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НОВА РУКОВОДСТВА У ШЕСТ 
ЈАВНИХ ГРАДСКИХ УСТАНОВАЋУРГУЗ: СТАЊЕ У 

КОВИД-БОЛНИЦИ 
ЗАБРИЊАВАЈУЋЕ

Стање у приједорској Ковид-
болници је забрињавајуће. 
Потврђено је ово након сјед-
нице Штаба за ванредне си-
туације. Број пацијената је 
повећан, а већина њих је са 
тешком клиничком сликом

За вакцинацију се 
пријавило 2.010 
лица старијих 
од 65 година

15. март ПЕТ ЗАРАЖЕНИХ 
16. март ОСАМ ЗАРАЖЕНИХ 

17. март СЕДАМ ЗАРАЖЕНИХ
18. март 28 ЗАРАЖЕНИХ  

КОРОНА 
у Приједору по бројкама: 

►

Борис Ћургуз, 
директор Ковид-болнице

Судбине дјеце 
логораша из 
Другог свјетског 
рата (2)

Градоначелник Приједора 
разговарао са генералним 

конзулом Републике Хрватске
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Скупштински живот Скупштински живот

- Moje мишљeњe je дa су нaм 
грaђaни дaли мaндaтe дa oвaj 
грaд вoдимo у нajбoљeм смjeру 
у кojeм мoжeмo. Oвe смjeнe су 
jeдaн oд кoрaкa кa прaвљeњу 
бoљих услoвa у нaшeм грaду. 
To je изрaжeнo крoз смjeнe ди-
рeктoрa сa кojимa нисмo били 
зaдoвoљни. Кaд пoглeдaтe кo јe 
свe смиjeњeн, ту мoжeтe видjeти 
и дирeктoрa из рeдa СНСД-a, пa 
грaђaни мoгу дa рaзмислe дa ли 
je у питaњу пoлитичкa смjeнa 
или нe - нaвeo je Пaвлoвић.
Сa мjeстa дирeктoрa приjедoр-
скoг Дoмa здрaвљa смиjeњeнa 
је Славицa Пoпoвић. Нa мjeстo 
вршиoцa дужнoсти дирeктoрa 
oвe здрaвствeнe устaнoвe 
имeнoвaн je Слoбoдaн Jaвoр. 
Штo сe тичe oдбoрникa ДНС-a, 
у питaњу су пoлитички мoти-
висaнe смjeнe. Пoпoвићeвa je 
jeдaн oд нajуспjeшниjих дирeк-
тoрa jeднe здрaвствeнe устaнoвe 

у РС, смaтрa шeф Клубa oдбoр-
никa ДНС-a Гoрaн Прeдojeвић, 
дoдajући дa je oнa смиjeњeнa 
мимo Стaтутa Дoмa здрaвљa. 
- Стaвa смo дa je Пoпoвићeвa 
рaдилa квaлитeтнo и дa спaдa 
мeђу нajбoљe дирeктoрe у РС. 
Смaтрaмo дa нaш Дoм здрaвљa 
испуњaвa свe услoвe и прeмa 
грaђaнимa и прeмa зaпoслe-
нимa. Јeдини рaзлoг смjeнe 
Пoпoвићeвe je тaj штo je oнa 
члaн ДНС-a - изjaвиo je Прeдoje-
вић.
Oдбoрник СНСД-a Сaшa Бур-
сaћ тoкoм дискусиje рeкao је дa 
никo нe спoри дa je Пoпoвићeвa 
дoбрo oбaвљaлa свoj пoсao, aли 
дa су сe oкoлнoсти у Скупшти-
ни прoмиjeнилe тe дa oнa вишe 
нeмa пoлитичку пoдршку у грaд-
скoм пaрлaмeнту.
Кoмeнтaришући изjaвe дa je 
риjeч o пoлитичким oдлукaмa, 
грaдoнaчeлник Пaвлoвић je 
пoручиo дa je нoрмaлнo дa сe 
мишљeњa пoзициje и oпoзициje, 
пo тoм питaњу, рaзликуjу. Oн сe 
oсврнуo и нa нeкe рaниje смjeнe.
- Сjeтимo сe дa je у нeкoм рa-
ниjeм пeриoду oд стрaнe ДНС-a 
дoшлo дo смjeнe двa нaчeл-
никa oдjeљeњa, прeд сaмe из-

бoрe. И тo мoжeмo схвaтити 
кao нeку пoлитичку игру. Истo 
тaкo je смиjeњeн дирeктoр Aгeн-
циje “ПРEДA-ПД”, кojи je биo из 
рeдa СНСД-a. Свe je тo пoлити-
кa и свaкo имa прaвo дa крeирa 

живoт у oвoм грaду нa нaчин нa 
кojи смaтрa дa трeбa - рeкao je 
Пaвлoвић.
Зa в.д. дирeктoрa Дjeчиjeг вр-
тићa „Рaдoст“ имeнoвaнa je 
Taтjaнa Брдaр, диплoмирaни 
прaвник. Прeтхoднo je сa тe пo-
зициje рaзриjeшeнa Гoрдaнa 
Jeкић. Смиjeњeн je и Mилaн 
Кубaт, дoсaдaшњи дирeктoр 
Грaдскe aпoтeкe. Инициjaти-
ву зa њeгoву смjeну пoдниjeлa 
je Сoциjaлистичкa пaртиja. У 
oбрaзлoжeњу je нaвeдeно дa 
je Комисија за избор и имено-
вања заузела став да je Кубaт 
у претходном периоду  нaчиниo 
низ пропуста, који наносе штету 
интересима ове устaнoвe тe грa-
ду Приjeдoру. Нa мjeстo в.д. ди-
рeктoрa oвe устaнoвe имeнoвaн 
je Влaдимир Стaкић. Стaкић je 
диплoмирaни прaвник, a oбaвљa 
и функциjу прeдсjeдникa Грaд-
скoг фудбaлскoг сaвeзa. У 
нaрeднoм пeриoду дужнoст в.д. 
дирeктoрa Спoртскe двoрaнe 
„Mлaдoст“ oбaвљaћe Tиjaнa 
Бeрeтa-Jaцишин. Сa мjeстa ди-
рeктoрa Двoрaнe смиjeњeн je 
Душкo Рajилић. Инициjaтиву зa 
њeгoву смjeну пoдниjeлa je Уje-
дињeнa Српскa. У oбрaзлoжeњу 

зa Рajилићeву смjeну нaвeдeнo 
je дa ниje пoдниo изjeштaj o 
рaду Двoрaнe у прoшлoj гoдини. 
Рajилић je у oдгoвoру нa ини-
циjaтиву нaвeo дa je дoшлo дo 
oдрeђeнe зaбунe кaд je риjeч o 

дoстaвљaњу извjeштaja, aли je 
Кoмисиja oстaлa при стaву дa 
je дoшлo дo кршeњa oбaвeзa 
тe дa Рajилић трeбa дa будe 
смиjeњeн, иaкo му joш увиjeк 
ниje истeкao мaндaт. Зa в.д. ди-
рeктoрa Пoзoриштa Приjeдoр 

имeнoвaн je Срђaн Књeгињић. 
Oн je нa тoм мjeсту нaслиjeдиo 
Зoрaнa Бaрoшa, кoмe je мaндaт 
истeкao у фeбруaру прoшлe гo-
динe. Скупштинa je нa мjeстo 
в.д. дирeктoрa Гaлeриje „Срeтeн 
Стojaнoвић“ имeнoвaлa Aлeксaн-
дрa Дринићa. Пoдсjeтимo дa 
je oн нa тoм мjeсту нaслиjeдиo 
Tихoмирa Илиjaшeвићa кojи je 
прeминуo у jулу прoшлe гoдинe. 

БРАТИМЉЕЊЕ 
СА ИНЂИЈОМ И 
СИСЕРТСКИМ 

ГРАДСКИМ ОКРУГОМ

Oдбoрници су усвojили oдлукe 
o брaтимљeњу грaдa Приjeдoрa 
сa oпштинoм Инђиja (Србиja), тe 
сa Сисeртским грaдским oкругoм 
(Русиja). 
- Свaкo брaтимљeњe и сaрaдњa 
сa oнимa кojи жeлe дa нaм по-
мoгну, рaзмjeњуjу искуствa и 
инфoрмaциje, приврeднe кoн-
тaктe вeoмa је знaчajно зa нaс. 
Ми идeмo у тoм прaвцу - навео 
је градоначелник, додавши да су 
из Сисертског округа изразили, 

између осталог,   заинтересова-
ност да помогну кад је у питању 
борба са вирусом корона. 
Скупштини je прeдoчeнa и ин-
фoрмaциja o трeнутнoj eпидe-
миoлoшкoj ситуaциjи у грaду 
Приjeдoру. Oвo je први пут дa oвa 
тaчкa будe нa днeвнoм рeду, aли 

je грaдoнaчeлник рeкaо дa ћe тo 
бити прaксa дoк гoд трaje пaндe-
миja. Грaдoнaчeлник Пaвлoвић je 
тoкoм свoг излaгaњa рeкao дa ћe 
први дa сe вaкцинишe кaд крeнe 
вaкцинaциja oпштe пoпулaциje 
против вируса корона. Додао је 
да је важно да се тако стекне ко-
лективни имунитет, јер они који 
приме вакцину, уједно штите и 
оне грађане који не могу да се 
вакцинишу. Пoзив грaђaнимa дa 
сe вaкцинишу, упутиo je и oдбoр-
ник Гoрaн Прeдojeвић, нaчeлник 
Интeрнoг oдjeлa у Бoлници “Др 
Mлaдeн Стojaнoвић”. Кaкo кaжe, 
нe oспoравa прaвo дa нeкo oд-
лучи дa сe нe вaкцинишe, aли 
je прoтив тoгa дa oни такав став 
прoмoвишу. Oнo кojи шире aн-
тивaксeрскe стaвoвe, требa дa 
дoђу и рaдe мaлo сa здрaвстве-
ним рaдницимa, кaжe Прeдoje-
вић.
- Људи кojи рaдe у бoлници су 
мнoгo умoрни. Пoрукa нaшим 
грaђaнимa je дa мaлo пoчну дa 
слушajу прeпoрукe струкe. Имaм 
шeст кoлeгa кojи нису искoристи-
ли ни дaнa гoдишњeг oдмoрa зa 
2020. гoдину. Нe мoгу гa дoбити, 
jeр нeмa кo дa рaди. Пoсљeдњи 
je трeнутaк дa сe мaлo дoзoвeмo 
пaмeти и пoштуjeмo мjeрe - 
рeкao je Прeдojeвић. 
Oн je истaкao знaчajну улo-
гу нeмeдицинскoг oсoбља 
приjедoрскe бoлцицe, кoje je 
пoдjeднaкo излoжeнo ризицимa 
тoкoм рaдa нa Ковид-oдjeљeњу. 
Taкoђe, oдбoрници су усвojили 
Oдлуку o фoнду стaмбeних je-
диницa сoциjaлнoг стaнoвaњa 
и Oдлуку o субвeнциoнисaњу 

зaкупнинe зa кoрисникe сo-
циjaлнoг стaнoвaњa. Усвojeнe 
су измjeнe и дoпунe Oдлукe o 
кoмунaлним тaксaмa. 
Нaрeднa сjeдницa Скупштинe 
грaдa Приjeдoрa плaнирaнa je 

зa 29. или 30. мaрт, у зaвиснo-
сти кaд пристигнe сaглaснoст 
Mинистaрствa финaнсиjа РС у 
вeзи сa буџeтoм Грaдa зa 2021. 
гoдину.

З. Ј. 

НОВА РУКОВОДСТВА У ШЕСТ 
ЈАВНИХ ГРАДСКИХ УСТАНОВА

Скупштинa грaдa При-
jeдoрa, нa 4. рeдoвнoj 
сjeдници, имeнoвaлa je 
нoвe вршиoцe дужнoсти 
дирeктoрa у шeст jaв-
них устaнoвa. Пoкрeтaчи 
инициjaтивa зa смjeну 
дирeктoрa, oчиглeднo, 
нису били зaдoвoљни 
њихoвим рaдoм и жeлe 
дa нa тe пoзициje пoстaвe 
млaђe људe кojи ћe дo-
ниjeти нoву eнeргиjу, 
oцjeнa je грaдoнaчeлникa 
Дaлибoрa Пaвлoвићa, уз 
напомену дa je тo лeги-
тимнo прaвo Скупштинe

Скупштини je 
прeдoчeнa инфoр-
мaциja o трeнут-
нoj eпидeмиoлoш-
кoj ситуaциjи у 
грaду Приjeдoру. 
Oвo je први пут дa 
oвa тaчкa будe нa 
днeвнoм рeду, aли 
je грaдoнaчeлник 
Павловић рeкaо дa 
ћe тo бити прaксa 
дoк гoд трaje пaн-
дeмиja.

Скупштинa грaдa Приjeдoрa

Oпoзициja: у питaњу пoлитички мoтивисaнe смjeнe

Пoзициja: вриjeмe зa нoвe људe и нoву eнeргиjу
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Актуелно Осврт

С нама и око нас 

	 Након	 прошлојесењих	 локалних	 избора	 у	
Босни	и	Херцеговини,	који	су,	лутајући	неосвијетљеним	
макадамским	 путевима,	 каснили	 мјесец	 и	 по	 дана,	
у	 Бијељини,	 Бањалуци	 и	 Приједору	 десиле	 су	 се	
значајне	 промјене.	 Изабрани	 су	 градоначелници	 из	
других	 политичких	 опција	 у	 односу	 на	 дотадашње	
управљање	градом.	
					Поред	много	различитости	у	карактеру	и	понашању,	
градоначелници	 Бијељине,	 Бањалуке	 и	 Приједора,	
Љубиша	Петровић,	 Драшко	Станивуковић	 и	Далибор	
Павловић,	 имају	 доста	 тога	 заједничког.	 Заједничко	
им	 је,	 прије	 свега,	 то	што	 сва	 тројица	 нису	штедјела	
обећања	у	предизборној	кампањи	и	након	преузимања	
дужности.	Никада	ниједан	политичар	није	био	у	стању	
да	 испуни	 сва	 обећања,	 без	 обзира	 колико	 су	 била	
искрена	 или	 манипулативна.	 Колико	 ће	 тога	 њих	
тројица	 испунити,	 свакако	 ћемо	 сазнати,	 јер	 ће	 бити	
сасвим	довољно	оних	који	ће	да	реализацију	обећаног	
уредно	прате	и	биљеже.		
					Заједничко	им	је	и	то	што	сва	тројица	имају	нечег	
дјечачког	у	себи	и	свом	понашању.	То	дјечаштво	што	
носе	и	показују	има	својих	предности	и	мана.	Предност	
је	 сабрана	 у,	 за	 јавност,	 спољашњој	 манифестацији	
неискварености	и	доброте.	Недостатак	 је	 уоквирен	 у,	
за	 јавност,	 тој	истој	 спољашњој	манифестацији,	 само	
окарактерисаној	као	животна	и	политичка	незрелост	и	
недораслост	времену	„вучије	политике“.	Недостатак	је	
и	 у	 томе	што	ће	 то	бити	предмет	 „медијских	ловаца“	
на	 добру	 причу	 и	 коментар.	 Заједничко	 им	 је	 и	 то	
што	 ће	 сва	 тројица	 ходати	 по	 ивици	 мача,	 разапети	
између	старих	и	нових	обећања	и	тренутних	и	будућих	
могућности.	 И	 све	 ће	 бити	 „добро“	 док	 се,	 и	 сами	 и	
потпомогнути	 „ситуацијама“,	 не	 почну	 саплитати	 о	
трагове	својих	обећања.	А	то	је	немогуће	избјећи.	Сва	
тројица	 ће	 у	 томе	 имати	 и	 „квалитетне	 помагаче“.	 И	
када	то	не	буду	знали,	имаће	их	и	из	властитих	редо-
ва.	 Градоначелник	 Приједора	 у	 саплитању	 ће	 имати	
нешто	 угоднију	 ситуацију.	 Артиљерија	 оних	 са	 друге	
стране	„барикаде“	тренутно	није	неког	великог	домета.	
Али,	 све	 досадашње	 познате	 и	 непознате,	 признате	
и	 непризнате	 политичке	 битке	 показују	 да	 су	 домети	
политичке	артиљерије	промјенљива	категорија.	И	нико	
не	 може	 гарантовати	 колико	 ће	 нечија	 далекометна	
добацивања	 издржати	 и	 трајати.	 Има	 извјесну	
скупштинску	 већину	 и	 обећања	 Владе	 Републике	
Српске	да	ће	значајна	средства	уложити	у	Приједор.	У	
нека	велика	Владина	улагања	у	град	на	Сани	сумњају	
многи,	и	грађани	и	аналитичари.	Уколико	их	не	буде	у	
значајнијој	 мјери,	 саплитања	 ће	 бити	 све	 израженија	
и	тежа.	
	 	 	Најтеже	ће	бити	Станивуковићу	у	Бањалуци.	Њега	
ће	гађати	и	тући	из	свих	политичких	и	ванполитичких	
арсенала	и	оружја	у	покушајима	да	му	скрате	и	„ноге“	
и	 језик.	 Олакшавајућа	 околност	 му	 је	 што	 је	 добар	
дио	 грађана	на	његовој	страни,	али	то	понекад	може	
бити	и	одређена	опасност	за	политичара.	У	жељи	да	
удовољи	 грађанима,	 доноси	 пребрзе	 и	 недовољно	
промишљене	одлуке,	чије	грбаве	посљедице	више	не	
исправи	било	каква	гимнастика.	Први	озбиљнији	тест	
политичке	зрелости	и	снаге,	Станивуковићу	је	рушење	
угоститељског	објекта	„Кајак“,	у	власништву	сина	Миле	
Радишића.	 Уколико	 у	 томе	 успије,	 започео	 је	 трчати	
озбиљан	политички	маратон	на	здравим	ногама.	Ако	не	
успије,	биће	озбиљно	политички	нокаутиран.	Ако	успије,	
на	прсима	ће	понијети	сјајну	медаљу	велике	побједе.	
Ако	не	успије,	мораће	да	вида	ране	„поломљених	ногу“.	
У	 том	 случају,	 успорава	 и	 одлаже	 започети	маратон.	
Како	год	да	је	и	како	год	да	није,	сасвим	је	извјесно	да	
ће	се	у	Бањалуци	наставити	компликована	и	суморно	
тешка	игра	-	са	једне	стране	како	тркачу	што	чешће	и	
више	 поломити	 ноге,	 а	 са	 друге	 стране	 како	 те	 ноге	
сачувати	 и	 наставити	 трчање.	 Неће	 дуго	 требати	 да	
сазнамо	резултате	чија	игра	је	била	успјешнија.	
	 	 	 	Заједничко	тројици	наречених	градоначелника	 је	и	
то	што	 око	 врата	 имају	 исти	 тежак	 камен	 црни,	 којег	
свијет	 зове	 корона	 вирус.	 Колико	 ће	 кога	 од	 њих	
камен	сагињати,	 зависи	од	много	околности.	На	неке	
од	тих	околности	моћи	ће	да	утичу	онолико	колико	им	
властити	 домети	 буду	 дозвољавали.	 И	 домети	 оних	
који	су	с	њима	и	против	њих.	На	неке	околности	неће	
моћи	да	утичу	и	 камен	око	врата	оставиће	 трагове	и	
ожиљке.	С	обзиром	да	су	сва	тројица	у	политици	 још	
увијек	недовољно	искусни	и	 зрели,	 вријеме	испред	и	
њих	и	нас	донијеће	причу	докле	могу	стићи	и	добацити	
и	ко	ће	кога	побиједити	-	вријеме	њих	или	они	вријеме.	
А	вријеме	је	увијек	незгодан	противник,	неумитно	цури	
и	када	нам	се	чини	да	у	мјесту	стоји.	Деси	се	понекад	
и	то	да	политичари	„побиједе“	сами	себе.	И	та	побједа	
буде	за	сва	времена.	
	 	 	 	 	 	 Сва	 тројица	 поменутих	 градоначелника	 почела	
су	да	трче	своју	животну	политичку	утрку.	Да	ли	ће	 је	
истрчати	до	краја,	зависи	и	од	њих,	али	и	од	оних	који	
сваке	 двије,	 односно	 четири	 године	 имају	 оловку	 у	
руци.	Зависи	и	од	великих	домаћих,	али	и	неупоредиво	
већих	страних	играча.	Зависи	и	од	снаге	противника,	
али	 и	 од	 количине	 уплитања	 „властитих	 редова“,	 у	
самостално	одлучивање.	

Зоран	Совиљ

ДОМЕТИ 
ПОЛИТИЧКЕ 
АРТИЉЕРИЈЕ 
ТРОЈИЦЕ 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА

РОДИЋ: СМЈЕНЕ КАДРОВА ДНС-а 
НАСТАВАК ПОЛИТИЧКЕ ОСВЕТЕ

Нова	власт	у	Приједору	неће	моћи	
дуго	да	се	крије	иза	ДНС-а,	и	мораће	
преузети	 одговорност	 за	 своје	
поступке,	 поручио	 је	 предсједник	
Градског	 одбора	 ове	 странке	 у	
Приједору	 Драгутин	 Родић.	 За	
њега	су	посљедње	смјене	кадрова	
наставак	 политичке	 освете	 према	
ДНС-у,	 која	 траје	 од	 2018.	 године.	
По	 Родићевим	 ријечима,	 људи	
који	 су	 напустили	 ДНС	 и	 своје	
дјеловање	 наставили	 у	 другим	
политичким	 партијама,	 у	 великој	
мјери	су	допринијели	побједи	новог	
градоначелника	на	изборима,	те	да	
им	 се	 то	 враћа	 кроз	 директорске	
функције.
-	 Они	 су	 у	 укупном	 резултату	
учествовали	 са	 40	 %	 и	 сасвим	 је	
логично	да	се	то	мора	надокнадити	
постављањем	 нових	 директора	
умјесто	 оних	 из	 ДНС-а.	 Ово	 није	
никакав	 жал	 за	 функцијама,	 већ	
указујемо	 на	 начин	 на	 који	 се	 то	
ради	-	рекао	је	Родић.	
Родић	 је	поручио	да	 је	лицемјерно	

да	нова	власт	свакодневно	обилази	
пројекте	 које	 је	 започео	 ДНС,	 а	
током	 кампање	 су	 тврдили	 да	
је	 Приједор	 град	 незавршених	
пројеката.
Да	 су	 директори	 смјењивани	 само	
зато	што	су	чланови	ДНС-а,	сматра	
и	 шеф	 Одборничког	 клуба	 ове	
странке	 у	 приједорској	 скупштини	
Горан	Предојевић.	
-	 Ти	 директори	 су	 смијењени,	 јер	
су	 чланови	 ДНС-а.	 А	 на	 њихова	
мјеста	су	сад	именовани	људи	који	
не	испуњавају	потребне	услове.	Ми	
ћемо	 пратити	 њихов	 рад.	 Бићемо	
коструктивна	 опозиција,	 али	
указиваћемо	на	све	што	се	не	ради	
како	треба	и	мимо	закона	-	навео	је	
Предојевић.
Код	 нове	 власти	 може	 се	 видјети	
и	 „кићење	 туђим	 перјем“	 кад	 су	 у	
питању	 пројекти	 започети	 још	 у	
вријеме	 владавине	 ДНС-а,	 сматра	
одборник	ДНС-а	Миленко	Ђаковић,	
наводећи	 примјере	 ауто-пута,	
гасовода	или	одбрану	од	поплава.

-	Ти	и	други	пројекти,	који	су	одавно	
били	договорени	на	нивоу	Градске	
управе	 и	 републичких	 органа,	
спречавани	су	на	незаконит	начин,	
како	 се	 не	 би	 реализовали	 и	 како	
би	 дочекали	 евентуални	 долазак	
СНСД-а	 на	 власт	 у	 Приједору.	 Да	
нису	освојили	власт,	вјероватно	би	
још	 четири	 године	 блокирали	 те	
пројекте	-	изјавио	је	Ђаковић.
Бивши	 директор	 Дома	 здравља	
Славица	 Поповић	 рекла	 је	 да	 је	
предала	 дужност	 новом	 директору	
са	свим	измиреним	обавезама	и	са	
преко	795.000	КМ	на	рачуну.
-	Ми	смо	недавно	добили	мишљење	
Министарства	 финансија	 да	 смо	
једина	 здравствена	 установа	 која	
не	дугује	ни	 једне	марке	за	порезе	
и	 доприносе	 запосленима.	 Два	
пута	су	нам	враћали	тај	упитник	на	
испуњавање,	јер	нису	вјеровали	да	
постоји	установа	која	је	то	урадила.	
Ми	јесмо	-	поручила	је	Поповићева.	
Да	 смјене	 нису	 имале	 упориште	 у	
лошем	пословању,	сматра	и	недавно	
смијењени	 директор	 приједорске	
„Топлане“	 Зоран	 Кнежевић.	 Како	
каже,	ово	предузеће	је	из	губиташа	
претворено	 у	 предузеће	 које	 је	 у	
посљедње	двије	године	пословало	
позитивно.	
-	 Прошла	 година	 завршена	 је	 са	
27.000	КМ	добити.	Укупне	 обавезе	
које	сам	затекао	биле	су	39	милиона	
КМ,	сад	су	нешто	преко	36	милиона.	
Краткорочне	 обавезе	 према	
добављачима	 биле	 су	 3.800.000	
КМ,	сад	су	1.700.000	КМ.	Дугорочне	
обавезе	 по	 кредитима,	 ануитет	 по	
рати	 кредита	 на	 годишњем	 нивоу,	
био	 је	 3.300.000	 КМ	 на	 почетку	
мог	мандата,	сад	 је	2.300.000	КМ	-	
навео	је	Кнежевић.

З.	Ј.	

Градоначелник Приједора разговарао 
са генералним конзулом Републике Хрватске

Пиличић	је	истакао	да	је	са	Павло-
вићем	 одржао	 први	 званични	 са-
станак,	 нагласивши	 да	 је	 разговор	
о	свим	темама	био	веома	конструк-
тиван.
-	 Нагласио	 бих	 отвореност	 новог	
градоначелника	 према	 идејама,	
заједничким	 учешћем	 у	 неким	 но-
вим	 пројектима	 које	 би	 у	 једном	
дијелу	 финансирала	 Влада	 Репу-

блике	 Хрватске,	 а	 у	 другом	 Град	
Приједор.	 Ја	 ћу	 сигурно	 те	 идеје	
пренијети	 и	 тражити	 подршку	 из	
Хрватске,	 што	 би	 била	 обострана	
корист	Хрватима	који	живе	на	овом	
подручју	и	осталим	грађанима	-	ре-
као	је	Пиличић.	
Пуно	је	питања	која	ће	се	у	наред-
ном	 периоду	 заједнички	 рјешавати	
за	бољи	живот	грађана	Приједора	и	

Хрвата	 који	 овдје	живе,	 поручио	 је	
градоначелник.		
-	 Град	 и	 сада	 учествује	 у	 неким	
пројектима	 чија	 реализација	 је	 у	
току.	 То	 је	 изградња	 далековода	
за	Бришево,	 у	 дужини	од	 три	 и	 по	
километра,	 у	 сарадњи	 са	 ресор-
ним	министарством.	Наравно,	Град	
се	ту	обавезао	да	ће	ријешити	све	
имовинске	односе	и	да	ће	припре-
мити	терен	за	постављење	далеко-
вода	-	рекао	је	Павловић.		
Да	је	рјешавање	инфраструктурних	
питања	од	великог	значаја	за	Хрва-
те	који	живе	у	Приједору,	потврдио	
је	Мирко	Панџа,	 предсједник	Удру-
жења	грађана	“Алтруист”.
-	Истински	вјерујемо	да	ће	до	 тога	
доћи.	Да	ћемо	кренути	са	реализа-
цијом	 свих	 пројеката	 у	 мјестима	 у	
којима	 живи	 хрватско	 становништ-
во.	Вјерујем	да	ће	иза	нас	бити	сви	
проблеми,	 које	 смо	до	 сада	имали	
-	истакао	је	он.	

ПРИОРИТЕТ РЈЕШАВАЊЕ 
ИНФРАСТРУКТУРНИХ ПИТАЊА 

Градоначелник Приједора Далибор Павловић са-
стао се ове седмице са генералним конзулом Репу-
блике Хрватске у Бањој Луци, Зораном Пиличићем. 
Положај Хрвата у Приједору, инфраструктурни 
пројекти и планови за наредни период, биле се неке 
од тема састанка 

План је да се у Прије-
дору отвори канцела-
рија за дијаспору, са 
три запослена радника, 
односно представни-
ка три конститутивна 
народа, с циљем пове-
зивања наших грађана, 
дијаспоре и привред-
ника.

М.	Шодић	
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ГОДИНА ДАНА ОД ОСНИВАЊА ПАРТИЈЕ

Социјалистичка партија Српске је у 
протеклој години остварила одличан 
резултат како на републичком нивоу, 
тако и у Приједору. На протеклим из-
борима, СПС је освојио 30.000 гласова 
у РС и два мандата у Скупштини града 
Приједора, истакао је Душко Милетић, 
повјереник СПС-а за приједорску ре-
гију.

- Остварили смо одличан резултат у 
тешким временима. У наредном пе-
риоду, СПС у Приједору планира да 
настави са организовањем Градског 
одбора, оснивањем мјесних одбора и 
избором руководства Градског одбора. 
Наш план је да на наредним општим 
изборима имамо посланика са ове ре-
гије. Ја сам повјереник за ову регију, 

на терену сам и у осталим локалним 
заједницама на овом подручју, како би 
постигли жељени резултат - додао је 
Милетић.
Циљ за 2022. је најмање један посла-
ник у Народној скупштини РС, а за 
2024. четири одборника у приједорској 
Скупштини, поручио је Небојша Сава-
новић, замјеник шефа Повјереништва 
СПС-а приједорске регије. 
- Након годину дана, ми можемо да 
подвучемо црту и кажемо да је наша 
мисија успјела. Пред само затварање 
због вируса корона, оформили смо 
партију. Радили смо у изузетно теш-
ким околностима, склапали чланство 
и формирали одборе и успјели у свом 
задатку. Постали смо парламентарна 
странка у Приједору, чинимо власт која 
је уз градоначелника, желимо да вра-
тимо у центар пажње малог човјека, 
његове активности и оно што припада 
локалној власти, а то је 90 одсто права 
малог човјека - истакао је Савановић.
У СПС-у поручују да у наредном пери-
оду настављају да раде са још више 
снаге и са грађанима граде бољу бу-
дућност РС. 

Социјалистичка партија Српске

М. Шодић 

На наредном засједању Скупштине града При-
једора десет одборника добија лаптопе. У пи-
тању су одборници који су се одлучили да 
скупштински материјал, те остале документе 
потребне за рад Скупштине попут образаца за 
одборничка питања или за подношење аманд-
мана добијају у електронској форми. Како је 
појаснио предсједник градског парламента Мир-
сад Дуратовић, одборници лаптопе задужују на 
реверс, будући да је то опрема у власништву 
Скупштине, те су дужни да их врате по престан-
ку мандата. Такође, он је напоменуо да ће се на 
лаптопима налазити само програми неопходни 
за рад Скупштине. Дуратовић је додао да ће се 
сукцесивно набављати и лаптопи за остале од-
борнике који буду заинтересовани за овај начин 
рада, а чији је крајњи циљ уштеда смањивањем 
потребе за штампаним материјалом. 

КВ

ЛАПТОПИ ЗА 
ОДБОРНИКЕ 
КОЈИ ЖЕЛЕ 

МАТЕРИЈАЛЕ У 
ДИГИТАЛНОЈ 

ФОРМИ

Протеклог петка пoчeo 
је други циклус вaкцинa-
циje здрaвствeних рaдникa 
прoтив вирусa кoрoнa у Бoл-
ници „Др Mлaдeн Стojaнo-
вић“. Oвaj пут вaкцину je 
примилo 175 зaпoслeних у 
oвoj здрaвствeнoj устaнoви.
- Први циклус имaли смo 
прoшлoг мjeсeцa и тaд je 
вaкцину примилo 28 здрaв-
ствeних рaдникa. Сaд ћe 
сe, у другoм циклусу, вaк-
цинисaти 175 здрaвствeних 
рaдникa. Oни ћe бити вaк-
цинисaни рускoм вaкцинoм 
„Спутњик В“, a 21 дaн након 
примања прве дозе бићe 
oбaвљeнa и рeвaкцинaциja 
- пojaсниo je др Aндриja Ву-
кoтић, в.д. дирeктoрa при-
jeдoрскe бoлницe. 

ВAКЦИНИСAНO JOШ 175 ЗAПOСЛEНИХ У 
ПРИJEДOРСКOJ БOЛНИЦИ

З. Ј. 

Стање у приједорској Ковид-болници је за-
брињавајуће. Потврђено је ово након сједнице 
Штаба за ванредне ситуације. Број пацијената 
је повећан, а већина њих је са тешком клинич-
ком сликом.
- Тренутно је на лијечењу 46 пацијената. У току 
претходног дана два пацијента су преминула. 
На апаратима за механичку вентилацију,  за-
кључно са уторком, било је шест пацијената. 
Молим суграђане да поштују мјере и препору-
ке надлежних. Здравствени систем тешко може 
ово издржати. Здравствени радници све више 
бораве са зараженим пацијентима и повећава 
се могућност да се и они заразе - упозорио је 
Борис Ћургуз, директор Ковид-болнице.
Командант Штаба за ванредне ситуације, Дали-
бор Павловић, апелује на грађане да озбиљно 
схвате ситуацију у којој се налазимо, те да по-
штују све прописане мјере. Истакао је и да ра-
дови на реконструкцији зграде приједорске пси-
хијатрије теку планираном динамиком, те да ће 
и она ускоро бити на располагању пацијентима 
обољелим од короне.
- Ситуацију са короном пратимо сваки дан и во-
димо рачуна да спријечимо раст броја обоље-
лих. Из тог разлога апелујем на грађане да 
схвате озбиљност ситуације. Период који нам 
долази није обећавајући и посебну пажњу мо-
рамо обратити на властито понашање, како би 
заштитили и себе и људе око нас. Апелујем да 
се носе маске и да се придржавамо свих мјера, 
како не би били приморани да уведемо ригороз-
није мјере, а знамо шта би то онда значило за 
нашу привреду - додаје он.
Наредних дана биће извршена дезинфекција 
јавних установа и предузећа. Градски штаб за 
ванредне ситуације данас (петак) ће поново за-
сједати.

ЋУРГУЗ: 
СТАЊЕ У 

КОВИД-БОЛНИЦИ 
ЗАБРИЊАВАЈУЋЕ

Б. Дакић

ЗА ВАКЦИНАЦИЈУ СЕ ПРИЈАВИЛО 2.010 
ЛИЦА СТАРИЈИХ ОД 65 ГОДИНА

За вакцинацију руском вакцином 
“Спутњик Ве” у протеклих седам дана 
пријавило се 2.010 лица старијих од 

65 година. Пријаве још увијек трају, а о 
термину и мјесту вакцинације грађани 
ће бити накнадно обавијештени. 

- Подсјећам грађане старије од 65 годи-
на да се пријавити могу путем бројева 
телефона 052/237-127 и 052/225-221 
од 7.30 до 15.00 часова, сваким рад-
ним даном те путем апликације www.
dzprijedor.org током 24 часа. Молим 
наше грађане за стрпљење, уколико 
им се оператери не јаве на вријеме, 
то значи да већ са неким разговарају 
и узимају податке за вакцинацију. Зато, 
ко има могућност да користи онлајн  
пријаву, нека се пријави на тај начин - 
поручила Милица Отковић, начелник 
Хигијенско-епидемиолошке службе 
Дома здравља Приједор. 
У Приједору је у понедјељак почела 
вакцинација лица запослених у домо-
вима, корисника домова, као и здрав-
ствених радника.
- Одзив је добар, а процес вакцинације 
се одвија уобичајеним темпом - дода-
ла је Отковићева. 

М. Шодић 
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Градска власт у Приједору 
у овој години планира ре-
ализацију бројних инфра-
структурних пројеката. 
Неки од њих су рекон-
струкција градских и 
сеоских улица и пу-
тева. Приоритет ће 
бити санација Ули-
це мајора Милана 
Тепића, дијела 
Улице Вожда 
Карађорђа, а 
након тога 
нови изглед 
добиће и 
Улица ми-
трополита 
Петра Зи-
моњића у на-
сељу Пећани. 
- У овој годи-
ни планирамо 
да урадимо што 
више улица. Када 
су у питању рурална 
насеља, планирамо 
да у наредном периоду 
оформимо комисију која 
ће проћи кроз цијелу те-
риторију града Приједора 
и извршити увид у стање 

улица и путева. Након тога 
процијенићемо колика нам 
је инвестиција потребна и 

сагледаћемо начин на који 
би могли доћи до средста-

ва - истакао је градоначел-
ник Приједора, Далибор 
Павловић. 
Да су поменуте, али и 
друге улице на подручју 
града у веома лошем 
стању, сматрају и 
грађани. Како кажу, 
санација је више 
него потребна.
- Путна мрежа је 
стара и дотраја-
ла. Видим да је 
негдје доста 
тога  урађе-
но, али на 
Пећанима 
још није. 

Мислим да је 
то неопходно 

- рекао је један 
Приједорчанин.

Још се не зна та-
чан датум почетка 

ових радова. Оно 
што је познато јесте 

да ће након усвајања 
градског буџета бити 

расписан тендер за из-
вођача радова.

УСКОРО САНАЦИЈА 
ГРАДСКИХ УЛИЦА

Б. Дакић

У Приједору је одржана 
јавна расправа о предло-
женим измјенама и допу-
нама Закона о сточарству. 
Поред представника Ми-
нистарства пољопривре-
де, шумарства и водопри-
вреде Републике Српске 
и Градске управе, овој 
расправи присуствовао је 
одређен број фармера, те 
представника пољопри-
вредних удружења при-
једорске регије. Младен 
Стојановић, представник 
ресорног министарства, 
рекао је да је циљ измје-
на и допуна Закона о сто-
чарству унапређење сто-
чарске производње, али и 

усклађивање са стандар-
дима Европске уније. 
- Проводимо ову јавну 
расправу са намјером да 
упознамо све заинтере-
соване субјекте, како би 
од њих добили сугестије 
и примједбе на понуђе-
ни текст, а све у циљу да 
добијени финал задо-
вољи све области сточар-
ске производње - рекао је 
Стојановић.
Он каже да, поред технич-
ких ствари које треба да се 
нађу у допуњеном Закону, 
постоје и оне суштинске, 
које су од великог значаја. 
- Ми смо у тим циљевима 
дефинисали три ствари. 

Једна  је органска сточар-
ска производња, а друга 
обиљежавање домаћих 
животиња од стране фар-
мера те дио који се односи 
на производњу квалитет-
ног приплодног подмлатка 
у сточарству, а тиче се ор-
ганизације за узгој - навео 
је Стојановић.
Он је истакао да је, поред 
тренутне епидемиолошке 
ситуације, одзив на јавне 
расправе добар те да се 
могу чути корисне суге-
стије које ће добро доћи за 
прављење коначног тек-
ста допуне Закона о сто-
чарству.

Јавна расправа о измјенама и 
допунама Закона о сточарству

КОРИСНЕ СУГЕСТИЈЕ 
ЗА ДОПУНЕ ЗАКОНА

П. Ш.

Развој пољопривреде и села те 
улога пољопривредних кластера 
била је тема округлог стола у ор-
ганизацији Пољопривредног кла-
стера “Уна - Сана”, а у сарадњи 
са Министарством пољопривре-
де, шумарства и водопривреде 
РС. Синиша Слијепац, менаџер 
овог кластера, рекао је да су нај-
чешћи проблеми пољопривред-
них произвођача складиштење, 
транспорт и пласман производа.
- Расправљали смо о тим про-
блемима као и о застарјелој 
производњи  у погледу механи-
зације, али и начина на који се 
она обавља - рекао је Слијепац.
Горан Бурсаћ, по-
моћник минис-
тра пољопри-
вреде у Влади 
РС, рекао је 
да је ово ми-
н и с т а р с т в о , 
п о с р ед с т во м 
Агенције за коор-
динацију  пољо-
привредних 
про је -
к а -
т а , 

основало седам пољопривред-
них  кластера и да је ово добар 
начин да се удруже мали произ-
вођачи како би лакше дошли до 
тржишта.
- Министарство пољопривреде у 
наредном периоду ће стати иза 
оваквих пројеката и помоћи про-
извођачима да дођу до тржишта, 
да ураде квалитетније промо-
ције својих производа и подигну 
своја газдинства на виши ниво - 

рекао је Бурсаћ.
Градоначелник Приједора Дали-
бор Павловић истакао је да је 
Град Приједор опредијељен да 
ради у корист пољопривредних 
произвођача. 
- Ове године планирано је скоро 
милион марака за пољопривред-
ну производњу, односно за суб-
венције и завршетак хладњаче у 
Омарској - рекао је Павловић.
Драган Вучковић, менаџер кон-

курентности у руралним подру-
чјима,  нагласио је да је пољо-
привредним произвођачима од 
велике важности  подршка у 
пласману производа, али и про-
моцији, паковању и брендирању, 
односно у свему ономе што тр-
жиште намеће као тренд. Да-
нијел Егић, руководилац Подруч-
не јединице за пружање 
стручних услуга у пољо-
привреди, подсјетио је 

да они имају 
савјетодавну 
улогу те да се 
брину за при-
марну пољо-
п р и в р е д н у 
производњу у 
смислу савје-

товања и 

производње одређених произ-
вода који могу да се пласирају 
на тржиште. Истовремено, како 
је рекао, настоје да формирају 
нова удружења и задруге. За 
Мирослава Црнобрњу, младог 
агронома и произвођача купине 
и производа од овог воћа, ова-
кав скуп је од изузетног значаја 
како би произвођачи попут њега 
сазнали како да њихови произ-
води једног дана постану пре-
познатљиви на тржишту. 

Округли сто о развоју пољопривреде и села - ТЕЖАК ПУТ ДО ТРЖИШТА

П. Ш.

Далибор 
Павловић: 

помоћ 
пољопривредној 

производњи 
неће изостати

Горан Бурсаћ, 
помоћник 
министра 

пољопривреде у 
Влади РС
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Цијене основних животних на-
мирница у БиХ вртоглаво су 
нарасле у посљедњих неколико 
мјесеци, што за грађане у теш-
кој, како епидемиолошкој, тако 
и економској ситуацији, пред-
ставља додатни удар на иона-
ко танак џеп. Брашно, уље, пи-
леће месо, јаја, али и гориво, 
само су неки од производа које 
грађани свакодневно користе, а 
чија цијена посљедњих мјесеци 
биљежи раст. Како истичу саго-
ворници “Независних новина”, 
разлог за то је, у првом реду, 
раст набавних цијена у периоду 
пандемије вируса корона, као 
и пораст цијене горива, али да 
проблем представља и то што 
држава тренутно не располаже 
механизмима да раст цијена за-
устави. Када узмемо у обзир да 
је крајем прошле године, према 
подацима Агенције за статисти-
ку БиХ, просјечна нето плата 
била 956 КМ, а синдикална по-
трошачка корпа за јануар 2021. 
године износила 2.044, јасно је 
да грађани због раста цијена 
једва спајају крај с крајем. Према 
мишљењу Институције омбуд-
смана за заштиту потрошача 
у БиХ, не постоје оправдани 
разлози за повећање цијена 
било каквих услуга или про-
извода, те су позвали све 
носитеље власти да ис-
користе своја овлаштења 

како би, у сарадњи с међународ-
ним финансијским институција-
ма, пронашли модалитете раста 
личних примања која би могла 
пратити и повећање цијена про-
извода и услуга. Муриса Марић, 
извршна директорица Удру-
жења за заштиту потрошача 
“ДОН” Приједор, навела 
је за “Независне” да је 
суштински дошло до 
пораста набавне 
цијене ових произ-
вода, те да тргов-
ци поскупљења 
у трговинама 
правдају управо 
поскупљењем у 
набави, те да то 
ипак није 
о п р а в -
д а њ е 
з а 
овак о 
д р а -
стичан 
р а с т , 
који је 
почео 

када је гориво поскупјело. Дода-
ла је да смо свједоци да је цијена 
горива до прије неколико мјесе-
ци била око 1,6 КМ, а да је сада 
цијена око двије КМ, те да то 

п р е д -
ставља један од узрока 
раста и других цијена.
“Прошле године, када 
је на снази била мје-

ра Владе РС да нема маржи на 
основне животне намирнице, 
падом цијена горива нису пале 
цијене ових намирница”, рекла 
је Марићева.
Потрошаче, према њеним рије-
чима, највише брине раст ције-

на житарица, јер, како исти-
че, у нашем народу је још 

увријежено мишљење 
да “док има хљеба у 

кући, некако ће се 
преживјети”. Раст 

цијена брашна, 
како тврде мли-
нари и пекари, 
не би требало 
да доведе до 
п о с к у п љ е њ а 
п е к а р с к и х 
производа, а 
Раденко Пеле-
миш, предсјед-

ник Удружења 
млинара и пекара 

регије Бијељина, 
казао је за “Неза-

висне” да млинари 
очекују и додатно по-

скупљење брашна, али 
да цијене пекарских произ-

вода неће дизати, јер се грађа-
ни налазе у незавидној позицији.
“Очекујемо раст од око два до 
три фенинга, али такође сматра-
мо да ће за око два мјесеца доћи 
и до стагнације цијена, мада је 
још рано прогнозирати”, рекао је 

Пелемиш.
Додао је да је и раније у периоду 
јануар - фебруар био забиљежен 
раст цијена брашна, али да се 
тренд раста сада изненађујуће 
наставио.
“Занимљиво је да је у Русији и 
Украјини, које су највеће извоз-
нице пшенице, на примјер уве-
дена такса на извоз пшенице од 
неких 25 евра по тони”, казао је 
Пелемиш.
У Министарству трговине и ту-
ризма РС су за “Независне” 
потврдили да је, према подаци-
ма којима располажу, до поску-
пљења поврћа, брашна и уља 
дошло већ у јануару ове године, 
те да је разлог за то раст берзан-
ских цијена пшенице, сунцокрета 
и шећера на свјетском тржишту 
због лошијих приноса.
Навели су да на продајну цијену 
сваке робе утиче набавна цијена 
робе и маржа, коју сваки трговац 
зарачунава на набавну цијену, 
те су појаснили да је Уредба о 
прописивању мјере непосредне 
контроле цијена на подручју Ср-
пске коју је Републички штаб за 
ванредне ситуације донио у мар-
ту 2020. године на снази била 
док се ситуација на тржишту није 
нормализовала, те је након тога 
укинута.

Потрошачи на мукама: дивљају цијене основних намирница 

Независне новине

Трагична судбина дјеце лого-
раша из Другог свјетског рата 
никога не може оставити рав-
нодушним. Приче оних који су 
преживјели усташку тортуру у 
Јастребарском, Старој Градишци 
или Јасеновцу често дјелују не-
вјероватно. Једну од њих испри-
чао нам је Јово Шаровић који је 
као четворогодишњак одведен у 
логор Јастребарско
- Након што смо сви окупани и 
истребљени од ваши и других 
гамади, које су нам поред глади 
и усташа били додатни проблем, 
слиједила је нова депортација. 
Довели су нас на жељезничку 
станицу у Загребу гдје смо пре-
спавали у неком хангару. Другог 
дана кренули смо возом до Сухо-
поља код Вировитице - присјећа 
се овај логораш који је тад имао 
седам година и био потпуно свје-
стан онога шта се дешава.
Након доласка у Сухопоље, дјеца 
логораши смјештени су на имање 
на којем је био племићки дворац 

грофа Јанковића са помоћним 
зградама. 
- У једну од тих зграда смјестили 
су нас. Поред зграде био је не-
какав мањи објекат гдје су биле 
смјештено петнаестак усташа. 
За разлику од онога што смо 
проживјели у Јастребарском, 
гдје смо свакодневно добијали 
батине, били жељни воде и хље-
ба и боловали од дезинтерије, 
услови су на новој локацији били 
бољи. И даље смо страховали од 
усташких погледа, јер смо се пла-
шили батинања. Из очију сваког 
од њих знали смо прочитати има 
ли у њему трун милости, хоће 
ли подићи руку на неког од нас. 
Страх од ранијих батина научио 
нас је томе. На срећу, у Виро-
витици батинања скоро да није 
било - прича Јово.
Дјеца логораши и на овој ло-
кацији били су под патронатом 
часних сестра. Недуго након до-
ласка, услиједило је њихово ко-
лективно покрштавање односно 

прелазак у католичку вјеру.
- Дали су нам нова имена. Ја сам 
постао Ивица Таровић. Ваљда 
им је код мене било лако про-
мијенити. Умјесто Јовица, како су 
ме иначе звали, рекли су ми да 
ћу бити Ивица, а из презимена 
избацили прво слово “Ш” и ста-
вили “Т”, тако да више нисам био 
Шаровић већ Таровић. Требало 
нам је времена да се научимо 
одазивати на нова имена. Након 
што су нам промијенили имена, 
схватио сам зашто нас више не 
туку. Постали смо мали Хрвати, 
католици и не би приличило да 
сад туку своје - присјећа се Јово.   
Ближио се крај рата. Дванаеста 
славонска партизанска бригада у 
два наврата је покушавала да их 
ослободи. Нису успјели.
- Како сам касније чуо, били су 
обавијештени да се усташе спре-
мају да  побију сву српску дјецу у 
логору прије него што се повуку 
из области Вировитице и Сухо-
поља. Ми о томе нисмо ништа 

знали. Током ноћи слушали смо 
пуцње у непосредној близини. 
Плашили смо се и мислили да 
стријељају. Склупчавали бисмо 
се у мраку и завлачили један иза 
другог - присјећа се Јово.
Тек у трећем покушају, партиза-
ни су успјели ослободити логор, 
а дјеца из њега премјештена на 
слободну територију Војводине.
- Партизани су нас потрпали у за-
прежна кола. Сјећам се, била су 
пуна сламе која нас је штитила од 
хладноће. Довезли су нас у неко 
село гдје су живјели Мађари. Ту 
су нас партизани подијелили по 

кућама и то тако да је у веће куће 
ишло више дјеце, а у мање по 

једно. Ја сам са још двоје дје-
це смјештен код једног 

газде. Не сјећам 
се више како 
се звао. По на-
вици, гледали 
смо људима у 
очи и тако чи-
тали из њих 
шта можемо 
о ч е к и в а т и . 
Имали су бла-

ги пријатељски 
поглед и осмијех 

на лицу. Осјећали 
смо се слободни-

ма. Било је и оних 
строгих, хладних 

људи, од којих су дјеца бјежала 
- прича Јово.
Дјецу логораше премјештали су 
из мјеста у мјесто. Негдје су се 
задржавали два - три мјесеца, 
негдје дуже. По завршетку рата, 
Јово је  пребачен у Осијек, гдје 
завршава први разред основне 
школе. Након тога премјештен је 
у Кисељак, а касније у Какањ, у 
Дом за сирочад, гдје наставља 
школовање након којег зарађује 
властити хљеб. 

(наставиће се)

Судбине дјеце логораша из Другог свјетског рата (2)

П. Ш.

НАКОН ПОКРШТАВАЊА, ЈОВИЦА ПОСТАО ИВИЦА

Током боравка у логору за дјецу у Сухопољу, ма-
лишани су, прича Јово, све вријеме били боси, 
без обзира на годишње доба. 
- Обућу нисмо имали, било да је љето или зима. 
Претпостављали смо да нас нису обували како 
би спријечили да неко од нас побјегне. Сјећам се 
када су нас повезли из Сухопоља, био је снијег 
висок око 30 центиметара. Ходали смо боси по 
снијегу. Тек други дан су нам дали некакве кломпе 
које смо пунили сламом како би нам било топлије 
- свједочи наш саговорник. 

Муриса Марић: трговци поскупљења 
правдају поскупљењем у набави

Јово Шаровић: - Након што су нам промијенили 
имена, схватио сам зашто нас више не туку

Под патронатом часних сестaра
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На данашњи дан, 19. 
марта 1950. године, 
умро је амерички књи-
жевник Едгар Рајс 
Бароуз, аутор аван-
туристичких романа о 
Тарзану, краљу џунгле. 
Ова дјела су преведена 
чак на 60 језика, а лик 
Тарзана је у периоду из-
међу 1918. и 2014. годи-
не обрађен у најмање 
200 филмова. Најпозна-
тија интерпретација 
Тарзана припада Аме-
риканцу Џонију Вајсми-
леру који је 1. септем-
бра 1875. године рођен 
у банатском селу Међа, 
данас у општини  Жи-
тиште. Овај олимпијски 
шампион у пливању на 
сто метара успјешно је 
глумио Тарзана у 12 филмова, учинивши га готово леген-
дарним. Осим представљања на целулоидном платну, Та-
рзан је приказан и у бројним телевизијским серијама и цр-

таним флимовима, а нашао се и у бројним видео-играма. 
У 1980-им, новосадско предузеће „Форум маркетпринт“, по 
лиценци,  производило је стрипски серијал „Тарзан“, који је 
објављиван у више европских земаља. Едгар Рајс Бароуз, 
занимљиво је, никад није био у Африци, а у стварању Та-
рзановог лика, поред осталог, инспирисао се и ликом дјеча-
ка Моглија из Киплингове “Књиге о џунгли”.   

Р. Речевић

ЗАНИМЉИВОСТИ
***

Стабла неких врста бамбуса дневно могу да нарасту 
90 центиметара. 

***
Камиле имају три очна капка како би очи заштитиле од 
пијеска који наноси ветар. 

***
Камила може двије недјеље да издржи без воде, али 
за то вријеме изгуби 30 одсто тежине. 

***
Ћелије у костима човјека стално се разлажу и об-
нављају, чак и код старијих људи, тако да током сва-
ких седам година настане довољно ћелија за један 
нов скелет. 

***
Једина кост у људском тијелу која није повезана ни са 
једном другом налази се у грлу, на крају језика. 

1813. - Рођен Дејвид Ливинг-
стон, шкотски љекар и истра-
живач.

1861. - Енглези, након вишего-
дишњих борби, угушили побу-
ну Маора на Новом Зеланду.

1945. - Уједињено Краљевство 
признало владу Демократске 
Федеративне Југославије на 
челу с Јосипом Брозом Титом.

1948. - Амерички предсједник 
Хари Труман постхумно од-
ликовао генерала Драгољуба 
Михаиловића Легијом за за-
слуге првог степена.

1950. - Умро Едгар Рајс Баро-
уз, амерички писац.

2003. - Умро Драган Стојнић, 
српски пјевач шансона.

2008. - Умро сер Артур Чарлс 
Кларк, британски писац научне 
фантастике.
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Н ВОДОРАВНО: 1. Месна прерађевина, 9. Шеф из 

редова затвореника, 10. Функционално развијена, 
12. Завјера, 14. Пркос, 15. Круна (лат.), 17. Закон о 
удруженом раду (лат.), 18. Прво слово, 19. Осмоу-
гаоници, 21. Треће и посљедње ђирилично слово, 
23. Произвођач сира, 24. Ознака за вектор, 25. Нај-
дужа пакистанска ријека, 27. Крзнарско-текстилно 
друштво (скр.), 28. Јапанска мјера за дужину, 29. 
Која припада цару, 31. Највећи морски сисар, 32. 
Прождрљива, 33. Забава са игранком, 34. Једно 
арапско племе. 

УСПРАВНО: 1. Боја у картама, 2. Трпко, 3. Препа-
рат за естетски третман, 4. Први самогласник, 5. 
Двадесет прво и 9. слово ћирилице, 6. Једно од 
пет Великих језера, 7. Прегледач, процјењивач, 
8. Стипса, 9. Врста птице, 11. Обиљежја,својства, 
13. Познавалац старина, 16. Највећа артерија, 20. 
Љигавац, покварењак, 22. Укосница, 26. Мио, 28. 
Врста љуте паприке, 30.  Прва жена, 31. Град на 
Азурној обали, 33. Мјесто у Србији, 35. Једанаесто 
ћирилично слово.    

Р. Речевић

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ

Рјешење из прошлог броја: прстомет, Брут, бо-
лан, алчак, јела, реалан, мај, а, кабаница, ко, Ко-
пар, в, урс, тор, ви, Диоген, сет, актер, еври, Со-
линген. 

Ослушкује:
Радомир Речевић

ТРЕЋЕ УХО

ЗНА СВЕ
Човјек цијели живот упознаје себе.

О другима, гле чуда, одмах зна све. 

БОЉЕ И ЛОШИЈЕ
Да разјаснимо још нешто.

Боље је добити батине него бити „мало 
ударен“.

НАЈБОЉЕ ХЛАЧЕ
Које хлаче су најбоље? - пита један читалац.

Ех, које?! Оне у које може да се уђе. 

ДИЛЕМА ДАНА
Разјаснили нисмо па у дилеми јесмо.

Да ли нас то воде или заводе? 

ТАМО И ОВДЈЕ
Немојте да се вријеђамо.

Није све у извозу памети, нешто остаје и овдје.

ВИШЕ БОГА
Можда сте и примијетили, али...

Што више проблема и невоља, то више бога и 
вјерника. 

Сјећање: Едгар Рајс Бароуз, 
амерички књижевник
СА ТАРЗАНОМ 

И СЛАВА

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

СПОМЕН-КУЋА СТОЈАНОВИЋА 
Стална поставка

ГАЛЕРИЈА 
“СРЕТЕН СТОЈАНОВИЋ”
Изложба слика Велимира Илишевића 
“Уочљиво коријење”

Од 18. до 24. 3. 2021.
18:00 - “Раја и посљедњи змај”-  
синхронизован - анимирани, авантура
20:30 - “Дјевојка која обећава”-  
трилер, драма

КИНО “КОЗАРА”

Едгар Рајс Бароуз

Најпознатији Тарзан: 
Џони Вајсмилер 



Српски члан и предсједавајући 
Предсједништва БиХ, Милорад 
Додик, и епископ бањалучки 
Јефрем посјетили су Манастир 
Милошевац у Чиркин Пољу. Они 
су у пратњи градоначелника При-
једора, Далибора Павловића, 
обишли грађевину Манастира, 
који је посвећен Покрову Пресве-
те Богородице. Његова обнова и 
изградња почела је 2018. године, 
а епископ бањалучки Јефрем је 
новембра исте године освештао 

темеље Манастира. 
- Манастир изгледа феноменал-
но, грађевински веома захтјевно 
уређен и то је оно што краси све 
наше црквене објекте, да се гра-
де по најбољим стандардима и 
најбољим техникама. Овдје сам 
дошао да се упознам са достиг-
нутим нивоима радова и да види-
мо шта је неопходна помоћ, да то 
буде завршено у неком року који 
се очекује. Потребно је изгради-
ти пут и то ћемо радити са новом 

градском влашћу, треба завр-
шити изградњу конака и ослика-
вање унутрашњости Манастира 
- изјавио је Додик. 
Он је додао да је за наш народ, 
а поготово за нашу цркву и вје-
рујући народ, веома важно да 
се посветимо изградњи оваквих 
објеката. 
- Његово преосвештенство вла-
дика Јефрем је познати неимар 
који је иза себе оставио значајан 
број цркава које су изграђене, 
манастира и сигурно то није крај, 
радићемо још на томе, јер Репу-
блици Српској је веома важно да 
се на овај начин обнављају ра-
није порушени манастири и цр-
кве - рекао је Додик. 
Владика бањалучки Јефрем 
појаснио је да се ради о средњо-
вјековном манастиру који је по-
стојао на овом локалитету и који 
је порушен у првој половини 16. 
вијека.
- То је вријеме послије пада 

Јањачке бановине када су и ови 
простори пали под турску власт. 
Манастир је порушен и остао је 
само локалитет, топоним који 

се зове Црквена, тако се зове и 
гробље, а то значи да је то била 
црква, односно манастир. Дошло 
је вријеме да обновимо мана-
стир, благодарећи чињеници да 
је овај простор очуван и да није 
изграђен. Сада се раде груби 
грађевински послови то иде ре-
лативно брже и лакше, али кад 
дођу занатски и умјетнички радо-
ви онда ће то ићи мало спорије. 
Ипак се надамо да би за три 
- четири године могло доћи до 
освећења манастира - рекао је 
владика Јефрем. Манастир Ми-
лошевац је страдао као и оста-
ли манастири на овом подручју 
током аустријско-турског рада 
од 1683. до 1699. године. Године 
2019. Манастир је посјетио и бла-
женопочивши патријарх Иринеј.
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ДОДИК НАЈАВИО ПОМОЋ ЗА ЗАВРШЕТАК 
ОБНОВЕ МАНАСТИРА МИЛОШЕВАЦ

У поткозарском селу Бистри-
ца одржане су традиционалне 
15. “Козарске покладе”. Ово-
годишња манифестација биће 
упамћена по изузетно малом 
броју посјетилаца, с обзиром 
да епидемиолошке мјере не до-
звољавају већа окупљања. Хра-
не и пића, зато, није недостаја-
ло. Мјештани Бистрице и Верића 
кажу да им “Покладе” много зна-
че и драго им је што традиција 
њиховог одржавања није преки-
нута.
- Значи нам пуно. Овдје је било 
много народа. Двориште цркве 
било би пуно да је ситуација 
другачија - рекла је Мира Павић, 
која је, заједно са другим мјеш-
танкама Бистрице, припремила 
разна слана и слатка јела.
“Козарске покладе” обиљежавају 
крај мрсних дана и почетак Вас-
кршњег поста. 
- Циљ Манифестације је 
оживљавање васкршњих 
обичаја. Обичај је да људи, на 

овај дан, износе све мрсно што 
имају у својим домовима. Дола-
зе на службу, а након тога часте 
једни друге - рекао је јереј Игор 
Марић, парох бистрички.
Покладе су дан када се на јед-
ном мјесту састају Приједорчани 
и Бањалучани, с обзиром да је 
Бистрица граница између два 

града. Ово је 
дан за дружење, 
праштање и при-
прему за највећи 
хришћански праз-
ник.
- Ово је дан када сви тре-
ба да праштамо једни дру-
гима и да живимо у слози, брат-

ству и љубави. Битно је да смо, 
на захтјев Црквене општине Би-
стрица, одлучили да наставимо 
традицију, уз поштовање свих 
прописаних мјера - истакао је 
Далибор Павловић, градоначел-
ник Приједора.
- Ово је важан дан у традицији 
Бањалуке и Приједора. Ово је 
дан када се сусрећу зима на 
одласку и прољеће на доласку. 
Посебна је симболика у томе 
што они којима је остало хра-
не од зиме, то дијеле са својим 
комшијама. Праштамо једни 
другима, како бисмо мирне душе 
ушли у пост и дочекали Васкрс 
- додао је Саша Чекрлија, шеф 
Одсјека за регионалну и међу-
народну сарадњу и протокол 
градоначелника.  Дегустацији 
гастрономских специјалитета 
претходила је литургија у храму 
Светог Пророка Илије.

Сматрало се да у периоду Великог поста 
треба ући без гријеха, па су покладе дан 
за праштање и весеље. Зато је најзасту-
пљенији обичај да се на тај дан опра-
штају свађе и увреде. Према народ-
ном обичају, дјеца обилазе родитеље, 
носе им на дар флашу пића и разне 
поклоне. Зет обавезно обилази таста, 
ташту, кума и тражи опрост да може 
часно да започне пост. 
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ОДРЖАНЕ 
“КОЗАРСКЕ 
ПОКЛАДЕ”

Б. Дакић

Изградња почела 2018. године

Посјетилаца никада мање

Разне врсте сланих и слатких јела



9.19. март 2021.“Козарски вјесник”

Привреда Привреда

И док се већина прошле годи-
не жалила на смањен капаци-
тет производње, у приједорској 
фарми “Арифагић” радило се 
више него икада. Произвели су 
око 25.000 тона силажног куку-
руза и тиме створили залихе за 
наредне двије године. Међутим, 
власник фарме Јусуф Арифагић 
сматра да ће ова година бити 
још тежа, јер се свакодневно 
суочавамо са поскупљењима 
основних животних намирница. 
Зато је, тврди, помоћ државе 
пољопривредним произвођачи-
ма неопходна. 
- Ова година ће бити прави иза-
зов за човјечанство. Суочавамо 
се са несташицама хране или 

са огромним поскупљењима. 
Кључно питање је колико ће по-
скупљења створити социјалних 
случајева и колико људи ће бити 
у стању да купи основне намир-
нице. Држава не реагује. Имамо 
мале и нередовне подстицаје. 
Оно што би држава требало да 
уради јесте да помогне пољо-
привредницима да на што већим 
површинама засију одређене 
културе. Имамо много слобод-
них површина, треба нам само 
мала помоћ, у смислу набавке 
репроматеријала и регресираног 
горива. Кључно ће бити и шта 
ћемо урадити у јесењој сјетви 
пшенице, јер влада несташица - 
истакао је Арифагић. 

Ову фарму посјетио је и Дино 
Конаковић, заступник у Дому 
народа Парламента Федерације 
БиХ. И он сматра да би надлеж-
ни требало да  имају више слуха 

за пољопривред-
не произвођаче. 
Како каже, у 
времену коро-

не увјерили 
смо се да је 
домаћа про-
изводња од 

суштинског 
значаја.

- У 

првом валу пандемије, суочили 
смо се са својом реалношћу. 
Приликом затварања граница 
имали смо страх да ће се затво-
рити промет роба и услуга. Бос-
на и Херцеговина има капацитет 
да произведе црвеног меса за 
седам дана наших потреба. Ми 
око 80 посто житарица за хљеб 
увозимо из других земаља, а 
имамо празна поља. Пољопри-
вреда је шанса у БиХ, а наша 
политика то не схвата. Надам се 
да ћемо направити неки искорак 
- додао је Конаковић.  
Ограниченост у исплати премија 
за производњу млијека је потез 
који је веома лош за произвођа-
че, оцијенио је Арифагић. То, 
како тврди, великим произвођа-
чима ствара губитке. 
- Губици моје фарме мјере се у 
стотинама хиљада марака на 
годишњем нивоу. Да би била 
одржива, ова фарма мора про-
извести минимално три милио-
на литара млијека. Ако добијем 
подстицај само за 1.4 милиона 
литара, онда ја овдје произво-
дим губитке. Желим само да 
поручим надлежнима да је то 
једно несрећно рјешење, које 
не доноси добро ни мени ни 
бројним мојим колегама. Ми 
смо присиљени да производи-
мо огромне количине млијека, 
да бисмо опстали на тржишту. С 
друге стране, имамо те лимите и 
то нам је огромно оптерећење. 
У Федерацији БиХ тих лимита 
нема - закључује Арифагић. 
Његова фарма тренутно броји 
око 1.000 норвешких крава.

ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА 
НЕОПХОДНА ПОМОЋ ДРЖАВЕ

Градоначелник Приједора Далибор Пав-
ловић са делегацијом коју су чинили в.д. 
директора Инвестиционо-развојне банке /
ИРБ/ Дражен Врховац и директор Шумског 
газдинства /ШГ/ Приједор Саша Бурсаћ, 
обишао је компанију “ Лигнум Стјепано-
вић”. Они су током обиласка погона и раз-
говора са власницима имали прилике да 

се упознају са радом ове извозно оријен-
тисане компаније. “Лигнум Стјепановић “ 
д.о.о. нуди услуге превоза у друмском са-
обраћају, како у Босни и Херцеговини тако 
и на територији цијеле Европе, те има бо-
гату понуду дрвних сортимената изузетног 
квалитета, произведених од стабала из 
очуваних шума у окружењу. Највећи дио 
производа “Лигнум Стјепановић” извози 
на захтјевно тржиште земаља ЕУ, гдје се 

подразумијева врхунски квалитет произ-
вода. Из понуде дрвних сортимената могу 
се изабрати: елементи за масив панел-
плоче, фриза за паркет, даске, фосне, 
летве, штрафле, греде, гредице и осталa 
грађa за дрвене кровне конструкције.  
Фирма запошљава 45 радника, а 
има и погон у Радомировцу, на те-

риторији Новог Града гдје имају за-
послено још тридесетак радника.  
Власници фирме су, након обиласка, за-
хвалили градоначелнику и гостима који су, 
како рекоше, били прва званична делега-
ција која их је посјетила током пет година 
колико раде на територији града Приједо-
ра.

Директор Јавне установе “Воде Српске” 
Мирослав Миловановић и градоначелник 
Приједора Далибор Павловић разгова-
рали су о реализацији мјера заштите од 
поплава на подручју града и констатова-
ли да су већ обезбијеђена средства за 
покретање најприоритетнијих мјера, са-
општено је из “Вода Српске”. Ријеч је о 
санацији ријеке Милошевице, што је ин-
вестиција од 3,1 милион КМ и средства 
су обезбијеђена из кредита Европске ин-
вестиционе банке, као и регулацији водо-
тока ријеке Гомјенице у дужини од четири 
километра, а вриједност ове инвестиције 
је 6,4 милиона марака и финансира се 
путем Јединице за координацију пољо-
привредних пројеката при Министарству 
пољопривреде, шумарства и водопри-
вреде Републике Српске. 
“Договорено је да се у наредном перио-
ду, у сарадњи са Градском управом При-

једора, Јавном установом `Воде Српске` 
и Владом Републике Српске, по убрза-
ном поступку интензивирају активности 
за финансирање и других приоритетних 
мјера заштите од поплава у Приједору у 
укупној вриједности од око 11 милиона 
марака”, истичу из “Вода Српске”. 
Те мјере су реконструкција ободног ка-
нала у насељу Тукови у дужини од 5.286 
метара, изградња плочастих пропуста на 
жељезничком мосту на прузи Приједор - 
Љубија, изградња насипа на десној оба-
ли ријеке Сане у дужини од 2.287 метара 
и насипа на лијевој обали Сане у истој 
дужини, чишћење корита ријеке Сане у 
границама града Приједор и општине 
Оштра Лука и још неке мјере заштите од 
поплава на подручју Приједора.

СРНА
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ПОЧИЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈА 
МЈЕРА ЗАШТИТЕ ОД 

ПОПЛАВА У ПРИЈЕДОРУ

Компанија “Лигнум Стјепановић” 
извози дрвне сортименте по 

мјери европског тржишта
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Б. ДакићУ посјети Дино Колаковић

Пред нама тешка годинаАрифагић: 

Градоначелник са делегацијом у обиласку 
компаније " Лигнум Стјепановић"



ЖивотПривреда

- Продајем већином код куће, 
тако да на сточној пијаци нисам 
толико ни присутан. Водим бри-
гу да ми производња буде што 
боља, па тако сарађујем са ве-
теринарским станицама, гдје на-
бављам све што ми је потребно 
за производњу хране свињама. 
Кукуруз и стрно жито производим 
сам и могу обезбиједити довољ-
но хране за цијелу годину, тако 
да ми је и производња рентабил-
на - рекао је Павловић. Цијена 
живе ваге свиња годишње вари-
ра више пута. Павловић каже да 
би било добро да је уједначена 
и да се креће око четири КМ по 
килограму. - Цијена испод чети-
ри КМ по килограму није рента-
билна, јер је скупа производња 
сточне хране. Цијена би требала 
бити, минимално, четири КМ, 
али и у љетном и у зимском пе-
риоду.  Пошто, нажалост, то није 
тако, онда сељак ту цијену мора 

подићи пред Божић да би на-
докнадио, односно покрио своје 
трошкове - додао је он.  Подсти-
цаји су добро дошли сваком ко 

се мало озбиљније бави овом 
производњом, али како истиче 
Павловић, било би добро да су 
мало већи. - Што се тиче под-

стицаја 
које до-
б и ј а м о 
од Градс-

ке управе Приједор и ресорног 
министарства они су колико-то-
лико некаква сигурност, да би 
смо могли наставити са овом 
производњом. Било би добро да 
су мало већи, како би ми били 
још сигурнији. Ваљда ће доћи и 
до тога да буде као и на Западу, 
гдје су далеко већи подстицаји 
за пољопривреднике  - каже наш 
саговорник. На Западу пољо-
привредник много значи држави, 
док је то код нас све у некој фази 

развоја, закључује 
Павловић. 

ЦИЈЕНА ЖИВЕ ВАГЕ СВИЊА НЕ БИ СМЈЕЛА 
БИТИ МАЊА ОД ЧЕТИРИ КМ

Младен каже да су се даброви 
на његово имање доселили при-
је три године. Прво су направили 
брану, како би поточић претво-
рили у језерце, а онда на њему 
почели да граде гнијезда. - Ја 
нисам знао за ово неко вријеме. 
Дошле су ми комшије и  пријави-
ле. Кажу, “ено Младене сишли су 
даброви на твоје имање доље”. 
Ја одем и видим да увелико 
граде. Мислио сам да ће отићи, 
пошто је рјечица мала и нема ту 
пуно воде. Међутим, они су по-

чели да праве бране и копају не-
какве канале, како би преусмје-
рили воду. Интересантно је да 
су ти канали тако прецизно иско-
пани, као да их је човјек копао 
штијачом. Чини ми се, по броју 
гнијезда, да их има више - при-
ча нам он. Ове мале дрвосјече, 
Младен није имао прилику видје-
ти, јер се вјешто скривају. Иако 
му наносе штету, сјекући околно 
растиње, каже да их не жели 
дирати. - Неки људи ми говоре, 
“Види шта ти раде, поубијај то”. 

Ја нећу. Нека 
их. Дабро-
ви се на-
с т а њ у ј у 
гдје је 
чисто и 
гдје је 
чиста 
вода. 
Упо-
зо -

рио сам и све остале, да их не 
дирају, мени су драги, па иако 
ми наносе штету - каже Младен. 
Даброви не само да су “вјеште 
архитекте”. Добри су и “извођа-
чи земљаних радова”, пошто 
врло прецизно копају канале и 
од дрвета и земље праве бра-
не.  Они су, каже Младен, и врло 
“врсне дрвосјече”, јер са својим 
зубима одваже се да пресјеку и 
већа стабла. - Сјеку тања, а Бога 

ми, и дебла стабла. Било ми је 
баш чудно када сам видио да су 
пресјекли дивљу крушку, преч-
ника 25 центиметара. Крушка 
важи за тврдо дрво, али се њима 
ни она не отима - каже Матијаш. 
Штету коју су му даброви наније-
ли, Младен није процјењивао. 
Посјечено је, каже, вјероватно 
преко десетак кубних метара 
дрвета. Покушаће потражити од-
штету, а и ако је не добије, даб-

рове неће дирати. Прича нам да 
све више људи који сазнају за 
ово, долазе да гледају шта то и 
како даброви раде на његовим 
имању. - Ко зна, можда нам да-
брови помогну да развијемо ту-
ризам - каже, у шали, Младен.

ДАБРОВИ СЕ НАСЕЛИЛИ У МИСКОЈ ГЛАВИ 

Пензионер Маринко 
Павловић из Гомје-
нице дуги низ годи-
на бави се узгојем 
свиња. Тренутно, у 
својим оборима има 
пет прасилица. По 
његовим ријечима, 
овај посао може бити 
исплатив, уколико се 
производи властита 
сточна храна.

Поред узгоја свиња, Павловићи се баве и пластенич-
ком производњом. На 500 квадрата производе паприку, 
парадајз и краставац. Своје производе продају на Градској 
тржници, а нешто и по наруџби.

Миска Глава однедавно је постала станиште даброва, којих 
на овом простору никада није било. На имању Младена 
Матијаша, даброви су од поточића направили језеро и 
на њему своја гнијезда.

Павловић: 

Цијена живе 
ваге свиња 

годишње варира 
више пута

Припремио: П. Шпадић

Матијаш поред дабровог гнијезда

На потоку саградили брану

Младен Матијаш: 
Мени су драги, па иако ми наносе штету
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већи подстицаји 
Било би добро да су нам 
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МозаикМозаик

Мултисекторски тим /МСТ/ за 
превенцију и борбу против 
породичног и родно заснова-
ног насиља града Приједора 
иницирао је убрзану размје-
ну информација међу чла-
новима тима у случајевима 
када субјекти заштите имају 
сазнања да су дјеца школ-
ског узраста директне или 
индиректне жртве насиља. 
Социјални радник Љубица 
Иветић, која је члан МСТ-а у 
име Центра “Сунце”, рекла је 
да је до сада било уобичаје-
но да се те информације раз-
мјењујеу једном мјесечно на 
редовним састанцима тима. 
“Увидјели смо да је то по-
некад касно и да би далеко 
корисније било да се школ-
ске стручне службе укључе 
одмах да би благовремено 
могле реаговати. Штавише, 
понекад је и штетно да се 
укључе накнадно јер се дије-
те тако може ретрауматизо-
вати”, рекла је Иветићева.
Иветићева је нагласила да 
се дијете које присуствује на-
сиљу, а не трпи га директно, 
третира као индиректна жр-
тва, што значи да су му не-
опходни подршка и заштита 
јер његово психичко стање 
више није исто. 
“Што прије сазнамо - прије 
можемо пружити психо-со-
цијалну подршку и оснажити 
га. Ми радимо са дјецом са 
развојним потешкоћама и 
учимо их да нам пријављују 
и безазлене информације, 
али само да пријављују, а ми 
ћемо разлучити које су бит-
не”, навела је Иветићева.
Она је истакла да је неопход-
но убрзати проток инфор-
мација јер има примјера да 
пријава насиља дође некој 
институцији из куће, да у тој 
кући има школске дјеце, а да 
школа није препознала ин-
дикаторе из рефералног ме-
ханизма по програму “Брига 
о дјеци - заједничка одговор-
ност и обавеза”, а који указују 
на проблем у породици.
“Ако нас институција којој је 

је насиље пријављено о томе 
одмах обавијести, ми можемо 
одмах и почети рад са дјете-
том, јер дјеца као индиректне 
жртве често прелазе у нау-
чени облик понашања, било 
у насилнике, било у жртве. 
Стручне службе и одјељен-
ске старјешине су спремни, 
а и у обавези, да раде са 
дјететом и са родитељима у 
оквиру својих надлежности и 
подршка коју могу да пруже 
никако није занемарива”, по-
ручила је Иветићева.
Иветићева је навела да је 
школама потребна само 

најосновнија информација. 
Психолог Соња Предојевић, 
која је члан МСТ-а у име Ак-
тива директора основних 
школа, рекла је да је почет-
ком године забиљежен случај 
породичног насиља о којем је 
дискутовао тим на редовном 
мјесечном састанку, да је слу-
чајем било обухваћено једно 
дијете школског узраста и да 
је она обавијестила ту школу 
о случају.
“Школа је, испоставило се, 
примијетила да се нешто де-
шава са дјететом, тако да уз 
повратне информације које је 

добила зна како даље посту-
пати. Истина је да се дјеци у 
школама некада одлазак код 
педагога или психолога пред-
ставља као васпитна мјера, 
али када једном дођу код нас, 
па виде да је то један норма-
лан и пријатељски разговор, 
онда се послије све лакше 
отварају”, рекла је Предоје-
вићева. 
Социјални радник Маријана 
Станић, која је члан МСТ-а у 
име Центра за социјални рад 
Приједор, рекла је да је и до 
сада било размјене инфор-
мација између чланица тима 

и мимо редовних састанака, 
ако тако изискују протоколи 
о поступању, а да ће убудуће 
то бити и на овај начин који 
је предложен и да ће се на 
тај начин дијелити укратко 
најосновније информације. 
Састанку су присуствовали 
и представници полиције, 
Центра за заштиту ментал-
ног здравља Дома здравља 
Приједор, Актива директора 
средњих школа и медијске 
заједнице. 

СРНА

Потрага за возачима 
у пуном гасу

М. Шодић 

- Свиђа ми се концепт такми-
чења. Пријавила сам се због за-
баве и дружења. Очекујем да ћу 
упознати неке нове људе, јер све 
је то за мене једно велико иску-
ство - рекла је Ива Драгојевић. 
- Први пут се ова аудиција ор-
ганизује у Приједору, што ми је 
веома драго. Сигурна сам да 
ћу упознати нове другаре, а на-
дам се и да ћу проћи - додала је 
Анђела Станојевић. 
Дјечије и омладинско музичко 
такмичење “Ритам Европе” шан-
са је за промоцију наше омлади-
не, али и нашег града. 
- Одабрани учесници, колико год 
да их буде било, радиће са ти-
мом продукције “Ритам Европе”, 
заједно са мном и кореографом 
Миланом Милинковићем. Коју 
државу ће представљати, тач-
није коју нумеру ће изводити, то 
све зависи од њихових сензиби-
литета, гласова... О томе ћемо 
све учеснике накнадно обавије-
стити. Долазићемо једном сед-
мично у Приједор да радимо са 

њима до великог финала - појас-
нио је Милош Марковић, музич-
ки директор фестивала “Ритам 
Европе”.
Велико финале “Ритма Европе” 
биће одржано у септембру, а 
како је раније најављено, биће 
емитовано уживо на Радио-те-

левизији Републике Српске. Ово 
такмичење осмишљено је као 
“Евровизија” за младе. Подршку 
дјеци и омладини Српске путем 
овог телевизијског формата дају 
и амбасадори земаља Европе, 
ЕУ, Аустралије и Израела.

ОДРЖАНА АУДИЦИЈА ЗА “РИТАМ ЕВРОПЕ”
На аудицију за дјечије и омладинско музичко 
такмичење “Ритам Европе” пријавило се 11 
младих талентованих Приједорчана. Најбољи 
међу најбољима имаће прилику да се докажу 
на интернационалној сцени

Са аудиције

За возачима камиона широм Босне и 
Херцеговине у посљедње вријеме је 
опет велика потражња, посебно по-
нуде за посао стижу из земаља Ев-
ропске уније, од Словеније до Чеш-
ке, а и домаће фирме их траже, јер 
фали тог кадра. Превозници из БиХ 
истичу да је на домаћем тржишту 
радне снаге већ дошао до изражаја 
мањак возача, а да слиједи још већи 
одлив ових радника након пандемије 
вируса корона, те се питају ко ће код 
нас у наредном периоду возити ка-
мионе. Никола Грбић, предсједник 
Удружења превозника за унутрашњи 
и међународни транспорт Републике 
Српске, истакао је за “Независне” 
да возачи и даље масовно одлазе 
из Републике Српске и Босне и Хер-
цеговине, те да је велика потражња 
за њима. То је видљиво и из огласа 
којих је много ових дана на интернету 
и у којима се траже возачи теретних 
возила. Између осталог, углавном 
фирме траже професионалне воз-
аче с минимално двије године иску-
ства, а мјеста у којима би возили је 
ближи регион, и то Словенија, Црна 
Гора, Сјеверна Македонија, Србија, 
Хрватска, потом Чешка, Мађарска и 
друге државе, док неке фирме траже 
возаче који ће возити дуж цијеле Ев-
ропе. 
“Чак је и велика пререгистрација 
превозничких фирми из Босне и Хер-
цеговине у земље Европске уније 
као што су Словенија и друге земље. 
Ово је, нажалост, тренд и масовна је 
потражња за возачима из БиХ и РС. 
Тренутно сада на бироу за  запошља-
вање у Републици Српској не можете 
пронаћи ниједног професионалног 
возача. Када прође пандемија виру-
са корона, очекујемо да ће тек онда 
одлазити возачи из Републике Ср-

пске и Босне и Херцеговине”, навео 
је Грбић.
Према његовим ријечима, ово су све 
раније на састанку пренијели Не-
дељку Ћорићу, министру саобраћаја 
и веза РС, и упознали га с масовним 
одласком возача, како би се покуша-
ло нешто урадити по том питању. 
“Више је разлога за одлазак возача у 
иностранство, међу којима су услови 
на терминалима, дуго чекање, нема 
довољно посла, слабе цијене, ве-
лике обавезе према држави у виду 
пореза и доприноса, те кредитне об-
авезе. У овој ситуацији смо остали 
без овог кадра и буквално нема пре-
возничке фирме у РС или БиХ да јој 
сада не фали по неколико возача. У 
мојој фирми конкретно фали пет воз-
ача и пет камиона није покренуто већ 
три мјесеца, јер нема ко да их вози. 
Ово све погоршава ситуацију у пре-
возу и питање је ко ће послије панде-
мије уопште управљати камионима 
овдје”, нагласио је Грбић. 
Из агенције за посредовање при за-
пошљавању Mojposao.ba истакли 
су да у посљедња три мјесеца није 
било претјерано већег оглашавања 
за потражњу возача из БиХ у земље 
Европске уније него што је то и ра-
није био случај.
“Доминантно, највећи број је за по-
тражњу професионалних возача за 
територију Босне и Херцеговине. У 
односу на исти период прошле го-
дине за седам одсто је више огла-
шавања из ове скупине. У сличном 
рангу је и потражња за возачима ау-
тобуса на подручју цијеле државе”, 
казали су у овој агенцији за посредо-
вање при запошљавању.

Независне новине

Породично и родно засновано насиље
УБРЗАТИ РАЗМЈЕНУ 

ИНФОРМАЦИЈА КАДА СУ 
ДЈЕЦА ЖРТВЕ 



12. 19. март 2021. “Козарски вјесник”

ЗдрављеЗдравље

Шест до осам чаша воде дневно 
- то је препорука стручњака како 
бисмо остали хидрирани! Ипак, 
то зависи и од општег здравља, 
климе у којој живимо и физичке 
активности. Воду губимо кроз 
зној, урин, чак и дисање. Ако 
знамо да се људско тијело са-
стоји од 60 % воде - онда је јас-
но колико је важно надокнадити 
изгубљену течност. Довољна 
хидратација, између осталог, 
одржава нормално функциони-
сање мозга и рад цријева, док 
дехидрација може да изазове 
разне краткорочне и дугорочне 
проблеме. 

Мокраћа тамне боје: 
Боја мокраће најбрже ће вам 
открити да ли сте дехидрирали. 
Здрава боја мокраће је блиједо-
жута или прозирна. Ако сте дехи-
дрирали, може да постане там-
нија и замућенија, јер је мање 
разријеђена - то је знак да треба 
да попијете чашу воде.

Жеља за слаткишима: 
Нарочито се јавља у поподнев-
ним сатима, а за слаткишима 
жудимо,  јер се јетра због недо-
вољног уноса воде мучи с прет-
варањем гликогена у глукозу 
(шећер) за крвоток.

Глад: 
Ако и даље осјећате глад након 
јела, кривац може да буде дехи-
дрираност. Умјерену дехидра-
цију тијело често погрешно тума-

чи као глад, због чега жудимо за 
још којим залогајчићем, а запра-
во нам треба чаша воде.

Суха уста: 
Суха или љепљива уста један 
су од најлогичнијих знакова де-
хидрације. Узрок могу да буду и 
лијекови или старење, али у сва-
ком случају вриједи провјерити 
да ли ће вода помоћи да се рије-
ши проблем.

Главобоља: 
Главобоље узроковане дехидра-
цијом могу да буду различитог 
интензитета, од тупе и благе до 

исцрпљујуће. Тај бол узрокује 
привремено смањење обима 
мозга због губитка течности. Мо-
зак се због тога лагано повуче од 
лобање, што изазива тај нелаго-
дан осјећај. Кад попијете воду, 
мозак ће се вратити у нормалан 
обим и главобоља би тада тре-
бало да престане.

Грчеви у мишићима: 
У тркачком свијету превлада-
ва теорија да испијање великих 
количина воде може да сприје-
чи појаву грчева у мишићима, а 
неки љекари вјерују да недоста-
так воде увелико смањује цирку-
лацију крви битну за нормалан 

рад мишића. То онда може да 
доведе до грчење мишића, по-
себно током вјежбања. Студија 
из 2015. године ту теорију дове-
ла је у питање, али док се ствари 
не разјасне, не може да шкоди 
ако попијете додатну количину 
воде прије вјежбања.

Лош задах: 
Дехидрација може да проузро-
кује и халитозу, односно задах 
из уста. Добра вијест је да би 
рјешење могло да буде једно-
ставно: испијање воде може да 
подстакне стварање пљувачке 
која ће очистити усну дупљу од 
бактерија које узрокују неприја-

тан задах.

Затвор: 
Узрок затвора често је врло јед-
ноставан - дехидрација. Када у 
организму нема довољно воде, 
дебело цријево узеће воду из 
столице, што ће отежати об-
ављање велике нужде.

Суха кожа: 
Некад је тешко уочити разлику 
између дехидриране коже, што 
може да се ријеши с довољним 
уносом воде, и сухе коже, што је 
тип коже. Суха кожа обично зате-
же, сврби и иритирана је. Дехи-
дрирана кожа је, с друге стране, 
без сјаја, затегнута и често се 
перута. Без обзира на то да ли 
је ваша кожа дехидрирана или 
природно суха, чаша воде добар 
је избор у оба случаја.

Лоша концентрација: 
Дехидрација нема само физичке 
симптоме. Понекад и блага де-
хидрација може да буде довољ-
на да отежа концентрацију и за 
једноставне задатке. То не значи 
смањење менталних способно-
сти, али због дехидрираности 
ти задаци могу се чинити тежим, 
као и настојање да се задржи 
фокусираност. То пак може да 
изазове осјећај раздражљиво-
сти, а када почнете да се осјећа-
те тако, знате шта вам је чинити 
- попијте чашу воде.

(Ljepota&Zdravlje)

Учење о важности правилне оралне хи-
гијене почиње већ у раном дјетињству, а 
ново истраживање је открило колико се 
зуби могу оштетити у само једном дану. 
Ново истраживање из Кине објављено у 
часопису мБио 9. марта рађено је на 40 
учесника чија је рутина оралне хигијене 
прекинута на један мјесец. Открили су да 
је између 24 до 72 сата након напуштања 
рутине дошло до наглог смањења коли-
чине “добрих оралних бактерија” заједно 
с противупалном хемикалијом бетаином. 
Како су се добре бактерије смањивале, 
истовремено је нагло порасла количина 

“лоших бактерија”. Истраживачи су такође открили значајне количине врста бактерија које 
се обично налазе код болесника с периодонтитисом (инфекција десни која може довести до 
губитка зуба), чак и прије него што су присутни било какви симптоми овог стања. Уз ове бак-
теријске промјене, након само једног дана прескакања прања зуба, дешавају се и стварна 
физичка оштећења. 
“Функционални профили плака већ личе на профиле озбиљне упале десни у року од 24 сата”, 
пишу аутори студије.
Када дође до тога, врло брзо на зубима могу почети да настају оштећења која се не могу зау-
ставити наставком редовног прања, пише Best Life. 

(Б92)

Ових десет ствари указује да не пијете довољно воде

Да бисте имали здрав животни стил, важно је да здраве навике уврстите 
у вашу свакодневицу и досљедно их се придржавате. Такав стил, између 
осталог, укључује уравнотежену и здраву прехрану и довољно физичке ак-
тивности. Од одржавања хидратације до редовног вјежбања, ове навике 
можда неће показати тренутне резултате, али ће временом дјеловати на 
вашу добробит.

Осам навика за здрав животни стил:
Једите здраво: 
Одаберите свјеже и домаће прехрамбене производе. Колико год можете, 
избјегавајте било какву прерађену храну. Она често садржи пуно масноћа 
и мало храњивих састојака. Одржавајте уравнотежену прехрану.

Пијте довољно течности: 
Пијте довољне количине течности. Вода помаже у губитку килограма, а 
такође помаже кожи да не буде сува.

Јогом против стреса: 
Укључите часове јоге и медитације током вашег напорног дана. Јога и ме-
дитација могу помоћи у борби против стреса и непотребних мисли.

Вјежбајте: 
Физичко благостање једнако је важно као и ваше ментално благостање. 
Један од главних узрока за болести и тегобе је стрес који доводи до тјеско-
бе и депресије. Вјежбање је научно доказани начин ослобађања притиска 
и напетости.

Сједните на под: 
Повремено сједните на тло, умјесто да користите трпезаријски сто током 
оброка. Сједење прекрштених ногу помаже вашој пробави.

Перите руке: 
Једна ствар коју нас је 2020. година научила је темељно и редовно прање 
руку, посебно прије јела.

Користите глину за кување: 
За кување јела користите глинене посуде или посуде од жељеза. У рурал-
ним дијеловима Индије људи и даље кувају храну у глиненим посудама, 
јер она омогућава да се одрже све храњиве материје, а дистрибуише јед-
наку топлину.

Не заборавите на благодати туширања:
 Туширање ујутро не само да вас буди и припрема за дан, већ и повећава 
снагу, сјај и даје дуговјечност. Брзи туш навече прије спавања изврстан је 
начин да се опустите и исперете ‘прљавштину’ дана. Такође је стимуланс 
за добар сан, пишу 24сата.

Глас Српске

Осам навика 
за здрав живот

Першун садржи двије групе јединствених састојака: ароматична уља због којих тако снажно 
мирише и флавоноиде који заједнички елиминишу токсине из тијела. Стимулише циркулацију 
крви, а уз додатак лимуновог сока, који је препун витамина Ц и других корисних храњивих са-
стојака, дјелотворан напитак који јача имуни систем, редукује масне наслаге и веома успјешно 
обара холестерол на потпуно природан начин, преносе медији. Овај напитак је неизмјерно 
здрав за све системе у организму!

Састојци:
 • 1,5 л воде
 • 3 везице першуна средње величине
 • 1 кг лимуна
 • мало соде бикарбоне

Припрема:
Орибајте лимунове содом бикарбоном и оставите их у хладној води око пола сата. Прокувајте 
литар и по воде, оставите да се охлади па насјецкајте лимун и першун и измијешајте с водом. 
Оставите у поклопљеном суду у фрижидеру 24 сата па све измијешајте у миксеру. Чувајте на 
хладном и конзумирајте око 100 мл дневно.

Крстарица

Шта се деси ако мјесец 
дана не перете зубе?

Започните сваки дан овим 
напитком, пуцаћете од здравља
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Екипа ЖРК „Мира“ слави-
ла је са 30:23 против ХРК 
„Катарина“, у утакмици 15. 
кола Премијер лиге Босне 
и Херцеговине за рукоме-
ташице. У првом полув-
ремену виђена је изједна-
чена игра обе екипе, тако 
да се на одмор отишло 
са 12:12. Ипак у наставку 
„Мира“ подиже ниво игре. 
Приједорчанке је до побје-
де предводила Азра Ба-

шановић, која је постигла 
14 голова. „Мира“ тренут-
но заузима шесту позицију 
на табели, са 12 освојених 
бодова. У наредном колу 
„Мира“ дочекује екипу 
„Криваје“, која се налази на 
другој позицији у Премијер 
лиги. Треба напоменути 
да је у току процес фор-
мирања женске рукометне 
репрезентације БиХ. На 
списку селектора Радана 

Ровчанина нашле су се и 
три рукометашице „Мире“. 
Ријеч је о Азри Башано-
вић, Аделиси Даутовић 
и Душки Тинтор. Такође, 
ту је и Слађана Топић, 
искусна рукометашица из 
Приједора, која је раније 
наступала за „Миру“, док 
сад брани боје шпанског 
„Пуерто дел Кармена“.

ЖРК „Мира“
НОВИ БОДОВИ У МОСТАРУ

Кошаркаши „Хантерса“ по-
биједили су екипу „Ушћа“ 
резултатом 87:48,  у од-
гођеном мечу Суперлиге 
ПКО Бања Лука. У oднoсу 
нa прeтхoдну утaкмицу, 
прикaзaнa je дaлeкo бoљa 
игрa, сa вишe eнeргиje и 
кoнцeнтрaциje. 
- С oбзирoм дa дoлaзи нaj-
битниjи диo сeзoнe и бoр-

бa зa улaзaк у Прву лигу 
РС, билa je oвo oдличнa 
увeртирa и пoкaзaтeљ дa 
мoжeмo игрaти нa висoкoм 
нивoу. Oхрaбруje чињeницa 
дa свaки игрaч дaje вeли-
ки дoпринoс, чимe имaмo 
ширoку рoтaциjу - рекао је 
тренер Синиша Шолаја. 
Oстaлa су joш два кoлa 
Друге лигe Зaпaд, aли 

oвoм пoбjeдoм „Хантерси“ 
су и тeoрeтски oбeзбиje-
дили учeшћe у мини-ли-
ги зa улaзaк у Прву лигу, 
што чине већ другу гoди-
ну зaрeдoм. У овоj лиги 
за пласман у виши ранг 
учествоваће пет клубoвa 
нa нивoу циjeлe РС. Прве 
двије eкипe пласираће се у 
Прву лигу.

Кошаркашки клуб „Хантерс“
СЛАВИЛИ ПРОТИВ „УШЋА“

Oдбojкaшицe “Вoждa” сa 3:0 сaвлaдaлe су 
бaњaлучку “Инoву”, у oквиру другoг кругa 
Пиoнирскoг првeнствa Рeпубликe Српскe 
зa oдбojкaшицe. Пoбjeдa je тим знaчajниja 
aкo имaмo у виду дa je “Инoвa” вишeструки  
првaк Српскe у пиoнирскoj кoнкурeнциjи. 
Зa “Вoжд” су нaступилe: Maриja Чaвић, 
Teoдoрa Шoрмaз, Mихaeлa Лукић, Taтjaнa 
Рeпaић, Aнa Дejaнoвић, Дoрис Пeкиja, 
Maрицa Цвиjић, Mилaнa Груjић, Вaлeн-
тинa Рeпaић, Taмaрa Aдaмoвић, Сoфиja 
Toпић и Aнђeлa Грaчaнин. Пиoниркe “Вo-
ждa” трeнутнo сe нaлaзе нa првoj пoзициjи 
пиoнирскoг првeнства у Групи A. Игрaлa je 
и сeниoрскa селeкциja “Вoждa”, кoja je у 11. 
кoлу Другe лигe РС пoрaжeна oд “Бoрцa” 
рeзултaтoм 3:2. Приjедoрчaнкe су имaлe 
вoдствo oд 2:0 у сeтoвимa, aли пoрaзу је 
дoприниo нeдoстaтак игрaчицa у рoтaциjи.

На Eкипнoм првeнству Републике Ср-
пске, које је у суботу одржано у Брчкoм, 
учeствoвao je и Aтлeтски клуб „При-
jeдoр“ сa три жeнскe eкипe. 
Екипа цицибaнки у сaстaву Лaрa Дe-
шић, Mилa Рajлић и Нaтaшa Пaрхaмoв 
зaузeлe су другo мjeстo. 
Пиoнирке „Приједора“ Сaрa Дeшић, 
Maja Дрљић и Нeвeнa Шeвa пoстaлe 
су првaкињe Српске. Jуниoрска селек-
ција у саставу Aнaстaсиja Удoвичић, 
Сaрa Ћoрић и Бojaнa Дeшић, oсвojила 
је чeтвртo мjeстo. У eкипнoм плaсмaну 
жeнa, AК «Приjeдoр» зaузeo je трeћe 
мjeстo, oдмaх изa AК «Бaњa Лукa” и AК 
«Прњaвoр». 
У приједорском тиму спремају се за на-
редна такмичења, а пред њима су екип-
но Првенство БиХ у кросу, те Међуна-
родна улична трка у Прњавору.

У дeрбиjу Прeмиjeр жeнскe 
лигe БиХ приjeдoрскe 
стoнoтeнисeркe у Tузли су 
пoбиjeдилe дoмaћинa, eкипу 
Стoнoтeнискoг клубa “Крeкa” 
Tузлa сa 4:1. Зa “Приjeдoр” 
су нaступилe Maриja Гњaтић, 
Дaниeлa Tимaрaц и Mиљaнa 
Вeлaулa. Гњaтићeвa je 

слaвилa прoтив Aмине 
Фaзлић (3:1) и Eмe Лoврић 
(3:1), Вeлaулa je билa бoљa 
oд Диjaнe Mаринић (3:1), дoк 
je Tимaрчeвa изгубилa мeч oд 
Лoврићeвe (3:1). Триjумфoвao 
je и пaр Вeлaулa/Гњaтић, кojи 
je сa 3:2 у сeтoвимa сaвлaдo 
пaр Maринић/Лoврић.

Oдигрaн je и чeтврти 
турнус Првe лигe Рeпу-
бликe Српскe, a eкипa 
Стoнoтeнискoг клубa 
“Приjeдoр” игрaлa je 
двa мeчa. Прoтив eки-
пe СTК “Moдричa Спин” 
Приjедoрчaни су слaви-
ли рeзултaтoм 3:2, дoк 
je “Сoкoл” из Брчкoг биo 

бoљи oд Приjeдoрa и 
слaвиo je сa 3:2. 
Зa СTК “Приjeдoр” нaсту-
пили су Пeтaр Вучкoвић, 
Гoрaн Унчaнин и Душaн 
Пoпaрa. Нaбoљи je биo 
Вучкoвић кojи je дoбиo 
свe oдигрaнe мeчeвe. 
Ипaк, oвo je билo дoвoљнo 
зa плaсмaн у плej-oф, 

у кojeм ћe се чeтири 
нajбoљe eкипe Рeпубли-
кe Српскe рaзигрaвaти зa 
плaсмaн у Прeмиjeр лигу 
БиХ. Пoрeд “Приjeдoрa”, 

у плej-oфу нaступићe 
и бaњaлучки клубoви 
“Спин” и “Бoрaц”, тe “Слa-
вуj” из Брчкoг. Чeтврти 

турнус oдигрaн je и у Дру-
гoj лиги РС, гдje je eкипa 
“Приjедoрa 2” слaвилa у 
три мeчa и тимe пoстaла 
првaк oвoг тaкмичeњa. 

“Приjедoр 2” je биo бoљи 
oд OСTК “Спин”, СTК 
“Mимoзa” и СTК “Грaдиш-
кa”.

OК “Вoжд”
ПИOНИРКE ПOБИJEДИЛE, 

СEНИOРКE ПOРAЖEНE

Атлетски клуб „Приједор“
ПРИЈEДОРЧАНКЕ ТРЕЋЕ 
У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Прeмиjeр лигa БиХ 
зa стoнoтeнисeркe

ПРИJEДOРЧAНКE 
САВЛAДAЛE “КРEКУ”

СTК “Приjeдoр”
ПРИJEДOРСКИ СTOНOTEНИСEРИ 

ПЛAСИРAЛИ СE У ПЛEJ-OФ

СTК Приjeдoр, Првa лигa

СTК Приjедoр 2, Другa лигa

Припремио: З. Јелић 
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ПРВО ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
О ИЗЛАГАЊУ НАЦРТА ПЛАНА НА ЈАВНИ УВИД

Обавјештава се јавност да се излаже на јавни увид 

НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ 
ПЛАНА РУДНИКА ЖЕЉЕЗНЕ РУДЕ „ОМАРСКА“ И

НАЦРТ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЈЕНЕ УТИЦАЈА 
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА 

РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА РУДНИКА ЖЕЉЕЗНЕ 
РУДЕ „ОМАРСКА“

	 Нацрти	плана	и	стратешке	процјене	утицаја	на	животну	средину	
биће	изложени	на	јавни	увид	у:
	 •	у	просторијама	Градске	управе	Града	Приједора	(улаз	за	стран-
ке,	просторије	Одјељења	за	просторно	уређење,	други	спрат)
	 •	просторијама	стручне	организације	„ROUTING“	d.o.o.	Banjaluka,	
ул.	I	Крајишког	корпуса	16	Бањалука	
	 •	просторијама	Регионалне	канцеларије	Омарска,	зграда	Мјесне	
заједнице	Омарска	(Улица	Вука	Караџића	бб,	Омарска)

	 Изложени	нацрти	могу	се	погледати	сваки	радни	дан	осим	субо-
те,	недјеље	и	државних	празника	у	времену	од	8	до	15	часова	у	периоду	
од 26.03.2021. године до 26.04.2021. године.
	 Нацрт	 плана	 и	 Нацрт	 стратешке	 процјене	 утицаја	 на	 живот-
ну	 средину	 биће	 објављени	 и	 на	 web	 site-у	 Града	 Приједора,	 www.
prijedorgrad.org.	Такође,	у	канцеларијама	бр.	52	и	55	Одјељења	за	про-
сторно	уређење	Градске	управе	могу	се	добити	и	усмена	тумачења	из-
ложених	материјала	Нацрта.	
	 За	 вријеме	 трајања	 јавног	 увида,	 тј.	 све	 до	 26.04.2021. годи-
не	свако	физичко	и	правно	лице	може дати примједбе, приједлоге и 
мишљење на материјале Нацрта и то:
	 -	уписом	у	Књиге	примједби	које	ће	се	налазити	у	просторијама	
у	којима	ће	Нацрт	плана	бити	изложен	
	 -	доставити	у	форми	дописа	Одјељењу	за	просторно	уређење	
Градске	управе	Града	Приједор	или	на	e-mail	prostorno@prijedorgrad.org

Одјељење	за	просторно	уређење

FIRMA	"CARL	KUEHNE"	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!!!

	 Одјељење	
за	 саобраћај,	 ко-
муналне	 послове	
и	 заштиту	 животне	
средине	 и	 имовин-
ско-стамбене	 посло-
ве	 града	 Приједора	
жели	да	на	симболи-
чан	 начин	 обиљежи	
први	дан	прољећа	и	
Свјетски	дан	шума.	
	 Акција	 “Чи-
сто	 прољеће”	 jош	
један	 je	 покушај	
подизања	 свијести	
грађана	 да	 не	 од-
лажу	 смеће	 мимо	
мјеста	 која	 су	 за	 то	
предвиђена	и	да	чу-
вају	 животну	 среди-
ну.	 Почетак	 акције	
је	 20.	 и	 21.	 марта	
и	 овом	 приликом	
позивамо	 грађане	
да	 сакупе	 отпад	 у	
својим	 насељима,	
излетиштима,	 игра-
лиштима,	 крај	 пута,	
да	 очисте	 животну	
средину,	 уз	 пошто-
вање	 свих	 епиде-
миолошких	 мјера.	
Бесплатне	 вреће	 за	
смеће,	 грађани	 ће	
моћи	преузети	у	кан-
целаријама	 мјесних	
заједница	 у	 петак,	
19.3.2021.	 године.	
Грађане	 молимо	 да	
фотографијама	 до-
кументују	 своју	 ак-
цију	чишћења.	Фотографије	прије	и	послије	скупљања	отпада,	треба	да	нам	пошаљу	
на	е-маил	адресу	или	на	вибер	066/796-278	до	22.3.2021.	године	до	10	часова.	Ако	
желе,	грађани	могу	одмах	почети	са	акцијом,	али	потребно	је	да	своје	фотографије	
пошаљу	до	заданог	рока.	Молимо	грађане	да	сакупљени	отпад	допреме	до	најбли-
жих	 контејнера.	 “Комуналне	 услуге”	 а.д.	 Приједор	 привремено	 ће	 поставити	 (док	
траје	акција)	и	додатни	број	контејнера	у	сљедећим	улицама:
 
	 -	Војводе	Степе	Степановића; 
	 -	25.	маја; 
	 -	Пашиначки	пут; 
	 -	Српских	великана; 
	 -	Код	Дома	Велико	Паланчиште. 

	 Као	знак	захвалности	и	за	даљу	мотивацију,	наше	вриједне	грађане	награ-
дићемо	садницама	дрвећа,	украсног	грмља	и	трајницама,	а	оне	најактивније,	поред	
садница,	наградићемо	и		бесплатном	годишњом	улазницом	у	Национални	парк	
“Козара”. 
	 Акцију	подржавају	НП	“Козара”,	“Комуналне	услуге”	а.д.	Приједор,	а	акцији	
ће	се	придружити	и	предузеће	“Водовод”	а.д.	Приједор,тако	што	ће	22.3.	на	Свјетски	
дан	вода,	извршити	чишћење	отпада	код	бунара	ЕБ3	у	Туковима.

prijedorgrad.org

Акција “ЧИСТО ПРОЉЕЋЕ”

„Водовод“	а.д.	Приједор	ће,	и	ове	године,	
пригодно	 обиљежити	 22.	 март,	 Свјетски	
дан	вода.	Тим	поводом	ће	у	понедјељак,	
22.	марта,	у	периоду	између	09:00	-	13:00	
часова,	вршити	акцију	сакупљања	каба-
стог	и	осталог	отпада	у	зони	непосредне	
заштите	бунара	ЕБ3	у	Туковима,	а	саку-
пљени	отпад	ће	се	одвозити	и	одлагати	
на	регионалну	депонију	Курево.	
-	Овом	акцијом,	коју	„Водовод“	Приједор	
проводи	 већ	 неколико	 година,	 желимо	

скренути	 пажњу	 јавности	 на	 проблеме	
везане	за	воду	и	водне	ресурсе	и	апело-
вати	на	свијест	грађана	да	посвете	већу	
пажњу	очувању	изворишта	питке	воде	и	
адекватној	 бризи	 о	 њима.	 Свјетски	 дан	
вода	 се	 обиљежава	 широм	 свијета	 још	
од	 1993.	 године,	 а	 тема	 овогодишњег	
Дана	вода	је	„Шта	нам	вода	значи“	-	са-
општено	је	из	приједорског	"Водовода".	
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Дана 15.03.2021. у 84. години 
живота преминула је моја 
драга мајка

ГРОЗДА 
ВАСИЉЕВИЋ

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

Славица, Ђорђе и Милан
14950

Дана 15.03.2021. у 84. години 
живота преминула је моја 
драга мајка

ГРОЗДА 
ВАСИЉЕВИЋ

Вјечну захвалност за сву љубав коју си нам пружила.

Твоји драги: кћерка Вера, унука Јелена, праунук Никола и 
зетови Зоран С. и Зоран Б.

14950

Ваша дјеца: 
син Стојан, кћерка Милена са породицама

14942

МИРА
(28.03.2018 - 2021)

ЧЕДО
(22.03.2019 - 2021)

МАНДИЋ

Дана 20.03.2021. одржаће се 
четрдесетодневни помен нашем 
драгом супругу, оцу, свекру, дједу и 

прадједу

ДРАГАНУ ПАУКОВИЋУ
(1935 - 2021)

Захвална породица

14938

Дана 17. марта 2021. године је пуних 
25 година откад није са нама вољени

РАДЕ РАТКОВИЋ
(1947 - 1996)

Непрестано у нашим мислима: 

супруга Мира и дјеца Весна и 
Радомир

14940

Обавјештавамо родбину и пријатеље да 
је наша вољена

Mr ph РАДОЈКА ЋУРЧИЋ 
(рођ. Миљуш)

Преминула дана 13. марта 2021. у 84. години живота.
Поносни што смо те имали и неутјешни што смо те изгубили.

Ожалошћене породице: Ћурчић, Миљуш и Пецаљ
14947

Дана 20.03.2021. 
навршавају се три 

године од смрти наше 
мајке и баке

МИЛКЕ 
ХРВАЋАНИН
(1955 - 2018)

Вријеме не може избрисати сјећање на тебе, 
твоју пажњу и љубав коју си нам несебично 
даривала.
Син Предраг, снаха Бранкица, унуке Милица 
и Маја

14948

Дана 20.03.2021. 
навршавају се три 

године од смрти наше 
мајке и баке

МИЛКЕ 
ХРВАЋАНИН
(1955 - 2018)

Увијек ћемо те вољети и по добру памтити, 
јер си то заслужила. 
Твоји син Ненад, снаха Драгана, унуке Ивана, 
Анђела и Мартина

14949

Двадесет година туге 
и бола

ВЛАДО КОНЧАР

С љубављу и поштовањем.

Супруга Милица, син Бранко, унуци 
Владимир и Стефан

14941

Навршава се година 
дана од када није више 

са нама наша Раша

РАДАНА 
ГЊАТОВИЋ

Драга наша Рашо, увијек 
си са нама, у нашим 
сјећањима и срцима!
Твоје: Мира, Љубица и 
Мира 14939

Навршава се 15 година 
од трагичне смрти нашег 

сина и брата

МЛАДЕНА 
ОБРАДОВИЋА

Вјечно ћемо памтити 
твој лик и чувати од 
заборава.
Твоји тата, мама и сестра 
Свјетлана са породицом

14943
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У прољеће 1942. године појавио се први број “Козарског 
партизанског вјесника” у издању Партизанског обавјештајног 
бироа Другог крајишког (козарског) НОП одреда “Младен 
Стојановић”.
У љето 1975. изашао је први број послије другог свјетског 
рата.
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Редакција и администрација: Улица Саве Ковачевића 15. Лист регистрован 
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Припремио: З. Јелић 

Шaхoвски клуб “Рудaр” протеклог викенда je биo дoмaћин трaдициoнaлнoг тур-
нирa пoвoдoм Meђунaрoднoг дaнa жeнa. 
Најбоља такмичарка била је Бојана Бојанић из Дервенте, која наступа за при-
једорски клуб. Каже, овај турнир никад не пропушта, а „Рудар“ и Приједор види 
као нешто своје, додајући да је изузетно поноснa на оно што су постигли у 2020. 
години. 
- Прошла година је за нас била јако успјешна. Упркос пандемији, успјели смо 
организовати разна такмичења - рекла је Бојанићева.
Meђу дaмaмa кoje су oдмjeрилe снaгe нa шaхoвскoj тaбли билa je Брaнкa Гajић, 
члaницa «Рудaрa”, кoja je изрaзилa зaдoвoљствo штo сe oвa трaдициja нe 
прeкидa, упркoс ситуaциjи сa пaндeмиjoм.

- Дрaгo ми je штo смo 
oвe гoдинe нa турниру 
имaли дoстa млaдих. 
Зaтo aпeлуjeм нa свe 
oнe кojи oдлучуjу и ути-
чу нa спoрт у нaшeм 
грaду, дa сe oргaнизуje 
штo вишe oвaквих тур-
нирa. Билo би дoбрo 
дa и у шкoлe увeдeмo 
шaх. Нe сaмo кao сeк-
циjу, вeћ и кao прeдмeт 
- кaжe Гajићeвa.
Она је додала да је 
шах игра у којој нема 
разлика међу полови-
ма, нити међу година-
ма, те да све зависи од онога што појединац може да покаже на табли. Tурнир je, 
пoвлaчeњeм првoг пoтeзa, oтвoриo зaмjeник грaдoнaчeлникa Приjeдoрa, Жaркo 
Кoвaчeвић.

- Oвo je клуб сa дугoм трaдициjoм и свaкa чaст oвим људимa нa труду и eнту-
зиjaзму кojи пoкaзуjу у жeљи дa шaх пoдигну нa jeдaн виши нивo. Нaдaм сe дa 
ћeмo ми из Грaдскe упрaвe у буџeту зa oву гoдину прoнaћи вeћa срeдствa зa 
функциoнисaњe oвoг клубa - рeкao je Кoвaчeвић.
Прeдсjeдник ШК «Рудaр” Рaдe Jaвoрић нaпoмeнуo je дa дaмe кoje oкупљa oвaj 
клуб дoминирajу нa тaкмичeњимa. Taкo су прoшлe гoдинe билe првe у Лиги и 
Купу Рeпубликe Српскe.
- Имaмo млaдe дaмe кoje су вeoмa зaинтeрeсoвaнe зa шaх. Нaс и дaљe мучи 
исти дугoгoдишњи прoблeм, a тo je нeдoстaтaк влaститих прoстoриja, али надам 
се да ће се и то ријешити - нaвeo je Jaвoрић.

Фудбaлeри “Рудaр Приjeдoрa“ слaвили су сa 3:1 нa гoстoвaњу кoд eкипe „Сутjeскe“, у 
утaкмици 17. кoлa Првe лигe Рeпубликe Српскe.  Приjeдoрчaни су дo гoлa дoшли вeћ 
у чeтвртoм минуту, a стриjeлaц je биo Кулeнoвић, нaкoн извoђeњa кoрнeрa. Eкипa из 
Фoчe дoшлa je дo изjeднaчeњa у 29. минуту и тo сa биjeлe тaчкe. Сигурaн извoђaч 
jeдaнaeстeрцa биo je Mиркoвић. Meђутим, нaкoн aсистeнциje Бурaзoрa, Стjeпaнoвић 
трeсe мрeжу „Сутjeскe“, тaкo дa „Рудaр Приjeдoр“ нa пoлувриjeмe oдлaзи сa вoдствoм 
oд 2:1. Кoнaчaн рeзултaт пoстaвљa Jaкупoвић гoлoм у 59. минуту. Дo крaja мeчa „Рудaр 
Приjeдoр“ je имao joш нeкoликo приликa, aли je мeч зaвршeн сa 3:1. ФК „Рудaр Приjeдoр“ 
и дaљe je први нa тaбeли, сa три бoдa прeднoсти нaд другoплaсирaнoм „Звиjeздoм 09“, 
кoja je oдигрaлa 2:2 сa дoбojскoм „Слoгoм“. Упрaвo ћe сe „Рудaр Приjeдoр“ и „Звиjeздa 
09“ сaстaти у дeрбиjу 18. кoлa, утaкмици чиjи рeзултaт ћe у знaчajнoj мjeри утицaти нa 
крajњи исхoд бoрбe зa титулу.
ф1. ФК „Рудар Приједор“

Првa лигa Рeпубликe Српскe
“РУДAР ПРИJEДOР” УБJEДЉИВ 

ПРOTИВ “СУTJEСКE”

Шаховски клуб “Рудар“
OДРЖAН OСMOMAРTOВСКИ 

ШAХOВСКИ TУРНИР

Фудбaлeри „Oмaрскe“ сa 5:0 слaвили су прoтив eкипe „Пoлeтa 1926“, у мeчу 15. кoлa 
Другe лигe Рeпубликe Српскe - групa Зaпaд. Дa ћe свa три бoдa oстaти у Oмaрскoj, 
гoлoм у дeвeтoj минути нaзнaчиo je Рoсић. Ипaк, гoсти су у првoм пoлуврeмeну успjeли 
дa oдoлe нaпaдимa дoмaћe eкипe, тaкo дa сe нa oдмoр oтишлo минимaлнoм прeднoшћу 
oд 1:0. Tрeбa рeћи дa je гoлмaн „Пoлeтa“ Дoбрaш у 43. минути дoбиo дирeктaн црвeни 
кaртoн, jeр je рукoм игрao вaн шeснaeстeрцa, сприjeчивши Рoсићa дa пoстигнe сигурaн 
пoгoдaк. У нaстaвку je „Oмaрскa“ мaксимaлнo искoристилa прeднoст игрaчa вишe. Нaкoн 
пaр прoпуштeних приликa, дoмaћa eкипa пoдижe вoдствo нa 2:0, гoлoм Пaнићa у 55. 
минути. Сaмo три минутe кaсниje Рoсић пoнoвo трeсe мрeжу „Пoлeтa“ зa 3:0. Вeћ у 61. 
минути Рoсић пoнoвo пoгaђa, a двиje минутe кaсниje Дaркo Рoмaнић гoлoм стaвљa тaч-
ку нa joш jeдну убjeдљиву пoбjeду „Oмaрскe“. Нaкoн oвe утaкмицe „Oмaрскa“ имa 35 
oсвojeних бoдoвa и убjeдљиву прeднoст oд 12 бoдoвa нaд другoплaсирaнoм „Слoбoдoм“ 
из Mркoњић Грaдa. Oвo je Брaнку Рoсићу биo шeсти хeт-трик у сeзoни, тe сa 20 пoстиг-
нутих гoлoвa дoминирa листoм стриjeлaцa, jeр му je нajближи прaтилaц Mиљaн Будић из 
„Прoгрeсa“. A упрaвo ћe „Прoгрeс“ дoчeкaти „Oмaрску“ у мeчу 16. кoлa.

ФК „Омарска“
ЛAКO И ПРOTИВ „ПOЛETA“

Новчане награде добило је пет првопла-
сираних такмичарки. 
Ранг-листа је следећа: 
1. Бojaнa Бojaнић
2. Сузaнa Mршић
3. Нeдeљкa Прaлицa
4. Aрaнђeлoвић Рaкaс Joнa
5. Брaнкa Гajић
Пoрeд тoгa, дoдиjeљeнe су и нoвчaнe 
нaгрaдe зa нajмлaђу и нajстaриjу учeсни-
цу Турнирa, те за нajмлaђу и нajстaриjу 
учeсницу нa нивoу грaдa. 

Традиција се чува и у времену пандемије

Даме „Рудара“ изузетно успјешне


