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Скупштина града Приједора усвојила је Нацрт буџета за 2021. го-
дину. Са приходовне стране, буџетом је планирано 40.678.002 КМ, 
са расходовне 40.578.002 КМ. Планирана буџетска резерва изно-
си 100.000 КМ. У односу на планиране приходе за 2020. годину, 
у 2021. приходи ће бити мањи за 3.934.111 КМ, а процентуално 
8.82 одсто. На дневном реду, између осталог, била је и одлука о 
субвенцији приједорској “Топлани” за измирење кредита ЕБРД-у и 
приједлог именовања комисије за младе. С обзиром да је сједни-
ца Скупштине града Приједора одржана у четвртак, и још увијек 
је била у току до закључења овог броја “Козарског вјесника”, оп-
ширније информације можете прочитати у наредном мартовском 
издању нашег листа. 
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Актуелно Актуелно

На сједници Форума за без-
бједност заједнице града При-
једора, уз новоидентифико-
ване проблеме, анализирано 
је стање илегалних миграција 
на подручју Полицијске управе 
Приједор за прошлу годину. Зо-
ран Инђић, члан Форума и по-
моћник начелника ове управе, 
каже да се са љепшим време-
ном очекује повећано присуст-
во миграната на подручју ПУ 
Приједор, посебно на рубним 
подручјима, али и граничном 
појасу с Хрватском. Истиче 
да је заједнички задатак ПУ 
Приједор, Теренског центра 
за странце, али и граничне по-
лиције, евиденција и контрола 
миграната. Помоћ из њихове 
надлежности очекују од локал-
них заједница, али и грађана.
- У 2020. години имали смо 
шест кријумчарења миграната 
гдје су извјештаји доставље-
ни надлежном тужилаштву. 
У једном од кривичних дјела 
кријумчарења учествовао је 
и мигрант. Имали смо озбиљ-
нији инцидент, физички сукоб 
између миграната. Каракте-
ристично је да су у појединим 
ситуацијама, а то се може оче-
кивати и у наредном периоду, 
изражавали елементе насил-
ности. Заједно желимо да уче-
ствујемо у рјешавању тих про-
блема, укључујући све субјекте 
локалне заједнице, а не само 
полицију - истакао је Инђић. 

Форумом за безбједност зајед-
нице града Приједора убудуће 
ће предсједавати Вања Деја-
новић, психолог у Центру за 
заштиту менталног здравља.
- Ово је прва сједница Фо-
рума у овој години и прва у 
којој сам ја предсједавајућа 
- каже Дејановићева и додаје 
да ће неке ствари по којим је 
Форум за безбједност зајед-
нице Града Приједора постао 
препознатљив, остати непро-
мијењене. 
- Прво ћемо се залагати  да 
останемо досљедни ономе 
што је мисија и визија Фору-
ма за безбједност у заједни-
ци. При томе најотворенији за 
неке текуће проблеме. Јако 
нам је стало да ојачамо сензи-
билност грађана према општој 

проблематици у овом граду 
и да повећамо свијест о томе 
колико је безбједност у овом 
граду битна и за грађане и за 
Приједор. Намјера нам је да 
алармирамо не само реле-
вантне субјекте овог града него 
и саме грађане да учествују у 
свим активностима које су ве-
зане за безбједност нашег гра-
да - истиче Вања Дејановић. 
На наредним сједницама Фо-
рума говора ће бити о мен-
талном здрављу у контексту 
пандемије вируса корона.  На 
сједници Форума разматран је 
и усвојен годишњи извјештај 
о раду за прошлу, те Програм 
рада за 2021. годину. 

М. Шодић 

- Због квара нисмо испуњавали услове за 
извођење редовне наставе. Када је ријеч 
о вирусу корона, то је све под контролом 
- рекао је директор Вељко Јањетовић.
Епидемиолошка ситуација на подручју 
Приједора је задовољавајућа. 
- Међутим, према ријечима колега из 
акутно-респираторне амбуланте, у одно-
су на прошлу седмицу, дошло је до благог 
пораста броја грађана који се јављају на 
преглед. Захтјеви за тестирање су стан-
дардни, с тим да су ме колеге обавије-
стиле да се на преглед највише јављају 
дјеца завршних разреда основне школе, 
као и првог и другог средње. Тренутно, 
нико од дјеце није упућен на тестирање 
- рекла је др Милица Отковић, начелник 
Хигијенско-епидемиолошке службе Дома 

здравља Приједор.  
На болничком лијечењу у приједорској 
болници су пацијенти са средње тешком 
и тешком клиничком сликом. 
- Повећан је број пацијената у инфекто-
лошкој амбуланти, сада имамо млађу 
популацију, која се интензивније јавља у 
односу на претходни период. Иако је си-
туација стабилна, требамо и даље бити 
опрезни и придржавати се свих прописа-
них мјера - поручио је др Борис Ћургуз, 
директор Ковид болнице у Приједору.
Након едукације здравствених радника 
за имунизацију против вируса корона у 
Бањој Луци, очекују се детаљна упутства 
за вакцинацију грађана на овом подручју. 

УСВОЈЕН НАЦРТ 
ГРАДСКОГ БУЏЕТА 
ЗА 2021. ГОДИНУ

СА ЉЕПШИМ ВРЕМЕНОМ, ОЧЕКУЈЕ СЕ 
ПОВЕЋАНО ПРИСУСТВО МИГРАНАТА 

КВ

Прoшлa гoдинa билa je тeшкa зa сeк-
тoр прeвoзa путникa. To су oсjeтили и у 
приjeдoрскoм „Aутoтрaнспoрту“, кojи je 
имao пaд прихoдa oд oкo 40%. Пoтпунo 
зaтвaрaњe у aприлу и мajу, прeстaнaк 
рaдa шкoлa, aли и гeнeрaлнo смaњeњe 
крeтaњa путникa нaкoн тoгa, дoвeли су дo 
знaчajнoг пaдa прихoдa „Aутoтрaнспoр-
тa“. Кaкo би сe сaчувaлa рaднa мjeстa и 
пoслoвaњe, дoбрo je дoшлa пoмoћ Грaдa 
Приjeдoрa и Влaдe РС, кaжe дирeктoр 
oвoг прeдузeћa Mићo Рoквић.
- Aплицирaли смo кoд Фoндa зa пoмoћ 
приврeди и тa срeдствa су нaм oмo-
гућилa рeдoвнo измиривaњe oбaвeзa и 
oпстaнaк нa тржишту. При тoме нисмo 
oтпуштaли рaдникe. Нeки jeсу били нa 
чeкaњу, aли никo ниje oстao бeз пoслa - 
нaвeo je Рoквић.
Влaдa je oдoбрилa други сeт пoмoћи 
прeвoзницимa, „Aутoтрaнспoрт“ je aпли-
цирao и oчeкуje сe пoзитивaн oдгoвoр. 
Пoмoћ сe oднoси нa исплaту дoпринoсa 
и пoрeзe нa плaтe зa пeриoд aвгуст - 
дeцeмбaр прoшлe гoдинe. Штo сe тичe 
плaнoвa зa тeкућу гoдину, циљ je oдр-
жaвaњe нивoa услугa и пoслoвaњa из 
пeриoдa приje пaндeмиje. Зa тo je пoтрeб-
нa дoдaтнa пoдршкa Грaдa, кaжe Рoквић.
- „Aутoтрaнспoрт“ oд пoнoвнoг пoкрeтaњa 

Прeдузeћa ниje биo нa буџeту Грaдa. Mи 
смo сe финaнсирaли искључивo из влa-
ститих пoслoвних aктивнoсти. Нaдaм 
сe дa ћe у буџeту зa oву, aли и нaрeд-
ну гoдину, бити стaвкa зa oпoрaвaк 
„Aутoтрaнспoртa“ oд пoсљeдицa пaндe-
миje - рeкao je Рoквић. 
Oн oчeкуje пoзитивaн исхoд, нaпoмeнув-
ши дa су вeћ oбaвљeни рaзгoвoри сa 
грaдoнaчeлникoм. Oвo je дeсeтa гoдинa 
oд пoнoвнoг пoкрeтaњa „Aутoтрaнспoртa“ 
нaкoн стeчaja. 
- Taд je стeчajни упрaвник Вojo Пaвичић 
сaчуваo бaзу нa oснoву кoje сe мoглo 
крeнути у рeхaбилитaциjу Прeдузeћa. 
Te 2011. године „Aутoтрaнспoрт“ je имao 
свeгa шeст aутoбусa, стaрoсти 28 гoдинa. 
Oдржaвaли смo сaмo двиje линиje, зa 
Вeрићe и Кoзaрaц. Taд je Грaд, кojи je 
влaсник прeдузeћa, oдлучиo дa сe крeнe 
у нaбaвку нoвих aутoбусa. To je билa 
инициjaлнa кaпислa кoјa je oмoгућила дa 
сe пojaвимo кao знaчajан фaктoр нa тр-
жишту прeвoзa путникa - рeкao je Рoквић, 
нaпoмињући дa je oвo прeдузeћe дaнaс 
нajзнaчajнији фaктoр у приjедoрскoj рe-
гиjи кaд je риjeч o прeвoзу путникa. Tрe-
нутнo зaпoшљaвaју 73 рaдникa, a вoзни 
пaрк брojи 24 aутoбусa.

М. З. 

З. Ј.

„AУTOTРAНСПOРT“: 
ЗНAЧAJAН ПAД ПРИХOДA 

У ПРOШЛOJ ГOДИНИПОВРАТАК РЕДОВНОЈ НАСТАВИ 
Саниран квар у Гимназији “Свети Сава”

У приједорској Гимназији “Свети Сава” прошле седмице 
дошло је до зачепљења канализационих одвода, због чега 
је организована онлајн настава. Квар је саниран, а ђаци се 
у петак враћају у школске клупе  

Мићо Роквић: дeсeтa гoдинa oд 
пoнoвнoг пoкрeтaњa АТП-а
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Актуелно Актуелно

Предсједник Народне 
скупштине Републике Ср-
пске Недељко Чубрило-
вић у уторак је боравио у 
Приједору гдје је са гра-
доначелником Далибором 
Павловићем разговарао о 
изградњи ауто-пута Бања-
лука - Приједор и позицији 
Приједора у Републици 
Српској. Пред Приједором 
је озбиљна инвестиција, а 
то је изградња ауто-пута 
чија реализација се, након 
доношења одговарајућих 
одлука Народне скупш-
тине Републике Српске, 
може очекивати у најско-
рије вријеме, најавио је 
Чубриловић.
- То ће бити подршка љу-
дима из Приједора који 
желе да та инвестиција 
што прије уђе у своју ре-

ализацију како би фирме, 
прије свега, из Приједора, 
грађани и сви они који су 
наслоњени на ту дионицу 
ауто-пута осјетили шта то 
значи. Ријеч је о реализа-
цији пројекта на годишњем 
нивоу од око 100 милиона 
евра за локалну заједницу, 
чији је буџет нешто већи 
од 20 милиона евра. Може 
само да се претпостави 
шта би то значило у дохот-
ку који долази Приједору - 
рекао је Чубриловић.
Градоначелник Далибор 
Павловић оцијенио је да је 
изграња ауто-пута Бања-
лука - Приједор веома зна-
чајна за Град и грађане, јер 
ће од тога имати користи. 
Павловић је додао да је 
са предсједником Народне 
скупштине разговарао и о 

позиционирању Приједора 
у Републици Српској.
- Разговарали смо о по-
зиционирању Приједора 
у Српској и ономе што је 
неопходно овом граду, као 
и о томе шта Приједор тре-
ба да уради да  би добио 
одређену подршку Народ-
не скупштине и Владе РС. 
Имаћемо сарадњу по свим 
питањима која су од вели-
ког значаја за Приједор. Та  
подршка је неупитна - ре-
као је Павловић.
Чубриловић је изразио за-
довољство доласком нове 
гарнитуре власти у При-
једору, коју, како је рекао, 
чине млади људи пуни 
енергије и  жеље за радом. 

УСКОРО ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ АУТО-ПУТА

Студенти ће на мјесечном 
нивоу добијати 120 КМ, а 
ученици 70 КМ. Кажу да им 
то много значи.
- Студирам Природно-мате-
матички факултет у Новом 
Саду. Друга сам година. 
Захваљујем се Граду При-
једору на стипендији. Драго 
ми је што су стипендије одо-
брене за све студенте, који 
су поднијели захтјев, јер 
то је од великог значаја за 
све нас - истакао је Марко 
Стојаковић.
- Идем у Машинску школу. 
Захваљујем се за стипен-

дију и мислим да ће ми до-
бро доћи - додао је Сенад 
Микановић.
Новина у односу на прет-
ходне године је то што су 
стипендију добили сви сту-

денти који су се пријавили 
на конкурс. 
- Ове године стипендирамо 
120 студената више него 
прошле године, што је вео-
ма значајно. Градска управа 
је опредијељена да идемо у 
том правцу да свим нашим 
студентима помогнемо оно-
лико колико смо у могућно-
сти. Жао ми је што није било 
више пријављених студена-
та, јер би и за њих обезбије-
дили стипендије - рекао је 
градоначелник Приједора 
Далибор Павловић. 
Град Приједор ове године 
стипендира 377 ученика и 
студената. Надлежни кажу 
да ће, уколико то буде мо-
гуће, повећати износ за сти-
пендирање.

Пoчeлa je рeoргaнизaциja 
Грaдскoг oдбoрa ДEMOС-
a у Приjeдoру, a тaj пoсao 
вoдићe пoвjeрeништвo нa 
чиjeм чeлу сe нaлaзи Злaт-
кo Ритaн. Oн je нajaвиo дa 
пoчињe нoвo рaздoбљe 
ДEMOС-a у граду на Сани. 
- Oчeкуjeм дa ћeмo у 
нaрeднoм пeриoду дo-
ниjeти нoву eнeргиjу, кoja 
ћe дoприниjeти рaзвojу 
и унaпрeђeњу услoвa зa 
нaшe грaђaнe. Бићeмo 
кoрeктивни фaктoр нa 
пoлитичкoj сцeни у При-
jeдoру. Пoдржaћeмo свe 
кoриснe прojeктe кojи ћe 
учинити дa нaши грaђa-
ни живe бoљe - изjaвиo je 
Ритaн.
Прeдсjeдништвo ДEMOС-
a дoниjeлo je oдлуку o 
рeoргaнизaциjи грaдских 
и oпштинских oдбoрa кojи 
нису oствaрили зaцртaнe 
избoрнe рeзултaтe, рeкao 
je прeдсjeдник oвe стрaн-
кe Нeдeљкo Чубрилoвић. 
Oн je пoздрaвиo Ритaнoву 
oдлуку дa свoje пoлитичкe 
дjeлoвaњe нaстaви у рeдo-
вимa ДEMOС-a.
- Mислимo дa je тo дoбaр 

пут зa oнe кojи жeлe 
прoспeритeт свoje лoкaл-
нe зajeдницe. Дoсaд су 
oви људи кojи су нaм при-
шли oсjeћaли стeгe унутaр 
нeких пoлитичких oпциja. 
Сaд су ту и имaћe пуну 
пoдршку ДEMOС-a сa 
рeпубличкoг нивoa - рeкao 
je Чубрилoвић.
Пoтпрeдсjeдник oвe стрaн-

кe Toмислaв Прпoш рeкao 
je дa сe нe мoжe бити 
зaдoвoљнo избoрним рe-
зултaтoм, aли дa вjeруje дa 
ћe нaрeдни избoрни циклу-
си бити мнoгo успjeшниjи.
- Oвo je пoчeтaк aктивнoсти 
кojимa жeлимo унaприjeди-
ти рaд ДEMOС-a. Oчeкуjeм 
дa ћe нaш рaд бити успjeш-
ниjи у нaрeднoм пeриoду и 
oчeкуjeм бoљe рeзултaтe - 
нaвeo je Прпoш.
Из oвe стрaнкe су нajaви-
ли дa ћe сe у нaрeдних 90 
дaнa интeнзивнo рaдити 
и oчeкуje сe фoрмирaњe 
нajмaњe 20 мjeсних oд-

бoрa. Нaкoн тoгa услиje-
дићe Скупштинa нa кojoj 
ћe сe бирaти прeдсjeдник 
Грaдскoг oдбoрa ДEMOС-
a, a пoтoм и други oргaни 
Стрaнкe. Кaд сe oви пoслo-
ви зaвршe, слиjeдe при-
прeмe зa избoрe. 

Приједорски ватрогас-
ци апелују на грађане да 
спаљивање корова прили-
ком уређења својих имања 
чине на одговоран начин и 
на површинама које могу 
контролисати, како би 
спријечили неконтролиса-
но ширење ватре, која би 
могла угрозити имовину и 
људски живот. 
- Ми знамо да они то мо-
рају да раде, али морају 
бити опрезни. То морају 
урадити у условима који 
су за то препоручени, у 
јутарњим часовима и да 
то никада не раде сами. 
Да прво искрче парцеле, 
па онда постепено врше 
паљење и да се припреме 
за то. Након спаљивања, 

савјет грађанима је да 
угасе остатке, како би се 
спријечило њихово разно-
шење вјетром и појава ши-
рења пожара - појашњава 
Небојша Миљуш, коман-
дир Територијалне ватро-
гасне јединице Приједор. 
Законом о заштити од 
пожара забрањено је 
паљење корова и другог 
пољопривредног отпада 
без претходног обавје-
штења ватрогасаца, а про-
писана је и обавеза пред-
узимања свих неопходних 
радњи с циљем спреча-
вања ширења ватре. Нов-
чане казне предвиђене 
овим законом су од 100 КМ 
до 1.000 КМ.
- Да не би било кажња-

вања, молимо суграђане 
да послушају наш савјет. 
Ми сваке године дајемо 
пртњаче на реверс, које 
су приручно средство за 
евентуално прво гашење 
пожара, а и ватрогасци 
раде са тим. Имали смо 
интервенције на подручју 
Драготиње и Јутрогоште. 
То су пространства која 
су запуштена и која неко 
намјерно пали, да их не 
би морао крчити и тако 
настане проблем - додаје 
Миљуш. 
У случају неконтролисаног 
ширења ватре, потребно 
је одмах обавијестити ва-
трогасце на број 123 или 
полицију на 122. 

П. Ш.

РИTAН ШEФ ПOВJEРEНИШTВA У ПРИJEДOРУ
Реорганизација Градског одбора ДЕМОС-а

У свом обраћању медијима, Чубриловић се 
осврнуо на инициjaтиву o зaбрaни нeгирaњa 
гeнoцидa и писмо Висoкoг прeдстaвникa у 
БиХ Вaлeнтинa Инцкa.
- Aкo сe нeштo oзбиљнo мисли урaдити, 
писмo кoje je упутиo мeни кao прeдсjeднику 
Нaрoднe скупштинe РС и шeфoвимa клубoвa, 
мислим дa то ниje прaви пут. Вишe путa сaм 
истицао дa тo ниje дoпринoс дeмoкрaтизaциjи 
и рjeшaвaњу питaњa, вeћ дoдaтнo мућeњe 
вeћ зaмућeнe вoдe и пoлитичкe сцeнe у Рeпу-
блици Српскoj и БиХ - рекао је Чубриловић.
Ако се заиста жели утицати на неке процесе, 
онда је прави пут разговор, почевши од прав-
них служби ОХР-а и НС РС, а онда тражити 
рјешења, сматра Чубриловић.
Што се тиче закона о негирању геноцида, он 
је рекао да његово наметање значи огранича-
вање рада историчара и научних радника који 
треба да истражују ову тему.

З. Ј.ЗА СТИПЕНДИЈЕ 
ОБЕЗБИЈЕЂЕНО ОКО 550.000 КМ

Град Приједор ове године стипендира 
377 ученика и студената 

У Приједору су потписа-
ни уговори са корисни-
цима ученичких и сту-
дентских стипендија. За 
ову намјену у градском 
буџету обезбијеђено је 
око 550.000 КМ 

Б. Дакић

ОПРЕЗ ПРИЛИКОМ ПАЉЕЊА КОРОВА 

Доласком лијепог времена, почиње сезона чишћења пољопривредних и дру-
гих површина, приликом чега грађани спаљују биљни и други гориви отпад на 
отвореном, чиме се повећава опасност од неконтролисаног ширења пожара 

М. Шодић 

Чубриловић и Павловић разговарали о позицији Приједора у Републици Српској

Ове године повећан број стипендија

Небојша Миљуш: 
Молимо суграђане 
да послушају наш савјет
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Тим поводом Тим поводом

У Приједору је обиљеже-
но 27 година од оснивања 
Седмог одреда Специјалне 
бригаде полиције. Тим по-
водом служен је парастос 
у Цркви Свете Тројице те 
положени вијенци код спо-
меника борцима Одбрам-
бено-отаџбинског рата “За 
крст часни” и код спомен-
обиљежја у Полицијској 
управи Приједор за седам 
припадника Јединице. Сед-
ми одред имао је преко 450 
бораца, а око 65 припадни-
ка је лакше и теже рање-
но, рекао је Златко Брдар, 
ратни командант 7. одреда, 
нагласивши да сјећање на 
погинуле саборце не умире.
- То је била елитна анти-
терористичка борбена ма-
неварска јединица за брза 
дејства, која је ратовала 
у зони одговорности свих 
шест корпуса Војске РС. 
Сва ратишта су била теш-
ка, а најтежа она гдје су 
гинули припадници Седмог 
одреда - рекао је Брдар. 

Ранко Колар, ратни начел-
ник Штаба 6. санске бри-
гаде, за припаднике овог 
одреда има само ријечи 
хвале:
- Гдје год је био Златко Бр-
дар са својом јединицом, 

знао сам да непријатељ ту 
неће проћи. Седми одред 
Специјалне бригаде поли-
ције чинили су млади об-

учени људи, који су били 
патриоте. Порука сада-
шњим генерацијама је да 
чувају Републику Српску 
као трајну категорију - ре-
као је Колар.
У просторијама Полицијске 

управе Приједор вијенце су 
положиле делегације Сед-
мог одреда Специјалне бри-
гаде полиције, Специјалне 

антитерористичке јединице 
Министарства унутрашњих 
послова Републике Српске, 
Полицијске управе Прије-
дор, Трећег пјешадијског 
Република Српска пука, 
Града Приједора, градске 
Борачке организације и по-
родице погинулих припад-
ника Седмог одреда. Пола-
гању вијенаца претходио је 
пријем код градоначелника 
Далибора Павловића који 
је нагласио да је ово дан 
сјећања на све оне који 
су били дио овог одреда и 
бранили Републику Српску.
- О њиховом значају говори 
то да су одликовани нај-
већим одличјима Републике 
Српске за заслуге за народ 
и за одбрану РС. Значај је 
и за Град Приједор. Понос-
ни смо што је Седми одред 
бранио наш град. Сјећање 
на њихове припаднике не 
смије престати - поручио је 
Павловић.

Комад фасаде пао је недавно 
поред жене која је гурала колица 
са дјететом, прича Вања Бунда-
ло, радница оближње пекотеке.
- Неки дан је пао дио фасаде 
поред дјечијих колица, тако да 
је ово  катастрофа. Требало би 
нешто ријешити... кад сам ујутро 
дошла око пола шест на посао, 
све је било пуно комада фасаде 
и цигли. Ми смо то одмах почи-

стили, јер у супротном на-
род неће да уђе у радњу 
- прича Бундало. 
Приједорски ватро-
гасци од прошлог 
четвртка су 
и н т е р в е -
нисали три 
пута: први 
пут на позив 
п ол и ц и ј е , 

у суботу на позив власника ло-
кала, а  били су и у понедјељак 
ујутро. Командир Јединице за 
спасавање у ТВЈ Приједор Ра-
денко Петрић објашњава да 
су уклањали комаде фасаде и 
цигле која је пала са објекта и 
обрушавала се на тенде, изнад 
пословних простора и тротоара. 
Више не помаже ни заштитна 
мрежа. 
- Сигурно је да није сигурно, с 
обзиром да је ова мрежа већ до-
трајала и уништио ју је зуб вре-
мена. Огромни комади отпадају, 
а усљед њихове тежине, мрежа 
се пара и цијепа - каже Петрић. 
С проблемом су упознати и у 
Градској управи, у Одјељењу за 
саобраћај, комуналне послове и 
заштиту животне средине и имо-
винско-стамбене послове. Дра-
гослав Кабић, в. д. начелника 
овог одјељења, рекао је да га је 
о овом проблему обавијестила 

у суботу Територијална 
ватрогасна јединица. 
- Лично сам обишао 
тај терен. Одмах 
у понедјељак ују-
тро дали смо налог 
грађевинској ин-
спекцији да сними 
стање и види да ли 

је могуће сани-
рање или је 

потребно 
изврши-
ти ру-
ш е њ е 
т о г 
дије-
л а . 

То ће процијенити стручне служ-
бе надлежног градског одјељења 
и Завода за изградњу града, у 
сарадњи с грађевинском инспек-
цијом - каже Кабић. 
Он објашњава да су пословни 
простори у власништву Града, 
а стамбени дио у приватном 

власништву, које заступа једна 
адвокатска кућа у Приједору. 
С њима и власницима ће, како 
најављује, ступити у контакт да 
би видјели у ком ће правцу дје-
ловати. Једна од опција је пону-
да закупаца пословних простора 
да о свом трошку реновирају 
зграду, а да им се то преклопи 
у кирију. Но, за то се мора наћи 
правно рјешење, а такође је по-
требно ступити у контак са влас-

ницима станова. Кабић каже да 
је у овом тренутку најбитније да 
се проблем ријеши у наредних 
неколико дана.
- Ми ћемо се одредити у ком 
правцу ћемо ићи, без обзира да 
ли су нам власници доступни 
или не. Најбитније је у наредних 

неколико дана ријешити тај про-
блем, да би корисници послов-
них простора могли нормално 
обављати своју дјелатност, 
те да, прије свега, заштитимо 
грађане који се крећу тим путем 
- наглашава Драгослав Кабић. 
Старо „Митриновића“ здање саг-
рађено је у доба Аустроугарске, 
у другој половини 19. вијека. 

М. З. 

ОБИЉЕЖЕНО 27 ГОДИНА ОД ФОРМИРАЊА СЕДМОГ 
ОДРЕДА СПЕЦИЈАЛНЕ БРИГАДЕ ПОЛИЦИЈЕ

Обрушава се “Митриновића кућа”, убрзо рјешење проблема

У наредном периоду настојаће се побољшати ста-
тус борачке популације, као и да се нађе начин да 
се прошире њихова права, рекао је Ранко Колар, 
в. д. начелника Одјељења за борачко-инвалидску 
заштиту. Како каже, већ је спремно неколико одлу-
ка, које треба да се нађу пред Скупштином града, 
а којима би се регулисала допунска прва борачке 
популације. 
- Имаћемо новине кад је ријеч о реконструкцији 
стамбених простора, у које борачке категорије до-
сад нису биле укључене. Првенствено ту мислим на 
борце прве и друге категорије, који би били приори-
тет за реконструкцију стамбеног простора. И у тој 
одлуци имаћемо приоритете првог, другог и трећег 
нивоа - појаснио је Колар.
Приоритет првог нивоа биле би породице погинулих 
бораца, ратни војни инвалиди и борци који досад 
нису добили никаква права кад је у питању стам-
бено збрињавање. Колар појашњава да би за овај 
програм био расписан јавни позив, а да ће о томе 
ко ће добити средства одлучити стручна комисија. 
Он се осврнуо и на буџетска средства за борачку 
популацију у овој години. 
- Буџет, по обећању градоначелника, за борачке ка-
тегорије остаје на истом нивоу као и прошле године, 
упркос потешкоћама због пандемије вируса корона 
и дефицита у буџету - каже Колар.

Зуб времена, недавни земљотрес и временске 
прилике оштетили су фасаду и кров бивше „Мит-
риновића куће” у Улици Краља Петра Првог 
Ослободиоца. Пролазак поред овог објекта није 
безбједан, јер с њега отпадају комади фасаде 
и цигле. Из надлежног одјељења најавили су 
брзо рјешење проблема

КОЛАР: РАДИТИ 
НА БОЉЕМ 

СТАТУСУ БОРАЧКЕ 
ПОПУЛАЦИЈЕ

КВ З. Ј.

Полагање вијенаца

На пријему код градоначелника Приједора 

Интервенција ватрогасаца

Раденко Петрић: 
више не помаже ни заштитна мрежа



5.26. фебруар 2021.“Козарски вјесник”

Разговор с поводом Разговор с поводом

У њеној се кући, каже, причало 
о Јасеновцу, учила је о томе у 
школи. Прабака јој је била у Ја-
сеновцу. Све те приче су јој, на 

неки начин, помогле да одглуми. 
Знала је понешто из тих прича, 
а још више сазнала снимајући 
филм. 

- И ја сам први пут погледала 
филм прошле суботе. Емотив-
но сам га доживјела, заплакала 
сам неколико пута. Оставио је 

јако емотиван утисак на мене и 
моју породицу. Мислим да нема 
човјека који није заплакао након 
што је погледао овај филм, јер 

како кажу, “и камен би заплакао”. 
Драго ми је што су многи људи 
имали прилику да га погледају - 
каже Биљана у разговору за “Ко-
зарски вјесник”. 
Све је почело једног сасвим 
обичног дана у Основној шко-
ли “Вук Стефановић Караџић” 
у Козарској Дубици. Биљани и 
њеним другарима наставница је 
подијелила пријаве за аудицију 
за филм. Одлучила се пријави-

ти, ишла на кастинге више пута, 
стално улазила у уже кругове. И 
добила главну улогу. 
- На снимању је било преза-
нимљиво, што испрва нисам 
очекивала. Цијела екипа је била 
сјајна. Сви су се трудили да ми 
помогну, много им хвала на томе: 
од Гаге Антонијевића, Наташе 
Дракулић, цијеле екипе, Саре 
Маринковић, дјевојке која је ра-
дила кастинг. Она ми је и најви-
ше помагала. Са њом сам учила 
текст прије сцена, помагала ми 
је како најбоље да одиграм уло-
гу, како да се припремим и све 
остало. Са екипом је било од-
лично радити, били су ми подр-
шка на све начине, увијек смо се 
забављали на снимању. Колико 
год је било потресних сцена, ми 
смо увијек нашли начин да се не-
како забавимо. Од нечије рече-
нице сви се насмијемо, како би 
нам се поправило расположење 
- прича нам она. 
Признаје, није било физички 
тешких сцена, али зато јесте 
превише емотивних. Сцена у 
којој мора дати свога брата Дија-
ни Будисављевић јој је била нај-
тежа и најзахтјевнија. Али уз по-
моћ екипе, успјела је. 
- Све што смо урадили, остаће 
заувијек урезано у мени, јер је 
једноставно неизбрисиво. Баш 
је Гага рекао: “Некад смо имали 
Славка Штимца, а сада имамо 
Биљану”. Реакције су позитивне. 
Сви су поносни, срећни, чести-
тају ми. Углавном све позитивно 
- додаје Биљана.
На наше питање како је зову: 
Биљана или Дара, она кроз ос-
мијех одговара и једно и друго. 
Као и у филму, она је једна са-

свим обична дјевојчица. Похађа 
осми разред основне школе. 
Живи са оцем, братом и сестром, 
баком и дједом у једном селу код 
Козарске Дубице. Како каже, жи-
вот јој се доста промијенио. У 
међувремену се вратила школ-
ским обавезама, с тим да се у 
будућности жели бавити глумом. 

Освојила срца гледалаца 

БИЉАНА ЧЕКИЋ О УЛОЗИ 
ДАРЕ ИЗ ЈАСЕНОВЦА 
Тринаестогодишња Биљана Чекић постала је мезимица нације, 
након маестрално одигране главне улоге у филму “Дара из Ја-
сеновца”. Раме уз раме са искусном глумачком екипом, радила је 
три мјесеца, колико је трајало снимање најишчекиванијег српског 
филма. Дјевојчица у чијим очима смо видјели сву патњу српског 
народа у Другом свјетском рату. Биљанина улога никога није 
оставила равнодушним, као ни језива прича која је прошлог 
викенда премијерно приказана на малим екранима 

ЗАПЛАКАЛА ГЛЕДАЈУЋИ 
ТВ-ПРЕМИЈЕРУ 

- Први пут сам погледала филм 
прошле суботе. Веома емотивно 
сам га доживјела, заплакала сам 
неколико пута. Оставио је јак ути-
сак на мене и моју породицу. 

М. Шодић 

- Увијек се треба борити за 
своју породицу и живот нај-
милијих. Желим, као и сви 
остали, да се оно што се 
десило у Другом свјетском 
рату, тај Јасеновац, никада 
не понови - каже Биљана. 
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ЗАВРШЕН ШЕСТОМЈЕСЕЧНИ 
ПРОЈЕКАТ ”НАДА, прилика за све”

Удружење жена “НАДА” из 
Приједора реализовало је 
шестомјесечни пројекат под 
називом БХРИ 151 ”НАДА, 
прилика за све”, који је трајао 
од августа прошле до краја 
фебруара ове године. Пројек-
том је обухваћена група од 22 
младих, узраста од 15 до 25 
година мултиетничког саста-
ва, из градског и руралног 
подручја те  њихови роди-
тељи и старатељи. Млади 
су прошли циклус од осам 
едукативних-интерактивних 
и шест MuvieQ радионица. 
Неке од тема радионица биле 
су: самопоуздање, комуника-
ција, идентитет, предрасуде, 
дискриминација те вршњач-
ко насиље. Кроз дружење и 
нова пријатељства, млади 
су имали прилику да анали-
зирају себе и науче чути дру-
ге, са циљем квалитетнијег 
одрастања, развијања и из-

градње здраве личности, да 
разумију друге и другачије и 
успоставе здраву комуника-
цију и сарадњу, саопштено 
је из Удружења “Нада”. Циљ 
Пројекта је јачање социјал-
них и комуникацијских вје-
штина учесника те стварање 
окружења за повјерење и по-
штовање између младих, њи-
хових родитеља и заједнице. 
Посебна пажња посвећена је 
раду са родитељима и ста-
ратељима кроз одржавање 
радионица за родитеље и 
заједничких радионица роди-
теља и младих. Они су кроз 
имплементацију Пројекта ос-
мислили и реализовали пет 
заједничких акција у локалној 
заједници. Организовани су 
различити културно-забавни 
садржаји са младима попут 
дружења, излета, одлазака у 
кино и позориште, у складу са 
епидемиолошким мјерама.

Млади су изјавили да су им 
радионице помогле у кому-
никацији са другим људима, 
повећали самопоуздање, на-
учили нове лекције које ће 
примјењивати у животу и да 
су мотивисани за наставак 
оваквог вида едукација на 
разне животне теме. Заврш-
на манифестација одржа-
на је средином фебруара у 
градском позоришту, гдје су 
гостима и донаторима пре-
зентоване све спроведене 
активности младих и роди-
теља, те резултати. Пројекат 
је реализован захваљујући 
подршци програма Bosnia 
and Herzegovina Resilience 
Initiative (BHRI), који спрово-
ди Међународна организа-
ција за миграције (IOM), уз 
финансијску подршку Аме-
ричке агенције за међународ-
ни развој (USAID).

Основна школа “Бранко Ћопић” у 
Приједору организоваће у мају, због 
великог интересовања и притиска ро-
дитеља, радионице за будуће прва-
чиће, умјесто редовног припремног 
програма за предшколце, најавила је 
директор ове школе Сања Муњиза.
- Након одлуке Министарства прос-
вјете и културе Републике Српске да 
ове године неће бити организован 
припремни програм за предшколце, 
јер је епидемиолошка ситуација у 
Српској и даље погоршана, роди-
тељи нас непрестано зову и зато смо 
се одлучили на овај корак - рекла је 
Муњиза Срни.
Она је појаснила да ће то бити ради-
онице музичког, физичког, ликовног и 
педагошко-психолошког садржаја, да 

ће бити организоване у складу са хи-
гијенско-епидемиолошким мјерама и 
да ће се дио активности реализовати 
напољу. 
- Колеге су изразиле жељу, а струч-
ни активи и педагошко-психолошка 
служба подржали да се и дјеци и 
родитељима на овај начин изађе у 
сусрет. До краја априла ћемо имати 
детаљне информације и распоред, о 
чему ћемо обавијестити родитеље - 
рекла је Муњиза.
Радионице ће бити намијењене дјеци 
која у септембру стичу услов за по-
лазак у школу, а која нису похађала 
цјеловити развојни програм.

СРНА

Пољопривредна задруга 
„Кооператива” недавно је из-
ложила своје производе на 
сајму „Плодови села малих 
произвођача“ у Бањалуци. У 
припреми су нови воћни оку-
си, а сви планови о даљњој 
производњи усмјерени на за-
вршетак Дистрибутивног цен-
тра у којем ће бити и линија 
за цијеђење сокова. Радивој 
Вујковић, воћар из Бабића 
и директор Пољопривредне 
задруге „Кооператива“, каже 
да је Задруга представила 
линију својих сокова, брен-
дирану као „Капи с Козаре“ и 
најавила производњу нових 
с о к о в а . Учешће на 
бања- л у ч к о м 

с а ј м у , 
који је 
био из-

ложбено-продајног каракте-
ра, значајно је и због актуел-
не пандемије вируса корона. 
- Имали смо проблема, јер 
је већина манифестација у 
граду, али и другим мјестима, 
одгођена. Од великог значаја 
је што смо изашли у јавност 
и промовисали се, а успјели 
смо нешто и продати - каже 
Вујковић и додаје да у палети 
сокова тренутно имају јабуку, 
крушку, аронију, двије врсте 
паковања од 0,75 и литарско 
паковање, те нове  сокове од 
јабуке, цикле и мркве. Зад-
ругарима из „Коопаративе“, 
а има их 15 и 80 кооперана-
та, било би много једностав-
није да имају своју  линију за 
цијеђење сокова. У плану је 
да ова линија буде састав-

ни дио Дистрибутивног 
центра у Омарској. 

Вујковић каже 
да је 50 од-

сто радова 
на градњи 
Ц е н т р а 
з а в р ш е -
но.
- Сада 
смо из-
б а ц и л и 
нови сок, 

у припре-
ми су још 

два, али гро 
свих наших 

планова усмјерен је према 
Дистрибутивном центру и 
хладњачи. То нам је основа, 
да своје воће ускладиштимо 
у хладњачу, дио прерадимо у 
сокове, а што је за продају да 
понудимо тржишту, односно 
нашим маркетима - истиче 
Вујковић.
Он подсјећа да је „Коопера-
тива“ добила двогодишњи 
пројекат у којем је Међуна-
родни фонд за развој пољо-
привреде ИФАД финансирао 
набавку садног материјала и 
опреме за Задругу у процен-
ту од 50 до 70. 
- Прошле године имали смо 
садњу и, преко ИФАД-а, на-
бавку хемијских  заштиних 
средстава за воће. Пола 
плаћају корисници, а остало 
иде  преко овог пројекта. Ту 
смо укључили 80 наших коо-
пераната који су добили ђу-
бриво и средства за заштиту 
биља 50 одсто јефтиније - на-
глаша Вујковић. 
Организатори бањалучког 
сајма били су пољопривред-
ни кластери “Крајина”, “ГЛС” и 
“Уна-Сана”, у сарадњи са ТЦ 
“Делта планет”, а под покро-
витељством Министарства 
пољопривреде, шумарства и 
водопривреде Републике Ср-
пске. На Сајму је учествова-
ло 40 малих произвођача. 

У МАЈУ РАДИОНИЦЕ ЗА 
ПРЕДШКОЛЦЕ УМЈЕСТО 

ПРИПРЕМНОГ ПРОГРАМА

П. Ш.

Породица Исламовски из Чејрека 
пуних двадесет година бави се про-
изводњом цвијећа. Супружници Јас-
мина и Севдат тврде да то  захтијева 
пуно рада, али да је исплативо. За 
цвијеће су се одлучили  након што 
им се, како причају, није исплатила 
расадничка производња којом су се 
бавили неколико година. Ова произ-
водња је много скупља и ризичнија 
од повртларства, али се исплати, јер 
од ње могу солидно да живе, каже 
Јасмина.
- Тренутно под пластеницима имамо 
420 квадрата. Производимо осмо-
мартовско и сезонско цвијеће. Сезон-
ског цвијећа имамо доста врста, иако 
смо се због малог простора базира-

ли на веће саксије. У корпи висећих 
врста гајимо око 2000. Ових осталих 
крупних саксија има око 4 до 5 хиља-
да и још један број мањих. Углавном 
производимо скупље биљке због 
квалитетније и рентабилније произ-
водње - каже Јасмина.
Садни материјал и саксије набављају 
из Бијељине. Са добављачима имају 
одличну сарадњу, јер им, како кажу, 
омогућавају да све набаве на одло-
жено плаћање. Жеља им је да про-
шире производњу, али то је још под 
знаком питања.
- Радо бисмо проширили произ-
водњу, уколико нам дозволе могућ-
ности. За нас двоје ово је довољно, 
а ако би проширивали, морали би 

узети радника. Иначе, дјелатност смо 
регистровали прије 12 година - каже 
Јасмина.
Она и супруг труд не жале, јер цвијеће 
воле, а искуство дуго двије деценије 
гарантује да на тржиште пласирају 
квалитетно и тражено цвијеће. Они-
ма који би се упустили у овакав поро-
дични бизнис савјетују:
- Ко уђе у овај посао, мора прво да се 
одрекне пуно тога. Ово је производња 
која у зимском периоду захтијева рад 
24 сата. Тада се највише ради и про-
изводи. Нема слободног времена. 
Ложи се ватра, мјери температура и 
влага. Треба такође рачунати да је 
ово јако скупа производња, скупља 
од повртларства и веома ризична, јер 

су то веома осјетљиве биљке. Свака 
хоће своје услове. Нека топлије, нека 
хладније, нека пуно, нека мање вла-
ге. Баш им се мора посветити пажња, 
као малом дјетету - појашњава Јас-
мина.
За тржиште не брину: обезбијеђено 
је, од продаје на пијаци до штанда 
у граду за Осми март, а доста купа-
ца долази и купује за кућу нарочито 
сезонско цвијеће. По квалитету и бо-
гатој понуди, у Приједору су постали 
препознатљиви. Чак и прошле годи-
не, кад су страховали да  због пан-
демије вируса корона неће продати 
ништа. Напротив, све што су узгоји-
ли, продали су без проблема.  

„Кооператива“ на сајму 
„Плодови села малих произвођача“

ПРЕДСТАВЉЕНА БРЕНДИРАНА 
ЛИНИЈА СОКОВА 

Породица Исламовски 
20 година узгаја цвијеће
ПУНО ПОСЛА, 

АЛИ И СОЛИДНА 
ЗАРАДА

М. З. 

КВ

Радивој Вујковић: завршено 50 
одсто радова на Дистрибутивном 
центру у Омарској

Јасмина Исламовски: нема слободног времена 

Осмомартовско цвијеће ускоро на тезгама
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ПРИЈЕДОРСКИ
ИНФОРМАТОР

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

На данашњи дан, 
26. фебруара 1992. 
године, умро је по-
зоришни, филмски 
и ТВ глумац Јован 
Јанићијевић Ја-
наћко, познатији по 
надимку Бурдуш, 
из истоименог фил-
ма и телевизијске 
серије „Музикан-
ти“, у којима је ма-
естрално одиграо 
улогу ромског му-
зичара и вашарског 
забављача са кон-
трабасом. Једнако 
успјешан био је и у 

телевизијским серијама „Грађани села Луга“, „Мачак под 
шљемом“, „Вук Караџић“, „Повратак отписаних“ и „Секула и 
његове жене“, али и  бројним филмовима као што су „Праз-
ник“, „Жарки“, „Чича-Томина колиба“, „Диверзанти“, „ Мост“, 
„И Бог створи кафанску пјевачицу“,   „Валтер брани Сараје-
во“ и Петровићеве „Сеобе“. Глуму је дипломирао на Акаде-
мији за позориште, филм, радио и телевизију у Београду а 

у свијету филма, рачунајући и међународне копродукције, 
укупно је остварио 95 улога. Његова кћерка Ксенија је та-
кође глумица.  

Р. Речевић

ЗАНИМЉИВОСТИ
***

Долину лептирова на Родосу, Грчка, настањује ендемска вр-
ста тиграстих лептирова који током љета потпуно прекрију 
кору дрвећа.

***
Тарантула је једна од ријетких врста паука која не зна да 
плете мрежу. 

***
Пси могу да оболе од упале крајника, али не и од запаљења 
слијепог цријева, јер га немају. 

***
Народ Варлпири из Јужне Аустралије не користи бројеве и 
у језику нема ријеч за њих. Број дјеце описују са - много, а 
раздаљину описују - пјесмама.

***
Хоботница може да промијени боју тијела за двије трећи-
не секунде  тако да непријатељ тешко може да је уочи. Ако 
је нападнута, брани се избацујући мастиљаву боју између 
себе и непријатеља. 

1199. - Преминуо велики жупан 
Стефан Немања, тада монах 
Симеон, оснивач династије 
Немањића.

1802. - Рођен Виктор Иго, 
француски писац, пјесник и 
драматург. 

1909. - Турска признала ау-
строугарску анексију Босне и 
Херцеговине.

1936. - У Њемачкој отворена 
фабрика за производњу „на-
родног возила”, „фолксваген”.

1954. - Рођен турски предсјед-
ник Реџеп Тајип Ердоган.

1970. - Рођен Предраг Данило-
вић, српски кошаркаш.

1992. - Умро глумац Јован Ја-
нићијевић Бурдуш.

2001. - Скупштина Југосла-
вије укинула указ о одузимању 
држављанства династији Ка-
рађорђевић.
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Н ВОДОРАВНО: 1. Мучко убиство, 9. Први човјек, 

10. Француски вајар, 12. Рижа, 14. Документ за 
улазак у другу земљу, 15. Играчки кадар, 17. Чај, 
18. Саставни везник, 19. Производња ваздуха, 21. 
Врста кукца, 23. Обичан војник, 24. Ознака метра, 
25. Еден, 27. Горка со (лат.), 28. Лична замјеница, 
29. Лучки град у Мароку, 31. Прост број, 32. Дио 
вијка, 33. Прашак за мазање машина, 34. Привући, 
придобити. 

УСПРАВНО: 1. Збогом (итал.), 2. Врста плеса, 3. 
Непрофесионалац, 4. Ознака сумпора, 5. Десе-
то и 20. ћирилично слово, 6. Неупотребљаван, 7. 
Додатак производу, 8. Старогрчки јунак, 9. Пауша-
лан, одокативан, 11. Плаћеник, сезонски радник, 
13. Продаја на кредит, 16. Справа за лоцирање 
авиона, 20. Стара мјера за дужину, 22. Француска 
књижевница Франсоаз, 26. Индонежанско острво, 
28. Француски аеродром, 30. Кућа, 31. Лопов, 33. 
Лична замјеница, 35. Римски број хиљаду.   

Р. Речевић

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ

Рјешење из прошлог броја: актуелан, „Смак“, ће-
вап, восак, шапа, окулар, лоз, д, Манасија, нс, ци-
тат, р, ива, снв, ти, цимати, пат, етапе, Саси, алар-
мист.   

Ослушкује:
Радомир Речевић

ТРЕЋЕ УХО

МАЛО И ВЕЛИКО
Зашто тако, наопако?

 Мале куће - пуно дјеце, велике куће - мало 
дјеце.

ОНЕ И „ОНИ“
Мушкарци су увијек - мушкарци!?

„Они“ би прије мијењали положај жене у 
кревету него у друштву. 

САД ИХ ВОЗЕ
Ни волови нису оно што су били.

Некад су вукли кола, сад их возе.

АМПЕРЕИ
Све тече, све се мијења.

До јуче смо имали праве, сад - виртуалне 
пријатеље.

ДОБРИ ОДНОСИ
Кад перете чарапе, оперите и ноге.

Без ногу нема добрих међуљудских односа.

ВИДЈЕЛИ ГА
Није све као што се чини.

Знам многе атеисте који су видјели свога бога.

Сјећање: Јован 
Јанићијевић, позоришни, 

филмски и ТВ глумац
С БУРДУШЕМ У 

СРЦА ГЛЕДАЛАЦА 

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 25. 02. до 03. 03. 2021.

18:00 - “Том и Џери”-  анимирани 
20:30 - “Једини излаз”-  
             психолошки трилер

КИНО “КОЗАРА”

У филму „Валтер брани Сарајево“

Са Бурдушем и до 
грамофонске плоче 



- Ово је веома ласкава титула, 
с обзиром да сам је стекла са 
15 година. Претходна година је 
била тешка, тренинзи су били 
обустављени, али успјела сам 
остварити завидне резултате 
и јако ми је драго због тога. 
Надам се да ћу у 2021. години 
бити још боља - поручила је 
Удовичићева.   
- Вицешампион Босне и Хер-
цеговине у сениорској конку-
ренцији, и то у веома јакој кон-
куренцији, за Анастасију није 
мала ствар. Поготово јер се 
ради о тешкој дисциплини, на 
800 метара. Показала је то зи-
мус и прошле године у вријеме 
пандемије. И тада је тренира-
ла и вриједно радила на себи. 

Све је показивало да ће она 
бити шампион и тако се деси-
ло - рекао је Зоран Радиновић, 
предсједник Атлетског клуба 
“Приједор”. 
Награђени су и Игор Вујковић 
из Клуба борилачких спорто-
ва “Рудар”, Ранко Давидовић 
из Боксерског клуба “Побјед-
ник”, Синиша Миљатовић из 
Куглашког клуба “Рудар При-
једор”, Синиша Лукић из Би-
циклистичког клуба “Козара”, 
Марија Ћосић из Џудо клуба 
“Козара Жељезничар”, Марко 
Миодраговић из Карате клуба 
“Шодан“, Коста Егић из Кошар-
кашког клуба “Хантерс”, Не-
дим Селимовић из Боксерског 
клуба “Тим Јањанин”, Сандра 

8. 26. фебруар 2021. “Козарски вјесник”

МанифестацијеМанифестације

АНАСТАСИЈА УДОВИЧИЋ 
НАЈБОЉИ СПОРТИСТА ГРАДА ПРИЈЕДОРА
Атлетичарка 
Анастасија Удовичић 
из Атлетског клуба 
“Приједор” најбољи 
је спортиста града 
Приједора у 2020. 
години. Друго мјесто 
припало је Огњану 
Петровићу из Аеро-
клуба “Приједор”, 
а треће Марији 
Гњатић из 
Стонотениског 
клуба 
“Приједор” 

Посебно признање Миши Папку

Најбољи спортисти у 2020. години 



Ступар из Одбојкашког клуба 
“Приједор” и Лука Буцало из 
Тениског клуба “Др Младен 
Стојановић”. 
Посебно признање за промо-
цију нових спортова уручено је 
кросфит тренеру Миши Папку.
- За мене је ово признање јако 
значајно. Надам се да ће ми 
помоћи у раду и да се у на-
редном периоду што боље ос-
тварим као такмичар - рекао је 
Папак. 
Упркос пандемији вируса коро-
на, наши спортисти су блиста-
ли на спортским теренима. На 
њихове резултате поносни су у 
Градској управи Приједор. 
- Побиједио је спорт. Побије-
дили су млади људи са својим 
спортским резултатима. Сви 
они који су се такмичили у 
2020. години, која је била сама 
по себи тешка, за мене су по-
бједници - истакао је Далибор 

Павловић, градоначелник При-
једора. 
Организација 51. Избора нај-
бољег спортисте града При-
једора и ове године је била 
повјерена ИПЦ-у “Козарски 
вјесник”, уз поштовање свих 
епидемиолошких мјера.
- Драго ми је због спортиста, 
којима то много значи, да смо 
заједно са Градском управом 
Приједор вредновали њихо-
ве резултате и наградили их. 
Желимо им да у овој години 
постигну још боље резултате. 
ИПЦ “Козарски вјесник”, као 
организатор, увијек ће стајати 
уз наше спортисте - рекао је 
директор Зоран Совиљ. 
Покровитељ Манифестације 
био је Град Приједор, генерал-
ни спонзор компанија “Арсе-
лор Митал” Приједор, а прија-
тељ компанија “Спорт Вижн”. 

- Много ми то значи. Заиста 
је то велико признање, јер не 
знам да ли је ико са 15 годи-
на био проглашен за најбољег 
спортисту. Надам се да ћу и у 
овој години показати да сам је 
заслужила - рекла нам је Анас-
тасија. 
У свијет атлетике ушла је са 
седам година. Прво такмичења 
биле су приједорске уличне 
трке. Колико озбиљно схвата 
атлетику, говори  чињеница да 
Анастасија шест дана у седми-
ци посвећује тренингу, а само 
један је слободан. Ипак, једна 
ствар је испред спорта: школа. 
Образовање схвата озбиљ-
но. То показују и оцјене, јер је 
одличан ученик Медицинске 
школе.
- Нађем времена за све. Кључ 
је добра организација и воља 
за тренирањем. Школа је при-
оритет, али не пропуштам није-
дан тренинг - прича нам млада 
приједорска атлетичарка. 
Слободан дан је једино не-
дјеља. Остали дани имају свој 
распоред. Устајање из кре-
вета, припреме и одлазак у 
школу, а по повратку слиједи 
тренинг, учење. Кад се нађе 
времена, дружење са вршња-
цима. Дисциплина којој се нај-
више посветила је трка на 800 
метара. Познаваоци атлетике 
кажу, једна од најтежих.
- То је је јако захтјевна дис-
циплина. Нити је у питању 
спринт, нити темпашка трка на 
дуже стазе. Зато су тренинзи 
комбиновани и доста су раз-
нолике припреме за ову ди-
станцу - каже нам Анастасија. 
Нешто рјеђе трчи трке на 400 
метара. 
Уз доброг тренера, све се 
успијева. За тренера Зорана 
Радиновића  има само рије-
чи хвале, како са спортске 
тако и са педагошке стране. 
Гледајући на годину иза себе, 
каже да је пуна успјеха. Иако 
има само 16 година, трчала је 
у трци сениорки. Не само да је 
трчала, већ је освојила сребро 
на Појединачном првенству 
БиХ за сениорке.
- Сребро у сениорској конку-
ренцији је велика ствар. Так-

мичила сам 
се с ре-
кордер-
кама у 
т р ц и 
н а 
8 0 0 
м у 
д в о -
р а н и . 
Т р ч а -
ла сам са 
једном Је-
леном Гајић, 
која има 23 године, 
а ја сам тад имала 15 
година. Кроз циљ сам 
прошла друга - прича 
Анастасија.
Конкуренција је јака, 
каже, јер се увијек 
појављују неки нови та-
ленти и младе наде. Упркос 
пандемији, атлетичари у РС 
и БиХ успјели су одржати сва 
планирана такмичења, али је 
распоред био изузетно густ, 
што је био додатни напор 
за спортисте. Сa сeдaм 
гoдинa ушлa je у свиjeт 
aтлeтикe и, какo кaжe, 
плaнирa дa ту oстaнe joш 
дугo. Нa свoje рeзултaтe je 
пoнoснa, нaрoчитo нa oнe пo-
стигнутe у прoшлoј гoдини. 
Oчи су вeћ упртe у нoву тaк-
мичaрску сeзoну. Циљеви су 
многи, а међу њима су најваж-
нији одласци на међународна 
такмичења. 
- Плaнирaм нaступити на Бал-
канијади, јер имам обезбијеђе-
но мјесто у репрезентацији 
БиХ. Сад имам довољно годи-
на, раније сам била премлада. 
План је и свјетско првенство 
у Кини. Нaстojaћу дa oдбрa-
ним титулe кoje сам oсвojилa 
прoшлe гoдинe те дa oсвojим 
joш нeкoликo злaтних мeдaљa 
- кaжe Aнaстaсиja. 
Будућност је пред њом, то је 
сигурно. Сигурно је и да од 
ње можемо очекивати бројне 
медаље у годинама које дола-
зе. На домаћим такмичењима 
сигурно. Али сан су јој међуна-
родна такмичења и повратак у 
град на Сани са златним ме-
даљама.

9.26. фебруар 2021.“Козарски вјесник”

Манифестације Спорт

М. Шодић Друго мјесто Огњану Петровићу, а треће Марији Гњатић

Анастасија Удовичић: ОЧИ УПРТЕ НА МЕЂУНАРОДНЕ СТАЗЕ
Она је најбољи спортиста града Приједора у 2020. години. Она 
је неко ко је на атлетској стази надмашио далеко старије и 

искусније атлетичаре. Она је Анастасија Удовичић, члан АК 
„Приједор“. Титула најбољег спортисте Приједора 

круна је досадашњег труда и рада 

СПИСAК РEЗУЛТAТA КOJE JE МЛAДA ПРИJEДOРСКA 
AТЛEТИЧAРКA OСТВAРИЛA У ПРOТEКЛOJ ГOДИНИ 

JE ПOДУЖИ, AЛИ ГA ВРИJEДИ ПОГЛЕДАТИ:

Пojeдинaчнo првeнствo БиХ зa млaђe jуниoркe 800 м - 1. мjeстo
Пojeдинaчнo првeнствo БиХ зa стaриje пиoниркe 600 м - 1. мjeстo
Пojeдинaчнo првeнствo БиХ зa сeниoркe 800 м - 2. мjeстo
Пojeдинaчнo првeнствo БиХ зa стaриje jуниoркe 400 м - 2. мjeстo
Пojeдинaчнo првeнствo БиХ зa стaриje jуниoркe 800 м - 3. мjeстo
Пojeдинaчнo првeнствo РС зa стaриje jуниoркe 800 м - 3. мjeстo
Пojeдинaчнo првeнствo БиХ у крoсу зa пиoниркe - 1. мjeстo
Eкипнo првeнствo БиХ у крoсу зa пиoниркe - 1. мjeстo
Eкипнo првeнствo БиХ у крoсу зa жeнe (сeниoркe) - 2. мjeстo
Eкипнo првeнствo РС у крoсу зa пиoниркe - 2. мjeстo
Eкипнo првeнствo РС у крoсу зa жeнe - 3. мjeстo
Пojeдинaчнo првeнствo РС зa млaђe jуниoркe 600 м - 1. мjeстo
Пojeдинaчнo првeнствo РС у крoсу зa стaриje пиoниркe - 1. мjeстo
Уличнa тркa „Прњaвoр 2020“ срeдњe шкoлe - 1. мjeстo

З. Ј.
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Цијене лијекова у Босни 
и Херцеговини одређује 
Агенција за лијекове, а 
веледрогерије и апотеке 
имају ограничене мар-
же. Ово је пракса у сва-
кој држави, кажу у Град-
ској апотеци у Приједору, 
дајући одговор на питање 
зашто су поједини лије-
кови у Србији више него 
дупло  јефтинији у односу 
на БиХ. Сваки произвођач 
који има намјеру да ста-
ви свој лијек на тржиште, 
мора добити сагласност 
односно регистровати га 
код државне Агенције за 
лијекове која изврши све 
прописане провјере и даје 
цијену која је дефинисана 
за ту врсту лијека, поја-
шњава формирање ције-
на Милан Кубат, директор 
ЈЗУ «Градска апотека” 
Приједор, додајући да би 
лијекови у БиХ теоретски 
требало да имају исту или 
приближну цијену која, из-
међу осталог, зависи и од 
висине марже веледро-

герије и апотекара, која 
може максимално износи-
ти 20 посто. 
- Велике дрогерије имају 
своју дозвољену маржу 
и пословну политику. Да 
ли ће оне у потпуности 
искористити ту своју ве-
ледрогеријску маржу или 
неће, то је њихова ствар, 
а апотеке опет набављају 
од веледрогерија и имају 
своју дефинисану маржу, 
максимално 20 посто  за 
лијекове. Сад је питање да 
ли ће апотеке искористи-
ти дозвољену маржу или 
неће, тако да се цијене 
лијекова могу кретати на-
више и наниже до макси-
малног дозвољеног изно-
са - појаснио је Кубат.
Ако послује у складу са 
законом, апотека нема ве-
лики маневарски простор 
за формирање ниже или 
више цијене лијека. Углав-
ном се користи максимал-
на маржа: 
- Апотеке су јако скуп биз-
нис, тако да је тих 20 по-

сто обично доња граница 
рентабилности. У апотеци 
све кошта пуно више него 
у другим трговинама, по-
чев од кадра који је високо 
образован па до услова 
у којима се могу држати 
лијекови и пажње која се 
посвећује, као и свега оног 
што апотека мора испо-
штовати. Рецимо банал-
не ствари као извјештаје 
које морамо слати Фонду, 
Министарству здравља, 
тако да је продаја лијеко-
ва много компликованија 
од обичне трговине - каже 
Кубат. 
Он додаје да је тачна при-
ча да су лијекови у Србији 
пуно јефтинији него у БиХ. 
Република Србија је друга 
држава, она има своја пра-
вила игре и одређује како 
ће се кретати цијена поје-
диног лијека, то је ствар 
сваке државе да уреди 
своје тржиште како жели, 
каже Кубат. 

Цијене лијекова у РС формира 
Агенција за лијекове БиХ
АПОТЕКЕ ИМАЈУ 

ОГРАНИЧЕНУ МАРЖУ 

М. З. 

У оквиру пројекта “Развој 
прекограничне мреже кре-
ативне индустрије” у Аген-
цији за економски развој 
града Приједора “Преда-
ПД” одржана је радионица 
са представницима кре-
ативне индустрије града 
Приједора. Горан Родић, 
пројект-менаџер из ове 
агенције, истиче да креа-
тивна индустрија има изу-
зетан потенцијал те да су 
тренутно фокусирани на 
анализу поменутог секто-
ра.

- Та анализа ће нам помоћи 
да дефинишемо наред-
не активности и политике 
подршке које ће се моћи 
предложити првенствено 
граду Приједору, дакле  
подршку креативној инду-
стрији у неком наредном 
периоду. Креативна инду-
стрија има изузетан потен-
цијал за раст, развој, запо-
шљавање. У  посљедњих 
неколико година, она је је-
дан од кључних сегмената 

на којима Агенција има ак-
тивности и проводи пројек-
те - каже Родић. 
Мишел Павлица, експерт 
задужен за припрему ана-
лиза културних и креатив-
них индустрија у оквиру 
овог пројекта, каже да кре-
ативна индустрија подра-
зумијева различите дјелат-
ности: све што је у вези са 
културом и креативношћу, 
а што може дати додатну 
вриједност и допринијети 
развоју приједорске при-
вреде и осталих сектора. 

У овом тренутку су, како 
каже, најзанимљивије дје-
латности у вези са ИТ-ем. 
- Постоји низ фирми и поје-
динаца који у оквиру ове 
дјелатности раде различи-
те послове. Један дио по-
слова се ради на домаћем, 
а већи дио за страна тр-
жишта и стране компаније. 
У овом тренутку готово 
да постоји критична маса 
предузећа и појединаца, 
правних лица, правних 

субјеката у Приједору да 
би се у домену културних 
и креативних индустрија 
направио значајан иско-
рак. Покушавамо ухватити 
тај потенцијал и кроз овај 
пројекат настојати да се он  
реализује и оствари - исти-
че Павлица.
Пројекат “Развој прекогра-
ничне мреже креативне ин-
дустрије” финансира се из 
Програма прекограничне 
сарадње - Хрватска, БиХ и 
Црна Гора. Агенција “Пре-
да-ПД” је водећи партнер у  

конзорцијуму са Агенцијом 
СИ-МО-РА из Сиска и Асо-
цијацијом „Зид“ из Подго-
рице. Вриједност Пројекта 
износи око 600.000 евра, 
од чега је 250.000 буџет 
приједорске Агенције. Око 
85 одсто средстава од 
укупног буџета Пројекта 
финансира ЕУ. Пројекат 
траје од првог јуна 2020. до 
31. маја 2022. године. 

Друштво учитеља Репу-
блике Српске покренуло 
је волонтерску акцију при-

купљања књига, које су 
поклонили Народној би-
блиотеци “Невенка Стани-

сављевић” у Костајници, 
оштећеној током земљо-
треса. Директор ове уста-
нове, Светлана Ђурђевић, 
захвална је јер су прос-
вјетни радници имали слу-
ха за потребе библиотеке 
у којој је дјечије одјељење 
претрпјело највећу штету. 
Предсједник Друштва учи-
теља РС Марина Кнеже-
вић рекла је да акција још 
увијек траје. 
- Доставили смо значајан 
број наслова које су дони-
рали просвјетни радници, 
у сарадњи са ученицима и 
родитељима из неколико 
приједорских и бањалуч-
ких школа, те Филозоф-
ски факултет Бања Лука. 
Остали се и даље могу 
прикључити, те прикупље-
не донације усмјерити овој 
установи - додала је она. 
Ова хумана акција органи-
зована је поводом Међу-
народног дана даривања 
књига, а у сусрет Међу-
народном дану матерњег 
језика.

У Галерији “Сретен Стоја-
новић” прошле седмице 
отворена је изложба гра-
фика из фундуса ове уста-
нове. Изложба обухвата 
тридесет графика дваде-
сетак аутора. Академски 
сликар Предраг Марјано-
вић, који је био оснивач и 
први директор приједорс-
ке галерије, истиче да кул-
тура мора да се његује и 
у отежаним условима које 
намеће пандемија вируса 
корона. 

- Не дамо да Галерија 
пада, без обзира на све, 
она мора задржати свој 
ниво - поручио је Марјано-
вић. 
Он подсјећа да је прије-
дорска галерија, током 
25 година рада, угостила 
многа еминентна имена из 
свијета умјетности, попут 
аутора из 40 земаља који 
су учествовали на међу-
народној изложби на тему 
Дон Кихота, те изложбе 
умјетника са академије из 

Копенхагена. Изложбу гра-
фика из фундуса Галерије 
“Сретен Стојановић”, која 
је отворена без званичне 
свечаности, грађани могу 
погледати до краја мјесе-
ца. Након тога услиједиће 
кречење изложбеног про-
стора, у којем би ускоро 
требало да буде отворена 
изложба слика Велимира 
Илишевића, Приједорча-
нина који живи и ради у 
Швајцарској. 

П. Ш.

РАДИОНИЦА СА 
ПРЕДСТАВНИЦИМА 

КРЕАТИВНЕ ИНДУСТРИЈЕ 
ГРАДА ПРИЈЕДОРА

ДРУШТВО УЧИТЕЉА РС 
ДОНИРАЛО КЊИГЕ 

БИБЛИОТЕЦИ У КОСТАЈНИЦИ 

М. Шодић 

ИЗЛОЖБА ГРАФИКА ИЗ ФУНДУСА 
ПРИЈЕДОРСКЕ ГАЛЕРИЈЕ

Д. С.

Апотеке намају велики утицај на цијене лијекова
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ДруштвоДруштво

Бране Радановић, једини реги-
стровани произвођач домаћих 
ракија на подручју ове регије, за 
контролу јесте, али за ригороз-
не мјере није. Сматра да треба 
наћи начин како би се произ-
водња у кућној радиности увела 
у легалне токове. На овом под-
ручју домаће ракије се произ-
воде од памтивјека и чувају за 
црне дане. 
- То су мали произвођачи који ни-
ког не угрожавају, нити коме могу 
бити конкуренција. Нисам за то 
да се ти људи кажњавају, нити ћу 
то икад подржати, али бих апе-
ловао на надлежне да изнађу 
могућност како и на који начин 
да ове људе уведу у систем, да 
ли преко Удружења воћара или 
задруга, да кроз легалне токове 
пласирају своје производе - каже 
Радановић. Тада би, сматра он, 
користи могло бити за све. 

Бране Радановић годишње на 
боцу ракије мора платити 5,5 КМ  
пореза. Годишње је то од 30 до 
50.000 марака плус трошкови 
производње. 
- Држава има велику корист од 
мене и мог бизниса, а ако би 
мало повела рачуна око сеља-
ка који се бави домаћом произ-
водњом и жели да пласира свој 
производ, и он би нешто допри-
нио држави и сви би били задо-
вољни - сматра овај произвођач 
ракије. 
Закон о јаким алкохолним пићи-
ма из 2015. је неумољив. Произ-
вођачи алкохола морају имати 
рјешења Министарства пољо-
привреде, шумарства и водопри-
вреде РС о испуњености услова 
за производњу и регистар про-
извођача. Ријеч је о производу 
који, без контроле, може угрози-
ти људско здравље, наглашава 
Душка Николић, портпарол Ин-
спектората Републике Српске.
- Да би правна лица могла да се 
баве производњом јаких алко-
холних пића, морају испуњавати 
услове у погледу објекта, про-
сторије, опреме, уређаја, као и 
стручног кадра, а све с циљем 

обезбјеђивања квалитета и без-
бједности коначног производа 
који се конзумира. Важно је на-
гласити да се прије стављања 
у промет овог производа, исти 
доставља овлаштеној лаборато-
рији на испитивање квалитета, а 
све како би здравље људи било 
заштићено на адекватан начин - 
наглашава Николићева. 
Она напомиње да би сви ови 
производи морали бити декла-
рисани. Контролу алкохолних 
пића обавља Републичка 
пољопривредна инспек-
ција, као и физич-
ких лица за које 
постоје сазнања 
да врше нелега-
лан промет чиме 
су, како истиче 
наша саговор-
ница, ипак 
н е л о ј а л н а 

конкуренција регистрованим 
произвођачима. Постоји трачак 
наде за љубитеље добре ка-
пљице из домаће производње. 
Ракију могу производити за вла-
стите потребе, али само то. 
- Не могу да оглашавају про-
дају и стављају у промет ракију, 
уколико не изврше процедуре 
регистрације код ресорног ми-
нистарства. Та процедура није 
компликована ни комплексна, 
јер самим подношењем захтје-
ва Министарству, процедура се 
завршава у врло кратком року. 
Суштина цијеле ове приче је 
да производ који се нађе на тр-
жишту буде одговарајућег ква-
литета и безбједан за људску 
употребу - каже она.
Током 2021. године, у овој обла-
сти Инспекторат РС је извршио 
преко стотину контрола. У  20 
случајева производња је била 
нелегална. Изречене су казне у 
укупном износу од 10.000 мара-
ка, с тим  да казне за физичка 
лица износе од 500 до 1.500 
марака. 

М. З. 

Пажњу јавности привукао је недавни случај домаћина из 
Козарске Дубице којем је инспекција изрекла казну од 
500 КМ због продаје ракије. У заштиту домаће капљице 
стали су регистровани произвођачи који се проти-
ве ригорозним мјерама

ВУЈКОВИЋ: ЗАКОНЕ И ЕВРОПСКЕ ДИРЕКТИВЕ 
ПРИЛАГОДИТИ СЕЛУ 

Приједорски воћари имају сазнања да је било неколико пријава везаних 
за нелегалну продају домаће ракије. По информацијама Пољопривредне 
инспекције, узети су подаци од оних који продају и оглашавају ракију на 
друштвеним мрежама. 
- Узели су податке и дошли људима на кућну адресу. Моје мишљење  је 

да је то удар на пољопривреднике и наше село. То је наша 
традиција, јер познато је да код нас скоро да нема куће гдје 

се не пече ракија те гдје народ не рјешава дио својих 
обавеза продајом вишка ракије - прича Радивој Вујко-
вић, воћар и директор ПЗ “Кооператива”.
Законе и европске директиве треба поштовати, али 
се, како каже Вујковић, мора наћи начин да се то 
прилагоди нашем селу.
- Мора бити неки договор, а не само удар, кажња-
вање и забрана продаје. Не може се поредити наш 
и њемачки стандард. Њемачки сељак то може под-

нијети, али питање је како ћемо ми то истрпјети.  
Већина живи од продаје воћа и вишка ракије 

које смо и на ранијим градским манифеста-
цијама нудили тржишту - каже Вујковић. 
Није оптимиста кад је ријеч о увођењу до-
маће ракије у легалне токове, јер, како твр-
ди “Кооператива” тренутно нема услова 
за регистрацију такве врсте производње. 
- Не знам да ли ће се нешто промијени-
ти с нашим уласком у Дистрибутивни 
центар у Омарској. Тренутно немамо 
услова за то - истиче Вујковић. 
Додаје да су недавно имали састанак 
с градоначелником Далибором Павло-

вићем на тему Дистрибутивног центра. 
У пројекат су укључена средства ИРБ-а 

РС у износу од 100.000 КМ, Град ће суфи-
нансирати још 80.000 марака, а Вујковић 

напомиње да се надају да ће најдаље до 
краја маја овај центар бити завршен и пре-
дат на употребу.   

РЕГИСТРОВАНИ 
ПРОИЗВОЂАЧИ РАКИЈЕ 
СТАЛИ У ОДБРАНУ 
ДОМАЋЕ КАПЉИЦЕ

Производња 
дозвољена, 

али не и 
продаја 

производ који, без контроле, 

Бране 
Радановић: 

мали 
произвођачи 

никог не 
угрожавају

Душка Николић: 

може угрозити људско здравље

► Радивој Вујковић,воћар: 
удар на пољопривреднике и наше село
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ЗдрављеЗдравље

Пандемија коронавируса приморала је већину 
радника да канцеларијске просторе замијене 
радом од куће. Иако овакав начин рада има 
бројне предности, постоје одређени недостаци 
који знатно могу утицати на здравље човјека. 
Предности рада од куће има много, а вјероват-
но једна од највећих јесте да већину пословних 
обавеза можете обављати из лежећег поло-
жаја, у кревету, не замарајући се превише тиме 
како ћете изгледати. За многе је тако крилатица 
“рад од куће”, постала заправо “рад из креве-
та”. Ужурбано туширање и спремање за посао 

замијењени су лаганим умивањем, паљењем 
рачунара или лаптопа и враћањем под покри-
вач. Међутим, поред удобности коју пружа рад 
из кревета, временом се могу развити бројни 
здравствени и психолошки проблеми као по-
сљедица оваквог начина рада. Иако има бројне 
предности, стручњаци истичу како је овакав на-
чин рада изузетно лош за тијело прије свега за 
кичму. Сусан Холбек, директорица здравствених 
система на клиници Mayo у САД-у, истиче како 
је рад из кревета веома лош за готово све дије-
лове тијела.
“Врат, леђа и бокови највише испаштају оваквим 
начином рада. Због мекане површине на којој се 
налазите и на којој радите, ови дијелови тијела 
су напети и овакав начин рада заиста им не по-
годује. Млади људи ће нарочито постати жртве 

оваквих навика, а највише ће испаштати дуго-
рочно, а када схвате посљедице, бит ће прекас-
но”, истиче она.
Како наводи, особе које проводе превише вре-
мена у раду из кревета, временом би могле осје-
тити главобоље, укоченост у леђима али и знат-
но опаснија стања као што је артритис и болови 
у кољенима, лигаментима и мишићима.
Осим физичких проблема, рад из кревета вре-
меном може допринијети и до психолошких по-
ремећаја. Rachel Sala, професорица неуроло-
гије са Универзитета Џон Хопкинс, каже како би 

кревет требао служити за три ствари.
“Спавање, за лежање док сте болесни и за секс. 
Што више гледате телевизију из кревета или 
играте игрице те обављате пословне обавезе, 
мозак једноставно почне радити у другачијем 
режиму те почне ‘учити’ да у кревету можете об-
ављати многе активности”, истиче Сала.
На крају, стручњаци су сагласни како рад из 
кревета нужно не мора код већине људи изазва-
ти исте симптоме али да ће се временом, како 
људи старе, проблеми све више јављати.
Наравно, о томе када и у којем смислу ће се 
симптоми манифестирати овиси и о факторима 
околине, генетским факторима као и колико дуго 
времена радите из кревета односно од куће.

klix.ba

Стрес је, нажалост, редован 
пратилац савременог човјека, 
али неки симптоми указују на то 
да га има превише и да треба да 
застанете. Стручњаци издвајају 
три знака која упозоравају да 
није у питању обичан стрес, 
већ да патите од синдрома из-
гарања.

Лош сан: 
Тешко вам је да заспите, а кад 
успијете, будите се у току ноћи 
и рано ујутру, и умјесто да на-
ставите да спавате, преврћете 
се по кревету размишљајући о 
обавезама и проблемима. То је 
сигуран знак да је ситуација оз-
биљнија од обичног стреса.

Мањак мотивације и концент-

рације на послу: 
Повремено лутање мисли и 
немогућност концентрације на 
посао су нормални, поготово 
у љетњим мјесецима, али ако 
једва долазите на посао, а кад 
се “довучете”, гледате кроз ра-
чунар немоћни да завршите и 
најједноставнију обавезу, врије-
ме је да потражите помоћ.

Немате стрпљења: 
На ово се најчешће жале младе 
маме, али сви који се лако раз-
бјесне и наљуте на пријатеље и 
чланове породице због ситница, 
требало би да успоре и да ис-
питају да ли су под превеликим 
притиском.

(Novosti.rs)

Док је спавање у грудњаку углав-
ном ствар личних преференција, 
ипак већина жена једва чека да 
га се ослободи и оде на спавање 
слободних груди.
 “Спавање у грудњаку потпуно је 
сигурно”, каже др Sherry A. Ross. 
Све док носите удобан и при-
кладан грудњак, нема негатив-
них или позитивних краткороч-
них или дугорочних ефеката на 
здравље, додала је. Такође, ако 
спавате без грудњака то неће 
довести до опуштених груди.
“До тога прије може доћи ако 
преко дана не носите грудњак. 
Када током дана сједите усправ-
но, гравитација ће на ваше груди 
примијенити силазну силу, а без 
грудњака осјетљиво ткиво дојке 
није подржано, што онда може 
проузроковати опуштање груди”, 
објашњава др Ross.
Неке жене могу заправо имати 
користи од ношења грудњака 
док спавају. Непосредно прије 
менструације, ниво естрогена и 
прогестерона расте, што може 
довести до боли у ткиву дојке.

“Ношење прикладног грудњака 
док спавате могло би ублажити 
дио те нелагоде”, каже др Росс.
Ниво естрогена такође варира 
тијеком прелаза у менопаузу, па 
би ношење грудњака док спава-
те могло ублажити те неугодне 
осјећаје. Труднице и дојиље та-
кође могу осјетити пријеко по-
требно олакшање од болова у 
грудима ако спавају у грудњаку.
“И на крају, жене које су биле 
подвргнуте операцији груди мо-
жда ће хтјети спавати у грудњаку 
јер би то могло умањити посто-
перативну бол”, додаје др Росс.  
Иако је спавање у грудњаку 
обично у реду, постоји неколико 
нуспојава, посебно ако носите 
преуски грудњак, објашњава, др 
Росс.
У тим случајевима грудњак може 
затезати кожу, што доводи до 
благе иритације, боли или осипа. 
У том случају, престаните носити 
грудњак док спавате или набави-
те прикладни.

Ljepota i zdravlje BiH

Сигурни знаци да 
сте под стресом

Да ли је добро спавати у грудњаку?

Неколико разлога зашто 
рад из кревета није добар за 

ваше тијело и мозак
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ЧитуљеАгенције / Огласи

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!!!

ОСНОВНИ СУД У ПРИЈЕДОРУ

Број: 077-0-Su-21-000-110
Дана, 23.02.2021. године

На основу Одлуке о продаји службеног моторног возила број 077-0-Su-21-
000-110 од 22.02.2021. године, Основни суд у Приједору објављује сљедећи

Ј А В Н И ОГЛАС
за продају службеног моторног возила

 Предмет огласа је продаја службеног моторног возила, власништво 
Основног суда у Приједору марке OPEL, комерцијални опис CORSA C, година 
производње 2001, нерегистровано.    

 Продаја возила се врши дана 05.03.2021. године методом јавног над-
метања путем затворених писаних понуда, а сви услови продаје ће бити до-
ступни на wеб страници суда ossud-prijedor.pravosudje.ba  и на огласној плочи 
суда. За све додатне информације контакт особа је радник суда Слободан 
Муњиза.

                                                                                  Предсједник суда:                                                                                                       
Данијела Еленков

Дана 27.02.2021. навршава се година 
дана од смрти вољеног супруга, оца, 
дједа и свекра

СИМЕ (Стеве) РАДОЈЧИЋА

Хвала ти за сву пажњу и љубав коју си нам пружио.
Сјећање на тебе вјечно ће трајати.

Твоја захвална породица 14835

Тужно сјећање на драгу и вољену

СЛАВКУ ВИЛА

С љубављу и поштовањем
Дајана, Марио, Анела и Младенко.

14846

Дана 25.02.2021. навршавају се четири 
године откако је престало да куца 
племенито срце наше драге мајке и баке

ПЕРСЕ (рођ.Родић) 
КАЧАВЕНДА
(1937 - 2017)

Драга мајко, све ово вријеме које прола-
зи, није кадро да умањи сву твоју добро-
ту и племенитост којом си обасипала све 
оне који су дошли у твоју близину. Ваљда 
сви они који преживе велико зло и ужас (Јасеновац) морају бити 
такви. Чувајући успомену на тебе, воле те твоји синови Дражен 
и Дарко, као и унук Никола 14861

Дана 01.03.2021. навршавају се три пуне 
године сјете и туге откако нас је заувијек 
напустио наш вољени супруг, отац, 
пунац, дјед и прадјед

МИЛАН КАРАН
(1929 - 2018)

С љубављу и поносом, успомену на твоју несебичну љубав и 
доброту заувијек ће чувати твоји најмилији: супруга Ана и кћери 
Драгица и Даница са породицама 14837

Полиција је у Приједору затекла мушкарца 
чији су иницијали М. М. из тог града у поку-
шају извршења тешке крађе у угоститељ-
ском објекту, саопштено је из Полицијске 
управе Приједор. Осумњичени М.М. је ли-
шен слободе и криминалистички обрађен, 
а, након комплетирања предмета, Окруж-
ном јавном тужилаштву Приједор против 
њега ће бити достављен извјештај за по-
чињено кривично дјело. Кривично дјело 
полиција је осујетила у сриједу, око 5.00 
часова у Улици Илије Бурсаћа. 

ЗАТЕЧЕН У 
ПОКУШАЈУ 
КРАЂЕ ИЗ 

УГОСТИТЕЉСКОГ 
ОБЈЕКТА Приједорска полиција ухапсила је 

лице чији су иницијали А. П. из Лив-
на приликом покушаја да изврши 
кривично дјело превара, саопштено 
је из ове управе.
Приједорској полицији је лице из 
Приједора пријавило да га је путем 
телефонског позива и СМС порука 
контактирао непознати мушкарац 
и представио се као члан породи-
це пријавитеља који се налази на 
издржавању затворске казне, те 
тражио 10.000 КМ како би платио 
пријевремено пуштање на слободу. 
Истог дана на локацији договоре-
ној за предају новца у Приједору 
осумњичени А.П. је ухапшен, а кри-
миналистичком обрадом утврђено 

је да је у планирању и извршењу 
кривичног дјела учествовало још 
једно лице из Приједора, које је 
тренутно недоступно полицијским 
службеницима и за којим је распи-
сана потрага. Утврђено је и да су 
ова лица у јулу 2019. године почи-
нила превару када су од лица Б.К. 
из Приједора узели 5.000 КМ до-
водећи га у заблуду да позајмљује 
новац познанику. Након комплети-
рања предмета, против осумњиче-
них лица ће Окружном јавном тужи-
лаштву Приједор бити достављен 
извјештај за почињена кривична 
дјела превара и превара у покушају.

СРНА

УХАПШЕН ЗБОГ 
ПОКУШАЈА ПРЕВАРЕ, 

ЗА ДРУГИМ 
ОСУМЊИЧЕНИМ СЕ ТРАГА

Архив
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ЧитуљеЧитуље

Дана 26.02.2021. навршава се 40 
тужних дана од смрти вољеног 

супруга, оца и дједа

ЈОВАНА 
БАНОВИЋА
(1946 - 2021)

Тога дана, у 11 часова, дајемо 
четрдесетодневни помен на гробљу 
Бановића шор у Великом Паланчишту.
С љубављу те се сјетимо, по доброти 
памтимо, с поносом помињемо.
Много нам недостајеш.
Ожалошћени: супруга Слободанка, 
кћерка Весна, син Марко, зет Андрија, 
снаха Бојана, унучад: Данило, Јован, 
Катарина и Софија

14850

Тужно сјећање на драгог пријатеља

ЈОВАНА - ЈОЦУ 
БАНОВИЋА
(1946 - 2021)

Драги Јоцо, прелијепо је било наше вишегодишње дружење уз 
кафу у кафани „Робот“, а о томе се и у граду причало.
Томо, Симо, Ђуро, Божидар, Ђеро, Мирко, Драгољуб и Боро

14847

КРИСТИНА ТУБИН
(08.01.1988 - 30.08.2014)

Драга наша Тино, мислимо на тебе 
са великом љубављу и оданошћу. 
Причамо о теби и сјећамо се сваки 
дан. Носимо те у срцима и мислима.
Нека те анђели чувају, такве као што 
си ти. Волимо те бескрајно.

Твоји: баба Пава и деда Миле
14834

КРИСТИНА ТУБИН
(08.01.1988 - 30.08.2014)

Драга наша Тино, сјећања на тебе 
никад неће изблиједити, као што ни 
бол никад неће нестати из наших 
срца. Живот је тужан без тебе. 
Волимо те безгранично.

Твоји: Маја, Свјетлана и Владо

14834

Дана 03.03.2021. навршавају се 
двије године од смрти нашег вољеног 

супруга, оца и дједа

ЖАРКА ЗДЈЕЛАРА

Много нам недостајеш.

Ожалошћени: супруга Дара са 
дјецом

14859

Тужно сјећање на вољене

НЕЂО
(28.02.2000)

Вријеме вас није избрисало из наших сјећања. 
Живите у нашим срцима. Ваши: Борка, Сузана 
са породицом, Јелена, Далиборка и Миладин

14836

РАДЕНКО
(24.02.2018)

ЗДЈЕЛАР

Тужно сјећање на брата

РАДЕНКА 
ЗДЈЕЛАРА

Драги мој Рашо,чујеш ли 
јецај мој док причам са 
твојим ликом? Видиш ли 
сузе моје док плачем над 
твојом сликом? Вјечно ћу 
те вољети и никад нећу 
пребољети. Неутјешна 
сестра Борка 14836

Тужно сјећање на брата

НЕЂУ ЗДЈЕЛАРА
Драги мој брате, вријеме 
пролази, бол са мог срца 
не одлази. Вјечно ћу те 
вољети и у срцу носити. 
Твоја неутјешна сестра 
Борка 14836

Дана 28.02.2021. навршавају се 
двије године од смрти нашег драгог

ЉУБИШЕ ГРУБАНA
(1965 - 2019)

Не постоје ријечи утјехе које би 
могле ублажити бескрајну бол и 
празнину у нашим срцима. Они који 
те воле, чувају те од заборава. Твоји 
најмилији: мајка Душанка, супруга 
Миланка, дјеца: Дејан, Марина, 
Јелена, Слободан, унучад Лука и 
Ивана 14838

Тужно сјећање на 
брата

ЉУБИША 
ГРУБАН

Драги брате, вријеме које пролази не може 
да ублажи бол и празнину коју си оставио 
својим одласком. Вјечно ћеш остати у нашим 
срцима!

Брат Драгиша са породицом
14845

У недjељу 28.02.2021. навршава се 
тужних и болних шест мјесеци од 
преране смрти нашe драгe сестрe и 
кћеркe Мирјанe

МИРЈАНА (рођ. Праштало) 
ПАНИЋ

(18.11.1975 - 28.02.2021)

Твоји драги: брат Горан, мајка Радмила и отац Милорад
14834

Дана 27.02.2021. 
навршава се седам 

година од смрти моје 
драге мајке

ДРАГИЊЕ 
- ДРАГЕ 

ГОРОЊИЋ

С љубављу и поштовањем, чувам те од 
заборава.

Ожалошћени син Живко
14848
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Дана 26.02.2021. године навршавају се 
три тужне године откад није са нама наш 

вољени

ЉУБАН 
ПАВЛОВИЋ
(1947 - 2018)

Дан за даном иде, а ниједан без сјећања на тебе, премало је ријечи, 
а превише туге да би рекли колико нам недостајеш. Вријеме не може 

избрисати успомене на тебе, јер те заувијек у срцима носимо.
Твоји: супруга Милена, син Далибор, кћерке Зора и Драгана, снаха 
Маријана, зетови Рајко и Дејан, унучад: Петар, Михаило, Андрија, 

Александар и Валентина. 14864
У суботу, 27.02.2021. у 10 сати дајемо четрдесетодневни 

помен на гробљу Пашинац нашој драгој и вољеној

ЗДРАВКИ АНТОНИЋ - МАРЧЕТА
(1956 - 2021)

Сваки дан проведен без тебе је тежак и дуг као вјечност, била си 
наша подршка, снага и стуб наше породице. Вјечно захвални 
за несебичну љубав и срећу коју смо осјетили у сваком 
тренутку док си била са нама. С љубављу и поштовањем, 
успомене на тебе чувају твоји најмилији: Славко, Наташа, 
Бојана, Радоја и унук Андрија 14862

Дана 17.02.2021. године у 74. години 
живота у Загребу је преминуо наш 

драги брат

БРАНКО МАНДИЋ
Никада нећеш бити заборављен. 
Вјечно ћеш живјети у нашим срцима. 

Твоја браћа Петар и Ђуро и сестре 
Ковиљка, Борка и Мирјана

14844

Дана 27.02.2021. навршава се 40 
тужних дана од смрти драгог брата 

и стрица

РАТКО (Милорада) 
КЕЦМАН

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

Ожалошћени брат Јово са породицом
14849

Дана 28.02.2021. навршава се 40 тужних 
дана од смрти нашег брата

РАТКО КЕЦМАН
(1938 - 2021)

Почивај у миру, нарадио си се.

С љубављу и поштовањем, брат Перо  са породицом
14833

Дана 25.02.2021. 
навршило се 40 тужних 

дана од смрти драге 
супруге и мајке

ЉИЉАНЕ 
ПЕШИЋ

(1958 - 2021)
Нека те анђели чувају, а ми ћемо у срцима 
заувијек да те носимо и волимо.
Твоји: супруг Милорад и кћерке Николина и 
Милана

14860

Дана 25.02.2021. 
навршило се 40 тужних 

дана од смрти драге 
кћерке и сестре

ЉИЉАНЕ 
ПЕШИЋ

Нема ријечи које те могу ожалити, ни времена 
у којем ћемо те заборавити.
Неутјешна мајка Ковиљка и брат Драгомир

14860



У прољеће 1942. године појавио се први број “Козарског 
партизанског вјесника” у издању Партизанског обавјештајног 
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Спорт Спорт

Пoбjeдoм oд 3:1 нaд eкипoм “Брчкo 
здрaвљa“, КMФ „Приjeдoр“ прeкинуo 
je низ oд три пoрaзa. Eкипe су тo слич-
нoг квaлитeтa, тaкo дa je првo пoлув-
риjeмe утaкмицe 12. кoлa Првe лигe 
РС зaвршeнo бeз гoлoвa. У нaстaвку 
eкипa „Приjедoрa“ крeћe oфaнзив-
ниje. Притисaк je урoдиo плoдoм у 28. 
минути, кaд Синишa Лукић пoгaђa зa 
1:0. Пeт минутa кaсниje гoстуjући тим 
дoлaзи дo изjeднaчeњa, a стриjeлaц 
je биo Дрaжeн Лукић. Одмaх нaкoн 
примљeнoг гoлa „Приjeдoр“ крeћe у 
нaпaд, a Пaнић пoстижe гoл зa 2:1. 
Тим из Брчкoг бaциo je свe aдутe нa 

тeрeн, пa су игрaли и тaктикoм „гoл-
мaн-игрaч“, нe би ли прeoкрeнули 
рeзултaт. Meђутим, oдбрaнa дoмaћe 
eкипa билa je нeпрoбojнa, a кaпитeн 
Гoлић пoгoткoм у 37. минути „oвjeриo“ 
je пoбjeду „Приjeдoрa“.
Дo крaja сeзoнe oстaлa су joш двa 
кoлa, тaкo ћe у нaрeднoм “Приjедoр” 
ићи нa гoстoвaњe кoд КMФ “Кoтoр 
Вaрoш”, дoк ћe у пoсљeдњeм кoлу 
дoчeкaти eкипу “Бoрaчкe” из Грaдиш-
кe. Tрeнутнo КMФ “Приjeдoр” зaузимa 
чeтврту пoзициjу нa тaбeли сa 18 
oсвojeних бoдoвa.

Припремио: З. Јелић 

Кoшaркaши “Хaнтeрсa” 
дoживjeли су пoрaз у 
првoj утaкмици Супeр-
лигe Пoдручнe кoшaр-
кaшкe oргaнизaциje 
Бaњa Лукa. Oд њих 
je бoљa билa eкипa 
“Бoрaц Maкo Принт”, 
кoja јe слaвилa рeзул-
тaтoм 75:66. 
Сaмa утaкмицa нeштo 
je лoшиje пoчeлa, 
глeдajући из пeрспeк-
тивe Приjедoрчaнa, дoк 
je у нaстaвку сусрeта 
виђeнa прoмjeнљивa 
игрa. 
У другoj чeтвртини 
“Хaнтeрси” су нaпрa-
вили сeриjу oд 15:0 
и имaли вoдствo oд 
27:23. Ипaк, oвa тeрeнскa инициjaтивa ниje искoриштeнa дo крaja, дoшлo je дo пaдa кoнцeн-
трaциje и грeшaкa у oдбрaни, штo je билo дoвoљнo дa прoтивник утaкмицу зaврши у свojу 
кoрист (“Бoрaц MAкo Принт” je пoсљeдњу чeтвртину дoбиo сa 23:14). 
Из приjeдoрскoг тимa пoручуjу дa je нeoпхoднo пoпрaвити игру у oдбрaни, jeр су прeд њимa 
oдлучуjућe утaкмицe зa плaсмaн у квaлификaциje зa Прву лигу Рeпубликe Српскe. Taкo дa 
вeћ зa викeнд у Приjeдoр дoлaзи СКК “Бoрaц”, кojи вaжи зa jeднoг oд кoнкурeнaтa зa висoк 
плaсмaн. У КК “Хaнтeрс” вjeруjу дa мoгу oствaрити дoбaр рeзултaт у oвoj утaкмици.

Кoшaркaши „Приjeдoр Спaртaкa“ 
слaвили су рeзултaтoм 93:84 прoтив 
„Слoбoдe 73“ у мeчу 15. кoлa Првe 
лигe Рeпубликe Српскe. У првoj чeтвр-
тини oбјe eкипe су игрaлe oтвoрeнo, 
тaкo дa je зaвршeно  рeзултaтoм 
24:21 зa дoмaћи тим. Сличнo je билo 
и у другoj чeтвртини, тaкo дa сe нa oд-
мoр oтишлo сa 52:44. Ипaк, у трeћoj 
чeтвртини „Приjeдoр Спaртaк“ прaви 
убjeдљиву прeднoст, тaкo дa je нa 
крajу чeтвртинe билo 75:58 зa дoмaћи 

тим. Гoсти из Нoвoг Грaдa су дo крaja 
утaкмицe успjeли сaмo дa смaњe 
зaoстaтaк нa дeвeт пoeнa. „Приjeдoр 
Спaртaк“ дo пoбjeдe je прeдвoдиo 
Ивeтић сa 33 кoшa, a прaтили су гa 
Дрaжић сa 19 и Лулић сa 15 кoшeвa. 
Кoд “Слoбoдe 73” нajeфикaснији  je 
биo Бaбић сa 29 кoшeвa. У нaрeднoм 
кoлу “Приjeдoр Спaртaк” идe нa гo-
стовaњe eкипи “Рoгaтицe”. Tрeнутнo 
Приjедoрчaни зaузимajу шeсту пoзи-
циjу сa 20 oсвojeних бoдoвa.

Куглaши “Рудaрa” убjeдљивo 
су слaвили у сусрeту 11. кoлa 
Првe лигe Рeпубликe Српскe, 
пoбиjeдивши “Лиjeвчe” из Нoвe 
Toпoлe рeзултaтoм 8:0. При-
jeдoрску eкипу дo пoбjeдe je 
прeдвoдиo кaпитeн Синишa 
Mиљaтoвић сa 605 oбoрeних 
чуњeвa. Нaкoн 11 oдигрaних 
кoлa, “Рудaр” зaузимa чeтвр-
ту пoзициjу нa тaбeли, сa 10 
oсвojeних бoдoвa. У нaрeд-
нoм кoлу “Рудaру” слиjeди 
гoстoвaњe у Грaдишкoj, гдje ћe 
их дoчeкaти eкипa “Кoзaрe”.

Футсaл
“ПРИJEДOР” ПOБJEДOM 
ПРEКИНУO НИЗ ПOРAЗA

Првa лигa РС зa кoшaркaшe
„ПРИJEДOР СПAРTAК“ 
СAВЛAДAO КOMШИJE

КУГЛAШИ “РУДAРA” УБJEДЉИВИ 
ПРOTИВ “ЛИJEВЧA”

КК “Хaнтeрс”
ГРEШКE У OДБРAНИ 

ДOПРИНИJEЛE ПOРAЗУ

Рукoмeтaшицe “Mирe” дoживjeле су пoрaз нa гостoвaњу кoд eкипe “Грудa” (42:33). 
Приjeдoрчaнкe су првe пoстиглe гoл, aли oдличнe Груђaнкe су ипaк дoшлe дo пoбjeдe. 
ЖРК “Mирa” je нaступилa у сaстaву Бoгдaнa Сeкулић, Дрaгицa Глигoрeвић, Aзрa Бaшaнo-
вић Aдeлисa Дaутoвић, Aнђeлa Вукojeвић, Душкa Tинтoр, Jeлeнa Mиљуш, Никoлинa Mутић, 
Mилицa Билбиja, Дрaгaнa Mутић, Дрaгaнa Крeмeнoвић, Jeлeнa Mутић, Maриja Глигoрeвић. 
Нajeфикaсниja у рeдoвимa “Mирe” билa je Бaшaнoвићeвa сa 17 пoстигнутих гoлoвa.
У нaрeднoм кoлу “Mирa” je слoбoднa, дoк у 14. кoлу дoчeкуjу eкипу “Извиђaчa”.

Премијер лига БиХ
„ГРУДЕ“ ИПАК БОЉЕ ОД „МИРЕ“


