напоменути да су износи 
који се исплаћују исти у цијелој 
Републици Српској. Тенденција 
раста корисника присутна је код 
додатка за његу и помоћ другог 
лица. Тај тренд влада у цијелој 
Републици Српској, тако да није 
заобишао ни Приједор.
- Доста људи подноси захтјеве 
и доста је људи са јако лошим 

здравственим стањем. Љека-
ри их већ приликом прегледа 
упућују и Центар. Ми такође при-
ближавамо ово право јавности, и 
грађани се пријављују у великом 
броју. Тако да заиста имамо до-
ста нових корисника - изјавила је 
Сајак Штиковац. 
Она је напоменула да ово пра-
во нема имовински цензус, али 
се у пракси показало да велики 
број корисника нема други вид 
прихода. Право на његу и помоћ 
у Приједору остварује 1.692 

корисника. У порасту је и 
број корисника права на личну 
инвалиднину, које у Приједору 
остварује 411 лица. Ово право 
односи се на лица која имају 
утврђен степен тјелесног ош-
тећења преко 75%, код којих је 
обољење или оштећење насту-
пило до 18. године живота.
- Законским одредбама дефи-
нисано је да ово право могу ко-
ристити и лица са оштећењем 
слуха преко 70%, под условом 

да је оштећење настало у раз-
војном периоду. На личну инва-
лиднину право имају и особе са 
оштећењима урогениталног си-
стема. Дакле лица у терминал-
ној фази затајења оба бубрега и 
која имају потребу за дијализом, 
имају право на инвалиднину - 
појаснила је Сајак Штиковац. 
Из приједорског Центра за со-
цијални рад кажу да највећи 
број корисника наведених права 
није задовољан износима које 

добијају, јер нису довољ-
ни за подмирење свих 

њихових потреба. 
Ипак, додају да 
треба имати у 
виду да је Град 
Приједор ло-
кална заједни-
ца која издваја 
значајна сред-
ства за социјал-

ну заштиту. 
- Укупна средства 

за те намјене су за-
иста велика. Међутим, 

кад се погледа број корис-
ника који остварују право, та 
средства по кориснику су мала. 
Наш центар препознат је као 
установа која има подршку Гра-
да. То је оно што нам даје могућ-
ност да све захтјеве рјешавамо 
благовремено и на најбољи мо-
гући начин за кориснике - рекла 
је Сајак Штиковац. 

НЕМА ДРАСТИЧНОГ РАСТА КОРИСНИКА СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ
Центар за социјални рад Приједор

СВЕ ВЕЋА ПОТРЕБА ЗА ПОМОЋ 
ДРУГОГ ЛИЦА

Тенденција раста корисника присутна 
је код додатка за његу и помоћ другог 
лица. Тај тренд влада у цијелој Репу-
блици Српској, тако да није заобишао ни 
Приједор. Право на његу и помоћ у Прије-
дору остварује 1.692 корисника. 

З. Ј.

Госпа Сајак Штиковац, 
руководилац Службе 

социјалне заштите Центар за 
социјални рад Приједор

Представници градског 
Одјељења за борачко-инва-
лидску заштиту, приједорске 
Борачке организације и Црве-
ног крста, посјетили су Мило-
рада Новаковића, борца прве 
категорије, који живи у Горњим 
Гаревцима у веома тешким 
условима. Због дуга који је 
достигао 1500 КМ, Новаковић 
већ три године нема струју, а 
то је само један од проблема 
у неусловној кући у којој бора-
ви. Овог 62-годишњака мучи и 
здравље, а са 70 КМ мјесеч-
них примања не може много 
да уради. 
- Живим сам, немам никога. 
Требао бих ићи на операцију. 
Досад што сам могао, то сам и 
урадио, али сад кад не смијем 
ни киле дигнути, сад је готово. 
Желио бих се захвалити људи-
ма из Борачке организације и 
Градске управе који су ме оби-
шли и помоћи ће ми колико-то-
лико - каже Новаковић.
Душан Ђенадија, потпред-
сједник Борачке организације 
града Приједора, рекао је да 
је случајева попут Новако-
вићевог, нажалост, много у 
свим регијама и градовима, а 

да се ова организација од са-
мог оснивања бави стамбеном 
проблематиком. У сарадњи са 
локалном управом, ресорним 
министарством и програмом 
Владе РС, досад је ријешено 
око 1.340 стамбених питања.
- Приоритет су имале породи-
це погинулих и РВИ, али ни тај 
програм нисмо у потпуности 
завршили. У нашој борачкој 
организацији тренутно има 
400 захтјева за рјешавање 
стамбеног питања по програ-
му Владе РС. То је опсежан 
посао. Борци нису социјална 
категорија, ми из тих извора 
не можемо да црпимо средст-
ва, а Борачка организација у 
оваквим приликама помаже и 
помагаће и даље, међутим то 
су скромна средства - истиче 
Ђенадија нагласивши да су 
у посјету Новаковићу дошли 
с представником надлежног 
градског одјељења с намјером 
да заједнички помогну овом 
борцу прве категорије. 
Борци попут Милорада Нова-
ковића неће бити заборавље-
ни, нагласио је Ранко Колар, 
в. д. начелника Одјељења за 
борачко-инвалидску заштиту. 

Колар сматра да је за овакве 
случајеве потребно наћи сис-
темско рјешење. Очекује да ће 
се положај бораца побољшати 
Измјенама и допунама Закона 
о правима бораца.
- Република Српска не може 
да ријеши све појединачне 
проблеме. Почело се од поро-
дица погинулих бораца, РВИ, 
а сада долазе и најугроженији 
борци. Позивам овом прили-
ком и Борачку организацију да 
се објави јавни списак свих бо-
раца од 1. до 7. категорије, да 
имамо јавни увид ко су били 
прави борци, а који нису. Ту 
има доста проблема. Ревизију 
може да уради само Борачка 
организација па да се борци 
као Новаковић и њему слични 
ставе у приоритет рјешавања 
и стамбеног питања, и пру-
жања здравствене заштите - 
наглашава Колар. 
Пакете помоћи са прехрам-
беним и хигијенским намир-
ницама, обућом и одјећом 
Милораду Новаковићу уручио 
је Зоран Веселиновић, секре-
тар Градске организације Цр-
веног крста Приједор. Како је 
рекао, с обзиром на Новако-
вићеву ситуацију, ову помоћ 
ће му достављати мјесечно. 
Дуг за струју биће ријешен 
захваљујући Новаковићевом 
комшији Мији Радошевићу који 
је обезбиједио 1500 КМ, али 
неопходна је санација куће на 
којој је кров у веома лошем 
стању. Биће урађен пројекат 
за санацију крова којој ће се 
приступити чим се превазиђу 
неријешени имовинско-прав-
ни односи због земљишта на 
којем је саграђена кућа овог 
борца, рекао је Ранко Колар.

НАКОН СТРУЈЕ, МИЛОРАДУ НОВАКОВИЋУ 
ПРИОРИТЕТ САНАЦИЈА КРОВА

Д. С. 

У 2020. години породичног доктора 
у РС промијенила су 26.524 осигу-
раника, подаци су Фонда здравст-
веног осигурања (ФЗО) Републике 
Српске. Од тог броја, у такозваном 
редовном периоду (октобар-децем-
бар) када није потребно наводити 
разлог промјене, породичног до-
ктора промијенило 13.800 осигура-
ника. Према подацима ФЗО, 2019. 
године породичног доктора про-
мијенило је 30.874, а у 2018. години 
27.185 осигураника. У тзв. редов-
ном периоду прошле године 1.208 
осигураника промијенило је педија-
тра, а 1.728 осигураника изабрало 
је новог гинеколога, што је знатно 
мање него ранијих година.
“Иначе, када су у питању тимови 
породичне медицине за које су се 
грађани највише опредјељивали 
у редовном периоду, међу топ ти-
мовима породичне медицине на 
првом мјесту је општина Бијељина 
са 1.911 осигураника, те Бањалу-
ка са 1.591, а послије ње долазе 
амбуланте породичне медицине у 
Добоју са 1.211 осигураника”, наве-
ли су из Фонда здравственог осигу-
рања.
Највише промјена, односно одјава 
из тима породичне медицине у та-
козваном редовном периоду било 
је у Бијељини - 1.730 осигураника, 
у Добоју су их била 663 те у Власе-
ници 416 осигураника.
“Када је у питању колико је осигура-
ника породичног доктора промије-
нило за девет мјесеци 2020. године, 
када је процедура мало компли-
кованија за промјену породичног 
доктора, у овом периоду 12.724 
осигураника промијенила су поро-
дичног љекара. Најчешћи разлози 

су промјена мјеста пребивалишта, 
престанак рада доктора породичне 
медицине у здравственој установи 
која с нама има потписан уговор 
или је доктор промијенио сједиште 
амбуланте”, навели су из ФЗО РС.
Подсјећају, од октобра до краја 
децембра сваке године осигурани-
ци имају могућност да промијене 
свог изабраног доктора породич-
не медицине, као и педијатра или 
гинеколога, на једноставан начин 
- без навођења разлога промјене. 
Доктора је могуће промијенити и 
мимо за то предвиђеног периода, 
али само у одређеним околности-
ма, односно неопходно је имати и 
навести оправдан разлог промјене 
у складу са правилником који ре-
гулише ову област, као нпр. усљед 
промјене мјеста пребивалишта, од-
суства изабраног доктора у дужем 
периоду и тако даље. Процедура 
промјене мимо редовног периода 
је компликованија из разлога што 
Фонд почетком сваке године угова-
ра примарну здравствену заштиту 
са домовима здравља управо на 
основу броја регистрованих оси-
гураника у једном дому здравља 
и од тога зависи и колико ће који 
дом здравља добити средстава од 
Фонда. Из тог разлога је важно да 
се промјене љекара изврше у пред-
виђеном периоду и да се накнадне 
пререгистрације сведу на минимум. 
Из ФЗО подсјећају да грађани за 
тим породичне медицине могу да 
се региструју у домовима здравља 
или у приватним амбулантама по-
родичне медицине са којима Фонд 
има потписан уговор.

Независне новине

У 2020. породичног 
љекара у РС 
промијенила 
26.524 
осигураника
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Репортаже Репортаже

Већ три и по године у потрази је 
за послом. Као волонтер у Цент-
ру за социјални рад у Приједору, 
одрадила је приправнички стаж. 
Успјешно је положила државни 
испит, али како каже, иако се на-
дала сталном запослењу, мјеста 
за њу у овој установи, нажалост, 
није било. Ипак, срећна је што је 
имала прилику да се покаже у 
струци за коју се школовала.
- Радом у Центру за социјални 
рад заправо сам схватила коли-
ко волим овај позив. Јер, теорија 
је једно, а пракса друго. Неопи-
сив је осјећај када помогнете не-
коме и када та особа види неку 
наду у вама. Мени није тешко ра-
дити, ја знам да могу, али то мо-
рају да схвате и надлежни. Мало 
сам истраживала и сазнала да 
сам једина особа са инвалидите-
том са државним факултетом на 
евиденцији Завода за запошља-
вање РС, Филијале Приједор - 
каже Јадранка. 
Не гуди наду када је запослење 

у питању. Каже, појавиће се неко 
ко ће вредновати њен труд и за-
лагање. За вријеме студија, до-
живјела је непријатне ситуације 
због инвалидности, али се није 
предала.
- Први пут дискриминацију на 
својој кожи сам осјетила када 
сам уписала Технолошки факул-
тет у Бањој Луци, 2007. године. 
Онемогућено ми је да одрадим 
лабораторијске вјежбе, а самим 
тим и да изађем на испит, јер 
имам проблема са видом. Ишла 
сам на терапије у Нови Сад, 
пропустила два термина вјежби, 
при повратку асистентица ми је 
рекла да не могу да наставим. 
Тако сам постала једини студент 
на Универзитету у Бањој Луци, 
којем је онемогућен наставак 
студирања. Бранко Сузић, пред-
сједник Савеза слијепих РС,  ми 
је договорио састанак са тада-
шњим деканом Филозофског 
факултета, који сам убрзо упи-
сала и завршила - прича нам 
Јадранка.
Она је једна од оних које не држи 
мјесто. Воли да ради, да се дру-
жи. Шминка се сама, спрема ко-
лаче, сређује кућу, активна је на 
друштвеним мрежама. У међув-
ремену налази довољно вре-

мена да помогне и људима око 
себе. Тренутно се брине о једној 
старици. Суочена са својим про-
блемом, она и те како разумије 
проблеме других. Активисткиња 
је за права особа са инвалидите-
том. Учествује у бројим пројекти-
ма, истраживањима, али и хума-
нитарним ревијама. Како истиче, 
већина особа са инвалидитетом 
је неактивна и немотивисана при 

запошљавању и активностима у 
организацијама и удружењима. 
У суштини је потребно да се по-
крену, да се угледају на активи-
сте у Бањој Луци, сматра она, да 
би били видљивији и остварили 
своја права. 
- Радован Ристић испред Удру-
жења дистрофичара из Бања 
Луке и ја смо урадили пилот-
пројекат за персоналну асистен-

цију, која је заживјела прошле 
године у овом граду. Тако је При-
једор постао други град у РС, у 
којем се проводи ово право. За 
даље провођење знаћемо више 
након усвајања градског буџета 
за ову годину, јер све зависи од 
новчаних средстава која ће бити 
издвојена за ту намјену - каже 
Јадранка и додаје да ће се у на-
редном периоду залагати за то 

да се у овом граду отвори Кан-
целарија за пружање подршке 
особама са инвалидитетом.
Оптимизам и жеља је никада 
нису издали. А неће ни сада, 
тврди Јадранка. Док не добије 
радну књижицу, остаће досљед-
на позиву за који се школовала. 
Да помаже другима!  

Јадранка Ружичић 
(38) слабовида је од 
рођења. Вид јој је ош-
тећен 90 одсто, али 
то је није спријечи-
ло да заврши факул-
тет и стекне диплому 
социјалног радника. 
Срећно је удата, а пла-
нира да се оствари као 
мајка 

- Мени није тешко радити, ја знам да могу, 
али то морају да схвате и надлежни. Мало 
сам истраживала и сазнала да сам једина 
особа са инвалидитетом са државним фа-
култетом на евиденцији Завода за запо-
шљавање РС, Филијале Приједор - каже 
Јадранка.

СЛАБОВИДА 
ЈАДРАНКА 
РУЖИЧИЋ 
ХРАБРО 
КОРАЧА 
КА СВОЈИМ 
ЦИЉЕВИМА

М. Шодић 

Учествовала на бројним хуманитарним ревијама

Инвалидитет је није спријечио да заврши факултет 

Јадранка са супругом Дарком 

Активна на друштвеним мрежама 

Шминка се сама 
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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. Другачији, 9. Ритмично помјерање 
тијела, 10. Римски војсковођа Гај Јулије, 12. Биљке за 
пресађивање, 14. Ријека у Хрватској, 15. Двориште, 
17. Крш, 18. Треће ћирилично слово, 19. Поремећај 
у функционисању имунолошког система, 21. Јуначки 
спјев, 23. Антички простор за плес, 24. Четрнаесто 
абецедно слово, 25. Демократска опозиција Србије 
(скр.), 27. Мађарска ногометна лига (скр.), 28. Показна 
замјеница, 29. Арапско ж. име, 31. Боја коже лица, 32. 
Танталова кћи, 33. Кошута, 34. Врста лука. 

УСПРАВНО: 1. Прождрљив, 2. Српски проналазач 
Никола, 3. Мушко име, 4. Симбол фосфора, 5. Иван 
Цанкар, 6. Вриједносни папир, 7. Врста каладонта, 
8. Помије, 9. Поштен у оцјенама, 11. Индијски еп, 13. 
Дјечији дародавац, 16. Борилиште, 20. Погодак у фуд-
балу, 22. Доброћуднa израслинa на слузокожи, 26. 
Досадан човјек (жарг.), 28. Оклопно војно возило, 30. 
Шведска музичка група, 31. Ономатопеја гласа трубе, 
33. Скраћеница за слично, 35. Саставни везник.   

Р. Речевић

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ

На данашњи дан, 29. 
јануара 1860. године, 
рођен је руски писац 
Антон Павлович Чехов, 
један од најистакнутијих 
представника новели-
стичког жанра у руској и 
свјетској књижевности. 
Као најзначајнији руски 
драмски писац, сма-
тра се ненадмашним 
мајстором атмосфере и 
дијалога, а његове дра-
ме „Ујак Вања“, „Галеб“, 
„Три сестре“ и „Вишњик“ 
и данас су на репер-
тоарима европских и 
свјетских позоришта. 
Називају га зачетником 
психолошког реализма, 

јер у његовим драма-
ма не постоји типичан 
драмски сукоб, већ све 
што се догађа у драми, 
произилази из психо-
лошких стања, осјећаја 
и унутрашњих сукоба 
ликова. Занимљиво је 
да његова прва драма 
“Без оца” није пронађе-
на до данас и да је био 
заљубљеник у српску 
књижевност, поготово у 
чувеног пјесника Јова-
на Дучића. Умро је15. 
јула 1904. године, а 
сахрањен је на гробљу 
„Ново-девичје“ у Мос-
кви.

Р. Речевић

ЗАНИМЉИВОСТИ
***

Жабе су биле прве животиње које су 
почеле да испуштају гласове. 

***
Само људи плачу због емоција. 

***
Хладно вријеме чини да нокти на 

прстима брже расту. 

***
Не постоји плава храна, чак је и плави 

патлиџан љубичаст. 

***
Сове су једине птице које не могу да 

виде плаву боју. 

***
Орхидеја је симбол државе Колумбије.

*** 
Јагуари се плаше паса. 

1412. - У Новом Брду издат 
Закон о рудницима Деспота 
Стефана који садржи драго-
цјене податке о начину живота 
српског народа на почетку 15. 
вијека. 

1860. - Рођен руски писац Ан-
тон Павлович Чехов.

1872. - Рођен Гоце Делчев, 
вођа национално-револуцио-
нарног покрета у Македонији с 
краја 19. и почетка 20. вијека.

1886. - Њемачки инжињер Карл 
Бенз патентирао први успје-
шан аутомобил на бензин.

1889.- Аустроугарски принц 
престолонасљедник Рудолф, 
једини син Франза Јозефа 
Првог, нађен је мртав заједно с 
љубавницом Маријом Вечером 
у дворцу Мајерлинг код Беча.

1954 - Рођена Опра Винфри, 
америчка ТВ-водитељица. 
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Рјешење из прошлог броја: спонтано, апод, Отава, 
полог, ован, оријаш, ала, с, палеолит, тк, карма, р, 
оле, Нба, По, Лесото, топ, имена, Сена, аранжери. 

ПРЕВЕНТИВА 
Више се и не гледа у огледалу.

Показује више него што може да поднесе.

ДВА ПОЛА 
Разлика је као између трута и пчеле, слуге и 

господара.
Он се пронашао у богу, а она у новцу. 

МРАК И ОЧИ 
Нисмо као други.

Нама и дању пада мрак на очи. 

ФИЛОЗОФИРАЊЕ  
Шта ту има да се каже?

Ако је вријеме новац, ми дуго времена 
нећемо имати времена.

ПРЕПОЗНАВАЊЕ
Никоме не говорите да сте на паузи.

Одмах ће помислити да сте шалтерски 
радник.  

ГЕОМЕТРИЈА  
Учите, дјецо, математику.

Фудбал се претворио у геометрију.  

Сјећање: Антон Павлович Чехов, драмски писац
МАЈСТОР АТМОСФЕРЕ И ДИЈАЛОГА

ИЗЛОЖБЕ
МУЗЕЈ КОЗАРЕ 
Изложба “Цртежи” - Николина Песлаћ 
од 27. 01. до 27. 03. 2021. године

СПОМЕН-КУЋА СТОЈАНОВИЋА 
Стална поставка

ГАЛЕРИЈА 
“СРЕТЕН СТОЈАНОВИЋ”
Изложба радова награђених 
студената Академије умјетности у 
Бањој Луци

Од 28. 01. до 03. 02. 2021.
19:00 - “Стријелац”-  акциони

КИНО “КОЗАРА”

Антон Павлович Чехов
Најбоља 

Чеховљева драма
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СветосављеСветосавље

Градоначелник Приједора 
Далибор Павловић органи-
зовао је пријем за просвјет-
не раднике, којима је уру-
чио Светосавске повеље. 
Просвјетари кажу да им ова 
признања много значе, на-
рочито у времену када, због 
пандемије вируса корона, 
раде у доста отежаним усло-
вима. Ипак, труде се да своја 
знања на најбољи могући на-
чин пренесу на ученике. 
- Ово је прилика да Град, 
на неки начин, покаже за-
хвалност према просвјетним 
радницима, који су изнијели 
терет пандемије. Након по-
родице, просвјетни радник 
је најбитнија карика у одра-
стању дјетета и надам се да 
ова ситуација неће оставити 
посљедице када је у питању 
васпитање дјеце - рекао 
је Здравко Будимир, пред-
сједник Актива директора 
средњих школа регије При-
једор.
- Значи нам много ова на-
града. Иза нас је тешка и 
специфична година. Заиста 
је тешко радити у оваквим 
околностима, али настава 

функционише. Надамо се 
да ће ово брзо проћи - каже 
Вељко Јањетовић, директор 

приједорске Гимназије “Све-
ти Сава”. 
За разлику од претход-
них година, када су 
Светосавске награде 
додјељиване поје-
динцима, ове годи-
не, због пандемије, 
повеље су доби-
ле све основне и 
средње школе, 
као и предшкол-
ске установе. 

Такође, изостале су свето-
савске свечаности, али је 
Светосавска академија у 

видео-формату емитована 
на програму Телевизије При-
једор.
- Ове године нисмо могли 
обиљежити Светог Саву на 
начин као што смо то радили 
претходних година. Одлучи-
ли смо да ове године награ-
димо све наше школе, с об-
зиром да су радили у готово 
немогућим условима, бри-
нући се за здравље дјеце, а 
и њих самих. Нисмо имали 
дилеме и одлучили смо да 
награду дамо свим школама 
- рекао је Далибор Павловић, 
градоначелник Приједора, 
који је свим просвјетарима, 
ученицима и студентима че-
ститао школску славу.

Свим приједорским основцима, средњошколцима и студентима, њиховим васпитачима, учитељима, наставницима и професорима честитам школску славу 
Светог Саву. Вама - ђацима, ученицима и студентима желим да мудрост, даровитост, продуховљеност и маштовитост, као особине које су красиле Растка 
Немањића, најмлађег сина великог жупана Стефана Немање, Светог Саву, красе и вашу генерацију и да будете понос својих родитеља. Просвјетним радни-
цима желим да буду достојни ове и сваке будуће генерације које својом посвећеношћу, љубављу према послу којим се баве настоје да изведу на прави пут, 
пут који нам је, прије толико вијекова, освијетлио велики просвјетитељ Свети Сава. У аманет нам је оставио много тога важног, трајног, а његов живот и дјело 
остају непогрешиви путоказ куда треба да ходимо. Зато, дјецо, ученици и студенти будите наше богатство, наш понос и наша нада. Зато просвјетари будите 
достојни узори својим ђацима, достојни јунаци њиховог дјетињства и одрастања како бисте заувијек остали дио њихових успомена на најљепше ђачко доба. 
Свима још једном срећна слава Свети Сава!

Градоначелник Далибор Павловић

Б. Дакић 

СВЕТОСАВСКЕ ПОВЕЉЕ 
ДОДИЈЕЉЕНЕ СВИМ 

ПРИЈЕДОРСКИМ 
ОБРАЗОВНИМ УСТАНОВАМА

Поводом Савиндана, 
у Цркви Свете Троји-
це служена је Света 

литургија. Најмлађи 
Приједорчани реци-

товали су пјесме о 
Светом Сави, а 

организована је 
и подјела па-
кетића. 
- Са мамом 
и татом сам 
дошла на 
с л у ж б у . 
Р е ц и т о -
вала сам 
п јесмицу 
о Светом 
Сави, зато 
сам срећ-
на и ра-
досна. До-
била сам 
и слатки 
пакетић, но-

сим га кући 
да га подије-

лим са братом 
- рекла је једна 

дјевојчица.
У пригодној бес-

једи, протонамјес-
ник Драган Хрваћа-

нин рекао је да се на 
Савиндан молитвено 
сјећамо лика и дјела 
Светога Саве, првог 
српског архиепископа и 

заштитника школства.  
- Наредне године пла-
нирамо да распишемо 
конкурс уочи Светога 
Саве за ученике основ-
них и средњих школа за 
најбољи литерарни и 
ликовни рад, те најљеп-
ши ћирилични рукопис. 
Надамо се да ће ова 
пандемија да проће и 
да ћемо идуће године 
Савиндан обиљежити 
много свечаније - додао 
је Хрваћанин.
Светој литургији у Цр-
кви Свете Тројице, по-
ред бројних вјерника, 
присуствовао је и за-
мјеник градоначелника 
Приједора, Жарко Ко-
вачевић.
- По традицији, и у на-
шем граду обиљежен је 
Савиндан. Обрадовали 
смо наше најмлађе суг-
рађане. Свим Србима 
који славе, честитам 
крсну славу Светог 
Саву - додао је Коваче-
вић.
У Цркви Свете Троји-
це, на Савиндан, по-
дијељено је преко 100 
пакетића. 

Свети Сава био је први српски архие-
пископ, светитељ и просвјетитељ. Био 
је најмлађи син великог жупана Стефа-
на Немање, крштен као Растко, а када 
се замонашио, узео је име Сава. Раст-
ко се на Светој Гори замонашио упркос 
снажном противљењу родитеља који су 
му намијенили владарску мисију. Њего-
вим устоличењем за архиепископа 1219. 
године утемељена је и самостална Српска 
православна црква. Заједно са оцем Сте-
фаном, замонашеним као Симеон, Свети 
Сава је основао Хиландар и изградио још 14 
манастира и тако постао ктитор прве српске 
духовне заједнице на Светој Гори. Свети Сава 
је написао Типик по коме се монаси владају, а 
написао је и житије свог оца, преподобног Симео-
на Мироточивог. У Студеници је 1209. године основао 
прву болницу на подручју Српске државе. Свети Сава се 
сматра зачетником српске средњовјековне књижевности, па 
је стога и заштитник просвјетних установа.

Честитка градоначелника поводом Светог Саве

ПАКЕТИЋИ ЗА НАЈМЛАЂЕ 
ПРИЈЕДОРЧАНЕ 

М. Шодић 

Просвјетни радници 
поносни на признања

Са пријема код градоначелника

Служена Света литургија
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Друштво Друштво

Фотографи страхују да се не понови још једна година без посла

Бранко Власенко, власник Фо-
тографске радње “Метро”, каже 
да му је прошла година, откад 
је отворио радњу, била најгора. 
По његовим ријечима, 80 одсто 

при -

хода доносиле су му свадбе, 
рођендани и друга славља. 
Упркос лошој финансијској си-
туацији, није отпуштао раднике, 

али ако се поно-
ви 2020-та, биће 

присиљен на то.
- Ако се настави ова 

ситуација, мораћу раз-
мишљати о смањењу броја 

радника или привремено за-
творити радњу - каже Власенко 
додајући да 80 посто прихода 
фотографским радњама доно-
се свадбе, рођендани и сличне 
прославе.
Јанко Боромиса, власник Фото-
графске радње “Смеч”, каже да 
је прошле године успио заради-
ти тек толико да плати режије у 

радњи. Не памти гора времена 
за фотографе.
- Прошла година била је ката-
строфална. Наш посао зависи 
од прослава, јавних скупова, а 
тога нисмо имали прошле годи-
не - каже нам Јанко.

Због кризе која је услиједила 
пандемијом вируса корона, у 
Приједору није затворена ни 
једна фотографска радња, али 
како тврде фотографи, ако се по-
нови прошла година, вјероватно 
ће доћи и до затварања неких од 

њих. 
Истичу да се не може 
преживјети од фотокопирања 
докумената, израде фотогра-
фија само за лична документа и 
томе слично.

БЕЗ СВАДБИ И РОЂЕНДАНА, НЕМА ЗАРАДЕ

П. Ш.

- У то вријеме није било бирања. 
Школовање је зависило од мо-
гућности родитеља. Животни 
услови су били јако тешки. Ја 
сам уписао кројачки занат. Када 
сам га завршио, одмах 
сам почео да радим. 
Шивао сам одије-
ла за мушкарце, 
кости- ме за жене, 

мантиле, хла-
че... То се тада 
звало “тешка 
конфекција”. 
Радо се при-

сјећам вре-
мена које сам 

провео у текстилној 
индустрији - прича 

нам Петар.  
Његове вјеште занат-

лијске руке и данас не 
одустају од шиваће машине, 

игле и конца. Тренутно шије капе 

и шешире. Сваки модел је каже, 
прича за себе, зато је потребно 
пуно пажње и стрпљења. 
- Зависи од кроја капе. Имате 
више модела, шешире, качкете, 
шубаре... За сваки модел је по-
требно вријеме, јер ту има пуно 
детаља, то су такозвани “ситни 
радови”. За мог знања, знам још 
два Приједорчана који су шили 
капе, ето ја сам трећи, а са тим 
радом сам почео након рата - 
додаје он.
Најтеже му пада то што нема 
младих који би наставили њего-

вим путем. 
- Могао бих два до три сата 
сваки дан одвојити да обучим 
неког младог човјека, али нико 
није заинтересован. Ни млади, 
ни они мало старији. Ја остајем 
при том мишљењу да је занат 
злата вриједан - каже наш саго-
ворник. 
Нема ни муштерија, као што је 
било некада. Без обзира на то, 
Петар ће, каже, радити докле 
год га руке буду слушале. 

Свадбе, рођендани, крштења и друге слич-
не прославе доносиле су основне приходе 
фотографским радњама. Прошла година за 
све њих била је финансијски катастрофална 

- Прошла година била је катастрофална. Наш по-
сао зависи од прослава, јавних скупова, а тога 
нисмо имали прошле го-
дине - каже нам Јанко 
Боромиса, власник 
Ф о т о г р а ф с к е 
радње “Смеч”.

Петар Вујановић, кројач старог кова
Кројач Петар Вујано-
вић, иако има 84 го-
дине, и даље ради. 
Занат је завршио 
давне 1957. године у 
Приједору. Радио је у 
предузећима “Побје-
да” и “Борац”, а са 
покојном супругом је 
отворио и властити 
кројачки салон. Тако 
су зарађивали за жи-
вот и одшколовали 
дјецу

ЖАО МИ ШТО НЕМА 
МЛАДИХ КОЈИ БИ 

НАСТАВИЛИ 
МОЈИМ ПУТЕМ

М. Шодић 

Бранко Власенко, Фото “Метро” 

Јанко Боромиса, Фото “Смеч”

Многи га и данас поздраве са 

“Здраво, Перо, мајсторе”



10. 29. јануар 2021. “Козарски вјесник”

МозаикАгенције

Група волонтера из 
Приједора, након врло 
успјешних хуманитарних 
акција на улицама за 
прикупљање помоћи за 
лијечење дјеце, пресели-
ла је активизам у онлајн 
сферу и наставила да 
ради једнако успјешно, 
прикупивши за три мје-
сеца готово 30.000 КМ, 
рекла је Срни једна од 
активисткиња Јована 
Ђаковић. На базару у 
новембру прикупили су 
19.500 КМ за Мињу Ма-
тић из Крагујевца, а на 
томболи крајем децем-
бра 3.000 евра за Оливе-
ра Пал Гајодија из Субо-
тице. Када је Оливерова 
породица објавила да 
је скупљено довољно 
новца, приједорски ху-
манитарци одлучили су 
да преостали износ пре-
усмјере другом дјетету 
којем је потребно лије-
чење.
- И не само новац, него 
нам је остало много не-
искориштених поклон-
бонова од укупно 940 ко-

лико смо били прикупили 
за Оливерову томболу. 
Истог дана направили 
смо групу `Лицитације 
Приједор` на `Фејсбуку` 
која већ има више од 
1.000 чланова и пуна је 
позитивне енергије - ре-
кла је Ђаковићева.
Она је са многим другим 
активистима из Приједо-
ра била члан групе “Буди 
хуман - хуманитарне ли-
цитације БиХ” која тре-
нутно има 17.500 члано-
ва, а онда је неколико 
њих одлучило да дјелује 
локално из разлога што 
је једноставније и ефи-
касније, иако не масов-
није.
- Већ 11. јануара упла-
тили смо по 400 евра за 
Мију Мујаџић из Цазина 
и Анђелину Веселино-
вић из Београда. Нажа-
лост, лако је наћи дјецу 
којој је помоћ за лије-
чење потребна. А, када 
смо једнима уплатили 
те износе, некако смо 
одлучили да не можемо 
другима не уплатити ба-

рем толико. Тако је десет 
дана касније 400 евра 
уплаћено за Ђорђа Тодо-
ровића из Куршумлије, а 
сад скупљамо новац за 
дјечака Милана Шарића 
из Бањалуке - навела је 
Јована.
Сваки пут када се дође до 
овог износа, Ђаковићева 
се члановима обрати са: 
“Групо племенита...иде-
мо даље!”, а осим ње, 
ту су и Драгана Бала-
бан Врабичић, Немања 
Мандић, Бранка Стјепа-
новић, Јелена Кондић и 
Драгана Ђуричић. Они 
се обраћају суграђани-
ма - од великих корпо-
рација, преко малих и 
средњих предузећа, до 
самосталних предузет-
ника и физичких лица - 
нудећи им да учествују 
у хуманитарној акцији на 
начин да донирају своју 
робу, производе и услу-
ге који се потом продају 
путем онлајн лицитације, 
за коју администратори 
групе формирају најнижу 
цијену, а онда чланови 
групе нуде тај или већи 
износ и такмиче се. 
- Није поента јефтино от-
купити неки поклон-бон. 
Поента је да новац који 
бисте свакако издвојили 
за фризера, путовање 
или кафић, издвојите ов-
дје, само што тај новац 
не иде том фризеру или 
угоститељу или тури-
стичкој агенцији који су 
се тог новца одрекли у 
хуманитарне сврхе, већ 
иде дјетету за које се у 
том тренутку скупља но-
вац - појаснила је Јова-
на.

Она је рекла да се сада 
донатори и сами јављају, 
да сви чланови групе 
кроз свакодневне обја-
ве виде ко су они, да је 
ријеч о најразноврснијим 
дјелатностима - од сто-
матолога до салона ви-
део-игара, од суђа до те-
товажа, од хране и пића 
до психолошког савјето-
валишта и медицинских 
услуга, те да се на прсте 
једне руке могу наброја-
ти људи који су одбили 
да учествују у акцији. 
- Највећа појединачна 
донација био је ормар 
једног дрвопрерађивача 
из сусједне Оштре Луке 
за који смо добили 200 
КМ, али већина лици-
тација крећу од три, пет 
или десет КМ - рекла је 
Ђаковићева.
Драгана Балабан Вра-
бичић рекла је да је у 
почетку примопредаја 
била организована сваки 
дан, али да се није нази-
рао крај и да се због тога 
сада организују два тер-
мина седмично - један 
викендом, а један у рад-
не дане, о чему се објаве 
налазе у групи.
- Истина је да жене доми-
нирају у овој нашој групи, 
али ми бисмо позвали и 
јачи пол зато што се сада 
ближе и 14. фебруар и 8. 
март и што вјерујем да 
ће код нас моћи да нађу 
поклоне које свакако на-
мјеравају да купе. Ако то 
учине код нас, значи да 
ће то бити поклон са ми-
сијом - поручила је Бра-
бичићева. 

У Музеју Козаре отворена 
је изложба цртежа Николи-
не Песлаћ, академске сли-
карке, која је досад имала 
осам самосталних изложби 
и добитник је двију награда 
за графику од стране Му-
зеја Козаре. Љубитељи ове 
врсте ликовне умјетности 
имају прилику да погледају 
18 радова. Ријеч је о моно-
хромним цртежима са неким 
колористичким акцентима 
на којима је представљен 
огољен човјек који на црте-
жима подсјећа на анатомс-
ке студије. Овим радовима 
умјетница, како је истакла, 
приказује човјека изложеног 
свакодневним притисцима.   
- То су прикази човјека 
огољеног, крхког чији је 
идентитет у данашњем вре-
мену у питању, када је изло-
жен многим различитим при-
тисцима да се прилагођава, 
да постаје нешто што можда 
није био и то га чини крхким, 
ломљивим. Самим тим, то 
би био увод у причу свега 
онога шта се догађа са чо-

вјеком који је стално изло-
жен притиску - рекла је Пе-
слаћева.
Директор Музеја Зоран Ра-
доњић истакао је да се овом 
изложбом стартује са ового-
дишњом ликовном излагач-
ком сезоном.
- Као што смо најавили 
крајем прошле године, ово-
годишњу ликовну излагачку 
сезону почињемо цртежима 
Николине Песлаћ, која је, по 
одлуци Умјетничког савјета, 
изабрана за излагачку сезо-
ну прошле године. Међутим, 
због новонастале ситуације 
везане за пандемију вируса 
корона, изложба је помје-
рена за ову годину, тако да 
овом изложбом почињемо 
излагачку сезону. Наста-
вићемо је са изложбама 
углавном домаћих аутора - 
рекао је Радоњић. 
Свих 18 радова ауторка ће 
поклонити Музеју Козаре. 
Изложба ће трајати до 27. 
марта.

Музеј Козаре: 
ИЗЛОЖБА ГРАФИКА 
НИКОЛИНЕ ПЕСЛАЋ 

ЗА ТРИ МЈЕСЕЦА ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ 
ПЕТОРО ДЈЕЦЕ ПРИКУПЉЕНО 

ГОТОВО 30.000 КМ

П. Ш.

Највећа просјечна плата у Репу-
блици Српској у децембру прош-
ле године износила је 1.497 КМ 
и исплаћена је у области финан-
сијске дјелатности и осигурања, 
док је најнижа од 665 КМ ис-
плаћена у области грађевинар-
ства, саопштено је из Савеза 
синдиката Српске.
“Просјечна плата након опорези-
вања или нето плата у Српској, 
исплаћена у децембру 2020. го-
дине, износи 979 КМ и већа је 
за 10 КМ у односу на просјечну 
плату исплаћену у новембру”, 
саопштено је из Савеза синди-
ката Републике Српске.
Када је ријеч о просјечној плати, 
у децембру прошле године рад-
ници у трговини примили су 746 
КМ, запослени у умјетности, за-

бави и рекреацији 744 КМ, а они 
у дјелатности пружања смјеш-
таја, припреме и послуживања 
хране, хотелијерства и угости-
тељства 721 КМ.
Синдикална потрошачка корпа 
у Српској у децембру је кошта-
ла 1.945 КМ, а просјечна плата 
покривала ју је са 50,31 одсто. 
Синдикална потрошачка корпа 
садржи трошкове за прехрану, 
становање и комуналне услуге, 
текуће одржавање домаћинст-
ва, те одјећу и обућу, хигијену и 
његу здравља, превоз, образо-
вање и културу. Породице у Ср-
пској су највише новца у децем-
бру трошиле за храну, и то 728 
КМ, а након тога за становање и 
комуналне услуге 591 КМ.

Број инсеката на планети сва-
ких 10 година смањује се за 10 
до 20 одсто, што је застрашујући 
податак, а посебно су угроже-
не пчеле, упозоравају научни-
ци. Од 1990. до 2015. године 
број дивљих пчела у свијету је 
смањен за четвртину, показали 
су подаци организације “Глобал 
биодиверзити информејшн фа-
силити” (GBIF), глобалне мреже 
која прикупља податке о биоди-
верзитету. Подаци су прикупља-
ни из музеја и са универзитета, 
те захваљујући истраживачима-
аматерима. То не значи да су 
одређене врсте пчела изумрле, 
већ су постале толико ријетке 
да их је готово немогуће проу-
чавати у природи, преноси лист 
“Гардијан”. Дивље пчеле, по-
знате као усамљене пчеле или 
самице, живе изван кошница и 
немају матицу. Врло су успјешни 
опрашивачи и имају слабашан 
жалац, који ријетко користе. За-

хваљујући сарадњи са истражи-
вачима-аматерима и могућности 
размјене података, научници су 
прикупили већи број информа-
ција и закључили да се број вр-
ста дивљих пчела смањује. 
“Није ријеч о катаклизми, али не 
можемо бити задовољни стањем 
у коме су пчеле сада”, истиче 
главни аутор студије Едуардо 
Затара, биолог са аргентинског 
државног универзитета и члан 
аргентинског Националног савје-
та за техничка истраживања. 
Студија спроведена током 2020. 
године у САД указује на озбиљан 
проблем - недостатак пчела на 
пољопривредним подручјима ог-
раничава доступност одређених 
врста усјева. Стручњаци упо-
зоравају да је британска Влада 
недавно допустила пољопри-
вредницима да користе “неони-
котиноиде” при узгоју шећерне 
репе, упркос томе што је ријеч о 
пестициду који убија пчеле. У ЕУ 

његово је кориштење забрањено 
2018. године. Најновија студија, 
објављена у часопису “Једна 
Земља”, анализирала је податке 
о 20.000 врста пчела из цијелог 
свијета, прикупљане током три 
вијека. Истраживањем је уочено 
да пад броја пчела није једнак 
код свих врста и да није равно-
мјерно распоређен по пчелињим 
породицама. Научници су откри-
ли да је број халицтидних пчела, 
других по бројности у свијету, од 
1990. мањи за 17 одсто, док се 
број мелитиде пчела смањио за 
више од 41 одсто. Врста мели-
тиде била је и до данас остала 
међу најмалобројнијим. Стру-
чњаци упозоравају да недоста-
так релевантних података о паду 
броја инсеката у тропским дије-
ловима планете онемогућава 
разумијевање разлога смањења 
броја пчела у свијету. Релевант-
ни подаци односе се само на 
Сјеверну Америку и Европу.

Ауторка своје радове поклања Музеју

Повећана просјечна 
плата у РС у децембру

Извор: СРНА

Пчеле 
нестају, 
научници 
забринути
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Промовисан роман о Јовану Дучићу “Химерина крв”

- Поред поезије, Дучић је имао 
завидну дипломатску каријеру, 
а поред дипломатске карије-
ре, имао је и веома занимљив 
живот који у неким моментима 
личи на трилер причу. Желио 
сам да представим и оно што 
се дешавало иза кулиса. Књига 
почиње 1943. године, тако што 
Јован Дучић говори секретару 
о свом животу. Наравно, он го-
вори и о југословенству које за 
њега представља један велики 

пораз нације којој припада - ре-
као је Павловић.
Роман „Химери-
на крв“ прати 

Дучићев животни пут од родног 
Требиња, преко Београда до 
Париза и Рима, па све до Аме-
рике гдје је преминуо. Пишући о 
његовој дипломатској мисији у 
Риму, Павловић није заобишао 
ни Дучићеву заљубљеност у 
принцезу Анђелу Тису Моне која 
је била дупло млађа од њега. 
Аутор истиче да је Дучић о же-
нама у свом дневнику више от-
крио него у својој поезији. 
- Јован Дучић је велика личност 

и велики човјек који се сусретао 
са многим проблемима у свом 
животу. Ја сам, уосталом, и же-

лио приказати те проблеме 
и све оно што га је 

начинило таквим 
човјеком и вели-
ким пјесником. 
Хтио сам  уједно 
да покажем да 
свако ко има та-
лента и ко ради 
на себи, може да 
достигне висине 
које је Дучић до-
стигао - појашња-
ва аутор. 
П р и п р е м а ј у ћ и 
грађу за овај 
роман, Слави-
ша Павловић 
је прочитао сва 
Дучићева дјела, 
његове дипломат-
ске депеше, днев-
ник те писма која 
је упућивао при-
јатељима и жена-
ма. На тај начин 
је, каже, дошао до 
лика којег је пред-
ставио у „Химе-
риној крви“. Више 
пута је посјетио и 

Дучићево родно Требиње и то 
је, како је рекао, за њега било 
право књижевно ходочашће, а 
само Требиње сматра једним од 
најљепших градова на Балкану.
- Ово је моја седма књига, а 
већ радим на следећој. Желим 
да освијетлим лик владике Ни-
колаја Велимировића. Биће ми 
то и најтежи књижевни задатак 
досад, јер ријеч је о аскети, ми-
сионару, мистику, некоме ко је 
протеклих 70 година безразлож-

но много оклеветан. Желим да 
много више освијетлим његово 
дјело - рекао је Павловић.
“Химерина крв” је први роман о 
Дучићу. Објављен је у издању 
београдске “Лагуне”. Рецензент 
Владимир Кецмановић навео је 
да је аутор “на начин достојан 
онога што је вриједно у српској 
књижевној традицији, успио да 
освијетли мало познате аспекте 
из живота и рада великог писца 
и дипломате”. 
Славиша Павловић до сада је 
објавио романе “Завет” (2010), 
“Нема шансе да не успем” 
(2012), “Завет хероја” (2014), 
“Аписов апостол” (2016), “Хи-
мерина крв: роман о Дучићу” 
(2020),  збирку поезије “Освит 
вечности” (2014) и историјско-
документарну књигу “Ратници 
Црне руке” (2017).
Организатор промоције била је 
Народна библиотека „Ћирило и 
Методије“. По ријечима дирек-
торице Маре Ећим, била је то и 
прва овогодишња промоција, а 
у плану имају књижевно вече са  
приједорским завичајним писци-
ма, те представљање романа 
Пере Солара о Јасеновцу.

ЖИВОТ КАО ТРИЛЕР
Београдски књижевник Славиша Павловић промовисао је у 
Приједору роман „Химерина крв“. Ово је дјело о великом ср-
пском пјеснику и дипломати Јовану Дучићу, кога аутор, како је 
рекао, није желио приказати као пјесника, него као човјека  

Говорећи о периоду прије Првог свјетског рата, Павловић је рекао да га 
многи историчари називају златним добом демократије. 
- Када бисмо упоредили са садашњом Европом, и тада је то било много 
више демократски него неке данашње државе о којима се стално гово-
ри. Вјерујем да је потребно освијетлити ту епоху како бисмо научили 
нешто из тога и кренули једним другим путем, а не оним који нас је увео 
у мрачно доба 90-их - истакао је Павловић.

Због болести глумца, Позориште Приједор отказало је двије 
представе које су биле најављене за ову седмицу. Ријеч је о 
представама “Силе у ваздуху” и “Није човјек ко не умре”. 
“Представе ће се играти и у фебруару, а улазнице купљене за 
јануарско играње моћи ће се тада искористити”, саопштено је 
из Позоришта Приједор.
Они који желе, улазнице могу и вратити на благајни Позо-
ришта радним даном од 8.00 до 14.00 часова.

Срна

ДВИЈЕ ПРЕДСТАВЕ 
ОТКАЗАНЕ ЗБОГ 

БОЛЕСТИ ГЛУМЦА

Д. С. 

Седма књига Славише Павловића
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ЗдрављеЗдравље

Да ли верујете да је ваша 
судбина одређена већ 
на рођењу? Кажу да на 
карактер и судбину жене 
утиче и мјесец рођења. 
Ако вам се не свиди шта 
мјесец рођења говори 
о вама, не заборавите 
- циљ је да се мало опу-
стимо и забавимо у овим 
тешким временима!
Јануар
У јануару се рађају најупорније 
жене. Никад се не жале и не 
претјерују. Ове жене све своје 
проблеме рјешавају саме - до-
стојанствено и независно. Ја-
нуарске жене покушавају да не 
троше вријеме на ствари везане 
за чишћење и одржавање куће, 
али имају талента за кување.

Фебруар
Жене рођене у фебруару су 
истрајне, тврдоглаве, осјећај-
не и способне да освоје свијет. 
Имају прилично тежак карактер. 
Упркос привременим психолош-
ким кваровима, познате су по 
прилично високом нивоу само-
контроле. Не плаше се потеш-
коћа, увијек брзо донесу одлуку 
и не воле дуго да размишљају о 
проблемима. Сјајно манипулишу 
људима, па често имају одличну 
каријеру. Оне једноставно воле 
дјецу.

Март
Осјетљиве и рањиве. Воле да 
буду тврдоглаве, а то их на крају 
и кошта. Могу да пате и осјећају 
се несрећно до крајњих граница. 
Због скромности им је тешко да 
постигну успјех. Природа их је 
обдарила посебном мекоћом и 
шармом, због чега мушкарцима 
изгледају привлачно.

Април
Април је познат по смјелим, 
жилавим и одлучним женама. 

Оне имају памет, али и одлуч-
ност. Увијек знају шта им треба, 
и циљеве постижу брзо. Оне се 
свим силама труде да избјегну 
нестабилност. Осјећања су им 
на другом месту. Разум је оно 
што доминира код њих.

Мај
То су жене које су независне, 
захтјевне, бескомпромисне и 
одлучне. Дуго им треба да опро-
сте, али зато никад не забораве. 
У мају се рађају жене вође, па су 

често на водећим позицијама у 
фирмама. Веома им је тешко да 
нађу супруга. Њихов приоритет 
је новац.

Јун
То су пажљиве жене. Често су 
рањиве и несигурне, али изнад 
свега добре. Оне никад на зло 
не би одговориле злом. Не толе-
ришу свађу и труде се да избегну 
сукобе. Оне ће све да ураде због 
мира у кући.

Јул
Стидљиве жене су рођене у 
јулу. Често су забринуте и про-
воде пуно времена у преиспи-
тивању. Њихов живот зависи од 
тренутног расположења. Оне су 
скромне, романтичне, способне 
да доживе дубока осјећања, која 
пажљиво скривају. У животу им 
је најважнија породица и кућа.

Август
Поносне и независне. Упркос до-
броти и племенитости, мучи их 

жеђ за моћи. Воле пажњу других 
људи. Невјероватно су харизма-
тичне и воле породичне односе. 
Искрене су и пристојне, али су 
често жртва обмане.

Септембар
Емотивне и темпераментне. Од-
ликује их разборитост. Изузетно 
су себичне и помало шкрте, па 
им може бити тешко да се рас-
тану од новца. Воле да раде у 
компанијама. Одликује их љубо-
мора. Знају да кувају и веома су 
уредне.

Октобар
У овом мјесецу се рађају лагане, 
одговорне и интелигентне жене. 
Оне су умјерено практичне и 
истовремено издашне. Доносе 
сваку одлуку с великом пажњом. 
Имају добро памћење. Каракте-
рише их придржавање принципа 
и немогућност да опросте прева-
ру, иако увиjек улажу све напоре 
да би спасле породицу у којој за-
узимају водећу позицију.

Новембар
Познате су по својој опрезности 
и себичности. Оне су снажне 
личности са моћном интуицијом, 
чији мужеви морају да при-
хвате чињеницу да се њихово 
мишљење игнорише. Штедљиве 
су. Такође имају страствен тем-
перамент. Љубав им је снажна и 
дубока.

Децембар
У децембру се рађају емотив-
не жене експлозивног каракте-
ра. Упорност и неустрашивост, 
независност и непосредност 
- то су њихове карактеристике. 
Увијек успијевaју да савладају 
све препреке. Те даме су веома 
друштвене, пуне су романтизма, 
идеалистичне су и сматрају се 
добрим другарицама. Из неког 
разлога, често имају проблеме у 
породици.

(Стил)

Мјесец рођења жене открива њен карактер

Постоје бројне врсте 
дијета у виду прави-
ла којима се забрањује 
одређена храна без 
правих медицинских и 
етичких разлога. Уколи-
ко осјећате кривицу због 
своје исхране, могуће је 
да се то дешава јер сте 
под утицајем дијете. У 
наставку текста сазнај-
те која су то три разло-
га због којих никада не 
би требало да идете на 
дијету са психолошког 
аспекта.

Дијете вам не помажу 
да дугорочно одржите 
изгубљене килограме

Идеја да људи не успијевају у 
дијетама због недостатка сна-
ге ума је мит овјековјечен овом 
индустријом. Наиме, када сте 
на дијети, храна вам је привлач-
нија, а уз то настаје и проблем 
успоравања метаболизма, јер 
тијело прoнађе начин да функ-
ционише уз мање калорија па се 
више остатака складишти у ор-

ганизму. Стога није изненађење 
што студије показују да 95 посто 
људи не успијева у дијетама. Чак 
иако се налазите међу ових пет 
посто који могу одржати дугороч-
но жељену тежину, размислите о 
томе чега се одричете да бисте 
тo постигли (одлазак на вечеру, 
комад чоколадне торте и своја 
интересовања ван опсесивног 
бројања калорија).

Мршављење није пут ка 
већој срећи

Дијете немају функцију уколи-
ко је ваш циљ одржати тежину 
дугорочно након мршања. Како 
год, постоји проблем са самом 
идејом мршања као циљем, јер 
везивање среће за нешто вањско 
јесте рецепт за незадовољство. 
Људи желе бити мршави због 
значења које томе приписују, јер 
желе да се фокусирају на нешто 
опипљиво, у шта лажно вјерују 
да могу контролисати. Умјесто 
тога, психолози савјетују да 
људи прихвате тијело онаквим 
какво оно јесте, без опсједнуто-
сти за рачунањем калорија, мас-
ноћом у тијелу и ишчитавањем 
књига о дијетама што вјероватно 
одузима много времена од важ-
нијих ствари.

Мршављење неће 
учинити да будете 

здравији
Могуће је да се сматрате гојаз-
ном особом, а да сте здрави. 
Можете бити и мршави, али не 

и здрави. Килажа није добар по-
казатељ за мјерење цјелокупног 
здравља. Већина здравствених 
индикатора може се побољшати 
промјеном понашања у исхрани, 
без обзира на тежину. Свакако, 
рестриктивне забране у исхра-
ни и мршање нису одговор на 
то што тражимо. Мршање није 

посао вашег живота, а рачунање 
калорија није позив ваше душе. 
Сигурно сте предодређени за 
нешто много боље, много веће, 
него на скидање 10 килограма 
или израчунавање калорија, 
пише Psychology Today.

Klix.ba

Разлози због којих не бисте требали ићи на дијету
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Preduzeće za montažno-proizvodne i uslužne djelatnosti „Bosnamontaža“ a.d. 
Prijedor, dana 25.01.2021,  zbog povećanja obima posla kao i potencijalnih projekata 
na teritoriji EU raspisuje:

K O N K U R S
za prijem radnika 

 1. Rukovodilac radilišta ..................................................... 2 izvršioca
 2. Poslovođa na radilištu .................................................. 2  izvršioca 
 3. Bravar – montažer ...................................................... 15 izvršilaca
 4. Zavarivač elektro i /ili CO2 ......................................... 10 izvršilaca
 5. Dizaličar ........................................................................ 2 izvršioca
 6. Električar ....................................................................... 2 izvršioca

 Opšti uslovi za sva radna mjesta:
 - da imaju opštu zdravstvenu sposobnost (uvjerenje o zdravstvenoj 
sposobnosti kandidati će dostaviti nakon prijema),
 - da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
 - da su spremni za kolektivan rad i rad na terenu.

 Posebni uslovi za radno mjesto rukovodilac radilišta:
 - diploma VSS, VŠ  mašinskog ili drugog tehničkog smjera,
 - vozačka dozvola  B kategorije,
 - poznavanje rada na računaru (Word, Excel, itd.) kao i u mašinskim 
programima (Auto Cad i slični programi),
 - poželjno poznavanje stranih jezika (engleski, njemački), ali nije obavezno,
 - poželjno iskustvo rada na istim ili sličnim poslovima, ali nije obavezno.
 
 Posebni uslovi za radno mjesto poslovođa na radilištu:
 - diploma SSS ili VKV majstor mašinskog ili drugog tehničkog smjera,
 - vozačka dozvola B kategorije,
 - poželjno poznavanje rada na računaru (Word, Excel, itd.) kao i osnove u 
mašinskim  programima (Auto Cad i slični programi), ali nije obavezno,
 - poželjno poznavanje stranih jezika (engleski, njemački), ali nije obavezno,
 - poželjno iskustvo rada na istim ili sličnim poslovima, ali nije obavezno.
    

 Posebni uslovi za radno mjesto bravar-montažer:
 - sklonost za timski rad i rad na terenu,
 - poželjno radno iskustvo u struci.

 Posebni uslovi za radno mjesto auto dizaličar:
 - diploma KV ili SSS ,
 - vozačka dozvola C kategorije,
 - poželjno iskustvo rada na istim ili sličnim poslovima, radovi na terenu se 
izvode u Republici Srpskoj, Srbiji i Austriji.

 Posebni uslovi za radno mjesto električar:
 - sklonost za timski rad i rad na terenu,
 - poželjno radno iskustvo u struci.

 Prijave nа konkurs, zajedno sa dokazima i biografijom, mogu se dostaviti 
na e-mail: kadrovska.sluzba@bosnamontaza.com, lično ili putem pošte na 
adresu "Bosnamontaža" a.d. Prijedor, Rudnička bb, 79101 Prijedor. Sve potrebne 
informacije mogu se dobiti putem telefona 052/232-680 svakog radnog dana od 
08:00 - 15:00 časova. Rok za prijavljivanje kandidata je do popune radnih mjesta.

Uprava Društva 

Дана 31.01.2021. 
године навршава се 40 
дана од смрти драгог 

брата и ујака

ЗОРАНА 
(Радослав) 

ВУЛЕТE
Драги брате, туга и бол не могу те вратити, 
али сјећање на тебе трајаће вјечно. Док год 
је нас, вјечно ћеш живјети у срцима сестре 
Љиље, зета Дуле и сестричине Јоване 
Рујевић (001)

Дана 30.01.2021. године навршава се 40 
тужних дана откад нас је напустио отац, 
дјед и брат

МИЛЕ (Стојана)
КАЧАВЕНДА
(1935 - 2020)

Све ријечи које би написали, не описују оно што си радио и 
представљао за нас и друге. Велико ти хвaла, наш оче, дједе и брате.
Од синова Дражена и Даркa, унука Николе и браће Косте и Мирка

14714

Дана 30.01.2021. 
навршава се 40 тужних 

дана од смрти

РАДИВОЈА - 
РАДЕ ВРХОВЦА

(1946 - 2020)
Тoга дана одржаћемо помен у 10 часова на 
Пушачком гробљу у Омарској.

Ожалошћена породица
14709

МАЛИ ОГЛАСИ
Продајем кућу у Доњем Петровом Гају, 
4 дунума земље, са свим помоћним 
објектима.
Све информације на тел. 063/912-740 или 
066/713-150

14659

Дана 30.01.2021. навршава се 40 дана како је 
престало да куца велико и храбро срце нашег 

вољеног супруга, оца и деде

МИЛУТИНА САВАНОВИЋА
(1953 - 2020)

Мишка, нека те анђели чувају, остаћеш вјечито у 
мом срцу.
Тата, много нам недостајеш и пуно те волимо.
Твоји најмилији: супруга Јелена, син Борислав, 
кћерка Неда, зет Младен и унук Александар 14723

Тужно и болно сјећање на драгог сина, брата и 
стрица

МИЛУТИНА САВАНОВИЋА
(1953 - 2020)

Анђеле наш, почивај у миру божијем, а ми ћемо 
заувијек да те волимо и чувамо у нашим срцима.
Мајка Мара, брат Борислав, снаха Љубица, 
синовци Добрица и Велибор са породицама

14723
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Од смрти вас нисмо могли сачувати, али сјећање на вас ће 
вјечно трајати. Живјећете у срцима оних који вас воле.

Син Милосав, снаха Слободанка и унук Александар

14704

ДАНИЦА ПЕЈИЋ
(1951 - 2016)

ДУШАН ПЕЈИЋ
(1941 - 2016)

Дана 30.1.2021. године навршавају се 
двије године од смрти наше мајке и баке

БОСИЉКЕ (Боја) 
МИШКОВИЋ
(1929 - 2019)

Почивај у миру, воле те твоје кћерке: Рада, Мирјана и Гордана, 
унучад, праунучад и зетови

14708

Дана 1. фебруара 2021. навршава се 
година дана од смрти мога јединог брата

МИРКО СТОЈАКОВИЋ
(1957 - 2020)

Јако је тужно и болно када изгубиш свога брата. Драги брате, 
твој одлазак ми је оставио велику рану на срцу. Не могу да се 
помирим са твојим губитком.

Твој брат Винко са породицом (002)

Тужно сјећање

ЖИВКО ЕЋИМ
(2002 - 2021)

 С љубављу, твоји најмилији: 
Соња, Тања, Софија, Ана и Мара

23/20

Посљедњи поздрав драгом брату

РАТКУ КЕЦМАНУ
(1938 - 2021)

Брат Рајко са породицом

14712

Сјећање

ДРАГАН 
ГОРОЊА
(4.2.2015)

С љубављу и поштовањем.
Породица

(000)

Сјећање

ДРАГАН 
ВРУЋИНИЋ

(2.2.1993 - 2021)

С љубављу и поштовањем 
Брат Славко са породицом

(000)

Дана 31.01.2021. 
године навршава се 40 

дана од смрти наше 
драге заове и тетке

ДРАГИЦЕ 
ГРУБАН

Заувијек остајеш у нашим срцима, сјећање 
на тебе никад неће изблиједити, поносни смо 
што смо те имали.
Твоји Ђуја, Младен и Вишња с породицом

14703

Дана 28.01.2021. године 
навршава се двадесет 

осам година од погибије 
мог брата

РАЈКА БОЈАНИЋА
Драги брате, вријеме 
пролази, а туга и бол 
остају у мом срцу. Никад 
те неће заборавити твоја 
сестра Деса 14707

Дана 31.01.2021. 
навршавају се 23 године 
од смрти супруге и мајке

РАДОЈКЕ 
ТОДОРАН

Увијек ћеш бити у нашим 
мислима и срцима.

Супруг Вукашин, син 
Маринко и кћерка 

Марина 14720

Дана 30.01.2021. 
навршава се година 

дана од смрти вољеног 
супруга, оца и деде

РАНКАНА

Увијек ћеш остати у нашим срцима.

Твоји вољени: супруга, синови, снахе и 
унучад

14713

Дана 30.01.2021. 
године навршавају се 
двије године од смрти 

драге мајке

МИРЕ 
(Гаврановић) 

САВИЋ
(1942 - 2019)

Премало је ријечи, а превише туге и бола да 
ти кажемо колико те волимо и колико нам 
недостајеш. Поносни смо што смо те имали, 
а тужни што смо те изгубили.
Ожалошћени син Горан са породицом

14710

Дана 30.01.2021. 
навршава се 40 тужних 

дана од смрти

ДРАГИЦЕ 
ГРУБАН

(1936 - 2020)

С љубављу и поштовањем 
Син Мирко и породица

(002)

Дана 26.01.2021. у 64. години живота 
преминула је наша драга

МИРЈАНА ПЛАВШИЋ
Увијек ћеш бити у нашим срцима и мислима.

Ожалошћени: сестра Гордана са породицом
14722
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Дана 18.01.2021. године престало је да куца велико и 
храбро срце нашој драгој и вољеној

ЗДРАВКИ (Микајло) 
АНТОНИЋ - МАРЧЕТА

(1956 - 2021)

Свој животни пут си завршила у 65. години живота, уз вјечиту борбу за своје вољене. Живот нестаде у трену, 
али твоје племенито срце и твој лик остају вјечно у срцима нас, који те волимо. Не постоје ријечи да се опише 
туга, не постоје ријечи да се опише љубав, туга и љубав која ће вјечно да се боре у нашим срцима. Тешко је 
прихватити твој одлазак и тешко је испунити празнину која је настала. Поносни смо што си била наша и ми 
твоји. Остаћеш вјечно упамћена, живјећеш кроз нас, живјела си за нас и ми ћемо да живимо за тебе. Сурова 
је истина да си отишла, без поздрава, а кријући патњу и бол. Хвала ти на свему што си учинила за нас.
Нека те у тишини вјечног мира прати наша љубав, јача од времена и заборава и нека твоја добра душа 
почива у миру, јер си то заслужила. Породица се захваљује свима који су дошли да те испрате на вјечни 
починак.

Твоји најмилији: супруг Славко, кћерке Наташа и Бојана, зет Радоја и унук Андрија 14715

Дана 18.01.2021. преминуо је мој 
брат

ЈОВАН БАНОВИЋ
(1946 - 2021)

Драги брате, остаћеш у нашим 
срцима с најљепшим успоменама.

Предо са породицом
14702

Дана 18.01.2021. године преминуо 
је, а 19.01.2021. године сахрањен 

мој брат

ЈОВАН (Марка) БАНОВИЋ
(1946 - 2021)

Хвала ти за братску љубав и пажњу.

Твој брат Ристе с породицом

14702

Дана 03.02.2021. године прођоше 24 мјесеца, 
730 дана од упокојења моје драге супруге

ГИНЕ АВРАМОВ
Остала је иста рана.

Дане
14721

Дана 03.02.2021. 
године навршава се 

40 дана од упокојења 
мога оца

ОСТЕ 
СТОЈАНОВИЋА

С љубављу и поштовањем.

Кћерка Милена и зет Мирко с породицом
14705

Дана 26. децембра 
2020. године преминуо 
је у 93. години живота 

наш

ОСТЕ 
СТОЈАНОВИЋ

Хвала за све лијепо што је остало иза тебе, 
а много је тога!
Остављаш неизбрисив траг у срцу кћерке 
Драгице, зета Милана и унучади Александре 
и Немање Плавшића 14705

Дана 30.01.2021. године у 10.30 
часова на гробљу Пухарине у Великом 
Пaланчишту обавићемо помен (40 дана) 
драгог нам оца, дједа, прадједа

ОСТЕ (Станко) 
СТОЈАНОВИЋ

(1929 - 2020)

Позивамо родбину, кумове и пријатеље да присуствују помену.
Ожалошћени: супруга Госпа, син Младен са породицом

14711
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Спорт Спорт

Екипа „Рудар Приједора“ увели-
ко је кренула са припремама за 
прољећни дио сезоне. Циљ је и 
даље исти, а то је шампионска 
титула у Првој лиги Републике 
Српске и пласман у Премијер 
лигу Босне и Херцеговине. 
Стартна позиција „Рудара“ за 
наставак првенствене трке је 
идеална, прво мјесто на табели 
и четири бода предности над 

првим пратиоцем „Звијездом 
09“. Плaн je дa сe припрeмe 
нaстaвe у Мeдулину у Хрвaт-
ској, уколико то околности буду 
дозволиле. Уколико то не буде 
случај, постоје алтернативе и 
унутар државе. Дотад, ради 
се на „Сувом Приједору“, 
а тренирало се и у Бања 
Луци. Већ је дошло и 
до неких промјена у 

играчком кадру, будући да  је из 
Клуба отишло неколико играча.
- Из „Рудара“ су отишли Растока, 
Јаћимовић, Драгић, Посарић. 

С друге стра-
не, једино 

п о ј а -
чање, 

б а р 
з а -

с а д , 
ј е 

Сантос, 
Бразилац 

који је насту-
пао за „Борац“ из Козарске Ду-
бице, гдје је био на позајмици 
из бањалучког „Борца“ - рекао 
нам је шеф Стручног штаба 
приједорског прволигаша Борис 
Савић. 

Што се тиче додатних појачања, 
уколико се појаве довољно ква-
литетни играчи, она су могућа, 
али то није нимало лак задатак, 
напомиње Савић.
- Гледамо да доведемо два-три 
играча, који ће повећати конку-
ренцију и донијети квалитет. Али 
то није лако. Сигурно је да ћемо 
сад имати доста млађу екипу, 
јер смо у први тим прикључили 

шест играча из јуниорског пого-
на - каже Савић.
Иако је првенствена пауза дуга, 
играчи су максимално пошто-
вали програм рада, тако да су 
у доброј форми за повратак на 
терен. Шампионат се наставља 
почетком марта, а први против-
ник „Рудара“ биће „Жељезничар 
Спорт Тим“ из Бања Луке. 

Припреме за наставак Прве лиге РС

Приjeдoрскa стoнoтe-
нисeркa Maриja Гњaтић 
прикaзaлa je oдличну 
игру нa нeдaвнo oдр-
жaнoм Meђунaрoднoм 
турниру “Aлaџa опeн”, 
oдржaнoм у Сaрajeву. 
Члaницa СTК “Приjeдoр”, 
иaкo jуниoркa, Турнир 
je oсвojилa у кoнкурeн-

циjи сeниoрки. Tриjумф 
Гњaтићeвe joш je вeћи, 
укoликo у oбзир узмeмo 
чињeницу дa je у пoлу-
финaлнoм мeчу сa 3:2 
сaвлaдaлa Џaну Биoгрaд-
лић, нajбoљe рaнгирaну 
стoнoтeнисeрку у БиХ, a у 
финaлу Хaрису Meшeтo-
вић сa 3:1. Oвим рeзул-

тaтoм, Гњaтићeвa пoстaje 
нajoзбиљниjи кaндидaт 
зa мjeстo у сeниoрскoj 
рeпрeзeнтaциjи БиХ. Пoд-
сjeтимo, слиjeдe квaлифи-
кaциje зa Eврoпскo eкипнo 
првeнствo, a дoмaћин ћe 
бити упрaвo БиХ.

Клуб мaлoг фудбaлa 
“Приjeдoр” пoбjeдoм oд 
4:1 нaд eкипoм “Шaм-
пиoнa” ушao je у нaстaвaк 
сeзoнe у Првoj лиги РС. 
Приjeдoрчaни су oд сaмoг 
стaртa пoкaзaли дa су 
три бoдa нeупитнa, jeр je 
Mиoдрaгoвић вeћ у дру-
гoj минути пoстигao први 
пoгoдaк. Пeтнaeст ми-
нутa кaсниje, Mиoдрaгo-
вић пoнoвo пoгaђa. Нa 
пoлувриjeмe сe oтишлo сa 

2:0. Притисaк КMФ “При-
jeдoр” ниje пoпуштao ни 
у нaстaвку сусрeтa. У 25. 
минуту Mиoдрaгoвић je 
шутирao и сaвлaдao гoл-
мaнa Бeкићa зa хeт-трик и 
вoдствo oд 3:0. Минут кaс-
ниje, услиjeдилa je дoбрa 
aкциja гoстиjу из Лaктaшa, 
кoja je рeзултирaлa гoлoм 
Maркoвићa. Испoстaвићe 
сe дa je тo биo утjeшни 
гoл, jeр Гoлић у 32. минуту 
трeсe мрeжу “Шaмпиoнa” 

и стaвљa тaчку нa пoбje-
ду. Нaкoн oсaм oдигрaних 
кoлa, КMФ “Приjeдoр” je 
нa трeћoj пoзициjи сa 15 
oсвojeних бoдoвa, чeтири 
бoдa вишe имa бaњaлуч-
ки “Бoрaц”, дoк je нa првoм 
мjeсту КMФ “Дoбoj” сa 24 
oсвojeнa бoдa. У нaрeд-
нoм кoлу КMФ “Приjeдoр” 
идe у гoстe кoд чeлинaчкe 
“Joшaвкe”.

Припремио: З. Јелић 

Стoни тeнис 
ГЊATИЋEВA 

ДOMИНAНTНO ПРOTИВ 
НAJБOЉИХ СEНИOРКИ

КMФ “Приjeдoр” 
ПOБJEДOM У 

НAСTAВAК СEЗOНE

„РУДАР“ СЕ СПРЕМА ЗА НАСТАВАК 
БОРБЕ ЗА ТИТУЛУ ПРВАКА

„Рудари“ се вратили на терен

Борис Савић, 
шеф Стручног штаба
 „Рудар Приједора“

Гњатићева поново на највишем степенику


