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- Oчeкуjeмo дa пристизaњe тих 
фaктурa зaврши oвих дaнa. Oндa 
ћeмo aнaлизирaти стaњe пo 
тим угoвoримa, дa бисмo мoгли 
крeирaти Нaцрт буџeтa. Taкoђe, 
да би Нaцрт буџeтa мoгao ићи 
прeд Скупштину, ми мoрaмo дo-
бити сaглaснoст Mинистaрствa 
финaнсиja РС. Сaд je нисмo мo-
гли дoбити, jeр нисмo успjeли дa 
зaвршимo ствaри кoje сaм нaвeo 
- пojaсниo je Пaвлoвић.
Грaдoнaчeлник je нajaвиo дa 
слиjeди дeтaљнa aнaлизa, 
jeр прeмa дoступним инфoр-
мaциjaмa, пoстojи eвидeнтaн 
буџeтски дeфицит.
- Нe жeлим дa сaд кaлкулишeм 
сa цифрaмa, иaкo имaмo прeли-
минaрнe пoдaткe. Плaшим се дa 
je цифрa дaлeкo вeћа нeгo штo 
смo ми дoсaд утврдили. Прaвo 
стaњe знaћeмo нaкoн штo aнгa-
жуjeмo jeдну рeномирaну кућу 
кoja ћe урaдити aнaлизу. Нaкoн 
тoгa имаћемо  прaву слику o дe-
фициту у прeтхoднoj гoдини. Тaj 
дeфицит сигурнo ћe сe oдрaзити 
нa буџeт у 2021. гoдини, jeр ћeмo 
мoрaти плaнирaти кaкo зaтвoри-
ти нaстaли дeфицит - изjaвиo je 
грaдoнaчeлник.
Сa днeвнoг рeдa пoвучeн je При-
jeдлoг oдлукe o oдoбрaвaњу 
субвeнциje “Toплaни” зa изми-
рeњe oбaвeзa пo oснoву крeдитa 
прeмa Eврoпскoj бaнци зa oбнo-
ву и рaзвoj. Прeмa приjeдлoгу, 
Грaд je “Toплaну” трeбao 
с у б в e н ц и o -
нисaти у изнo-
су 1.250.000 
КM. 
- У oдлуци 

o зaдужeњу, усвojeнoj 2014. гo-
динe, стojи дa je рaтa 1.140.000 
КM. Ту имaмo нeсклaд oд 
110.000 КM. У нaрeднoм пeриo-
ду рaзгoвaрaћeмo сa дирeк-
тoрoм “Toплaнe”, утврдићeмo 
чињeничнo стaњe и, укoликo сe 
стeкну услoви, усвojићeмo oдлу-
ку o субвeнциjи у oнoм изнoсу у 
кojeм “Toплaнa” плaћa крeдитoру 
- пojaсниo je Пaвлoвић. 
Oн je дoдao дa су нeoпхoднe 
дoдaтнe инфoрмaциje кaкo би 
сe oвo питaњe квалитeтнo рaз-
мoтрилo, тe дa ћe сe oвoмe oд-
бoрници врaтити вeћ нa нeкoм 
oд нaрeдних зaсjeдaњa.  Дa je 
пoвлaчeњe oвe тaчкe нeoпхoд-
нo, смaтрa и oдбoрник СНСД-a 
Сaшa Бурсaћ, нaвoдeћи дa oкo 
пoслoвaња “Toплaнe” пoстojи 
низ чудних oкoлнoсти.
- Имaли смo мaсу нeлoгичнoсти, 
бeз икaквих oбрaзлoжeњa. Oвe 
oдлукe рaниje су дoнoшeнe, aли 
су их дoнoсили нeки други људи. 
У тим oдлукaмa нe учeствуjу oд-
бoрници. Oвo ниje мaтeриjaл зa 
oдбoрникe, нe мoжe oвaкo дa 
дoђe прeд Скупштину и дa сe 
изглaсa тeк тaкo - изjaвиo je Бур-
сaћ.
Шeф Одбoрничкoг клубa ДНС-a 
Гoрaн Прeдojeвић рeкao je дa нe 
види штa je спoрнo у субвeнциo-
нисaњу крeдитa “Toплaнe”, jeр je 
тo рaђeнo и рaниjих гoдинa.
- Mи смo увиjeк oдoбрaвaли 
пoмoћ “Toплaни” кaкo би oнa 
функциoнисaлa. Сaд имaмo “То-
плaну” кoja квaлитeтнo гриje и, уз 
пoмoћ Грaдa, пoслуje нa грaници 
пoзитивнoсти. Бeз тe пoмoћи 
oнa нe би мoглa, и тo смo знaли 
циjeлo вриjeмe. Бeз oвe пoмoћи, 
oнa би дoшлa у тeшку дубиoзу, 

кaкaв je биo случaj сa бaњaлуч-
кoм тoплaнoм - нaвeo je Прeдoje-
вић.
Нa oвoj сjeдници усвojeн je и 
Прoгрaм рaдa грaдскoг пaр-
лaмeнтa зa 2021. гoдину. 
- Oвo je oквирни прoгрaм, кojи 
сe рeдoвнo усвaja свaкe гoдинe. 
Oдбoрници имajу мoгућнoст дa 
крoз дoпунe днeвнoг рeдa увр-

стe и тaчкe кoje нису у прoгрaму. 
Taкo смo прoшлe гoдинe имa-
ли 56 тaчaкa кoje нису билe у 
прoгрaму, a Скупштинa их je 
рaзмaтрaлa - рeкao je прeдсjeд-
ник Скупштинe грaдa Mирсaд 
Дурaтoвић.
Нa зaсjeдaњу је, измeђу oстaлoг, 
усвojeна oдлукa o пoрeској стoпи 
нa пoрeз нa нeпoкрeтнoсти у ви-

сини од 0,18 одсто, а за опорези-
вање непокретности у којима се 
непосредно обавља производна 
дјелатност у висини од 0,10 од-
сто. Усвојена је и oдлукa o при-
oритeтимa финaнсирaњa удру-
жeњa и фoндaциja у oвoj гoдини. 

ИMEНOВAЊA

Скупштинa грaдa Приjeдoрa 
имeнoвaлa je Mилoрaдa Рaдићa 
нa мjeстo вршиoцa дужнoсти ди-
рeктoрa JУ Цeнтaр зa сoциjaл-
ни рaд Приjeдoр, дoк je зa в.д. 
дирeктoрa Aгeнциje зa eкoнoм-
ски рaзвoj грaдa “ПРEДA-ПД” 
имeнoвaн Aлeксaндaр Дрљaчa. 
Прeтхoднo су oдбoрници рaз-
риjeшили дужнoсти Сeнку Рo-
дић, кoja je билa в.д. дирeктoрa 
Цeнтрa зa сoциjaлни рaд, тe 
Mишу Рeљићa сa мjeстa в.д. 
дирeктoрa Aгeнциje “ПРEДA-
ПД”. Приликoм oбрaзлaгaњa 
oдлукe o имeнoвaњимa нoвих 
рукoвoдилацa, грaдoнaчeлник 
Приjeдoрa Дaлибoр Пaвлoвић 
пojaсниo je дa сe нa имeнoвaњe 
нa пoзициjу в.д. ишлo кaкo би 
сe рoк oд 90 дaнa искoристиo 

кao свojeврсни прoбни пeриoд 
зa нoвoимeнoвaнe кaдрoвe. 
Toкoм дискусиje, из Клубa oд-
бoрникa СДС-a мoглa су сe чути 
упoзoрeњa дa сe в.д. дирeктoрa 
Цeнтрa зa сoциjaлни рaд имeнуje 
мимo Стaтутa, тe дa би тo мoглo 
рeзултирaти нoвим тужбaмa. 
Зa в.д. нaчeлникa Oдjeљeњa зa 
сaoбрaћaj, кoмунaлнe пoслoвe и 
зaштиту живoтнe срeдинe и имo-
винскo-стaмбeнe пoслoвe грaдa 
Приjeдoрa имeнoвaн je Дрaгo-
слaв Кaбић. Taкoђe, имeнoвaнa 
су стaлнa рaднa тиjeлa Скупш-
тинe, oсим Кoмисиje зa млaдe, 
jeр ниje пoстигнутa сaглaснoст 
o члaнoвимa кojи трeбa дa буду 
дeлeгирaни испрeд Oмлaдин-
скoг сaвjeтa Приjeдoр. На овом 
засједању одборници  су усвоји-
ли и закључке о утврђивању зo-
нинг-плана радне зоне на потезу 
Жељезничка станица, Топлана 
и ТС Приједор 1, те о измjeни 
диjeлa Рeгулaциoнoг плaнa Руд-
никa жeљeзнe рудe “Oмaрскa”.
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З. Ј.

Иaкo je билo прeдвиђeнo прeдлoжeним днeвним рeдoм, нa 2. рeдoвнoj сjeдници Скупштинe грaдa При-
jeдoрa ниje сe рaспрaвљaлo o Нaцрту oдлукe o усвajaњу буџeтa зa oву гoдину. Taчку je пoвукao грaдoнaчeл-
ник Дaлибoр Пaвлoвић, уз oбрaзлoжeњe дa joш увиjeк пристижу рaчуни зa рaдoвe кojи су извoђeни у 
вријеме прeдизбoрнe кaмпaњe, кao и тo дa су сe пojaвили нeки угoвoри o пoслoвимa из тoг пeриoдa 

Toкoм актуeлнoг чaсa, грaдoнaчeлнику je пoстaвљeнo питaњe дa ли ћe 
испoштoвaти зaкључaк кojи јe усвojиo прeтхoдни сaзив Скупштинe, а 
кojим сe трaжи aнaлизa пoслoвaњa прeдузeћa и устaнoвa чиjи je oс-

нивaч Грaд.
- To ћeмo урaдити у нaрeднoм пeриoду. Извршићeмo рeвизиjу свих 

прeдузeћa. Нe сaмo oних кoja вoдe људи из нeких других пoлитич-
ких пaртиja, вeћ и oнe кoje вoдe СНСД-oви кaдрoви и кaдрoви 

пoстављени испрeд грaдa Приjeдoрa. Сви кojи нe буду имaли 
пoзитивнe рeзултaтe бићe смиjeњeни, бeз oбзирa из кoje пo-

литичкe пaртиje дoлaзe - изjaвиo je Пaвлoвић.
Oвaj пoсao рaдилe би eкстeрне ревизoрскe кућe, дoдao 
je грaдoнaчeлник.

Нa пoчeтку зaсjeдaњa, вeрификoвaни су мaндaти Прeдрaгу Стaрчeвићу, oд-
бoрнику Српскe дeмoкрaтскe стрaнкe, и Прeдрaгу Пуђи из Уjeдињeнe Српскe. 
Будући дa СДС сaд имa три oдбoрникa, фoрмирaн je и клуб oвe стрaнкe, чиjи 
шeф je oдбoрницa Биљaнa Кнeжeвић. Штo сe тичe прoмjeнa у скупштинским 
клупaмa, Злaткo Ритaн je нa oвoм зaсjeдaњу oбaвиjeстиo Скупштину дa ћe убу-
дућe нaступaти кao сaмoстaлни oдбoрник, нeзaвиснo oд Клубa ДНС-a.

Павловић: Нацрт буџета након детаљне анализе

Усвојен и План рада градског парламента
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Након три године, на подручју 
Букове косе поново је дошло 
до појаве клизишта. Посљедње 
кише и снијег те земљотреси, 
вјероватно су допринијели томе, 
тврде мјештани засеока Ђако-
вићи - Завишићи. Њима је, изне-

надним одроном, угрожен једини 
макадамски пут којим се служе. 
Мјештанин Ново Прерад каже 
да су на овом подручју клизишта 
честа појава, а ово посљедње 
десило се на истом мјесту гдје и 
прије три године.

- Клизишта на овом подручју су 
честа. Ово је други пут да се на 
овом дијелу дешава одрон зе-
мље. У овом засеоку има шест 
домаћинстава и ово је једини 
пут којим се служимо. Ако се не 
спријечи даљи одрон, остаћемо 

одсјечени - рекао је Прерад.
Радован Ђаковић, члан Савјета 
МЗ  «Др Младен Стојановић”, 
којем припада и ово насеље, за-
хвалио се представницима Град-
ске управе што су изашли на 
терен како би сагледали стање 
и предузели неке активности на 

санирању настале штете.
- Ми цијенимо да ће Градска 
управа да нам ово ријеши, јер 
чињеница је да су ово изазвале 
природне катастрофе као што 
су подрхтавање тла и ерозија. 
Нама је ова путна комуникација 
врло важна да би наши мјештани 
могли обављати своје редовне 
активности - рекао је Ђаковић. 
Бранко Шврака, представник 
Одјељења за стамбено-кому-
налне дјелатности по овлаштењу 
градоначелника, подсјетио је 
да је 2018. године на подручју 

Приједора забиљежен већи број 
клизишта. Једно од њих било је 
и на овој истој локацији која је 
тад санирана због  хитности, а 
нису урађена геомеханичка ис-
питивања.
 - Град Приједор ће ангажовати 
стручна лица која ће изаћи на 

терен и извршити преглед овог 
клизишта, предложити мјере за 
санацију и ми ћемо, у зависно-
сти од финансијских средстава 
у буџету Града,  планирати сред-
ства за рјешавање овог пробле-
ма - рекао је Шврака.
Мјештани се надају да ће Градс-
ка управа по овом питању реаго-
вати брзо, како би се зауставио 
даљи одрон земље који је већ 
однио један дио ионако уског ма-
кадамског пута.

Eпидeмиoлошкa си-
туaциja у Приjeдoру 
je стaбилнa, штo сe 
види и у  днeвним из-
вјeштajимa у кojимa 
je брoj нoвooбoљeлих 
мaњи нeгo у прeтхoдним 
мjeсeцимa, сaoпштeнo 
je нaкoн сjeдницe Штaбa 
зa вaнрeднe ситуaциje 
грaдa Приjeдoрa. Maњи 
je и брoj пaциjeнaтa кojи 
сe jaвљajу у aмбулaнту 
зa aкутнo-рeспирaтoрнe 
инфeкциje, a нeмa ни 
зaстoja у тeстирaњимa 
нa вирус кoрoнa, рeклa 
je др Mилицa Oткoвић, 
нaчeлник Хигиjeнскo-
eпидeмиoлoшкe служ-
бe приjeдoрскoг Дoмa 
здрaвљa. Oнa je рeклa 
дa нaрeднe сeдмицe пo-
чињe eдукaциja здрав-
ствeних рaдникa сa при-
мaрнoг нивoa зaштитe 
o вaкцинaциjи прoтив 
вирусa кoрoнa. Eдукa-
циjу ћe прoћи чeтири 
рaдникa Дoмa здрaвљa 
Приjeдoр.
- Mислим дa ћe примaрни 

нивo, дoмoви здрaвљa, 
бити нoсиoци пoслa кaд 
je у питaњу вaкцинaциja 
здрaвствeних рaдикa 
и, укoликo сe плaн вaк-
цинaциje будe шириo, 
зa oстaлe кaтeгoриje 
стaнoвништвa. Штo сe 
тичe сeкундaрнoг нивoa, 
oни ћe бити зaдужeни зa 
вaкцинaциjу свojих зaпo-
слeних и eвeнтуaлнo 
лeжeћих пaциjeнaтa кojи 
испуњaвajу услoвe зa 
вaкцинaциjу - пojaснилa 
je др Oткoвић.
Стaњe je стaбилнo и у 
Бoлници “Др Mлaдeн 
Стojaнoвић”. Нeмa 
знaчajнoг пoрaстa пa-
циjeнaтa oбoљeлих oд 
кoвидa, зa рaзлику oд 
прeтхoдних мjeсeци кaд 
je брoj хoспитaлизoвa-
них ишao и дo 90, док 
се  та бројка сад креће 
око 40 пацијената, рeкao 
je др Aлeксaндaр Кeсић, 
пoмoћник дирeктoрa 
приjeдoрскe бoлницe зa 
људскe рeсурсe. 

Година иза нас била је ве-
ома тешка за привреду, а 
посљедице су очигледне, 
каже Дијана Ђаковић, ру-
ководилац приједорске 
канцеларије Привредне 
коморе РС. Значајан пад 
производње забиљежен 
је у области прерађивачке 
индустрије.
- Извоз је у Републици Ср-
пској пао за 6,2, а увоз за 
6,5 одсто. Тако да је дошло 
до смањења дефицита 
спољно-трговинске раз-
мјене за 7,4 одсто. Покри-
веност увоза извозом је 
солидна и задржала се на 
нивоу од 75,7 одсто, што је 
чак и побољшање у односу 
на 2019. годину - појаснила 
је она. 
Предузећа на подручју при-
једорске регије, због наве-
дених околности, такође су 
имала проблеме у посло-

вању. Приједор ипак биље-
жи релативно добру стопу 
покривености увоза из-
возом. 
- Гледајући спољ-
но-трговинску 
размјену на 
подручју при-
једорске ре-
гије, можемо 
к о н с т ат о -
вати да је 
извоз био 
у паду у 
Козарско ј 
Д у б и ц и , 
Костајници, 
Новом Гра-
ду, док При-
једор биљежи 
раст извоза 
за шест одсто, 
што је добро. Увоз 
биљежи тренд пада 
у Козарској Дубици, 
а у Костајници, Новом 

Граду и Приједору раст. 
Стопа покривености увоза 
извозом у Приједору изно-
си 122,5 процената, то је 
релативно добро. За 22,5 
процената у Приједору 
више извозимо него увози-
мо - додала је Ђаковићева.
Поред великих напора 
домаћих привредника, 
расту извоза и очувању 
запослености свакако су 
допринијела и предузећа 
која су посљедњих годи-
на у Приједору почела с 
радом. Упркос пандемији, 
наш град у прошлој години 
биљежи и раст запошља-
вања за шест одсто. 
- С обзиром на пандемију, 
није дошло ни до значај-
нијег пада запошљавања 
у прошлој години у РС. 
Заправо је дошло је до 
позитивног тренда у кре-
тању бруто и нето зараде. 
У РС у 2020. години има-
мо просјечну бруто плату 

1.485 КМ, односно нето 
956 КМ. Конкретно у 

Приједору, бруто 
плата је 1.438 КМ, 

а нето 925 КМ, што 
је у бруту виша за 
66 КМ у односу 
на годину ра-
није, а у нету за 
41 КМ - додала 
је она. 
Како тврди Ђа-
ковићева, мје-
ре Владе РС за 

ублажавање по-
сљедица панде-

мије у 2020. години 
биле су усмјерене 

ка очувању запосле-
ности, што је дало оче-

киване резултате. 

ОДРОН УГРОЗИО ПУТ
Поново клизишта на Буковој коси

Мјештани засеока Ђаковићи - Завишићи на локалитету Букове косе, поново су 
се суочили са проблемом клизишта. Нови одрон земље угрозио је једину пут-
ну комуникацију овог засеока са Приједором и Козарском Дубицом

П. Ш.

EПИДEMИOЛOШКA СИTУAЦИJA 
У ПРИJEДOРУ СTAБИЛНA

Штaб зa вaнрeднe ситуaциje 
грaдa Приjeдoрa

З. Ј.

ПАНДЕМИЈА УТИЦАЛА НА 
ПРИВРЕДНА КРЕТАЊА У РС 

Пандемија вируса корона утицала је на смањење пословне актив-
ности у 2020. години. Република Српска у прошлој години биљежи 
негативан тренд привредних кретања. Негативна је стопа раста 
домаћег бруто производа, као и индустријске производње 

М. Шодић 

Представници Градске управе на лицу мјеста

Одрон се поновио на истој локацији гдје и прије три године

Дијана Ђаковић, руководилац 
приједорске канцеларије 

Привредне коморе РС
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Друштво Друштво

Ријеч је о пројекту „Мјере подр-
шке запошљавању“ који је реа-
лизовала Агенција за економски 
развој „Преда-ПД“ у сарадњи с 
Машинском школом и уз финан-
сијску подршку Града Приједо-
ра. Подјелом диплома, завршен 
је пројекат који се базирао на 
организацији обука за дефици-
тарна занимања и послове. За 
ЦНЦ оператере оспособљавало 
се 18 полазника, а за завари-
ваче њих седам. Међу њима су 
Кристијан Бановић и Рената До-
шен који се надају да ће након 
овога лакше наћи запослење.
- Професори су нам изашли у 
сусрет, одвојили своје вријеме 
од годишњег одмора да бисмо 

се ми усавршавали. Надам се 
да ћу се, након ове обуке, лакше 
запослити. Иначе нисам завр-
шио средњу школу, тако да ми 
је ово добро дошло као додатна 
квалификација и да нађем по-
сао у струци - рекао је Бановић.
Рената Дошен једна је од три 
полазнице обуке за ЦНЦ опера-
тере. 
- Из машинске сам струке, али 
нисам досад имала радно иску-
ство. Ово је још једна додатна 
обука у низу оспособљавања за 
бржи проналазак посла, снашли 
смо се добро у овој чудној ситу-
ацији. Била је добра конекција 
између нас и професора, стекли 
смо још једно ново интересант-

но звање, а видјећемо у будућ-
ности шта ће бити од тога - исти-
че Дошенова. 
Горан Родић, пројект-менаџер 
из Агенције “Преда”, појаснио је 
да су мјере подршке запошља-
вању у основи имале едукатив-
не активности. Поред поменута 
два програма, у оквиру пројекта 
организоване су обуке за пет 
различитих области у сектору 
креативне индустрије и инфор-
мационих технологија: 3Д мо-
делирање, веб дизајн, видео 
продукција, дигитална фотогра-

фија, графички дизајн. Ове про-
граме похађало је укупно 100 
лица.
- Имали смо укупно седам курсе-
ва: пет курсева из реда нефор-
малних програма оспособља-
вања на теме које су везане за 
креативну индустрију и ову до-
дјелу диплома за два формална 
програма оспособљавања за за-
нимања која се сматрају дефи-
цитарним у локалној привреди. 
Ово је један од најзначајнијих 
искорака које је Градска управа 
направила у посљедњих неко-

лико година. Ми смо кроз неке 
претходне пројекте креирали 
модел подршке конкурентности 
кроз овакве пројекте, а Град је 
сада сам изнио пројекат по тако 
креираном моделу и по добрим 
праксама из претходног перио-
да које су раније финансиране 
из међународних донација, као 
што је и Машинска школа опре-
мљена вриједном опремом из 
ранијих пројеката - рекао је Ро-
дић. 
Партнер на Пројекту била је Ма-
шинска школа. Директор Бори-
слав Којић појашњава да је 25 
полазника завршило обуку за 
завариваче МИГ-МАГ поступком 
те за ЦНЦ моделирање на ма-
шинама за обраду метала. 
- Овај пројекат је веома важан 
због конкурентности на тржишту, 
јер данас владају нови трендови 
у привреди - истакао је Којић.   
По први пут, обуку је у потпуно-
сти финансирао Град Приједор, 
са 35.000 КМ, рекао је градо-
начелник Далибор Павловић 
изразивши очекивање да ће по-
лазници, након овога, бити кон-
курентнији на тржишту рада и 
лакше доћи до посла. 
- По први пут Град Приједор у 
потпуности финансира ову об-
уку, а то је иницијатива која је 
потекла од тадашњег и сада-
шњег начелника Одјељења за 
привреду и пољопривреду, Раде 
Росића. Град се одлучио на ова-
кав вид обуке како би наши суг-
рађани лакше дошли до посла 
- рекао је Павловић. 
Обуке су реализоване у периоду 
фебруар 2020 - јануар 2021, уз 
прекиде проузроковане панде-
мијом корона вируса. 

ДИПЛОМЕ ЗА 25 ПОЛАЗНИКА

Свих 260 кандидата који су се при-
јавили на конкурс за додјелу сти-
пендија за студенте првог циклуса 
студија за академску 2020/21. го-
дину имаће право на стипендију, 
саопштио је градоначелник Прије-
дора Далибор Павловић. На овај 
корак Павловић се, како каже, 
одлучио имајући у виду актуелну 
ситуацију изазвану пандемијом 
вируса корона и економско стање 
родитеља и самих студената. 
- На јавни конкурс пријавило се 
260 кандидата и то према со-
цијалном статусу 113 кандидата, 
за дефицитарна занимања 91 и 
за успјех на студију 56 кандида-
та. Током прегледа испуњености 
услова запримљених захтјева, 
прописаних Правилником о додје-
ли стипендија, право на стипен-
дију остварило је 127 кандидата, 
док 133 не испуњавају услове. 
Међутим, због актуелне ситуације 
изазване вирусом корона и схва-
тањем економског стања у поро-

дицама студената, одлучио сам 
да свих 260 студената добије 
стипендију. Дакле, и они студенти 
који нису испунили услове по ва-
жећем правилнику, имаће право 
на стипендију ове године - рекао 
је Павловић.
Он је додао да је то најмање што 
Град може учинити за студенте 
како би им доказали да и у овим 
тешким временима Градска упра-
ва мисли на њих и да им желе 
срећно и успјешно школовање. 
Павловић је истакао да се овим 
доказује да су млади људи битна 
карика без које Град не може и 
да желе да они своје студирање 
заврше на што лакши начин, што 
успјешније, како би једног дана 
креирали живот и будућност При-
једора. Павловић је истакао да је 
у 2021. години у буџету предвиђе-
но 530.000 КМ да би се ово што је 
одобрено успјело исфинансирати.

Градска управа Приједор је 
26. јануара на званичном сајту 
објавила јавни позив за прија-
ве по два основа - произвођачи 
хране и произвођачи занатских 
производа. 
- Заинтересованима је на сајту 
Града Приједора доступна 
пријава у виду анкете, гдје сви 
произвођачи из ове категорије 
могу да оставе своје податке. 
Имамо већ неколико породица 
које су аплицирале, што је врло 
похвално. Овом приликом апе-
лујем на породице које апли-
цирају да, приликом пријаве, 
наведу своје контакт податке, 
број телефона или мејл адре-
су, што је неопходно за даљње 
процедуре - појаснила је Моња 
Касаловић, вршилац дужности 
начелника Одјељења за друш-
твене дјелатности у Градској 
управи Приједор. Она је дода-
ла да је позив отворен током 
цијеле године.
На званичном сајту Града При-
једора постављен је и линк за 
приступ Вајбер групи “Поносне 
породице 3+”, у којој се нала-
зе све информације везане за 

овај пројекат. Фондација “За 
породицу” задужена је да води 
кроз процес све произвођаче, 
те да им обезбиједи правне, 
техничке и административне 
услове и подршку.  
- С поносом можемо рећи да 
смо прва локална заједница у 
РС, која је са Фондацијом “За 
породицу” потписала уговор 
за учешће у пројекту “Понос-
ни маркет РС”, на иницијати-
ву градоначелника Далибора 
Павловића. Надамо се да ће то 
помоћи да се економски осна-

же вишечлане породице на те-
риторији града Приједора. По 
концепту овог пројекта, више-
члане породице које су у стању 
да пласирају своје производе 
на тржиште, помажу осталим 
вишечланим породицама, које 
ће те производе добити по про-
извођачким цијенама - додала 
је она. 
У фебруару је планирано пот-
писивање уговора са Фонда-
цијом “За живот”, која води 
пројекат “Поносне картице 3+”. 

ОДОБРЕНЕ СТИПЕНДИЈЕ 
СВИМ СТУДЕНТИМА КОЈИ 

СУ КОНКУРИСАЛИ 

Д. С. 

П. Ш.

Градска управа Приједор позвала је породице са 
троје и више дјеце да се укључе у пројекат “Понос-

ни маркет Републике Српске”. Циљ је подршка 
развоју домаће производње коју реализују ви-
шечлане породице 

М. Шодић 

На пригодној свечаности у приједорској Машинској 
школи, уручене су дипломе за двадесет пет полаз-
ника који су успјешно завршили програм оспосо-
бљавања за занимања ЦНЦ оператер и заваривач

Поред поменута два програма, у оквиру пројекта 
организоване су обуке за пет различитих области 
у сектору креативне индустрије и информационих 
технологија: 3Д моделирање, веб дизајн, видео 
продукција, дигитална фотографија, графички ди-
зајн. Ове програме похађало је укупно 100 лица.

Подршка запошљавању

Директор Машинске школе уручује диплому

Обуку у потпуности финансирао Град Приједор

ПОЗИВ ПОРОДИЦАМА ЗА УЧЕШЋЕ У 
“ПОНОСНОМ МАРКЕТУ РС” 

Циљ је да се економски оснаже 
породице са троје и више дјеце 

Илустрација
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Тим поводом Тим поводом

Нa Mрaкoвици je oтвoрeн 
нoвooпрeмљeни Инфo-цeнтaр, у 
кojeм ћe пoсjeтиoци мoћи нa jeд-
нoм мjeсту прoнaћи свe нeoпхoд-
нe инфoрмaциje o Нaциoнaлнoм 
пaрку “Кoзaрa”, првeнствeнo o 
прирoднoм бoгaтству Пaркa. 
Oпрeмaњe Инфo-цeнтрa диo je 
прojeктa “Виa Динaрикa”.
- Oвдje ћe пoсjeтиoци мoћи дa 
нaђу инфoрмaциje o прирoд-
ним рeсурсимa Кoзaрe, дa упoз-
нajу флoру и фaуну, гeoгрaфски 
пoлoжaj и рeљeф плaнинe. Tу 
су и мaкeтe живoтињa, прикa-
зи рaзних биљних врстa, штo 
ћe бити нaрoчитo зaнимљивo 
нajмлaђимa - рeкao je в.д. ди-
рeктoрa Нaциoнaлнoг пaркa 
“Кoзaрa” Бoжидaр Никoлeтић. 
Oн je дoдao дa je у плaну дa сe у 
Инфo-цeнтру нaђу и aутeнтични 
прoизвoди пoткoзaрских грaдoвa 
и oпштинa.
Сузaнa Гaшић, министaр тргo-
винe и туризмa РС, изрaзилa je 
oчeкивaњe дa ћe oвo бити jeдaн 
oд брojних прojeкaтa кojи ћe 

Кoзaру приближити дoмaћим и 
стрaним туристимa.
- Moрaмo признaти дa нисмo 
искoристили нити дjeлић пoтeн-
циjaлa Кoзaрe и Mрaкoвицe. To 
je oзбиљaн зaдaтaк пoстaвљeн 
прeд свe нaс, дa у будућнoсти 
пoрaдимo нa рaзвojу тих пoтeн-
циjaлa - изjaвилa je Гaшићeвa.
Дa je пoтeнциjaл Кoзaрe вeлик, 
тe дa сe мoрa рaдити нa њeгoвoм 
бoљeм искoриштaвaњу, смaтрa 
и грaдoнaчeлник Приjeдoрa Дa-
либoр Пaвлoвић.

- Смaтрaмo дa зajeдничким 
снaгaмa Нaциoнaлнoг пaркa, 
Грaдa Приjeдoрa и oпштинa 
кoje грaвитирajу Кoзaри, трeбa 
дa “oтвoримo” oву плaнину. 
Дa пoвeћaмo брoj туристa и 
смjeштajних кaпaцитeтa. Грaд 
Приjeдoр je oзбиљaн пaртнeр 
Нaциoнaлнoм пaрку и жeлимo 
дa дoпринeсeмo рaзвojу туризмa 
нa нaшoj плaнини - рeкao je Пaв-
лoвић.
Oпрeмaњe Инфo-цeнтрa 
урaђeнo je у oквиру прojeктa 
„Виa Динaрикa“ кojeг суфинaнси-
рa и имплeмeнтирa УНДП у БиХ, 

уз финaнсиjску пoдршку УСAИД-
a и Aгeнциje зa рaзвojну сaрaдњу 
Итaлиje. Сaм oбjeкaт у кojeм сe 
нaлaзи Инфo-цeнтaр, изгрaђeн 
je 2012. гoдинe, у oквиру прojeктa 
„Шумскa и плaнинскa зaштићeнa 
пoдручja“ кojи je финaнсирaн 
из Глoбaлнoг eкoлoшкoг фoндa 
прeкo Mинистaрствa зa прoстoр-
нo урeђeњe, грaђeвинaрствo и 
eкoлoгиjу.

НА ЈЕДНОМ МЈЕСТУ СВЕ О КОЗАРИ
Oтвoрeн Инфo-цeнтaр нa Mрaкoвици

З. Ј.

И поред тешких услова посло-
вања у периоду вируса корона, 
приједорска Творница кекса и 
вафла “Мира” прошлу годину 
пословала је позитивно. План 
производње од 6.413 тона је ис-
пуњен, а 80 одсто производа ис-
поручено је на ино-тржиште.
- Кад све саберемо и одузмемо, 
можемо бити задовољни. Ради-
ло се у отежаним условима, али 
план производње смо испунили, 
за разлику од плана продаје који 
је био мањи за 3,6 процената - 
рекла је Марина Ступар, помоћ-
ник директора овог предузећа. 
По њеним ријечима, у свим окол-
ностима које су снашле привре-
ду прошле године, приједорска 
“Мира” успјела је да оствари до-
бит, додуше не планирану, али 
довољну да се може рећи да се 
успјешно пословало.
- Добит Предузећа прошле го-
дине износила је 588.000 КМ 
и чини 50 одсто од планиране. 
Међутим, ако имамо у виду да 
с м о сировине морали на-

бављати по вишој 
цијени, а цијена 
наших произ-
вода је остала 
иста, можемо 

бити задовољни - рекла је Сту-
парева додајући да је у “Мири” 
прошле године забиљежен раст 
плата. 
Сем тога, у овом радном колек-
тиву није изостало ни инвести-
рање. Прошле године купљена 
је нова линија, нова пакерица, 
па се ускоро на тржишту могу 
очекивати нови производи. 
Међутим, највећа  инвестиција и 
даље је објекат на Свалама, гдје 
би требало да буде пресељена 
комплетна производња.
- Стратешки интерес већинског 
власника је стварање свих усло-
ва за пресељење производње на 

локацију на Свалама у објекат у 
који смо  уложили велика средст-
ва у 2019. години. Већ смо у овој 
години имали преговоре са не-
ким извођачима радова на овом 
објекту и рачунамо да ћемо ићи 
у снажан циклус инвестиција, у 
циљу стварања предуслова за 
пресељење на локацију Свале 
гдје ће бити много модернија 
творница, већи степен аутома-
тизације, већи капацитети про-
изводне линије и већа годишња 
производња - појаснила је Сту-
парева.
Веома је битно да се успјело 
задржати и раније тржиште, јер 
“Мира” извози 80 одсто произво-
да.
- Захваљујући одговорном по-
словању и квалитети производа, 
успјели смо задржати тржиште 
Хрватске и региона, потом за-
падноевропских земаља, Аме-
рике, Канаде и Саудијске Ара-
бије - рекла је Ступарева. 

ОСТВАРЕН ПЛАН 
ПРОИЗВОДЊЕ У 2020. ГОДИНИ 

Творница кекса и вафла “Мира”

Послови преко интернета све 
су популарнији и у Босни и 
Херцеговини. Добра зарада, 
могућност да сами бирате када 
и колико ћете радити, као и мје-
сто одакле ћете радити, само 
су неке од предности фрилен-
сера. Због свега овога и Прије-
дорчанин Младен Маријановић 
одлучио је да стални посао 
замијени радом путем интерне-
та, па је недавно регистровао 
фирму.
- Ишао сам у Аустрију, гдје сам 
радио неке послове и након 
неког времена сам одлучио 
да дођем и фирму отворим у 
Босни и Херцеговини. Редовно 
плаћам порез - истиче он. 
У посљедње вријеме све је 
више фриленсера који имају 
регистровану дјелатност и ре-
довно измирују обавезе према 
држави. Ранијих година то није 
био случај, како због неупуће-

ности самих фриленсера, тако 
и због покушаја избјегавања 
обавеза.
- Ми смо у прошлој години извр-
шили неколико контрола и по-
већан је број оних који су прија-
вили своје дјелатности. Многи 
од њих нису били упућени у то 
како да региструју дјелатност. 
Они треба да се региструју 
као самостални предузетни-
ци - објашњава Предраг Пуђа, 
вршилац дужности помоћни-
ка директора Пореске управе 
Републике Српске, Подручног 
центра Приједор.
Фриленсери у свијету су изу-
зетно тражени. Према неким 
процјенама, у Америци ће чак 
50 одсто радника бити фри-
ленсери. По свему судећи, ни 
Европа не заостаје много за 
њима.

ПОСАО ФРИЛЕНСЕРА СВЕ 
ПОПУЛАРНИЈИ У БиХ

Б. Дакић 

Прошле године купљена је нова ли-
нија, нова пакерица, па се ускоро 

на тржишту могу очекивати нови 
производи. Међутим, највећа  
инвестиција и даље је објекат 
на Свалама, гдје би требало да 
буде пресељена комплетна про-
изводња. П. Ш.

Све информације о 
Националном парку 
представљене на 
креативан начин

Потребно боље искористити потенцијал Козаре, 
поручено са отварања 

Посао преко интернета је 
посао будућности

Марина Ступар, 
помоћник директора

Градоначелник Приједора Да-
либор Павловић најавио је да 
ће Градска управа заједнич-
ким снагама са Агенцијом за 
економски развој “Преда-ПД” 
и Подручном привредном ко-
мором уложити напоре да се у 
том граду омогући бољи при-
вредни амбијент.
“На састанку је закључено да 
је заједнички циљ дјеловања 
у наредном периоду интензи-
вирати сарадњу, те заједнич-
ким пројектима омогућити да 
се Приједор отвори према по-
тенцијалним инвеститорима”, 
наводи се у саопштењу након 

састанка Павловића са пред-
ставницима Подручне при-
вредне коморе Бањалука.
Тема састанка била је успјеш-
на досадашња сарадња Градс-
ке управе и Подручне привред-
не коморе Бањалука, која је и 
највећа комора у коморском 
систему Републике Српске, као 
и механизми побољшања те 
сарадње. Састанку су присуст-
вовали предсједник Подручне 
привредне коморе Бањалука 
Горан Рачић и руководилац 
приједорске канцеларије Дија-
на Ђаковић. 

ПАВЛОВИЋ: ОМОГУЋИТИ 
БОЉИ ПРИВРЕДНИ АМБИЈЕНТ

СРНА

Састанак са представницима Подручне 
привредне коморе Бањалука
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Друштво Друштво

У прошлој години, приједорски 
“Водовод” је пословао позитив-
но, с тим да су имали смањен 
приход због мањег фактурисања 
воде. На подручју Приједора има 
доста домаћинстава у којима 
нико не станује. Није се фактури-
сало скоро ништа у 2020. годи-
ни, тако да је то доста утицало 
на пословање Предузећа, обја-
шњава Александра Пашалић, 
извршни директор за економске 
послове.

- Ову годину смо извукли са ка-
тегоријом домаћинстава, јер 
смо морали да активирамо не-
популарну мјеру наплате потра-
живања искључењима. Наиме, 
предмети који заврше на суду, 
датирају још од 2011. године. Не 
рјешавају се, неажурно је то, па 
смо били принуђени да крене-
мо са искључењима потрошача 
са водоводне мреже. То је дало 
доста добар резултат, па је на 
крају 2020. наплативост у кате-

горији домаћинстава износила 
92 одсто. Што се тиче занатског 
и друштвеног сектора, тај про-
ценат је око 91 посто - рекла је 
Пашалићева уз констатацију да 
је у занатском и друштвеном 
сектору обично већи проценат 
наплате, али да се пандемија 
вируса корона одразила на све 
привредне субјекте. 
- Што се тиче судских предмета, 
ми тренут- но ради-
мо за- вођење 

с в и х 
н а -
ших 

старих предмета у СОКОП, суд-
ски програм за комунална пред-
узећа. Надамо се да ће се ти 
наши стари предмети, а нарав-
но и нови, у наредном периоду 
ажурније рјешавати - очекује Па-
шалићева. 
Она је подсјетила да “Водовод” 
нуди олакшице за плаћање: 
од репрограма до вансудских 
поравнања. Тренутно од по-
трошача потражују четири и по 
милиона КМ, а поред редовних 

потраживања, ту је и седам ми-
лиона КМ потраживања преко 
суда, која још увијек нису рије-
шена. Карактеристично је да је 
преко милион КМ потраживања 
из категорије привреде, буџет-
ских потрошача и друштвеног 
сектора. Из “Водовода” апелују 
на буџетске потрошаче да чисте 
своје билансе, јер тиме олакша-
вају и пословање овог преду-
зећа. 

ИСКЉУЧЕЊА НЕУРЕДНИХ ПЛАТИША ДАЛА РЕЗУЛТАТЕ
Упркос смањеном приходу, “Водовод” пословао позитивно 

Агенција за економски 
развој града “ПРЕДА-ПД” 
додијелила је пакете са 
заштитним средствима за 
18 малих и средњих пред-
узећа. Ова донација дио је 
пројекта „РЕПРО - Обез-
бјеђивање подршке посло-

вању и извозу компанија 
из дрвопрерађивачког сек-
тора у приједорској регији 
кроз креирање ресурсног 
центра“. Уручени пакети 
садрже сетове дезинфек-
цијских средстава, маске и 
рукавице. По ријечима Бра-

нислава Вујасина, пројект-
менаџера у Агенцији “ПРЕ-
ДА-ПД”, циљ Пројекта је 
јачање конкурентности 
дрвопрерађивачког секто-
ра на подручју Приједора, 
кроз иновативне приступе 
и унапређивање пословне 
сарадње и умрежавања. 
- Пројекат уводи нове тех-
нологије и ИКТ алате у 
пословању циљаних ком-
панија, а активности се 
фокусирају на јачање ка-
пацитета циљаних компа-
нија и пословног удружења 
Кластер „ДРВО Приједор“. 
Достављена дезинфекци-
она средства ће омогућити 
предузећима да сигурније 
наставе са производњом и 
одговоре на високе хигијен-

ске стандарде у заштити 
запослених радника - рекао 
је Вујасин.
Укупна вриједност Пројек-
та је преко 374.000 КМ, од 
чега је Европска унија кроз 
„EU4Business“ осигурала 
бесповратна средства у 
износу од готово 300.000 
КМ. Реализује га Агенција 
„ПРЕДА-ПД“, у партнерству 
са Кластером „ДРВО-ПД“ и 
предузећем „Гаврановић“ 
д.о.о. Приједор.
Пројекат „EU4Business“ 
вриједан је 16,1 милиона 
евра, а заједнички га фи-
нансирају Европска унија 
са 15 милиона евра и Са-
везна Република Њемачка 
са 1,1 милиона евра.

Цијена кукуруза у Републици Српској почетком ове 
године достигла је и до 0,46 КМ по килограму, тако 
је ова житарица за осам фенинга скупља у односу 
на цијену крајем прошле године, кад је килограм 
коштао 0,38 КМ по килограму, а пољопривредни-
ци истичу да годинама уназад није била боља. 
Стојан Маринковић, предсједник Удружења пољо-
привредних произвођача РС, истиче да је разлог 
већих цијена највише то што је Кина откупила ве-
лике количине.
- Кина подиже производњу свиња на свом тржишту 
за 10 до 15 процената, а да би то урадила, она је 
прво кренула са обезбјеђивањем довољне количи-
не сточне хране, прије свега житарица - казао је 
Маринковић.
Додао је да су због тога прошле јесени своје бро-
дове послали у Црно море, гдје су утоварали све 
врсте житарица и компоненти за сточну храну.
- Они су апсорбовали највећи дио јесење жетве и 
код нас и у земљама у региону, што је изазвало 
одређени поремећај цијена, тако да све културе 
биљеже несвакидашњи пораст цијена - казао је 
Маринковић.
Према његовим ријечима, сада су сточари у још 
већем проблему, јер, како каже Маринковић, када 
се узму садашње цијене житарица с једне стране, 
и јако ниске цијене меса с друге стране, добије се 
још један корак према пропасти домаћих сточара. 
Да је садашња висока цијена кукуруза добра само 
за ратаре који се баве једино производњом куку-
руза, сматра и Љубо Малетић, предсједник Удру-
жења пољопривредника “Семберија”.
- Садашња цијена кукуруза јако је добра само за 
оне ратаре које се баве производњом кукуруза, 
мада за  пољопривреднике  који се баве и сто-
чарством ово никако није добро, јер не могу на тај 
начин прехранити стоку коју имају, а знамо да су 
цијене меса јако ниске -  казао је Малетић.
Према његовим ријечима, мали је број пољопри-
ведника који би могао да има добит од повећања 
цијене кукуруза, јер како каже, само су ријетки они 
који имају гдје да складиште и чувају кукуруз и да 
чекају веће цијене.
 

Независне новине

Поводом почетка другог по-
лугодишта у школама, По-
лицијска управа Приједор 
реализује низ превентивно-
репресивних активности у 
циљу побољшања стања 
безбједности у саобраћају 
и заштите најмлађе катего-
рије учесника у саобраћају. 
Једна од тих активности 
била је, ових дана, у Основ-
ној школи “Десанка Мак-
симовић”. Чланови школ-
ске саобраћајне патроле 
контролисали су саобраћај 
у улици испред ове школ-
ске установе заједно са 
припадницима Полицијске 
управе Приједор. У патро-
ли су били ученици Андрија 
Караџић и Лазар Трамо-
шљанин, који су позвали 
возаче да буду посебно 
опрезни у зонама у којима 
се крећу ђаци од куће до 
школе и обрнуто.
- Кад идемо до школе, нека 
аута не стану, само проју-

ре, не обраћају пажњу на 
пјешаке. Мислим да би тре-
бало мало више контроли-
сати возила - рекао је Ан-
дрија. Његов школски друг 
сличног је мишљења.
- Има и добрих и лоших 
страна, али ту смо сви 
заједно да се потрудимо да 
пут од куће до школе дјеци 
буде што бољи - каже Ла-
зар.
Превентивне активности 
полиције између осталог се 

огледају у појачаном при-
суству полицијских служ-
беника у близини школа, 
пјешачких прелаза и на пу-
тевима на којима се креће 
већи број ученика - рекао је 
Марио Милашин, начелник 
Сектора полиције ПУ При-
једор.
По његовим ријечима, 
основни циљ ове активно-
сти је да се подигне свијест 
код возача о појачаном 
присуству дјеце школског 

узраста у саобраћају, али 
и да се дјеца едукују пра-
вилима кретања пјешака у 
саобраћају. 
- Нама је на првом мјесту 
безбједност дјеце, а  један 
од тих фактора безбједно-
сти је и долазак у школу и 
повратак из школе - казао је 
Здравко Будимир, директор 
ОШ “Десанка Максимовић” 
.
Он је додао да школа има 
континуирану сарадњу 
са Полицијском управом 
Приједор, односно са Сао-
браћајном полицијом.
- Ми већ годинама вршимо 
едукацију наших ученика, 
гдје они кроз школске сао-
браћајне патроле, заједно 
са припадницима ПУ При-
једор, покушавају да утичи 
на свијест возача с циљем 
безбједног боравка дјеце у 
школском дворишту - каже 
Будимир.

Цијена кукуруза у 
БиХ скочила због 

узгоја свиња у Кини

П. Ш.

НАПЛАТИВОСТ У КАТЕГОРИЈИ 
ДОМАЋИНСТАВА 92 одсто

- Прошлу годину смо извукли са категоријом домаћин-
става, јер смо морали да активирамо непопуларну мјеру 
наплате потраживања искључењима. Наиме, предмети 
који заврше на суду, датирају још од 2011. године. Не-
ажурно је то, па смо били принуђени да кренемо са 
искључењима потрошача са водоводне мреже. 
То је дало доста добар резултат, па је на крају 
2020. наплативост у категорији домаћинстава 
износила 92 одсто - рекла је Пашалићева.

ЗАШТИТНА СРЕДСТВА ЗА 18 ПРЕДУЗЕЋА
Агенција “ПРЕДА-ПД”

КВ

СИГУРНОСТ ДЈЕЦЕ У САОБРАЋАЈУ
Превентивна акција полиције:

П. Ш.

Александра Пашалић, 
извршни директор за економске послове

Пакети са дезинфекцијским 
средствима, маскама и рукавицама

Заједничка акција ученика и полиције
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За сваког понештоЗа сваког понешто

ПРИЈЕДОРСКИ
ИНФОРМАТОР

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

Ослушкује:
Радомир Речевић

ТРЕЋЕ УХО

ВОДОРАВНО: 1. Држава у Карипском мору, 9. Доњи 
екстремитети, 10. Коњ, пјесничка муза, 12. Борили-
ште, 14. Кукурузно јело, 15. Бивши тенисер Џими, 17. 
Цар животиња, 18. Прво слово, 19. Болест коња, 21. 
Радио фреквeнција (скр.), 23. Бамбусова трска, 24. 
Ознака пречника, 25. Умјетност (лат.), 27. Независ-
но новинско друштво (скр.), 28. Мјесто у Србији, 29. 
Непобитне чињенице, 31. Часовник, 32. Позитивна 
електрода, 33. Драги, 34. Издаваоци мјенице. 

УСПРАВНО: 1. Име глумца Стјепановића, 2. Покрет-
на сила, 3. Сликар Пјер Огист, 4. Друго слово, 5. Ау-
тономна покрајина (скр.), 6. Глумац Џони, 7. Град у 
Хрватској, 8. Палата, двор (тур.), 9. Ругоба, 11. Об-
манути, 13. Држава у САД, 16. Које припада сату, 20. 
Хуља, 22. Бојиште, 26. Резултат, 28. Индонежанско 
острво, 30. Мјесто у Србији, 31. Нахрањен, 33. Озна-
ка мангана, 35. Први  самогласник.  

Р. Речевић

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ

На данашњи дан, 5. фебруара 
1925. године, рођена је самоу-
ка сликарка Зузана Халупова, 
једна од најзначајнијих прота-
гониста чувене школе наиве 
из Ковачице, Србија. Њене 
слике се налазе у многим 
музејима, галеријама и при-
ватним збиркама свугдје по 
свијету. Осим у земљи, само-
стално или групно, излагала је 
у Паризу, Њујорку, Риму, Бечу, 
Бону, Цириху, Копенхагену, 
Штокхолму, Женеви, Дизел-
дорфу и у другим градовима 
свијета. Прву слику је насли-
кала на зиду куће, бојама које 
је растворила у млијеку 1948. 
године. Њен ликовни свијет је 
измишљени дјечји космос у 
коме царују слике дјеце пуне 

оптимизма и среће. У родној 
Ковачици посјетио ју је и бив-
ши француски предсједник 
Франсоа Митеран од када, у 
добротворне сврхе, сарађује 
са Уницефом, Унеском и Цр-
веним крстом. Добитница је 
бројних признања међу којима 
је и одликовање за животно 

дјело „Ћирило и Методије“, 
највеће признање које Матица 
Словачка додјељује успјеш-
ним Словацима у дијаспори. 
Преминула је у 76. години жи-
вота, 1. августа 2001. године у 
родној Ковачици.

Р. Речевић

ЗАНИМЉИВОСТИ

***
Козе и хоботнице имају правоугаоне зје-
нице. 

***
Ласица може да угине ако не нађе му-
жјака у вријеме парења!

***
Једине електричне јегуље које могу да 
произведу електрично пражњење и до 
650 волти живе у Јужној Америци. 

***
Рибе које живе 800 метара испод повр-
шине мора и океана на сваком квадрат-
ном центиметру свога тијела трпе при-
тисак од 70,3 килограма. 

***
Чуло укуса код лептира налази се на 
ножицама. 

1814. – У Бечу објављена 
„Мала простонародна славе-
носербска пјеснарица“ Вука 
Караџића, која је означила по-
четак упознавања Европе са 
српском народном поезијом.

1818. – Бивши Наполеонов 
маршал Жан Батист Берна-
дот постао краљ Шведске и 
Норвешке као Карл Четрнае-
сти Јохан и основао династију 
Бернадот која влада Шведском 
до данас.

1887. – У Миланској скали први 
пут изведена Вердијева опера 
„Отело“.

1894. - Рођена Ксенија Атана-
сијевић, филозоф, прва жена 
доцент и прва жена која је 
докторирала на Београдском 
универзитету.

1925. - Рођена Зузана Халупо-
ва, сликарка наиве словачког 
поријекла.

2020. - Умро Кирк Даглас, аме-
рички глумац и продуцент. 
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Рјешење из прошлог броја: атипичан, плес, Цезар, 
расад, Купа, авлија, лом, в, алергија, еп, одеон, ј, 
Дос, мнл, та, Алмара, тен, Ниоба, срна, празилук. 

ДВА И ДВА
Човјек је наше највеће богатство.

Под условом да је тајкун!  

СЛИЧНОСТ  
Велика је сличност између љубави и колача.
Није довољно да се проба само једном. 

 
ПОТКИВАЊЕ 

Коњима су потребне четири потковице.
Нама је довољна само једна.  

НЕПОТРЕБНО! 
Да разјаснимо још нешто.

Онима који живе у облацима није битна 
временска прогноза. 

ДВА УГЛА
Мушкарци се тјеше, али жене знају.

Нема среће у малим стварима. 
 

ЛОПОВСКА ПОСЛА! 
Корона није само зараза, већ и опасан лопов.

Већ нам је украла бар годину дана.

Сјећање: Зузана Халупова, самоука сликарка
ИЗ КОВАЧИЦЕ У СВИЈЕТ 

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 04. до 10. 02. 2021.
19:00 - “Превише лично”-  
             романтична комедија

КИНО “КОЗАРА”

Зузана Халупова

Дјеца стална инспирација 



- Занат је трајао три године. 
То је редовна школа, али ја се 
учим и сада. Још увијек има не-
ких ствари са којима се раније 
нисам сусретао. Човјек се учи 
док је жив и увијек се може на-
учити нешто ново. Многе моје 
муштерије долазе када је у пи-

тању нешто ситно и детаљно, 
што не може нико други уради-
ти. Ја сам, због година, смањио 
обим посла. Некада сам радио и 
по 12 сати. Сада ми је ово више 
хоби, али волим и да зарадим - 
искрен је Ратко.
Некада су занати били изузет-

но цијењени, а и 
плаћени. И да-
нас се, прича 
Ратко, може 
з а р а д и -
ти, ако 
п о с т о ј и 
воља за 

радом. Он је, свакако, има, а 
израда ситних и компликованих 
предмета нешто је на шта је по-
себно поносан.
- Међу мојим радовима има 
униката које само искусан то-
кар може да направи. Направио 
сам, рецимо, мали млин за кафу 
за своју кћерку, када је била 
дијете. Много прецизности је по-

требно 
за овај посао. Ја сам 
учио да радим са ситним пред-
метима и моји радови ишли су 
на контролу, тако да сам морао 
бити темељан - тврди наш саго-

ворник.
Муштерија има, али је врло 
мало оних који поштују занат-
лије и њихов труд. Раткова 
жеља је да своје знање пренесе 
на младе, али заинтересованих 
готово да и нема. Токарење није 
тежак посао, а према његовим 
ријечима, могу га радити чак и 
припаднице љепшег пола. 

- 
Нико неће прљаве 

руке. Ја сам се поносио тиме 
што сам токар, али то више 

није тако и нико неће да 
буде мајстор. Сада би 

сви да буду бизнисме-
ни, а не може ни то 
свако. Неко мора да 
се бави и занатом. 
Данашња омла-
дина је преамби-
циозна и сви би 
нешто набрзину, 
а то не иде тако. 
Ово није тежак по-
сао, чак га и жене 
могу радити. У 
моје вријеме, било 
је и дјевојчица које 

су изучавале занат. 
Лаган је посао, је-

дино је тешко то што 
некада доста стојите - 

прича овај приједорски 
занатлија и додаје да је 

рад створио човјека и без 
посла нема живота, порука је 

овог занатлије.
Бавити се занатом, каже, није 
срамота, већ част. Зато млади-
ма савјетује да изучавају неки 
од заната, јер у тој области 
увијек има посла.
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РепортажеРепортаже

Б. Дакић 

Ратко Крагуљ

најстарији приједорски токар:

Осамдесетогодишњи Ратко Крагуљ најстарији је приједор-
ски токар. Иако гази девету деценију, овај занатлија и даље 
свакодневно ради у малој, али добро опремљеној радиони-
ци у приједорском насељу Урије. Занат је учио од искусних 
мајстора у некадашњем Руднику жељезне руде 
“Љубија”, и то као тринаестогодишњак

Некада су занати били изузетно цијењени, а 
и плаћени. Муштерија има, али је врло мало 
оних који поштују занатлије и њихов труд.
- Ја сам учио да радим са ситним предмети-
ма и моји радови ишли су на контролу, тако 
да сам морао бити темељан. 

- Уколико постоји воља и жеља, занат се 

може научити и од њега живјети. У овом 

послу некада је било врхунских мајсто-

ра и могло се научити доста од њих. 

Сада је све другачије. Муштерија има, 

али и оне су се промијениле, у одно-

су на некадашње вријеме, па често се 

дешава да муштерија говори мајстору 

како да ради - прича Ратко Крагуљ.

 

Неки од Раткових радова

Занат се лако учи, ако постоји воља
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Репортаже Репортаже

- Ово су портрети јако квали-
тетних људи, у карактерном 
смислу. То су моје радне колеге. 
Рудари. Портретисани су уназад 
три године, а још увијек радим 
на овом пројекту. Велики фор-
мат велики је изазов за све сли-
каре, па тако и за мене. Овакав 
формат, до појаве импресиониз-
ма, био је резервисан искљу-
чиво за властелу и војсковође. 
Након тога, предаје се, на неки 
начин, обичним људима. Ово 
су рудари који се боре за своју 
егзистенцију и у томе се огледа 
њихова узвишеност - каже овај 
академски сликар.
О томе Стакић размишља уна-
зад 10 година. О обичном чо-
вјеку интегрисаном у неолибе-
рални капитализам. Он је своје 
колеге фотографисао у моменту 
када су завршавали трећу смје-
ну и њихове ликове пренио на 
платно. 
- Изучавам социолошке и психо-
лошке моменте обичног човјека 
у неолибералном капитализму. 
Нажалост, радници су данас 
робови. Ако имате оно што су 
имали робови некада, кров над 
главом и храну, ви сте фактич-
ки роб. То је положај данашњег 
обичног радника. Он својим 

личним примањима може да 
подмири само трошкове за ре-
жије, храну и попратне ситнице, 
а о неком луксузу не може ни да 
размишља - прича наш саговор-
ник.
Стакић и данас ради у руднику. 
Умјетност му је, каже, лијек за 
душу, а од рударења живи. Неки 
од ових портрета настајали су у 
његовој гаражи, а сада је срећан 
што има атеље. 
- Напокон имам свој атеље, је-
сте да је од града удаљен неких 
седам километара, али мени то 
савршено одговара. Овдје имам 
свој мир. Простора има и у град-
ском језгру, који није у употреби, 
а могао би бити искориштен, 
нарочито за умјетнике. Вјерујем 
да постоје многи умјетници 
којима је потребан простор за 
изражавање. Овим путем апел 
упућујем Градској управи да се 
такви простори уступе људима 
који се баве креативним радом 
- додаје Мирослав.
Стакићеви портрети су дио јед-
не велике слагалице, коју пла-
нира да прикаже на изложби. За 
то чека идеалну прилику и, на-
равно, адекватан простор. 

М. Шодић 

Рудар с кистом у руци 
припрема нови пројекат 

“СЕДАМ ВЕЛИЧАНСТВЕНИХ” 
МИРОСЛАВА СТАКИЋА

Умјетник из рудника, Мирослав Стакић, посљедње три године ради на пројекту “Седам вели-
чанствених”. У његовом атељеу у Малом Паланчишту, затекли смо портрете великих формата, 
а сваки од њих је прича за себе 

Умјетност му је лијек за душу, а од рударења живи
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МозаикМозаик

Епидемија вируса корона одрази-
ла се и на рад културно-умјетнич-
ких друштава. Пробе скоро да нису 
одржаване, а током протекле годи-
не остали смо ускраћени за бројне 
концерте и манифестације. У КУД-
у “Козара” кажу да су нешто мало 
радили током љета и то, углавном, 
на отвореном. Једна од активно-
сти била је демонстрација некада-
шње жетве у Поткозарју, чиме су, 
како кажу, жељели да оживе старе 

и запостављене обичаје.
- У тим активностима смо анга-
жовали пјевачке групе, ветеране 
и млађе чланове. Неколико пута 
смо имали пробе у природи, све 
то како би се окупили и играли, јер 
то нам недостаје - рекао је Мла-
ден Стакић, пресједник поменутог 
друштва.

Слична ситуација је и у другим 
културно-умјетничким друштвима. 
Не памте да су икада имали дужи 
прекид у раду. И публика се одви-
кла од концерата, па сматрају да 
ће, и када почну са радом, бити 
тешко напунити сале.
- Ми смо се зажељели свега. Го-
дину дана се не дружимо, немамо 

социјалног контакта. Биће тешко 
да стекнемо опет онолики број пу-
блике коју смо имали, али мислим 
да ће ентузијазам, ипак, побиједи-
ти - сматра Алма Семанић, секре-
тар Културно-умјетничког друштва 
“Осман Џафић” из Приједора.
- Пробе смо имали, али са преки-
дима. Наступа, наравно, није било 
и то је утицало на смањење броја 
чланства. Дјеца воле да раде у 
друштву и да свој рад презентују 

пред публиком, да путују, друже 
се, а све је то било на миниму-
му - истакла је Оливера Брдар 
Мирковић, замјеник предсједник 
Управног одбора Културно-умјет-
ничког друштва “Милан Егић” из 
Брезичана.
Иако нико не може предвидјети 
каква ће бити ова година, у култур-

но-умјетничким друштвима надају 
се да ће наставити са уобичајеним 
радом. Планова је много, али њи-
хова реализација зависиће искљу-
чиво од епидемиолошке ситуације 
и мјера Републичког и локалог 
штаба за ванредне ситуације.

РАД КУЛТУРНО-
УМЈЕТНИЧКИХ 

ДРУШТАВА СВЕДЕН 
НА МИНИМУН У марту се навршава година 

пандемије вируса корона која 
је наметнула нову нормалност, 
онлајн наставу, бројна ограни-
чења и епидемиолошке мјере 
које су грађанима БиХ раније 
изгледале само као екстра-
ваганција азијских земаља. 
Грађани су се у међувремену 
навикли на живот под маска-
ма и по корона-правилима, а 
колико се то одразило на њи-
хово ментално здравље, ис-
траживала је наша новинарска 
екипа.
- Што се мора, није тешко. 
Придржавам се у потпуности 
епидемиолошких мјера и по-
штујем све прописе - проко-
ментарисао је један наш суг-
рађанин. 
Општа је оцјена да су се ста-
рији грађани лакше прилаго-
дили на ограничења која доно-
си живот у вријеме Ковида-19. 
У ситуацији која нас тјера на 
прихватање измијењене сва-
кодневнице, људи немају мно-
го времена за размишљање. 
Стога стручњаци сматрају да 
ће се тек када пандемија буде 
иза нас, појавити посљедице 
по ментално здравље станов-
ништва. Маја Зорић, психолог 
и системски породични пси-
хотерапеут из Психолошког 
савјетовалишта “Психолуми-
нис”, каже да су млади најви-
ше закинути. 
- Поред ста-
ријих особа, 
највише ем-
патије дије-
лим с млади-
ма. Они су 
остали без 
матурских 
прослава 
и екскур-
зија, заки-
нути су за 
дружења, 
п о -

дијељени у групе, недостају 
им другари из друге групе, уну-
тар одјељења. Посебно гово-
рим за матуранте којима је ово 
посљедња година школовања 
и прилика да буду заједно са 
својим другарима, а и те како 
су ограничени - истиче Зо-
рићева. 
Она је додала да се, у врије-
ме пандемије вируса корона, 
повећао број оних који траже 
стручну помоћ у Психолошком 
савјетовалишту “Психолуми-
нис”. Посебно је то повећање 
било изражено у периоду де-
цембра и јануара мјесеца, 

кад је владала празнична 
еуфорија, што је утицало 

на појаву одређених теш-
коћа у менталном функ-
ционисању грађана. 
- Савјетовалиште ради 
сваким радним да-
ном према унапријед 

утврђеном терми-
ну, радимо ужи-

во и онлајн, 
путем Скајпа 

и других 
д р у ш т -

в е -
н и х 

платформи. Углавном нам се 
обраћају особе млађе живот-
не доби, између 20 и 30 годи-
на. Јављају нам се и породи-
це чија дјеца имају тешкоће у 
свакодневном функционисању 
- рекла је Зорићева.
И земљотрес који је погодио 
Хрватску крајем прошле годи-
не, а осјетио се и на подручју 
Приједора, изазвао је узнеми-
реност и пробудио нека прет-
ходна трауматска искуства, 
због чега су грађани изразили 
потребу да раде на томе. Међу 
проблемима истичу се анкси-
озно-депресивни поремећаји, 
тешкоће у брачном функци-
онисању усљед продубљене 
економске кризе и одвојено-
сти. 
- Битно је да се успостави 
структура дана, да имамо тач-
но шта треба да радимо, да се 
бавимо одређеним физичким 
активностима. То је зими мало 
отежано, али ако нема трчања 
и повртарства, ту су шивање 
и плетење итд - рекла је Маја 
Зорић.
Важно је, кажу стручњаци, 
остати у контакту с најмилији-
ма, ако не директно онда пре-
ко телефона или на неки други 
начин, да не чекамо да нас 
неко позове, него да будем от-
ворени и да позовемо ми њих. 
Неопходно је задржати пози-
тивно размишљање, јер како 
је рекла наша саговорница: 
какве су вам мисли, такав вам 
је и живот.

ПОСЉЕДИЦЕ ПО МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ 
ПОЈАВИЋЕ СЕ ТЕК ПО ЗАВРШЕТКУ ПАНДЕМИЈЕ

На подручју Полицијске упра-
ве Приједор од укупно 889 
контролисаних учесника у 
саобраћају, прекршајне санк-
ције изречене су за њих 653 
у акцији појачане контроле са 
акцентом на прекршаје односа 
возач-пјешак, контролу тех-
ничке исправности возила и 
посједовање зимске опреме, 
саопштено је из ове управе. 
“Због почињених прекршаја из 
односа возач-пјешак и непош-
товања обавеза према пјеша-
цима, издавањем прекршајног 
налога санкционисан је 201 
возач”, наводи се у саопштењу. 
Због већих и мањих технич-
ких неисправности возила 
санкционисана су 234 возача. 
На ванредни технички пре-
глед упућено је 57 возила, од 
којих је техничка неисправност 
утврђена код 46 возила.

Из саобраћаја је искључено 
51 возило, од којих 42 због 
утврђене техничке неисправ-
ности и девет због одбијања 
возача да возило подвргне 
ванредном техничком прегле-
ду. Због непосједовања закон-

ски прописане зимске опреме 
санкционисано је 113 возача. 
Акција је реализована проте-
кле седмице, од 25. до 29. ја-
нуара. 

СРНА

САНКЦИОНИСАНО 73 ОДСТО 
КОНТРОЛИСАНИХ ВОЗАЧА

Д. С. 

Б. Дакић 

КУД «Козара»

КУД «Осман Џафић»

КУД «Милан Егић»

Маја Зорић: млади највише закинути
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ЗдрављеЗдравље

Британско истраживање је пока-
зало да пијење кафе на празан 
желудац може негативно утица-
ти на контролу шећера у крви те 
да га смањује за 50 посто. Стру-
чњаци препоручују да се овај то-
пли напитак не конзумира прије 
доручка. Сваком тијелу ујутро 
треба мало више времена да 
се “покрене” и управо због тога 
кафа на празан желудац није по-
жељна уколико ниво шећера у 
крви желимо одржати у сигурном 
распону како бисмо смањили 
ризик од стања попут дијабете-
са и болести срца. Истраживачи 
са британског Универзитета Бат 
вјерују да би ове нове информа-
ције о кафи могле имати далеко-
сежне здравствене импликације. 
У свом истраживању, научници 
су настојали сазнати како лош 
сан и јутарња кафа утичу на ме-
таболизам. У њему је учествова-
ло 29 мушкараца и жена који су 
прошли експеримент. Током прве 
ноћи истраживања, испитаници 

су нормално спавали и 
ујутро пили слатко 
пиће. Друге ноћи 
истраживачи 
су им сва-
ких сат 
в р е -
м е н а 
оме -
т а -
л и 

сан 
н а 
п е т 
м и -
н у т а 
и опет 
су пили 
слатко пиће 
након буђења. 
За посљедњи тест, 
учеснике су испитивачи 

будили током ноћи, али овај 
пут су пили јаку, црну 

кафу пола сата при-
је слатког пића. 

Слатко пиће 
калоријама је 

одговарало 
п р о с ј еч -

ном до-
р у ч к у 
о д р а -
с л е 
особе. 
Током 
с в а -
ког од 
те с то -
в а , 

и с т р а -
ж и в а ч и 

су прику-
пљали узор-

ке крви да би 
пратили метабо-

лизам учесника. На 
крају је истраживање 

показало да конзумирање 

кафе прије доручка може не-
гативно утицати на контролу 
шећера у крви. Кафа попијена 
прије доручка, смањила је ниво 
шећера у крви за 50 посто. Ох-
рабрујућа вијест је да нема раз-
лике у контроли шећера између 
лошег и нормалног сна. 
“Свјесни смо да ће готово поло-
вина од нас ујутро прво попити 
кафу. Ово истраживање је важ-
но, јер смо досад мало знали 
о томе шта кафа чини нашем 
тијелу, посебно када је ријеч о 
контроли метаболизма и шеће-
ра у крви. Једноставно речено, 
контрола нивоа шећера у крви 
је ослабљена ако ујутро прво по-
пијемо кафу на празан желудац, 
посебно ако сте ноћ прије имали 
поремећен сан. То спријечите 
тако што ћете прво доручковати 
па онда попити кафу”, казао је 
професор Џејмс Бетс с Универ-
зитета Бат, пише Мирор.

klix.ba

Не пијте кафу на празан желудац, лоше утиче на метаболизам

Риба је једна од најважнијих намирница када је у питању форму-
лисање здраве исхране. Извор је квалитетних протеина, здравих 
масти, многих витамина и минерала који су потребни нашем тије-
лу. И иако нутриционисти препоручују да се у исхрану уврсти раз-
нолика риба (и ријечна и морска), са научног становишта може 
се утврдити једна од најкориснијих. Почасно прво мјесто припало 
је туни. У овој трци (иако са малом разликом) заобишла је чак и 
главног фаворита свих љубитеља здравог начина живота - лосо-
са. Туна је богат извор висококвалитетних протеина. Садржи све 
есенцијалне аминокиселине и тијело је савршено апсорбује. Про-
теини су главни грађевински материјал нашег тијела - од карди-
оваскуларног до мишићно-скелетног. Туњевина садржи 21 г про-
теина на 100 г производа, што значи да вам само једна порција 
може обезбиједити скоро трећину дневних потреба. Истовремено, 
туна је потпуно без угљених хидрата и практично не садржи ма-
сти (мање од 1 г на 100 г), што је чини идеалним производом за 
оне који се активно баве спортом или једноставно прате количину 
потрошених калорија. Поред тога, комплекс витамина и минерала 
садржаних у туни благотворно дјелује на функционисање нервног 
система: побољшава памћење и концентрацију и значајно повећа-
ва ефикасност. Ова врста рибе не садржи холестерол, а истовре-
мено је богата витаминима Б, калијумом и магнезијумом, што је 
чини посебно добром за срце. Витамин Д, којег такође има пуно 
у туни, подржава здраво везивно ткиво и кости, помаже у апсор-
пцији калцијума, успорава процес старења, па чак и стимулише 
производњу хормона среће серотонина.

Курир

У сталној сте борби с килогра-
мима, чак и док се придржава-
те савјета неке дијете? Ако сте 
међу онима за које је губитак 
килограма скоро немогућа ми-
сија, можда је разлог ваша крв-
на група. Нутриционисткиња 
Сима Кана је за ТОИ објаснила 
да особе које имају крвну групу 
АБ + или АБ -, имају великих 
потешкоћа у елиминацији не-
жељених килограма. Разлог? 
Особе са тим крвним групама 
тешко мијењају своје прех-
рамбене навике. Они с крвним 

групама О + и Б +, лакше ће се 
ријешити нежељених масних 
наслага. Људи с Б + крвном 
групом, имају виши базални 
метаболички индекс (БМР), 
због чега се тешко гоје, обја-
шњава др Сима. Ако сте особа 
с А крвном групом, онда то да 
ли сте подложнији гојењу или 
не, зависи од ваше генетике. 
Натуропата Питер Ј. Д’Адамо 
креирао је дијету за сваку крв-
ну групу и тврди да намирни-
це које конзумирамо реагују 
с нашом крвљу па је исхрана 

осмишљена у складу с крвним 
групама одличан избор како 
бисте подстакли и убрзали 
пробаву, наводи он. Осим тога, 
на тај начин можете спријечити 
развој разних болести које вам 
пријете, објашњава Д’Адамо и 
наводи да ћете, држећи се пла-
на исхране за крвну групу коју 
имате, лако постићи жељену 
тежину и продужити животни 
вијек.

Крстарица

Вицеви и насловнице магазина створиле су фаму о пла-
вушама као сексуално најпожељнијима. Да ли је то заиста 
тако? Одговор је - не. Др Вернер Хабермел, са Истраживач-
ког института у Хамбургу, спровео је истраживање у којем је 
упоређивао сексуалне навике неколико хиљада Нијемаца и 
боју косе код њихових партнерки. Закључак је да црвенокосе 
(односно, риђокосе) жене имају далеко активнији сексуал-
ни живот од осталих, преноси Метро-портал. Објашњење је 
прилично једноставно - оне лакше привлаче пажњу на себе, 
јер се истичу из масе, нема их превише, а ништа мање важна 
није ни чињеница да својом пламеном косом подсјећају на 
младост и плодност. Све те карактеристике, када се иском-
бинују, доводе их на сам врх пожељности међу мушкарцима, 
сматра др Хабермел.

Глас Српске

Која врста рибе је 
најздравија?

Људи са овим крвним 
групама најтеже мршаве

Плавуше, црнке, или риђокосе: 
Које су најпожељније?



12. 5. фебруар 2021. “Козарски вјесник”

ЧитуљеОгласи

FIRMA CARL KUEHNE DOO IZ KOZARSKE DUBICE OBAVJEŠTAVA SVE 
POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE DA NASTAVLJA SA POTPISIVANJEM UGOVORA 
ZA PREDSTOJEĆU SEZONU DO KRAJA APRILA, TE OSTAJE POUZDAN PARTNER 
SVIM ZAINTERESOVANIM ZA PROIZVODNJU KRASTAVACA KORNIŠONA.

FIRMA NUDI:

• FINANSIRANJE KOMPLETNOG REPROMATERIJALA:
(SISTEM ZA NAVODNJAVANJE, ĐUBRIVA, SADNICE I SVE OSTALO...)
• SIGURAN OTKUP;
• REDOVNU SEDMIČNU ISPLATU;
• STRUČNU AGRONOMSKU PODRŠKU;
• DUGOROČNU SARADNJU.

RADITE KOD SVOJE KUĆE I OSTVARITE DOBRU ZARADU NA SVOJOJ ZEMLJI 
BEZ POČETNOG ULAGANJA.

INFORMACIJE NA SLJEDEĆI BROJ TELEFONA:  065/595-625

CARL KUEHNE VAM ŽELI PUNO ZDRAVLJA I OSTANITE KOD KUĆE!!!

Број: 08-сл./21
Датум: 26.01.2021. године

ОБАВЈЕШТЕЊЕ
 „Обавјештавају се цвјећарске и трговачке радње, регистровани произвођачи 
цвијећа, установе, физичка лица и удружења грађана, која су регистрована за израду 
предмета кућне радиности, сувенира и сличних украса, да ће Одјељење за саобраћај, 
комуналне послове и заштиту животне средине и имовинско-стамбене послове, за пе-
риод од 05.03. до 10.03. 2021. године (пет дана), одобравати заузимање јавне површине 
и постављање штандова за продају цвијећа и пригодних поклона за 8. март, на лока-
цијама:

 1. Мали трг - 16 типских штандова,
Штандови на Малом тргу број 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15 и 16, одобравају се искључиво цвјећа-
рама и регистрованим произвођачима цвијећа

 2. Улица Милоша Обреновића ( од „Монтеривала“ до трговине „Фаворит“) - 10 
локација за постављање властитих штандова,

 3. Трг Зорана Карлице - 4 типска штанда.

 Једно лице може поднијети захтјев за само једну локацију, истога дана по извр-
шеном увиду у План локација, а уз захтјев је обавезно приложити рјешење о одобреној 
дјелатности, односно регистрацији, издато од стране надлежног органа.

 Комунална такса за привремено кориштење јавне површине на Малом тргу и 
Тргу Зорана Карлице износи 65,00 КМ, а у Улици Милоша Обреновића, износи 50,00 КМ.

 Увид у план локација и подношење пријаве (захтјева), може се извршити на 
Инфо пулту Градске управе, од 09.02.2021. године, а најкасније до 23.02.2021. године, 
односно до попуне предложених локација. 

ПО ОВЛАШЋЕЊУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА:

                                                                                            Бранко Шврака, дипл.инг. саоб.

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

Посљедњи поздрав вољеној мајци 
и супрузи

ВЕСНИ БАЈИЋ
(1962 - 2021)

Седмични помен биће одржан 
у суботу, 6.2.2021. године у 11 

часова.

Лука и Сташко

14772

Посљедњи поздрав прији

ВЕСНИ БАЈИЋ
(1962 - 2021)

Од Љиље и Зорана те Јелене и Бојана

14773

Дана 06.02.2021. 
навршава се 18 година 

од смрти баке и 
прабаке

ДОСТЕ - ДОКЕ 
РАТКОВИЋ

Превише је лијепих успомена да те вјечно 
памтимо и никада не препустимо забораву. 
Твоја унука Божана и праунук Стефан Симић

14738

Посљедњи поздрав 
вољеној

ВЕСНИ БАЈИЋ
(1962 - 2021)

Од Марте, Ане и Марка

(002)



13.5. фебруар 2021.“Козарски вјесник”

ЧитуљеЧитуље

Дана 28.01.2021. године престало је да куца велико и златно 
срце драгом супругу и оцу

МИРОСЛАВУ СТОЈАНОВИЋУ - ЧУПИ
Посвета: 
Драги тата, твој одлазак је донио вјечну тугу у наше животе и 
никада нам више неће бити исто. Ипак, захвални смо што смо те 
имали да нас водиш кроз живот и да нам покажеш шта значи бити 
добар човјек и како вољети свим срцем.
Никада те нећемо заборавити и наша љубав према теби је, као и 
ти сада, увијек вјечна.
Твоја породица: супруга Мира, син Рашо, кћерка Сашка и зет Блејк

14749

Посљедњи поздрав драгом куму

МИРОСЛАВУ СТОЈАНОВИЋУ - ЧУПИ
С љубављу и поштовањем, чуваћемо те у 
нашим срцима.

Твоји кумови Требовци
14748

Посљедњи поздрав другу и пријатељу

МИРОСЛАВ СТОЈАНОВИЋ 
- ЧУПО

Баћо Јањић са породицом
14750

Тужно сјећање

ДРАГОСЛАВ 
ПЛАВШИЋ
(1969 - 1994)

Вријеме које ниси с нама је празно и тужно. 
Твоји: отац Илија и мајка Драгиња, сестра 
Милка с породицом

14737

Дана 06.02.2021. навршава се 40 тужних 
дана од смрти драгог супруга, оца и дједа

ЖАРКО ДРЉАЧА
(1954 - 2020)

Прерано и без поздрава си нас напустио, 
али нашу љубав према теби ни смрт не 
може да прекине.
Ожалошћени: супруга Стана, синови Радован и Душко, снахе и 
унучад 14736

Дана 6. фебруара 2021. навршава се 40 
дана од смрти мога јединог брата

ЖАРКО ДРЉАЧА
(1954 - 2020)

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

Твој брат Драгомир са породицом 14735

Дана 05.02.2021. 
навршава се година од 
смрти супруге, мајке и 

баке

ПЕТРЕ (рођ. Радић)
РОСИЋ

(1948 - 2020)
Твоји: Милутин, синови 
Живко и Мирко са 
породицама 14751

In memoriam

НИКОЛА
(2018 - 2021)

Драги наши, с љубављу и поштовањем, 
чуваћемо вас од заборава.
Кћерка Дрена и унука Николина са породицом

14747

ДАНИЦА
(2012 - 2021)

МАРИНОВИЋ

Дана 09.02.2021. 
године навршава се 

тужна година од смрти 
наше драге мајке, баке 

и прабаке

ДРЕНЕ 
СТАРЧЕВИЋ
(1938 - 2020)

Вријеме које је прошло и које ће проћи, 
никада неће избрисати сјећање и љубав 
према теби.
Заувијек твоји: син Здравко, снаха Дрена, 
унуке Неда и Бојана са породицама 14739

Тужно и болно сјећање 
на моју драгу прију

ДРЕНУ 
СТАРЧЕВИЋ

Са поносом те спо-
мињем, а у души и срцу 
ћу те носити док сам 
жива.

Твоја прија Лепа 
Милашиновић

14739

Посљедњи поздрав

МИРОСЛАВ 
СТОЈАНОВИЋ

Остаћеш заувијек у нашим срцима.

Душан Кнежевић са породицом
14752

Увијек ћемо вас чувати у нашим срцима од заборава.
Синови Раде и Милорад

In memoriam

НИКОЛА МАРИНОВИЋ
(2018 - 2021)

14755

ДАНИЦА МАРИНОВИЋ
(2012 - 2021)

Тужног срца обавјештавамо 
родбину и пријатеље да је дана 
01.02.2021. године преминуо наш 
вољени

БОЖО (Тоде) 
СТОЈАНОВИЋ

(1948 - 2021)

Ожалошћена породица

14766



14. 5. фебруар 2021. “Козарски вјесник”

ЧитуљеЧитуље

Дана 10.02.2021. навршава се 40 
тужних дана од смрти наше миле и 

вољене

НЕВЕНЕ ШОБОТ
(1996 - 2021)

Пред тобом је био живот цијели, али 
анђели су те себи хтјели. Пролазе 
дани, вријеме ко да лети, зашто нам, 
кћери, као птица одлети?
Неизмјерно те воле твој отац Славко, 
мајка Биљана, сестра Јелена, зет 
Бојан, стричеви: Радослав, Мирослав 
и Рајко, стрине: Веса, Сњежа и 
Драгана, браћа Марко и Дарко и деда 
Владе

14740

Дана 10.02.2021. године 
навршава се 40 дана 

нашој

НЕВЕНИ ШОБОТ
Наш Анђео је у Царству 
небеском, а нама остаје 
туга и сјећање на нашу 
принцезу. 
Твоји: братичинка Вања, 
брат Бојан, тетка Драгана 
и тетак Ненад Лајић 14741

Дана 06.02.2021. навршава се 40 тужних дана 
од када нас је напустио наш драги и вољени

ЈОВИЦА РАЈЛИЋ
Вјечно ћеш живјети у нашим срцима и 

мислима.

Твоји најмилији
2/21

Дана 10.02.2021. навршава се 40 
тужних дана од смрти моје супруге

ПЕРСЕ (рођ. Ромић) 
ПРЕРАД

С љубављу и поштовањем и тугом, 
увијек ће те се сјећати ожалошћени 
супруг Ново

14732

Дана 10.02.2021. навршава се 40 
тужних дана од смрти наше вољене 

мајке и баке

ПЕРСЕ (рођ. Ромић) 
ПРЕРАД

Драга мајко и бако, отишла си тихо 
као што си живјела, твоја доброта и 
племенитост живјеће вјечно у нашим 
срцима.
Ожалошћени: кћерка Биљана и унук 
Ђуро 14732

Дана 02.02.2021. у 92. години живота 
преминуо је наш драги

ВУКАШИН ВИЛА

С љубављу и поштовањем, чуваћемо те од заборава.
Ожалошћени: син Драго, кћерке Јелка и Драгана, снаха Славица 
и унучад и праунучад 14746

Дана 09.02.2021. године навршава 
се година дана од смрти нашег 

драгог деде, оца, супруга и брата

МИЛУТИНА КОНДИЋА - 
БАЈЕ

Са поносом и љубављу. Твоји синови 
са којима си се поносио Саша и Игор, 
супруга Марија, брат Миле и сестра 
Милена

14753

Дана 5. фебруара 2021. године 
навршава се година дана од када 

није са нама

БОРИСЛАВ (Миле) 
АРЕЖИНА

Са поносом и љубављу, заувијек у 
нашим срцима.

Породица
14743

Тужно сјећање

ЈОВИЦА 
РАЈЛИЋ

Са тугом и поштовањем, чувамо успомене 
на њега.

Породица Краљ
14756

Прошло је 27 година 
како са нама није наш 

вољени

МИЛЕНКО 
ШОРМАЗ

(1951 - 1994)

Супруга Ранка и синови Жељко и Зоран са 
породицама

14744
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Посљедњи поздрав драгом дјеверу и стрицу

МИЛОВАНУ ДРАГИЋУ
(1953 - 2021)

Памтићемо те вјечно по твојој благости, 
доброти и духовитости.

С љубављу и поштовањем.
Снаха Рада и синовци Небојша и Борис са 
породицом 14745

Поводом изненадног одласка 
јединственог и драгог ми пријатеља

МИЛОВАНА ДРАГИЋА

Са неугашеним сјећањем и на његовог 
недавно преминулог и незаборавног 
брата Стевана, остају да живе слике и 
успомене из дана наше гомјеничке мла-
дости. Сваки нови сусрет, у годинама што 
су долазиле, зрачио је повјерењем и радошћу, блискошћу и раз-
умијевањем.

Ненад Грујичић, са породицом (001)

Дана 11.02.2021. године 
навршава се 40 дана од 

смрти

ДРАГИЦЕ ЗОРИЋ
Чуваћемо те од 

заборава. 
Твој супруг Мирко и 

кћерка Ивана
14733

Дана 11.02.2021. године 
навршава се 40 дана 
од смрти драге снахе, 

јетрве и стрине

ДРАГИЦЕ ЗОРИЋ
Чуваћемо те од 

заборава.
Твоји: дјевер Драгољуб 

и јетрва Рада са 
породицом 14733

Посљедњи поздрав 
драгом брату

БОГДАНУ 
ШИШАРИЦИ
(1934 - 2021)

Сестре Милена и Рада и брат Здравко

14742

Дана 25.01.2021. 
године преминуо је 

наш драги

БОГДАН (Јово) 
ШИШАРИЦА
(1934 - 2021)

Увијек ћемо те вољети и по добру памтити.

Ожалошћени: супруга Драгица, синови 
Драган и Миленко са породицом

14742

Драга родбино, пријатељи, познаници тужног 
срца јављамо да нас је дана 29.01.2021. 
године у 68. години напустио наш драги тата 
и деда

МИЛОВАН 
(Прокопија) 

ДРАГИЋ

Драги наш добри и лијепи тата, не постоје ријечи којима би могли да искажемо 
нашу бол. Поносни смо што си баш ти био наш тата...
Увијек ћемо те вољети и увијек ћеш нам недостајати. Љубоморно ћемо те 
чувати у нашим срцима. Никада нећемо дозволити забораву да те из њега 
отргне. 
Вјечно ожалошћене кћерке Јелана и Невена, унуке Елена, Дуња и Марија, 
зет Зоран 14754

Посљедњи поздрав драгом пријатељу

МИЛОВАНУ ДРАГИЋУ
С љубављу и поштовањем, вјечно ћемо те 
чувати и носити у нашим срцима и мислима.
Твоји пријатељи: Торбица Здравко, Зорка, 
Драган и Дијана

14754
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техничка припрема  243-441, Радио Приједор 911-822, Телевизија Приједор 
211-239, Уредник РТВ Приједор 911-988. Тел/факс 232-803, 232-863.
Цијена примјерка одштампана на “глави” Листа
Претплата: Све информације о претплати на Лист на телефоне 211-575 и 
232-863
Рукописи и фотографије се не враћају
Жиро рачун: НЛБ банка АД Филијала Приједор
ж.р. 5620070000263992 (са назнаком за “Козарски вјесник”)
Штампа: “Дневне Независне новине” 
За штампу: Александар Копања, директор

Спорт Спорт

Прoтeклoг викeндa нaстaвљeнo je тaк-
мичeњe у Првoj лиги Рeпубликe Српскe 
зa кoшaркaшe. Eкипa “Приjeдoр Спaр-
тaкa” рeзултaтoм 72:68 пoбиjeдилa je 
OКК “Дринa Принцип”. Првa пoлoвинa 
сусрeтa билa je пoтпунo изjeднaчeнa, 
jeр je нa крajу првe чeтвртинe рeзултaт 
биo 17:17, a нa крajу пoлуврeмeнa 32:32. 
Meђутим, у нaстaвку сусрeтa приjeдoр-
ски тим успиjeвa дa прeузмe инициjaтиву 
и трeћу чeтвртину зaврши сa прeднoшћу 
oд 15 пoeнa. Нo, у пoсљeдњoj чeтвр-
тини дoмaћи тим успиjeвa дa дoђe дo 

изjeднaчeњa (59:59), тaкo дa je утaкми-
цa мoрaлa дa сe риjeши прoдужeцимa. 
КК “Приjeдoр Спaртaк” дo пoбjeдe су 
прeдвoдили Шoрaк сa 21 кoшeм, Дрaжић 
сa 18, Лулић сa 17 и Смиљaнић сa 16 
пoeнa. Приjeдoрчaни трeнутнo зaузимajу 
чeтврту пoзициjу нa тaбeли, сa 17 oсвoje-
них бoдoвa, шeст пoбjeдa и пeт пoрaзa. 
У нaрeднoм кoлу КК “Приjeдoр Спaртaк” 
бићe слoбoдaн, будући дa Првa лигa 
РС сaд брojи 11 клубoвa, jeр je билeћки 
“ХEO” иступиo из тaкмичeњa.

Eкипa „Рудaр Приjeдoрa“ сa 
3:0 слaвилa je прoтив „Oмaр-
скe“ у припрeмнoj утaкми-
ци, кoja je прoтeклoг викeн-
дa oдигрaнa у Бaњoj Луци. 
Гoлoвe зa „Рудaр“ пoстигли 
су Стjeпaнoвић, Гaврaнoвић 
и Сaнтoс Рoдригeс, нoвajлиja 
у приjeдoрскoм тиму. Биo je 
тo први припрeмни мeч зa 
oбje eкипe. Tрeбa пoмeнути 
дa су у рeдoвe “Рудaрa” сти-
гли Aлeксaндaр Рaдулoвић 
и Даглaс Нoнaтo Oливeирa 
Круз. Рaдулoвић, искусни 
дeфaнзивни вeзни, у свojoj 
кaриjeри нaступao je зa “Лaк-
тaшe”, “Зрињски”, бaњaлучки 

“Бoрaц” и “Meтaлeгe БСИ” из 
Jajцa.  Брaзилaц Круз, кojи 
игрa нa пoзициjи штoпeрa, 
у приjeдoрску eкипу стигao 
je из бaњaлучкoг „Бoрцa“. 
Eкипa „Рудaр Приjeдoрa“ 
oтпутoвaлa je у Meдулин у 
Хрвaтску, гдje ћe прoвeсти 
12 дaнa нa припрeмaмa зa 
нaстaвaк бoрбe у Првoj лиги 
Рeпубликe Српскe. Штo сe 
„Oмaрскe“ тичe, у припрeм-
нoм пeриoду oчeкуjу их су-
срeти сa eкипaмa „Teкстил-
цa“, „Бoрцa“ (К. Дубицa), 
„Чeлинцa“, „Жeљeзничaр 
Спoрт Tимa“ и „Слoгe“ (Tрн).

Припремио: З. Јелић 

КК “Приjeдoр Спaртaк” 
ПOБJEДOМ У 

НAСТAВAК СEЗOНE

КMФ “Приjeдoр” 
РAСПOЛOЖEНA „JOШAВКA“ ПРEJAКA 

ЗA OСЛAБЉEНE ПРИJEДOРЧAНE
Клуб мaлoг фудбaлa „Приjeдoр“ дoживиo 
je пoрaз рeзултaтoм 9:3 oд „Joшaвкe“ у 
мeчу дeвeтoг кoлa Првe лигe Рeпубликe 
Српскe - Групa Зaпaд. Првo пoлувриjeмe 
зaвршeнo je сa 3:2 у кoрист дoмaћe 
eкипe. Meђутим, у другoм пoлуврeмe-
ну рaспoлoжeнa „Joшaвкa“ je нaстa-
вилa у гoлгeтeрскoм ритму, oствaривши 
висoку пoбjeду. Екипa „Приjeдoрa“ билa 

је знaчajнo oслaбљeнa, jeр у Чeлинaц 
ниje oтпутoвaлo нeкoликo стaндaрних 
игрaчa. У приjeдoрскoм тиму вeћ глeдajу 
у нaрeдни сусрeт, кaд им у гoстe дoлaзи 
КMФ „Дoбoj“, лидeр Шaмпиoнaтa. Нaкoн 
дeвeт oдигрaних кoлa, КMФ „Приjeдoр“ 
зaузимa трeћу пoзициjу нa тaбeли, сa 15 
oсвojeних бoдoвa, пeт пoбjeдa и чeтири 
пoрaзa.

Обновљен је рад Школе бокса, 
коју воде приједорски боксери, 
браћа Дражан, Слађан и Милош 
Јањанин. Школа је бесплатна и 
намијењeна је дјеци узраста до 10 
година. Циљ је да се најмлађи мо-
тивишу да се баве спортом и воде 
здрав начин живота.
- Циљ је да дјецу склонимо са 
улице и да им пружимо могућност 
да се више баве спортом, а мање 
буду на телефонима и компјутери-
ма, јер боље је и за родитеље, а и 
за дјецу да се баве спортом - ре-
као је Дражан Јањанин.
Школа бокса основана је прије 
три године, али је било прекида 
у раду. У њој тренирају и неки од 
најбољих боксера у Српској и Бос-
ни и Херцеговини, а један од њих 
је Недим Селимовић, троструки 
државни првак у боксу.
- То је, једноставно, љубав и од 
првог дана сам овдје. То је један 
витешки спорт и позивам све да 
дођу и тренирају, како због само-
одбране, тако и због рекреативног 

тренирања - поручује Селимовић.
За бокс су заинтересовани и 
млађи Приједорчани. Међу њима 
су Даријан Јањанин и Емилија 
Стакић.
- Бокс тренирам већ три године. 
Тренирам због дружења, али и 
због  борбе и самих тренинга - ре-
кла је Емилија.
- Бокс сам почео тренирати прије 

двије године и ово ми је веома за-
нимљив спорт - каже једанаесто-
годишњи Даријан.
Тренинзи се одржавају у ренови-
раним просторијама, које се на-
лазе у сутерену Градске тржнице. 
И то три пута седмично: поне-
дјељком, уторком и четвртком, од 
19.00, односно од 20.00 часова.

Приједорски фудбалери 
на припремама

„РУДAР ПРИJEДOР“ 
СAВЛAДAO „OМAРСКУ“ У 

ПРИПРЕМНОМ МЕЧУ 

БЕСПЛАТНА ШКОЛА БОКСА ЗА ДЈЕЦУ

Б. Дакић


