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Актуелно Актуелно

-  Само трајање у овом моменту 
зависи од динамике радова, али 
настојаћемо да оно буде што 
краће. Апелујем на учеснике у са-
обраћају на стрпљење и да пла-
нирају своје вријеме за пут, које 
ће бити нешто дуже, али намјера 
је да у неком каснијем периоду 
скратимо то вријеме - рекао је 
Давор Кострешевић, вршилац 
дужности директора предузећа 

“Путеви Републике Српске”.  
Ово је један од најпрометнијих 
путних праваца у Српској и на 
појединим дионицама дневно 
саобраћа и до 10.000 возила. 
Осим тога, ово је пут на којем су 
честе саобраћајне незгоде. Ње-
говом санацијом биће повећана 
и безбједност саобраћаја, тврде 
надлежни. - Напоменуо бих и да 
је на овој дионици идентифи-

ковано више опасних мјеста и 
да ће то, након рехабилитације 
пута, бити санирано - истакао је 
Драган Станимировић, помоћник 
министра саобраћаја и веза Ре-
публике Српске. - Ова дионица 
пута је веома значајна за град 
Приједор. Овдје се дешавао ве-
лики број саобраћајних незгода и 
овом реконструкцијом смањиће 
се број саобраћајних несрећа. 

Привредници који су користили 
ову дионицу пута имаће бољу и 
бржу комуникацију  - сматра Да-
либор Павловић, градоначелник 
Приједора. Радови су повјерени 
фирмама “Приједорпутеви” и 

“Козарапутеви”. - Желим да на-
поменем да морамо бити стр-
пљиви, јер након ових радова, 
ово ће бити веома добар путни 
правац и у будућности ће се 

скратити дужина путовања до 
Бањалуке - увјерава Раденко 
Црногорац, директор предузећа 
“Приједорпутеви”. Дужина пут-
не дионице која ће бити рекон-
струисана је око 38 километара. 

Вриједност инвестиције је око 22 
милиона марака. Рок за завр-
шетак радова је година и по.

Никола Марић из Аеродромског 
насеља један је оних који је 
покренуо процес легализације 
земљишта. У Приједор се до-
селио из Кључа 1995. године. 
Он и његова породица кућу су 
изградили прије 16 година. То-
лико траје њихова борба за ле-
гализацију земљишта. Срећан 
је што ће овај проблем коначно 
бити ријешен. - Значи нам ово 
много. Направили смо кућу, 
уложили средства, планирамо 
да живимо овдје. Било је страха 
да нам неко може увести неку 
ренту или чак одузети земљи-
ште - прича Марић. Надлежни 
су мјештанима нових насеља 
упутили позив да што прије под-
несу захтијеве за формирање 
парцела, како би ушли у процес 
легализације. - Највећи дио по-
сла је завршен на Аеродром-
ском насељу, гдје су завршене 
763 парцеле. Остало је 55 пар-

цела, гдје смо имали проблем, 
јер су адресе биле непознате 
и 140 парцела није формира-
но. Када је у питању насеље 

Јањића пумпа, ту тек треба да 
започне процес. Формирано је 
290 парцела и 215 парцела је 
неопходно формирати. У Врби-
цама је формирано 445 парце-
ла и неопходно је формирати 
још 231 парцелу - истакао је 
градоначелник Павловић. - Ту 
гдје нису формиране парцеле, 
нису ни уплањени објекти. То 
је обавеза сваког лица. Ми не 
можемо то урадити по службе-
ној дужности, а не може ни Град 
Приједор. Грађани су дужни да 
то ураде - објашњава Пред-
раговићева. Она је подсјетила 
грађане на обавезу плаћања 
пореза на непокретности. - Мно-
го је људи који не плаћају порез, 
а сви они који редовно плаћају 
порез финансирају инфраструк-
турне пројекте. Сами тим, и 
онима који не извршавају оба-
везе, омогућавају да користе ту 
инфраструктуру - истиче она. 
Павловић и Предраговићева 
разговарали су и о парцелацији 
трасе ауто-пута Бањалука-При-

једор, као и о пројекту водо-
снабдијевања “Црно врело”.

ПОЧЕЛИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ 
МАГИСТРАЛНОГ ПУТА ПРИЈЕДОР-БАЊАЛУКА

П. Ш.

Радови на реконструкцији магистралног пута Приједор-Бањалука ће се одвија-
ти у три фазе. Саобраћај ће, од понедјељка, 15. марта, на овој дионици бити 
затворен и одвијаће се алтерантивним путевима.

Б. Дакић

Новина од ове сједнице је да се, 
на иницијативу градоначелни-
ка Далибора Павловића, уводи 
нулта тачка – извјештај о епиде-
миолошкој ситуацији. Ова тачка 
ће претходити “актуелном часу”. 
Градоначелник ће дати уводну 
ријеч, а извјештај ће поднијети 
Душан Врањеш, начелник Шта-
ба за ванредне ситуације. Пред 
одборницима ће се наћи пријед-
лози одлука о разрјешењу дирек-
тора јавних предузећа и установа 
и рјешења о именовању вршиоца 
дужности истих. - Што се тиче јав-
них предузећа и институција, оно 
што знам је Одлука о именовању 

вршиоца дужности у Галерији 
“Сретен Стојановић”, због смрти 
бившег директора, Позоришта 
Приједор, због истека мандата 
садашњем директору. Затим, 
Дома здравља Приједор, Дјечијег 
вртића “Радост”, Градске апотеке 
и Спортске дворане “Младост” 
- навео је Мирсад Дуратовић, 
предсједник локалног парламен-
та. Поред поменутих тачака, на 
дневном реду је и приједлог Од-
луке о братимљењу града При-
једора са општином Инђија из 
Србије, те неколико реферата из 
имовинско-правне области.

Скупштинa грaдa Приjeдoрa ус-
вojилa je oдлуку o oдгaђaњу из-
бoрa зa члaнoвe сaвjeтa мjeсних 
зajeдницa. Рaзлoг je прeпoрукa 
Mинистaрствa упрaвe и лoкaлнe 
сaмoупрaвe Рeпубликe Српскe, 
дa сe избoри oдгoдe, збoг aк-
туeлнe eпидeмиoлoшкe ситуa-
циje. Избoри би трeбaли дa сe 
oдржe у сeптeмбру, укoликo сe 
зa тo стeкну услoви. - Mинистaр-
ствo je упутилo препoруку свим 
лoкалним зajeдницaмa дa сe из-
бoри oдгoдe дo срeдинe сeптeм-

брa. Taj приjeдлoг пoдржao je и 
Сaвeз грaдoвa и oпштинa РС. 
Скупштинa грaдa Приjeдoрa тaj 
приjeдлoг je рaзмoтрилa, тe je дo-
ниjeлa oдлуку o oдгaђaњу избoрa 
дo дaљњeг. Кaд сe стeкну услo-
ви, грaдски пaрлaмeнт дoниjeћe 
oдлуку o рaсписивaњу избoрa - 
пojaсниo je прeдсjeдник Грaдскe 
избoрнe кoмисиje, Жeљкo Шкoн-
дрић. Избoри зa мjeснe зajeдни-
цe трeбaлo je дa сe oдржe три 
мjeсeцa нaкoн лoкaлних избoрa.

OДГOЂEНИ ИЗБOРИ 
ЗA СAВJETE MJEСНИХ 

ЗAJEДНИЦA

З. Ј.

У ПОНЕДЈЕЉАК ЧЕТВРТА 
СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

ГРАДА ПРИЈЕДОРА
Четврта редовна сједница Скупштине гра-
да Приједора биће одржана у понедјељак, 
15. марта, са почетком у 10.00 часова. Двије 
трећине дневног реда, на којем ће се наћи 
28 тачака, односе се на разматрање кадров-
ских рјешења у неколико јавних институција 
и установа.

ФОРМИРАЊЕ ПАРЦЕЛА 
НЕОПХОДНО ЗА ПРОЦЕС 

ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА

Легализација земљишта у приједорским новим 
насељима, била је једна од тема састанка градо-
начелника Приједора, Далибора Павловића и ди-
ректора Републичке управе за геодетске и имовин-
ско-правне послове, Босиљке Предраговић. 

Б. Дакић

Машине на путу Приједор-Бањалука

Марић: Ово нам много значи
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Политика Тим поводом

- ДНС хоће промјене у Републици 
Српској. Промјене које су нужне 
и неопходне и које ће се сигурно 
десити 2022. године. Желимо и 
да упознамо чланове са економ-
ским програмом “За нашу Српску” 
- предсједник ДНС-а, Ненад Не-
шић.  Предсједник Регионалног 
одбора ДНС-а, Миленко Ђаковић 
рекао је да је ДНС након турбу-
ленција у странци консолидован 
и да наставља политику коју гра-
ди већ 20 година. Он се осврнуо и 
на предстојеће кадровске смјене у 
Приједору, истичући да се проводе 

превише брзо, што по њему није 
добро. - Смјене које се дешавају су 
смјене набрзину. Обично се каже, 
ко нешто брзо ради, дуго се каје. 
По мом личном мишљењу, мора се 
добро сагледати свако кадровско 
питање, јер обично, ако се погрије-
ши, онда су штете велике - рекао је 
Ђаковић. Уже руководство ДНС-а 
присуствовало је и отварању но-
вих просторија Градског одбора 
Приједор. Драгутин Родић, пред-
сједник овог одбора истакао је да 
је ово почетак нове политике, коју 
ће ова странка проводити у овом 

граду. - ДНС је у овом граду опози-
ција. Ми ћемо у наредном периоду 
дјеловати не политикантски, већ 
као конструктивна опозиција. Ука-
зиваћемо на све оно што не ваља. 
То и јесте задатак опозиције и тру-
дићемо се да са нашим приједло-
зима допринесемо да град и даље 
буде стабилан, као што је био ста-
билан свих оних година, када је 
ДНС био на челу града - рекао је 
Родић.

ДНС: БИЋЕМО 
КОНСТРУКТИВНА ОПОЗИЦИЈА

 Откад је почело ви-
шестраначје и разилажење 
у бившој нам, оној Југосла-
вији, почеле су и приче о 
принципијелним, односно 
непринципијелним коали-
цијама. Са измијењеним иг-
рачима и „модернизацијама“ 
принципијелних и неприн-
ципијелних понашања, те 
приче трају и данас, 
нарочито на про-
сторима БиХ и 
Републике Ср-
пске. На сва-
ким нашим 
и з б о р и м а , 
у свим пре-
дизборним кампањама и постизборним комби-
наторикама, у јавности се води полемика о не-
принципијелности политичких партија и њихових 
лидера. Једни оптужују странке из опозиције да 
нису досљедне и да зарад личних интереса, у 
појединим општинама и градовима улазе у коа-
лицију са владајућим странкама. Други оптужују 
владајуће странке да зарад очувања власти и 
својих личних интереса, у појединим општинама 
и градовима прихватају непринципијелно коали-
рање са опозиционарима. 
 Оптужбе на рачун и једних и других, коли-
ко год биле тачне, занемарују једну другу димен-
зију политике и вишестраначја. У свом настајању, 
политика није ни рођена у узвишеним манирима 
принципијелности и досљедности. Она је грешно 
зачета у несретном браку између човјекове жеље 
и потребе да влада и управља другим људима и 
процесима и потребе, а и жеље тих других људи 
да неко у име њих и мисли и одлучује и одговара. 
У природи политике је да влада, јер је то њена 
сврха. И да обмањује, јер је то њено природно 
станиште. Најбољи доказ за то су све наше пре-
дизборне кампање. Обећања изречена у њима 
не би могла стати у све вагоне овога свијета, а 
испуњена и довршена обећања „угодно“ се могу 
смјестити у мали џеп јакнице дјетета у вртићу. По-
литика је једноставно рођена да влада и када јој 
то затреба, узеће у загрљај све непринципијелне 
коалиције и противнике. За обичног смртника, са 
просјечним животним вијеком од седамдесетак 
година, политика је бесмртна, јер са њим, нити 
је настала, нити ће завршити.  У тој бесмртности, 
за разлику од тог обичног и несретног смртника, 
политика, и она велика и она мала и она најмања, 
другачије гледа и на пријатеље и на непријатеље. 
И кад год може, а може, и једне и друге користи 
за себе и своју „политику“. Ко то не разумије или 
неће да разумије, узалуд му  сва друга мишљења. 
 И зашто се уопште чудити било каквим 
страначким понашањима и коалирањима, са или 
без одреднице „непринципијелно“. Као и полити-
ка, и странке су настале интересним факторима. 
Интерес им је да освоје власт. Када је освоје, 
интерес им је да је што дуже задрже. Много је 
начина да се то уради, један од њих је и „неприн-
ципијелна коалиција“.  Зато од странака не мо-
жемо очекивати да се не боре за власт, јер онда 
њихово постојање не би имало смисла. Не може-
мо очекивати ни то да нас не обмањују, јер је то 
у „природи посла“. Можемо очекивати да сносе 
посљедице и одговарају за то што раде. Можемо 
то и тражити, а шта ћемо добити, то је већ за неку 
другу причу. 
 Коментаришући демократију и наше пу-
теве до бољег живота, једна умна глава рекла је 
да је послије рата у БиХ и Републици Српској тре-
бало одржати само једне изборе. На питање за-
што, услиједио је одговор, да би тада били само 
једном преварени, а овако то више нико не може 
избројати. 

                                            
                                                      Зоран Совиљ

ДО 19. МАРТА ПРИЈАВЕ ЗА 
“ПОНОСНЕ КАРТИЦЕ”

Ово је, како каже, Тања Шиљеговић, 
мајка петоро дјеце од великог зна-
чаја за вишечлане породице. - За-
хваљујем се градоначелнику. Ова 
картица ће нам много значити - до-
дала је она. Родитељи који остварују 
право на “Поносну картицу” могу се 
јавити у просторије Градске управе, 
и то до 19. марта. Картице се могу 
користити у свим градовима Српске. 
- Овом приликом позивам привред-
нике да се одазову на наш позив и 
омогуће породицама са троје и више 
дјеце да купују са попустом, не само 

у Приједору, већ у цијелој Републици 
Српској. Картица је дизајнирана тако 
да важи за цијелу РС, а настојаће-
мо да обезбиједимо и подршку при-
вредника из Србије - рекао је Драган 
Дакић, предсједник Фондације “За 
породицу”. У оквиру овог пројекта 
биће инсталирана и мобилна апли-
кација, односно веб шоп, који ће при-
вредницима и корисницима картица 
омогућити једноставнију комуника-
цију. Трошкове за то, као и за изра-
ду картица сносиће Град Приједор. 
- Желимо да докажемо да је фокус 

рада Градске управе на породици, 
на родитељима са троје и више дје-
це, као и на томе да омладина остаје 
у нашем граду - истакао је Далибор 
Павловић, градоначелник Приједо-
ра. Он тврди да поменути уговор 
није случајно потписан на Међуна-
родни дан жена. Овим су, како исти-
че, жељели да на симболичан начин 
укажу на значај мајчинства и поро-
дице. На подручју Приједора је око 
400 породица са троје и више дјеце.

НЕПРИНЦИПИЈЕЛНЕ  
КОАЛИЦИЈЕ  

НАШЕГ  ДОБА

С нама и око нас 

Град Приједор и Фондација “За породицу” потписали су уговоре о подјели 
такозваних “Поносних картица”, намијењених породицама које имају троје и 
више дјеце. Власници картица имаће могућност да у продавницама, које имају 
уговоре са Фондацијом, купују по знатно нижим цијенама.

Б. Дакић

П. Ш.

Сагледавање стања у странци и планови за будућност, биле су теме састанка 
Регионалног одбора Демократског народног савеза, који је одржан у Приједору.



Пандемија је однијела много жи-
вота. Тешка година је иза нас, а 
нарочито за здравствене раднике, 
који су на првој линији одбране од 
вируса корона.  - Када погледамо го-
дину дана уназад, свакако мислим 
да смо с аспекта здравственог си-
стема прошли много. Морам бити 
поносан на солидарност и по-
жртвованост здравстве-
них радника, који су 
помагали грађа-
нима Српске, 
без обзира 
о којој 
здрав-
с т -
ве-

ној 

у с т а -
нови и 
здравстве-
ном раднику 
се ради - рекао 
је Ален Шеранић, 
министар здравља и со-
цијалне заштите РС.  Вакцина 
је најбитније оружје против вируса 
корона, тврди Бранислав Зељко-
вић, директор Института за јавно 
здравство РС. У Српској је почела 
ревакцинација  здравствених рад-

ника, који су вакцинисани против 
вируса корона. -  Вакцине нам пред-
стављају огромну предност у борби 
против вируса корона, али нам је 
неопходна сарадња свих грађана 
са здравственим институцијама и 
здравственим системом, како би 

се успјешно борили против вируса 
- додао је Зељковић. У протеклој го-
дини на Универзитетско-клиничком 
центру РС прегледано је око 20.000 

пацијената, хоспитализовано око 
5.000, док је потпору кисеоничком 
терапијом захтијевало око 1.000 па-
цијената. - Морам да истакнем да 
су у почетку пацијенти били старије 
животне доби, међутим, ових дана 
јављају нам се пацијенти од 35 до 
50 година. Што је још опасније, јер 

је болест израженија. Брзо до-
лази до промјене клинич-

ке слике пацијената, 
а сви они који 

су пребоље-
ли вирус, 

иако се 

осјећају 
д о б р о , 

ризична су 
група - рекао је 

Владо Ђајић, гене-
рални директор УКЦ-а.  

Надлежни апелују на грађане 
да се придржавају прописаних мје-
ра. Јер, здравље је у овој ситуацији, 
најбитније.
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Тим поводом Млади

Први пут драгоцијену течност дали 
су Немања Вокић и Огњен Јалић, 
ученици Електротехничке школе. 
Како истичу, поново ће даривати крв 
и поручују свима који су у могућно-
сти, да се прикључе овој хуманој 
акцији. Према ријечима Зорана Ве-
селиновића, секретара ГО Црвеног 

крста Приједор програм добровољ-
ног даривања крви треба бити оја-
чан. - Ова акција са средњошкол-
цима има већу вриједност, у односу 
на многе друге акције, јер је велики 
одзив. Скоро све средње школе су 
се одазвале. Ми имамо максима-
лан број давалаца, који трансфузија 

може да опслужи, што се тиче узи-
мања узорака крви, додао је Весе-
линовић. Значај ове акције огледа 
се и у томе што на овај начин могу 
да се открију нови даваоци са ријет-
ким крвним групама.

ГОДИНА ОД ПОЈАВЕ ПРВОГ 
СЛУЧАЈА ВИРУСА КОРОНА У РС 

“С обзиром на неповољну епидемиолошку ситуа-
цију, у скорије вријеме неће доћи до обједињавања 
одјељења, односно продужења трајања часова”, ре-
кла је Тривићева. Она је навела да је потпуно неизвјес-
но организовање ђачких екскурзија и да то зависи од 
препорука Института за јавно здравство Републике 
Српске, односно од епидемиолошке ситуације. Она је 
рекла да су туристичке агенције спровеле анкету међу 
ученицима о томе да ли су заинтересовани за орга-
низовање алтернативних могућности за одлазак на 
екскурзију у Републици Српској. Тривићева је навела 
да је 213 ученика трећих разреда средњих школа за-
интересовано, али да су такве екскурзије могуће само 
у априлу и мају и то уколико Институт одобри. Када је 
ријеч о основцима, односно ученицима осмих разре-
да, око 1.000 њих заинтересовано је за организовање 
екскурзије у Републици Српској. Тривићева је истакла 
да ће, како је речено из туристичких организација, 
свим родитељима који то желе бити враћен новац у 
складу са законским прописима. 

ШКОЛСКИ 
ЧАСОВИ 

НЕЋЕ БИТИ 
ПРОДУЖЕНИ 
У СКОРИЈЕ 
ВРИЈЕМЕ

Град Приједор објавио је јавни позив за пријем пет 
чланова у одбор Омладинске банке. Позив је отворен 
за све младе од 17 до 30 година, који имају жељу и 
вољу да посвете своје вријеме активностима програ-
ма, који омогућава младим људима да узму активно 
учешће у развоју своје заједнице кроз писање и реа-
лизацију пројеката друштвеног значаја, кроз учешће у 
расподјели фондова и кроз покретање властитог биз-
ниса. Позив је отворен до 21. марта. Пројекат Омла-
динска банка Приједор реализује се у сарадњи Фон-
дације “Мозаик” и града Приједора.

ПОЗИВ ЗА 
ЧЛАНСТВО 
У ОДБОРУ 

ОМЛАДИНСКЕ 
БАНКЕ

У АКЦИЈИ "МОЈЕ ПРВО ДАРИВАЊЕ 
КРВИ" OKO 50 СРЕДЊОШКОЛАЦА

К.В. СРНА

Министар просвјете и културе Репу-
блике Српске, Наталија Тривић иста-
кла је да школски часови у скорије 
вријеме неће бити продужени, однос-
но враћени на трајање од 45 минута. 

СРНА

Градска организација Црвеног крста Приједор организовала је традиционалну 
акцију ‘’Моје прво даривање крви’’, којој се одазвало око 50 средњошколаца.  

М. Шодић 

Прошло је годину дана од појаве првог случаја вируса корона у Републи-
ци Српској. Од 5. марта 2020. године до данас у Српској је обољело 36.488 
људи, а преминуло више од 2.277. Због погоршане епидемиолошке ситу-
ације, апел грађанима је да се придржавају прописаних мјера.

 Поштујте прописане 
мјере
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Хроника Друштво

Приједорчанин Ренато 
Марјановић ухапшен је 
због осумње да је у субо-
ту, 6. марта, у овом граду 
испалио више хитаца из 
аутоматске пушке ка уго-
ститељском објекту, са-
општено је из приједорс-
ке Полицијске управе. 
Пронађен је аутомобил “опел кор-
са” који је осумњичени користио у 
вријеме извршења кривичних дје-
ла, као и аутоматско ватрено ору-
жје за које ће даљим вјештачењем 
бити утврђено да ли је кориштено 
у тим дјелима. Након криминали-
стичке обраде, осумњичени Р.М. 
је у уторка предат у надлежност 
тужиоцу Окружног јавног тужи-
лаштва у Приједору уз извјештај 
о почињеним кривичним дјелима 
убиство у покушају и недозвоље-
на производња и промет оружја 
или експлозивних материја. Он се 
сумњичи да је 6. марта око 20.40 
часова у Улици Славка Родића 
испалио више хитаца у правцу 
угоститељског објекта.

УХАПШЕН 
ОСУМЊИЧЕНИ 
ЗА УБИСТВО У 

ПОКУШАЈУ, 
ПРЕДАТ ТУЖИОЦУ

- Да се чује шта о овом 
закону мисле, поред по-
сланика и представници 
радника, послодаваци, 
представници институција 
и сви они који могу наћи 
у ситуацији да буду узне-
миравани. Радило се дуго 
на овом закону, неколико 
година. Због тога што је 
велики проблем био како 
поставити ту разлику, јер 
је веома танка нит од уз-
немиравања на раду и 
радних налога - појаснио 
је Кличковић. Милорад 
Митровић, руководилац 
Одсјека за нормативно-

аналитичке послове Ми-
нистарства рада и борач-
ко-инвалидске заштите РС 
рекао је да се ради о новом 
правном акту у правном 
систему РС, те је истакао 
шта овај закон предвиђа 
и који су поступци за за-
штиту. - Узнемиравањем 
на раду сматра се свако 
понашање према раднику, 
групи радника, послодавцу 
које може имати посљеди-
це. Било физичке и психо-
лошке посљедице или сек-
суалне природе. Широк је 
појам који обухвата радње 
и мјере којима се угрожава 

достојанство радника, ње-
гово здравље, те психички 
и физички интегритет - на-
помиње Митровић. Идеја 
је да Закон о мобингу дје-
лује превентивно. Након 
што јавне расправе буду 
окончане, сумираће се сви 
приједлози, као и све оно 
што о нацрту буду рекли 
посланици. Након тога, 
пред Народну скупштину 
РС иде коначан приједлог 
Нацрта закона о заштити 
од узнемиравања на раду.

ОДРЖАНА ЈАВНА РАСПРАВА О 
НАЦРТУ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ 
ОД УЗНЕМИРАВАЊА НА РАДУ

Јавна расправа о Нацрту закона о заштити од узнемиравања на 
раду одржана је у Приједору. Према ријечима Рајка Кличковића, 
начелника Одјељења за рад и запошљавање у Министарству 
рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске, ово је 
само једна у низу расправа која ће се проводити о овом закону.

К.В.

Meђутим, млинaри у Рeпу-
блици Српскoj кaжу дa сe 
нe oчeкуje нeки знaчajниjи 
скoк циjeнa брaшнa кoд 
нaс, jeр у Србиjи, oдaклe 
нajвишe увoзимo пшeницу, 
нeмa нeкoг нaглoг рaстa 
циjeнe. Тaмo je тoнa пшe-
ницe пoскупилa зa нeких 40 
дo 50 eврa. - Циjeнe брaш-
нa нису прaтилe тaj рaст, 
вeћ су пoскупилe зa нeку 
пoлoвину пoскупљeњa 
пшeницe. Сaд смo у ситу-
ациjи дa у Eврoпи циjeнe 
пшeницe и дaљe рaсту, 
aли србиjaнскo брaшнo нe 
прaти тaj скoк. A, нa циjeну 
брaшнa у РС нaјвишe ути-
чe циjeнa у Србиjи – рeкao 
je прeдсjeдник Удружeњa 
милнaрa РС, Зoрaн Кoс. 
Прoцjeнe je тeшкo прaви-
ти, кaжу млинaри и укoли-

кo сe Србиja нe oтвoри зa 
извoз, мoжe сe oчeкивaти 
дa ћe циjeнe брaшнa у 
нaрeднoм пeриoду ми-
рoвaти, aли дa сигурнo 
нeћe дoћи дo њихoвoг 
пaдa. Стaњe je трeнутнo 
тaквo, дa тoнa пшeницe у 
Србиjи кoштa измeшу 190 
и 200 eврa, a тoнa брaшнa 
oкo 250 eврa. Причe o нo-
вим пoскупљeњимa нису 
никaквo изнeнaђeњe, кaжу 
у Удружeњу зa зaштиту 
пoтрoшaчa „ДOН“. Jeр, 
рaст циjeнa гoривa дoвoди 
и дo рaстa циjeнe сjeтвe, 
штo je нaзнaкa извjeснoг 
пoскупљeњa пшeницe, 
кaжe извшрни дирeктoр 
„ДOН-a“, Mурисa Maрић. 
- Oстaлe брaншe сaмo 
прaтe циjeну гoривa. И 
свe циjeнe лaнчaнo су крe-

нулe нa гoрe. Oвo je удaр 
нa џeп пoтрoшaчa, aли 
ниje никaквo изнeнaђeњe. 
Jeр, свих oвих гoдинa, 
кaд дoђe дo пoскупљeњa 
гoривa пoскупe и oснoв-
нe живoтнe нaмирницe - 
нaпoмињe Maрићeвa. Oнa 
je пoстaвилa и питaњe 
зaштo циjeнe нaмирницa 
нису прaтилe циjeну нaф-
тe и прoшлe гoдинe, кaд 
je дoшлo дo дрaстичнoг 
пaдa циjeнe oвoг eнeргeн-
тa. Maрићeвa je дoдaлa 
дa нaс oчeкуje тeшкa гo-
динa, jeр свa пoскупљeњa 
нa свojим лeђимa нa крajу 
изнeсу крajњи пoтрoшaчи, 
a дa су плaтe и пeнзиje 
прaктичнo oстaлe нa нивoу 
приje пaндeмиje. 

MЛИНAРИ НE OЧEКУJУ ЗНAЧAJAН 
РAСT ЦИJEНE БРAШНA

Taмaн штo je мaлo утихнулa причa o пoскупљeњу eлeктричнe 
eнeргиje, крeнулo je пoскупљeњe нaфтe. A, након тога и брaшнa. 
Jeр, циjeнe пшeницe нa eврoпским бeрзaмa су у успoну. 

З. Ј.

- Током фебруара имали смо 
анонимни позив грађанина и 
након интервенције полиције, 
затечен је извршилац кривич-
ног дјела тешка крађа, код којег 
смо пронашли предмете који 
потичу из извршења кривичног 
дјела, те на тај начин расвијет-
лили више кривичних дјела, које 
је он извршио током исте ноћи 
- каже Сретоја Вујановић, на-
челник Полицијске управе При-
једор. Из области привредног 
криминалитета, евидентира-

но је седам кривичних дјела, а 
причињена материјална штета 
износи 359.000 марака. Када је 
у питању злоупотреба опојних 
дрога, евидентирано је шест 
кривичних дјела и 12 прекршаја. 
- Када је у питању привредни 
криминалитет, имали смо седам 
кривичних дјела и шест извр-
шитеља. Она се, углавном од-
носе, на оштећење повјериоца, 
повреду, вођење трговачких и 
пословних књига, као и фалси-
фиковање и уништавање служ-

бених исправа - истакао је Ра-
денко Башић, начелник Сектора 
криминалистичке полиције. На 
територији регије Приједор то-
ком прошлог мјесеца, догодиле 
су се 44 саобраћајне незгоде. 
Од тога двије са смртно стра-
далим лицима. - Једна на под-
ручју Приједора, гдје је погинуо 
возач и једна на подручју Новог 
Града, гдје је погинуо сувозач. 
Три саобраћајне незгоде су са 
тешким тјелесним повредама, 
10 саобраћајних незгода са ла-

ким тјелесним повредама и 29 
са материјалном штетом - каже 
Марио Милашин, начелник Сек-
тора полиције. Из саобраћаја је 
искључено 193 возача. Од тога 
148 возача  због управљања 
возилом под дејством алкохо-
ла. У фебруару су на подручју 
регије Приједор евидентирана 
34 мигранта, док их је у истом 
периоду прошле године евиден-
тирано 79.

СТАЊЕ БЕЗБЈЕДНОСТИ У РЕГИЈИ 
ПРИЈЕДОР ЗАДОВОЉАВАЈУЋЕ

На подручју регије 
Приједор, током фе-
бруара, евидентира-
но је 88 кривичних 
дјела. У истом пе-
риоду, између оста-
лог, расвијетљено 
је кривично дјело 
“Разбојништво”, као 
и девет кривичних 
дјела “Тешка крађа”. 
У Полицији су се по-
хвалили и добром са-
радњом са грађани-
ма, захваљујући којој 
су ухваћени изврши-
оци неких од ових 
кривичних дјела.

Б. Дакић
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Живот Друштво

Јово Шаровић (84) са свега че-
тири године одведен је у један 
од дјечијих логора у Хрватској, 
гдје је провео четири године и 
на срећу, остао жив. Судбина 
Шаровића, како нам је испри-
чао, од рођења је била тешка.  
Са шест мјесеци остао је без 
оца, а након тога оставила га 
је мајка, која се преудала за 
човјека из сусједног села. Како 
су му испричали рођаци, био је 
остављен у шуми поред пута, 
да би га нашли случајни про-
лазници и донијели га њима. 
Још једна уста нико није хтио 
да храни, па је смјештен у Дом 
за сирочад у Фочи. - У мају 
мјесецу 1941. године усташе 
су ме заједно са још неколико 
стотина дјеце, жена и мушка-
раца теретним возом тран-
спортовали у Хрватску. Ја, као 
дијете, нисам ништа од тога 
знао. Током путовања сточним 
вагонима, били смо исцрпље-

ни од глади и жеђи. С времена 
на вријеме, у вагоне су убацива-
ли мало воде и хљеба. Одрасли 
би то разграбили, како би дали 
својој дјеци и узели себи. А, ми 
који нисмо имали никога, поне-
кад би нешто добили, али чешће 
остајали без ичега. Након неко-

лико дана, стигли смо у Загреб, 
да би ту раздвојили дјецу од 
родитеља. Ја нисам имао нико-
га. Нас 

дјецу узраста од четири до 12 
година одвезли су у дјечије лого-
ре, Јастребарско, Сисак, Стару 
Градишку, Горњу Ријеку... - при-
ча нам Јово. Многих детаља из 
логорашког живота се не сјећа, 
јер је био мали. Са већ шест, се-
дам година сјећа се тортуре коју 

су проводиле усташе 
над недужном дјецом, 
глади и болести. - Сви 
смо били преплашени и 
утучени, а посебно ис-
црпљени дезинтеријом. 
Уз то, невољу су нам 
доносиле и стјенице  од 
којих смо били крвави. 

Од њих као и других инсеката и 
паразита били смо инфицирани. 
Та гамад толико се накотила да 
смо од чешања отварали сами 
себи ране, које су касније пре-
растале у красте и пликове. Уз 
све то, глад, жеђ и батине убрза-
вале су исцрпљење организма. 
Сваког дана на десетине дјеце 
је умирало. Живи су тако сваког 
дана гледали смрт - присјећа 
се Јово. Суровост усташких 
стражара је била свакодневна. 
Батине су се добијале за сваку 
ситницу, а часне сестре, које су 
наводно, водиле бригу о њима, 
прећутно су то посматрале. - 
Нисмо смјели плакати, јер би у 

том случају добили батине. Исто 
тако нешто затражити. Питати. 
Страх је био толики да су многи 
мокрили по ноћи. Редовно су ме 
будили млазеви мокраће дјеце 
која су спавала на горњим креве-
тима. Понављало се то из ноћи 
у ноћ, из дана у дан... На једном 
кревету спавало је по неколико 
дјечака. Имали смо за покри-
вање само једну деку. Свако ју 
је вукао на своју страну, јер није 
била довољно велика да нас све 
покрије и тако заштити од хлад-
ноће - прича Јово. Како каже, тек 
средином 1943. године дошла је 

група жена у бијелом. - Касније 
сам сазнао да су то жене под 
вођством Дијане Будисављевић. 
Оне су нас пописале. Исписале 
су имена на неким картончићи-
ма, везале их шпагом и окачи-
ле их сваком дјетету око врата 
- прича нам Јово. Након тога, је-
дан број их је пребачен у Загреб, 
гдје су након дугог времена били 
окупани, одјећа им откувана, а 
они попрашени ДДТ прашком, 
како би се уништиле стјенице и 
ваши.

(наставиће се)

Судбине дјеце логораша из Другог свјетског рата

П. Ш.

БЕЗ МАЈКЕ И ОЦА, А ЛОГОР АДРЕСА
Трагичне судбине дјеце логораша из 
Другог свјетског рата, никога не могу 
оставити равнодушним. Приче оних који 
су преживјели усташку тортуру у Јастре-
барском, Старој Градишци и Јасенов-
цу често дјелују невјероватно. Сјећања 
живим свједоцима злочина над дјецом 
са Козаре и других подручја и данас су 
свјежа.

- Било је хладно. Није било пећи да се 
огријемо. О храни да не говорим. Били 
смо стално гладни, али и болесни. Теш-
ко болесни. То није бринуло никога. Пре-
пуштени смо тихом умирању - каже Јово. 

Јово након рата

Годинама је трагао како би сазнао гдје је 
био, и тек прије три године установио да је 
четири године провео у логорима Јастре-
барско и Стара Градишка и то под именом 
Иван Таровић.  

Хусеин Пашалић, предсједник НВО „Фа-
милија“ и водитељ курса, каже да ће на 
тромјесечној обуци бити осам жена. То-
лико има и машина, које су прије десет 
година, када је курс који је иницирала та-
дашња предсједница СО Приједор, при-
маријус доктор Азра Пашалић и почео, 
добили од Краљевине Норвешке. Пред-
ности курса су едукација, али и дружење, 
јер полазнице долазе из свих мјесних 
заједница, али и околних општина. - То 
значи да ће се жене едуковати за пробни 

рад у текстилној индустрији или да могу 
шити за властите потребе. Циљ курса је 
и да се жене друже, склапају познанства 
и да на тај начин шире своју социјалну 
мрежу, излазе из анонимности и постају 
самосталне. Уједно, повећава им се и 
шанса за запошљавање - каже Паша-
лић.  Велики број полазница тако је рад-
но мјесто добио у некој од фирми, попут 
„Аустронета“, „Иванчице“, “Милетекса“... 
Сертификати с овог курса признати су и 
на Бироу за запошљавање, као додатна 
вјештина при обављању пробног рада. 
- У ових десет година, курс је завршило 
преко 200 полазница. Према нашој еви-
денцији око 70 одсто жена је запослено. 
Обучавају се на индустријским машинама 
и то је јако битно. То је предност, јер на-
кон кратког пробног рада улазе у произ-
водњу и опет истичем, један врло битан 
моменат, њихово међусобно дружење и 
склапање познанстава која остају трајна 
- каже Пашалић. За практичну обуку на 
курсу задужена је Далиборка Грбић.

ПОЧИЊЕ КУРС КРОЈЕЊА И ШИВЕЊА
У Друштвеном дому Мјесне 
заједнице Рашковац данас 
(петак) почиње још један 
курс кројења и шивења. 
Организатори курса су не-
владина организација „Фа-
милија“ и Удружење грађа-
на „Берек“, уз подршку 
града Приједора. 

М. З. 
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КултураКултура

Примјетно је да се свака ситуација која 
се односи на смањивање буџетских 
трошкова највише односи на институ-
ције културе. Наравно, када је у буџету 
суфицит, исте те институције културе 
имају од суфицита најмање користи. 
Народски речено, када је криза најви-
ше се узима од културе, а када пара 
има, култури се најмање даје. Сигур-
на чињеница је да се ово деценијама 

дешава и да оваква пракса није од јуче. Шта имамо као резултат тога? 
Тренутно ништа. Руководећи се перципирањем успјешности кроз призму 
капитализма, долазимо до поражавајуће чињенице да се успијех мјери 
искљушиво кроз приходе, профите, добити. Пошто нисам из области еко-
номије, одузимам себи за право да даље коментаришем то. Међутим, 
моје право и обавеза, а и струка, налажу ми да се позабавим културом. 
Као примјер лоше праксе навешћу вам културоцид који је почињен почет-
ком овог вијека, када је Министарство просвјете новим законским одред-
бама избацило предмете ликовне и музичке културе из већине средњих 
школа, првенствено оних које едукују занатски кадар. Укидањем ова два 
предмета укинут је и дио свјетла који је тој популацији приближавао кул-
туру кроз кључаоницу спознаје. Данас, већ у двадесетим годинама 21. 
вијека, генерацију која је била закинута за изучавање културе у ширем 
контексту, имамо на позицијама власти, занатским радњама и ширем 
спектру друштвених активности. Немојте се чудити што у фризерском са-
лону нису љубазни према вама, што вас не поздрављају на улици, што 
људи бацају смеће, што је материјализам примаран и што етике готовао 
да нема. Морал ту не треба ни помињати. То су управо генерације које 
су стасале након првог културоцида. Дугорочно гледано стање ће бити 
све горе и ускоро ће човјек човјеку постати вук, ако то већ није увелико 
садашњост. Институције културе, морате знати ту чињеницу, егзистирају 
искључиво због духа запослених. Ти људи улажу надљудске напоре да 
опстане зрно културе у овом граду. Новац је у томе само олакшавајуће 
средство. Галерија никада није била профитабилна институција, па је јако 
тешко да то и постане. Као што сам већ рекао, галерија има искључиво 
просветитељску улогу, да едукује и приближи умјетност грађанима. Мо-
жемо је посматрати и као дио образовне институције, али морате бити 
свјесни да ни школе не доносе профит, па су неопходне. Као грађанин 
морам да вам скренем пажњу на проблеме из области коју мало ко од вас 
довољно, суштински, познаје. Претпостављам да многи од вас перципи-
рају институције културе као мање важне или готово неважне за друш-
тво, јер оне не доносе новац и праве трошкове. На први поглед, јесте 
тако. Објаснићу вам то овако: град Приједор нема готово ништа у својој 
туристичкој понуди, али има Мраковицу, мада она није у Приједору. Без 
обзира, и Мраковица је одличан примјер. Погледамо ли да је изградња 
меморијалног комплекса на Мраковици коштала одређену своту новца, 
утрошена су огромна средства и тај споменик не доноси приходе. Пер-
цепцијом обичног човјека који ниподашатава важност културе тај споме-
ник је само огроман трошак за друштво, али чињенице показују другачије. 
Тај споменик на Мраковици од момента када је изграђен, почетком седам-
десетих година па до данас, константно доноси новац. Било је то зачеће 
туризма, затим угоститељства, настала је и ски стаза, авантура парк, али 
и многи садржаји који доносе новац. Морате бити свјесни да се то дешава 
константно чак и у најтежим условима попут рата и пандемије којом смо 
захваћени. Смањивањем буџета за културу, сјече се грана на којој стоји-
мо као народ. Након политичких малверзација, политиканства, ратова и 
других пошасти нико се не осврће на појединце нити их историја толико 
памти, осим ако нису имали значајније подвиге, али браћо и сестре, пам-
те се остаци културе. Имамо и нашег суграђанина Сретена Стојановића 
по којем галерија и носи име. Вјерујем да и данас постоје људи који не 
знају ко је Сретен али и они који нису свјесни његовог печата на 21. вијек. 
И данас се рађају таленти у нашем граду, свакодневно смо свједоци не-
ких великих успјеха. Боре се људи да се име и слава нашег града чује и 
далеко одавде. Међутим, оно што је чињеница да су управо институције 
културе требале постати нуклеус зачетка, окупљања и промоције нешег 
блага којег имао расутог по свијету. Градски оци, не дозволите да овакве 
институције не раде, да се угасе, да њихови буџети нису довољни ни за 
плате радника. Не дозволите да вас ваша дјеца и унуци проклињу што 
сте повукли лоше потезе, јер оно што радите култури данас као резул-
тат имаћете у будућности. Наставе ли се овакви трендови отимања од 
културе, ускоро ћемо постати безоблична маса без корјена традиције и 
будућности асимилована у исту такву безобличну масу зомбифицираних 
људи којима ће превасходни циљ и симисао живота бити новац. Знајте да 
такви људи не познају ни оца, ни мајку, ни нацију, ни вјеру, ни државу, али 
ни породицу. Треба ли нам то?

Срдачно,
Мирослав Стакић

КУЛТУРА 
У КРИЗИ 

ИЛИ КРИЗА 
КУЛТУРЕ

Првобитно је био план 
да се изложба прикаже у 
Берлину. Сплетом окол-
ности та част припала 
је Приједорчанима.  - 
Протеклих година више 
сам боравио у вели-
ким градовима Паризу, 
Берлину... Швајцарској 
такође. Ови радови су 
мој повратак природи и 
мојим дјечачким дани-
ма. Живјећи поред шуме, 
имао сам довољно моти-
ва, којима сам се позаба-
вио. Ово су рефлексије 
тих протеклих мјесеци 
мог боравка овдје - каже 
Илишевић.  Иницијатор 
поменуте изложбе је Ми-
лан Кнежевић, истакнути 

привредник из Београ-
да, такође поријеклом 
из Приједора. Његова 
породица уложила је 
средства за реновирање 
приједорске галерије. 
- Захваљујући разумије-
вању представника Град-
ске управе Приједор, за 
два дана смо добили 
сагласност да окречимо 
галерију и средимо рас-
вјету. И, да једном свјет-
ском поставком дамо до 
знања да ће градска кул-
тура у Приједору наста-
вити да врши своју еле-
ментарну функцију, да 
буде у име грађана и за 
грађане - додао је Кне-
жевић. Отварању излож-

бе присуствовао је Жар-
ко Ковачевић, замјеник 
градоначелника Прије-
дора. - Дочекали смо да 
први погледамо излож-
бу сликара Илишевића. 
Приједор је познат као 
град сликара, али ја бих 
додао град умјетника. И 
наравно, од стране Град-
ске управе апсолутна 
подршка раду галерије, 
да се што више култур-
но уздижемо - истакао је 
Ковачевић.  Ова изложба 
отворена је до 21. марта. 
Након Приједора излож-
ба ће бити приказана у 
Београду. 

ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА 
СЛИКА ВЕЛИМИРА 

ИЛИШЕВИЋА

У приједорској Галерији “Сретен Стојановић” отворена 
је изложба слика Велимира Илишевића, под називом 
“Уочљиво коријење”. Швајцарски сликар, поријеклом 
из Приједора представио је своје радове настале у по-
сљедњих неколико мјесеци. 

На сједници новог сазива 
Организационог одбора 
19. Међународног фе-
стивала хорова „Златна 
вила“ утврђено је да ће 
овогодишњи фестивал 
бити ревијалног карак-
тера. Хорови који буду 
учествовали снимиће 
материјал у трајању од 

максимално десет мину-
та. Материјали ће бити 
монтирани и приказани у 
форми емисије. На при-
једлог Умјетничког савје-
та утврђен је датум одр-
жавања 20. јубиларног 
фестивала, од 12. до 14. 
маја 2022. године. До-
говорено је да сви учес-

ници 19. Међународног 
фестивала добију спе-
цијалну позивницу и на-
ступе на 20. јубиларном 
фестивалу, а биће омо-
гућено и пријављивање 
другим хоровима.

К.В.

ФЕСТИВАЛ ХОРОВА 
“ЗЛАТНА ВИЛА” 

РЕВИЈАЛНОГ КАРАКТЕРА 

М. Шодић



Послом по којем је постала пре-
познатљива бави се око шест го-
дина, а њен печат, посебно у обр-
вама с поносном на лицу носе 
бројне Приједорчанке. Међу 
њима и онколошке пацијенти-
це којима Тања овај козметички 
третман поклања уз мото “да се 
он може платити с осмијехом”. 
- У свијету је то баш заживјело, 
“pay with smile”, заправо,  „пла-
тите с осмијехом“. Одлучила 
сам да то радим у Приједору. То 
је  била спонтана одлука, након 
што ми је на третман исцрта-
вања обрва дошла жена, која је 

била онколошка пацијентица. То 
се и препозна, другачија је дла-
ка, другачије је све. И кроз причу 
сазнам због чега су изгубљене 
обрве, због чега су и те које су 
нарасле „дивље“. Тако да немам 
срца да то наплатим. Немам 
срца, јер то је стварно потреба, 
то није хир - прича с пуно емо-
ција Тања. Емотивну причу кра-
се обично и трајна пријатељст-
ва између Тање и оних којима 
је поклонила неки лијеп детаљ 
на лицу. Обрадује се кад их по-
ново види и то су емотивни су-
срети. - И ту се створе нека нова 
пријатељства. И негдје увијек 
стоји то неко размишљање по-
слије о њима и обавезно пи-
тања „шта је с њима?“, „нису ми 

дошле?!“,“зашто  
нису?“... Или кад 
дођу, онда се 
заједно обрадује-
мо, дијелом и 
због тога да оне 
и даље држе до 
себе... То су баш 
јаке емоције, 

неријетко сузе 
радоснице, али и 

сузе одушевљења, 
па и невјеровања. 

Јер, вратити жени, која 
је изгубила косу, обрве, 
трепавице, а то је огро-
ман стрес и удар на појам 

женске љепоте, вјеру у љепоту и 
то неко самопоуздање у себе, је 
непроцијењиво. То нема цијену 
- каже ова Приједорчанка. По 
струци  је санитарни инжењер, 
у шали каже без посла, али зато 
врстан занатлија. Ниједну при-
лику за едукацијом не пропуш-
та, јер трендови се мијењају, па 
ваља увијек учити, а недавно 
је била и у Истанбулу. Повод 
сјајан, директно учешће на свјет-
ском такмичењу перманентне, 
трајне шминке. Улазница за ово 
такмичење било је злато које је  

Тања, у организацији Свјетске 
организације за трајну шминку, 
освојила на регионалном такми-
чењу у Београду. - Ту сам узела 
злато, из категорије сјенченог 
ајлајнера. Биле су ту четири ка-
тегорије, пудер обрве, јапанско 
исцртавање, сјенчени ајлајнер и 
трајна шминка усана. Нас четири 
смо с освојеним првим мјестом 
имале директни пласман на 
свјетском такмичењу које је одр-
жано у Истанбулу. Злато је у Ср-
бију тада однијела Мина Настић, 
а сви заједно били смо подршка 
једни другима и заиста је било 
сјајно, од атмосфере до органи-
зације Јасмине Бабић која нас 
је водила. Без ње, вјерујем, да 
не би били тако уигран тим. А 
мени лично била је велика част 

и задовољство бити дио те ве-
лике, свјетске приче. Била је то 
прилика и да се науче неке нове 

технике, добију сазнања о нови-
ма материјалима, пигментима 
- каже Тања, која је прва знања 
о трајном шминкању стекла у 
Бањалуци. Послије је на едука-
ције одлазила у Загреб, па два 

пута у Сарајево, па на до-
датно усавршавање 
у Београд. Све те 

едукације пратила је у почетку и 
невјерица најближих. Каже, да 
нико у суштини није вјеровао у 
то, али да она није одустајала, 
јер јој се то допало. - А ја сам то 
увијек жељела и била склона ка 

тој 
женск о ј 

љепоти. На крају, мало ко је и 
вјеровао да ће то заживјети у 
Приједору. Касније, кад се то 
почело ширити, онда су се сви 
увјерили, да је то ипак нешто до-
бро.  Кад човјек ради нешто што 
воли, кад жели да се усавршава, 
кад жели и да у Приједор, иако је 
то мала средина, да доведе не-
што свјетско, онда се то препоз-
на. С новим клијентима, али и 
старим који поново долазе - при-
ча Тања, мишљења да је посао 
којим се тренутно бави, посао 
будућности. Објашњава и зашто. 
-  Свако ко жели да има уредне 
црте лица, истакнуте обрве, очи, 
усне, да уштеди вријеме за неко 
свакодневно шминкање, трај-
на шминка је избор - каже она. 
Тања је удата, мајка двоје дјеце. 
Дјечака и дјевојчице. И примјер 
неког ко и у Приједору може на-
правити солидан посао. На пи-
тање да ли јој је икад пало на 
памет да спакује кофере, лакон-
ски одговара да јесте, али у мо-
ментима када је покушавала да 
нађе посао у струци санитарног 
инжењера. -  Посла није било. 
Наравно да сам помишљала, 
да идемо негдје у иностранство. 
Сви породично. Кад сам кренула 
у ову причу и кад се то почело 
развијати тим неким лијепим то-
ком одлучила сам да останем 
овдје. Јер, Приједор који је мој 
град и којег волим, иако је мали 
и такав какав јесте, заслужује 
неку лијепу причу - каже ова 
Приједорчанка и суграђанкама 
поручује да не треба пуно за ље-
поту. Најважнији су осмијех и та 
нека позитива. И једног и другог 
она има у изобиљу.

8. 12. март 2021. “Козарски вјесник”

РепортажеРепортаже

ТАЊИНУ ТРАЈНУ ШМИНКУ ОНКОЛОШКЕ 
ПАЦИЈЕНТИЦЕ ПЛАЋАЈУ ОСМИЈЕХОМ

Спонтана одлука, препуна емоција

На вратима салона дочекује нас домаћински, са широким осмијехом. И поздравља 
на свој, јединствен и непосредан начин. То се не учи, мада Тања Трамошљанин, 
перманент мејк-ап артист и власница козметичког салона, студија трајне шминке 
“Permanent&Make-up studio by Tanja” прича да тај  поглед на свијет, дугује једној 
посебној жени, својој баки Сави, чије животне мудрости и данас често понавља. 

М. З. 

ЗА ТРАЈНУ ШМИНКУ 
ЗАИНТЕРЕСОВАН И ЈАЧИ ПОЛ

За трајну шминку заинтересовани су и мушкар-
ци. Ријетки, који су из њима знаних разлога, 
остали без обрва, одлучују се за ову врсту трај-
не шминке. - То се ради баш природно, тако да 
се не може ни примијетити да су били на трет-
ману – поручује наша саговорница. 

► ПРИРОДНО ЈЕ ИПАК 
НАЈЉЕПШЕ

- Увијек се трудим да 
пратим трендове, али 
увијек се држим те неке 
природности. Природ-
ност никад не изла-
зи из моде. Класика 
је увијек актуелна и 
увијек је ин. Сада су у 
тренду јаке, косе обр-
вице, доста је тражен 
и сјенчени ајлајнер 
и лијепо истиче око. 
Ту је и трајна шминка 
усана, с ефекетом ружа 
или лабела у боји, што је 
све добро дошло женама - 
каже Тања.

Ниједну прилику за 
едукацијом не пропушта

Послом по којем је постала 
препознатљива бави се око 
шест година



У акцији је било 12 приједорских 
воћара. Међу њима технолог и 
агроном. С маказама у рукама, 
уз лијепо дружење стручно су 
орезивали воће, стабла шљиве, 
јабуке и крушке, која су у овом 
воћњаку простиру на скоро осам 
дунума.  Радивој Вујковић, ди-
ректор Пољопривредне задруге 
„Кооператива“ каже да је Саван 
то заслужио, јер је био активан 
и омиљен члан и „Коперативе“ 
и Удружења воћара. - То је нај-
мање што ми данас можемо 
учинити за свог покојног колегу 
Савана Панића. Настојаћемо да 
се овај воћњак не запусти, значи 
да га одржавамо онолико колико 
будемо у могућности. Сад ћемо 
одрадити резидбу, послије трет-

мане и остало шта треба - до-
даје Вујковић. Жеља нам је 
била да се на овај н а -
чин присјетимо и 
з а ј ед н и ч к и х 
сусрета, при-
ча Младен 
М а р ј а н о -
вић, пред-
с ј е д н и к 
Уд р у ж е њ а 
воћара града 
Приједора. - 
Сваки сусрет 
с њим је био 

једно велико искуство. Увијек 
насмијан и спреман п о -
моћи. Мислим да у 
Удружењу не 
постоји човјек 
који није осје-
тио његову 
доброту. И 
из тог разло-
га ми смо се 
и окупили - 
каже он. 
Н и х а д 
Форић, 

члан “Кооперативе” и Удру-
жења воћара напомње да 

током резидбе није 
било забуша-

вања. Све је 
урађено онако 
како то већ 
раде у својим 
в о ћ њ а ц и -
ма. - Кад је 
п р е м и н у о 
наш коле-

га Саван Панић, ми смо се тада 
договорили да ћемо доћи и оре-

зати његов воћњак. Дакле, 
завршити оно што је нај-

теже за све нас воћаре. 
Можда нас је требало 
бити и мало више. С 
обзиром на то да је 

ове године веге-
тација мало ра-

није кренула, 

разумијемо да неке колеге, из 
можда оправданих разлога, нису 
могли доћи - каже Форић.  Мада 
воћари добро знају свој посао, 
за лаике попут нас, било је и 
савјета. Од стручњака, Ниносла-
ва Радаковића, инжењера пољо-
привреде, који каже да је ријеч 
о зимској резидби. Најбоље је 
тај посао урадити до неке фазе 
цвјетања. Температуре су сад 
високе, па долази до солидног 

бубрења пупа. Радако-
вић се нада да ове го-
дине неће бити мраза. 
- Ако би наставили 
са неким темпера-
турама изнад 15 
степени могло 
би доћи и до 
скорог цвјета-
вања - каже 
Р а д а к о в и ћ . 

Зна и да постоји ризик од мра-
за, који их нажалост, није мимо-
илазио прошлих година. - Увијек 
постоји тај ризик од мраза, све 
темепературе испод минус два, 
када долази до оштећења цвије-
та и пропадања плода у току 
године - каже Радаковић. Сава-
новим колегама, воћарима, на 
помоћи се захвалио његов брат 
Љубан Панић.  Не крије емо-
ције, каже да је акција воћара 

дирљива, а посебно 
то што Саван није за-
борављен од својих 
другара. Љубан пла-
нира и да се ускоро 
из  Беча, гдје тренут-
но живи, врати у род-
ну Средњу Ламови-

ту и настави да 
брине о вели-

ком имању 
које је 

н а -

слиједио од брата. - И дирљив 
ми је овај дан. Удружењу воћара 
се захваљујем, Радивоју, Мла-
дену, Форићу, свима које знам и 
које не знам... захвалан сам им... 
Много ми ово значи и настојаћу 
заједно са својом породицом, 
иако нисам тренутно овдје, да 
одржим овај воћњак и ово мје-
сто. Надам се да ћу се убрзо 
вратити - каже захвалан Љубан.  

9.12. март 2021.“Козарски вјесник”

Друштво Друштво

ВОЋАРИ СОЛИДАРНИ: УРЕДИЛИ ВОЋЊАК 
СВОГ ПРЕМИНУЛОГ КОЛЕГЕ 

М. З. 

Приједорски воћари, чланови Пољопривредне задруге „Кооператива“ и Удружења воћара нису заборавили 
свог члана, воћара Савана Панића из Средње Ламовите, који је прошле године преминуо од посљедица вируса 
корона. Орезали су воћњак са око 1.000 стабала шљиве, крушке и јабуке, о којем након Саванове смрти, брине 
његов брат и солидарно најавили да ће и даље помагати. 

Из „Кооперативе“ и 
Удружења воћара ре-
кли су нам на крају да 
не заборавимо напо-
менути и да је Саван 
Панић био и члан град-
ског Тима за дезинфек-
цију. Редован у свим 
акцијама. И нисмо за-
боравили. 

Приједорски воћари показали су да постоји 
то зрнце солидарности и с њим нада, да кад 
хоћемо, можемо бити и добри људи. Они то 
јесу. Ово им није прва таква акција, јер су 
прије неколико година на сличан, начин по-
могли још једној породици. 

Младен 
Марјановић: На 

овај начин смо се 
присјетили наших 

заједничких 
сусрета

Радивој 
Вујковић: 

Саван је то 
заслужио

Љубан Панић: 
Много сам им 

захвалан
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Чланице овог удружења су испред 
својих просторија поставиле ин-
сталацију, која кроз слику и ријеч, 
представља жену у различитим жи-
вотним улогама. - Ову инсталацију 
смо поставили поводом обиљежа-
вања Међународног дана жена. То 
је уједино почетак обиљежавања 
десетогодишњице нашег удружења 
- рекла је Биљана Анђелић, пред-
сједник Удружења “Жене у умјет-
ности”. Градоначелник Павловић је 
рекао да је све оно што су радиле 
чланице овог удружења у протеклих 
десет година остало запажено, те да 
ће град Приједор стајати иза свега 
онога што буду радиле у наредном 
периоду. - Посебно сам поносан што 
град Приједор има овако вриједне и 
стручне жене. Желим им да у наред-
ном периоду наставе овако да раде, 
а подршка града неће изостати - до-
дао је градоначелник.  Приједорско 
Удружење “Жене у умјетности’’ броји 
20 активних чланица.

Тако је у рано осмомартовско јутро на шофер-
шајбни једног приједорског аутомобила, замет-
нута испод брисача, осванула и једна необична 
ружа. Необична је по томе, јер је остала без цвије-
та, само стабљика и лишће са ружиним трњем. 
Око пролазника не може докучити да ли је неко 
злонамјерно очерупао ружу или је то урадио сам 
„дародавац“. Тако ће мистерија ко је „убио“ ружу 
трајати веома кратко, много краће од осмомар-
товске еуфорије, коју је ове године убила корона, 
и све ће се вратити на старо, исто и познато, до 
сљедећег 8. марта и неке нове-старе приче. 

С обзиром на велику заинтере-
сованост Приједорчана, концерт 
је уприличен у два термина. И, 
учесници кажу да су им недо-
стајале овакве манифестације. 
- У посљедњих годину дана ни-
смо имали оваквих дешавања, 
тако да смо пресрећни. Драго 
нам је да можемо да се дружи-
мо са публиком и да пјевамо 
- рекла је Сања Зорић из КУД-
а «Кнешпоље”. - Овим концер-
том жељели смо да направимо 

лијепу атмосферу, уз народну, 
забавну и староградску музику. 
Концерт је и за млађе, а и за 
оне нешто старије, тако да смо 
барем на мало заборавили на 
ову тешку ситуацију у којој се 
налазимо - истакао је Жељко 
Шормаз, директор Удружења за 
очување традиције. У публици 
је био и градоначелник Прије-
дора, Далибор Павловић. До-
шао је, каже, да подржи концерт 
посвећен Међународном дану 
жена.  - Удружење за очување 
традиције, као што и само име 
каже, бави се очувањем тра-
диције. Оно што је битно јесте 
да они ту традицију преносе на 
младе. Зато је Град Приједор 
спреман да и даље подржава и 
ово удружење и сва удружења 
која се баве очувањем традиције 
- додао је градоначелник. Павло-
вић је да свим дамама честитао 
Осми март. Концерт је одржан уз 
поштовање свих епидемиолош-
ких мјера.

НЕКО ЈЕ 
„УБИО“ РУЖУ

ОДРЖАН “ОСМОМАРТОВСКИ КОНЦЕРТ”

ГРАДОНАЧЕЛНИК ПОСЈЕТИО 
УДРУЖЕЊЕ “ЖЕНЕ У УМЈЕТНОСТИ”

У Приједору је одр-
жан “Осмомартовски 
концерт”. Концерт је 
организовало Удру-
жење за очување 
традиције у сарадњи 
са Колом српских 
сестара и културно-
умјетничким друш-
твима “Козара” из 
Приједора и “Кне-
шпоље” из Кнежице.

Б. Дакић

Поред оних што га не честитају 
никако, они други мушкарци на 
разне начине њежнијем полу че-
ститају 8. март, Дан жена. Буде 
ту и разних „иновација“ и до-
мишљатости. 

Зоран Совиљ

Поводом Дана жена, градоначелник Приједора Далибор Павловић, 
посјетио је Удружење “Жене у умјетности’’. 

П. Ш.Нова инсталација 
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ОгласиСпорт

Na osnovu člana 54. stav 1. tačka 10) Zakona o visokom 
obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 67/20) člana 146. 
Statuta Univerziteta za poslovne studije Banja Luka i Odluke broj 425/21 
od 18.2.2021. godine, Univerzitet za poslovne studije Banja Luka dana 
12.3.2021. godine  r a s p i s u j e:

KONKURS
za izbor akademskog osoblja u naučno-nastavna i saradnička zvanja

1. Za uže naučne oblasti kako slijedi:

•	 Menadžment,
•	 Monetarna ekonomija,
•	 Marketing,
•	 Računovodstvo i revizija,
•	 Poslovne finansije,
•	 Računarske nauke,
•	 Grafičke tehnologije,
•	 Informacione nauke i bioinformatika,
•	 Trgovina, turizam i hotelijerstvo,
•	 Rimsko pravo i istorija države i prava,
•	 Građansko pravo,
•	 Ustavno pravo,
•	 Upravno pravo i uprava.

2. Dokumentacija koja se podnosi prilikom prijavljivanja 
kandidata:

 Kandidati za izbor u zvanje nastavnika uz prijavu na konkurs prilažu: 

 - Biografiju i bibliografiju, dosadašnja stručna i naučna dostignuća 
kao dokaz o ispunjenosti uslova predviđenih članom 81. i 82. Zakona o 
visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 67/20)
 - Ovjerene kopije diplome o završenom osnovnom studiju, 
magistarskom studiju i doktorskom studiju, 
 - Ovjerene kopije odluka o izboru sa drugih visokoškolskih ustanova.

 Kandidati za izbor u zvanje saradnika uz prijavu na konkurs prilažu:

 - Biografiju,
 - Ovjerene kopije diplome o završenom osnovnom studiju i/ili 
magistarskom studiju (ukoliko su završili postdiplomski studij), kao dokaz 
o ispunjenosti uslova predviđenih članom 81. i 82. Zakona o visokom 
obrazovanju,
 - Lična dokumenta.

 Kandidati za izbor u zvanje nastavnika stranog jezika uz prijavu na 
konkurs prilažu:

 - Ovjerenu kopiju diplome sa drugog ciklusa studija sa najmanjom 
prosječnom ocjenom i na prvom i na drugom ciklusu studija  8,0 ili ekvivalent,
 - Dokaz o sposobnosti za nastavni rad i objavljene stručne ili naučne 
radove.

 Kandidati koji nisu u radnom odnosu na Univerzitetu za poslovne 
studije dužni su dostaviti sljedeća dokumenta:

 - ovjerenu kopiju lične karte, izvod iz matične knjige rođenih,   
uvjerenje o državljanstvu i uvjerenje o radnoj sposobnosti izdate od strane 
ovlaštene zdravstvene ustanove.

3. Radni odnos za kandidate koji konkurišu za izbor u zvanje za uže 
naučne oblasti iz tačke 1, zaključuje se po potrebi i to u procentu 
od 10 – 100% radnog vremena u skladu sa Zakonom o radu. 

 Kandidati koji ispunjavaju uslove za izbor, a u radnom odnosu su 
na drugoj visokoškolskoj ustanovi, shodno Zakonu o visokom obrazovanju 
mogu sa Univerzitetom zaključiti i poseban ugovor o izvođenju nastave, na 
period od jednog semestra, uz mogućnost produženja istog i saglasnost 
druge visokoškolske ustanove sa koje se angažuje.

Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave neće se 
razmatrati.

Prijave sa odgovarajućim dokumentima dostaviti na adresu:
Univerzitet za poslovne studije Banja Luka, Ulica Jovana Dučića 

23a, 78.000 Banja Luka.

Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta, od dana 
objavljivanja u sedmičnim novinama „Kozarski vjesnik“ Prijedor.

Univerzitet za poslovne studije Banja Luka
                                                                                                   

REKTOR

ФК “Oмaрскa” je убjeдљивoм пoбjeдoм прoтив “Лaктaшa” 5:1, oтвoрио прoљeтни диo 
сeзoнe у Другoj лиги Рeпубликe Српскe. Дoмaћa eкипa бoљe je ушлa у утaкмицу кoja 
je oдигрaнa у Лaктaшимa, тaкo дa су дoшли и дo вoдствa у 7. минуту, a стриjeлaц je 
биo Рoгић. Meђутим, сусрeт ћe сe убрзo пoтпунo прeoкрeнути. Изjeднaчуjући пoгoдaк 
у 15. минуту пoстижe кaпитeн “Oмaрскe” Крeцeљ. Вeћ у 24. минуту Дaркo Рoмaнић 
дoвoди свojу eкипу у вoдствo oд 2:1. У другoм пoлуврeмeну “прoрaдиo” je нajбoљи 
стриjeлaц лигe, Брaнкo Рoсић. Oн je мрeжу “Лaктaшa” зaтрeсao у 58. минуту, a свeгa 
минут кaсниje пoнoвo je сaвлaдаo гoлмaнa Taдићa.  Хeт-трик Рoсић je кoмплeтирao у 
74. минуту, стaвљajући тaчку нa триjумф “Oмaрскe”.  Пoбjeдa je oвo кoja je пoкaзaлa 
дa су зимскe припрeмe билe 
прoвeдeнe нa прaви нaчин, 
кaжe шeф Стручнoг штaбa 
“Oмaрскe”, Mилeнкo Вулeтa. 
- Mи смo дoбрo рaдили тoкoм 
циjeлих припрeмa. Пoстaли смo 
прaви тим. Овa пoбjeдa  рe-
зултaт je тoг квaлитeтнoг рaдa, 
присутнoсти нa трeнинзимa, тe 
прeдaнoсти клубу кojу игрaчи 
пoкaзуjу - кaжe Вулeтa. Свaку 
утaкмицу схвaтajу кao oдлу-
чуjућу и нe пoтцjeњуjу ниjeд-
нoг прoтивникa, наглашава он. 
Дoдaje дa нeмa ни oпуштaњa, 
збoг вeликe бoдoвнe прeд-
нoсти нaд другoплaсирaнoм 
eкипoм “Чeлинцa”, кoja изнoси 
дeвeт бoдoвa. Јeр, крaj сeзoнe 
je дaлeкo, a утaкмицa мнoгo. 
Taкo дa сe ништa нe прeпуштa 
случajу, нaвoди трeнeр “Oмaр-
скe” и дoдaje дa сe сaмo oзбиљ-
ним приступoм мoжe дoћи дo 
крajњeг циљa. A, циљ je jaсaн. 
Плaсмaн у Прву лигу Рeпубли-
кe Српскe. У нaрeднoм кoлу 
“Oмaрскa” дoчeкуje “Пoлeт 
1926”. 

ФК “OМАРСКА”: „ПЕТАРДОМ“ 
У НAСTAВAК СEЗOНE

ОФК „Брдо“ одиграо је неријешено са екипом „Полета“. Резултат 1:1 реалан је исход 
меча 14. кола Друге лиге Републике Српске – Група Запад, који је одигран у Броду. 
Екипа са Хамбарина одлично је отворила меч и већ у петој минути долази до водст-
ва голом Пекије. Комплетно прво полувријеме припало је „Брду“, било је неколико 
прилика да се разлика повећа, али мреже иза голамана Благојевића остала је мир-
на. У другом полувремену, друга прича. „Полет“ преузима иницијативу на терену. До 
изједначења су дошли са бијеле тачке, а сигуран извођач пенала, у 48. минуту, био је 
Ђукановић.  Домаћа екипа имала је још неколико прилика, али до гола се није могло. 
У 15. колу „Брдо“ ће дочекати екипу „Прогреса“ из Кнежева. Са 12 освојених бодова 
„Брдо“ тренутно заузима 12. позицију на табели.

ОФК „БРДО“: ПОДИЈЕЛИЛИ 
БОДОВЕ СА „ПОЛЕТОМ“

Припремио: З. Јелић 
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П  О  З  И  В
за укључивање у акцију „Прољетно уређење града“

 Град Приједор и ове године у циљу љепшег изгледа града 
организује акцију „Прољетно уређење града“. 
 Акција обухвата чишћење града, односно уређење зелених 
површина око школа, пословних објеката, стамбених зграда, улица, 
тротоара, обала и корита ријека и других неуређених површина на 
подручју града Приједора. 
 Град Приједор ће у склопу ове акције организовати бесплатан 
одвоз прикупљеног отпада у акцијама као и одвоз кабастог отпада, а 
према утврђеном распореду Комуналног предузећа. Град ће такође 
обезбиједити одређен број садница цвијећа, украсног грмља, клупа и 
корпи, за уређење  школа и мјесних заједница.
 Позивају се грађани, мјесне заједнице, власници пословних 
простора, школе, омладинске организације, НВО, заједнице етажних 
власника и др. да дају свој допринос очувању, заштити и унапређењу 
животне средине, односно да дају свој допринос љепшем изгледу града. 
Заједнице етажних власника се обраћају искључиво путем мјесних 
заједница којима припадају.
 За све информације обратити се Административној служби 
Града Приједора – Одјељење за саобраћај, комуналне послове и 
заштиту животне средине и имовинско-стамбене послове на телефон 
052/245-187.
 Акција уређења почиње 1.4.2021. године и трајаће до краја 
априла. 

ЉЕПШИ И ЧИШЋИ ГРАД ТРЕБА БИТИ БРИГА СВИХ НАС!

                                                                     В.Д.НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА

                                                                   Драгослав Кабић, дипл.инг.грађ.

FIRMA "CARL KUEHNE" D.O.O. 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!!!

МАЛИ ОГЛАСИ
- У непосредној близини центра града издајем намјештен 
стан (гарсоњеру) за једну или двије особе, обезбијеђен ин-
тернет, паркинг и остале погодности.
Све информације на телефон: 065/875-428

- Преквалификација за медицинску, машинску и електро 
школу. Полагати могу кандидати са непотпуном средњом и 
основном школом. Полагати могу и основну школу од V – IX 
разреда.  
Телефон: 065/821-639

Дана 13.3.2021. навршава се седам 
тужних дана од смрти мога супруга

МИЛАНА ТАДИЋА (Пиђе)

Твоја доброта, љубав и твој драги лик, остаће вјечно у мом срцу.
Вјечно ожалошћена твоја супруга Божана

14915

Број: 01-428 /20 
Дана: 11.3.2021. године

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е  
С Т А Н О В Н И Ш Т В У

ВАКЦИНАЦИЈА ПРОТИВ COVID-19

 Поштовани суграђани,

 у складу са Планом имунизације против COVID-19 у Републици 
Српској, Дом здравља Приједор позива сва лица старија од 65 година, 
која живе на подручју града Приједора да искористе право на бесплатну 
и добровољну вакцинацију против COVID-19. 

 Потребно је да се особе изнад 65 година живота које желе да се 
вакцинишу и тиме се заштите од заразне болести COVID-19 пријаве у 
Дом здравља Приједор, путем телефона 052/237-127, у периоду 7.30 до 
15.00 часова, a који ће бити активан од 12.3.2021. године. 

 Пријаву је могуће обавити и путем апликације која је доступна 
на линку www.dzprijedor.org.

 Становништво из наведене старосне групе, које је регистровано 
у приватним амбулантама породичне медицине, пријављује се 
изабраном доктору породичне медицине, који ће податке о особама 
заинтересованим за вакцинацију доставити Дому здравља Приједор.

 Становници који на овај начин изразе интересовање за 
вакцинацију, у наредном периоду биће позивани на вакцинацију од 
стране Дома здравља Приједор, када ће им бити пружене информације 
о мјесту и времену обављања вакцинације.

 Истовремено обавјештавамо становништво града Приједорa, да 
ће се након вакцинације ове приоритне групе становништва спроводити 
и вакцинација осталог становништва заинтересованог за вакцинацију.

 С поштовањем.

                                                                     ДИРЕКТОРИЦА
                                                                     Прим. др Славица Поповић

                                                                         спец.педијатрије
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У суботу, 13.3.2021. у 11.00 часова одржаће се 
четрдесетодневни помен нашој

ВЕСНИ БАЈИЋ
(1962-2021)
Њени најмилији

14905

Сјећање на драгу снаху

ВЕСНА БАЈИЋ
(1962-2021)

Свекрва

14905

Дана 13.3.2021. године одржаћемо 
четрдесетодневни помен нашем драгом 

супругу, оцу и деди

ТОМИСЛАВУ ТОДОРОВИЋУ
1955-2021

Његоваћемо вриједности које си нам пренио 
и љубав коју си нам оставио. Вјечно у нашим 
срцима твоју племенитост и доброту чувати. С 
поштовањем, твоји најмилији 14909

Посљедњи поздрав 
прики Томи

ТОМИСЛАВ 
ТОДОРОВИЋ

Заувијек ћемо памтити твоју доброту и 
искрено пријатељство које смо имали.

Пријатељи Павловићи
14908

In memoriam

РАДОВАН РАЈО 
ДАЉЕВИЋ

(13.3.2005 -13.3.2021)
Заувијек у срцу својих најмилијих: 
Цвијета, Дијана, Данко и Моника

14898

Дана 13.3.2021. 
навршавају се четири 

године од смрти

РАДОЈКЕ 
СТУПАР

(1924-2017)

Ожалошћена породица

14912

Дана 18.3.2021. 
навршава се година 
дана од смрти наше 
мајке,баке и прабаке

ДРАГИЊЕ 
БАТОЗ

Живјећеш у нашим срцима и успоменама.
Твоје кћерке, унучад, праунучад и остала 
родбина

14904

Дана 16.3.2021. 
навршава се четрдесет 
тужних дана од смрти 

наше драге мајке

ПЕРСЕ 
(Балабан) 
ВРХОВАЦ
(1941-2021)

Четрдесетодневни помен обавиће се у 
суботу, 13.3.2021. године, у 10.30 часова, 
на гробљу Пашинац. Позивамо родбину, 
комшије и пријатеље да нам се придруже.
Ожалошћени: син Зоран и кћерка Весна са 
породицама 14918

С великом тугом, болом и љубављу 
одајемо посљедњи поздрав нашој

ВЕСЕЛИНКИ АЛЕКСИЋ – 
ДОШЕН

Весо наша, огромна је бол што си нас 
оставила прерано. Туга влада у нашим 
срцима. Увијек ћемо те вољети једина 
наша...
Твоји вјечно ожалошћени: супруг Бошко 
и свекрва Рада.
У суботу 13.3.2021. у 11.00  часова, дајемо четрдесетодневни 
помен нашој Веси. Позивамо родбину и пријатеље да се при-
друже 14906

Драги наши, с љубављу и поштовањем чуваћемо вас од заборава. 
Ваши најмилији: син Драган, кћерке Коса и Вука са породицама

СВЕТОЗАР
(20.5.2008 - 2021)

14913

СТОЈА
(15.3.2017 - 2021)

Нека вас анђели чувају!

Вито

Ријечи су виле, ал сад их није...

ДРАЖИЦА СОЛДАТ 
АЛЕКСИЋ

(7.12.1953 - 22.1.2021)

14907

ВЕСЕЛИНКА АЛЕКСИЋ 
ДОШЕН

(20.9.1978 - 8.2.2021)

Дана 18.3.2021. навршавају се тужне 
четири године од смрти нашег драгог 
брата

МИРОСЛАВА 
ПРЕДОЈЕВИЋА

(1956-2017)

Низаће се године, једна за другом, а наша срца заувијек 
испуњена болом, празнином и тугом. Твоје сестре Нада, Мира, 
брат Недељко и синовци Жељко и Драган 14903

Дана 13.3.2021. године 
навршава се 40 тужних 

дана од смрти нашег 
вољеног оца и дједа

БОРИСЛАВА 
ТОРБИЦЕ

Заувијек ћеш бити са 
нама и чуваћемо те од 
заборава. Твоји: кћерка 
Бобана, зет Зоран, унук 
Саша и унука Сара 14899

Дана 13.3.2021. навршава 
се 40 тужних дана од 
смрти нашег вољеног 

супруга и оца

БОРИСЛАВА 
ТОРБИЦЕ

Заувијек ћеш бити у 
нашим срцима и мислима. 
Супруга Нада, кћерка 
Бобана, синови Бобан и 
Зоран 14899

ЂАКОВИЋ
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Дана 18.3.2021. навршава 
се 15 година откад нас је 
напустио наш

МИЛАДИН 
(Душан) СУПИЋ
(15.10.1945 - 18.3.2006)

Тато, поносни на сваку успомену, изнад свега на људску 
величину! Постоји љубав коју смрт не прекида и туга коју 

вријеме не лијечи...

У суботу 13.3.2021. године дајемо помен.
Најмилији 

(002)

Дана 5.3.2021. године 
преминула је наша драга 

мајка

ДУШАНКА 
(Душан) 

МУЊИЗА
(1937-2021)

Њен лик и осмијех ће заувијек остати у нашим срцима.
 

С неизмјерном тугом и поштовањем, кћерка Љиљана, син 
Жељко, снаха Катарина, зет Зоран, унучад и праунучад

14914

Дана 15.3.2021. навршава се година дана од смрти 
наше мајке

ДРАГИЊЕ ОБРАДОВИЋ
(29.8.1934 - 15.3.2020)

Туга и бол не пролазе, али успомена на тебе и 
твоју доброту остаје у нашим срцима. Вјечно 
захвална породица: синови Милорад и Вјекослав 
са породицом, кћерке: Госпова, Даница и Миранда 
са породицама 14900

Дана 17.3.2021. године навршава се тужна година откада 
није са нама наш вољени, супруг и отац

СЛАВКО (Раде) БУДИМИР
(1953-2020)

Не прође ни дан, а да те не споменемо, да нам не затреба 
твој савјет, твоја помоћ, твоје присуство и твој дуги разговор. 
Премало је ријечи, а превише туге да ти кажемо колико 
те волимо и колико нам недостајеш. Никада нећеш бити 
заборављен, вјечно ћеш живјети у нашим срцима.
Твоји: Гордана, Драган и Сања

14902

Дана 7.3.2021. године престало је да 
куца срце наше драге тетке

ДОБРИЛЕ (рођ. Лајић) 
ДРАГИШИЋ
(1960-2021)

Е, моја тетка!
Тужна сам, баш тужна, да се описати 
не може. Нека те анђели чувају, а ми 
ћемо у срцима заувијек да те носимо 
и волимо. 
Твоја сестричина Мира Ћорић са 
породицом 14916

Дана 7.3.2021. године напустила нас је драга 
сестра и тетка

ДОБРИЛА – БИЉА 
(рођ. Лајић) ДРАГИШИЋ

(1960-2021)
Утјехе нема, заборав не постоји за оне који те 
искрено воле, а за нас постоје само сузе, туга и 
неизбрисив бол. Бићеш заувијек у нашим срцима 
и сјећању.
Твоја сестра Стана Ступар са породицом 14917

Дана 17.3.2021. 
навршава се година 
дана од смрти нашег 

јединог брата

СЛАВКА 
БУДИМИРА

Драги наш једини брате, бол за тобом је 
непролазна и трајаће док живимо, нека 
те Божији анђели чувају, као што си ти нас 
чувао.
Твоје сестре Зора и Борка са породицом

14910

Дана 12.3.2021. 
навршава се шест 

година како тугујемо за 
тобом

МИЛАН ЂУРИЋ
(1944-2021)

Јелићка   

С љубављу и поштовањем, остаћеш у нашим 
срцима. Волимо те.
Твоји: сестра Мара, зет Небојша, нећакиње 
Гордана и Силвана са породицама

14901
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ПРОТОЈЕРЕЈ СТАВРОФОР

РАНКО МАЛЕТИЋ
Дајемо годишњи помен 13.3.2021. године, у 

11.30 часова, 
на гробљу Велика Илова код Прњавора.

Породица

(002)
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ФК „Рудaр Приjeдoр“ пoрaжeн 
je нa свoм тeрeну рeзултaтoм 
1:2 oд ФК „Жeљeзничaр Спoрт 
Tим“, у мeчу 16. кoлa Првe лигe 
Рeпубликe Српскe. Први je дo 
гoлa стигao „Рудaр“, у сaмoм 
финишу првoг пoлуврeмeнa, 
a лoпту je у мрeжу бaњaлучкoг 
„Жeљe“ глaвoм прoслиjeдиo 
кaпитeн Пeкиja. Нa пoчeтку дру-
гoг пoлуврeмeнa „Рудaр“ je имao 
нeкoликo дoбрих пoкушaja, aли 
гoлoви су изoстaли. Oндa су 
гoсти искoристили свojу прили-
ку, нaкoн грeшкe у oдбрaни „Ру-
дaрa“, a изjeднaчуjући пoгoдaк 
пoстижe Teoдoрoвић у 53. ми-
нуту. Други гoл „Жeљeзничaр“ 
пoстижe из прeкидa, a стриjeлaц 
je биo Maркoвић у 83. минуту. У 
пoсљeдњим минутaмa Пeкиja 
je пoнoвo биo близу пoгoткa, 
aли лoптa je удaрилa у прeчку. 
Шeф Стручнoг штaбa „Рудaрa“, 
Бoрис Сaвић рeкao je дa je првa 
пoлoвинa утaкмицe припaлa 
њeгoвoj eкипи, aли сe у другoм 
пoлуврeмeну, нaкoн примљeнoг 
гoлa мeђу игрaчимa увуклa 
нeпoтрeбнa нeрвoзa. - Кao и 
jeсeнaс у првoм мeчу, Ћeткo-
вић je oдличнo брaниo. Зaистa 
je биo нa висини зaдaткa. To нe 
умaњуje ни oнo штo je пружиo 

oстaтaк eкипe, кojу вoди кoлeгa 
Ћургуз. Упoзoрaвaли смo дa je 
риjeч o aгрeсивнoj, тaкмичaрскoj 

eкипи, кoja дoстa трчи. Oчиглeд-
нo je дa су нaм сe пoнoвили прo-
блeми из првoг диjeлa сeзoнe, a 

тo су прoблeми у рeaлизaциjи - 
нaвeo je Сaвић. ФК „Рудaр“ мoрa 
дa сe издигнe из oвoг пoрaзa, 

jeр и дaљe je први нa тaбeли, 
кaжe Сaвић, aли прeднoст нaд 
„Звиjeздoм 09“ je минимaлнa 
и дo титулe ћe сe мoрaти тe-
жим путeм. Билa je oвo дoбрa 
утaкмицa, смaтрajу у бaњa-
лучкoj eкипи, у кojoj су и вишe 
нeгo зaдoвoљни сa уписaнa 
три бoдa. - Билa je oвo прaвa 
фудбaлскa прeдстaвa, гдje су 
сe мoгли видjeти дoбри гoлo-
ви и пoтeзи. Имaли смo и мaлo 
срeћe, дaли смo други гoл нa 
вриjeмe. ФК „Рудaр“ je пoкушao 
дaти гoл, aли нису у тoм успиje-
ли. Свe чeститкe нaшим мoм-
цимa, oдигрaли су фaнтaстичнo. 
Зaлaгaњe je билo мaксимaлнo и 
нeмa никaквe зaмjeркe нa игру – 
изjaвиo je прeдсjeдник „Жeљeз-
ничaр Спoрт Tимa“, Дaркo Ћур-
лик. У нaрeднoм кoлу „Рудaр“ 
идe у Фoчу, гдje их дoчeкуje 
прeтпoсљeдњa „Сутjeскa“. При-
jeдoрчaни ћe бити oслaбљeни, 
jeр кaпитeн Пeкиja нeћe мoћи иг-
рaти збoг нaкупљeних кaртoнa, 
a збoг пoврeдa су вaн стрoja и 
двa штoпeрa. ФК „Рудaр“ je и 
дaљe први, aли прeднoст нaд 
„Звиjeздoм 09“, сaд je сaмo 
jeдaн бoд, будући дa je eкипa 
из Биjeљинe слaвилa прoтив 
„Кoзaрe“ рeзултaтoм 2:1.

Првa лигa Рeпубликe Српскe
„ЖEЉEЗНИЧAР СПOРT TИM“ OTEO TРИ БOДA „РУДAРУ“

Кoшaркaши „Приjeдoр Спaртaкa“ слaвили су рeзултaтoм 90:65 прoтив „Студeнт 
Игoкee“, у утaкмици 17. кoлa Првe лигe Рeпубликe Српскe. Глeдajући сaмo крajњи 
рeзултaт, мoглo би сe пoмислити дa je тo билa рутинскa пoбjeдa Приjeдoрчaнa нa 
дoмaћeм тeрeну. Meђутим, биo je тo нeизвjeстaн мeч. Бaр у првe три трeћинe. Taкo je 
први пeриoд игрe зaвршeн рeзултaтoм 23:21, a нa пoлувриjeмe сe oтишлo сa 43:41 у 
кoрист „Приjeдoр Спaртaкa“. Чaк je и трeћa чeтвртинa зaкључeнa сa три пoeнa прeд-
нoсти зa дoмaћу eкипу (59:56). У пoсљeднoj чeтвртини „Приjeдoр Спaртaк“ у пoт-
пунoсти прeузимa инициjaтиву нa пaркeту. Oдбранa je пoстaвљeнa oдличнo, тaкo дa 
су „Студeнти“ успjeли дa пoстигну сaмo дeвeт кoшeвa. С другe стрaнe, oдличнo je 
функциoнисao и нaпaд дoмaћe eкипe, пa je у пoсљeдњих дeсeт минутa приjедoрски 
тим убaциo 31 пoeн. Нajeфикaсниjи у рeдoвимa „Приjeдoр Спaртaкa“ биo je Шoрaк 
сa 22 кoшa, a прaтили су гa Дрaжић сa 20, Лулић сa 17, Ивeтић сa 15 и Сaмaрџић сa 
седам пoeнa. Нaкoн oвe пoбjeдe „Приjeдoр Спaртaк“ сe пoпeo нa пeту пoзициjу нa 
тaбeли, сa 23 oсвojeнa бoдa. У нaрeднoм кoлу, слиjeди гoстoвaњe у Биjeљини, гдje 
их дoчeкуje лидeр Првe лигe, eкипa „Будућнoст БН“.

ПОБЈЕДА КОШАРКАША 
„ПРИЈЕДОР СПАРТАКА“

Прeмиjeр лигa БиХ
“MИРA” УБJEДЉИВA 

НA СВOM TEРEНУ

Рукoмeтaшицe “Mирe” сaвлaдaлe су eкипу “Извиђaчa” 37:26, у сусрeту 14. кoлa Прe-
миjeр лигe БиХ. Ни у jeднoм трeнутку пoбjeдa “Mирe” ниje дoлaзилa у питaњe, jeр 
су изaбрaницe трeнeрa Дaркa Глигoрeвићa, oд сaмoг стaртa кoнтрoлисaлe утaкми-
цу.  Првo пoлувриjeмe зaвршeнo je сa висoких 22:10, a дoминaнтнo издaњe “Mирe” 
нaстaвљeнo je и у нaстaвку сусрeтa. Приjeдoрчaнкe су дo пoбjeдe прeдвoдилe Aзрa 
Бaшaнoвић и Душкa Tинтoр, кoje су пoстиглe пo 11 гoлoвa. - У утaкмицу смo ушлe 
бoрбeнo и уз свe снaгe. Дoбрo смo сe припрeмaлe, a рeзултaт jaснo гoвoри дa смo 
зaслужeнo пoбиjeдилe - кaжe Бaшaнoвићeвa. Прилику су дoбилe и млaдe снaгe, кoje 
су пружeнoм игрoм oпрaвдaлe пoвjeрeњe. - Mи смo сe дугo припрeмaлe зa oвaj мeч. 
И тo сe види пo крajњeм рeзултaту. У утaкмицу смo ушлe у jaкoм ритму и тaкo смo je 
и привeлe крajу - рeклa je Сaрa Бojaнић, рукoмeтaшицa “Mирe”. Приjeдoрскa eкипa 
трeнутнo зaузимa сeдму пoзициjу нa тaбeли, сa дeсeт oсвojeних бoдoвa. У нaрeд-
нoм кoлу, рукoмeтaшицe “Mирa” путуjу у Moстaр, гдje их дoчeкуje дeвeтoплaсирaнa 
“Кaтaринa”.


