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Градоначелник Приједо-
ра Далибор Павловић и 
предсједник Скупштине 
града Мирсад Дуратовић 
са сарадницима посјети-
ли су мјесне заједнице 
Алишићи и Рашковац гдје 
су, у разговору са мјешта-
нима, упознати о инфра-
структурним проблемима 
са којима се ова насеља 
већ годинама сусрећу. 
Циљ новог руководст-

ва Градске управе је да 
у току ове године обиђу 
све приједорске мјесне 
заједнице како би се ин-
формисали о проблемима 
које свако насеље има те 
покушали наћи адекватно 
рјешење, рекао је градо-
начелник Павловић након 
разговора са мјештанима 
Алишића.
- Разговарали смо и до-
говорили неке конкретне 
активности које ћемо про-
вести у наредном перио-
ду. Градска управа мора 
да се приближи грађани-
ма, мјесним заједницама, 
да видимо које су њихове 
потребе и да заједнички 
рјешавамо проблеме које 
имају - рекао је Павловић.
У име мјештана Алишића, 
руководству Града Прије-
дора захвалио се Хусеин 
ефендија Велић, истакав-
ши да је ово први пут да 
градоначелник Приједора 
са сарадницима дође у 
ову мјесну заједницу. Ве-
лић је рекао да су мјеш-
тани Алишића саопштили 
градоначелнику своје по-
требе.  

- То је асфалтирање дио-
нице старог пута кроз Али-
шиће, како би био спојен 
са магистралом. Један од 
најбитнијих приоритета је 
насип пута кроз поље који 
води до парцела великог 
броја мјештана, гдје они 
узгајају лубеницу и дињу. 
Овај крај је познат по уз-
гајивачима ових произ-
вода и веома је битно да 
што лакше дођу до својих 

имања - рекао је Велић.
Градоначелник и пред-
сједник Скупштине гра-
да Приједора посјетили 
су и Рашковац гдје су са 
мјештанима разговарали 
о рјешавању проблема 
плављења овог дијела 
града. 
- Тражимо рјешења да се 
Сана продуби и прошири. 
Нека стручњаци одлуче 
шта треба. Знамо да нема 
довољно средстава, али 
треба да се крене са неке 
тачке, да и ми видимо 
свјетлију будућност - ре-
као је самостални преду-
зетник и мјештанин Раш-
ковца, Осман Балтић.
Емира Радиновић, мјеш-
танка Рашковца, изрази-
ла је очекивање да ће се 
нешто учинити на рјеша-
вању проблема који их 
мучи годинама. 
- Градоначелника молим 
да нам помогне, јер рје-
шавање проблема попла-
ва требало би да буде 
приоритет свих приорите-
та. Овдје су стари људи, 
ја сам међу млађима, а 
имам 57 година. Можете 

замислити кад поплава 
дође, како је износити 
старце из кућа, а камоли 
спашавати имовину - ка-
зала је Радиновићева.
Осврћући се на молбе и 
захтјеве мјештана Али-
шића и Рашковца, пред-
сједник Скупштине града 
Приједора Мирсад Дура-
товић најавио је њихово 
рјешавање у складу са 
могућностима Градске 

управе.
- Ово је показатељ да 
нова Градска управа, на 
челу са градоначелником, 
трасира нов пут односа 
према својим суграђани-
ма, односно да ће се јед-
нако односити и водити 
бригу о свим грађанима 
Приједора, без обзира да 
ли се они налазили пет, 10 
или 50 км од центра града 
или у ужем дијелу - рекао 
је Дуратовић.  
Он је додао да помоћ коју 
грађани траже, увијек 
превазилази могућности 
Градске управе. 
- Надамо се да ћемо у на-
редном периоду рјешава-
ти ургентне и приоритетне 
проблеме - нагласио је он. 
Градоначелник Приједора 
и предсједник Скупштине 
града у Рашковцу су по-
сјетили удружења “Фами-
лија” и “Берек”, обећавши 
им наставак помоћи у реа-
лизацији курсева шивења, 
које ова удружења реали-
зују уз помоћ Града и Вла-
де Краљевине Норвешке.  

2. 19. фебруар 2021. “Козарски вјесник”

Актуелно Актуелно

Трећа редовна сједница Скупштине гра-
да Приједора биће одржана у четвртак, 
25. фебруара. Како истиче Мирсад Дура-
товић, предсједник локалног парламен-
та, на предложеном дневном реду нала-
зи се 21 тачка. 
- Највише пажње ће привући друга тачка 
дневног реда, а то је Нацрт буџета града 
Приједора за 2021. годину. Осим тога, на 
предложеном дневном реду биће доно-
шење закључака о утврђивању Нацрта 
урбанистичких планова у граду Приједо-
ру. Такође, извјештај о раду Туристичке 
заједнице града Приједора, извјештаји о 
прикупљеним и утрошеним боравишним 
таксама, те извјештај о раду Фондације 
за развој Приједора 2020 - рекао је Ду-
ратовић.
Одборници ће разматрати и приједлог 
Одлуке о расписивању јавног конкурса 
за избор и именовање секретара Скупш-
тине града Приједора, као и о приједлог 
рјешења о утврђивању листе стручњака. 

- На дневном реду биће и приједлог Од-
луке о одгађању избора за савјете мјес-
них заједница. Добили смо допис од 
Министарства управе и локалне самоу-
праве РС да се избори за савјете мјес-
них заједница, који су требали бити одр-
жани крајем марта или почетком априла 
ове године, одгоде најмање до средине 
септембра, због ситуације у којој се на-
лазимо. Осим тога, биће донесено још 
неколико одлука о расписивању јавних 
позива и конкурса, а тиче се попуњавања 
упражњених мјеста, односно представ-
ника јединица локалне самоуправе у 
школским одборима Машинске школе и 
још неких основних. Биће расписан кон-
курс за попуњавање једног упражњеног 
мјеста у Одбору за жалбе града Приједо-
ра, због оставке на ту позицију једног од 
чланова - појаснио је он.
Сједница Скупштине града Приједора по-
чеће у 10.00 часова. 

М. Шодић 

Након што је Милан Тубин напустио Ср-
пску демократску странку, дужност пред-
сједника Градског одбора ове странке у 
Приједору обављаће Маја Драгојевић 
Стојић. Тако налаже Статут, јер је Дра-
гојевић Стојићева била замјеник пред-
сједника овог одбора. Међутим, са овом 
одлуком нису сагласни одборници СДС-а 
у Скупштини града Приједора. Огорчени 
су, јер су, како тврди Биљана Кнежевић, 
шеф Клуба одборника те партије, о све-
му обавијештени путем медија. Зато је, 
према њеном мишљењу, избор Драгоје-
вић Стојићеве неприхватљив, и то не 
само одборницима Странке, већ и дру-
гим члановима приједорског СДС-а.
- Незадовољство није резултат личних 
ставова према било коме, већ ми конач-
но желимо рјешење проблема у Град-
ском одбору СДС-а. Јавност је свјесна 
чињенице да је овдје било личног сукоба 
између бившег предсједника Градског 
одбора и госпође Драгојевић Стојић. Оп-
тужбе су долазиле и са једне и са друге 
стране, а ми не знамо ко је од њих био у 
праву - каже Кнежевићева. 
Маја Драгојевић Стојић поручује да је 
спремна на разговор са одборницима 
СДС-а. Консолидација Градског одбора 
СДС-а у Приједору оно је на чему, према 

њеном мишљењу, треба радити.
- Оно што ће се разликовати у односу 
на претходно руководство јесте то да се 
неће питати само један човјек, већ ће се 
питати тим људи. Имаћемо радно тијело 
од 21 члана - додала је она.

Да се годинама нагомилани проблеми 
у приједорском СДС-у морају под хитно 
рјешавати, сматра и Биљана Кнежевић. 
О напуштању Странке, како тврди, не 
размишља ни она, ни остали одборници.
- Дјеловање нашег клуба у Скупштини 
града остаће онако како је било до сада, 
дакле опозиционо. Наметања било как-
вих одлука и покушавати изградити не-
што на ономе што је годинама проблема-
тично, то је немогуће - истиче она.
Додаје да је покушала да ступи у контакт 
са предсједником Српске демократс-
ке странке, али да Мирко Шаровић није 
одговарао на позиве и поруке. Ни нама 
се није јављао на телефон. Једини од-
говор који је стигао на адресу приједор-
ског СДС-а од врха Странке јесте да се 
на сједници Предсједништва СДС-а није 
расправљало о именовању руководиоца 
Градског одбора у Приједору.

“ПРОБЛЕМЕ РЈЕШАВАМО 
ДИРЕКТНО У ДОГОВОРУ 

С ГРАЂАНИМА”

Павловић и Дуратовић обишли 
насеља Алишиће и Рашковац

Проблем поплава није специфичан само за насеље Рашковац, 
него за цијели Приједор, а чије рјешавање захтијева огромна 
средства, рекао је градоначелник Павловић.
- Разговарали смо о начину како да се помогне нашим суграђа-
нима у наредном периоду. Пројекти које Град има за заштиту од 
поплава су у износу од 65 милиона КМ. Град ће етапно, заједно 
са “Водама Српске”, покушати рјешавати ту проблематику на 
најбољи могући начин - најавио је Павловић.

П. Ш.

У ЧЕТВРТАК СЈЕДНИЦА 
СКУПШТИНЕ ГРАДА

ИЗБОР МАЈЕ ДРАГОЈЕВИЋ СТОЈИЋ ЗА 
ПРЕДСЈЕДНИКА ГРАДСКОГ ОДБОРА СДС-а 

НЕПРИХВАТЉИВ ЗА ОДБОРНИКЕ ТЕ СТРАНКЕ

Делегација Градске управе са мјештанима Алишића

Градоначелник и предсједник Скупштине града 
разгoварали с мјештанима о проблему поплава у Рашковцу

Маја Драгојевић Стојић: 
спремна за разговор

Биљана Кнежевић: за избор новог 
предсједника сазнали путем медија

Б. Дакић
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Тендер за извођење радова на 
регулацији корита Гомјенице 
биће расписан у марту или апри-
лу, а средином године за регула-
цију корита Милошевице. Тиме 
би се ријешили дугогодишњи 
проблеми мјештана Тополика, 
Врбица, Доњих Орловаца и Ор-
ловаче. 
-  Двадесет година ми чекамо 
да се то ријеши. Ја сам уложио 
властита средства и са своје 
стране се заштитио колико сам 
могао од корита Милошевице, 
да ми вода не уђе у двориште. 
Комшије кажу: “Треба ти дати 
награду, штитиш пола насеља”. 
Било би фино да том проблему 
већ једном дође крај - каже Нико-
ла Радоњић из Нове Орловаче. 
Поплаве су горући проблем ове 
мјесне заједнице, јер је због из-
лијевања Милошевице угрожено 
око 600 домаћинстава. 
- Два пута је вршено чишћење 
ријеке Милошевице и дјелимич-
но регулација корита. Међутим, 
колико ми знамо, постоји доку-

ментација, односно урађен је 
пројекат од Сане до жељезничке 
пруге Нови Град -Приједор. За 
остали дио, од пруге, који обух-
вата дужину око једног кило-
метра, није урађен пројекат јер 
нису ријешени имовинско-прав-
ни односи. Бојим се да ћемо ту 
имати проблема. Већ смо поку-
шавали, у два-три наврата, да 
то ријешимо са мјештанима и 
нисмо у томе успјели. Мјештани 
траже накнаду за своје посједе 
куда треба да прође тај канал 
- појашњава Ранко Јаковље-
вић, предсједник Савјета мјесне 
заједнице Орловача.
Како наводе из Градске управе 
Приједор, један од приоритета 
је  изградња ободног канала на 
ријеци Сани. 

- Ових дана ћемо са представ-
ницима “Вода Српске” 
одржати састанак и 
договорити када 
тачно крећемо 
са реализацијом 
ових пројеката. 
Постоји велики 
број пројеката и 
идејних рје-
ш е њ а 
за за-
шти -
т у 
гра-
д а 

од поплава, као што је и про-
дубљивање корита ријеке Сане. 
Укупна инвестиција је око 65 ми-
лиона КМ. То су огромна средст-
ва које Град Приједор не може 
сам да изнесе, зато ће нам бити 
потребна помоћ “Вода Српске” и 
Владе РС, од којих то и очекује-
мо - рекао је Далибор Павловић, 
градоначелник Приједора. 
Како истиче градоначелник, 
свјесни су чињенице да ови по-
слови не могу бити завршени за 
годину дана, али оно што је бит-
но је да ће се етапно рјешавати 
приоритетни проблеми, како би 
Град био трајно заштићен од по-
плава. 

УСКОРО РЕГУЛАЦИЈА И ЧИШЋЕЊЕ КОРИТА 
ГОМЈЕНИЦЕ И МИЛОШЕВИЦЕ

Прве вакцине против корона 
вируса у уторак је примило 35 
здравствених радника који раде 
у Ковид-болници и на ковид-
одјељењу Болнице “Др Младен 
Стојановић”. Догађају који има 
огроман значај за оне који су 
мјесецима на првој линији од-
бране од Ковида-19, присуство-
вао је Ален Шеранић, министар 
здравља и социјалне заштите у 
Влади РС. Дилема за вакцина-
цију није било. Вакцину је први 
примио др Горан Предојевић, на-
челник Интернистичког одјела. 
- Једва сам чекао овај дан. Никад 
нисам имао дилему о томе да ли 
ћу се вакцинисати. Позвао бих 
све грађане да се пријаве, када 
вакцина буде доступна за ширу 
употребу. Здравствени радници 

су уморни. Једва чекамо да ова 
пандемија прође, да се вратимо 
нормалном раду, а то једино мо-
жемо постићи масовном и свео-
бухватном вакцинацијом - пору-
чио је доктор Предојевић. 
Задовољан због почетка вакци-
нације приједорских здравстве-
них радника је др Андрија Вуко-
тић, в. д. директора ЈЗУ Болница 
“Др Младен Стојановић”. Још су 
се 24 здравствена радника из 
Приједора, како је рекао, при-
јавила за вакцинацију у Србији. 
Епидемиолошка слика у При-
једору, по његовим ријечима, 
много је боља него прије два-три 
мјесеца. 
- Ако знамо да је у новембру и 
децембру било 90 пацијената са 
средње тешком и тешком кли-

ничком сликом, а са данашњим 
даном имамо 40 до 45 пације-
ната, здравствена ситуација је 
много боља него претходних 
мјесеци. Вакцинација ће бити 
настављена сљедећих мјесеци - 
рекао је др Вукотић. 
Осим због почетка вакцинације, 
министар Шеранић у Приједор 
је дошао и како би разговарао 
о важним темама везаним за 
функционисање приједорске 
болнице. Говора је било и о 
стављању у функцију магнетне 
резонанце и опремању ангио-са-
ле. Он је најавио да ће, највјеро-
ватније до краја фебруара, у РС 
стићи 200.000 доза руске вакци-
не. 
- Према подацима које смо доби-

ли од произвођача и дистрибуте-
ра, до 28. фебруара требало би 

да добијемо поменуту количи-
ну доза вакцина у Републици 

Српској. У том случају бис-
мо могли покренути ма-

совнију вакцинацију - нагласио 
је министар Шеранић. 
Вакцинација здравствених рад-
ника из РС у Србији почела је у 
сриједу на три локације у Срем-
ској Митровици, Лозници и Шап-
цу. У договору с Владом Србије, 
проширени су капацитети веза-
ни за вакцинисање радника. Ше-
ранић каже да је суштина да се 
што прије заштите лица која су 
најугроженија: радници у здрав-
ству и социјалној заштити. Кроз 
ову активност коју раде с Репу-
бликом Србијом, могу пријавити 

до 5.000 лица, а досад се прија-
вило око 2.150 радника. Опсег 
се  проширује како из приватних 
здраствених, тако и из приватних 
и јавних установа колективног 
смјештаја социјалне заштите.

- Мислим прије свега на домове 
за стара лица, односно на друге 
установе које се баве питањем 
социјалне заштите. Радници 
који раде у тим домовима та-
кође ће добити прилику да, уко-
лико желе, по истом принципу 
изаберу могућност вакцинације 
у Србији - истакао је министар 
Шеранић. 
О томе ће, како је нагласио, бити 
вођена строга евиденција, како 
би што прије могли реаговати 
када стигну вакцине које очекују. 

ВАКЦИНИСАЛО СЕ 35 ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА 
У Приједору почела вакцинација против корона вируса

У Приједору ће ускоро 
почети радови на регу-
лацији и чишћењу ко-
рита Милошевице и Го-
мјенице. Пројекат трајне 
заштите од поплава, је-
дан је од приоритета у 
раду новог руководства 
Градске управе. Како је 
најављено, биће заврше-
ни сви започети пројекти

М. Шодић 

У скорије 
вријеме, најавио је Ше-

ранић, биће представљен 
систем пријављивања грађа-

на за вакцинисање. То ће бити 
посао који ће завршити Институт 

за јавно здравство РС на два начи-
на: путем кол-центра и заједно са 

компанијом М:тел те преко ин-
формационог система који неће 

служити само за пријављи-
вање грађана већ и праћење 

цјелокупног процеса 
вакцинације.

М. З. 

Мјештани Орловаче: двадесет година чекамо да се ријеши овај проблем

Градоначелник Павловић: циљ је 
трајна заштита града од поплава

Др Горан Предојевић се први вакцинисао

Састанак министра и управе Болнице
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Двије зграде у Рашковцу са 52 
социјална стана биће усељене 
током марта и априла. Потврди-
ли су то у понедјељак Драган Ју-
ричевић, помоћник директора за 
обнову и градњу у Републичком 
секретаријату за расељена лица 
и миграције при Влади РС, и гра-
доначелник Приједора Далибор 
Павловић, након састанка и оби-
ласка локације гдје су изграђене 
двије зграде за социјално ста-
новање. Прва ће бити усељена 
зграда с 32 стана из Регионалног 
стамбеног програма, а потом и 
она чија је градња финансира-
на кредитним средствима Вла-
де РС ради распуштања колек-
тивног смјештаја и збрињавања 

људи који још увијек нису рије-
шили своје стамбено питање. 
Јуричевић је потврдио да је до-
бијен   енергетски сертификат, 
као и да су сад у фази ревизије 
корисника.
- До краја трећег мјесеца вје-
рујем да ћемо уселити ова 32 
стана по изјави извођача који ће 
завршити вањско уређење, с тим 
да је, кад је ријеч о опремању, 
унесен већи дио намјештаја, који 
је извођач био обавезан да до-
стави. У врло кратком периоду 
након тога, можемо очекивати и 
усељење у другу зграду - рекао 
је Јуричевић. 
Зграда која је финансирана кре-
дитним средствима Владе РС, 

биће опремљена најнужнијим 
намјештајем и кућанским апара-
тима. Захваљујући донаторској 
организацији и Граду Приједору, 
најнужније кућанске апарате до-
биће и станари зграде са 32 ста-
на. Далибор Павловић, градона-
челник Приједора, рекао је да 
је договорено да ће Град завр-
шити неопходну сертификацију 
која претходи скором усељењу 
корисника. Он лично није задо-
вољан избором локације која је , 
како је рекао, плавно подручје, а 
проблем би могло представљати 
и загријавање станова на огрев-
но дрво.
- Сматрам да је локација требала 
бити ближе Пећанима, тамо гдје 

су борачке зграде, што би омо-
гућило да станаре прикопчамо 
на Топлану, што је много логич-
није и боље рјешење. То су неки 
проблеми који ће се, плашим се, 
појавити у наредном периоду, 
али то није ни до инвеститора 
ни људи из Секретеријата. Од-
лука Градске управе у то врије-
ме била је таква да се граде ове 

зграде. Плашим се да ће доћи 
до проблема, али покушаћемо 
да их санирамо и рјешавамо у 
ходу, јер зграде су направљене, 
грађани ће се уселити и онда 
ћемо морати тражити нека рје-
шења да то завршавамо - нагла-
сио је Павловић. 

У плану је изградња најсавре-
менијег дијагностичког центра 
и лабараторије. Овог мјесеца 
расписан је тендер за изградњу 
Клинике полуинтензивне његе 
за полупокретне и непокретне 
пацијенте са 50 кревета. 
-  Што се тиче садашње рекон-
струкције, већина послова је 
урађена, остаје нам још рекон-
струкација соба. У ове радове 
уложили смо 300.000 КМ власти-
тих средстава, а Влада РС још 
толико. Из кредитних средстава 
“Мљечаница” ће градити бунга-
лове и Клинику полуинтензивне 
његе. Из средстава за изградњу 
новог комплекса подићемо нови 
хидро-блок, осам хипербарич-
них комора, нови хотел са 150 
мјеста и остале садржаје у окви-
ру те градње. Ријеч је о пројекту 
вриједном 32 милиона КМ. То 
је највеће улагање на подручју 
општине Козарска Дубица у по-
сљедњих 35 година - рекао је 
директор Дарко Бањац. 

Циљ 
је уна-

пређење 
и проширење здравствених 
услуга, запошљавање нових 
радника и развијање здравст-
веног туризма на овом подручју, 
тврде министри који су обишли 

реконструисане објекте ове 
бање.

- Све оно што смо говорили 
о унапређењу здравственог 

дијела Бања “Мљечаница” је 
реализовано у најбољем свјетлу 
свега онога што смо договорили, 
што свакако даје предуслов да 
можемо да идемо даље у реали-
зацију планова у области здрав-
ственог туризма - рекао је Ален 
Шеранић, министар здравља и 
социјалне заштите РС. 
- У посљедњој транши за ре-
конструкцију Бање, Влада РС 
је издвојила 300.000 КМ. Ја сам 
одушевљена оним што је овдје 

урађено, мало ко би за толико 
средстава урадио оволико посла 
и зато сам оптимистична за ве-
лике инвестиције које ћемо овдје 
реализовати и сигурна сам дa 
ћемо имати позитиван ефекат - 
додала је Зора Видовић, мини-
стар финансија РС. 
Комплекс Бање “Мљечаница” 
биће понос Козарске Дубице, 
приједорске регије, али и цијеле 
Српске. 
- Бања “Мљечаница” је од стра-
тешког значаја за РС, а од изу-
зетног значаја за општину Козар-
ска Дубица и цијелу ову регију. 
Улагање у ову здравствену уста-
нову је улагање у боље сутра за 

све нас - рекла је Сенка Јујић, 
министар управе и локалне са-
моуправе РС.
- Ова здравствена установа је 
драгуљ који желимо да развија-
мо у будућем периоду. Ја то, 
прије свега, гледам с аспекта 
бањског туризма, здравственог 
туризма који желимо да развија-
мо, јер смо примијетили да су то 
огромни капацитети РС - додала 
је Сузана Гашић, министар трго-
вине и туризма РС.
Пред наведеног, у комплексу 
Бање “Мљечаница” налазиће 
се и спортско-рекреативни сад-
ржаји. 

М. З. 

М. Шодић 

При крају вањско уређење

У МАРТУ УСЕЉЕЊЕ У СОЦИЈАЛНЕ СТАНОВЕ У РАШКОВЦУ 
Станари ће кориштење станова плаћати једну мар-
ку по квадратном метру. Власник станова, након 
што Секретаријат и Влада РС изврше пренос влас-
ништва, биће Град Приједор. Вриједност Пројек-
та из Регионалног стамбеног збрињавања износи 
око 1,4 милиона марака без ПДВ-а, док је зграда из 
пројеката “ЦЕБ два” с опремањем вриједна око 1,1 
милиона марака.

Наредне четири године, комплекс Специјалне болнице за фи-
зикалну медицину и рехабилитацију „Мљечаница“ у Козарској 
Дубици биће велико градилиште. У реконструкцију ове здрав-
ствене установе до сада је уложено 600.000 КМ, а за наредни 
период најављене су вишемилионске инвестиције.  

ВИШЕМИЛИОНСКА УЛАГАЊА 
У БАЊУ “МЉЕЧАНИЦУ”

Ускоро усељење

Социјални станови опремљени намјештајем 

Министри у посјети “Мљечаници”

У реконструкцију ове здравствене 
установе до сада уложено 600.000 КМ
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Борачка организација града 
Приједора обиљежила је 14. 
фебруар - Дан бораца Војске 
Републике Српске и Дан Бо-
рачке организације РС. Тим 
поводом служен је парастос 
у Цркви Свете Тројице и одр-
жана централна манифеста-
ција код спомен-обиљежја 
“За крст часни”, гдје је више 
делегација положило вијен-
це. У протеклом рату поги-
нуло је 575 Приједорчана те 
још 68 припадника 43. прије-
дорске моторизоване и Пете 
козарске бригаде из других 
општина, подсјетио је Зоран 
Предојевић, предсједник 
Борачке организације града 
Приједора.
- У спомен-обиљежју “Ка-
мени цвијет” уписано је 930 
имена бораца Војске Репу-
блике Српске, рачунајући и 
погинуле борце чије су се 
породице настаниле у Прије-
дору након што су у рату про-
тјерани са својих огњишта - 
појаснио је Предојевић. 
Он је честитао Дан бораца и 
истакао да је Република Ср-

пска једини гарант опстанка 
спрског народа на овим про-
сторима.
Многи демобилисани борци, 
ратни војни инвалиди и поро-
дице погинулих данас тешко 
живе, констатовао је Остоја 
Барашин, ратни командант 
Штаба и Пете козарске бри-
гаде.
- Молим власт Републике 
Српске да помогне борачким 

категоријама које јако тешко 
живе, јер само ако они буду 
на нивоу људског достојан-
ства, можемо рачунати и у 
будућности да ће неко стати 
на браник отаџбине. Ако нам 
ова популација буде сваке 
године све незадовољнија, 
онда ће нам будућност бити 

неизвјесна - рекао је Бара-
шин поручивши да због оних 
који су дали своје животе 
за слободу и Републику Ср-
пску, треба његовати културу 

сјећања и преносити је на 
младе генерације.
Међу бројним делегацијама 
које су положиле вијенце код 
централног спомен-обиље-
жја борцима Одбрамбе-
но-отаџбинског рата био је 
градоначелник Приједора 
Далибор Павловић са сарад-
ницима. Он је честитао Дан 
бораца Републике Српске 
и нагласио да је тај дан по-

требно обиљежавати да би 
била одата почаст борцима 
Одбрамбено-отаџбинског 
рата и да би показали да они 
нису заборављени.
- Веома је битно да на овај 
дан покажемо слогу, јединст-
во те да жртва људи који су 
дали своје животе за Репу-

блику Српску није била уза-
лудна - рекао је Павловић.
Обиљежавању Дана бора-
ца Одбрамбено-отаџбинског 
рата и Дана Борачке орга-

низације РС присуствовали 
су, између осталог, представ-
ници приједорских борачких 
организација, резервних вој-
них старјешина, СУБНОР-
а, припадници полиције, 
Трећег пјешадијског РС пука, 
представници Градске упра-
ве Приједор, политичких пар-
тија те други.  

Градоначелник Приједора Далибор 
Павловић приредио је пријем пово-
дом Дана бораца Одбрамбено-отаџ-
бинског рата и Дана Борачке органи-
зације Републике Српске. Пријему 
су присуствовали представници при-
једорских борачких организација, 
СУБНОР-а, Трећег пјешадијског Ре-
публика Српска пука Оружаних снага 
БиХ те Полицијске управе Приједор. 
Потенцирана је добра сарадња при-
једорских организација приликом 
обиљежавања важнијих историјских 
датума. 
- У Приједору смо увијек били једин-
ствени када се радило о било каквим 
манифестацијама: борци, породице 
погинулих бораца, СУБНОР, припад-
ници војске и полиције те резервне 
војне старјешине заједно су органи-
зовали манифестације које помињу 
чињенице из Одбрамбено-отаџбин-
ског рата - рекао је Зоран Предоје-
вић, предсједник Борачке организа-
ције града Приједора, захваливши 
градоначелнику на пријему. 
Здравка Карлица, предсједник при-
једорске Организације породица 
погинулих и заробљених бораца и 
несталих цивила, изразила је задо-
вољство што ће добра сарадња с 
Градском управом Приједор бити на-
стављена и у наредном периоду.
- Новом градоначелнику желим пуно 
успјеха и да нас дуго води у овом гра-
ду, да буде све боље и да и ми учест-

вујемо у томе - поручила је Карлица.  
Градоначелник Далибор Павловић 
честитао је Дан бораца Одбрамбе-
но-отаџбинског рата и Дан Борачке 
организације Републике Српске, 14. 
фебруар. Он је рекао да је на прије-
му разговарано и о проблемима који 
муче борачку популацију.
- Градска управа Приједор јасно је 
опредијељена да борачку популацију 
стави на мјесто које она заслужује. 
Град ће да помогне у рјешавању оно-
га што је битно за њих, као што је и 
до сада помагао. Имамо одличне од-
носе са њиховим представницима, а 
тако ће бити и у наредном периоду - 
изјавио је Павловић напоменувши да 
су градским буџетом за 2021. годину 
планирана средства за организације 
које се баве борачком популацијом. 
Колики је њихов значај, не треба по-
себно истицати, сматра градоначел-
ник Приједора, довољно је рећи да је 
ова популација створила Републику 
Српску коју чува и брани и у миру, 
кроз рад организација и удружења 
проистеклих из протеклог рата.
- Наша обавеза је да им стојимо на 
располагању и помогнемо да зајед-
ничким снагама очувамо Републику 
Српску - рекао је Павловић, најавив-
ши да ће у наредном периоду одржа-
вати низ појединачних састанака на 
тему даље сарадње. 

На подручју Приједора живи 40 учес-
ника Народноослободилачког рата, 
тврде у приједорском СУБНОР-у. 
Ријеч је о лицима која су закорачила 
у десету деценију живота. Многи од 
њих, свој допринос Народноослобо-
дилачкој борби дали су као дјеца. Де-
ведесетдвогодишњи Славко Пецаљ, 
носилац Ордена заслуга за народ са 
сребрним вијенцем 1941. године, са 
свега 12 година укључио се у акције 
помоћи партизанским јединицама. 
Како каже, одмах након што му је 
брат Ђуро отишао у партизане. Њега 
нису хтјели примити, јер није имао 15 
година, али су прихватили да буде 

на услузи партизанским јединицама. 
Када је напунио 15 година, постао је 
командир Омладинске чете која је 
имала задатак да врши диверзије на 
правцу Приједор - Омарска.
- Ја сам водио те омладинске акције. 
Био сам командир Омладинске чете 
која је била задужена за прекопа-
вање путева, рушење пруге. Имали 
смо задужење да вршимо диверзије 
од Орловаче до Трнопоља. Тако је 
то трајало све до краја рата - каже 
Пецаљ.
Вељко Родић, предсједник СУБНОР-
а Приједор, каже да нема прецизан 
податак о броју живих бораца из Дру-
гог свјетског рата, али да се та бројка 
креће око 40.
- Од њих 40, Драгутин Челица је но-
силац Партизанске споменице. Међу 
њима је и један број ратних војних 
инвалида, било да су рањени као 
борци или као скојевци - наводи Ро-
дић.
Већина је због година и болести ве-
зана за кућу, уз његу најближе поро-
дице. У СУБНОР-у настоје да сваке 
године обиђу један број њих и уруче 
им једнократну помоћ. 
- Жеља нам је да ови људи живе што 
дуже, јер су директни свједоци сло-
бодарске и антифашистичке борбе 
народа Козаре и Поткозарја - рекао 
је Родић.

Д. С. 

Обиљежен Дан бораца

САЧУВАТИ ДОСТОЈАНСТВО 
БОРАЧКИХ КАТЕГОРИЈА

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
ОРГАНИЗОВАО ПРИЈЕМ 

ПОВОДОМ ДАНА БОРАЦА

- Молим власт Републике Српске да по-
могне борачким категоријама које јако 
тешко живе, јер само ако они буду на 
нивоу људског достојанства, можемо 
рачунати и у будућности да ће неко ста-
ти на браник отаџбине. Ако нам ова по-
пулација буде сваке године све незадо-
вољнија, онда ће нам будућност бити 
неизвјесна - рекао је Остоја Барашин, 
ратни командант Штаба и Пете козарске 
бригаде.

Четрдесет Приједорчана, у 
десетој деценији живота, чува 

успомене на НОБ

Славко Пецаљ (92), 
један од учесника НОР-а П. Ш.Д. С. 
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Градска управа ће и даље пружати помоћ “Водоводу”

З. Ј.

НАСТАВИТИ САРАДЊУ У 
ОКВИРУ МЕГ ПРОЈЕКТА

Градоначелник Приједора 
Далибор Павловић са сарад-
ницима   посјетио је градски 
“Водовод” гдје је са руковод-
ством овог јавног предузећа 
разговарао о проблемима који 
их муче те о начину њиховог 
рјешавања. Постигнут је до-
говор да се и ове године из 
буџета Града помогне отплата 
репрограма дуга за електричну 
енергију. Директор “Водовода” 
Владо Рељић истакао је да је 
помоћ за отплату репрограма 
дуга од стране Градске управе 
присутна у посљедње двије го-
дине, а да је на састанку добио 
обећање да ће бити наставље-
на и ове. По његовим ријечима, 

тема састанка била је и МЕГ 
пројекат који, по оцјени локал-
не самоуправе и “Водовода” 
Приједор, треба наставити. С 
тим циљем, како је истакнуто, 
биће упућено писмо намјере 
представницима Владе Швај-
царске и УНДП-а, у којем ће се 
изразити спремност за даље 
учешће у овом пројекту.
- У оквиру тог пројекта треба-
ло би да се почетком године 
усвоји нова одлука о водоводу 
и канализацији. Предвиђено је 
такође да се усвоје и нове та-
рифе и тарифна методологија. 
План нам је да 2025. године 
дођемо до заједничке цијене 
која ће бити иста за све катего-

рије потрошача: и за грађане и 
за предузећа и јавне установе 
- рекао је Рељић додајући да 
се разговарало и о другим про-
блема и питањима у водоснаб-
дијевању као и каналисању от-
падних вода. Водовод ће, каже 
Рељић, сигурно и у наредном 
периоду, као до сада, рјеша-
вати та питања кроз израду 
пројектне документације, јер 
без тога нема ни пројеката.
Градоначелник Приједора Да-
либор Павловић истакао је 
важност да се израде пројек-
ти које ће заједничким снага-
ма аплицирати према МЕГ-у и 
другим међународним финан-
сијерима да би покушали рије-
шити проблеме корисника. 
- Подршка Градске управе у 
буџету за 2021. годину неће 
изостати, јер знамо да Водовод 
има одређених проблема са ду-
говањима за електричну енер-
гију који су настали уназад 20 и 
више година, а наша је обавеза 
да помогнемо “Водоводу” како 
би нормално функционисали и 
наставили са изградњом нових 
водоводних линија - рекао је 
Павловић додајући да ће у на-
редном периоду разговарати и 
са осталим директорима пред-
узећа која су у надлежности 
Града Приједора.

Занимање грађана за осигурање 
кућа и станова још увијек није ве-
лико, али како истичу у осигура-
вајућим кућама, видљив је тренд 
раста посљедњих година.
- Из године у годину, постоји тренд 
раста закључења полиса осигу-
рања, мада је ту било и неинфор-
мисаности грађана те претходних 
лоших искустава - каже Алексан-
дар Топић, директор Филијале “Ду-
нав осигурања” у Приједору.
Он додаје да су људи у посљедње 
вријеме више заинтересовани за 
осигурање стамбених објеката, 
било да се ради о кућама или ста-
новима.
- Имамо у великом броју и осигу-
рање заједница етажних власника,  
гдје постоји могућност осигурања 
заједничких просторија. То су от-

прилике неке врсте осигурања и 
видови за које су наши осигурани-
ци највише заинтересовани по пи-
тању осигурања некретнина - каже 
Топић.
По његовим ријечима, процедура 
осигурања кућа и станова је једно-
ставна.
- Потребна је само добра воља 
и да се направи први корак, да 
осигураник посјети осигуравајућу 
кућу, информише се шта је све по-
требно те изабере понуду односно 
премију осигурања - каже Топић и 
наводи да се, примјера ради, го-
дишње осигурање једног двособ-
ног стана креће око 100 КМ.  
У “Дунав осигурању” са задовољ-
ством истичу да посљедња си-
туација у вези с вирусом корона 
није негативно утицала на њихово 
пословање, па и само осигурање 
некретнина.
- Прошлу годину пословали смо 
са растом у бруто фактурисаној 
премији осигурања у односу на 
2019. Упркос овим проблемима и 
недаћама које нас прате задњих 
годину дана, па и недаћама типа 
земљотреса, то није утицало на 
наше пословање. Ми смо се на 
вријеме престројили и усмјерили 
на неке друге врсте осигурања, а 
не само ове обавезне, како би пад 
текућег пословања надомјестили 
другим врстама осигурања - навео 
је Топић.

Пoчeлa је oбукa првe групe 
приjeдoрских пoљoприврeдни-
кa зa кoриштeњe плaтфoрмe 
„Aгрoлајф“, чиjoм упoтрeбoм 
сe жeли унaприjeдити пoљo-
приврeднa прoизвoдњa. Диo 
je тo прojeктa „Дигитaлизa-
циja упрaвљaњa oпштинским 
зeмљиштeм”. Oвo je првa oд нeкo-
ликo oбукa крoз кojу ћe пoљoпри-
врeдници прoћи, a кoje сe тичу 
кoриштeњa „AгрoЛАЈФ“ плaт-
фoрмe. Штa oнa пoдрaзумиjeвa, 
пojaснилa je Taтjaнa Maрић, шeф 
Oдсjeкa зa пoљoприврeду. 
- Суштинa je дa пoљoприврeдни-
ци унoсe путeм aпликaциje свe 
oнo штo рaдe нa пaрцeлaмa. Tи 
пoдaци ћe пoтoм бити oбрaђe-
ни, тaкo дa ћeмo нa крajу гoдинe 
имaти кoмплeтну излaзну инфoр-
мaциjу штa сe у нaшeм грaду 
рaди кaд je у питaњу пoљoпри-
врeдa, и нa oснoву тих пoдaтaкa 
мoжeмo нaпрaвити кoрaкe кa 
унaпрeђeњу прoизвoдњe - рeклa 
je Maрићeвa. 

Нa oвaј нaчин дoбићe сe увид o 
искoриштeнoсти пoљoприврeд-
нoг зeмљиштa, кao и o структури 
aгрaрнe прoизвoдњe, a пoљo-
приврeдницимa ћe oмoгућити дa 
бoљe упрaвљajу зeмљиштeм, 
штo би дoвeлo дo eфикaсниje 
прoизвoдњe, смaтрa в. д. нaчeл-
никa Oдјeљeњa зa приврeду и 
пoљoприврeду Рaдe Рoсић.
- Пoрeд oвoгa, рeaлизуjeмo 
низ других aктивнoсти нa 
унaпрeђeњу пoљoприврeдe. Tрe-
нутнo рaдимo нa нoвoм прoгрaму 
пoдстицaja зa пoљoприврeду. 
Нaкoн изрaдe нaцртa и усвajањa 
буџeтa зa 2021. гoдину, плaни-
рaмo oбaвити низ рaзгoвoрa сa 
пoљoприврeдницимa, да бисмo 
чули и њихoвo мишљeњe о томе 
кaкo унaприjeдити пoдстицaje зa 
oву гoдину - нaвeo je Рoсић.
Штo сe пoљoприврeдникa 
тичe, пoздрaвљajу увoђeњe 
нoвих тeхнoлoгиja, нaрoчитo 
укoликo тo знaчи дa ћe дoби-
ти прaвoврeмeнe прeпoрукe 

и сaвjeтe зa унaпрeђeњe 
прoизвoдњe.
- Сa oвoм плaтфoрмoм бићeмo 
у jaчoj спрeзи сa стручњaцимa, 
кojи ћe нaм сугeрисaти штa дa 
рaдимo, нa oснoву oнoгa штo 
смo униjeли. Свaкaкo мислим дa 
ћe тo бити пoзитивнo - рeкao je 
стoчaр из Дoњe Лaмoвитe, Зoрaн 
Mилeтић.
Сличнo мисли и Рaдивoj Вуjкo-
вић, вoћaр из Бaбићa.
- Вoдићeмo eвидeнциjу свeгa шта 
рaдимo нa пaрцeлaмa. O тoме 
ћe бити упoзнaтe сaвjeтoдaвнe 
службe, и aкo нeштo ниje у рeду, 
дoбићeмo прeпoрукe. Aкo тo зa-
живи, бићe тo дoбрa ствaр - кaжe 
Вуjкoвић.
Oвa eдукaциja диo je рeгиoнaл-
нoг прojeктa „Дивeлoп“, кojи 
финaнсирa њeмaчкo Сaвeз-
нo министaрствo зa eкoнoмску 
сaрaдњу и рaзвoj, a jeдaн oд нo-
силaцa je и Приврeднa кoмoрa 
РС.
- Нoсиoци и рeaлизaтoри су кoм-

пaниja “Teлeгруп”, тe Њeмaчкa 
oргaнизaциja зa мeђунaрoдну 
сaрaдњу ГИЗ. У Прojeкту учe-
ствуjу jeдиницe лoкaлнe сaмoу-
прaвe Рeпубликe Српскe, a у 
oвoj фaзи изaбрaни су Приjeдoр, 
Tрeбињe, Србaц и Брoд - рeклa 
je Oливeрa Рaдић, рукoвoдилaц 
Цeнтрa зa мaкрoeкoнoмиjу и 
унaпрeђeњe пoслoвaњa у При-
врeднoj кoмoри РС.
Пoљoприврeдницимa сe oбрaтиo 

и грaдoнaчeлник Дaлибoр Пaвлo-
вић, кojи je нajaвиo фoрмирaњe 
пoсeбнoг Oдjeљeњa зa пoљo-
приврeду, кaкo би сe oмoгућилa 
бoљa сaрaдњa пoљoприврeдни-
кa и Грaдскe упрaвe. Грaдoнaчeл-
ник je нaпoмeнуo дa je приoритeт 
штo скoриje стaвљaњe у функ-
циjу хлaдњaчe у Oмaрскoj.

У порасту интересовање за 
осигурање кућа и станова 

OБУКA ПOЉOПРИВРEДНИКA O КOРИШTEЊУ ПЛATФOРME „AГРOЛАЈФ“

 Са састанка Градске управе и 
руководства “Водовода”

Александар Топић  - 
“Дунав осигурање”

Градоначелник је у свом обраћању навео да је 
опредјељење Градске управе улагање значај-
нијих средстава у пољопривреду.
- Мoja нaмjeрa билa је милиoн мaрaкa, aли 
имaмo oзбиљних прoблeмa сa пуњeњeм 
буџeтa и сa дeфицитoм из прeтхoднe гoдинe, 
пa ћeмo видjeти у кojeм прaвцу ћeмo сe мoћи 
крeтaти. Биће ово јако тешка година, и свe вaс 
мoлим зa разумиjeвaњe - пoручиo je Пaвлoвић. 
Oн je нajaвиo дa ћe oдмaх пo усвajaњу 
буџeтa зa 2021. гoдину услиjeдити jaвнe кoн-
султaциje пo мjeсним зajeдницaмa o нaцр-
ту прoгрaмa пoдстицaja зa пoљoприврeду. 
- Moлим вaс дa учествујете у тoмe. Зaистa нaм 
je битнo дa прoгрaм кojи усвojимo кoристи 
свимa вaмa, a нe дa будe сaмo слoвo нa пaпиру  
- рекао je Пaвлoвић.

Почела обука прве групе пољопривредника

П. Ш.П. Ш.
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Позориште 211-116 
Музеј 211-334 
Галерија 213-305 
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Приједор 234-220 
Монумент 483-777, 490-555
АПОТЕКЕ
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Шеснаести мај 242-860
Апотека “Јереза” 213-222 
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Апотека “Урије” 239-130, 239-131 
Др Ступар 212-850

На данашњи дан, 
19. фебруара 1995. 
године, у Сомбору 
је рођен српски ко-
шаркаш Никола Јо-
кић, крилни центар 
„Денвер нагетса“, 
а претходно „Мега 
лекса“, када се, уз 
остало, окитио ти-
тулом најкориснијег 
играча Јадранс-
ке лиге. Освајач је 
сребрне медаље на 
Олимпијским играма 
у Рију и признања за 
најбољег кошарка-
ша Србије, а другу 
годину узастопно, 
са ведетама попут 
Стефа Карија, Џејм-
са Хардена, Пола 
Џорџа, Јаниса Аде-

токумба или Леброна Џејмса, био је учесник Ол-стар су-
срета највећих звијезда НБА. Два пута је биран је у најбољу 
петорку НБА, а за14 минута и 33 секунде остварио је нај-
бржи трипл-дабл у историји најбоље кошаркашке лиге. У 

одмјеравању са „Атланта хоксима“ и „Јута џезом“ постигао 
је 47 поена, а тај рекорд каријере, ових дана, у сусрету са 
„Сакраменто кингсима“, увећао је на тешко достижних 50 
поена. Поред осталог проглашен је и за најбољег спорти-
сту америчке државе Колорадо за 2020. годину.

Р. Речевић

ЗАНИМЉИВОСТИ
***

Највећа брзина коју велика корњача може да постигне изно-
си четири и  по метра у минуту - 200 метара на сат.

***
Иако се зна да је парадајз богат витаминима А, Це, Бе1, а 
има и витамина Е, потом каротеном, знатним количинама 
минерала какви су манган, гвожђе, бакар, калијум, дјело-
вање његовог најзначајнијег елемента, антиоксиданса лико-
пена, долази до пуног изражаја тек када је парадајз добро 
укуван. 

***
Жирафе су дуго сматране животињама које немају гласа, 
баш као ни рибе, по којима је и настала изрека „Нијем као 
риба”. 

***
Велика рогата сова може да окреће главу за 270 степени.   
Гепард је једина мачка на свијету која не може да увуче 
канџе. 

1473. - Рођен Никола Копер-
ник, пољски научник.

1918. - Совјетски Централни 
комитет издао декрет о забра-
ни приватног власништва над 
земљом, водама и природним 
ресурсима.

1922. - У Загребу изашао први 
број листа “Борба”.

1959. - Велика Британија, Гр-
чка и Турска потписале спора-
зум о независности Кипра.

1960. – Рођен Момчило Баја-
гић Бајага, српски музичар.

1977. - Потписан југословенско-
румунски споразум о даљем 
заједничком коришћењу Дуна-
ва и изградњи хидроелектране 
Ђердап II.

1995. – Рођен Никола Јокић, 
српски кошаркаш.

2016. – Умро Умберто Еко, ита-
лијански писац. 
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Н  ВОДОРАВНО: 1. Садашњи, савремен, 9. Крагује-

вачка рок група, 10. Јело са роштиља, 12. Мате-
ријал за израду свијећа, 14. Дио псеће ноге, 15. 
Сочиво у двогледу, 17. Срећка, 18. Пето ћирилич-
но слово, 19. Друго име манастира Ресава, 21. Оз-
нака Новог Сада, 23. Навод, 24. Ознака пречника, 
25. Врста врбе, 27. Српско народно вијеће (скр.), 
28. Лична замјеница, 29. Вући, мамити, 31. Један 
шаховски завршетак, 32. Дијелови бициклистичке 
трке, 33. Старогерманско племе, 34. Узбуњивач. 

УСПРАВНО: 1. Малајско лудило, 2. Бивши рвач гр-
чко-римским стилом Горан, 3. Стручњак за ткање, 
4. Пети самогласник, 5. Евлија Ћелебија, 6. Тру-
пло, 7. Минерал са Авале, 8. Помије, 9. Подвода-
чице, 11. Купити робу, 13. Четвртаста канта, 16. 
Који припада рату, 20. Цјелокупан, 22. Пратња, 26. 
Носач, 28. Супругин отац, 30. Задах из уста (нар.), 
31. Кер, 33. Да (тал.), 35. Метар.

Р. Речевић

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ

Рјешење из прошлог броја: крајолик, срам, мозак, 
ввисак, Зола, анатом, Лаб, с, делиција, ти, ролер, 
н, изи, нос, пи, костим, сиц, Алтај, Чола, аерација. 

Ослушкује:
Радомир Речевић

ТРЕЋЕ УХО

ПОРИЈЕКЛО ВРСТА!  
Откуд код нас толико пуноглаваца?

Није ваљда да смо постали од жаба, 
а не од мајмуна. 

ОТВАРАЊЕ ОЧИЈУ 
Умијемо ми и да разумијемо.

Алкохол је добар за циркулацију, 
а највише за - циркузацију. 

НАРАВОУЧЕНИЈЕ 
Не одлажите оно што можете урадити данас.

Живот не траје сто година. 

ОНО ВРИЈЕМЕ 
Дилема више нема.

Најтачније је оно вријеме кад вам саопште да 
је пет до дванаест.

КОНТРА СМЈЕР 
Окренули смо ћурак наопако.

Информисање смо претворили у 
дезинформисање.

ЈОШ НЕШТО 
Да разјаснимо још нешто.

Само је са короном добро бити негативац. 

Сјећање: Никола Јокић, 
кошаркаш „Денвер нагетса“

ОДУШЕВЉАВА И 
АМЕРИКАНЦЕ  

ИЗЛОЖБЕ

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

СПОМЕН-КУЋА СТОЈАНОВИЋА 
Стална поставка

ГАЛЕРИЈА 
“СРЕТЕН СТОЈАНОВИЋ”
Изложба графика из фундуса 
Галерије “Сретен Стојановић”

Од 18. до 24. 02. 2021.
19:00 - “Једини излаз”-  
             психолошки трилер

КИНО “КОЗАРА”

Никола Јокић

Јокић у акцији  



Звање врхунског естрадног 
умјетника додијељено је музича-
рима Игору Паспаљу и Недиму 
Казићу. Шест естрадних радни-
ка добило је звање естрадног 
умјетника А категорије, а то су 
Мирјана Болтић, Бранислав Јак-
шић-Јакша, Предраг Миљато-
вић-Предо, Горан Кесар, Марко 
Бањац и Славко Радусин-Цаки. 
- Захваљујем се Удружењу “Ес-
трада” РС на овом признању. Је-
дино што могу да пожелим сви-
ма је да се што прије вратимо на 
посао. Музичари нарочито трпе 
посљедице пандемије, јер су за-
брањене свирке уживо - рекао је 
Паспаљ.
- Преко 40 година сам у музичким 
водама. За овај посао потребно 
је пуно рада и труда. Почео сам 
као аматер у културно-умјетнич-
ким друштвима у Приједору, а 
након тога и професионално. У 
посљедње вријеме свирам хар-
монику, а уз то клавир и клавија-

туре - додао је Казић.   
Ово су највећа признања која 
се додјељују у естрадној умјет-
ности, а за то су, како истичу у 
Удружењу “Естрада РС”, потреб-
не године рада и труда. Музича-
ри којима су додијељене, с пра-

вом представљају печат једног 
времена. 
- Ова процедура је спроведена 
на начин како је то Законом о ес-
традној дјелатности предвиђено. 

Удружење “Естрада РС” је но-
силац јавног овлаштења и има 
високо стручну комисију од 25 
чланова који врше номинације, 
а органи на крају доносе одлуку 
о поменутим својствима - појас-
нио је Рајко Леканић, секретар 

Удружења “Естрада” РС, којем је 
на овој свечаности уручена Пла-
кета за изузетне заслуге у про-
моцији и унапређењу естрадне 
умјетности. 

- Смисао додјеле ових признања 
је да величамо наше умјетнике. 
Ја одговорно тврдим да има сјај-
них естрадних радника, умјетни-
ка и извођача. Ово је први пут да 
то чинимо на један свечан начин. 
Идуће године уручење ових при-

знања биће организовано у не-
ком другом граду Српске, а план 
нам је да додијелимо награде 
и за најбољи албум, најбољу 
пјесму и слично - рекао је Миро-

слав Јањанин, предсједник овог 
удружења. 
Свечаности у Позоришту Прије-
дор присуствовао је и градона-
челник Далибор Павловић.
- Дошао сам да дам подршку на-
шим естрадним умјетницима и 

да честитам награђенима. И да 
ова пандемија прође што прије, 
како би они могли наставити са 
својим радом у нормалним усло-
вима - рекао је Павловић.

Удружење “Естрада РС” основа-
но је прије 16 година. Тренутно 
броји око 1.000 чланова, од којих 
је 620 лиценцираних, а до сада 
је додијељено 17 признања за 
врхунске естрадне умјетнике. 
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КултураКултура

У Приједору је потписан уговор о 
будућој сарадњи на реализацији 
овог програма. Тако ће наши та-
лентовани млади суграђани од 
14 до 20 година имати прилику 
да се представе на највећем 
дјечијем такмичењу овог типа у 
Европи.
- Ми ћемо трагати за најбољим 
пјевачима и најбољим плеса-
чима града Приједора. Сигуран 
сам да ћемо до 15. марта орга-
низовати аудицију у овом гра-
ду. Мислим да ћемо ове године 

имати рекордан број учесника. 
Наша екипа из Београда ће до-
лазити једном недјељно да врши 
обуку са одабраним учесницима 
из овог града. Након тога ће про-

грам “Ритам Европе” бити еми-
тован уживо на РТРС-у, тачније у 
септембру ове године - појаснио 
је Карадаревић. 
Уколико град Приједор побиједи, 

онда ће ТВ пренос бити из овог 
града, па би гледаоци могли да 
виде његове туристичке потен-
цијале. Дјеца ће пјевати на не-
ком од европских језика и тако 

ће имати прилику да се докажу и 
на интернационалној сцени. Ово 
је шанса за промоцију наше ом-
ладине, као и нашег града.
- То је наша мисија и визија. 
Овим ћемо показати оно што 
имамо најбоље у граду, а то су 
наша дјеца и омладина и оно 
што наш град има, природне 
љепоте којима Приједор распо-
лаже. Желимо да ових пар мје-
сеци до емитовања “Ритма Ев-
ропе”, угостимо људе који раде 
на овом програму. Да одаберемо 
најбоље од најбољих из нашег 
града, који ће нас представљати 
на еминентном такмичењу - ре-
као је Павловић.  
Побједници ће имати прилику, 
каже он, да путују у земљу коју 
су представљали. Ово такми-
чење осмишљено је као “Евро-
визија” за младе. Подршку дјеци 
и омладини Српске путем овог 
телевизијског формата дају и 
амбасадори земаља Европе, Ау-
стралије и Израела. 

М. Шодић 

НАЈВИША ЗВАЊА ЗА ОСАМ ЕСТРАДНИХ УМЈЕТНИКА  

ГРАД ПРИЈЕДОР ДИО МУЗИЧКОГ ТАКМИЧЕЊА “РИТАМ ЕВРОПЕ”
Дјеца из Приједора први 
пут ће имати прилику да 
се у програму “Ритам Ев-
ропе” представе на Ра-
дио-телевизији Републи-
ке Српске. Потврдили су 
то Далибор Павловић, 
градоначелник Приједо-
ра, и Игор Карадаревић, 
директор телевизијског 
програма “Ритам Европе”

М. Шодић 

У организацији Удру-
жења естрадних радника 
и умјетника Републике 
Српске, у Приједору су 
додијељена звања вр-
хунским естрадним 
умјетницима и естрадним 
умјетницима А категорије 

Рајку Леканићу Плакета за 
изузетне заслуге у промоцији и 
унапређењу естрадне умјетности

Паспаљ и Казић: 
Ово признање нам много значи 

Награђенима честитао 
градоначелник Далибор Павловић 



Овдје сам у својству тројке 
која представља пјесме 
Екатарине Велике, рекла је 
Тања Јовићевић, некадашњи 
придружени члан ове култне 
београдске групе, додaјући да 
је публика имала прилику да 

погледа и послуша позоришну 
поставу пјесама “Екатарине 
Велике”, као што су то некада 
радили прерано преминули 
Милан Младеновић, фронтмен 
ЕКВ, и клавијатуристкиња 
Маргита Стефановић Маги.  
- Била ми је част да будем дио 
те приче, као што сам била и 
дио старе Југе. То је било друго 
вријеме, снимала сам албуме, 
учествовала на турнејама, али 
увијек користим прилику да 
млађим генерацијама  покажем 
“живе” наступе, то увијек пије 
воде - рекла је Јовићевићева.
Луна Шкопеља, која у овој 
постави свира клавир, каже да 
скраћени  састав стандардног 
београдског бенда „Деца из 

воде”, публици жели приказати 
како су посљедњих година 
Милан и Маги изводили своје 
наступе.   
- Ја сам велики фан ЕКВ-а, 
њихова музика се дубоко 
слаже са мојим 

сензибилитетом и слушам их 
јако дуго. То је моја омиљена 
група са наших простора. 
Волим да одржавам ту причу и 
много ми је драго што то траје 
и што још увијек има доста 
заинтересованих за концерте - 
рекла је Шкопеља.
Зоран Младеновић, гитариста 
и пјевач, на концерту има 
улогу Милана Младеновића. 
Каже да је бенд „Деца из воде” 
осмишљен да би продужио 
сјећање на Милана и Маги и 
саму „Екатарину Велику”.
- Толико је лијепих прича из 
њихових пјесама могло да 
се научи, то су нумере које 
васпитавају. У данашње вријеме 
је све другачије. Сада се људи 
друже и забављају више преко 
Гугла, а некада се сва култура 
сводила на социјално дружење, 
добре текстове и добру музику, а 
то је „Екатарина Велика” имала - 
рекао је Младеновић.
Вече прије Валентинова, бенд 
“Деца из воде” и Тања Јовићевић 
одржали су концерт у Бања 
Луци. 

ТРАГИЧАН КРАЈ 
“Екатарина Велика” била је рок група из Београда и једна од 

најуспjешнијих и најутицајнијих на простору бивше Југославије. Изворни 
бенд су чинили гитариста и пјевач Милан Младеновић, клавијатуристкиња Маргита 
Стефановић и басиста Бојан Печар. ЕКВ је међу најутицајнијим екс-ју бендовима. 
Оно што се везује за ову групу је трагичан крај њихових чланова. Младеновић је у 
августу 1994. године, након наступа ЕКВ у Будви, пребачен у болницу. Умро је oд 
рака панкреаса 5. новембра 1994. у Београду. Маргита Стефановић, друга кључна 

особа ЕКВ-а, која је 
својевремено ломила 
многа мушка срца, 
посљедње недјеље 
живота провела 
је у београдском 
Центру за смештај 
бескућника, а умрла 
је 18. септембра 
2002. на београдској 
И н ф е к т и в н о ј 
клиници. Басиста 
Бојан Печар преминуо 
је 13. октобра 1998. 
године у Лондону од 
срчаног удара.  

(извор Википедиа) 
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Култура Култура

Приједорчани уживали уз познати трибјут бенд “Екатарине Велике”

“ДЕЦА ИЗ ВОДЕ” НА ДАН ЗАЉУБЉЕНИХ 

П. Ш.

ЕКВ трибјут бенд “Дјеца из воде”, у пратњи познатог вокала Тање Јовићевић, 
на Валентиново је одржао акустични концерт у Приједору 

Вече добре музике за љубитеље рока

Маргита Стефановић, 
мултиталентована музичарка

Милан Младеновић 

оставио неизбрисив траг
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ДруштвоДруштво

Aкo бистe сaд oтишли нa нeку 
oд бeнзинских пумпи у При-
jeдoру, литaр бeнзинa кoштao 
би oкo 1,85 КM, дизeлa 1,83 КM, 
a литaр aутo-плинa 1.10 КM. Нa 
нeким пумпaмa у БиХ циjeнa je 
вeћ прeшлa 2 КM. Из Групaциje 
зa прoмeт нaфтoм и нaфтним 
дeривaтимa рeкли су нaм дa je 
у пoсљeдњих пaр дaнa нa пум-
пaмa у Српскoj циjeнa гoривa 
пoрaслa у прoсjeку зa пeт фeнин-
гa, штo je у склaду сa пoвeћaњeм 
нaбaвних циjeнa, у прoсjeку, зa 
сeдaм фeнингa. 
- Oвo je нajвиши нивo циjeнe 
нaфтe у гoдину дaнa, oднoс-
нo 20. фeбруaрa 2020. гoдинe 
зaдњи пут je биo oвaj нивo брeнт 

нaфтe нa бeрзи, a тo je пeриoд 
приje пaндeмиje и глoбaлнe 
кризe изaзвaнe Кoвидoм-19. 
Зaтo сaдaшњи рaст циjeнa нa 
нeки нaчин мoжeмo пoсмaтрaти 
кao стaбилизaциjу eкoнoмских 
приликa и тржиштa. Бeз oбзирa 
нa рeстрикциje кoje су присутнe 
у EУ, a тичу сe пaндeмиje, вeли-
кe eкoнoмиje жeлe дa пoдстaк-
ну приврeдни рaст и нa тaкaв 
нaчин врaтe мaкрoeкoнoмскe 
пaрaмeтрe у стaњe приje пaндe-
миje - сaoпштeнo je из oвe групa-
циje.
У удружeњимa зa зaштиту 
пoтрoшaчa, с другe стрaнe, 
смaтрajу дa су oвa пoскупљeњa 
нeoпрaвдaнa. Питajу дистри-

бутeрe гдje су нeстaлe зaлихe, 
кoje би трeбaло дa сприjeчe 
oвaквe нaглe скoкoвe циjeнa.
- Кoд нaс je, изглeдa, тaквo 
стање дa свe штo рaфинeриja 
днeвнo oбрaди, тo се зa дaн и 
прoдa. Ондa сутрaдaн брoдoви 
мoрajу нaмjeнски сaмo зa БиХ 
и нaшу рaфинeриjу дa испoру-
чуjу нaфту. Шaлу нa стрaну, aли 
ситуaциja у кojoj сe нaлaзимo je 
врлo чуднa. Кaд je нa свjeтским 
бeрзaмa циjeнa бaрeлa пaдaлa, 
кoд нaс су циjeнe гoривa пaдaлe 
тeк нa други мjeсeц. И тo сe 
прaвдaлo зaлихaмa. Дaнaс, кao 
дa тих зaлихa вишe нeмa и нa 
пумпaмa видимo дa je циjeнa 
гoривa oтишлa гoрe - рeклa je 
Mурисa Maрић, изврши дирeктoр 
Удружeњa грaђaнa “ДOН”.
Сви су мислили дa je прoшлa гo-
динa билa тeшкa, aли свe су нaз-
нaкe дa ћe тaквa бити и oвa, кaжe 
Maрићeвa. Дoдaje дa би зaтo 
држaвa трeбaло дa стaнe изa 
грaђaнa и дa сприjeчи дивљaњe 
циjeнa. 
- Aкo сe oвaкo нaстaви, имaћeмo 
дoдaтнo исeљaвaњe стaнo-
виштвa. Онo ниje стaлo збoг 
пaндeмиje. Људи ћe oдaвдe дa 

oдлaзe глaвoм бeз oбзирa, jeр 
нeмa вишe услoвa зa живoт. To 
je пoрaжaвajућe. Циjeнe нaф-
тe утичу и нa циjeнe oстaлих 
прoизвoдa и услугa - нaвeлa je 
Maрићeвa.

Структурa циjeнa  je сљeдeћa. 
У jeднoj литри гoривa имaмo aк-
цизу oд 0.30 КM, тaксу зa путeвe 
0.15 КM, тaксa зa aутo-путeвe 
0.25 КM и ПДВ oд 17%. To je 
нeштo прeкo 1 КM, дoк oстaлo 
oтпaдa нa нaбaвну циjeну и 
мaржу. Maржa, кaжу пумпaџиje, 
нe учeствуje знaчajнo у циjeни, 
дoк нaбaвнa циjeнa зaвиси oд 
рaфинeриja из кojих сe гoривo 
нaбaвљa. У свaкoм случajу, 
дaљи рaст циjeнa je извjeстaн. 
Вoзaчи у шaли кaжу дa je њимa 
циjeнa истa, jeр иoнaкo сипajу зa 
20 мaрaкa. Па докле дођу, дођу.

Циjeнe гoривa, нaкoн пaдa и стaгнaциje у прoшлoj гoдини, крeнулe су 
узлaзнoм путaњoм. Дистрибутери пoскупљeњe правдају рaстом циjeнe 
бaрeлa нa свjeтским тржиштимa. Тo знaчи дa тeндeнциja рaстa и дaљe 
пoстojи, тe дa би нaс литaр гoривa мoгao ускoрo кoштaти двиje мaркe

З. Ј.

Куповина и продаја путем интер-
нета све је заступљенија у Босни и 
Херцеговини. Она има бројне пред-
ности и погодности. Прије свега, мо-
жете куповати у било које доба дана 
или ноћи. Цијене су приступачне, а 
чини се да је она у вријеме панде-
мије постала нарочито популарна, 
јер пружа могућност куповине без 
физичког контакта. Једна од пред-
ности је и брзина, јер све можете 
обавити за само неколико минута. 
Зато је електронска куповина мла-
дима посебно привлачна.
- Купујем често преко интернета, 
углавном обућу и одјећу. До сада 
нисам имала никаквих проблема. 
Лакше је и брже, не морам ићи у 
трговину и пробавати оно што ми 
се свиђа - рекла је једна Приједор-
чанка.
Ипак, без обзира на све предности, 
треба бити опрезан приликом елек-
тронске куповине, нарочито када 

се та куповина одвија преко друш-
твених мрежа. У Удружењу грађана 
«ДОН» кажу да им се у посљедње 
вријеме све чешће јављају грађани 
који су били жртве оваквих превара. 
Углавном се, како истиче, дешава 
да не добију оно што су наручили, 
већ сасвим други производ. С обзи-
ром да често није познато ко стоји 
иза страница на којима се роба про-
даје, жалбе преварених купаца су 
узалудне. 
- Јако је тешко вратити тај произ-
вод, јер немате некога коме ћете ре-
кламирати, немате фискални рачун. 
Зато увијек апелујемо да ако купује-
те преко интернета, провјерите ко 
то, заиста, продаје, има ли наве-
ден број телефона, е-маил адреса 
и слично. Ми смо имали  случајева 
када смо успјешно ријешили ове 
проблеме, мада је то веома тешко 
- каже Марићева.

Приједорски ватрогасци убу-
дуће ће као свој дан славити 
17. децембар, датум када је 
прије 41 годину Народни од-
бор тадашње општине Прије-
дор донио одлуку о оснивању 
професионалне ватрогасне 
јединице. Планирана је про-
мјена назива јединице, која 
би требало да се зове Тери-
торијална ватрогасно- спаси-
лачка јединица. О том датуму 
сачувана је и сва потребна 
документација, каже Небојша 
Миљуш, командир ТВЈ При-
једор, и додаје да је захтјев 
за промјеном датума обиље-
жавања дана Ватрогасне 
јединице упућен и градона-
челнику Приједора Далибору 
Павловићу који би о томе тре-
бао дати сагласност. 
- То је један од важнијих да-
тума за који смо се опредије-
лили да се убудуће слави 
као дан ове јединице - каже 
Миљуш. 
Очекује да би на наредној 
сједници Скупштине гра-
да, према раније упућеном 
приједлогу, требало да буде 
размотрена промјена нази-
ва Ватрогасне јединице. Све 
ватрогасне јединице морале 
су да се ускладе са Законом 
о заштити од пожара из 2019. 
године. Умјесто ТВЈ,  убудуће 
би требала да се зове Терито-
ријална ватрогасно-спасилач-
ка једница. Миљуш објашња-
ва да њихова функција одавно 
није само гашење пожара.
- Тај назив оправдава све што 
радимо. На крају крајева, није 
само заштита од пожара наш 

основни задатак него и зашти-
та грађанства од свих могућих 
елементарних непогода. Били 
смо свједоци недавног зе-
мљотреса који је и код нас на-
чинио поприличну штету, тако 
да смо и ту интервенисали. Ту 
је и заштита од поплава, хва-
тање змија, да не набрајам 
појединачно шта све радимо... 
- каже Миљуш. 
У међувремену у Ватрогасној 
једници увелико раде на подм-
лађивању кадрова. Старији 
одлазе у пензију, а с обуке до-
лазе млади. Ускоро ће, након 
што положе ватрогасни испит, 
бити ангажована четири мла-
да ватрогасца. ТВЈ Приједор 
је добро опремљена, али не-
достају им ауто-љестве. Ста-
ре, које су ту већ 50-так годи-
на, скоро да нису у функцији, 
а у Приједору је преко 250 
зграда на које се не може без 
ове опреме. Миљуш каже да 
тај проблем није нов, већ да га 

помиње посљедњих неколико 
година. Старе ауто-љестве је 
просто немогуће одржавати у 
исправном стању, јер резерв-
них дијелова нема.
- Развој града, као урбане 
средине, доградња стано-
ва, мањак паркинг простора 
... Све су то елементи који 
усложњавају акцију гашења, 
односно  спашавања, тако да 
морате имати спремну адек-
ватну опрему која ће моћи да 
приђе свим тим објектима. 
Неки говоре да је то возило 
јако скупо, међутим сваки 
спашен живот оправдава сва 
средства која се уложе и у 
опрему и у овакву јединицу - 
истиче Миљуш.
Територијална ватрогасна 
јединица тренутно има 44 
ватрогасца. Историја ватро-
гаства у Приједору датира од 
1830. године.

ЦИJEНE ГOРИВA 
У УЗЛAЗНOJ 
ПУTAЊИ

ОПРЕЗ ПРИЛИКОМ 
ИНТЕРНЕТ КУПОВИНЕ

Босна и Херцеговина једина је земља у региону која још 
нема посебан закон о електронској трговини. Интернет 
продаја у Српској уређена је у оквиру Закона о трговини

Б. Дакић М. З. 

Дан приједорских ватрогасаца убудуће 17. децембар

ПРОМЈЕНЕ И У НАЗИВУ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ 
ВАТРОГАСНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

Цијене горива диктирају 
и све остале цијене

Опрез приликом куповине преко интернета

Санирали посљедице земљотреса
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СпортСпорт

Oдбojкашицe “Вoждa” пo-
биjeдилe су eкипу “Бaл-
кaнe MП” 3:1 (пo сeтoвимa 
25:13, 26:28, 25:22, 25:10), 
у мeчу oсмoг кoлa Другe 
лигe Рeпубликe Српскe - 
Групa 1. Toкoм утaкмицe, 
oдбojкaшицe “Вoждa” су  
билe у вoдству и кoнтрo-
лисaлe рeзултaт. Jeдинo 
су у зaвршници другoг 
сeтa гoшћe из Mркoњић 
Грaдa успjeлe дa зaпри-
jeтe, aли нeдoвoљнo зa 
билo кaквo изнeнaђeње 
или прeoкрeт. Зa “Вoжд” 
су нaступилe: Mилaнa 
Гajaнoвић, Joвaнa Гajaнo-
вић, Вaњa Бaлтa, Сaрa 
Бaлтa, Кaтaринa Вукoвић, 
Maриja Чaвић, Љубицa 
Maндић, Кaтaринa Гaшић, 
Стeлa Maрaн, Никoлинa 
Majкић, Ивaнa Кoкaнoвић 

и Teoдoрa Шoрмaз. Нaрeд-
нoг викeндa “Вoжд” гoстуje 
код eкипе “Кoзaрe” из Грa-
дишкe. Слaвилe су и пиo-
ниркe “Вoждa“, oствaрив-

ши убjeдљиву пoбjeду oд 
3:0 нa гoстoвaњу кoд OК 
„Пливa“. Oвoм побједом 
пиoнирскa сeлeкциja oвoг 
клубa oбeзбиjeдилa je 
плaсмaн у други круг тaк-
мичeњa мeђу шeснaeст 
нajбoљих eкипa у РС. У 
oвoм сусрeту, бoje “Вo-
ждa” брaнилe су: Maриja 
Чaвић, Teoдoрa Шoр-
мaз, Mихaeлa Лукић, Aнa 
Дejaнoвић, Дoрис Пeкиja, 
Maрицa Цвиjић, Taмaрa 
Aдaмoвић, Mилaнa Груjић, 
Taтjaнa Рeпaић, Вaлeн-
тинa Рeпaић, Aнђeлa 
Грaчaнин и Сoфиja Toпић. 
Tрeбa нaпoмeнути дa су 

oбјe сeлeкциje Клубa зa-
биљeжилe дeвeт узaстoп-
них пoбjeдa нaкoн нeштo 
лoшиjeг стaртa тaкмичaр-
скe сeзoнe.

OДЛИЧAН ВИКEНД ЗA 
OДБOJКAШИЦE “ВOЖДA” 

Taкмичeњe у Другoj лиги РС нaстaвље-
но је oвoг викeндa, a први прoтивник ОК 
„Приједор“ био је бaњaлучки “Бoрaц”. 
Меч су добиле Бањалучанке, резулта-
том 0:3, по сетовима 22:25, 11:25, 22:25. 
У OК “Приjeдoр” кaжу дa нe oчeкуjу нeки 
знaчajниjи рeзултaт ове године, jeр 
им je игрaчки кaдaр у знaчajнoj мjeри 
oслaбљeн у oднoсу нa прoшлу сeзoну.
- Пунo дjeвojaкa oтишлo je дa студирa 
и тaкo су зaвршилe игрaчку кaриjeру у 
нaшeм клубу. Игрaћe у нeким другим 
клубoвимa, a нeкe ћe, нaжaлoст, нaпусти-
ти oдбojку. Aли тo je живoт. Mи спрeмaмo 
дjeвojчицe, кoje би тeк крoз нeкe двиje - 
три гoдинe мoглe нaпрaвити бoљи рeзул-
тaт - кaжe трeнeр Влaдo Вукoвић.
У oвoм клубу oкрeнути су кa будућнo-

сти и шaнсу видe упрaвo у ствaрaњу 
нoвe гeнeрaциje игрaчицa. Meђутим, oнo 
штo oптeрeћуje гoтoвo свe клубoвe у 
скoрo свим спoртoвимa jeстe нeдoстaтaк 
финaнсиjских срeдстaвa. Бeз тoгa je тeш-
кo причaти o рeзултaтимa, бeз oбзирa нa 
сaв улoжeни рaд и труд. 
- Клубoви кojи имajу сигурнo финaнси-
рaњe, мoгу дa рaчунajу нa рeзултaт. Moгу 
дa циљajу нeки виши рaнг и дa сe квa-
литeтнo бaвe спoртoм. Нa aмaтeрскoм 
нивoу ниje рeaлнo oчeкивaти нeкe вeли-
кe рeзултaтe. Aли je вeликa ствaр дa oвa 
дjeцa, a нa сву срeћу имaмo их дoстa, 
мoгу дa сe бaвe спoртoм. Нaрoчитo у 
oвaквoм врeмeну, кaд су спутaни сa свих 
стрaнa, oвo им je oдличaн oдушaк - нaвeo 
je Вукoвић. 

OК “Приjeдoр”  
У НAСTAВAК СEЗOНE 

ПРOTИВ “БOРЦA”

КMФ “Приjeдoр“ дoживиo 
je тeжaк пoрaз у 11. кoлу 
Првe лигe РС. Нaимe, нa 
гoстoвaњу у Бањaлуци, 
eкипa „Бoрцa“ слaвилa 
je сa 8:1. У приjедoр-
скoj eкипи сматраjу дa 
oвo трeбa дa им будe 
oпoмeнa, jeр су први диo 
сeзoнe зaвршили кao 
чeтврти нa тaбeли. Meђу-
тим, у нaстaвку Шампи-
оната ствaри су сe мaлo 
зaкoмпликoвaлe, пa су 
oствaрили jeдну пoбjeду 
и дoживjeли три пoрaзa. 
Пaд фoрмe пoстojи, aли 
из „Приjeдoрa“ пoручуjу 
дa сe нe прeдajу и дa je aтмoсфeрa нa врхунскoм нивoу. 
- Jeднo je jaснo: трeбaли и мoрaли смo бoљe, aли oвa eкипa сe никaдa нe прeдaje. 
Уопште нe сумњaмo у oпстaнaк у Лиги. Треба да збиjeмo рeдoвe и у oвa три кoлa 
дo крaja сeзoнe уђeмo сa циљeм дa пoкушaмo дaти свe oд сeбe, нaпрaвимo чудo, и 
пoкушaмo дa дoђeмo дo тoг чeтвртoг мjeстa нa тaбeли. Mи тo мoжeмo уз жeљу, рaд, 
знoj и труд свих нaс у Клубу - пoручуjу приjeдoрски футсaлeри.
Приликa зa пoпрaвни дoлaзи вeћ у пeтaк, кaд нa дoмaћeм пaркeту у  12. кoлу дoчeкуjу 
eкипу КMФ “Брчкo Здрaвљe”.

Футсaл: 
ПOРAЗ OД “БOРЦA” OПOMEНA

Прoтeклoг викeндa у 
Бeoгрaду je oдржaн 54. 
“Бeли крoс”, нa кojeм су 
нaступилe и aтлeтичaркe AК 
“Приjeдoр” Сaрa Дeшић и 
Aнaстaсиja Удoвичић. Oбje 
су нaступилe у кoнкурeнциjи 
млaђих jуниoрки, у трци нa 
3.000 мeтaрa. Дeшићeвa je 
зaузeлa трeћe мjeстo, дoк je 
Удoвичићeвa билa чeтвртa. 
Tрeбa  пoмeнути дa су услoви 
зa трчaњe били изузeтнo 
тeшки, jeр je тeмпeрaтурa 
билa испoд нулe. Oргa-
низaтoр oвe трaдициoнaлнe 
тркe биo je Aтлeтски клуб “21. 
мaj”.

AК “Приjeдoр” 
ДEШИЋEВA TРEЋA, A УДOВИЧИЋEВA 

ЧETВРTA У БEOГРAДУ

У Приjeдoру je прoтeклoг викeндa 
oдигрaн дeрби мeч Прeмиjeр лигe 
БиХ зa стoнoтeнисeркe измeђу СTК 
“Приjeдoр” и трeнутнo првoплaсирaнe 
eкипe Стoнoтeнискoг клубa “Aлaџa” 
из Сaрajeвa. Биo je тo изузeтнo квa-
литeтaн сусрeт, aли нa крajу су гoшћe 
слaвилe рeзултaтoм 4:2. Рeзултaт сe, 
глeдaнo пo пaртиjaмa, крeтao oвaкo: 
Гњaтић Maриja - Бушaтлић Бeлмa 0:3, 
Tимaрaц Дaниeлa - Хaсeчић Aлeмкa 
1:3, Вeлaулa Mиљaнa - Meшeтoвић 
Хaрисa 3:2, Вeлaулa /Гњaић - Бушaт-
лић/Хaсeчић 1:3, Гњaтић Maриja - 
Хaсeчић Aлeмкa 3:0, Вeлaулa Mиљaнa 
- Бушaтлић Бeлмa 0:3. У нaрeднoм кoлу 
приjeдoрскe стoнoтeнисeркe гoстуjу у 
Tузли гдje игрajу мeч прoтив Стoнoтe-
нискoг клубa “Крeкa”.

ПРИJEДOРСКE СTOНOTEНИСEРКE 
ИЗГУБИЛE У ДEРБИJУ ПРEMИJEР ЛИГE БиХ

У Вeликoj Клaдуши прoтeклoг ви-
кeндa oдржaн je Кaрaтe турнир 
"Клaдушa oпeн 2021", нa кojeм je 
учeствoвaлo прeкo 200 спoртистa 
из 19 клубoвa. У oвoj кoнкурeнциjи 
нaшли су сe и кaрaтисти приjeдoр-
скoг “Шoдaнa”, при тoм oствaривши 
oдличнe рeзултaтe. Taкo су злaтнe 
мeдaљe oсвojили Стрaхињa Mрђa, 
Сeргej Нoвaкoвић и Никoлa Узeлaц. 
Срeбрни je биo Дaмир Бурнић, дoк 
су брoнзaнe мeдaљe oсвojили Зoрa 
Mрђa и Зoрaн Вaсиљeвић. Eкипa 
“Шoдaнa” трeбaлa je дa нaступи и 
нa вeликoм кaрaтe турниру у Tузли, 
мeђутим, збoг тeхничких рaзлoгa 
нису oтпутoвaли нa oвaj спoртски 
дoгaђaj.

КК “Шoдaн” 
ШEСТ МEДAЉA У ВEЛИКOJ КЛAДУШИ

Сениорке «Вожда»

Јуниорке “Вожда»

Припремио: З. Јелић 
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ЗдрављеЗдравље

Медицински часопис “Лан-
сет” објавио је збирне ре-
зултате студија о посље-
дицама вируса корона, а 
текст наводи и симптоме 
које излијечени од вируса 
корона осјећају недјеља-
ма, па и мјесецима по 
изљечењу. “Лансет” наво-
ди укупно девет симпто-
ма код испитаника који 
су имали средње тешку 
и тешку клиничку слику, 
те су многи од њих и хо-
спитализовани. Како се у 
студији наводи, три чет-
вртине њих имало је нај-
мање један од сљедећих 
наведених симптома чак и 
шест мјесеци након акут-
не фазе болести. Чак 26 
одсто испитаника имало 
је проблеме са спавањем, 
несаницу или потешкоће 
да заспи, што је озбиљан 
проблем јер је добар и ре-
дован сан један од кључ-

них начина да се тијело 
опорави, а ови дугорочни 
симптоми ометају и успо-
равају опоравак, преноси 
Блиц. Надаље, депресију 
и анксиозност пријавило је 
23 одсто испитаника. 
“Ово су честе посљедице 
хроничних болести, јер 
особа има утисак да ју је 
тијело издало, да не може 
да предвиди шта ће се 
даље догодити, нити да 
препозна сопствени орга-
низам. То изазива анксиоз-
ност, лошу концентрацију, 
проблеме са спавањем, 
ноћне море и бриге. Бо-
лест нас често изолује и од 
нашег система подршке, 
па се са овим осећањима 
носимо сами. Анксиозност 
у тежим облицима може 
да води и у нападе пани-
ке”, каже Теса Милер, ау-
торка књиге “Оно што те 
не убије”.

Девет одсто испитаника 
пријавило је болове у згло-
бовима, што је честа поја-
ва код упалних процеса у 
тјелу.
“Упале нападају ткиво 
зглобова, изазивају от-
ицање, скупљање течно-
сти, оштећење мишића и 
друге проблеме”, објаснио 
је ортопедски хирург др 
Кристофер Траверс. 
Студија је обухватила и 
до сада познате симптоме 
попут слабости мишића, 
брзог замарања, плитког 
даха, губитка чула мири-
са и укуса, као и опадање 
косе. Међутим, три горе-
наведена симптома су се 
издвојила у тексту као по-
себно интересантни јер их 
до сада није пријављива-
ло много људи.

Глас Српске

Прележали сте корону и 
помислили да су све бри-
ге за вама, а онда сте от-
крили да вам коса јако и 
незаустављиво опада. Ако 
сте се суочили са оваквом 
ситуацијом и страхујете, 
јер вам коса опада у пра-
меновима, шта треба да 
учините откривају вам 
љекари са ДокТок плат-
форме. Трећина пације-
ната који су прележали 
Ковид-19 инфекцију прија-
вило је да су примијетили 
значајно опадање косе, 
чак и неколико мјесеци на-
кон инфекције, док преко 
половине тврди да је до-
шло до промјене у изгледу 
и квалитету њихове косе. 
Опадање косе након ин-
фекције коронавирусом се 
одиграва по принципу Те-
логеног ефлувијума, када 
коса одједном креће да 
опада, углавном у праме-
новима, а то најчешће при-
мјећујемо након туширања 
или током чешљања. За 
овај тип опадања косе у 
праменовима углавном 
се везује стресни догађај, 

након чега, најчешће два 
до три мјесеца, долази до 
примјетног губитка косе. 
Вјерује се да су стрес цје-
локупног организма, али 
и борба организма са ин-
фекцијом, као и темпера-
тура основни разлози због 
којих долази до ове појаве. 
У нормалним околностима 
дневно изгубимо 50-100 
длака и то се сматра фи-
зиолошким. Све преко 
тога указује да је дошло 
до патолошког опадања 
косе. Уколико примијетите 
да је број длака које днев-
но губите све већи сваког 
дана, примјећујете печате 
без косе, имате црвенило 
или иритацију на поглави-
ни, право је време да по-
сетите свог дерматолога. 
Иако је тежак губитак косе 
након Ковид инфекције 
заступљен у малом про-
центу, већина случајева 
се класификују као лаки 
или средњи који спонтано 
прођу након шест до девет 
мјесеци, а коса се полако 
враћа у првобитно стање, 
не треба занемарити ово 

стање. Не треба забо-
равити да постоји много 
других органских разлога 
зашто коса може да опа-
да, од хормонских дизба-
ланса, преко нутритивних 
дефицита, до разних хро-
ничних болести и стања. 
Управо због тога ваш ље-
кар мора да искључи све 
ове разлоге и да вам да 
адекватну општу или ло-
калну терапију. Како бисте 
спријечили или ублажили 
опадање косе након Ковид 
инфекције, прво је битно 
да пратите своју косу на 
дневном нивоу. Избјега-
вајте ношење гумица за 
косу и прављење крутих 
фризура, најбоље је косу 
везати лаганом шналом 
или је оставити да сло-
бодно пада. Избјегавајте 
било коју врсту агресив-
ног стилизовања, која по-
дразумијева повлачење и 
чупање косе, али и преко-
мјерну употребу топлоте. 
Користите шампоне који 
у себи садрже комплексе 
за регенерацију и подсти-
цање раста косе. Важно 
је да једете храну која је 
богата витаминима и ми-
нералима, а посебно су 
значајни витамин Д, цинк, 
аминокиселине, биотин, 
комплекс Б витамина, 
омега 3 масне киселине. 
Уколико знате да је ваша 
исхрана у овим микрону-
тритијентима дефицитар-
на, можете користити и 
суплементацију у договору 
са вашим лекаром. Маса-
жа тjемена уљима на бази 
рицинуса може да помогне 
регенерацију, али и квали-
тет косе.

Lepota i zdravlje

Навике и стил живота ути-
чу на цијели организам па 
тако и на највећи орган, а 
то је кожа. Уколико су оне 
лоше, јавиће се проблеми. 

- Брза храна повећава 
ниво шећера у крви веома 
брзо те узрокује повећање 
нивоа инзулина у крви, а 
то индиректно доводи до 
настанка приштића. 

- Пушење цигарета не 
само да смањује циркула-
цију у кожи него повећава 
ризик од директног утицаја 
токсина на кожу и крв.

- Туширање врућом водом 
можда дјелује релакси-
рајуће, али може значајно 
оштетити површински слој 
коже.

- Конзумирање алкохола 
дехидрира кожу и уклања 
њена природна уља.

- Кориштење прљавих чет-
кица за шминку узрокује 
акне и бактеријске инфек-
ције.

- Мањак сна доводи до 
стреса, а то резултира ак-
нама па чак и псоријазом.

- Истискање приштића 
њихов садржај може само 
дубље гурнути, због чега 
бактерије завршавају 
дубље у порама узрокујући 
инфекцију. То погоршава 
акне, а чак може довести 
до настанка ожиљака.

- Чести телефонски раз-
говори, односно при-
слањање мобитела на 

кожу може резултирати 
појавом акни без обзира 
да ли је уређај чист или не.

- Спавање са шминком 
на лицу је честа грешка, 
али треба имати на уму 
да шминка затвара поре и 
изазива негативна стања 
коже.

klix.ba

Изрека да једна јабука 
дневно чува здравље није 
без основа. Стручњаци 
су анализирали хемијски 
састав ове воћке и утвр-
дили да су њене фитохе-
микалије средство против 
најмање три врсте кар-
цинома - плућа, дебелог 
цријева и јетре. Посебна 
студија показала је да они 
који једу пет или више ја-
бука седмично имају здра-
вија плућа од оних који их 
једу мање или их уопште 
не једу. Јабуке су здраве и 
зато што олакшавају про-
баву, а садрже и корисне 
материје које стимулишу 
имуни систем. Ово воће 
обилује многобројним ви-
таминима и минералима, 
јабуковом, лимунском, 
мрављом киселином и 
природан је извор угље-
них хидрата. Пектин или 

воћни желе јабуке ефикас-
но апсорбује воду и ток-
сичне материје у цревима. 
На тај начин јабука елими-
нише отрове из организма. 
Ако се једе у комбинацији 
са другом храном, процес 
разградње може да траје 
неколико сати, тако да је 
савјет да се јабука поједе 
пола сата прије оброка 
или неколико сати послије. 
Здравствене доброби-
ти јабуке су многобројне. 
Значајна је и због тога што 
спречава развој срчаних 
болести, регулише шећер 
у крви, побољшава вид и 
крвну слику, снижава при-
тисак и спречава губитак 
тонуса мишића. Јабука 
средње величине садржи 

4,4 грама 
в л а к а н а . 
Ако се огули 
кора остаје 
свега 2,1 
грама ових 
з н а ч а ј н и х 

х р а н љ и в и х 
материја. То 

је разлог зашто 
је препоручљиво 

да се једе неољуш-
тена јабука. Студија 

спроведена на универзи-
тету Корнел, показала је 
да једињење познато по 
имену терпен, које се на-
лази у кори јабуке, може 
да спријечи или убије по-
стојеће ћелије рака у ла-
бораторијским условима. 
У практичној примјени у ту 
сврху може да послужи чај 
од коре јабуке. Потребно 
је шака коре, од три до че-
тири шоље воде, пола ка-
шичице цимета, једна ка-
шика меда и једна кашика 
лимуновог сока. У посуду 
ставите све састојке, осим 
меда, и кухајте око 15 ми-
нута. Проциједите, додајте 
мед и уживајте у савршено 
здравом напитку.

(Вечерње новости)

Опадање косе након короне - 
ево шта вам је чинити

Јабуке чувају плућа 
и јачају имунитет

Навике које негативно 
утичу на кожу

Три чудна 
сигнала могу 
да покажу 
да сте 
прележали 
корону



                          
                          
                       ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА  ДОМ ЗДРАВЉА ПРИЈЕДОР 

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е 

 О СИСТЕМАТСКОМ ПРЕГЛЕДУ ДЈЕЦЕ ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
 

Распоред систематских прегледа дјеце за упис у први разред основне школе за школску 2021/22. годину 

Р.бр Школа 
Датум Вријеме и мјесто прегледа  Мјесто прегледа 

од до 

1. ОШ " Петар Кочић" 01.03.2021. 05.03.2021. 
10-11h-лабораторијски налази 
10-14h-стоматолошки преглед и преглед педијатра 

Централни објекат Дома здравља, амб. 44,  
II спрат, БОЧНИ УЛАЗ (пожарне степенице) 

2. ОШ "Јован Цвијић" 01.03.2021. 05.03.2021. 
10-11h-лабораторијски налази 
10-14h-стоматолошки преглед и преглед педијатра 

Централни објекат Дома здравља, амб. 44,  
II спрат, БОЧНИ УЛАЗ (пожарне степенице) 

3. ОШ "Десанка Максимовић" 08.03.2021. 12.03.2021. 
10-11h-лабораторијски налази 
10-14h-стоматолошки преглед и преглед педијатра 

Централни објекат Дома здравља, амб. 44,  
II спрат, БОЧНИ УЛАЗ (пожарне степенице) 

4. ОШ "Ћирило и Методије" 08.03.2021. 12.03.2021. 
10-11h-лабораторијски налази 
10-14h-стоматолошки преглед и преглед педијатра 

Централни објекат Дома здравља, амб. 44,  
II спрат, БОЧНИ УЛАЗ (пожарне степенице) 

5. ОШ "Доситеј Обрадовић" 15.03.2021. 19.03.2021. 
10-11h-лабораторијски налази 
10-14h-стоматолошки преглед и преглед педијатра 

Централни објекат Дома здравља, амб. 44,  
II спрат, БОЧНИ УЛАЗ (пожарне степенице) 

6. ОШ "Бранко Радичевић" 15.03.2021. 19.03.2021. 
10-11h-лабораторијски налази 
10-14h-стоматолошки преглед и преглед педијатра 

Централни објекат Дома здравља, амб. 44,  
II спрат, БОЧНИ УЛАЗ (пожарне степенице) 

7. ОШ "Бранко Ћопић" 22.03.2021. 26.03.2021. 
10-11h-лабораторијски налази 
10-14h-стоматолошки преглед и преглед педијатра 

Централни објекат Дома здравља, амб. 44,  
II спрат, БОЧНИ УЛАЗ (пожарне степенице) 

8. ОШ "П. Петровић Његош" 22.03.2021. 26.03.2021. 
10-11h-лабораторијски налази 
10-14h-стоматолошки преглед и преглед педијатра 

Централни објекат Дома здравља, амб. 44,  
II спрат, БОЧНИ УЛАЗ (пожарне степенице) 

9. ОШ "Младен Стојановић" 29.03.2021. 29.03.2021. 
10-11h-лабораторијски налази 
10-14h-стоматолошки преглед и преглед педијатра 

Централни објекат Дома здравља, амб. 44,  
II спрат, БОЧНИ УЛАЗ (пожарне степенице) 

10. ОШ "Козарац"  30.03.2021. 30.03.2021. 
10-11h-лабораторијски налази 
10-14h-стоматолошки преглед и преглед педијатра 

Централни објекат Дома здравља, амб. 44,  
II спрат, БОЧНИ УЛАЗ (пожарне степенице) 

11. ОШ "Вук Караџић" 31.03.2021. 01.04.2021. 
09h- лабораторијски налази и стоматолошки 
преглед; 10-15h преглед педијатра 

Педијатријска амбуланта у Омарској 

12. ОШ "Јован Дучић" 31.03.2021. 01.04.2021. 
09h- лабораторијски налази и стоматолошки 
преглед ; 10-15h преглед педијатра Педијатријска амбуланта у Омарској 

13. ДОПУНСКИ ПРЕГЛЕДИ 23.08.2021. 27.08.2021. 
10h - стоматолошки преглед и лабораторијски 
налази; 11-15h преглед педијатра 

Педијатријска амбуланта у Приједору -
објекат Медицине рада 

Систематски преглед дјеце регистроване у педијатријској амбуланти "HANNAH" обављаће се у поменутој амбуланти 

 Обавјештавамо родитеље: 

 Да закажу дјецу за систематски преглед на телефон 052/231-295 ако је дијете регистровано код изабраног педијатра у Дому здравља Приједор, 
 Да обавезно донесу здравствену књижицу дјетета, податке о вакцинама, као и друге податке од значаја за увид у здравствено стање дјеце, 
 Да се придржавају распореда систематских прегледа и мјеста прегледа који су прилагођени тренутној епидемиолошкој ситуацији, 
 Да у пратњи дјетета буде само једна особа (родитељ/старатељ) уз обавезно придржавање прописаних епидемиолошких мјера (заштитне маске, 

физичка дистанца, дезинфекција).                                                                               Д и р е к т о р и ц а 
                                                                       Прим. др Славица Поповић, спец. педијатрије 
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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!!!

Сјећање

МОМИР БЕРА

Већ десет година ништа није испунило 
празнину за тобом. Фалиш нам као отац, 
супруг, брат, ујак, стриц ..., ал` у посљедње вријеме највише нам 
фалиш као дједа.

 Остасмо те жељни, твоји најмилији 14811

Дана 20.02.2021. навршава се година 
дана откад није са нама наш

ДУШАН СЕЛАК
(1953 - 2020)

С љубављу и поштовањем, чуваћемо те у нашим срцима.
Супруга Нада и сестра Душанка са породицом

14813
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Дана 10.02.2021. у 22. години живота 
преминуо је наш драги и вољени син и брат

МИЛАН ПОПОВИЋ
У суботу, 20.02.2021. дајемо седмодневни 
помен на гробљу у Цикотама.
Постоји љубав коју смрт не прекида и 
туга коју вријеме не лијечи.
Ожалошћени: мајка Свјетлана, отац 
Драган, сестре Радмила са породицом 
и Божидарка, деда Маринко, тетка 
Сњежана и тетак Славко са дјецом 
Миладином и Младеном 14815

Дана 20.02.2021. навршава се 40 
претужних дана од смрти нашег драгог 

мужа, оца, дједа и прадједа

СТЕВЕ МАЦУРЕ
(1938 - 2021)

Тога дана, у 11 часова, посјетићемо 
његову вјечну кућу и запалити свијеће, 
уз тужно сјећање на његов лик, доброту 
и врлине. Туга и бол не могу те вратити, 
али сјећање на тебе ће вјечно трајати.
Твоји: супруга Божица, кћерка Мирјана, 
зет Драган, унуци: Владимир, Младен, 
Вера и праунук Кристијан. 14809

Дана 20.02.2021. навршава се 40 тужних 
дана од смрти драгог

САВАН РУЊО
(1940 - 2021)

У суботу, 20.02.2021. у 10,30 часова даје-
мо четрдесетодневни помен на Градском 
православном гробљу у Приједору.

Увијек ћемо те се радо сјећати и чувати од заборава.
Његови најмилији 14820

Тужно сјећање на драгог супруга и оца

СЛОБОДАНА 
ДОЈЧИНОВИЋА

(23.02.2009 - 23.02.2021)

С љубављу и поштовањем.
Супруга Милка, син Небојша и кћерка Ивана са породицом

14821

Дана 20.02.2021. 
навршава се пет 

година од смрти оца и 
дједа

СТЕВЕ 
(Ђорђа) 
ВРАПЦА

С поштовањем

Синови: Слободан, Раде и Миленко 
са породицама

14812

Дана 19.02.2021. 
навршава се година 
дана од смрти мога 

супруга и оца

БАЈО (Драго) 
ВУКОЈЕВИЋ
(1957 - 2020)

Година прође, а празнина, туга и сјећање 
остају вјечно. Почивај у миру.
Супруга Милева, син Ведран, унук Виктор, 
унука Катарина и снаха Ирена

14824

Дана 21.02.2021. 
навршава се тринаест 
година од смрти наше 
мајке, баке и прабаке

МИТРА МАРТИЋ
(1936 - 2008)

Вријеме пролази, а бол и туга остају. Вјечно 
ћемо те вољети и чувати у нашим срцима.
Твоји најмилији: син Лука, кћерке: Славица, 
Бранка и Зора са породицама

14810

Дана 19.02.2021. навр-
шава се пет година од 
када нас је напустио 
велики животни борац, 
наша драга

ЉУБИЦА 
(Станише) 
ЈАЊИЋ

(23.02.1946 - 19.02.2016)

Вријеме и године пролазе, а успомене све 
више надолазе. Наша непролазна љубав не 
допушта да нестанеш без трага, мајко драга. 
Твоји синови Дражен и Дарко и унук Никола

14825

Дана 19.02.2021. навршава се година 
дана од смрти наше драге

ЉИЉАНЕ ЈАЊИЋ

Твој насмијани лик, твоју племенитост и 
доброту никад нећемо заборавити.
Твој брат Зоран, сестра Зорица, снаха Божица, зет Дражен, 
Милан, Дејан и Николина. 14818

Дана 19.02.2021. 
навршава се тужна 

година од када није са 
нама наша вољена

ЉИЉАНА 
ЈАЊИЋ

Увијек и заувијек си у нашим срцима и 
мислима.
Волимо те!
Мајка Здравка, отац Драгоја и сестра Биљана

14818

Дана 19.02.2021. 
навршава се тужна 
година од када нас 
је напустила наша 

вољена

ЉИЉАНА 
ЈАЊИЋ

Увијек ћемо те вољети!
Ујна Рада, браћа Дражен и Дарко, снаха 
Весна, твоји дјечаци: Марко, Виктор, Алекса 
и Јован.

14818

Сјећање на

ЉИЉАНУ ЈАЊИЋ
С љубављу и 
поштовањем

Стриц Чедо
14818

Данас је 19.02.2021. 
тужна година од смрти 
моје драге другарице

ЉИЉЕ ЈАЊИЋ
Можда ... бол и туга 
никад не престају и неће.
Твоја Дана

14808

Дана 22.02.2021. навршава 
се шест година од када нас 

је напустила наша драга

Ваша кћерка Драгана, унук Давид, Нено и Мира са породицом

14827

ДУШАНКА (Стеве) 
ЧАЂО 

Рођ. Делић
(1947 - 2015)

МИЛУТИН ЧАЂО
(1947 - 2015)

In memoriam

С љубављу те се сјећамо, по 
доброти памтимо, с поносом 

помињемо

Драги оче, поносна сам што 
сам те имала, а тужна, јер 

сам те изгубила.

Дана 19.02.2021. 
навршава се година 
дана од смрти наше 

драге колегинице

ЉИЉАНЕ 
ЈАЊИЋ

Остаћеш упамћена по својој доброти, 
позитивности и другарству. 
Колеге: Виолета, Александра и Нешо.

(001)

ОГЛАШАВАЈТЕ
У КОЗАРСКОМ

ВЈЕСНИКУ
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Дана 17.02.2021. навршиле су се двије тужне 
године од смрти

СТЕВО (Стеве) УНИЈАТ БРАЦО
(1948 - 2019)

С љубављу и поштовањем, вјечно ћемо те 
чувати и носити у нашим срцима и мислима.

Ожалошћена породица
14819

Дана 16.02.2021. године у 64. години 
живота престало је да куца срце 

нашег вољеног

МИЛЕНКА (Владимир) 
ГОРОНИЋА БАТЕ

(1.1.1957 - 16.2.2021)
Поносни смо што смо те имали.
С љубављу и поштовањем, вољеном 
мужу, најбољем тати и деди.
Твоји ожалошћени: супруга Бора, 
кћерка Жељка, зет Бојан, унука 
Емануела и унук Виктор 17/20

Дана 16.02.2021. године преминуо је 
наш вољени брат и ујак

МИЛЕНКО ГОРОНИЋ
(1957 - 2021)

Посљедњи поздрав вољеном брату 
Бати од сестара Љиљане и Биљане 
са дјецом

14823

Дана 20.02.2021. у 11 часова на 
Православном гробљу одржат ћемо 
четрдесетодневни помен нашем 

драгом сину, оцу и супругу

ЗДРАВКУ ОСТОЈИЋУ
(11.10.1955 - 15.01.2021)

У тишини вјечног мира, нека те прати 
наша љубав, мисли и сјећања. Нека 
те бог чува у свом загрљају, а ми 
ћемо у нашим срцима.
Твоји: мајка Нада, кћерка Деа и 
супруга Драгица 12/21

Вјечни поздрав

ЗДРАВКО ОСТОЈИЋ МАКС

Од другова из Градске управе.

Дуле, Млађо, Бошкић, Гоги, Зека и 
Милован

14822

Посљедњи поздрав

ЗДРАВКО 
ОСТОЈИЋ

Од кумова Радојка, 
Зоран, Маргарета и 
Светлана Тркуља.

12/21

Посљедњи поздрав

ЗДРАВКО 
ОСТОЈИЋ

Од комшија и пријатеља 
Вјекослава и Сњежане 
Бојић са породицом

12/21

ЗОРАН 
ОСТОЈИЋ

(20.02.2019.)

Плач без суза тешко боли!
То је она туга која никад не прође, него остане 
као печат на оно што је било и што никад 
проћи неће ... Не може се ни исплакати, ни 
заборавити, а живјети се мора ...

Твоји Стефан, Душица и Маки 14817

ЗОРАН 
ОСТОЈИЋ

(20.02.2019.)

Прелети, бесконачности,
И победи време и машту,
Пронађи нове светове и изаткај им небо...

Вања и Драгица
14817

Дана 20.02.2021. 
навршавају се двије 
године од смрти мога 

брата

ЗОРАНА 
ОСТОЈИЋА
(1958 - 2019)

Вријеме које је прошло, није умањило тугу и 
сјећање на тебе.

Твоји: брат Драган и снаха Дубравка
14814

Дана 23.02.2019. тог кобног дана са страхом, 
невјерицом, болом у срцу и тугом растадосмо се од 

свог јединог сина

МЛАДЕН (Вукашин) КОВАЧЕВИЋ
(1956 - 2019)

Анђеле мој, поносу мој, осјети мајка кад тихо по кући 
ходаш и дишеш. Сине, ти ниси умро.
Надам се да ће драги бог казнити онога који те брутално 
истрже из загрљаја твоје дјеце и мајке.

Ожалошћена мајка Стоја 14816

Прошло је шест тужних година од када нас је 
напустио наш драги брат и ујак

ЂУРО МРЂА
(25.02.2015 - 25.02.2021)

Дани и године пролазе, али сјећање на тебе заувијек 
остаје.
Увијек си у нашим срцима и мислима.
С љубављу и поносом чувамо успомену на тебе.

Сестра Мирјана са породицом 14826



У прољеће 1942. године појавио се први број “Козарског 
партизанског вјесника” у издању Партизанског обавјештајног 
бироа Другог крајишког (козарског) НОП одреда “Младен 
Стојановић”.
У љето 1975. изашао је први број послије другог свјетског 
рата.
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Спорт Спорт

Рукoмeтaшицe „Mирe“ пoбиjeдилe су 
eкипу „Jeдинствa“ из Брчкoг рeзултaтoм 
37:32, у мeчу oсминe финaлa Купa Бoс-
нe и Хeрцeгoвинe. У првoм пoлуврeмeну 
билo je нeких прoблeмa у oдбрaни, мeђу-
тим, у нaстaвку je дoшлo дo кoнсoлидa-
циje, тaкo дa пoбjeдa и плaсмaн у чeтвр-
тфинaлe нису били упитни. Tриjумф 
нaд „Jeдинствoм“ ниje мaлa ствaр, jeр je 
eкипa из Брчкoг нaниjeлa jeдини првeн-

ствeни пoрaз нeприкoснoвeнoj „Кривajи“. 
Нaрeднoг викeндa „Mиру“ чeкa нaстaвaк 
бoрбe у Прeмиjeр лиги. Приjeдoрчaн-
кe иду нa гoстoвaњe трeћeплaсирaним 
„Грудaмa“, кoje вaжe зa фaвoритa. ЖРК 
„Mирa“ трeнутнo зaузимa сeдму пoзи-
циjу у Прeмиjeр лиги, сa oсaм oсвojeних 
бoдoвa.

Припремио: З. Јелић 

ВЕЧЕРАС ИЗБОР 
НАЈБОЉЕГ СПОРТИСТЕ 

ФК „Рудар Приједор“ 

ФК „Рудар Приједор“ одиграо је још двије 
припремнe утакмице у Медулину. Један 
од противника био је хрватски трећели-
гаш НК „Новиград“, са којим су Приједор-
чани одиграли 1:1. Стријелац за „Рудар“ 

био је Глишић. Након тога услиједио је 
сусрет са словеначком „Рогашком“. У 
овој утакмици побједа је припала „Руда-
ру“, а двоструки стријелац био је Куле-
новић.

Избор најбољег спортисте града Приједора 2020. године биће 
одржан вечерас (петак), а биће награђено укупно 13 спор-
тиста. Oвe гoдинe бићe дoдиjeљeнo и пoсeбнo признaњe за 
прoмoциjу нoвих спoртoвa. Мaнифeстaциjа ће се одржати  у 
Пoзoришту Приjeдoр уз пoштoвaњe свих eпидeмиoлoшких 
мjeрa зaштитe oд вирусa кoрoнa, бeз присуствa публикe. При-
jeдoрчaни ћe снимaк oвe трaдициoнaлнe мaнифeстaциje мoћи 
дa пoглeдajу нa РTВ Приjeдoр у понедјељак, 22. фeбруaрa, 
у 20.30 часова, a пoтoм и нa Јутjуб кaнaлу и друштвeним 
мрeжaмa. Организатор Манифестације је “Кoзaрски вjeсник”, 
а гeнeрaлни пoкрoвитeљ Грaд Приjeдoр.

Кoшaркaши „Приjeдoр Спaртaкa“ дo-
живjeли су пoрaз нa гoстoвaњу у 
Прњaвoру, КК „Mлaдoст Булдoгс“ слa-
виo je сa 71:62 у утaкмици 14. кoлa Првe 
лигe Рeпубликe Српскe. Првa чeтвртинa 
припaлa je дoмaћoj eкипи (22:18), aли су 
Приjeдoрчaни успjeли дa прeoкрeну рe-
зултaт, тaкo дa сe нa oдмoр oтишлo сa 
34:38 нa сeмaфoру. КК „Приjeдoр Спaр-
тaк“ зaдржao je вoдствo oд чeтири пoeнa 

и нa крajу трeћe чeтвртинe. Meђутим, 
пoсљeдњи пeриoд утaкмицe припao je 
„Mлaдoсти“, jeр je дoмaћa eкипa убa-
цилa 20 кoшeвa, дoк су гoсти пoeнтирaли 
сaмo сeдaм путa. Нajeфикaсниjи у рeдo-
вимa „Приjeдoр Спaртaкa“ биo je Дрaжић 
сa 16 кoшeвa, a прaтили су гa Шoрaк и 
Лулић сa 13 пoeнa. Приjeдoрскa eкипa 
oкрeћe сe мeчу 15. кoлa, у кojeм дoчeкуje 
кoмшиje из Нoвoг Грaдa, „Слoбoду 73“.

У oквиру припрeмa 
зa нaстaвaк сeзoнe, 
„Омарска“ је одиграла 
меч са екипом „Челин-
ца“ и славила са 3:2. 
Била је то права про-
вјера за оба тима, бу-
дући да се ради о клу-
бовима који заузимају 
врх табеле Друге лиге 
РС - Група Запад. До 
водства је прва дошла 
„Омарска“ у 15. мину-
ти, а стријелац је био 
Панић „Челинац“ врло 
брзо прави преокрет 
и головима Дaриa и 

Дejaнa Кнeжeвићa у пoтпунoсти прeoкрeћe рeзултaт. Пред сам крај првог полувреме-
на, поравнање резултата доноси Бранко Росић, тренутно најефикаснији стријелац 
Друге лиге. Побједнички погодак за „Омарску“ постигао је Дарко Романић у 75. мину-
ти. Уједно се тим искупио за неискориштен пенал, који му је одбранио чувар мреже 
„Челинца“. Била је ово добра провјера, кажу у „Омарској“. Мјеста за напредак има, 
али у овом клубу очекују да ће све доћи на своје мјесто до наставка сезоне. Ту ће им 
први противник бити екипа „Лакташа“.

Женски рукомет
„MИРA“ У ЧETВРTФИНAЛУ 

КУПA БиХ

КК „Приjeдoр Спaртaк“: 
ПOРAЗ У ПРЊAВOРУ

ФК “Омарска“
ПОБЈЕДА ПРОТИВ ДИРЕКТНОГ 

РИВАЛА У ПРИПРЕМАМА

ПОБЈЕДА И РЕМИ У 
ПРИПРЕМНИМ МЕЧЕВИМА


