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Средином седмице почели су 
радови на санацији клизишта 
на Буковој коси. То је посебно 
обрадовало мјештане засеока 
Завишићи, којима је ово једи-
на путна комуникација са При-

једором и Козарском Дубицом. 
- Много ми ово значи. Након 
земљотреса примијетио сам 
да се покренуло клизиште. Ја 
сам болестан и кад кренем 
доктору, немам куда - рекао је 
Ново Прерад, мјештанин засе-
ока Завишићи.

- Проблем је ријешен. Ја се, у 
име села и у своје лично име, 
захваљујем Градској управи. 
Дјеца овуда иду ушколу, људи 
иду на посао, а старији љекару 
- истакао је Радован Ђаковић, 

члан Савјета мјесне заједнице 
“Др Младен Стојановић” Вели-
ко Паланчиште.
Посао је повјерен приједор-
ском предузећу «НЕК 03», а 
вриједност инвестиције је око 
6.000 КМ. 
- Нисмо радили геомеханички 

елаборат, јер није било време-
на. Урадили смо прерасподје-
лу маса клизишта, додатно оп-
терећење клизишта, замјену 
материјала које је покренуло 
тијела клизишта, као и наси-

пање и формирање косине 
клизишта - објаснио је Бошко 
Стојанчић, представник Градс-
ке управе. 
Према његовим информација-
ма, на подручју града активи-
рана су још два клизишта, у 
Козаруши и Бишћанима.
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РИЈЕШЕН ПРОБЛЕМ 
МЈЕШТАНА ЗАВИШИЋА

Санација клизишта на Буковој коси

Још једном су поновили да немају 
ништа против изградње пута, али 
како кажу, неће дозволити да он 
иде преко њихових кућа и имања. 
Угрожена је и кућа Оливера Руби-
на из Горње Ламовите. Страхује да 
би се он и његова породица могли 
наћи на улици.
- Моја породица и ја лично смо 
угрожени. Према садашњој тра-
си, ауто-пут ишао би преко моје и 
кућа мог оца и брата. Ми јесмо за 
ауто-пут, али нисмо за то да нам се 
руше куће, јер нећемо имати гдје 
да живимо - поручио је Оливер Ру-
бин из Горње Ламовите.
Незадовољни су и други мјешта-
ни Козарца и околних села. На 
овај проблем су, кажу, указивали 
и раније. Након њихових протеста, 
одржаних прошле године, дошло је 
до одређених измјена трасе ауто-
пута, али оне су, како тврде, безна-
чајне, јер и према садашњем при-
једлогу, рушења кућа и помоћних 
објеката су неизбјежна. То, истичу, 

не могу дозволити и поручују да ће 
истрајати у својој борби.
- Ова траса неће остати ту. Може 
једино преко мене мртвог. Она иде 
изнад моје куће, односно преко мог 
имања - истакао је Винко Радман 
из Ивањске.
- Ја сам предложио да иде преко 
обронака Козаре, али они кажу да 
је то скупо. Овдје морају бити сви 
задовољни. Ми не дамо да се сјеку 
поља, то једино могу силом, а сила 
не води ничему - рекао је Рефик 
Трњанин из Козаруше.
Уколико би ауто-пут био изграђен 
према садашњем приједлогу, то би 

значило рушење око 100 објеката. 
Осим тога, угрожено је и близу 400 
хектара обрадивог пољопривред-
ног земљишта. Све су то разлози 
због којих се мора пронаћи друго 
рјешење, поручено је из Козарца.
- Ауто-пут би требало да прође по-
ред украјинске цркве, поред фарме 
“Арифагић”, преко имања једног 
пољопривредника који овдје намје-
рава да гради халу. Имамо простор 
између пруге и Рибњака “Санича-
ни”, који свакако није у функцији. 
Људи не могу разумјети овакву 
одлуку пројектанта. Техничко рје-
шење сигурно постоји - тврди Се-
над Братић, посланик у Народној 
скупштини Републике Српске.
- Позивамо све релевантне инсти-
туције да добро размисле прије 
него што усвоје овај приједлог. Ми 
смо спремни да, заједно са инсти-
туцијама, договоримо трасу ауто-
пута, која неће ићи на штету нико-
ме. Уколико то не буде, сматрамо 
да је ово атак на процес повратка - 

рекао је Месуд Трњанин, одборник 
СДА у Скупштини града Приједора.
Најновији приједлог плана пар-
целације за ауто-пут Бањалука 
-Приједор, по скраћеном поступку, 
предвиђа рушење 80 објеката на 
подручју Приједора, од којих је око 
30 одсто стамбених, а 70 одсто су 
помоћни, саопштено је из Мини-
старства за просторно уређење, 
грађевинарство и екологију. Из Ми-
нистарства су додали да је пред-
виђено рушење 157 објеката на 
подручју града Бањалука, од чега 
су 40 одсто стамбени, а 60 одсто 
помоћни објекти.

Генерални пројекат изградње ауто-пута Бањалука - 
Приједор, на основу којег је потписана концесија, ра-
дио је ЦИП Београд, наведено је у саопштењу, те се 
додаје да је првобитни пројекат предвиђао око 880 
објеката за рушење дуж цијеле трасе ауто-пута. Мини-
старство је као носилац припреме Плана парцелације 
за ауто-пут Бањалука -Приједор по скраћеном поступ-
ку, заједно са носиоцем израде наведеног акта - Ин-
ститутом за грађевинарство «ИГ» Бањалука, који је 
овлашћен за израду докумената просторног уређења, 
извршило законске обавезе и омогућило учешће јав-
ности у изради наведеног просторно-планског доку-
мента. Тим Нацртом плана парцелације, како се исти-
че, смањен је број објеката за рушење дуж цијеле 
трасе, а било је предвиђено рушење 109 објеката на 
подручју града Приједора и 245 на подручју Бањалуке.

“АУТО-ПУТ ДА, 
ПРЕКО НАШИХ 

ИМАЊА НЕ”

Протести у Козарцу због предложене трасе 

Мјештани Козарца, Козаруше, Кевљана, Трнопоља, Ламо-
вите, Бистрице и Ивањске, окупили су се на мирним проте-
стима у Козарцу, како би изразили незадовољство предло-
женом трасом ауто-пута Бањалука - Приједор - Нови Град

Радови на санацији клизишта

Мјештани задовољни брзом 
реакцијом надлежних

Комисији за процјену штете 
од земљотреса пријављено је 
око 500 објеката, од чега њих 
15 не испуњава услове за ста-
новање. Подаци су ово Штаба 
за ванредне ситуације, чији су 
чланови засједали у уторак. 
Командант Штаба, Далибор 
Павловић, подсјетио је да је из-
вршена санација клизишта на 
Буковој коси. 
- Градска управа је опре-

дијељена да у што хитнијем 
року рјешава проблеме наших 
грађана, тако да ће и клизиште 
бити врло брзо санирано - до-
дао је Павловић.
На Штабу је било ријечи и о епи-
демиолошкој ситуацији. Према 
подацима од уторка, у Прије-
дору је 36 особа позитивних на 
вирус корона, а 47 пацијената 
је на ковид одјељењима.
- На кисеоничној потпори су 23 

пацијента, а два пацијента су 
на инванзивној механичкој вен-
тилацији. Када је ријеч о мјесту 
пребивалишта, из Приједора је 
30 пацијената, из Козарске Ду-
бице пет, из Новог Града осам, 
из Оштре Луке три и из Крупе 
на Уни један пацијент - рекао је 
Андрија Вукотић, вршилац дуж-
ности директора Болнице “Др 
Младен Стојановић”.
- Под здравственим надзором и 
у кућној изолацији су 122 лица. 
Из надзора је изашло 5. 871 
лице. Број лица која су позитив-
на на ковид, на подручју нашег 
града је 36. Број опорављених 
је 1.064, а укупан број умрлих, 
који су били позитивни на ко-
рону је 73 - истакла је Милица 
Отковић, начелник Хигијенско-
епидемиолошке службе Дома 
здравља у Приједору.

КОМИСИЈИ ПРИЈАВЉЕНО 
ОКО 500 ОБЈЕКАТА

Процјена штете од земљотреса 

Са Штаба

Припремила: Б. Дакић
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Тим поводом Тим поводом

У Приједору је извршена 
хитна санација оштећења 
градских и приградских 
улица, насталих током 
зимског периода. На овај 
проблем указали су грађа-
ни, због отежаног одвијања 
саобраћаја у појединим 
дијеловима града 
Иако још увијек није врије-
ме за ове радове, хитној 
санацији се морало при-
ступити, јер су поједине 
саобраћајнице биле у ка-
тастрофалном стању, по-
ручују из Градске управе 
Приједор. 
- То се односи на Мило-
шевачку улицу и путни 
правац према Доњим Га-
ревцима. Издали смо на-
лог да се изврши и хитна 
санација ударних рупа на 
градским и приградским 
саобраћајницама, које су 
онемогућавале нормал-
но одвијање саобраћаја. 

Након сњежних падавина 
забиљежена су бројна ош-
тећења - каже Драгослав 
Кабић, вршилац дужно-
сти начелника Одјељења 
за саобраћај, комуналне 
послове, заштиту живот-
не средине и имовинско-

стамбене послове.
У наредном периоду, пред-
ност у санацији имаће нај-
важније саобраћајнице на 
подручју града Приједора. 
Протеклог викенда, пред-
узеће “Комуналне услуге” 
а.д. Приједор извршило 

је детаљно прање град-
ских улица и платоа у кру-
гу Болнице “Др Младен 
Стојановић”. 
- Те улице већ дуже врије-
ме нису опране, зато смо 
одрадили и тај дио посла. 
Да се очисте све нечи-
стоће које су се наталожи-
ле у протеклом зимском 
периоду, али и да превен-
тивно дјелујемо због пан-
демије вируса корона. То 
ће убудуће бити пракса - 
додао је Кабић. 
У ресорном одјељењу са-
гледаће стање и потребе, 
те према томе и организо-
вати одржавање чистоће 
улица у предстојећем пе-
риоду. “Тиме желимо да 
побољшамо и подигнемо 
на виши ниво квалитет 
чистоће градских улица”, 
саопштено је из Градске 
управе Приједор.

Реагујући на, како је рекао, 
неистините наводе које је 
објавио један приједорски 
портал, директор “Топла-
не” Зоран Кнежевић саз-
вао је ванредну конферен-
цију за новинаре на којој 
се, између осталог, освр-
нуо на тврдње изнесене 
на посљедњој сједници 
Скупштине града Приједо-
ра за које истиче да нису 
тачне. Са дневног реда, 
прошле седмице, повучен 
је приједлог одлуке о одо-
бравању 1.250.000 КМ 
субвенције приједорској 
“Топлани”. То је, по рије-
чима Кнежевића, попраће-
но расправом током које 
је изнесен низ нетачних 

тврдњи у вези са посло-
вањем овог предузећа и 
кредитним задужењем код 
Европске банке за обнову 
и развој у износу од седам 
милиона евра.  - На поме-
нутој сједници посебно ме 
изненадила констатација 
предсједника Скупштине 
града Приједора у којој је 
речено да “Топлана” и ја, 
као њен представник, не 
поштујемо рад Скупштине 
и њене органе, што апсо-
лутно није тачно. Такође 
је нетачно да рата креди-
та износи 1.140.901 КМ, а 
не 1.250.000 КМ колико је 
тражила “Топлана”. Према 
изјавама појединаца, раз-
лика од неких 110.000 КМ, 
потенцијално се користи 
у неке друге намјене, што 
није тачно - рекао је Кне-
жевић новинарима. 
Он је подсјетио да се од-
лука о одобравању суб-
венције приједорској 
“Топлани” за измирење 
кредитних обавеза према 

ЕБРД-у редовно доноси 
уназад годинама за реали-
зацију пројекта преласка 
са мазута на биомасу. Не-
тачан је податак о грејс пе-
риоду наведеног кредита 
од четири године, те да се 
одлуком која је била тема 
саме Скупштине, повећа-
ва изложеност Града по 
гаранцијама, тврди дирек-
тор “Топлане”. Није истина 
ни да је Град искључиво и 
само гарант по овом кре-
диту, нити да је тек тако 
могуће град алтернативно 
гријати на струју. 
- Веома погрешан је на-
вод да је “Топлана” тен-
дерским поступцима кроз 
јавне набавке за дрвну 

сјечку оставила могућност 
набавке сјечке по дупло 
већим цијенама од тржиш-
них, конкретно је наведена 
цијена од 185 КМ по тони, 
што је апсолутно нетачно 
- категоричан је директор 
овог предузећа.  
Зоран Кнежевић очекује да 
ће на следећем скупштин-
ском засједању, када поно-
во на дневном реду буде 
“Топлана”, имати прилику 
да изнесе своје аргументе. 
Он је изразио увјерење да, 
како је рекао, паушалне и 
нетачне тврдње изречене 
на рачун “Топлане” на по-
сљедњој сједници Скупш-
тине града, нису посље-
дица политиканства него 
непознавања саме мате-
рије од стране новог скуп-
штинског сазива. Кнеже-
вић је грађанима поручио 
да посљедња дешавања 
неће утицати на гријање 
и завршетак текуће грејне 
сезоне.

ХИТНА САНАЦИЈА ГРАДСКИХ 
И ПРИГРАДСКИХ УЛИЦА

М. Шодић 

Већина здравствених установа у 
Републици Српској, умрежена је у 
Интегрисани здравствени информа-
циони систем ИЗИС, који омогућава 
квалитетније пружање здравстве-
не заштите пацијентима. Суштина 
ИЗИС-а нису само електронске кар-
тице, картони, упутнице и рецепти, 
већ комплетно комуникационо и ин-
форматичко увезивање свих актера 
здравственог система. Досадашњи 
картони пацијената биће замијење-
ни електронским здравственим кар-
тонима, који садрже све податке о 
пацијенту на једном мјесту, независ-
но од тога у којој здравственој уста-
нови су прикупљени, појашњавају у 
Фонду здравственог осигурања РС. 
- Најбољи примјер како функцини-
ше ИЗИС у пракси јесу здравствене 
установе у Бијељини, које су одлич-
но прихватиле овај систем и на нај-
боји могући начин користе све њего-
ве предности. Захваљујући ИЗИС-у, 

физички контакт са пацијентима је 
сведен на минимум. То је посебно 
значајно сада у времену пандемије, 
јер пацијенти добијају адекватну 
здравствену његу и избјегавају ди-
ректно излагање са могућношћу по-
тенцијалног заражавања. Примјера 
ради, уколико осигураник ради неке 
налазе у болници, исход налаза је 
доступан и породичном доктору који 
може телефонски да даље упути 
осигураника на терапију, уколико 
му је потребна - појаснила је Да-
рија Филиповић-Остојић, портпарол 
Фонда здравственог осигурања РС. 
У здравственим установама у који-
ма се већ примјењује ИЗИС, за 
осигуранике су спремне здравст-
вене електронске картице. Тиме ће 
грађани бити ослобођени мјесечне 
овјере књижица. Рок за преузимање 
није одређен, због епидемиолош-
ке ситуације. Како истичу у Фонду 
здравственог осигурања РС, стара 

здравствена књижица вриједи све 
док у потпуности не заживи овај 
пројекат. У РС је до сада дистрибуи-
рано 841.087 електронских картица, 
док их је око 20.000 већ уручено оси-
гураним лицима. 
- Сматрамо да ће ИЗИС донијети 
бројне предности здравственом си-
стему, убрзати га, учинити ефикас-
нијим и што је најважније, смањити 
шетање пацијената од једне до дру-
ге здравствене установе. На овај на-
чин смањиће се и листе чекања на 
поједине прегледе - додаје она. 
Како би овај систем у пракси могао 
несметано да функционише, здрав-
ствени радници морају да прођу об-
уку. Према ранијим најавама, ИЗИС 
би у првој половини ове године 
требало да у потпуности буде им-
плементиран у свим здравственим 
установама у РС. 

Приједорској полицији ове 
седмице пријављено је да 
је из католичке цркве у Во-
лару украдено неколико 
предмета. Захваљујући 
брзој интервенцији поли-
ције, извршиоци су про-
нађени и ухапшени.
- Извршиоци су употребом 
подесног алата савладали 
препреку и ушли у цркву, 
гдје су отуђили одређе-
не предмете. Интензив-
ним радом полицијских 
службеника пронађени су 
извршиоци и пронађени 
предмети који потичу из 
кривичног дјела. Осумњи-
чени су лишени слободе и 

кроз криминалистичку об-
раду доћи ћемо до осно-
ва сумње да су наведени 
извршили ово кривично 
дјело - рекао је Сретоја 
Вујановић, начелник Поли-
цијске управе Приједор. 
Он је подсјетио да је поли-
ција прошлог мјесеца рас-
вијетлила кривично дјело 
фалсификовање налаза 
ПЦР теста. Осумњичени 
се терети да је фалсифи-
коване тестове на корону 
продавао по цијени од 50 
КМ, и то од октобра прош-
ле до јануара ове године.
- Код наведеног лица про-
нађени су предмети који 

потичу и служе извршењу 
поменутог кривичног дје-
ла. Криминалистичком 
обрадом је утврђено да 
је наведено лице од окто-
бра 2020. до јануара 2021. 
године израдило око 200 
тестова на вирус САРС 
и то продавало за 50 КМ. 
Против наведеног лица 
прослиједили смо извјеш-
тај надлежном тужилашт-
ву - додао је Вујановић.
На подручју регије Прије-
дор, у јануару је евиденти-
рано 75 кривичних дјела, 
што је за 18 одсто мање 
него у истом периоду 
претходне године. Седам 
кривичних дјела је при-
вредног криминалитета, а 
пет која се односе на злоу-
потребу опојних дрога.
- За свих тих пет кривич-
них дјела, достављено је 
пет извјештаја. Извршено 
је одузимање одређене 
количине наркотика. Оду-
зето је око 500 грама на-
ркотичких средстава, међу 
којима је највише било 
опојне дроге марихуана, 
затим мале количине кока-
ина и хероина - истакао је 

Раденко Башић, начелник 
Сектора криминалистичке 
полиције.
Током јануара десиле су 
се 53 саобраћајне незгоде, 
што је за 22 незгоде мање 
него у јануару 2020. годи-
не. У овим незгодама није 
било погинулих.
- Евидентирана је једна са-
обраћајна незгода са теш-
ко повријеђеним лицем, 
10 саобраћајних незгода 
са лакше повријеђеним 
лицима и 42 саобраћајне 
незгоде са материјалном 
штетом. Главни узроци 
саобраћајних незгода и 
даље су алкохол и брзи-
на - тврди Марио Мила-
шин, начелник Сектора 
полиције, и додаје да је 87 
возила искључено из сао-
браћаја.
На подручју приједорске 
регије прошлог мјесеца 
контролисано је 79 миг-
раната. Из Полицијске 
управе кажу да ће им бор-
ба против злоупотребе 
опојних дрога и корупције, 
бити приоритет у наред-
ном периоду.

Писање портала по којем “Топлана” ос-
тварује приход од пет милиона КМ те 
да је у могућности да самостално фи-
нансира све кредитне обавезе, између 
осталог отплату кредита према Европ-
ској банци за обнову и развој, није тач-
но, наглашава Кнежевић. Он напомиње 
да без помоћи Града није могуће извр-
шити плаћање свих кредитних обавеза 
ни према Инвестиционо-развојној, ни 
према Европској банци.

Д. С.

ПРОНАЂЕНИ ПЉАЧКАШИ КАТОЛИЧКЕ ЦРКВЕ

Б. Дакић

УСКОРО ЉЕКАРУ СА ЗДРАВСТВЕНОМ 
ЕЛЕКТРОНСКОМ КАРТИЦОМ 

М. Шодић 

Током викенда извршено детаљно чишћење улица 

КНЕЖЕВИЋ: ДЕМАНТОВАЋУ 
СВЕ НЕИСТИНЕ ЗА 
СКУПШТИНСКОМ 
ГОВОРНИЦОМ
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Тим поводом Тим поводом

Градоначелник Приједора Да-
либор Павловић и предсјед-
ник Скупштине Града Мирсад 
Дуратовић учествовали су на 
онлајн додјели захвалница и 
плакета изврсности првопласи-
раним партнерским јединицама 
локалне самоуправе у склопу 
МЕГ пројекта, међу којима је и 
град Приједор. Градоначелник 
је у свом обраћању на видео-
конференцији истакао значај 
пројеката који су током четири 
године у више циклуса реали-
зовани на подручју Приједора. 
 - Све реализоване активности у 
области инфраструктуре и под-
стицаја запошљавању нових 
радника, кроз повећање кон-
курентности малих и средњих 
предузећа, допринијеле су 
побољшању квалитета живо-
та, али и транспарентности и 
отворености према грађанима 
-  истакао је Павловић.
Говорећи о значају МЕГ пројек-
та, предсједник градског пар-
ламента Мирсад Дуратовић 
истакао је да је Град Приједор 
кроз овај пројекат добио помоћ 
за реализацију активности на 
јачању локалне самоуправе и 
пружања јавних услуга. 
- Активно се кренуло у побољ-
шање пружања администра-

тивних услуга, повећање транс-
парентности рада Скупштине 
Града и укључивање грађана 
у процесе доношења одлука - 
истакао је Дуратовић.

Плакете изврсности додијеље-
не су јединицама локалне са-
моуправе које су својим радом 
и залагањем у протекле че-
тири године Пројекта, успјеле 

остварити најбољи пласман 
по појединачним категоријама 
система управљања учинком. 
Будући да се Град Приједор на-
шао међу најбоље три једини-

це локалне самоуправе у МЕГ 
пројекту, добио је донацију 
информатичке и друге опреме 
у вриједности око 51.000 КМ, 
чиме је побољшана технич-
ка опремљеност запослених 
у Градској управи. Прва фаза 
Пројекта МЕГ трајала је у пери-
оду од 2017 - 2020. године и у 
два циклуса су добијени гран-
тови за имплементацију два 
инфраструктурна пројекта и то 
за изградњу примарног канали-
зационог система у насељима 
Орловача, Чиркин поље и дије-
лу Индустријске зоне “Свале”, 
укупне вриједности 532.596 
КМ, те за  пројекат унапређења 
водоводне инфраструктуре 
на подручју Града Приједора”  
укупне вриједности 937.386 КМ. 
Поред тога, за подстицање за-
пошљавања нових радника 
кроз побољшање конкурент-
ности малих и средњих пред-
узећа кроз МЕГ пројекат реа-
лизовано је скоро 400.000 КМ. 
Ријеч је о пројекту  општинског 
и економског управљања, кога 
финансира Влада Швајцарске, 
а имплементира Развојни про-
грам Уједињених нација -УНДП 
БиХ.

ПРИЈЕДОРУ ПЛАКЕТА ИЗВРСНОСТИ 
ЗА РЕЗУЛТАТЕ У МЕГ ПРОЈЕКТУ

Градоначелник Приједора Далибор 
Павловић разговарао је са пред-
ставницима приједорске Подручне 
јединице “Вода Српске”, а тема је 
била могућност сарадње на пројек-
тима заштите и одбране од поплава. 

Према ријечима градоначелника, за-
штита од поплава је један од најзна-
чајнијих пројеката за Приједор, стоји 
у саопштењу Градске управе. Разго-
варало се о појединачним пројекти-
ма чија би имплементација донијела 

трајну заштиту од поплава. Препо-
рука стручњака испред “Вода Ср-
пске” је да се пројекти раде одређе-
ним редослиједом, у корацима који 
ће обезбиједити сигурну заштиту 
од великих вода, поплава, заштиту 
људских живота и имања, наводи се 
у саопштењу. Такође је наведено да 
је потребно да се обезбиједе глав-
ни пројекти, те да се у њих укључи 
више инвеститора, с обзиром да 
се ради о милионским пројектима. 
Разговарало се и о свакодневним 
активностима у циљу заштите рије-
ке Сане, њене обале, његовања и 
чувања воде као ресурса и као ту-
ристичке понуде града Приједора. 
Састанак је одржан на иницијативу 
градоначелника, а  присуствовали 
су му руководилац приједорске Под-
ручне јединице “Вода Српске” Не-
над Грцић и виши стручни сарадник 
Марија Личанин.

Градоначелник Приједора Далибор 
Павловић и извршни директор при-
једорског Удружења грађана “ДОН” 
Муриса Марић разговарали су прош-
ле седмице о раду комисија за рје-
шавање рекламација потрошача у 
јавним градским предузећима. Тема 
састанка био је и рад савјетодавних 
тијела у оквиру предузећа у чијем 
раду, на основу Закона о заштити 
потрошача Републике Српске, уче-
ствују и представници удружења за 
заштиту потрошача, саопштено је 
из Градске управе. Разговарано је 
о новој стратегији социјалног ста-
новања, на чијој изради ће Градска 
управа радити у наредном периоду 
и договорена је даља сарадња на 
пројектима који су од интереса за 
град. Ово удружење је у буџету за 
2020. годину први пут добило своју 

ставку издвојену од осталих невла-
диних организација и удружења 
грађана, а износила је 30.000 КМ и 

била намијењена за помоћ потро-
шачима.

ЗАШТИТА ОД ПОПЛАВА МЕЂУ 
НАЈВАЖНИЈИМ ПРОЈЕКТИМА

КВ

На званичној интернет 
страници Града Приједо-
ра, грађанима су доступ-
на одборничка питања и 
одговори, као и видео-за-
писи сједница Скупштине 
града Приједора. Како 
истиче Мирсад Дурато-
вић, предсједник локал-
ног парламента, циљ је 
омогућити бољу комуни-
кацију између грађана и 
одборника.
- Увели смо одређене но-
вине на званичној стра-
ници Града Приједора, 
у дијелу гдје су презен-
товане активности Скуп-
ш т и н е . 

Грађани ће имати увид 
у све оно што ради ру-
ководство Скупштине, 
питања одборника и од-
говоре градоначелника, 
надлежних одјељења и 
служби. Постављени су 
и скраћени записници, 
као и видео-записи свих 
засједања. Раније су од-
борници могли да добију 
записе, а сада су доступ-
ни њима и грађанима на 
сајту Града Приједора - 
појаснио је он.
Дуратовић је рекао да се 
овим жели побољшати 
транспарентност у раду, 
те да грађани буду упуће-
ни у све оно што ради 
градска власт. Позвао 
је грађане да користе е-
сервисе Градске управе, 
како би све процедуре 
завршили брже и једно-
ставније. 

БОЉА 
КОМУНИКАЦИЈА 

ИЗМЕЂУ 
ГРАЂАНА И 
ОДБОРНИКА

М. Шодић 

Мирсад Дуратовић, 
предсједник Скупштине 

града Приједора

О РАДУ КОМИСИЈА ЗА 
РЈЕШАВАЊЕ РЕКЛАМАЦИЈА

СРНА

КВ
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Пољопривреда Пољопривреда

GIZ (Национална алијанса 
за локaлно-економски раз-
вој), Привредна комора Ре-
публике Српске у сарадњи 
са компанијом „TeleGroup“ 
и Мрежом за повољно по-
словно окружење (БФЦ 
СЕЕ), у оквиру пројекта 
DeveloPPP, покренула је 
реализацију регионалног 
пројекта под називом „Ди-
гитализација управљања 
општинским земљиштем“, 
који се проводи у периоду 
децембар 2019 - октобар 
2022. године. Циљ Пројек-

та је унапређење процеса 
управљања пољопривред-
ним земљиштем, кори-
штењем „AgroLife“ плат-
форме, односно дигитално 
управљање пољопривред-
ном производњом и зе-
мљиштем у 10 локалних 
самоуправа у БиХ, Црној 
Гори и Србији (четири у РС:  
Приједор, Шамац, Србац и 
Требиње). На овај начин 
ће се повећати надзор и 
контрола над управљањем 
пољопривредним земљи-
штем.
Овакав начин обраде по-
датака омогућиће произ-
вођачима ефикасно пла-
нирање, организовање и 
управљање производњом, 
све у циљу повећања при-
носа и прихода, односно 
смањења оперативних 
трошкова. Платформа 
„AgroLIFE“, на основу ве-
гетацијских мапа, даје пре-
цизне информације о ква-
литету тла и густини раста 
биљака, а затим и упутста-
ва за провођење неопход-
них агротехничких мјера. 
Информације о времен-
ској прогнози омогућавају 
прецизније и ефикасније 

управљање пољопривред-
ном производњом, јер се 
цијели процес од сјетве 
до наводњавања, гнојид-
бе, заштите биља и жетве 
може планирати и на тај на-
чин смањити употреба ђу-
брива, пестицида и воде уз 

максималан принос. Ријеч 
је о унапређењу услуга 
у погледу управљања 
пољопривредним земљи-
штем електронским при-
купљањем података о ко-
ришћењу пољопривредног 

земљишта, тако да свео-
бухватна евиденција омо-
гући еколошку и економски 
одговорну пољопривред-
ну производњу. Једини-
ца локалне самоуправе 
ће унаприједити процес 
пословања у сегменту 

управљања пољопривред-
ним земљиштем, побољ-
шаће се стопа продуктив-
ности у пољопривреди и  
заштита животне средине, 
развојем повољног по-
словног окружења и диги-

талне културе у региону. 
Овакав регионални пренос 
знања и ширења инфор-
мација ће довести до уна-
пређења капацитета БФЦ 
СЕЕ Мреже за развојна 
партнерства. Платформа 
„AgroLIFE“ ће се постави-

ти код закупаца пољопри-
вредног земљишта у своји-
ни Републике Српске на 
подручју Приједора, који 
ће на постојеће електрон-
ски унесене и обрађене 
податке о земљишту (пар-

целе, културе, класе, КО), 
вршити унос активности 
на газдинству, од сјетве до 
жетве култура. У сада ак-
туелној  фази реализације 
овог пројекта, предвиђе-
не су обуке за употребу 
софтвера и унос података 

у базу, а то је планирано 
у уторак, 16. фебруара, 
у простору ЈУ „Центар 
филм“  -  Kино „КОЗАРА“, 
са почетком у 10.00 часо-
ва.

О Пројекту „Дигитализација управљања општинским земљиштем“ 

Градоначелник Приједора Да-
либор Павловић присуствовао 
је прошлог викенда у Бања 
Луци отварању Сајма “Пло-
дови села малих произвођа-
ча” на позив произвођача из 
Кластера “ Уна-Сана”, иначе 
једног од организатора Сајма.
- Дошао сам у знак подршке 
домаћој пољопривредној про-
изводњи и домаћим произ-
вођачима, јер сматрам да је 
у томе наша будућност и да 
треба да подржимо младе и 
мале произвођаче који се по-
везивањем у кластере боре за 
своје мјесто на тржишту - ре-
као је Павловић.
Он је истакао важност домаће 
производње, брендирања тих 
производа и могућности да 
они буду доступни купцима на 
тржишту током цијеле године. 
Павловић је најавио да ће до 
краја године бити завршена 
хладњача у Омарској која ће 
бити од велике користи за 
све произвођаче на подручју 
Приједора. Током боравка на 
Сајму који је одржан у Трж-
ном центру “ Делта планет” и 
на којем је 50 пољопривред-
них произвођача предста-
вило производе из властите 

производње, градоначелник 
Далибор Павловић је имао 
прилику да о теми пласмана 
домаћих производа разгова-
ра и са ресорним министром 
Борисом Пашалићем. Он је 
исказао жељу да убрзо посје-
ти Приједор, како би наставио 
започете разговоре и обишао 
пољопривредне произвођаче 
на овом подручју. Подсјећамо, 
Кластер “Уна-Сана” основан 
је 2018. године. Главни циљ 
Кластера је изградња капаци-
тета за успјешнији маркетинг 
пољопривредних производа, 
са нагласком на удруживање. 
Чланови Кластера су: “При-
једорчанка” а.д. Приједор, 
Пољопривредна школа Прије-
дор, Пољопривредна задруга 
“Агро-Уна” Нови Град, Пољо-
привредна задруга “Коопе-
ратива” Приједор, Удружење 
пољопривредних произвођача 
“Дуб” Козарска Дубица, Удру-
жење пчелара “Кестен” Кос-
тајница. Поред Кластера “ Уна 
-Сана”, организатори Сајма су 
и кластери “Крајина” и”ГЛС”, а 
под покровитељством Мини-
старства пољопривреде Репу-
блике Српске.

Градоначелник 
присуствовао отварању 

Сајма “Плодови села 
малих произвођача” 

Текст и фото prijedorgrad.org

Озими усјеви били су заштићени 
сњежним покривачем, тако да се 
ниске температуре у протеклом 
периоду нису негативно одразиле 
на њих. Ових дана свједоци смо 
необично топлог времена за ово 
доба године, али температурне 
осцилације не утичу на мировање 
презимљујућих пољопривредних 
култура. Актуелни радови у пољо-
привреди, по динамици и обиму, 

везани су за годишње доба. Тре-
нутно влада затишје, а на фарма-
ма се обављају редовни послови. 
У биљној производњи углавном 
се припремају машине за прољет-
ну сјетву, напомиње Данијел Егић, 
руководилац приједорске канце-
ларије Ресора за пружање струч-
них услуга у пољопривреди при 
Министарству пољопривреде, шу-
марства и водопривреде РС. 
- Стање усјева стрних жита је до-
бро. Прегледом на терену устано-
вили смо у малом обиму прису-
ство одређених болести на јечму. 
Присутна је мрежаста пјегавост 

листа јечма, док на усјевима пше-
нице нисмо примијетили ништа - 
рекао је Егић.
Он додаје да временске прили-
ке нису дјеловале негативно на 
усјеве стрних жита. Ниске тем-
пературе уништиле су патоге-
не, највише биљне уши. Не оче-
кује се ни да ће необично топло 
вријеме које је преовладавало 
протеклих дана, лоше утицати на 

усјеве, с обзиром да метеоролози 
не прогнозирају да ће потрајати. 
Приједорска канцеларија Ресо-
ра за пружање стручних услуга у 
пољопривреди, у овом периоду, 
углавном планира зимске школе 
и предавања за пољопривредне 
произвођаче. Међутим, због пан-
демије вируса корона, морали 
су редуковати едукативне актив-
ности. Пољопривредници им се 
највише обраћају са упитима о 
пластеничкој производњи, која је, 
по Егићевим ријечима, најсигур-
нији вид производње с обзиром 
на температурна колебања. 

- Све више пољопривредних 
произвођача се одлучује за пла-
стеничку производњу. У том кон-
тексту планирали смо неколико 
обука, али све ће да зависи од 
пандемије вируса корона - нагла-
сио је Данијел Егић.
У Ресору не занемарују редовне 
задатке: узимање узорака млије-
ка од фарме- ра. Прош-
лог мје- с е ц а 

узели су 380 узорака од преко 700 
произвођача. Циљ контроле је 
одобравање премија за млијеко, 
с тим да се одређени број узора-
ка на већим фармама ради због 
селекције у самој штали, ради 
одабира бољих грла. Почела је 
редовна зимска резидба воћа, а 
прегледом на терену утврђена је 
добра диференцијација пупоља-
ка, истичу у приједорској канцела-
рији Ресора за пружање стручних 
услуга у пољопривреди.

ДОБРО СТАЊЕ УСЈЕВА СТРНИХ ЖИТА

■ ПРОЈЕКТИ
- Једна од наших редовних активности је провођење проје-
ката са Јединицом за координацију пројеката, која је састав-
ни дио Министарства пољопривреде. Тренутно су актуелна 
два пројекта, од којих један радимо са Свјетском банком, а 
тиче се наводњавања. У  фази смо изградње неколико мањих 
система за наводњавање до 30 хектара, који ће бити реали-
зовани на територији Оштре Луке и Козарске Дубице. У 
плану је и подручје града Приједора. Ту је  редовни 
пројекат ИФАД који радимо са истоименим међуна-
родним фондом. Ријеч је о развоју конкурентности 
производње код појединачних пољопривредних 
произвођача - каже Егић.  

Д. С. 

Данијел Егић: пандемија утицала 
на едукативне активности
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Друштво Друштво

Из “Eлeктрoприврeдe РС” 
кaжу дa ћe нajaвљeнa пoску-
пљeњa eлeктричнe eнeргиje 
бити минимaлнa, прaвдajући 
их рaстoм прoизвoднe 
циjeнe у пojeдиним eлeк-
трaнaмa. С другe стрaнe, 
ту су нeзaдoвoљни грaђa-
ни и удружeњa зa зaштиту 
пoтрoшaчa кojи смaтрajу дa 
нe пoстoje oпрaвдaни рaзлo-
зи зa пoскупљeњe, нaрoчитo 
у врeмeну пaндeмиje виру-
са корона. Из “Eлeктрoпри-
врeдe РС” рeкли су нaм дa 
joш увиjeк ниje ни пoкрeнут 
рeгулaтoрни пoступaк прeмa 
Рeгулaтoрнoj кoмисиjи зa 

eнeргeтику, кoja oдлучуje o 
oпрaвдaнoсти зaхтjeвa сa 
пoскупљeњeм. Из oвoг прeд-
узeћa рeкли су дa су Рудник 
и тeрмoeлeктрaнa “Угљeвик” 
joш прoшлe гoдинe пoд-
ниjeли зaхтjeв зa пoвeћaњe 
њихoвe прoизвoднe циjeнe, 
кojи je Рeгулaтoрнa кoмисиja 
oдoбрилa. Кaд “Eлeктрo-
приврeдa” пoднeсe зaхтjeв, 
трaжићe минимaлнo пoску-
пљeњe кoje би oквирнo из-
нoсилo двиje мaркe вишe нa 
рaчун oд 50 КM, кoликo изнo-
си прoсjeчaн рaчун дoмaћин-
ствa у Српскoj, кaжу у oвoм 
прeдузeћу. Mинимaлнo или 

нe, нajaвљeнo пoскупљeњe 
за дoмaћинствa ниje нaи-
шлo нa пoзитивнe рeaкциje 
грaђaнa. Нeзaдoвoљни су 
и у удружeњимa зa зaшти-
ту пoтрoшaчa, у кojимa су 
кaтeгoричнo прoтив пoску-
пљeњa струje зa грaђaнe, 
aли и зa приврeдни сeктoр. 
Пeнзиoнeри и рaдници су 
иoнaкo у лoшoj eкoнoм-
скoj ситуaциjи, a приврeдa 
je у тeшкoм пoлoжajу 
зaхвaљуjући пaндeмиjи, тaкo 
дa нoви нaмeти и дaџбинe 
никoмe нe трeбajу, пoручуjу 
из oвих удружeњa.
- Зaистa ниje вриjeмe дa 

дoђe до пoскупљeњa струje, 
ни у oвoм пeриoду, ни у дo-
глeднoj будућнoсти. Акo 
ћeмo свe дaвaти зa струjу, 
вoду, oдвoз смeћa и oстaлe 
дaџбинe, штa прeoстaje 
зa живoт? - кaжe Mурисa 
Maрић, извршни дирeктoр 
Удружeњa грaђaнa “ДOН”. 
Дoдaлa je дa сe oндa мoгу 
oчeкивaти пoскупљeњa и 
других рoбa и услугa, jeр 
пoскупљeњa eнeргeнaтa 
увиjeк изaзивajу лaнчaну 
рeaкциjу. Бeсмислeнo je 
oпрaвдaњe дa ћe пoску-
пљeњe бити минимaлнo, кaд 
сe узмe у oбзир дa плaтe и 

пeнзиje нису имaлe знaчaj-
ниjи рaст, смaтрajу у “ДOН-
у”. 
- Узмимo у oбзир дa су пeн-
зиje oвe гoдинe пoрaслe 
сaмo 3%. Нa 100 КM тo je три 
мaркe вишe. Ондa je мaлo 
нeрeaлнa изjaвa дирeктoрa 
“Eлeктрoприврeдe” дa пoску-
пљeњe oд двиje мaркe нa 50 
КM ниje дрaстичнo - нaпo-
мињe Maрићeвa.
Oнa je дoдaлa дa дoдaтнa 
oптeрeћeњa буџeтa стaнoв-
ништвa нису oправдaнa и 
зaтo штo грaђaни, уз рa-
чунe зa eлeктричну eнeр-
гиjу,  плaћajу и нaкнaду зa 
oбнoвљивe извoрe eнeргиje. 
- Taj нoвaц би сe мoгao прeус-
мjeрити дa сe риjeшe рaзлo-
зи кojи су дoвeли дo пoску-
пљeњa у РиTE “Угљeвик”, 
aли ми имaмo случaj дa нeкo 
нaпрaви мини хидрoeлeктрa-
ну, ми тo плaтимo, пa сутрa 
пoнoвo плaћaмo eлeктричну 
eнeргиjу кojу нaм испoручуjу 
- нaвoди Maрићeвa.
O свeму сe oглaсиo и прe-
миjeр Рaдoвaн Вишкoвић, 
кojи je изjaвиo дa пoску-
пљeњa дo дaљњeг нeћe 
бити, тe дa Влaдa РС ниje 
ни рaзмaтрaлa пoдизaњe 
циjeнe eлeктричнe eнeргиje. 
Према његовим тврдњама, 
Влада је оцијенила да због 
посљедица пандемије тре-
нутно не постоји простор за 
поскупљење. Међутим, пре-
мијер је даље рекао да су 
разлози за подизања цијене 
од стране РиТЕ „Угљевик“ 
оправдани, те да кад се 
стекну услови, треба сјести 
и разговарати о поскупљењу 
електричне енергије. Што 
се грађана тиче, то значи 
да поскупљења неће бити у 
скорије вријеме, али да то 
питање остаје на столу у бу-
дућности. 

Хоће ли рачуни за струју бити већи?

З. Ј.

Прича о поскупљењу електричне енергије поново је актуелизована. С једне стране 
“Електропривреда” тврди да је оно неопходно због економских разлога, с друге има-
мо грађане и удружења потрошача, која су категорично против раста цијене струје

► ВЛАДА: ПОСКУПЉЕЊА, ЗАСАД, НЕЋЕ БИТИ

► „EЛEКTРOПРИВРEДА“: ПOСКУПЉEЊE MИНИMAЛНO
► УДРУЖEЊA ПOTРOШAЧA КАТЕГОРИЧНО ПРОТИВ

►►► Стaв грaђaнa je jaсaн пo oвoм 
питaњу. Никaквo пoскупљeњe, a нaрo-
читo у врeмeну економске кризe изaзвaнe 
пaндeмиjoм вируса корона, нe дoлaзи 
у oбзир. Кaкo кaжу, биo би рeд дa власт 
прeстaнe дa гурa рукe у иoнaкo прaзнe 
џeпoвe oбичнoг нaрoдa.

Младенко Абаза: 
- Mислим дa ниje прaвo 
вриjeмe зa пoскупљeњe. 
Moждa су мoгли нaћи 
бoљи трeнутaк. Пo мeни, 
причa o пoскупљeњу 
ниje дoбрa. 

Зoрaн Стaкић: 
- Ma штa ћу мислит’? To 
je прeтjeрaнo, брaтe! И 
oвo дoсaд штo плaћaмo 
je прeвишe, a oни би joш 
дa пoскупe. Ja нe знaм 
чиме oни тo прaвдajу? 

Дрaгaн Ђукaнoвић: 
- Штa гoд ja мислиo 
или нe мислиo o пoску-
пљeњу,  oни ћe рaди-
ти пo свoмe. Дa нaшe 
мишљeњe нeкo увaжaвa, 

другaчиje би нaм билo. И 
oвo сaд штo плaћaмo, ниje 

питaњe jeл’ мoжeмo. Mи 
мoрaмo плaћaти.

Муриса Марић: 
ниje вриjeмe за 

пoскупљeње 
струje
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На данашњи дан, 12. фебру-
ара 1809. године, рођен је 
Чарлс Роберт Дарвин, бри-
тански биолог, природњак и 
геолог који је поставио те-
меље модерне теорије ево-
луције разрађене у његовој 
књизи „О поријеклу врста“ 
из 1859. године. По тој те-
орији, сви животни облици 
се развијају путем природне 
селекције по којој су све жи-
вотне врсте, током времена, 
произашле од заједничког 
претка. До 1870-их, научна 
заједница и знатан дио јав-
ног мњења су прихватили 
еволуцију као чињеницу, 
али је најшири консензус 
о томе, па и став да је при-
родна селекција основни 
механизам еволуције, ос-
тварен у периоду од 1930. 
до 1950. године. Дарвинова 
теорија, заснована на пето-
догишњим истраживањима 
дивљих животиња и фосила 
је на тај начин постала ује-
дињавајућа теорија наука о 
животу, која објашњава ње-
гову разноврсност. Дарвин 

се, иначе, сматра једном од 
најутицајнијих личности у 
људској историји, а посебна 
почаст одата му је сахрањи-
вањем у Вестминстерској 
опатији. 

Р. Речевић

ЗАНИМЉИВОСТИ
***

Течност се при кихању избацује брзином од 160 километара 
на сат.

***
Неке змије могу да избаце душник из уста, што им омогућа-
ва да дишу док гутају велики плијен. 

***
Свјеже јабуке плутају на води, јер је око 25 одсто њиховог 
садржаја ваздух. 

***
Боантропија је душевни поремећај код кога човјек умишља 
да је крава или нека друга животиња и покушава да живи 
таквим животом. 

***
Некада су људи вјеровали да се колера добија ако се једу 
краставци. 

***
Мачка у сваком увeту има по 32 мишића.

1804. - Умро њемачки филозоф 
Имануел Кант.

1809. - Рођен природњак Чарлс 
Дарвин, оснивач Теорије о ево-
луцији.

1809. - Рођен Абрахам Линколн, 
амерички политичар и државник.

1818. - Чиле прогласио независ-
ност од Шпаније.

1832. - Пацифичка острва Гала-
пагос припојена Еквадору.

1912. - Абдицирао посљедњи 
кинески цар Пу Ји из династије 
Манчу, Кина постала република, 
а први предсједник постао Сун 
Јат Сен.

1999. - Пољска, Мађарска и 
Чешка, прве од бивших чланица 
Совјетског блока, прикључиле 
се НАТО-у.

2016. - Руски патријарх Кирил и 
папа Фрањо састали се у Хавани 
на Куби.
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Н ВОДОРАВНО: 1. Предио, околиш , 9. Срамота, 10. 

Важан људски орган, 12. Врста грађевинског ала-
та, 14. Француски књижевник Емил, 15. Познава-
лац људског тијела, 17. Косовска ријека, 18. Озна-
ка сумпора, 19. Посластица, 21. Лична замјеница, 
23. Ваљак, тротинет, 24. Ознака азота, 25. Пола-
ко, енглески, 27. Дио лица, 28. Лудолфов број, 29. 
Одјећа за купање, 31. Сједиште на бициклу, 32. 
Планина у Азији, 33. Надимак З. Чолића, 34. Про-
изводња ваздуха. 

УСПРАВНО: 1. Љиљан, 2. Биљке за пресађивање, 
3. Непрофесионалац, 4. Једанаесто ћирилично 
слово, 5. Јединица за електрични отпор, 6. Срећка, 
7. Врста љепљиве траке, 8. Један метал, 9. Жени-
на сестра, 11. Кишни огртач, 13. Зависна земља, 
16. Супротно од: силом, 20. Снижена нота це, 22. 
Мјесто у словенском дијелу Истре, 26. Једнаке, 28. 
Тестера, 30. Трина, 31. Пасмина, 33. Кинеска мјера 
за дужину, 35. Треће латинично слово.   

Р. Речевић

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ

Рјешење из прошлог броја: Барбадос, ноге, пе-
газ, арена, пура, Конорс, лав, а, сакагија, рф, ра-
тан, р, арс, ннд, Ба, докази, сат, анода, мили, тра-
санти. 

Ослушкује:
Радомир Речевић

ТРЕЋЕ УХО

ДОБРЕ ВЕЗЕ 
Шта ће нама мобилни телефони?!
Бар ми знамо шта су добре везе.

ЛАКО МУ!
Лако је сиромаху!

И кад губи, нема шта да изгуби!

СВЕ ДАЉЕ 
Истина је све даље.

Давно је било кад је имала само једно лице.

НЕ МОРА БИТИ 
Да разјаснимо још нешто.

Ако је брак робија, не мора бити и доживотни 
затвор. 

БОЉЕ ОД БОЉЕГ 
- Који је аутомобил најбољи? - пита један читалац.

Ех, који? Нов - новцат.

ЧУДО (НЕ)ВИЂЕНО 
Новац је чудо!

Помирује и партијске разлике.

Сјећање: Чарлс Дарвин, 
британски природњак

ОСНИВАЧ ТЕОРИЈЕ 
ЕВОЛУЦИЈЕ 

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 11. до 17. 02. 2021.
19:00 - “Отац”-  драма

КИНО “КОЗАРА”

Чарлс Дарвин

Обимно научно дјело



Полагањем вијенаца и паљењем 
свијећа испред спомен-плоче у 
Полицијској станици Приједор 
два на Уријама, у понедјељак је 
обиљежено 27 година од поги-
бије осам и рањавања пет прије-
дорских полицајаца на бихаћком 
ратишту. Горан Гаврановић, пред-
сједник Мјесне борачке органи-
зација МУП-а СЈБ-ЦЈБ Приједор, 
рекао је да се већ 13 година на 
овај датум евоцирају успомене и 
одаје почаст свим страдалим при-
падницима МУП-а, Станице јавне 
безбједности Приједор.
- Ово је дан који ћемо се трудити 
да обиљежавамо сваке године, да 
не заборавимо своје припаднике 
који су уградили животе у темеље 
Српске - додао је Гаврановић.
Оно што можемо урадити за наше 
погинуле борце је да искажемо 
поштовање према ономе што су 
учинили за нас, а њиховим поро-
дицама да се захвалимо, јер су 
потомци хероја који су бранили 
Републику Српску, поручио је Да-

либор Павловић, градоначелник 
Приједора.
- Њихове жртве неће никад бити 
заборављене и потрудићу се, 
као градоначелник, да још више 
и боље цијенимо оно што су они 
урадили за српски народ - рекао је 

Павловић. 
Сретоја Вујановић, начелник По-
лицијске управе Приједор, рекао 
је да се парастосом, полагањем 
вијенаца испред спомен-плоче и 
прислуживањем свијећа присјећа-
мо полицајаца који су дали своје 
животе за стварање РС.
- Ми сјећањима и обиљежавањем 
значајних догађаја одајемо дужну 
пошту, а и дајемо свој допринос 
да се њихова жртва никад не за-
борави. На нама је да очувамо РС 
и да сада у миру радимо да Ср-
пска буде што боља и успјешнија 
- истакао је Вујановић.
За све припаднике МУП-а РС, 

Станице јавне безбједности При-
једор,  погинуле у Одбрамбено-
отаџбинском рату, у цркви Светог 
пророка Илије на Уријама служен 
је парастос. 
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У недјељу, 14. фебруара, 
биће обиљежен Дан бора-
ца Одбрамбено-отаџбин-
ског рата. Ове године, због 
епидемиолошке ситуације, 
обиљежавање ће бити не-
што скромније, уз служење 
парастоса погинулим борци-
ма, те полагањем вијенаца 
на спомен-обиљежје „За крст 
часни“. 
- Дан је ово који достојан-
ствено прослављамо сва-
ке године. Биће тако и овај 
пут, али због вируса корона 
нешто скромније. Присуст-
воваће најуже руководство 
и чланство градске Борачке 
организације. Гост ће нам 
бити и градоначелник са са-
радницима те припадници 3. 
пјешадијског пука Оружаних 
снага БиХ, као и припадници 
Полицијске управе Приједор 
- навео је Предојевић.
Дан бораца везан је за Сре-
тење, 15. фебруара, кад је 

1804. подигнут Први српски 
устанак и почела борба ср-
пског народа за слободу и 
опстанак. Та борба, каже 
Предојевић, настављена је и 
у Одбрамбено-отаџбинском 
рату, а резултат је Република 
Српска.
- Најгоре што човјек може 
да доживи је рат. Борци то 
добро знају. Зато је на по-
литичарима да сачувају мир 
на овим просторима и да се 
супротставе свима који на-
падају тековине Одбрамбе-
но-отаџбинског рата и нашу 
Републику Српску. У тој од-
брани ће имати подршку 
чланова Борачке организа-
ције - поручио је Предојевић. 
Парастос на Дан бораца 
биће служен у Цркви Свете 
Тројице, са почетком у 10.15 
часова, док ће централни 
дио Манифестације почети у 
11 часова.

У уторак, 9. фебруара, навр-
шило се 15 година од смрти 
Слађане Кобас, до тада једи-
не преживјеле бебе из бања-
лучког породилишта 1992. 
године, када је, због затво-
реног коридора и немогућ-
ности да се из Србије допре-
ми кисеоник за инкубаторе, 
умрло дванаесторо ново-
рођенчади. Слађана је била 
тринаеста звјездица међу 
бањалучким пријевремено 
рођеним бебама. Осталих 12 
бањалучких беба умирале су 
током прољећа 1992. године, 
јер су саобраћајне везе из-
међу Републике Српске и СР 
Југославије пресјекле хрват-
ске и муслиманске ратне је-

динице, а западни дијелови 
Српске и Републике Српске 
Крајине нашли су се у окру-
жењу. Бањалучкој болници је 
недостајало кисеоника, па су 
српске бебе умирале. Двије 
су преживјеле - Слађана 
Кобас и Марко Медаковић, 
али су имали отежан развој. 
Тако је Слађана Кобас умрла 
9. фебруара 2006. године у 
Приједору, гдје је и сахрање-
на. Управо тај недостатак 
кисеоника и умирање беба 
навело је команду Првог 
крајишког корпуса Војске 
Републике Српске /ВРС/ да 
изведе акцију под називом 
“Коридор 92”, која је успјеш-
но окончана 26. јуна 1992. 
године, па је послије скоро 
два мјесеца коначно успо-
стављена веза са Србијом. 
Седам дана након смрти 
посљедње бебе, Војска Ре-
публике Српске заједно са 
јединицама Српске војске 
Крајине успоставља коридор 
са Србијом, којим се од тада 
кисеоник редовно могао до-
стављати, а омогућено је 
боље снабдијевање запад-
них српских земаља. Двије 
бебе из Бањалуке успјеле су 
да преживе, али не задуго и 
не без посљедица.

Према подацима Свјетске здрав-
ствене организације, рак је водећи 
узрок смртности у свијету. Број 
обољелих од малигних болести у 
сталном је порасту, а све је већи 
број и новооткривених случајева. 
- Како је епидемиолошка ситуација 
у благом попуштању, јавља нам 
се све више пацијената. Претеж-
но они који се у протеклом пери-
оду нису обраћали љекару, што 
због неких својих разлога, што 
због страха. Ми смо радили ције-
ло ово вријеме, али смањеним 
капацитетом, с обзиром на бројне 
рестрикције које су постојале због 
епидемије. Све је то резултира-

ло драстичним порастом новоот-
кривених случајева и погоршања 
претходно лијечених пацијената 
с малигним болестима - рекао је 
доктор Борис Вујановић, начелник 
Онколошког одјељења Болнице 
“Др Младен Стојановић”.
Ова болест не бира. Оболијева 
старија, али и млађа популација. 
Код жена најучесталији су карци-
ном дојке и гинеколошки тумори, а 

код мушкараца тумор плућа и га-
строинтестиналног тракта. 
- Ми увијек апелујемо да пацијен-
ти који примијете одређене тего-
бе, нарочито ако на свом тијелу 
напипају неке промјене, да се под 
хитно јаве свом породичном љека-
ру који ће их упутити онкологу уко-
лико за то постоје индикације. Не 
треба ништа одлагати, људи често 
избјегавају да се јаве породичном 
љекару. Нажалост, још увијек траје 
епидемија вируса корона, па и то 
отежава ствари - додаје др Вујано-
вић. 
Процјењује се да у Републици Ср-
пској годишње од рака оболи око 
6.000, а премине више од 3.000 
људи. Здрав стил живота и редов-
ни одласци код љекара, у великој 
мјери могу спријечити овако црну 
статистику. Не треба губити из 
вида да је ова болест у 90 одсто 
случајева изљечива, уколико је от-
кривена у ранијој фази. 

У НЕДЈЕЉУ 
ОБИЉЕЖАВАЊЕ 

ДАНА БОРАЦА

З. Ј.

СЈЕЋАЊЕ НА ПОГИНУЛЕ 
ПРИПАДНИКЕ МУП-а 

П. Ш.

ПЕТНАЕСТ ГОДИНА 
ОД СМРТИ СЛАЂАНЕ 
КОБАС, ТРИНАЕСТЕ 

ЗВЈЕЗДИЦЕ

СРНА

КОД ЖЕНА НАЈУЧЕСТАЛИЈИ КАРЦИНОМ 
ДОЈКЕ, КОД МУШКАРАЦА КАРЦИНОМ ПЛУЋА 
Широм свијета 4. фе-
бруара обиљежен је 
Међународни дан борбе 
против рака, како би се 
подигла свијест о овој 
болести и потакнула 
њена превенција, рано 
откривање и лијечење 

М. Шодић 

Вијенце положиле бројне делегације

Помен погинулима дају 13 година

Др Борис Вујановић: 
Превенција је веома важна 

Рак је водећи узрок смртности у свијету
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Тим поводом Тим поводом

М. Шодић 

Предузеће “Комуналнe услугe”
ЗАДОВОЉНИ ПРОШЛОМ 
ПОСЛОВНОМ ГОДИНОМ 

Један број просвјетних рад-
ника и директора основних 
и средњих школа у Репу-
блици Српској покренуо је 
иницијативу да се школски 
час врати на ранијих 45 
минута, сматрајући да то 
дозвољава тренутна епи-
демиолошка ситуација јер, 
како су истакли, садашњих 
20 минута није довољно да 
се ученицима пренесе нео-
пходно знање. Овај пријед-
лог није лош, али ипак нео-
пходно је и даље поштовати 
препоруке струке и Репу-
бличког штаба за ванредне 
ситуације, кажу у школама.
- Надамо се да ће у што 
скорије вријеме епидемио-
лошка ситуација бити задо-
вољавајућа, како бисмо се 
могли вратити часовима од 
45 минута - рекао је Здрав-
ко Будимир, предсједник 
Актива директора основних 
школа регије Приједор, до-
дајући да се до тада у шко-

лама морају придржавати 
прописаних мјера у циљу 
заштите дјеце и наставног 
особља од пандемије виру-
са корона.
- Ми сви прижељкујемо да 
се вратимо на стање какво 
је било раније. Међутим, 
још увијек су на снази мје-
ре Републичког штаба за 
ванредне ситуације, као и 
Института за јавно здрав-
ство РС. Настава је орга-
низована у складу са пред-
ложеним мјерама, да час 
траје 20 минута, а ученици 
су подијељени по групама, 
гдје свака група има своје 

вријеме у школи - појаснио 
је Будимир.
По ријечима Александра 
Миљешића, предсједника 
Актива директора средњих 
школа регије Приједор, ини-
цијатива је подржана, јер 
сви просвјетни радници, 
како каже, једва чекају да се 
врате на стари режим рада.
- Морамо нагласити да то не 
зависи од нас. То се ради у 

сарадњи са Министарством 
просвјете и културе, Репу-
бличким педагошким заво-
дом и свакако уз прописане 
мјере Института за јавно 
здравље РС. Кад они кажу 
да се стање добро стабили-
зовало, ми ћемо једну такву 
одлуку дочекати раширених 
руку и подржати ту иниција-
тиву ако до ње уопште дође 
- рекао је Миљешић.
Он додаје да враћање часа 
на 45 минута не може ићи 
без враћања рада са пуним 
одјељењима, јер  су тренут-
но одјељења подијељена 
по групама.

- Условљени смо том подје-
лом одјељења на двије гру-
пе и не бисмо временски и 
физички стигли да изведе-
мо час да траје дуже. Зато је 
он подијељен на 20 минута. 
У неким основним школама 
остављена је могућност да 
траје и 30 минута. Ми ту мо-
гућност немамо, због пре-
воза ученика, али није за-
немарљив ни професорски 

рад који је јако исцрпљујући 
за неке колеге који допуњују 
часове у другим школама. 
Радни дан им је чак цјелод-
неван - рекао је Миљешић.
Из Министарства просвјете 
и културе РС још не раз-
мишљају о враћању на-
ставе у нормалне токове и 
подсјећају да ће цјелокупан 
наставни процес и у фебру-
ару бити организован према 
утврђеном Плану органи-
зовања рада у основним и 
средњим школама и ђачким 
домовима.

Приједорске ауто-школе ушле 
су у 2021. годину са драстичним 
падом кандидата за обуку. Усљед 
смањења тог броја, због ново-
настале кризе изазване панде-
мијом вируса корона, један број 
ауто-школа спустио је цијену, што 
други сматрају неприхватљивим, 
јер тврде да се тиме губи 
квалитет обуке. 
Појавом епиде-
мије, ауто-
школе нису 
радиле три 
мјесеца, а 
након тога 
смањио се 
и број кан-
дидата, ре-
као је Дра-
ган Бановић 
из Ауто-школе 
“Стил”.  

- Број кандидата 
смањен је због оп-

ште беспарице. 
Привреда сла-
бије послује. 
Нема новца и 
одмах се може 
мање одвоји-
ти за полагање 

возачког испита. 
Ту ситуацију сами 

себи отежавамо, јер 
неке колеге дампинг 

цијенама покушавају придоби-
ти већи број кандидата. Тиме се 
урушава квалитет обуке - сматра 
Бановић.
Милорад Јефтић, власник Ауто-
школе “Центар”, каже да је осје-
тан пад броја кандидата био у 
новембру и децембру прошле, а 
драстичан у јануару и фебруару 
ове године. Како каже, спуштање 

цијене обуке потез је који не до-
носи добро будућим возачима.
- Посљедица оваквог стања у 
ауто-школама је економска си-
туација. Да ли то неко види или 
не види, али овдје се живи на мр-
вице. Докле ће то бити, не знам. 
Теже стање изазвао је пад ције-
не обуке. Сматрам да ту нема ни 
квалитета и чудим се да ли је мо-
гуће да ауто-школа нуди час за 10 
марака, нека докажу  да истовре-
мено раде успјешно и квалитетно 
- појашњава Јефтић. 
Власници приједорских ауто-
школа појавом вируса корона 
изгубили су број кандидата за 
обуку, али не, како тврде, и наду 
да ће се по смиривању ситуације 
стање поправити и вратити на ра-
нији ниво.

Посљедице пандемије 
вируса корона осјете 
се у приједорским “Ко-

муналним услугама”. 
Како истичу у овом 

предузећу, упркос 
тешким околности-

ма, задовољни 
су прошлом 
пословном 
годином 

Задовољни су и про-
центом наплате кому-
налних услуга од стра-
не домаћинстава, који 
износи око 90 %. Дујо 
Миланко, директор овог 
предузећа, каже да су 
тренутна потраживања 
за комуналне услуге од 
стране грађана, друш-
твеног и занатског сек-
тора око 1.500.000 КМ. 
Заправо, највећи про-
блем у овом предузећу 
су основна средства.
- Ми имамо камионе 
који су стари преко 30 
година. Због смањења 
укупног прихода нисмо 
могли довољно инвес-
тирати у набавку нових 
основних средстава, али 
ћемо ове године покуша-
ти да набавимо макар 
један камион за одвоз 
смећа. Видјећемо како 

ће се све то одвијати, 
још увијек није усвојен 
градски буџет за ову 
годину. Не знамо како 
ћемо стајати када је у 
питању заједничка ко-
мунална потрошња, јер 
то нам је велики извор 
прихода, посебно што 
се тиче чистоће града, 
одржавања зеленила и 
осталих послова - додао 
је Миланко. 
Захваљујући донацији 
из Данске, “Комунал-
не услуге” Приједор од 
прошле године богатије 
су за око 2.000 контејне-
ра за смеће. Тако је ово 
предузеће проширило 
услугу одвоза смећа на 
подручју града.  Радни-
ци, поред редовних по-
слова одржавања јавних 
површина, предузимају 
све потребне мјере и 

радње, у циљу спреча-
вања ширења вируса 
корона.
- Имамо проблема када 
је у питању одвоз и од-
лагање инфективног от-
пада. Радници при томе 
морају бити опрезни, јер 
посебно се врши одла-
гање отпада. Несавјес-
ни појединци одлажу 
заштитне маске тамо 
гдје не треба. Такође, у 
посљедња два мјесеца 
око 15 контејнера нам је 
уништено због одлагања 
врућег пепела. Зато апе-
лујемо на грађане да 
буду одговорни - додао 
је он. 
У приједорском преду-
зећу “Комуналне услуге” 
тренутно је запослено 
162 радника. 

У приједорским школама истичу:
ЈОШ НЕМА МОГУЋНОСТИ ЗА 

ВРАЋАЊЕ ЧАСА НА 45 МИНУТА

Средином марта или у априлу могућа одлука 
о продужењу часова

Министар просвјете и културе Републике Српске Наталија Тривић изја-
вила је да је средином марта или у априлу могуће доношење одлуке о 
продужењу школског часа на 45 минута у основним и средњим школама 
у Српској.
- Министарство ће крајем фебруара одржати састанак са представни-
цима Института за јавно здравство Републике Српске и у складу са њи-
ховим препорукама и укупном епидемиолошком ситуацијом, која ће си-
гурно бити повољнија због почетка вакцинисања, оцијенити да ли ћемо 
средином марта или априлу моћи да продужимо школске часове - рекла 
је Тривићева, а преноси СРНА.

П. Ш.

У ауто-школама драстично мањи број кандидата 

ПАД ЦИЈЕНЕ НАРУШАВА КВАЛИТЕТ ОБУКЕ

П. Ш.

Дујо Миланко, директор 

Драган Бановић: 
општа беспарица 

смањила број кандидата

Милорад Јефтић: 
нема квалитетног 
часа од 10 КМ
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Конституисањем Организационог 
одбора у Градској управи Приједор 
почеле су припреме за 14. Ликовну 
колонију “Сретен Стојановић”, чији 

би термин одржавања био од 2. до 
8. августа на Козари. На првој сјед-
ници Одбора, којом је предсједавао 
градоначелник Далибор Павловић, 

усвојени су Правилник и пропози-
ције о организовању Ликовне коло-
није. На сједници је договорено да 
је извршни организатор и носилац 
активности колоније и овај пут Музеј 
Козаре, а селектор Борис Еремић, 
актуелни предсједник Удружења ли-
ковних умјетника града Приједора. 
Поред селектора који ће бити и учес-
ник Колоније, планирано је да на Ко-
лонији учествује још седам сликара 
са подручја БиХ, како би се избјегли 
непотребни карантини и испоштова-
ле све друге епидемиолошке мјере, 
које тада буду на снази. Поред градо-
начелника Далибора Павловића, као 
предсједника Организационог одбо-
ра, за чланове су именовани Зоран 
Радоњић, Данијела Додош, Моња Ка-
саловић, Андреа Крнетић, Мирослав 
Стакић и Александар Граховац. У 
Извршни одбор именовани су Зоран 
Радоњић, Александар Граховац и 
Алекса Милић.

Текст и фото prijedorgrad.org

Почеле припреме за 14. Ликовну 
колонију “Сретен Стојановић”

Балашевић је у својој 
пјесми рекао: „Све 

праве су љубави 
тужне“. Да нам 
све праве љуба-
ви не би биле 
тужне, ми ка-
жемо да су све 
праве љубави 
„здраве“. Чини 
се да је у скоро 
свакој култури 
ријеч „љубав“ 
изразито моћ-
на. О њој пјевају 
пјесници, због 
љубави су се 
водили ратови, 
због љубави су 
се остављали 
престоли. Одра-

стајући, кроз различите књижевна дјела и 
филмске екранизације, ми смо уистину до-
бијали поруку да су само фаталне, неоства-
рене и трагичне љубави оне праве љубави. 
Међутим, на крају, сложићете се да стварност 
и не мора бити таква. А какве су то, у ствари, 
„здраве“ љубави? Квалитетан и здрав парт-
нерски однос искључује управо трагичност 
која је посљедица замршених и конфликтних 
релација и партнерских искустава. Искључује 
неповјерење, неразумијевање и љубомору. 
Заобилази стални критицизам и некоопера-

тивност. Келтска изрека каже: „У животу смо 
једни дугима склоништа“. О здравом партнер-
ском односу размишљајте као о сигурној луци 
која доноси мир и спокој. Партнер је неко ко 
вас пази, тјеши и штити. Љубав укључује от-
вореност једно према другом, усклађивање и 
осјећај према партнеровим потребама. База 
сваког квалитетног односа је јасна и отворе-
на комуникација. Она укључује причу о вла-
ститим потребама и жељама. Похвалите оно 
што ваш партнер добро ради. Захвалите се за 
ствари које су чак и дио ваше свакодневне жи-
вотне рутине. Његујте заједништво, али оста-
вите једно другом простора за властиту инти-
му и вријеме само за себе. Само коров расте 
спонтано, зато о свом љубавном односу раз-
мишљајте као о башти која треба свакодневну 
бригу и улагање. Уложите љубав, његовање и 
разумијевање. Срећан вам дан љубави!

Психолошко 
савјетовалиште 
„Психолуминис“

Прве едукативне радионице из об-
ласти дигиталног маркетинга и кре-
ирања туристичких производа за 
микро, мала и средња предузећа из 
сектора туризма и пратећих сектора 
одржане су у Агенцији за економски 

развој града Приједора “Преда-ПД”, у 
оквиру пројекта “Осјети Козару” /Феел 
Козара/. 
“Намјера је стварање туристичке 
атракције на отвореном и унапређење 
понуде ексклузивног искуства које по-

чива на активној партиципацији, ау-
тентичности и персонализацији тури-
стичких производа Националног парка 
“Козара”, града Приједора и локалних 
заједница које гравитирају Козари”, 
саопштено је из Агенције.
Радионицама је присуствовало више 
од 30 представника локалних тури-
стичких организација, туроператера, 
те других малих и средњих предузећа, 
културних и спортских институција и 
удружења, који могу утицати или су 
усмјерени ка бољем позиционирању 
овог подручја на туристичким мапама 
и међународним тржиштима. 
“Након првог скупа радионица, на-
прављени су нацрти нових туристич-
ких производа који ће се активно раз-
вијати и допуњавати током будућих 
радионица у раду са еминентним 
стручњацима из домена туризма и 
креативне индустрије”, наводи се у са-
општењу.
Циљ Пројекта је повећање конкурент-
ности локалног туризма, а суфинан-
сирају га ЕУ и Њемачка кроз програм 
“ЕУ фор бизнис” /EU4Business/. Усљед 
епидемиолошке ситуације, један број 
учесника био је у просторијама Аген-
ције, а већи број је учествовао онлајн.

СРНА
Фото Агенција “Преда-ПД”

Зорица Раилић Перић, 
психолог и системски 

породичнипсихотерапеут

У Републици Српској је од 15. јуна 
прошле године до 9. фебруара  ове 
године издато 30.000 туристичких вау-
чера за субвенционисање смјештаја у 
угоститељским објектима на подручју 
Српске, речено је Срни у Министарст-
ву трговине и туризма Српске. Грађани 
Српске су у претходном зимском пе-
риоду туристичке ваучере у највећем 
броју користили за одмор и боравак 
на олимпијској планини Јахорини и у 
бањским центрима у Српској.У овом 
министарству нагласили су да грађани 
Републике Српске туристичке ваучере 
могу користити до 30. јуна ове године, 
а они који су туристички ваучер искори-

стили у прошлој години могу остварити 
право на кориштење ваучера и у 2021. 
години. Туристичке ваучере могуће је 
користити у 95 угоститељских објека-
та за смјештај широм Српске, као и у 
28 туристичких агенција посредством 
којих је могуће одабрати туристички 
пакет аранжман за боравак на де-
стинацијама у Републици Српској, а 
евиденција угоститељских објеката и 
туристичких агенција доступна је на 
веб страници Министарства тргови-
не и туризма. Право на додјелу тури-
стичког ваучера у вриједности од 100 
КМ остварују сви пунољетни грађани 
Републике Српске, а један корисник 

може искористити туристички ваучер 
за плаћање трошкова услуге смјеш-
таја у минималном трајању од два 
ноћења заредом, док два корисника 
могу искористити туристичке ваучере 
за плаћање трошкова услуге смјештаја 
у минималном трајању од три ноћења 
заредом. Ваучер се може користити 
само ради плаћања услуга смјештаја 
која укључује ноћење са доручком код 
угоститеља који пружа услуге у угости-
тељском објекту за смјештај, а који је 
ван мјеста пребивалишта корисника 
ваучера. 

СРНА

У СУСРЕТ ДАНУ 
ЗАЉУБЉЕНИХ 

База сваког квалитетног односа је 
јасна и отворена комуникација

ДО САДА ИЗДАТО 30.000 
ТУРИСТИЧКИХ ВАУЧЕРА

ЕДУКАТИВНИМ РАДИОНИЦАМА ДО 
НОВИХ ТУРИСТИЧКИХ ПРОИЗВОДА
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ЗдрављеЗдравље

Анемија је једно од најчешћих “медицинских стања”. 
Може се појавити “самостално” или, чешће, уз број-
не друге болести! Анемија се дефинише као стање 
смањеног броја црвених крвних зрна (еритроцита) 
у периферној крви. Пуно се чешће користи одређи-
вање пигмента у црвеним крвним ћелијама, хемогло-
бина који служи као главни преносилац кисеоника у 
крви чији је ниво у анемији снижен. Ваља нагласити 
да све хроничне упалне болести могу узроковати по-
сљедице сличне анемији због мањка жељеза. Према 
истраживању Свјетске здравствене организације, у 
Европи 19,3 одсто дјеце у доби од 6 до 59 мјесеци 
и 20,1 одсто жена репродуктивне доби има анемију, 
углавном благу. Као и за већину болести, тако се и за 
појаву анемије наводе бројни ризични фактори. На 
примјер, особе с хроничним болестима подложнији 
су настанку анемије.

Чињенице о анемији:
1. Анемија је једна од најчешћих болести у медицини 
која погађа око 30 посто становништва, а преко 50 
посто њих има за узрок недостатак жељеза.

2. Слабост, малаксалост, поспаност, омаглице, врто-
главице, главобоље, зујање у ушима те лупање срца 
су најчешћи симптоми анемије.

3. Особе с хроничним болестима подложнији су на-
станку анемије.

4. Жене након обилних менструалних циклуса могу 
постати анемичне, а трудноћа може потакнути про-
мјене у крви које резултирају анемијом.

5. Ако не пазе да уносе довољно жељеза и витамина 
Б12, вегетаријанци и вегани чешће су анемични због 
специфичне исхране.

6. Оптерећење жељезом настаје када унос жељеза 
премашује могућности физиолошког “складиштења” 
те се оно накупља у тијелу (јетри, срцу, гуштерачи, 
слезени, кожи, зглобовима и жлијездама), а током 
година складиштено жељезо може узроковати за-
тајење тих органа и хроничне болести, као што су ци-
роза, дијабетес и затајење срца, појаснила је Антица 
Дулетић Начиновић, специјалисткиња хематологије.

(Večernji.hr)

Шест чињеница 
о анемији које 
морате знати

Со је повезана с повећа-
ним задржавањем течно-
сти. Угљени хидрати су, 
међутим, категорија коју 
не окривљујемо. Међутим, 
и со и угљени хидрати 
могу довести до задржа-
вања течности. Со има 
негативан утицај на цјело-
купно здравље. Са друге 
стране, угљени хидрати 
имају ограниченији утицај, 
што може резултирати по-
већањем тјелесне тежине, 
али и повећањем перфор-
манси у свакодневним оба-
везама. Ако уносите више 
соли, ваше тијело задр-
жава више воде, због чега 
се осјећате врло отечено. 
Угљени хидрати такође уз-
рокују задржавање воде, 
али на другачији начин. 
Неки од угљених хидрата 
које конзумирате чувају се 
у тијелу у облику гликоге-
на. Гликоген се чува у јетри 
и мишићима, гдје се брзо 
може претворити у глукозу, 
дајући вам енергију када 
вам је потребна. Количина 

воде коју тијело задржава 
од конзумирања угљених 
хидрата има ограничење, 
јер ваше тијело има огра-
ничен простор за склади-
штење гликогена. Ако кон-
зумирате више угљених 
хидрата него што вам је 
потребно, можете добити 
1 до 2 килограма гликоген-
ске воде, према Америч-
ком савјету за вјежбање. 
Ова врста задржавања је 

корисна јер одржава ће-
лије хидрираним за опти-
малне перформансе. С 
друге стране, задржавање 
воде узроковано великим 
уносом соли омета проток 
метала, који су витални за 
живце и мишиће, јер допри-
носе њиховом нормалном 
функционисању. Ако сте 
примијетили задржавање 
воде, први корак је да пре-
станете конзумирати со. 

Ограничите унос на мање 
од 1,5 мг дневно. Обрати-
те пажњу и на прерађену 
храну, јер је она скривени 
извор соли. Смањење уно-
са угљених хидрата такође 
може помоћи, али не забо-
равите да су важни за вашу 
енергију. Угљени хидрати 
би требало да чине 45% 
ваших дневних калорија. 
Усвојите уравнотежену ис-
храну која укључује свјеже 
воће и поврће, немасно 
месо и храну од скроба 
пуног зрна, јер недостатак 
витамина Б комплекса по-
маже задржавању воде. 
Појачајте своју хидрата-
цију. Да бисте избјегли за-
државање, повећајте унос 
воде, што помаже равно-
тежи натријума и течности. 
Препоручени дневни унос 
воде за жене је 9 чаша, док 
за мушкарце износи 12, 
према Универзитету у Ми-
чигену.

stil.kurir.rs

Не постоји ништа горе од тога кад не 
можете да спавате цијелу ноћ због 
хркања вашег партнера. Стручњак 
за спавање и аутор бројних књига 
о здравом сну Карл Ролисон тврди 
да обична тениска лоптица може да 
вам помогне да станете на пут овом 
проблему. Наиме, Ролисон каже да 
људи који имају проблем с хркањем 
најчешће спавају на леђима или 
им се, пак, хркање погорша баш у 
том положају. Ако тениску лоптицу 
пришијете на задњу страну његове 
пиџаме или мајице, спријечићете 
спавање на леђима, а самим тим и 
изражено хркање.
„Разлог је то што, када спавамо на 
леђима, често отворимо уста. Зато 
препоручујем спавање на боку. Када 
спавамо на леђима, језик и непце се 
опуштају и подлијежу гравитацији, 
а тада се наслањају на задњи дио 
грла и производе вибрирајући звук. 
Вилица се такође опушта, а уста по-
стају ехо комора, која појачава звук“, 
рекао је гуру за спавање за бри-
тански „Сан“. Ролисон је додао да 
спавање на боку мање оптерећује 
дисајне путеве и оставља више мје-
ста за проток ваздуха, а поред лоп-
тице за тенис, можете испробати и 
једну стару војничку методу. Наиме, 

војници су давних дана у рововима 
спавали са ранцем на леђима како 
не би хркањем одали непријатељу 
свој положај, објашњава овај бри-
тански стручњак, и истиче да се и 
сам увјерио колико је ова метода 
ефикасна, када је прије неколико го-
дина сломио три ребра. 

„Могао сам да спавам само на боку, 
а ако бих у сну промијенио положај, 
будио сам се у грозним боловима, па 
сам у ранац ставио јастук, а ранац 
на леђа. Тада бих спавао као беба“, 
присјетио се.

krstarica.com

Угљени хидрати или со - шта узрокује веће 
задржавање течности у нашем тијелу?

Против хркања постоје два једноставна трика

Губитак мириса и окуса је један 
од симптома корона вируса који 
се дуже вријеме задржава код 
заражених особа, а осим њега 
постоје још неки симптоми ка-
рактеристични за “дуги ковид”. 
Симптоми корона вируса могу 
бити разноразни, од главобоље, 
пробавних сметњи, па до умора. 
Међутим, постоји симптом који 
је карактеристичан за ту болест, 
а то је губитак мириса и окуса. 
Према метаанализи коју је про-
вела клиника Мејо, од 8.438 па-
цијената обољелих од ковида, 
њих 41% изгубило је осјећај ми-
риса и окуса, пише Best life. Код 
већине обољелих осјећаји се 
врате након што преболе болест, 

но код неких тај осјећај буде про-
мијењен, односно неке намир-
нице више немају окус какав су 
имале прије. Према новом извје-
штају Eatera, међу групом од пет 
људи који су пребољели корону, 
троје их је изјавило да је мјесе-
цима након болести лук био вр-
ста хране које се истицала као 
посебно неукусна. Наиме, један 
од пацијената који је преболио 
корону рекао је да је лук имао 
“ужасан укус”, други је навео да 
му је лук био “одбојан”, а трећи 
пацијент је истакао да му је ми-
рис лука изузетно сметао те да 
је имао осјећај труљења. То није 
једина промјена која се догађа-
ла код особа које су се заразиле 

корона вируса. Једна особа за 
BBC је рекла да је након болести 
месо имало окус бензина, а дру-
га особа је изјавила да је вино 
имало окус уља. Губитак мири-
са и окуса је један од симпто-
ма корона вируса који се дуже 
вријеме задржава код зараже-
них особа, а осим њега постоје 
још неки симптоми карактери-
стични за “дуги ковид”. Неки од 
њих су вртоглавица, проблеми 
с памћењем, притисак, потеш-
коће са спавањем, главобоља, 
потешкоће с концентрацијом, 
недостатак зрака или проблеми 
с дисањем те умор.

24 sata

Неки који су пребољели корона вирус више не могу јести лук
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ПРВО ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
О ИЗЛАГАЊУ НАЦРТА ПЛАНА НА ЈАВНИ УВИД

Обавјештава се јавност да се излаже на јавни увид 

НАЦРТ ЗОНИНГ ПЛАНА РАДНЕ ЗОНЕ 
НА ПОТЕЗУ ЖЕЉЕЗНИЧКА СТАНИЦА, 

ТОПЛАНА И ТС ПРИЈЕДОР 1

 Нацрт плана биће изложен на јавни увид у:

 • у просторијама Градске управе Града Приједора (улаз за 
странке, просторије Одјељења за просторно уређење, други спрат) 

 • просторијама стручне организације ЈП „Завод за изградњу 
града“ Приједор, ул. Милоша Обреновића 18Ц (хол на првом спрату) 

 • просторијама канцеларије Приједор Центар у Улици ослободилаца 
Приједора 6 (бивше просторије СУБНОРА-а и Одјељења за борачко-инвалид-
ску заштиту), обавља послове МЗ-а Приједор Центар, Гомјеница, Д. Орловци, 
Кокин Град, Орловача и Рашковац

 Нацрт плана може се погледати сваки радни дан осим суботе, недјеље 
и државних празника у времену од 8 до15 часова у периоду од 19.02.2021. го-
дине до 19.03.2021. године.

 Нацрт плана биће објављен и на web site-у Града Приједора, www.
prijedorgrad.org. Такође, у канцеларијама бр. 53 и 55 Одјељења за просторно 
уређење Градске управе и у просторијама)  могу се добити и усмена тумачења 
изложеног материјала Нацрта плана.

 За вријеме трајања јавног увида, тј. све до 19.03.2021. године свако 
физичко и правно лице може дати мишљење, примједбе и приједлоге на 
материјал Нацрта и то:

 - уписом у Књиге примједби које ће се налазити у просторијама у којима 
ће Нацрт плана бити изложен 

 - доставити у форми дописа Одјељењу за просторно уређење Градске 
управе Града Приједор или на e-mail prostorno@prijedorgrad.org

Одјељење за просторно уређење

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!!!

Дана 16.02.2021. навршава се пет тужних 
година откад је престало да куца срце 
наше драге кћерке и сестре

ВИОЛЕТЕ ЂУРИЦА 
(1972 - 2016)

С тугом која је вјечна и коју вријеме не 
лијечи, постојиш и живиш у нашим сјећањима и у нашим срцима.
Вјечно твоји: отац Божо, мајка Олга, брат Велибор, снаха Дијана, 
Анђела и Тина 14778

Постоји љубав коју смрт не прекида и туга коју вријеме не лијечи.
Кћерка Сњежана са породицом

Тужно сјећање на драге родитеље

14780

МИРКО
(5.2.1997 - 2021)

РАДОЈКА
(11.2.2014 - 2021)

СТОЈАКОВИЋ

Посљедњи поздрав драгој мајци, 
свекрви, баки и прабаки

ПЕРСИ (Млађен) ВРХОВАЦ
(26.06.1941 - 04.02.2021)

Заувијек ћеш живјети у нашим 
мислима и срцима. Хвала ти за све.
Ожалошћени: син Зоран, кћерка 
Весна, снаха Ивана, унучад: 
Адријана, Борис, Јелена, Александар 
и праунучад

10/21

Свим борцима Одбрамбено-отаџбинског 
рата упућујемо искрене честитке поводом 
14. фебруара - Дана бораца Одбрамбено-
отаџбинског рата Републике Српске, уз 
жељу да овај, као и све остале датуме које 
обиљежавамо, обиљежимо на свечан 
начин и достојанствено, да у нашем раду 
владају слога и јединство како бисмо се 
успјешно суочили са свим проблемима 
и изазовима који стоје пред борачком 
популацијом, Борачком организацијом и 
нашом Републиком Српском.

ОГЛАШАВАЈТЕ
У КОЗАРСКОМ

ВЈЕСНИКУ

ФОТОГРАФИЈЕ
ЧИТУЉА ЧУВАМО

40 ДАНА
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Дана 16. фебруара 2021. године навршава се 
тужна година од смрти драгог супруга и оца

РАДОВАНА ЗДЈЕЛАРА
(2020 - 2021)

Заувијек ћеш остати у срцима и мислима оних 
који те воле. Поносни смо што смо те имали.
Ожалошћена: супруга Добрила и син Младен

14779

Дана 13.02.2021. 
године навршава се 40 
дана од смрти нашег 

драгог

ОСТОЈЕ 
МАРЈАНОВИЋА

(1942 - 2021)

„Знамо да си негдје горе, у својим висинама, 
и да одозго пазиш на нас.“
Твоји: Милка, Дејан, Борис, Оља, Невена, 
Виктор и Вук 14785

Навршава се 40 тужних 
дана од смрти драгог 

тетка

ЖИВКА ТИМАРЦА
Драгом тетку Живку по-
мен дају његови најдражи:
Дарко, Пеђа, Бранкица, 
Бојана, Стана, Биљана и 
Момо и синовка Љубица

14785

Дана 13.02.2021. године 
навршава се 40 дана од 

смрти нашег драгог

ОСТОЈЕ 
МАРЈАНОВИЋА

(1942 - 2021)
Поносни смо што си 
био и бићеш дио нас. С 
поштовањем породице 
Матановић, Тркуља и 
Шорга 14785

Дана 20.02.2021. 
навршава се 40 тужних 

дана откако ниси са 
нама

ЖИВКО 
ТИМАРАЦ

Драги Жика, никад те нећу заборавити.
Супруга Петра

14785

СЈЕЋАЊЕ

МИЛЕ
(Стево)
СРДИЋ

(11.02.2020 - 11.02.2021)

Они који те воле, чувају те од заборава.

Супруга Слободанка и син Стефан

14804

Дана 12.02.2021. 
навршава се 20 тужних 
година како је трагично 
изгубио живот наш син 

и брат
ГОРАН ЧУЛИЋ

(1972 - 2001)
Драги сине и брате, 
утјехе нема, заборав не 
постоји, а колико је болно 
живјети без тебе, знају 
они који те воле. По добру ћемо те памтити, са 
љубављу и поштовањем спомињати, а у срцу 
од заборава чувати.
Твоји: мама Милица, брат Дубравко, сестра 
Дубравка, зет Владимир, сестричина Тијана и 
снаха Бојана 9195

Дана 11.02.2021. навршава се тужна 
година дана од смрти нашег драгог 

брата

МИЛЕ (Стево) СРДИЋА
Црна Долина

Твоја доброта и велико срце 
заслужују поштовање и сјећање.

Од сестре Драгице Срдић и 
Душанке Бановић

14805

Дана 11.02.2021. 
навршава се тужна 
година од преране 
смрти нашег брата

МИЛЕ СРДИЋА

Сјећање на тебе никад не пролази и трајаће 
док смо живе.
Сестре: Стана, Милка и Боја са породицама

14806

Дана 13.02.2021. година навршава се четрдесет 
тужних дана нашем драгом супругу и оцу

МИРИ ЛИШЧИНСКОМ
Не постоје ријечи којима можемо описати сву тугу 
и бол коју осјећамо,  коју си оставио за собом, као 
неизбрисив траг утиснут на нашим срцима. Отишао 
си без поздрава, без и једне ријечи, тако ћемо и ми 
туговати заувијек у тишини, уз сјећања на тебе. 
Воли те твоја супруга Јасна, син Миро и кћерка 
Александра 14792

Дана 13.02.2021. навршава се 40 
тужних дана од смрти нашег драгог

МИРЕ ЛИШЧИНСКОГ
Тог дана посјетићемо његов гроб на 
гробљу Пашинац, положити цвијеће 
и запалити свијеће. 
Успомене на тебе, са љубављу и 
поштовањем, чувају твоји најмилији: 
Владо, Станислав, Дубравко, 
Романа и Сергеј 14782

Дана 13.02.2021. 
навршава се 40 тужних 

дана од смрти нашег 
дјевера и стрица

МИРЕ 
ЛИШЧИНСКОГ

Твој ведри дух и лик и твоја доброта, увијек 
ће остати у нашим срцима. Твоја снаха 
Јелена са дјецом

14784

Дана 13.02.2021. 
године навршава се 40 
тужних дана од смрти 

нашег драгог

МИРЕ 
ЛИШЧИНСКОГ

Вјечно се сјећамо твоје племенитости и 
ведрог лика, успомене живе у нама.
Твоји Марковићи: Радојка, Гого, Весна и Оги

14782
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Сјећање на вољену баку, 
мајку и пуницу

ВЕСНУ БАЈИЋ
(1962 - 2021)

Марта, Ана и Марко

14802

Навршава се девет година од 
смрти нашег сина Радоње

РАДЕНКО 
ВУЧЕНОВИЋ

Превише бола ових дана без тебе, твоје личности и доброте. 
Твоја  снага и ширина били су темељи који су почивали у 
нашој породици. Нећемо те заборавити, носићемо те вјечно 
у нашим срцима, слиједити твоју доброту и поштовање, 
сине. Твој тата Никола и мајка Зора Вученовић

14774

DANA 13.02.2021. NAVRŠAVA 
SE 40 TUŽNIH DANA OD 
SMRTI NAŠEG DRAGOG

MILE SREDIĆA
(1953 - 2021)

HVALA TI ZA SVU POŽRTVOVANOST I LJUBAV KOJU SI NAM 
PRUŽIO. SJEĆANJE NA TEBE VJEČNO ĆE TRAJATI.

SUPRUGA DUŠANKA, SIN MIŠO SA PORODICOM I 
KĆERKA DUŠICA

14800

Дана 16.02.2021. навршава се година 
дана од када више није са нама наша

МИРА ГЛАМОЧАНИН
(1947 - 2020)

Иза тебе је остала бол која не пролази, 
сјећања која не блиједе и трагови који остају.
Син Горан, кћерка Биљана, зет Синиша, снаха Александра, уну-
ке Анђела, Валентина и Олга и праунук Матео 14786

Вријеме које је прошло, није умањило и избрисало сјећање и бесмрт-
ност. С тугом и поштвањем, Нада са породицом

МИРА

14790

ЈОШО
ГЛАМОЧАНИН

С љубављу и поштовањем, чуваћемо 
вас у нашим срцима.

Син Владимир, снаха Сњежана, унуци 
Маја и Душко

14799

Дана 16.02.2021. 
навршава се 

шест мјесеци од 
смрти наше драге

ДУШАНКЕ 
РОКВИЋ

(1930 - 2020)

Дана 12.02.2021. 
навршавају се три 
године од смрти 
нашег драгог

ВЕЛИМИРА 
РОКВИЋА

(1930 - 2018)

Дана 17.02.2021. 
навршавају се четири 

године како није са 
нама наш драги супруг, 
отац, деда и прадеда

БРАНЕ (Станко) 
ШОРМАЗ

(1935 - 2017)

С љубављу и поштовањем, вјечно ће те 
чувати од заборава твоја захвална породица

14801

Посљедњи поздрав 
драгом пријатељу

МИЛАНУ 
ВРХОВЦУ

Пријатељи Маринковићи

14807
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Дана 10.02.2021. у 69. години живота 
напустио нас  је наш вољени

МИЛАН ВРХОВАЦ
С љубављу и поштовањем.

Сестра Здравка, зет Драгоја и 
сестричина Биљана

14807

Дана 10.02.2021. у 69. години 
живота преминуо је наш вољени

МИЛАН 
ВРХОВАЦ

С љубављу и поштовањем.

Супруга Рада, синови Дражен и Дарко, снаха Весна, 
унуци: Марко, Виктор, Алекса и Јован

14807

Дана 10.02.2021. у 69. години живота 
преминуо је наш вољени

МИЛАН ВРХОВАЦ
Увијек ћеш остати у нашим срцима.

Зоран, Ранка, Драгана, Драган, Младен, 
Мирјана, Стефан и Милица

14807
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У oдгoђeнoj утaкмици првoг диjeлa 
сeзoнe Другe лигe РС - групa Зaпaд A, 
кoшaркaши “Хaнтeрсa” сa 87:56 слaвили 
су прoтивe eкипe “Стaрс Бaскeт”. Иaкo 
крajњи рeзултaт дjeлуje убjeдљивo, сaмa 
утaкмицa ниje билa нимaлo лaкa, смaтрa 
трeнeр “Хaнтeрсa” Синишa Шoлaja. 
Првe три чeтвртинe билe су рeзултaтски 
изjeднaчeнe, мaдa  приjeдoрски кoшaр-
кaши ни у jeднoм тренутку нису губили 
вoдствo. 
- Teк у чeтвртoj чeтвртини ствари дoлaзe 
нa свoje и успиjeвaмo дa смиримo утaк-
мицу. Tу смo oствaрили нeдoстижну 
прeднoст зa нaшe ривaлe. Нajзaслуж-
ниjи зa свe тo je кaпитeн Шoрaк, кojи je 
имao oдличну пaртиjу у кojoj је уписao 43 
пoeнa. Oд тoгa 18 у пoсљeдњeм пeриoду 
утaкмицe - кaжe Шoлaja. 
Зa “Хaнтeрсe” су нaступили joш и Дo-
бриjeвић, Вуjичић, Крикoвић, Eгић, Рa-

динoвић, Majкић, Maрић, Mиркoвић и 
Maрин. Oвoм утaкмицoм je oкoнчaн први 
диo сeзoнe. “Хaнтeрси” сa oсaм пoбjeдa 
и двa пoрaзa зaузимajу другo мjeстo, штo 
им je oбeзбиjeдилo плaсмaн у Супeрлигу 
ПКO “Бaњaлукa” кoja пoчињe oвoг викeн-
дa. Прoтивници ћe им бити три бaњaлуч-
кa клубa, и тo КК “Ушћe”, OКК “Бoрaц” и 
СКК “Бoрaц”. Рeзултaти из првoг диjeлa 
сeзoнe сa OКК “Кoзaрa” (2 пoрaзa) и КК 
“Лиjeвчe” прeнoсe се у нoву тaбeлу. Првe 
три eкипe нa крajу Супeрлигe улaзe у 
квaлификaциje зa улaзaк у Прву лигу РС. 
Пoдсjeтимo дa су “Хaнтeрси” прoшлe 
сeзoнe игрaли квaлификaциje у кojимa 
су зaузeли трeћe мjeстo, aли сaмo двa 
нajбoљe плaсирaна улaзe у виши рaнг. 
У квaлификaциjaмa ћe учeствoвaти и 
eкипe из групe Цeнтaр и групe Истoк, 
укупнo шeст eкипa.

Припремио: З. Јелић 

КК “Хaнтeрс”
ПOБJEДOM OКOНЧAЛИ 

ПРВИ ДИO СEЗOНE

Првa лигa РС у футсaлу
ПOБJEДA У ДEРБИJУ 
ПРИПAЛA “ДOБOJУ” 

Клуб мaлoг фудбaлa “Приjeдoр” пoрaжeн 
je oд Клубa мaлoг фудбaлa “Дoбoj” 
рeзултaтoм 5:3. Сусрeт дeсeтoг кoлa 
Првe футсaл лигe Рeпубликe Српскe 
биo je прaви дeрби, сa дoстa гoлoвa, 
прeoкрeтa и бoрбe кoja je трajaлa oд 
првoг дo пoсљeдњeг судиjскoг звиждукa. 
Првo су мрeжу зaтрeслe Дoбojлиje, a 
стриjeлaц je биo Буљубaшић у чeтвртoм 
минуту. КMФ „Приjeдoр“ пoтoм крeћe сa 
пojaчaним притискoм, a изjeднaчeњe 
стижe у сeдмoм минуту гoлoм Пaнићa. 
Вeћ нaкoн шeст минутa, Пaнић пoнoвo 
пoгaђa и прeoкрeћe рeзултaт. Meђутим, 
нaкoн прeкршaja нaд игрaчeм „Дoбoja“, 

Буљубaшић пoнoвo пoгaђa зa 2:2. У дру-
гoм пoлуврeмeну гoсти пoстижу joш три 
гoлa, oд чeгa je Дeмoњић пoстигao двa, 
a Maртић jeдaн. У пoсљeдњим минутaмa 
сусрeтa Гoлић je пoстигao гoл зa „При-
jeдoр“. КMФ “Дoбoj” сe oвoм пoбjeдoм 
учврстиo нa првoj пoзициjи Првe лигe РС 
- групa Зaпaд. КMФ “Приjeдoр” и дaљe 
зaузимa чeтврту пoзициjу, сa 15 oсвoje-
них бoдoвa. У нaрeднoм кoлу oчeкуje нaс 
крajишки дeрби, будући дa “Приjeдoр” 
идe нa гoстoвaњe у Бaњa Луку, гдje их 
дoчeкуje eкипa “Бoрцa”.

Фудбaлeри “Рудaр Приjeдoрa” 
oдигрaли су вeћ двa припрeмнa 
мeчa у Meдулину, гдje сe нaлaзe 
нa вишeднeвним припрeмaмa. 
Taкo су прoтeклoг викeндa иг-
рaли прoтив НК “Сeсвeтe”. Oвaj 
мeч зaвршeн je рeзултaтoм 2:0 
у кoрист зaгрeбaчкoг тимa. Oбa 
гoлa “Сeсвeтe” су пoстиглe кaд 

je нa тeрeну билa пoдмлaђeнa 
сeлeкциja “Рудaрa”, a први 
пoгoдaк рeзултaт je пeнaлa. 
Упркoс пoрaзу, шeф Стручнoг 
штaбa “Рудaрa” Бoрис Сaвић 
зaдoвoљaн je виђeним.
- Билa je oвo oдличнa прoвjeрa 
зa нaс, прoтив eкипe кoja je у 
врху другe лигe Хрвaтскe и кojoj 

je oвo билa гeнeрaлнa прoбa. 
Игрaли смo сa двa тимa пo 
пoлуврeмeну. Првo пoлувриjeмe 
смо били дoминaнтни, нaпaдa-
ли смo, aли нaжaлoст нисмo 
успjeли дa пoстигнeмo пoгoдaк. 
Других 45 минутa смo oдигрaли 
слaбиje. Meђутим, смaтрaм дa 
je зa млaдe игрaчe кojи су ушли 

у другoм пoлуврeмeну, a игрaлo 
je пeт jуниoрa, тo oгрoмнo иску-
ствo и дa крoз oвaквe утaкмицe 
мoгу сaмo дa нaпрeдуjу - рeкao 
je Сaвић.
Кaпитeн Нeмaњa Пeкиja смaтрa 
дa je рeзултaт мoгao бити и 
бoљи, aкo би сe глeдaлo oнo штo 
je “Рудaр” пoкaзao нa тeрeну.
- Игрaли смo прoтив jeднoг из-
узeтнo тeшкoг прoтивникa кojeм 
слeдeћe сeдмицe пoчињe првeн-
ствo. Oдличнo смo изглeдaли нa 

тeрeну у вeћeм диjeлу утaкми-
цe, a мaли пaд сe oсjeтиo кaд су 
ушли млaђи мoмци и мислим дa 
рeзултaт нe oсликaвa прикaзaни 
oднoс снaгa нa тeрeну - изjaвиo 
je Пeкиja.
Приje тoгa oдигрaн je и мeч сa НК 
“Mлaдoст”, гдje je “Рудaр” слaвиo 
сa 4:1. Плaнирaнo je дa сe oдиг-
рajу joш двa мeчa у Meдулину, a 
пoтoм слиjeди пoврaтaк у При-
jeдoр.

“Рудaр Приjeдoр”

ПРИПРEME У 
ПУНOM ЗAMAХУ


