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ПРИЈЕДОР УСКОРО ДОБИЈА 
ДВИЈЕ КРУЖНЕ РАСКРСНИЦЕ

У Приједору ће бити изграђене двије кружне 
раскрснице: једна у насељу Чиркин Поље, у близини 
Робне пијаце “Вилако”, а друга на Уријама, на 
раскрсници “код Тешинића”.

ЗДРАВСТВЕНИ 
РАДНИЦИ НА 

ИЗМАКУ СНАГА 
Апел грађанима 
да се придржа-
вају епидемио-
лошких мјера

Акција 
“Чисто 
прољеће”

Акцијом чишћења и 
уређења градске зоне, 
околних насеља и пла-
нине Козаре, у Приједо-
ру је обиљежен први дан 
прољећа и Свјетски дан 
шума, 20. и 21. март

НА ВЛАСТУСЈЕЋАЊЕ 

У ТОКУ ВАКЦИНАЦИЈА ГРАЂАНА 
СТАРИЈИХ 
ОД 65 ГОДИНА

ПОМЈЕРАЊЕ 
КАЗАЉКИ 
СА СУБОТЕ 
НА НЕДЈЕЉУ
У ноћи између суботе и недјеље, 28. марта, 
почиње љетно рачунање времена, помјерањем 
за један час унапријед - са 2 на 3. Европска 
комисија, која треба да одлучи да ли ће се 
задржати или укинути помјерање часовника, 
одложила је одлуку за годину дана.
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Тим поводом Тим поводом

ПРИЈЕДОР УСКОРО ДОБИЈА 
ДВИЈЕ КРУЖНЕ РАСКРСНИЦЕ

У Приједору ће у наредном 
периоду бити реализовани 
бројни инфраструктурни 
пројекти. Међу најзначај-
нијима су изградња двије 
кружне раскрснице, и то 
једне у насељу Чиркин 
Поље, односно у близини 
Робне пијаце “Вилако”, док 
ће друга бити изграђена 
на Уријама, на раскрсници 
“код Тешинића”. Договоре-
но је ово на састанку мини-
стра саобраћаја и веза Ср-
пске, Недељка Ћорића, и 
градоначелника Приједо-
ра Далибора Павловића.
- Израду планске докумен-

тације и свега онога што је 
неопходно обезбиједиће 
Град Приједор. Такође, 
овим путем апелујем на 
грађане који имају земљи-
ште на овом подручју, да 
изађу у сусрет Граду при-
ликом експропријације, 
како би завршили ове 
пројекте и тиме избјегли 
саобраћајне гужве и незго-

де које су се овдје дешава-
ле - истакао је градоначел-
ник Павловић.
Ово је само један од ин-
фраструктурних пројеката 
који ће бити реализован 
у Приједору, обећава ре-
сорни министар. И то све, 
како каже, захваљујући 
доброј сарадњи локалне и 
републичке власти.
- Влада Републике Ср-

пске, у сарадњи са Гра-
дом Приједором, планира 
бројне пројекте, који ће 
сигурно промијенити на-
чин живота и могућности и 
перспективе у Приједору. 
Наредне године почећемо 
изградњу ауто-пута Прије-
дор - Бањалука, а у току 
је рехабилитација маги-
стралног пута Бањалука - 
Приједор - подсјетио је Не-
дељко Ћорић, министар 
саобраћаја и веза.
На састанку је било ријечи 
и о завршетку изградње 
обилазнице преко моста 
“вијадукт”, која је на че-

кању више од двије де-
ценије. Такође, министар 
и градоначелник разго-
варали су и о прекатего-
ризацији пута Трнопоље 
- Омарска, како би ова ди-
оница пута била у надлеж-
ности предузећа “Путеви 
Републике Српске”. 

У Републици Српској по-
чела је превентивна кам-
пања “Опрезни пазе на 
пружне прелазе” која је 
у Приједору обиљежена 
подјелом летака возачима 
на пружном прелазу “Три-
наестица” Надлежни желе 
утицати на свијест учесни-
ка у саобраћају на пруж-
ним прелазима, али и на 
навике пјешака у зонама 
око жељезничких пруга.
- Пошто постоје одређе-
на размимоилажења у 
мишљењима локалне 
заједнице, Инспектората 
и Жељезница РС, у наред-
них 15 дана ће припреми-
ти детаљну информацију 
по питању свих 35 пруж-
них прелаза на подручју 
града Приједора. Након 
тога ћемо сачинити дина-
мички план активности, 
у циљу унапређења без-
бједности свих учесника у 
саобраћају - рекао је Не-
дељко Ћорић, министар 
саобраћаја и веза Репу-
блике Српске.
- У протеклих седам годи-
на, 16 лица је смртно стра-

дало на пружним прелази-
ма у РС.  Најчешћи узроци 
настанка саобраћајних не-
згода на тим мјестима су 
непажња возача друмских 
возила. Намјера је да по-
руку кампање пренесемо 
што већем броју возача, 
који свакодневно прелазе 
преко пружних прелаза, 
али и на унапређење ин-
фраструктуре - рекао је 
Милија Радовић, вршилац 
дужности замјеника ди-
ректора Агенције за без-
бједност саобраћаја РС. 
На пругама Српске је 248 
путних прелаза са разли-
читим нивоом осигурања.
- Анализом свих пруж-
них прелаза на подручју 
Приједора, уважавајући 
и мјесне прилике, одре-
дићемо оне који су прио-
ритетни. Поред тога што 
су Жељезнице РС у про-
теклих 10 година уложиле 
око четири милиона КМ за 
подизање нивоа безбјед-
ности на пружним прела-
зима у РС, веома је важно 
подизање свијести учес-
ника у саобраћају - истиче 

Жељко 
Радић, в р ш и л а ц 
дужности генералног ди-
ректора Жељезница РС. 
Градоначелник Приједора 
Далибор Павловић изра-
зио је задовољство што је 
постигнут договор са над-
лежнима, с циљем поди-
зања нивоа безбједности 
возача на пружним прела-
зима у овом граду.
-  На територији града 
Приједора постоји већи 
број пружних прелаза који 
нису обезбијеђени и који 
су потенцијална опасност 
за наше грађане. Конста-
товали смо да свако из 
своје надлежности уради 
оно што је неопходно, како 
бисмо заштитили наше 
грађане. Апелујемо на 
све учеснике у саобраћају 
да воде рачуна приликом 
преласка преко пружних 
прелаза. Више пажње је 
неопходно како бисмо са-
чували људске животе  - 
додао је градоначелник. 
Кампању, која ће трајати 
до 30. септембра, подр-
жали су  Министарство 
унутрашњих послова, Ин-
спекторат и Ауто-мото са-
вез РС.  

Приједорски угоститељи 
у сриједу су наставили 
да протестују због одлуке 
Републичког кризног шта-
ба о затварању њихових 
радњи. По ријечима Го-
рана Дакића, предсједни-
ка Удружења угоститеља 
Приједора, власници уго-
ститељских објеката неће 
одустати све док не почну 
са радом.
- Протестујемо јер ни-
смо уопште задовољни 
оним што је у уторак  до-
говорено у Бања Луци. 
Не вјерујемо ономе што 
су изнијели представни-
ци власти. Наши захтјеви 
нису испоштовани, пуно је 
нејасноћа. Прво је речено 
да је помоћ обећана свима 
који не буду радили седам 
дана, па онда пет дана, па 
15 дана, мјесец, тако да је 
све остало нејасно. Првен-
ствено нам није јасно за-
што нису звали легитимне 
представнике угоститеља 
и привредника - рекао је 
Дакић.
Ранко Згодић, предсједник 
Управног одбора Подруч-
не занатско-предузетнич-
ке коморе, рекао је да оче-
кују позив предсједника 
Владе на преговоре, те да 
је Занатско-предузетничка 
комора једина легитим-
на институција која може 
представљати све угости-
теље у Српској.
- Упутили смо допис исти 
дан предсједнику Владе 

РС, којим смо тражили да 
се сједне са легитимним 
представницима угости-
теља, а то је Подручна 
занатско-предузетничка 
комора. Ми ћемо презен-
товати наше захтјеве. 
Уколико ово потраје, мо-
раћемо искористити друге 
капацитете које имамо. 
Тражићемо да се што при-
је почне са радом - рекао 
је Згодић.
Угоститељима се обратио 
Далибор Павловић, гра-
доначелник Приједора, 
поручујући да ће Градска 
управа, према својим мо-
гућностима, помоћи уго-
ститељима како би лакше 
пребродили кризу и епи-
демиолошке мјере које је 
донио Републички кризни 
штаб.
- Ту сам да бих видио који 
су проблеми људи који су 
се окупили испред Градске 
управе. Ми смо обавили 

састанак са представни-
цима Занатско-предузет-
ничке коморе и Удружења 
фризера. Разговарали смо 
о њиховим проблемима и 
договорили да ћемо ура-
дити све што је неопходно 
и што је могуће од стране 
Града - рекао је Павловић.
Према ријечима градо-
начелника Приједора, на 
састанку је договорено да 
се формира комисија коју 
би чинили представници 
угоститеља и фризера те 
Града Приједора. Размо-
трили би на који начин 
Град може да помогне у 
овом периоду. 
Да улица не рјешава про-
блеме, сагласни су сви 
учесници састанка. Рје-
шење виде у заједничком 
дјеловању Градске упра-
ве Приједор и легитимних 
представника угрожених 
бранши.

Министарство саобраћаја 
и веза Републике Српске 
укинуло је раније донесе-
но рјешење о обустави са-
обраћаја на дионици Коза-
рац - Ламовита, будући да 
се због лоших временских 

услова не може изводити 
постављање завршног ас-
фалтног слоја, саопштено 
је у четвртак из Градске 
управе Приједор. Сао-
браћај на овој дионици 
магистралног пута МИ-108 

Приједор - Нови Град био 
је обустављен због реха-
билитације, а возила пре-
усмјеравана на локалне 
путеве. Обустава је треба-
ло да траје од 8. марта до 
8. маја, али је предузеће 
“Приједорпутеви”, као из-
вођач радова, због лоших 
временских прилика од 
Министарства затражило 
укидање обуставе. Реха-
билитација обухвата 37,5 
километара дијела овог 
магистралног пута, вријед-
ност Пројекта је 22 милио-
на КМ, а рок за завршетак 
радова 18 мјесеци од мо-
мента увођења извођача 
у посао. Радови су почели 
почетком марта.  

СРНА
Фото архив

УКИНУТА ОБУСТАВА САОБРАЋАЈА 
ЗБОГ ЛОШИХ ВРЕМЕНСКИХ УСЛОВА 

ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

Б. Дакић

Раскрсница код “Вилака”

Раскрсница код Тешинића

Са састанка

Незадовољни угоститељи и фризери 
разговарали са градоначелником

П. Ш.

ПОЧЕЛА КАМПАЊА “ОПРЕЗНИ 
ПАЗЕ НА ПРУЖНЕ ПРЕЛАЗЕ”

М. Шодић 
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Тим поводом Осврт

С нама и око нас 

 Без обзира колико времена има до локалних или општих избора, утисак 
је да је код нас предизборна кампања трајна категорија. Никад не мирује, 
само се неколико мјесеци пред изборе интензивира, често до нивоа неукуса и 
вријеђања здравог разума. Власт увијек на располагању има државне ресурсе 
и у кампањама их користи на много начина. Опозиција те ресурсе нема и мора 
да користи другачије „оружје“ уколико жели да досегне до оне чувене максиме 
„ако желиш побиједити, не смијеш изгубити“. А терен је увијек клизав да се до 
побједе дође. И за власт и за опозицију. У овој писанији која ријеч о опозицији у 
Републици Српској. 
     Након најаве бањалучког градоначелника, ПДП-овог Драшка Станивуковића, 
да ће са Јеленом Тривић и Небојшом Вукановићем основати надстраначки 
политички покрет, много тога постаје јасније када је у питању опозиција, али 
и цјелокупна политичка кретања у Републици Српској. Иако се то добро знало 
и раније, сада је много јаснија слика и представа борбе за позицију лидера и 
лидерства у опозицији. 
       Прелазећи у опозицију, колико год им је добродошао повећавајући бројно 
стање, ДНС је СДС-у и ПДП-у донио и озбиљне проблеме. Поготово онда 
када је предсједник ДНС-а, залетни Ненад Нешић, обзнанио да је једино 
он мјеродаван и дометан да буде лидер опозиције и то на различите начине 
често јавно изговарао. Слиједом те просте или сложене једначине, зависи 
како чија математика рачуна, Нешић би требало да буде кандидат опозиције 
за предсједника Републике на наредним изборима. И ту је настао опозициони 
политички карамбол и жестока туча ПДП-а и ДНС-а око тога ко треба да буде 
лидер опозиције. СДС у тој тучи учествује из свлачионице политичког ринга, јер 
нема јаког „боксера“ који би могао да издржи ударце у клинчу. 
     Борба око лидерства између ПДП-а и ДНС-а у почетку је била „прса у 
прса“, а све преко медијских изјава и фејзбучења. Временом су се љута прса 
мало раздвојила, фејзбучења смањила, а медијски наступи и изјаве постали 
„технички“ дотјеранији и замотани, мало провидном мало затамњеном фолијом. 
Техника и приступ су се промијенили, али не и циљ до ког треба истрчати. Пут 
до тог циљаног лидерства поплочан је трњем, разних облика и величина и нема 
те обуће која би могла баш сваки трн да згази или заобиђе. 
    Поред одређене подршке коју има у народу, али која још увијек није квалитетно 
мјерљива, Нешић у борби за лидера опозиције носи терет дугогодишњег 
савезника власти и „новопеченог опозиционара“, како га често називају у 
странкама које носе „титулу“ дугогодишњих опозиционара. Тај терет није мали, 
а до предстојећих општих избора и нема нешто много времена да се постепено, 
смиреније и лукавије наметне као лидер опозиције. 
    У борби за лидерство у опозицији, Станивуковић има велики почетни капитал, 
уоквирен и видљив у побједи за градоначелника Бањалуке. Има и велику 
подршку грађана, нарочито младих. Питање је да ли је тај почетни капитал 
довољан да га на мјесто лидера опозиције пренесе преко и ситно и крупно 
трновитог пута. На том путу препреке су бројне. И једном и другом сметаће 
и путеве препречавати дио саме опозиције, а сметаће како год и колико год 
буду могли, а моћи ће, и они из позиције. За велике амбиције, Станивуковићу је 
терет и формално образовање. Недостатак факултетске дипломе у послу којим 
се бави, није безначајан проблем. Поготово у контексту амбиција у наредном 
периоду и политичкој каријери. Неке ствари је погрешно поредао, јер колико год 
му диплома факултета не би суштински промијенила знање, њено посједовање 
у његовом случају битно је из много разлога. Ако ништа друго, неће нико моћи 
да му каже - о којим идеалима и вриједностима причаш, а од жеље и јурњаве за 
каријером ниси стигао факултет да завршиш. А има и још много другог, које може 
бити сабрано у једну оцјену - непосједовањем факултетске дипломе, не може 
и не смије омаловажавати институцију градоначелника, а поготово оног нечег 
другог до чега жели и планира доћи. 
    Ако Станивуковић оснује најављени надстраначки покрет, колико год се и он и 
било ко други трудио и тврдио другачије, биће то озбиљан разлаз и са странком 
и са опозицијом. Најављени покрет биће нови политички играч који ће ослабити 
и ПДП и СДС и ДНС, а да ли ће у укупном збиру као опција направити одређене 
промјене, нема ко други да покаже него вријеме испред нас и, наравно, избори 
2022. године. 
      У овој причи о опозиционом трианглу, које словце и о СДС-у. У Трци за лидера 
опозиције СДС је у старту изгубио, а до финиша и циља шансе су минималне, 
или их и нема, да промијени резултат. Има исту ситуацију као и ПДП, а то је да 
је неко други из властитог окружења у народу прихваћен као већи ауторитет од 
предсједника странке, што неминовно доводи до логичког закључка у том истом 
народу да тај неко други треба да буде на челу странке и тај неко први. Има 
озбиљне унутарстраначке проблеме у многим локалним срединама и млаког и 
безауторитативног лидера који не може то да амортизује и ријеши. 
     Они који себе сматрају упућеним у политичке прилике, полуприлике и 
неприлике, кажу да је Станивуковић у фази размишљања да је надрастао и 
странку у којој је и комплетну опозицију, која не може, не жели или не зна да га 
прати и да ће ићи на све или ништа. У таквој игри, наравно, може да добије, ако 
не све, а оно много, или да не добије ништа. Зависи од тога ко мијеша и дијели 
карте. А наш народ, путем своје традиционалне сумњичавости у све и свакога, 
котрљајући своје тешке мисли преко опозиционих гудура, поставља и питање ко 
ту за кога ради. На то питање одговор се не зна. Или можда неко и зна, али неће 
да каже. Знаће се касније, када се довољно освијетле путеви и путељци, којима 
су и јавно и тајно ходали сви они и из позиције и из опозиције који су и најмањом 
и највећом улогом играли нову политичку представу. 
    Најављених промјена на политичкој сцени Републике Српске засигурно ће 
бити, са или без тог надстраначког покрета. Да ли у том правцу да ће опозиција 
побиједити позицију, или уз „помоћ“ позиције саму себе, знаће се у јесен 2022. 
године када се упале, а потом и погасе свјетла на бирачким мјестима. Послије 
математичко-тактичко-политичке операције збрајања и разбрајања, сабирања и 
одузимања резултата, једни ће одлично видјети и у мрклом мраку. Оним другим 
неће помоћи ни најјаче упаљена свјетла и сви рефлектори овога свијета. 

 Зоран Совиљ

ОПОЗИЦИЈА 
У ЛИДЕРСКОМ 
КЛИНЧУ 

З. Ј. 

Град Приједор обезбиједиће потребна 
средства за редован завршетак грeјне 
сезоне, рекао је новинарима градо-
начелник Далибор Павловић. По ње-
говим ријечима, гријање у Приједору 
било је доведено у питање, јер је ново 
руководство „Топлане“ затекло коли-
чину дрвне биомасе која би била до-
вољна за само три дана гријања.
- Директор „Топлане“ и ја улажемо ве-
лике напоре да обезбиједимо сјечку, 
да гријање не стане. Договорили смо 
добављаче који су истог дана почели 
да достављају материјал. Град мора 
стати иза тога. И то у условима кад 
се боримо да исплатимо плате, ми 
морамо помагати и “Топлану“. Испла-
том ових средстава на рачуну Града је 
остало 100.000 КМ. Самим тим може-
мо доћи у фазу да је угрожена исплата 
плата радницима, стипендије и остала 
буџетска давања. За то се можемо за-
хвалити претходној власти - навео је 
Павловић на конференцији за новина-
ре прошлог петка.
По ријечима градоначелника, недоста-
так сјечке је само врх леденог бријега, 
јер укупне обавезе „Топлане“ износе 
36.680.414 КМ, у наредној години на 
наплату доспијева 18 милиона КМ, те 
се  добављачима, са затезним кама-
тама, дугује око два милиона КМ. Вр-
шилац дужности директора „Топлане“ 
Душко Милетић рекао је да је затекао 
тендере у вези са којима се воде жал-

бени процеси, и то зато што је, како он 
тврди, претходна власт намјештала 
тендере подобнима. Он се захвалио 
градоначелнику на пруженој подршци, 
као и директору Шумског газдинства 
„Приједор“ Саши Бурсаћу, јер је одо-
брио потребне количине биомасе.
- Грађани не треба да брину, јер ће 
гријање бити уредно испоручено. 
Претходно руководство „Топлане“ до-
вело је мене и управу Предузећа да 
одлучујемо о нечему и можда да дово-
димо законитост у питање, а све како 
би Приједор имао гријање - изјавио је 
Милетић. 
Он је нагласио да „Топлана“ не може 
да учествује на јавним конкурсима 
„Шума Српске“, те да се сад мора при-
бјегавати неким дугим преговарачким 
поступцима и рјешењима кад су у пи-
тању јавне набавке.
Подсјетимо да је раније бивши дирек-
тор „Топлане“ Зоран Кнежевић наводе 
о недостатку биомасе оцијенио као 
нетачне.
- Тендери јесу били у жалбеним по-
ступцима и тренутно се један окон-
чава, али уговор о снабдијевању „То-
плане“ дрвном сјечком постоји. Ново 
руководство мораће са њима да оба-
ви разговоре како би се континуитет 
испоруке очувао - рекао је недавно 
Кнежевић.

Скупштина града Приједора је, из-
мјенама и допунама Одлуке о кому-
налним таксама, ову област усклади-
ла са новим законом чиме су бројне 
категорије ослобођене плаћања ове 
обавезе. Од плаћања комуналне так-
се ослобођени су обвезници који први 
пут региструју дјелатност и то на пе-
риод од 12 мјесеци од регистрације, 
предузетници који на основу одреда-
ба Закона о порезу на доходак имају 
статус малог предузетника, као и 
удружења од јавног интереса за Репу-
блику Српску, а којима је то својство 
признато у складу са актом којим се 
уређује додјела и престанак статуса 
удружења од јавног интереса, а не 
нужно актом Владе, као што је раније 
било. Плаћања комуналне таксе на 
истицање пословног имена ослобође-
ни су обвезници који се баве старим 
или умјетничким занатима и домаћом 
радиности, док комунална такса за 

кориштење јавних површина за по-
стављање картинг-стаза, забавних 
паркова, циркуса или за друге облике 
привременог кориштења износи једну 
КМ по метру квадратном дневно. Скуп-
штина града Приједора прихватила 
је амандман да плаћања комуналне 
таксе буду ослобођене и нискокуму-
лативне и дефицитарне дјелатности 
за период трајања таквог статуса дје-
латности, као и сви корисници права 
из социјалне заштите, будући да и ту 
могућност нови закон даје локалним 
заједницама. Закон о измјенама и до-
пунама Закона о комуналним таксама 
у Републици Српској ступио је на снагу 
1. јануара и њиме је прописано да ће 
јединице локалне самоуправе ускла-
дити своје одлуке са одредбама овог 
закона у року од 90 дана од дана ње-
говог ступања на снагу.

СРНА

ГРАД ИЗДВОЈИО 
100.000 КМ ЗА НАСТАВАК 

ГРEJНЕ СЕЗОНЕ

БРОЈНЕ КАТЕГОРИЈЕ 
ОСЛОБОЂЕНЕ ПЛАЋАЊА 

КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ
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Друштво Друштво

Неповољан корона-би-
ланс присутан је у Прије-
дору, као и у цијелој Ре-
публици Српској и Босни 
и Херцеговини. Видљиво 
је то и по седмичним ана-
лизама. Према подацима 
Градског штаба за ванред-
не ситуације, у периоду од 
1. до 6. марта заражено је 
31 лице, док је та бројка од 
7. до 13. марта износила 
64 позитивних на вирус ко-
рона, што је повећање од 
преко 100 одсто. 
- Молим све грађане да 
се почну озбиљније и од-
говорније понашати, као 
што смо радили у почетку 
пандемије вируса корона. 
Чињеница је да смо се сви 
превише опустили и да 
овај вирус, који сад има и 
нове сојеве, не схватамо 

довољно озбиљно, а то 
може бити погубно и за 
здравље грађана и за при-
вреду - рекао је прошле 
седмице, након сједнице 
Градског штаба за ванред-
не ситуације, командант 
Штаба Далибор Павловић. 
По његовим ријечима, 
проблеми су и приватна 
окупљања на којима се 
не поштују епидемиолош-
ке мјере, а то се поготово 
односи на журке које се 
организују по становима 
или изнајмљеним викен-
дицама. 
- Апелујем на све грађане 
који уоче приватне просла-
ве и журке да позову број 
полиције 122, која ће реа-
говати на непридржавање 
епидемиолошких мјера - 
рекао је Павловић.

По ријечима Александ-
ра Брадића, в.д. шефа 
Одсјека за инспекцијске 
послове, на основу препо-
рука Републичког кризног 
штаба и наредбе градона-
челника, инспектори врше 
појачану контролу пош-
товања епидемиолошких 
мјера. 
- Досад су се појачане мје-
ре односиле на вечерње 
сате, а сада радимо у 
двије смјене, тако да ћемо 
контролисати придржа-
вање епидемиолошких 
мјера и у току дана. Акцент 
ће бити на свим привред-
ним субјектима гдје је поја-
чана друштвена активност 
- рекао је Брадић. 

КВ

Из Градске управе демантовали 
наводе о умањењу средстава 
одређеним организацијама

Из приједорске Градске 
управе демантовали су, 
како кажу, наводе поједи-
наца да су умањена буџет-
ска средства одређеним 
корисницима. Ријеч је, твр-
де, о техничким измјена-
ма, па су нека издвајања 
планирана у ставкама у 
којима до сада нису била. 
Највише замјерки било је 
на издвајања за социјалне 
категорије, спорт и култу-
ру. Средства за финанси-
рање хуманитарних орга-
низација и за социјалне 
категорије нису умањена, 
већ су повећана са 90.000 
КМ на 100.000 КМ. Такође, 
у овогодишњем, за разли-
ку од претходних буџета, 
планирана су средства у 
износу од 35.000 КМ за по-
моћ родитељима са троје 
и више дјеце.

- Средства за пројекте 
младих и невладиних ор-
ганизација су такође оста-
ла на истом нивоу. Повећа-
ли смо субвенционисање 
ђачког превоза и превоза 
ђака са оштећеним слу-
хом, помоћ социјално-уг-
роженим грађанима, али 
и трошкове сахрана за со-
цијално угрожене, нестала 
и незбринута лица. Такође, 
повећали смо средства и 
за такозвани Фонд за ната-
литет и сада је помоћ Гра-
да у износу од 500, 600 и 
700 КМ, тако да је та став-
ка повећана са 200.000 на 
250.000 КМ - тврди Моња 
Касаловић, вршилац дуж-
ности Одјељења за друш-
твене дјелатности.
Тачно је да је у буџету 
планирано мање новца за 

организовање културних 
и других манифестација, 
којих није било прошле 
године, а ако се епидеми-
олошка ситуације не по-
бољша, неће бити ни ове 
године. 
- То је умањење од око 
50.000 КМ и са корисници-
ма смо се усагласили да 
то неће утицати на процес 
њиховог рада. Смањи-
ли смо само грантове за 
културне манифестације. 
Прошле године већина 
тих манифестација није 
одржана. Ове године има-
мо сличну ситуацију, па 
вјероватно нећемо ни у 
првом дијелу године одр-
жати те манифестације. 
Имамо у плану резервне 
термине, али ако ни то не 
буде могуће, ова средства 

која смо планирали за то, 
уложићемо у снимање ТВ 
емисије - истакла је Каса-
ловићева.
Нису изостала ни сред-
ства за бањско лијечење 
бораца, како су појединци 

износили у јавности. Тај 
новац планиран је у окви-
ру издвајања за Одјељење 
за борачко-инвалидску за-
штиту, објашњава Маја 
Кунић, вршилац дужности 
Одјељења за финансије. 
- Укупан износ буџета за 
одјељења за привреду и 
пољопривреду је за око 
364.000 марака већи у од-
носу на буџет у 2020. го-
дини. Било је ријечи да је 
мање средстава издвојено 
за запошљавање и са-
мозапошљавање. Прош-
ле године за ове намјене 
било је издвојено 400.000 
КМ. И ове године је, та-
кође, 400.000 КМ, с тим 
што смо издвојили посеб-
ну позицију за помоћ пред-
узетницима који су претр-
пјели посљедице изазване 
вирусом корона. Позиција 
средстава за унапређење 
пољопривреде је повећа-
на за 185.000 КМ, у односу 
на прошлогодишњи буџет 
- додала је она.
Из Градске управе по-
ручују да су повећана и 
средства намијењeна за 
пољопривреду. Подсјећају 
да је на сајту Града При-
једора објављен Јавни 
позив за додјелу средста-
ва спортским клубовима и 
биће отворен до 1. априла. 
Подсјетимо, нацрт буџета 
Града Приједора усвојен је 
крајем фебруара у износу 
од око 40.680.000 КМ, што 
је за око четири милиона 
мање у односу на претход-
ну годину. 

М. Шодић 

На Ковид-одјељењу при-
једорске болнице, према 
подацима од понедјељка, 
налазила су се 44 па-
цијента, а током викенда 
преминуло је шест лица. 
Радници ове здравствене 
установе апеловали су на 
грађане да се придржавају 
прописаних мјера, како би 
се бар мало смањио при-
лив пацијената из цијеле 
регије, коју покрива ова 
установа. Биљана Мајкић, 
главна медицинска се-
стра, истакла је да ова 
ситуација траје годину 

дана, те да су здравствени 
радници уморни и додатно 
оптерећени због погорша-
не епидемиолошке ситуа-
ције. 
- Имали смо јако тежак 
викенд иза нас, гдје је умр-
ло шест особа. То су све 
тешке клиничке слике. Па-
цијенти су на неинванзив-
ној механичкој вентила-
цији и неопходан је сталан 
надзор. Њихово стање се 
мијења из секунде у се-
кунду. Неопходно их је 
пратити, а онда стално 
стижу нови, неке отпушта-

мо, неке примамо, велика 
је циркулација и фреквен-
ција - додала је она. 
Како истичу, посла је пуно, 
а ситуација је све гора. 
Ми, здравствени радни-
ци, једни друге најбоље 
разумијемо, нагласила је 
Маријана Лешић, меди-
цинска сестра на Ковид-
одјељењу.
- Ситуација је лоша, усло-
ви су лоши, излазимо из 
смјене у пола девет умје-
сто у седам. Не стижемо 
јести, пити, остајемо јако 
пуно у одијелима. Па-
цијенти су тренутно са 
тешком клиничком сликом, 
а ми, због малог капаците-
та радника, не стижемо да 
пружимо помоћ каква би то 
заиста требала бити. Ми 
се трудимо, али мислим 
да то није онако како би 
требало бити због мањка 
времена - рекла је она. 
На петом спрату болнице, 
гдје су смјештени ковид-
пацијенти, располажу са 
72 кревета, од којих су 44 
заузета.  

КВ

Међу првима у реду за 
вакцинацију били су Сло-
бодан Брдар и Радован 
Кечан. 
- Поручујем свим колегама 
пензионерима да се прија-
ве и да се вакцинишу, јер 
вакцинација је једини лијек 
против овог вируса. Ипак, 
у овој ситуацији треба по-
слушати ријеч струке - ре-
као је Брдар. 
- Имам 72 године и ре-
довно се вакцинишем. 
Показало се да су вакци-
не изузетно добре, и оне 
редовне против грипа, а 
надам се да ће бити и ова. 
Придржавам се свих про-

писаних мјера и то свима 
препоручујем - додао је 
Кечан.  
За имунизацију против ви-
руса корона у Приједору, 
према подацима од проте-
клог викенда, пријавило се 
укупно 2.187 грађана ста-
ријих од 65 година. 
- Након љекарског прегле-
да, приступа се имуниза-
цији. Наравно, љекар ће 
током прегледа утврдити 
да ли ова лица могу при-
мити вакцину или не. За 
21 дан биће позвани на 
ревакцинацију - појасни-
ла је др Милица Отковић, 
начелник Хигијенско-епи-

демиолошке службе Дома 
здравља Приједор. 
Одзивом старијих Прије-
дорчана за вакцинацију за-
довољан је градоначелник 
Далибор Павловић. Онима 
који се још увијек нису при-
јавили, упутио је позив да 
то ураде што прије. 
- Захваљујем се Мини-
старству здравља и со-
цијалне заштите РС и 
Дому здравља Приједор 
који су на брз начин реа-
говали и кренули са иму-
низацијом. Наше грађане 
који припадају амбуланти 
породичне медицине на 
Уријама молим за мало 
разумијевања. Веома брзо 
ћемо се са ове локације, 
када се крене са имуни-
зацијом већег броја људи, 
премјестити на неку другу, 
како би што брже био за-
вршен процес имунизације 
осталих грађана - поручио 
је Павловић. 
За сада је у оптицају Спор-
тска дворана “Младост”, 
али градоначелник исти-
че да ће коначну одлуку 
донијети када буде био 
познат број пријављених 
грађана за вакцинацију.

 У ПРИЈЕДОРУ БРОЈ ЗАРАЖЕНИХ 
ПОВЕЋАН СТО ОДСТО 

Б. Дакић

Касаловић: 
Средства за социјалне 

категорије повећана

Кунић: Нису тачни наводи 
о умањењу појединих 

буџетских ставки

ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИЦИ 
НА ИЗМАКУ СНАГА 

У ТОКУ ВАКЦИНАЦИЈА ГРАЂАНА 
СТАРИЈИХ ОД 65 ГОДИНА

У Приједору је у суботу почела вакцинација грађана ста-
ријих од 65 година у амбуланти породичне медицине на 
Уријама. Ова категорија становништва биће вакцинисана 
руском вакцином “Спутњик В”

Ревакцинација за 21 дан 
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Мозаик Мозаик

Центар за социјални рад из 
Приједора у годишњем извје-
штају истиче да је за жртве 
насиља у породици највећи 
проблем недоношење за-
штитних мјера, које би омо-
гућиле заштиту здравља и 
безбједности жртве, те откло-
ниле околности које погодују 
или подстицајно дјелују на из-
вршење насиља.
“Сматрамо да би се већим 
бројем изречених заштитних 
мјера позитивније дјеловало 
ка смањењу насиља у по-
родици. Поражавајући је по-
датак за 2020. годину да су 
у само два од 170 евиденти-
раних случајева насиља из-
речене само двије заштитне 
мјере”, наводи се у извјештају 
овог центра. 
У 2020. години изречена је 
једна заштитна мјера забрана 
приближавања жртви и једна 
заштитна мјера забрана уз-
немиравања или ухођења жр-
тве, а једнаке оцјене су и за 
претходне године, будући да 
је у 2019. било 159 случајева 
насиља у породици, а једна 
изречена заштитна мјера, у 
2018. 147 случајева насиља, 
а двије мјере, и у 2017. 121 
случај, а по једна заштитна и 
хитна заштитна мјера. Изри-
цање мјера је у надлежности 
судова, а на приједлог тужи-
лаштава. Када је у питању 
број забиљежених случајева 
насиља у породици, Центар 
за социјални рад и полиција 
немају исту методологију еви-
денција, али и Полицијска 

управа /ПУ/ Приједор биље-
жи исти тренд у посљедње 
четири године - раст броја 
случајева како на подручју 
које покрива ова управа, тако 
и у граду. ПУ је Окружном 
јавном тужилаштву у Прије-
дору за ову област подније-
ла 68 извјештаја против 75 
лица за 69 кривичних дјела 
у 2017. години, 79 извјештаја 
против 86 лица за 82 кривич-
на дјела у 2018. години, 101 
извјештај против 112 лица за 
105 кривичних дјела у 2019. 
и 134 извјештаја против 143 
лица за 135 кривичних дјела у 
прошлој годиини. Што се тиче 
града Приједора, такође, су 
бројке у посљедње четири го-
дине више него удвостручене: 
34 извјештаја против 37 лица 
за 35 кривичних дјела у 2017. 
години, 49 извјештаја против 
51 лица за 51 кривично дјело 
у 2018. години, 59 извјештаја 
против 62 лица за 61 кривич-
но дјело у 2019. и 82 извјеш-
таја против 85 лица за 82 кри-
вична дјела лани.
“За подручје Приједора, током 
2019. године Окружном јав-
ном тужилаштву је на тужи-
лачку одлуку о квалификацији 
/кривично дјело или прекр-
шај/, прослијеђено и 40 извје-
штаја према Закону о заштити 
од насиља у породици, док је 
у 2020. години достављено 17 
извјештаја”, речено је Срни у 
приједорској ПУ.

СРНА

ЗАШТИТНЕ МЈЕРЕ 
ИЗРЕЧЕНЕ У САМО ДВА 

ОД 170 СЛУЧАЈЕВА

Градска организација Црвеног 
крста Приједор организовала је 
традиционалну додјелу захвал-
ница и књижица поводом акције 
‘’Моје прво даривање крви’’ у којој 
је учествовало око 50 средњошко-
лаца. . Милица Бурсаћ и Немања 
Басрак, ученици Пољопривред-
но-прехрамбене и Угоститељско-
економске школе, истичу да је ово 
њихово прво даривање крви те да 
су поносни, јер су учествовали у 
тој хуманој акцији. 
- За мене ово представља много, 
јер нечије мало некоме може да 
спаси живот, а такође давање крви 
је веома здраво - рекла је Милица. 
- Већина ученика се одазвала, 
сматрамо да је то веома хумано 
и да много можемо помоћи љу-
дима који су у тренутку немоћни, 
поготово у доба короне - наводи 
Немања.
Зоран Веселиновић, секретар ГО 
Црвени крст Приједор, каже да је 

ова акција имала велики одјек у 
цијелој Републици Српској, а по-
готово у нашој локалној заједници. 
- Приликом додјеле захвалница 

и књижица, испоштовали смо све 
мјере Републичког штаба, тако да 
су присуствовали само представ-
ници ученика који су даровали 
крв. Они ће својим другарима пре-
дати њихове захвалнице и књижи-
це. Ту су били и професори који су 
их водили - истиче Веселиновић.
Додјели захвалница присуствовао 
је и Далибор Павловић, градона-
челник Приједора. Према њего-
вим ријечима, млади су свијетли 
примјер нашег града и они су ти 
који спашавају људске животе. 
- Овим путем им се лично за-
хваљујем у име града на допри-
носу, јер као што знамо, крв живот 
значи и ово што су они урадили, 
није мала ствар. Велики је то до-
принос свима онима којима је крв 
неопходна. И Граду значи сазнање 
да може да се ослони на ове мла-
де људе - поручује Павловић.

КВ

На подручју Полицијске упра-
ве Приједор у току је појача-
на контрола учешћа трактора 
у саобраћају, која ће трајати 
до понедјељка, 29. марта, 
потврђено је из ове управе. 
Из Управе апелују на возаче 
трактора да, с циљем зашти-
те безбједности свих учесни-

ка у саобраћају, поштују пра-
вила и прописе. 
“Користите жуто ротационо 
свјетло и управљајте технич-
ки исправним тракторима”, 
поручили су из Полицијске 
управе Приједор. 

СРНА

Расадник шумског садног материјала

СВАКЕ ГОДИНЕ ПРОИЗВЕДУ 
МИЛИОН САДНИЦА

Приједор има дугу традицију рас-
адничке производње шумског 
садног материјала. Из расадника 
у Горњој Пухарској, који послује у 
саставу Јавног предузећа “Шуме 
Српске”, сваке године за потре-
бе пошумљавања испоручи се 
милион садница, углавном чети-
нара. Љиљана Ћулум, руководи-
лац Радне јединице “Расадник” 
у Горњој Пухарској, каже да се 
производња води у два смјера. 
Први за потребе пошумљавања, 
а други се односи на производњу 
хортикултуре.
- Код нас се, углавном, производе 
четинарске саднице: јела, смрча, 
црни и бијели бор, које пласирамо 

за потребе шумских газдинстава 
широм Српске. Други дио је ве-
зан за производњу хортикултуре. 
У оквиру те производње имамо 
производњу високих садница за 
комуналне потребе, лишћара, че-
тинара, украсног шибља, украс-
ног дрвећа, цвијећа, живе ограде, 
ружа и све остало за уређење 
дворишта и паркова - навела је 
Ћулумова и додала да се произ-
водња хортикултуре сваке године 
повећава, јер постоји интересо-
вање купаца за набавком украс-
них стабала. Изузетак је, како 
каже, прошла година  у којој је, 
због епидемиолошке ситуације, 
интересовање било доста мање. 

- Као и на свим осталим привред-
ним гранама, и ми смо осјетили 
посљедице. Поготово изражено 
било је кад је дошло до затва-
рања. Људи нису могли да долазе 
и обилазе расадник, па смо има-
ли значајно смањено потражи-
вање. Посебно за садницама за 
украшавање дворишта - рекла је 
Ћулумова.
Расадник у Горњој Пухарској 
има пет сталних радника, а то-
ком прољећа и јесени, због већег 
обима посла, запошљавају и се-
зонске раднике.

П. Ш.

Љиљана Ћулум, 
руководилац Радне јединице  

ДОДЈЕЛА ЗАХВАЛНИЦА ПОВОДОМ 
АКЦИЈЕ “МОЈЕ ПРВО ДАРИВАЊЕ КРВИ’’ 

Градоначелник на пригодној свечаности 
у просторијама Црвеног крста

Млади поносни на учешће у акцији

ПОЈАЧАНА КОНТРОЛА 
УЧЕШЋА ТРАКТОРА У 

САОБРАЋАЈУ
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Тим поводом Тим поводом

Ово велико глумачко име имао 
сам срећу упознати и са њим ра-
дити на телевизијском пројекту 
“Добро јутро, комшија”, шести 
дио. Био сам почаствован ње-
говим пристанком да игра у јед-
ном нискобуџетном филмском 
пројекту за који сам писао сце-
нарио. Сјећам се нашег првог 
телефонског разговора када сам 
му понудио да игра у “Комшија-
ма”. Власта је то прихватио без 
размишљања. На моју причу да 
треба да игра сенилног ујака, у 
шали ми је рекао:
- Па ја ту немам шта да играм, ја 
сам то - а потом се насмијао. 
Након што смо завршили раз-
говор, кроз главу ми прође да 
човјек можда није најбоље раз-
умио о којем је серијалу ријеч. 
Можда је схватио да је у пи-
тању серија “Комшије” Милана 
Караџића, која се истовремено 
емитовала на малим екранима. 
Поново га зовем. Извињавам се 
и покушавам да објасним да то 
нису “Комшије” које се снимају у 
Србији. 

- Знам, Перо, разумио сам, то је 
“Добро јутро, комшија”. Гледао 
сам. Све је у реду, пошаљи ми 
сценарио - одговара Власта. 
Три дана пред снимање, Власта 
ме зове да потврдимо договоре-
но снимање сцена у Ечкој код 
Зрењанина. Саопштавам му да 
све остаје по договору.
- Добро, Перо, договорено, само 
овдје има много текста. Не знам 
да ли ћу га успјети научити - 
каже ми. 
Објашњавам му да ћемо снима-
ти реплику по реплику ако треба, 
а у монтажи све то фино спојити. 
С обзиром да је требало да за 
један дан снимимо седам сце-
на, уплашио сам се да нећемо 
успјети ако му не буде ишло са 
текстом.
На дан снимања, одлазимо по 
њега у Београд. Власта излази 
обучен у костим лика.
- Ја сам се већ обукао, не мора 
гардеробер да се труди. Нашао 
сам ово код себе у стану. Вје-
рујем да ће се допасти реди-
тељу - каже Власта и сједа на 
предње сједиште аутомобила 
којим је управљао редитељ Мла-
ден Марјановић.
Глумац Боро Ненић и ја сједамо 
озада. Крећемо. Власта се није 
везао.  Чује се упозоравајуће 
пиштање. Замољавам га да се 
веже. Понављам пар пута, јер 
има проблема са слухом. Веже 
се, а онда се окрену према мени.
- А шта сте ме питали?  
- Нисам ништа, Власто, само сам 
вас замолио да се вежете - одго-
варам му.
- А не, не нешто сте ме питали 
прије тога - поново ће он.
- Нисам вас ништа питао - по-
нављам. 
Власта се потом окрену реди-
тељу који је возио.

- А ви сте ме нешто питали? - по-
гледа га упитно.
Марјановић му одговара да није. 
Почело ме то забрињавати. Да 
ли му се случајно учинило да 
га је неко нешто питао, да ли 
се шалио са нама или је то знак 
деменције. Размишљам успут 
како ће ићи са текстом и сни-
мањем. Власта нас је, у међув-
ремену, заинтересовао причом 
о риболову и честом дружењу 
са Миланом Гутовићем. Причао 
нам је о својим лумповањима по 
београдским кафанама и разним 
животним анегдотама. Стижемо 
до Ечке. Екипа спремна. Услије-
дило је фотографисање мјеш-
тана Ечке са Властом. Сви оду-
шевљени што виде овог глумца 
у свом мјесту. Почиње снимање 
прве сцене. Хвата  ме трема. 
Размишљам како ће то све 
проћи ако буде муке са текстом. 

Власта ишчитава своје репли-
ке. Свима нама чудно, јер чита 
без наочала. Знам да комплет-
на екипа има поштовање према 
Власти и да му неће замјерити 
ако буде муке са текстом, али 
опет постајем нервозан. Одла-
зим у кућу породице Граховац 
која нам је уступила двориште и 
помоћне објекте за снимање. Че-
кам да се заврши снимање прве 
сцене. Након пола сата снимања 
и уснимавања “крупњака”, чује 
се глас редитеља: “Купљено”. 
Обрадовах се.  Излазим у дво-
риште гдје ме дочекује глумац 
Александар Стојковић Пикси. 
Питам га како је прошло. 
- Човјече, Власта зна боље текст 
од свих нас. Он је геније - одго-
вара ми.
Заиста, свих седам сцена 
снимљено је без и једног по-
нављања. Власта не само да је 
знао свој текст, већ и реплике 
глумаца који су заједно с њим у 
сцени. 
У паузама је сједио у двориш-
ту препуног цвијећа, са нама 
ћаскао. Техничка екипа намјеш-
та камере, расвјету, бира угао, 
Власта их прати и свако мало се 
трзне. 
- Момци, пазите, газите цвијеће. 
Не, не, згазићеш ружу - упозора-
ва их. Прича нам како из искуст-
ва зна да тамо гдје крочи филмс-
ка екипа, све бива згажено и да 
то никад није могао мирно гледа-
ти, јер обожава природу, биљке, 
цвијеће... 
Својим присуством, начином 
рада, савјетима које је давао 
понекад глумцима, Власта је 
показао своју величину. Величи-
ну, али и једноставност. Велики 
људи су једноставни. Поштовао 
је колеге глумце, без обзира на 
искуство и разлике у годинама. 

Уважавао и персирао редитеља, 
а ако би у својој реплици имао 
жељу да нешто дода, обраћао 
ми се са питањем може ли то. 
Да на леђима носи 92 године 
(колико је тад имао) није се мог-
ло примијетити ни по чему. Био 
је пун енергије, воље за радом. 
Уживао је у свом послу. Зачас би 
се придигао са столице да се фо-
тографише са неким од пролаз-
ника, мјештана Ечке, и не само 
да се фотографише него и пре-
баци коју, разговарајући са њима 
као да се знају 100 година. У по-
вратку за Београд, Власта нам 
прича о своме животу, ратним  
данима Другог свјетског рата, 
животу у њемачком радном ло-
гору из којег је побјегао уз помоћ 
једног Нијемца, а све зато што је 
личио на његовог сина који је по-
гинуо негдје на фронту. Причао 
нам је Власта и о робијању на 
Голом отоку у којем је завршио, 
јер није желио да изда најбољег 
пријатеља. Голи оток био је црна 
мрља у његовом досијеу, због 
чега су му дуги низ година била 
затворена врата позоришта. 
Схватам да му је живот био то-
лико буран, да би се могла сни-
мити једна дугометражна серија. 
Причамо и о годинама. Каже ми, 
радиће док год може. Док га буду 
служиле ноге и глава. Подсјећам 
га на глумца Звонимира Рогоза 
који је своју глумачку каријеру 
завршио у 100. години, а живио 
је 101.
Власта ми одговара: 
- Е, мој Перо, сад је мртва трка 
између мене и Звонимира. Хоћу 
ли га успјети стићи и престићи. 
У тој, како ми рече, “мртвој” трци, 
Власта је имао једну препреку 
коју Звонимир није имао, а која 
се зове корона.

Сјећање на Власту Велисављевића

У вријеме Козарске офанзиве, 
Радован Латиновић имао је 12 
година. Након неколико дана 
проведених у збјегу по шумама 
Козаре, Радован је са осталим 
Козарчанима заробљен и 
спроведен до Хрватске Дубице 
одакле су, како прича, превезени 

до Јасеновца.
- Имао сам срећу да ми Јасеновац 
буде само успутна станица, јер 
сам одмах након регистрације 
упућен у хрватску породицу код 
које сам провео цијели ратни 
период. Јасеновац још увијек 
није био толико попуњен. Није 

било високих зидова. Сјећам се 
раздвајања дјеце од родитеља, 
плача, вриске и окрутности 
усташа - прича Радован.
Током збјега и пута до логора 
Радован се, како нам прича, 
нагледао свега и свачега. 
Страшних призора који су 
тјерали страх у кости сваком 
Козарчанину.
- Усташе су према Козарчанима 
биле веома окрутне. Батинање 
и други видови малтретирања 
били су свакодневна појава и 
нешто што човјек и може да 
издржи. Међутим, мучења и 
убиства голоруких људи, жена, 
дјеце и стараца нама, дјеци, 
ледила су крв у жилама. На 
несрећу, гледао сам и сцену како 
усташа баца увис мало дијете, 
а други га набија на бајонет. Ни 
данас, са 92 године, тај призор 
ми не излази из главе - прича 
Радован.
У Јасеновцу су сва дјеца 
регистрована. Добијали су 
картон на којем је био написан 
некакав број. Имао је, како 
каже, срећу да са још троје 
својих вршњака буде упућен код 
једне хрватске породице. Код 
пристојних људи, који су, како 
каже, имали душу, за разлику од 
усташа и њихових сљедбеника.
- Био сам смјештен код породице 
Велагић у Великом Грђевцу. 
Примили су нас брачни пар 
Бранко и Евица. Код њих сам 

био до краја рата. Као дјечак 
обављао сам неке послове и 
био послушан. Са родитељима 
нисам имао контакта. Отац ми 
је био у партизанима, а  мајка 
куварица при партизанској 

болници на Витловској. На 
срећу, од мојих укућана нико није 
убијен у логору Јасеновац, али је 
велики број моје даље родбине 
и комшија тамо мученички 
окончао живот - каже Радован.
У Грђевцу је дочекао 
ослобођење, а по повратку у 
Међувође, односно Мљечаницу, 
затекао је спаљено село и 
ријетке преживјеле.

- Све је било пусто. Зарасло. 
Живот у поткозарским селима 
на том подручју био је потпуно 
угашен. Злочинци су уништили 
све. Геноцид на том подручју 
био је почињен у пуном смислу. 

Они малобројни преживјели 
враћали су се на своја порушена 
огњишта како би их обновили. 
Страдања у Другом свјетском 
рату било је на цијелом простору 
Југославије, али мислим да је 
српски народ Поткозарја најгоре 
прошао - каже Латиновић.

Судбине дјеце логораша из Другог свјетског рата (3)

П. Ш.

ГЛЕДАО КАКО УСТАША НАБИЈА ДИЈЕТЕ НА БАЈОНЕТ

Трагична судбина дјеце логораша из Другог свјетског 
рата никога не може оставити равнодушним. 
Приче оних који су преживјели усташку тортуру у 
Јастребарском, Старој Градишци или Јасеновцу, 
често дјелују невјероватно. Ружних призора 
из тог мрачног периода историје присјећа се и 
деведесетдвогодишњи Радован Латиновић

Радован из ратних дана (први здесна)

Радован Латиновић

МОМЦИ, ПАЗИТЕ, ГАЗИТЕ ЦВИЈЕЋЕ! 

Прослављени глумац Влас-
та Велисављевић у сриједу 
је изгубио битку са короном 
и заувијек нас напустио у 
својој 94. години живота. 
Власта, доживотни почасни 
члан Југословенског драм-
ског позоришта, у својој 
глумачкој каријери играо је 
преко 350 улога у позориш-
ту, филмовима и серијама

П. Ш.

Влaстa Вeлисaвљeвић сa 
Пeрoм Шпaдићeм и Бoрoм 

Нeнићeм нa снимaњу у Eчкoj
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ПРИЈЕДОРСКИ
ИНФОРМАТОР

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

На данашњи дан, 26. марта 1984. године, скоком са савског 
моста у Београду, трагично је завршен живот српског и ју-
гословенског писца Бранка Ћопића који је пером и ставом, 
попут Петра Кочића, био и остао књижевни синоним Бо-
санске крајине, али и Народноослободилачког рата. Прву 
причу објавио је 1928. године, а прву приповјетку 1936. Иза 
тога су услиједи-
ле на десетине 
прича, збирки 
пјесама, комедија 
(„Доживљаји Вука 
Бубала“, „Оду-
мирање међе-
да“) и романа 
(„Пролом“, „Глуви 
барут“, „Не ту-
гуј, бронзана 
стражо“, „Осма 
офанзива“, „Де-
лије на Бихаћу“, 
„Магареће годи-
не“, „Славно воје-
вање“, „Орлови 
рано лете“, „Нико-
летина Бурсаћ“). 
Критички се, 
осудом ружних 
појава у југосло-
венском друштву, 
огласио и „Јере-
тичком причом“ 
која је покренула лавину осуда са врха партије и власти, па 
и самог Јосипа Броза. Добитник је Награде АВНОЈ-а и Ње-
гошеве награде и носилац је Партизанске споменице 1941. 
Био је члан српске и босанскохерцеговачке академије на-
ука и умјетности, а његова дјела су превођена готово на 
све свјетске језике. Био је и филмска инспирација бројних 
југословенских редитеља.  

Р. Речевић

ЗАНИМЉИВОСТИ
***

Просјечан човјек током живота произведе толико пљу-
вачке да би њом могла да се напуне два базена уоби-
чајене величине. 

***
Већа смртност мушкараца „тековина” је индустријског 
друштва у коме жена просјечно живи 6-7 година дуже 
од мужа. Биолошка предност жена је само двије године. 

***
Претпоставља се да је 13 одсто становника Земље ље-
воруко. 

***
Пеликан у кљун може да смјести до једанаест килограма 
рибе. 

***
Најфиније сликарске четкице праве се од бркова пацова! 

1827. - Умро Лудвиг ван Бето-
вен, њемачки композитор.

1913. - Бугари и Срби у Првом 
балканском рату освојили град 
Једрене. 

1944. - Рођена Дајана Рос, аме-
ричка музичарка и глумица.

1953. - Амерички микробиолог 
Џонас Солк објавио да је из-
умио вакцину против дjечије 
парализе.

1971. - Шеик Муџибур Рахман 
прогласио Источни Пакистан 
независном државом Бангла-
деш.

1984. - Бранко Ћопић извршио 
самоубиство скоком са моста 
на Сави.

1993. - Умро глумац Ташко На-
чић.

2016. - Умро Маринко Маџгаљ, 
позоришни, филмски и ТВ глу-
мац. 
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Н ВОДОРАВНО: 1. Грчка трагедија, 9. Замор, 10. Ме-

ханизам подчињавања, 12. Течност у којој се кисе-
ли купус, 14. Канадски пјевач Пол, 15. Змијолики 
гуштер, 17. Пас, 18. Прво слово, 19. 
Назадовати, чамити, 21. Натријум, 23. Пастир, 24. 
Ознака пречника, 25. Јадранско острво, 27. Ро-
мулов брат, 28. Ономатопеја гласа гуске, 29. Хр-
ватски кошаркаш Мате, 31. Један шаховски завр-
шетак, 32. Земљорадник, 33. Италијански град на 
Јадрану, 34. Избацивачи ракета.  

УСПРАВНО: 1. Носач, 2. Великог носа, 3. Убица 
који користи отров, 4. Саставни везник , 5. Горан 
Вишњић, 6. Усклик у кориди, 7. Град у Кини, 8. 
Испосник, 9. Стручњак за уређење простора, 11. 
Одредити чисту тежину робе, 13. Побједнички пе-
хари, 16. Холандски фудбалер Арјен, 20. Оквир, 
22. Војник, 26. Војник у старој турској војсци, 28. 
Привлачна сила Земље, 30. Шахиста Каспаров, 
31. Двоје, 33. Мјесто у Србији, 35. Тона.   

Р. Речевић

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ

Рјешење из прошлог броја: кобасица, капо, зре-
ла, урота, инат, корона, зур, а, октогони, вш, сирар, 
б, Инд, ктд, чу, царева, кит, алава, Бали, Агарјани. 

Ослушкује:
Радомир Речевић

ТРЕЋЕ УХО

НИШТА НОВО
На политичкој сцени ништа ново. 

Љевичари личе на десничаре, либерали на 
радикале, а социјалдемократи на ...

МОБИЛНИ ТЕЛЕФОН
Савремени човјек је чудо! 

Има чуло вида, окуса и мириса и - мобилни 
телефон.

НЕ ТРЕБА ЈОЈ
Глупости не треба ни школа ни обука.  

Она се одмах покаже на дјелу.

ДАНАС И СУТРА 
Позовите се на данас. 

Јуче је већ било, а сутра ће тек бити.  

ПРОМЈЕНА КОШУЉА
Избјегли и расељени су се преселили у политику! 

Бјеже из странке у странку. 

ЈЕЗИЧКЕ ЗАЧКОЉИЦЕ 
Добро је звати се Нада. 
Она умире посљедња. 

Сјећање: Бранко Ћопић, 
писац и академик

КЊИЖЕВНИ ГЛАСНИК 
БОСАНСКЕ КРАЈИНЕ  

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”

ЗБОГ ПООШТРЕНИХ 
ЕПИДЕМИОЛОШКИХ МЈЕРА ДО 

ДАЉЊЕГ НЕМА КИНО ПРЕДСТАВА

КИНО “КОЗАРА”

Бранко Ћопић



Ловци се, како кажу, свакоднев-
но крећу кроз природу и наила-
зе на бачене отпатке, кесе са 
смећем, па и дивље депоније 
у шумама. Зато су одлучили да 
се ухвате у коштац са тим про-
блемом, почисте што се почи-
стити може и на тај начин по-
шаљу поруку о потреби чувања 
свега што нам је природа дала. 
Ловцима су се, у великом броју, 
придружили мјештани који су 
засукали рукаве, узели кесе у 
руке и почистили оно што су 
несавјесни појединци бацали. 
Ангажовали су и механизацију: 
пар трактора и један багер. Ово 
је акција која је планирана већ 
неко вријеме и игром случаја се 
поклопила са градском акцијом 
„Чисто прољеће“. Уклоњене су 
двије дивље депоније, али је 
покупљено и смеће поред путе-
ва. Учесници акције поручили су 
да им највише боду очи они који 

пролазе кроз ово село, па кроз 
аутомобиле избаце смеће, а то-
ком вожње прођу поред неколи-
ко контејнера. Јелићку су посје-
тили градоначелник Приједора 
Далибор Павловић и вршилац 
дужности директора „Комунал-
ног предузећа“, Далибор Гра-
беж. Градоначелник је подсјетио 
да ово није прва акција коју мје-
штани овог села проводе, те да 
ће Град, колико је у могућности, 
увијек подржати овакве иниција-

тиве грађана.
- Ово је вриједан народ, јер су 
и протеклих година организова-
ли радне акције. То је најбољи 
начин да се људи организују и 
заједничким снагама ураде не-
што за своје село. Такве акције 
чишћења треба повећати у на-
редном периоду, а Град ће их 
подржати колико то буде могуће 
- навео је Павловић.
Уклоњени отпад одвезен је на 
депонију Курево. Одвоз је обез-
биједило предузеће “Комуналне 

услуге”. 
- Пружили смо им подршку тако 
што смо им обезбиједили ками-
он за одвоз прикупљеног отпада. 
За сваку је похвалу када грађани 
сами покрену овакве активности. 
Приједорско комунално преду-
зеће  подржаће сваку сличну ак-
цију у будућности, јер заједнич-
ки циљ нам је љепши и чистији 
Приједор - рекао је Грабеж.
По завршеном послу, Јелића-
ни су поручили да несавјесни 
појединци  у будућности обрате 

пажњу и да је штета да се ова-
ко лијепо село затрпа смећем. 
Сви воле да се диве природи, 
уживају у зеленилу и свјежем ва-
здуху, бистрим потоцима и рије-
кама. Али, да би се то остварило 
и како би будућа покољења мо-
гла да искусе све то, морамо већ 
данас престати да се понашамо 
као да имамо замјенску планету. 
Јер немамо.
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Ловци и мјештани на истом задатку 

Међународни дан вода, 22. 
март, у свијету се обиљежава 
од 1993. године, а ове године на 
тему “Шта нам вода значи”. За-
штита овог виталног ресурса је-
дан је од важних циљева, којем 

у приједорском 
“Водоводу”, по 

р и ј е ч и м а 
извршног 
д и р е к -
тора за 
технич-
ке по-
с л о в е 
Драгана 
Стаме-

нића, 
п о -

клањају дужну пажњу. И ове 
године радници овог предузећа 
су се окупили у традиционалној 
акцији сакупљања кабастог и 
другог отпада у зони непосред-
не заштите бунара ЕБ3 у Ту-
ковима, али посла за њих није 
било. 
- Намјера нам је била да при-
купимо кабасти и други отпад 
и одвеземо га на регионалну 
депонију Курево. Међутим, от-
пада ове године нема. Апели 
на свијест грађана да посвете 
већу пажњу адекватној бризи 
о извориштима питке воде су 
уродили плодом - рекао је Ста-
менић. 
Поводом Свјетског дана вода, 
грађанима ће, уз мартовске 
рачуне за утрошену воду, бити 
достављен годишњи билтен 
“Водовода” на ову тему. Тра-
диционалне активности с 
приједорским школама и на-
грађивање ликовних и ли-
терарних радова на тему 
значаја воде, овог пута су 

изостали због актуелне епиде-
миолошке ситуације. Климат-
ске промјене и загађење жи-
вотне средине широм свијета 
подстичу алармантне кризе с 

несташицом воде, а поплаве, 
суше и загађење воде додатно 
погоршавају већ деградирану 
вегетацију, тла, ријеке и језе-
ра. Небригом о екосистему, 

још више се умањује могућност 
осигурања питке воде за све 
људе, упозоравају у приједор-
ском “Водоводу” поводом Свјет-
ског дана вода. 

КВ

Приједорски “Водовод”: 
значај очувања изворишта питке воде 

Д. С.
Стаменић: 
циљ заштита виталног ресурса

ЈЕЛИЋАНИ У АКЦИЈИ ПРОЉЕТНОГ УРЕЂЕЊА СЕЛА
У Јелићкој је поново 
владала радна атмос-
фера. Наиме, мјештани 
овог села протеклог ви-
кенда обавили су акцију 
чишћења. Она је покре-
нута на иницијативу Ло-
вачке секције Јелићка 
која је дио Ловачког 
удружења „Срндаћ“ у 
Омарској

ЛАКШЕ ИМ БАЦИТИ 
СМЕЋЕ КРОЗ 

ПРОЗОР, 
НЕГО У КОНТЕЈНЕР

Уклоњене су двије 
дивље депоније, 
али је покупљено и 
смеће поред путева. 
Учесници акције по-
ручили су да им нај-
више боду очи они 
који пролазе кроз 
ово село, па кроз 
аутомобиле избаце 
смеће, а током во-
жње прођу поред не-
колико контејнера.

ПРИЈЕ ПОСЛИЈЕ

Ловци иницирали, а мјештани 
подржали акцију

Павловић и Грабеж 
посјетили вриједне Јелићане
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Чуваре Сане прве смо затекли 
на терену. Засукали су рукаве и 
уредили обалу Берека и парк у 
Старом Граду. 
- Овај пут смо се макнули са 
градског купалишта. Већина 
приједорске омладине на овом 
мјесту проводи своје слободно 
вријеме и жеља нам је да овај 
дио града средимо колико може-
мо. Ово је парк у близини ријеке 
Сане, у који још треба уложити 
да би био љепши - рекао је Ми-
лан Саџак, предсједник ове ом-
ладинске организације.
Акцији под називом “Чисто 
прољеће”, одазвали су се и мје-
штани Чиркин Поља. Упутилили 
су се према Пашинцу и уредили 
ово приједорско излетиште. 
- Желимо да поручимо нашим 
суграђанима да воде рачуна о 

томе гдје одлажу смеће, да то 
не раде у парковима и на изле-
тиштима, већ на за то предвиђе-
ним мјестима. Искрено се нада-
мо да ћемо у наредном периоду 
имати још више сличних акција, 
како бисмо пробудили свијест 
наших суграђана. Свједоци смо 
да у нашем граду има све више 
дивљих депонија, поготово у ру-
ралним подручјима - рекао је Да-
либор Кос. 
На популарном игралишту код 
старе плинаре затекли смо 
Уријаше различитих генерација. 
Не у игри, него у радној акцији.
- Редовно проводимо акције 
одржавања зелених површина у 
нашем насељу, као и овог игра-

лишта. Склањамо ситно смеће и 
трудимо се да зелене површине 
буду чисте, јер свакодневно се 
на овом мјесту окупљамо са на-
шом дјецом - истакао је Алексан-
дар Гајић. 
- Трудимо се да уредимо простор 
у којем живимо, али и покажемо 
младима колики је значај одржа-
вања јавних површина. Да схва-
те да су ове акције непотребне 
ако се одговорно односимо пре-
ма себи и  животној средини - до-
дао је Игор Кнегињић. 
Из Градске управе поручују да је 
циљ поменуте акције подизање 
еколошке свијести људи о здра-
вој и чистој околини. Најактив-
није очекују награде. 
- Намјера нам је да упозоримо 
грађане да не бацају смеће на 
мјестима гдје то није предвиђе-
но. Циљ нам је да покушамо 
смањити број дивљих депонија 
на подручју Приједора. Наше 
одјељење ће у наредном перио-
ду извршити евиденцију и одре-
дити начин чишћења дивљих 
депонија - рекао је Драгослав 
Кабић, вршилац дужности на-

челника Одјељења за саобраћај, 
комуналне послове, заштиту 
животне средине и имовинско-
стамбене послове.
Акцију “Чисто прољеће” подржа-

ли су Национални парк “Козара”, 
“Комуналне услуге”, “Водовод” и 
Шумско газдинство Приједор. 

ПРВИ ДАН ПРОЉЕЋА ПРИЈЕДОРЧАНИ ДОЧЕКАЛИ РАДНО 
Акцијом чишћења и уређења градске зоне, околних насеља и планине Козаре, у Приједору је 
обиљежен први дан прољећа и Свјетски дан шума, 20. и 21. март

М. Шодић 

Акција “Чувара Сане”

Уредили излетиште Пашинац

На терену млади и старији Уријаши

Шумари у акцији чишћења на Козари 

Учесници акције “Чисто прољеће” добили су захвалнице и 
саднице од Града Приједора. Драго им је, кажу, што је ова 
акција покренута у нашем граду, а све у циљу подизања 
еколошке свијести грађана, која је, како оцјењују, још увијек на 
ниском нивоу. 
- Видљив је напредак, али још није онако како треба да буде. 
Ми смо сређивали околину Берека и дивљу депонију у Горњој 
Драготињи. Много тога смо урадили - истакао је Милан Саџак, 
предсједник Омладинске организације “Чувари Сане”. 
- Ову акцију смо подржали и цијела Шумска управа изашла је 
да чисти излетишта. Извршили смо санацију дивље депоније 
на путном правцу Каран - рекао је Јован Лукић, управник 
Шумске управе Приједор.
Поменуту акцију по први пут је организовало Одјељење за 
саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине и 
имовинско-стамбене послове. Задовољни су одзивом грађана 
и удружења.
- Одзив је био одличан. Циљ је био да подигнемо свијест 
о заштити животне средине. Припремили смо и пригодне 
награде, које смо им подијелили - каже Драгослав Кабић, 
вршилац дужност начелника овог одјељења.
- Искрено, нисмо очекивали оволики одзив. Заиста сам 
поносан на све наше грађане који су дали свој допринос акцији, 
у којој је учествовао велики број младих људи, удружења и 
организација. Овим путем им се захваљујем на томе - поручио 
је градоначелник Далибор Павловић.
Из Градске управе поручено је да ће овакве акције бити 
организоване и убудуће.

Б. Д.

ЗАХВАЛНИЦЕ 
ЗА УЧЕСНИКЕ 

АКЦИЈЕ “ЧИСТО 
ПРОЉЕЋЕ”



ТуризамТуризам

Било би, додају, добро да се овај 
природни драгуљ обогати новим 
туристичким садржајима, како би 
привукао још већи број туриста.
- Сваки дан долазим на Козару. 
Веома је лијепа планина, али 
нема садржаја. Овдје само мо-
жете прошетати, а нема нечега 
што би задржало туристе и на 
што би утрошили новац - сматра 
Фикрет Бејзурић из Приједора.
- Садржаја недостаје, нарочито 
у љетном периоду. Потребна је 
још пјешачких и бициклистичких 
стаза - мишљења је Зорица Ан-
геловски.
Да су туристички потенцијали 
Козаре недовољно искориште-

ни, сматрају и надлежни. Ски-
стазе су уређене, али сезона 
скијања на овој планини кратко 
траје. Зато увелико размишљају 
о новим пројектима, како би обо-
гатили понуду Козаре.
- Планирамо уређење улазног 
пункта у Рајковићима, те степе-
ништа испод споменика и још 
неке пројекте, уколико их будемо 
могли финансирати из властитих 
средстава. Реновираћемо бунга-
лове. У плану нам је зиплајн у 
дужини од 1.400 метара и био 
би то најдужи зиплајн у Босни и 
Херцеговини. За то је потребно 
много средстава, али план је да 
их обезбиједимо путем једног 
пројекта - истакао је Божидар 
Николетић, вршилац дужности 
директора Националног парка 

“Козара”.
Мраковица је прије три године 
добила Авантура парк. Недав-
но је уређен 
и инфо-
центар. У 
плану су 
нове пје-
шаке и би-
циклистич-
ке стазе. 
- Пјешач-
ке стазе су 
о б и љ е ж е -
не. План 
нам је да 
правимо и 
и с то р и ј с к е 

стазе, гдје ће посјетиоци 
моћи да се 

упознају 
са историјским 

чињеницама. Имамо стазе које 

нас едукују о природи и биљном 
и животињском свијету на Коза-
ри. У плану је отварање бици-
клистичких стаза, као и увођење 
електричних бицикала - додао је 
Николетић.
Козара има веома мало смјеш-
тајних капацитета. Отежавајућа 
околност је то што је Хотел “Мо-
нумент”, од прошле године, за-
творен и у стечајном поступку. 
Ипак, упркос свим недостацима, 

Козара је и те како посјећена. 
Рекордна посјећеност забиље-
жена је прошле године, јер су 
путовања у друге земље била 
ограничена или готово немогућа. 

Стога је већина грађана Српске 
одмор проводила управо на овој 
планини. С обзиром да се опет 
суочавамо са затварањима и 
одређеним ограничењима, једи-
но што нам преостаје јесте од-
лазак у природу, а свјеж ваздух 
на Козари ипак је највећи потен-
цијал “крајишке љепотице.”

КОЗАРА - ПОТЕНЦИЈАЛА МНОГО, САДРЖАЈА МАЛО
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Козара: чувена по историјским догађајима из Другог свјетског рата, богата природним љепотама. Јединствена 
планина, не само у Босни и Херцеговини, већ и шире. Међутим, њени потенцијали су недовољно искориштени. 
Могућности је много, а садржаја веома мало. Овако Козару описују љубитељи природе, који кажу да сваки сло-
бодан тренутак користе за боравак на свјежем ваздуху

Козара је својеврсна ваздушна 
бања, јединствена по брзини реге-
нерације црвених крвних зрнаца. 
Ово је мјесто гдје можете, дишући 
пуним плућима, уживати у прелије-
пим амбијентима козарачких шума, 
бавећи се разним активностима. 
У народу је позната као „крајишка 
љепотица“ захваљујући својим гу-
стим комплексима листопадних и 
четинарских шума, пропланцима, 
бистрим потоцима те богатству 
флоре и фауне. Планинарење, 
бициклизам, спортско пењање и 
скијање чине боравак на Козари 
потпуним.

Б. Дакић

Симбол Козаре

Најављено реновирање степеница 

Садржаја има, али недовољно

Николетић: - У плану нови пројекти

Није извјесно 
поновно отварање хотела
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МозаикМозаик

Пред Окружним привред-
ним судом у Приједору 
одржано je рочиште ради 
утврђивања услова за от-
варање стечајног поступка 
у приједорском Рибњаку 
“Саничани”. 
“Суд ће у законском року 
одлучити о приједлогу за 
отварање стечајног по-
ступка над овим правним 
субјектом”, речено је Срни 
у овом суду.
Правобранилаштво Репу-
блике Српске поднијело 
је приједлог за отварање 

стечајног поступка у овом 
акционарском друштву 
17. јула прошле године, а 
Окружни суд у Приједору 
11. септембра покренуо 
је претходни поступак за 
утврђивање услова за 
отварање стечајног по-
ступка. За привременог 
стечајног управника име-
нован је Мирко Марче-
та из Козарске Дубице и 
одређене су мјере ради 
обезбјеђења имовине 
којима се забрањује сте-
чајном дужнику да без 

сагласности привременог 
стечајног управника рас-
полаже покретном и непо-
кретном имовином, новча-
ним средствима и правима 
стечајног дужника. На ово 
рјешење Окружног при-
вредног суда у Приједору 
жалио се већински влас-
ник Рибњака “Саничани” 
Радојица Ратковац и жал-
ба је одбијена. 

СРНА

КВ

Удружење грађана ‘’ДОН’’ 
Приједор најавило је ре-
ализацију пројекта ‘’По-
бољшање политичког 
и грађанског лидерства 
младих у Приједору’’  у 
сарадњи са БХРИ-ом и 
ИОМ уз подршку УСАИД-
а. Учесници овог пројекта 
су млади представници 
политичких партија и Ом-
ладинског савјета Прије-
дор. Млади ће, у периоду 
од четири мјесеца, јача-
ти своје капацитете кроз 
едукативне радионице на 
теме надлежности једини-
ца локалне самоуправе, 
приоритети омладинској 
политици, као и промоција 

друштвених мрежа у сврху 
кампање заговарања за 
унапређење младих, иста-
кла је Муриса Марић, из-
вршни директор УГ ‘’ДОН’’.
- Млади ће бирати шта су 
то реални приоритети на 
којима се може радити и 
који могу бити имплемен-
тирани од стране пред-
ставника младих из по-
литичких партија и нашег 
Омладинског савјета. Про-
мовишемо и заједничку са-
радњу између младих који 
су се одлучили да буду 
дио политичких партија и 
младих који промовишу 
грађански активизам. Ту је 
и кампања са предсједни-

ком Скупштине и градона-
челником, са одборници-
ма и са свима онима који 
су важни доносиоци одлу-
ка у нашем граду - навела 
је Марићева.
Пројекат има за циљ да 
кроз едукативне модуле 
и заговарачке кампање 
ојача капацитете младих 
представника политичких 
партија и Омладинског 
савјета са подручја гра-
да Приједора у сврху по-
већања укључености мла-
дих и грађана у процесу 
доношења одлука. 

Без обзира на пандемију, 
Удружење пензионера 
града Приједора реализо-
вало је план рада. Успјели 
су то, кажу, захваљујући 
подршци градске админи-
страције, која је најавила 
да ће им, и ове године,  
помоћи у њиховим плано-
вима. Предсједник Удру-
жења пензионера гра-
да Приједора Слободан 
Брдар подсјетио је да је 
прошле године, поштујући 

све епидемиолошке мјере, 
на бањско-климатско лије-
чење упућено 357 пензио-
нера овог удружења. 
- Користили смо и вауче-
ре које је дала Влада РС 
и упутили 550 наших пен-
зионера у Бању “Врућицу” 
гдје су наши чланови ис-
користили три бесплатна 
пансиона уз доплату од 60 
марака - рекао је Брдар. 
Брдар додаје да је прош-
ле године преминуло 700 

чланова овог удружења. 
Средствима од чланарине 
и уз помоћ Градске управе, 
њиховим породицама ис-
плаћено је укупно 350.000 
КМ за трошкове сахране. 
- То не бисмо могли 
урадити да нам није 
Градске управе којој се 
захваљујем, посебно мла-
дом руководству које је 
препознало све проблеме 
са којима се Удружење 
сусреће. Морам да подсје-
тим да су и  раније учест-
вовали у доношењу врло 
позитивних ствари када 
је у питању Удружење 
пензионера Приједора. 
Градоначелник цијени ову 
категорију људи - навео је 
Брдар.
Он је још једном апело-
вао на све пензионере да 
се пријаве за вакцинацију 
против вируса корона, јер 
је то, како каже, тренутно 
једини сигуран начин да 
се избјегне зараза кови-
дом-19 који је и те како 
опасан за старију попула-
цију. 

Удружење пензионера Приједор

РЕАЛИЗОВАЛИ СВЕ 
ПЛАНОВЕ ЗАХВАЉУЈУЋИ 

ПОДРШЦИ ГРАДА

Црвени крст Републике 
Српске расписао је на-
градни конкурс за израду 
ликовних и литерарних ра-
дова ученика основних, те 
литерарних радова учени-
ка средњих школа о теми 
“У времену дистанцирања 
сачувајмо хуманост”. Кон-
курс се расписује поводом 
Недјеље Црвеног крста и 
Црвеног полумјесеца, који 
траје од 8. до 15. маја, а 
радови требају бити до-
стављени општинским и 
градским организацијама 
Црвеног крста најкасније 
до 20. априла. На конкурс 
радове могу пријавити 
сви ученици основних и 
средњих школа из Репу-
блике Српске који то желе, 

а један ученик може учест-
вовати само са једним ра-
дом. У литерарним радо-
вима у наслову је потребно 
назначити назив теме. Оп-
штинске и градске органи-
зације Црвеног крста ће 
одабрати по три ликовна 
и три литерарна рада уче-
ника основних школа и три 
литерарна рада ученика 
средњих школа и послати 
их секретарима Коорди-
национог одбора Црвеног 
крста /КОЦК/ најкасније до 
26. априла. Координацио-
ни одбори Црвеног крста 
бирају по три најбоља ли-
ковна и литерарна рада 
основаца и три литерар-
на рада средњошколаца 
и шаљу их у Црвени крст 

Републике Српске. Радови 
треба да стигну у Црвени 
крст Републике Српске 
најкасније до 2. маја, гдје 
ће их оцијенити стручни 
жири. На сваком раду тре-
ба да стоје основни пода-
ци о ученику - име и пре-
зиме, разред и одјељење, 
школа и мјесто, име пред-
метног наставника. Биће 
награђена по три нају-
спјешнија ликовна и лите-
рарна рада основаца и три 
најуспјешнија литерарна 
рада средњошколаца. За 
освојено прво мјесто пред-
виђена је награда 150 КМ, 
за друго 100 КМ и за ос-
војено треће мјесто 80 КМ.

СРНА

ОДРЖАНО РОЧИШТЕ 
О СТЕЧАЈУ 

У РИБЊАКУ “САНИЧАНИ”

‘’ДОН’’: ПОБОЉШАЊЕ 
ПОЛИТИЧКОГ И ГРАЂАНСКОГ 

ЛИДЕРСТВА МЛАДИХ У ПРИЈЕДОРУ

Муриса Марић: млади ће бирати реалне приоритете

НАГРАДНИ КОНКУРС 
НА ТЕМУ “У ВРЕМЕНУ 

ДИСТАНЦИРАЊА 
САЧУВАЈМО ХУМАНОСТ”

П. Ш.
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ЗдрављеЗдравље

Ако вам родитељи упорно го-
воре и дају до знања “да нисте 
довољно добри”, ваш би жи-
вот могао наликовати правом 
затвору. Такав однос током 
дјетињства увелико утиче 
и на ваш живот у одраслој 

доби. Могли бисте се борити 
са мањком самопоуздања и 
превеликом самокритичношћу. 
Бриџит Сајд је издвојио неко-
лико начина на које можете 
помоћи самима себи да преуз-
мете контролу над властитим 
животом те се суочите са ток-
сичним родитељима.

Престаните се трудити 
угодити им: 
Ако сте одрасла особа и не 
свиђа вам се оно што су ваши 
родитељи замислили за вас, 
не морате их послушати. Умје-
сто тога, потрудите се угодити 
самима себи, а не њима, јер је 
потпуно у реду себе ставити 
на прво мјесто.

Изградите властите 
ставове: 
Живот са токсичним роди-
тељима понекад доведе до 
тога да више ни сами не знате 
како се осјећате ни шта мисли-
те. Лако је изгубити се у свему 
кад вас туђи глас надгласа. 
Ако не мислите да сте спрем-
ни јасно и гласно рећи роди-
тељима шта мислите, вјежбај-
те то са неком другом блиском 
особом, попут пријатеља. 

Престаните се 
критиковати: 
Ако су вас у дјетињству зло-
стављали, игнорисали или 
(пре)често критиковали, вје-
роватно сте навикли на то 
да и сами према себи будете 
превише критични. Умјесто 
да се увјеравате како никада 
нећете бити довољно добри 
или бољи од других, схватите 
да свако има свој пут те да је 
свако једнако вриједан.

Поставите границе: 
Кад поставите јасне границе, 
то ће ограничити начин на који 
се други људи понашају према 
вама. У овом случају овај по-
тез ствара физички и емотив-
ни простор између ваших ро-
дитеља и вас којег, вјероватно, 

није било док сте били дијете. 
Унапријед размислите постоји 
ли нешто што не желите по-
дијелити са њима. На примјер, 
реците им да не волите њи-
хове изненадне посјете те да 
ћете им одговорити на поруке 
и телефонске позиве кад буде-
те имали времена те када бу-
дете спремни. 

Избјегавајте токсичне 
људе: 
Одрастање са токсичним ро-
дитељима вјероватно значи 
да нисте доживјели уобичајену 
бригу, топлину и љубав. Нажа-
лост, често људи и у одраслој 
доби несвјесно траже друштво 
људи који дијеле исте особине 
као и њихови родитељи. Но, 
и други токсични људи могу 
имати исти негативан утицај на 
ваш живот, па ни у њима неће-
те пронаћи топлину, љубав и 
бригу која вам је недостајала у 
дјетињству. 

Схватите да је поне-
кад у реду одустати: 
Одустајање се може чинити 
најтежим потезом. Чак и ако 
токсични људи не заслужују 
сву пажњу коју добијају, у на-
шој је природи настојање да 
се повежемо. Но, ваш однос 
са токсичним родитељима није 
ваша кривица. Заузмите се 
за себе и, ако је то потребно, 
удаљите се.

Не морате све 
подијелити са њима: 
Не морате баш све дијелити са 
родитељима. Поготово ако вас 
критикују, оговарају и дијеле 
ваше приватне ствари те про-
блеме без вашег допуштења.
 
Бирајте мјесто 
сусрета: 
Токсични родитељи се нај-
сигурније осјећају у вашем 
породичном дому, јер је то 
мјесто на којем имају потпуну 
контролу над вама. То им даје 
моћ да управљају вама. Зато, 
сљедећи пут када се пожелите 
дружити са родитељима, ода-
берите јавно мјесто окружено 
другим људима. 

(Index.hr)

Неке намирнице могу подићи ниво енергије боље од кофеина, а спадају у групу угљених хи-
драта, богате су влакнима и спорије се пробављају па тако осигуравају непрекидан ток 
енергије! Ове четири намирнице помажу да одржимо 
енергију током дана…

Кокице: 
Кокице имају мало калорија, масти, шећера и на-
трија. Добар су антиоксиданс и могу задовољити по-
требу за енергијом. 
Кикирики путер: 
Ако вам недостаје енергије, кикирики путер је идеална 
намирница за вас. Кикирики путер добар је извор протеина 
и влакана. Не мијења ниво шећера у крви и савршен је за 
мршање. 
Банане: 
Банане обилују калијумом те помажу у одржавању потребне енергије. 
Ако се и у вашем плану исхране налази ово укусно и здраво воће, обогатили 
сте свој јеловник намирницом која садржи пуно храњивих твари потребних за нормално функционисање 
организма. 
Батат: 
Батат или слатки кромпир конзумира се широм свијета. Богат је влакнима и витамином А и Ц те магне-
зијумом и жељезом, као и калијумом. 

Ljepota&zdravlje.ba

Осам начина да 
се опоравите од 

живота са токсичним 
родитељима

Ако ви и ваш партнер спавате у 
одвојеним креветима, то не мора 
лоше да утиче на ваш емотивни 
однос. Показали су то резулта-
ти једне анкете, а чак 35 одсто 
Американаца је од појаве виру-
са корона усвојило ово “прави-
ло”. Британски стручњак за спа-
вање, Софи Босток, увјерава да 
спавање у одвојеним собама не 
убија интимност и љубав, већ 
може бити корисно за везу, а по-
бољшава и квалитет сна. 
“Када спавате сами, мање ћете 
се окретати и будити током ноћи. 
Мада многи мисле да је немогуће 
ојачати однос, то је, заправо, ко-
рисно. Квалитет сна и односа су 
уско повезани. Парови који до-
бро спавају рјеђе се свађају, док 
мањак сна отвара могућности за 
расправу. Од почетка пандемије 
већина парова је провела много 
времена заједно, више него икад 
прије, па је зато спавање у раз-

личитим собама одлично за од-
нос”, рекла је она.
Ако нису обје стране за ову оп-
цију, партнери морају отворено 
да разговарају и нађу компро-

мис, рецимо, да викендом спа-
вају у истом кревету.

(Novosti.rs)

Већина људи користи маслиново 
уље за кување и салате, али за-
право ћете, уколико га пијете, од 
њега имати максималну корист. 
Оно је познато по својим пози-
тивним ефектима на срце, али 
чуда која може учинити за ваше 
тијело то у великој мери прева-
зилазе.

Трансформише кожу: 
Смањује црвенило и оток, а 
ваше лице може дуже бити без 
бора. Маслиново уље има моћна 

антибактеријска својства и служи 
као природно средство за дезин-
фекцију.

Може вам помоћи да 
смршате: 
Многа истраживања су показала 
да држање медитеранске дијете 
богате маслиновим уљем пози-
тивно утиче на тјелесну тежину. 

Добро је за мозак:
 Људи који редовно једу масли-
ново уље имају боље памћење 

од оних чија исхрана укључује 
мале количине масноћа.

Јача кости: 
Елементи који у траговима има 
у маслиновом уљу могу помоћи 
људима који пате од реуматоид-
ног артритиса. Они дјелују боље 
у комбинацији са рибљим уљем, 
богатим извором омега-3 масних 
киселина. 

Смањује упале: 
Обогаћивање исхране маслино-
вим уљем и другом храном бога-
том омега-3 масним киселинама 
смањује упале у тијелу. 

Одлично је за цријева: 
Доказано је да се маслиново 
уље бори против штетних бакте-
рија, од којих су неке отпорне на 
антибиотике. маслине, уље

Регулише шећер у крви: 
Екстрадјевичанско маслиново 
уље могло би бити тајно оружје 
за смањење глукозе у крви. Шти-
ти организам од дијабетеса типа 
2 и може смањити ризик да се 
та болест развије за више од 40 
одсто.

Stil.kurir.rs

Одвојено спавање побољшава брак?

Намирнице које ће помоћи да 
одржите енергију цијелог дана

Седам разлога да ујутру узмете кашику 
маслиновог уља на празан стомак!
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СпортСпорт

Дерби 18. кола м:тел Прве 
лиге Републике Српске, 
али и комплетног првен-
ства, припао је “Рудар 
Приједору”, који је након 
преокрета у другом полув-
ремену савладао “Звијезду 
09”. Иако су гости из Етно-
села Станишићи имали 
предност након првих 45 
минута, Приједорчани су 
фуриозном игром у на-
ставку стигли до преокре-
та и великог тријумфа, те 
сада имају шест бодова 
више у односу на најбли-
жег пратиоца, али и бољи 
међусобни скор (јесенас 
у Угљевику славили 1:0). 
Водећи тим првенства 
био је нешто конкретнији 
у првих 45 минута, али 
гости су први стигли до 
гола. У 38. минуту Сврака 
је упутио центаршут, лопта 
је прелетјела Јакуповића, 
који је у опасној зони сру-
шио Благојевића. Дефан-
зивац “рудара” зарадио 
је јавну опомену, прекид 
је потрајао пар минута, 
а онда је Тојчић сјајно из 
слободног ударца погодио 
саме рашље за вођство 

гостију. Претходно су у 5. 
и 22. минуту гостујућем 
чувару мреже Манојло-
вићу запријетили Иветић 
и Сантос, а онда у самом 
финишу и Радуловић, али 
се мрежа семберског тима 
није затресла. Офанзивно 
су у наставак ушли до-
маћи, а труд се исплатио 
већ за 15-ак минута, када 
су стигли до потпуног пре-
окрета. Прво је Јакуповић 
у 49. минуту погодио иско-
са са десне стране, да би 
се у 61. минуту Стјепано-
вић одлично снашао, пре-
варио Манојловића и не-
како угурао лопту у мрежу 
противника. Велику шансу 
за трећи погодак имао је 
Сантос Родригез у 63. ми-
нуту, али је статива била 
савезник гостију. Стјепа-
новић је у 86. минуту имао 
прилику да ријеши све ди-
леме и право је чудо како 
није стигао до свог другог, 
а за Приједорчане трећег 
гола. Остао је сам пред 
Благојевићем, одлучио да 
га дрибла, потом је отишао 
превише удесно, реаго-
вала је одбрана “Звијезде 

09” и онемогућила му да 
се нађе у повољној ситу-
ацији, након чега је играч 
“Рудар Приједора” шути-
рао високо преко гола. До 
краја сусрета резултат се 
није мијењао, иако су до-
маћи били ближи новом 
поготку, док су гости из 
Семберије тек у финишу 
покушали доћи до бода, 
али у томе нису успјели. 
По свему приказаном, за-
служена побједа “рудара”, 
који су направили крупан 
корак ка шампионској ти-
тули и повратку у м:тел 
Премијер лигу БиХ.
“РУДАР ПРИЈЕДОР”: Топо-
ловић, Круз, Пекија, Сан-
тос, Куленовић, Буразор, 
Радуловић, Стјепановић, 
Иветић, Јакуповић, Мар-
мат. Тренер: Борис Савић.
“ЗВИЈЕЗДА 09”: Манојло-
вић, Беширевић, Јокић, 
Стјепановић, Благојевић, 
Хасанхоџић, Тојчић, Ста-
нишић, Сврака, Николић, 
Милошевић. Тренер: Мла-
ден Обреновић.

Текст: Мондо
Фото: Инфо Приједор

“РУДАРИ” УГАСИЛИ 
“ЗВИЈЕЗДУ” У ПРИЈЕДОРУ 

Првотимац “Рудар Прије-
дора” Александар Радуло-
вић сматра да је његова 
екипа послије побједе у 
дербију 18. кола Прве 
лиге Републике Српске 
против “Звијезде 09” (2:1) 
направила велики корак 
ка освајању првог мјеста, 
али да још ништа није го-
тово, јер пред њима је још 
12 утакмица. У сусрету 
против тима из етно-села 
Станишићи Приједорчани-
ма није ишло баш како су 
планирали, јер су гости по-
слије неколико промаше-
них шанси домаћина у фи-
нишу првог дијела сусрета 
дошли до предности.
- Били смо бољи у свим 
сегментима. У првом дије-
лу сусрета смо домини-
рали, али неколико про-
машених шанси нам се 
осветило у финишу првог 
дијела, када је фудбалер 
“Звијезде 09” Кристијан 
Тојчић постигао ријетко 
виђен гол из слободног 
ударца. Била је то права 
мајсторија. Међутим, у 
наставку смо веома брзо 
изједначили, а потом сти-
гли до предности, коју смо 
зналачки сачували. Да смо 
били мало присебнији, по-
бједа је могла бити далеко 
убједљивија. Ипак, и овако 
је добро, јер сада бјежимо 
великих шест бодова, али 
опуштања и даље не смије 
бити - нагласио је Радуло-
вић.

У зимском прелазном року 
дошао је у редове Прије-
дорчана.
- Брзо сам се уклопио, 
јер сам једно вријеме био 
саиграч са Перицом Иве-
тићем у “Борцу”, али и 
са помоћним тренером 
Марком Тешићем у Лакта-
шима. Уз то Тешић је био 
помоћни тренер док сам 
био у “Борцу” и док је кор-
милар Вуле Тривуновић. 
Све у свему дошао сам у 
здраву средину, гдје се ве-
ома добро ради, а млади 
стручњак на клупи Борис 
Савић је право освјежење 
у овом послу. У његовом 
раду има доста новина, 

али сам се на њих веома 
брзо навикао - наставио је 
Радуловић.
Прољећни старт није био 
по вољи “рудара”.
- Неочекивано смо пора-
жени од “Жељезничар 
Спорт тима”, али смо се 
брзо вратили побједом 
над “Сутјеском” у Фочи и 
сада овом у дербију. Вје-
рујем да неће бити више 
киксева и да ће се наредне 
сезоне у Приједору и игра-
ти премијерлигашки фуд-
бал - додао је Радуловић.

Текст: “Глас Српске”
Фото Инфо-Приједор

Играч “Рудара” Александар Радуловић: 
БИЛИ СМО БОЉИ 

У СВИМ СЕГМЕНТИМА

Протекле суботе у Лукав-
цу је одржано Првенство 
БиХ у џудоу за сениоре. 
Град Приједор је пред-
стављала Барбара Чикић, 
чланица Џудо клуба “При-
једор”, коју је на државно 
такмичење водио тренер 
Раденко Мариновић. Она 
је на првенству имала че-
тири јаке борбе, а све их је 
ријешила у своју корист и 
постала најбоља сениорка 
БиХ у категорији до 78 кг. 
Барбара се, у договору са 
својим тренером, “спусти-
ла” у нижу категорију и за 
два мјесеца је скинула чак 

20 килограма.
- Због корона вируса ни-
смо имали добре услове 
за тренинг у протеклом 
периоду у Приједору, јер 
нисмо могли користити 
школску салу у којој иначе 
тренирамо. Зато смо били 
присиљени да вјежбамо на 
стадиону, у природи, без 
струњача и свега што је 
неопходно за џудо, а успут 
још и скидати килограме. 
Прорадио је својеврстан 
инат код наше чланице и 
успјели смо у нашој намје-
ри “спуштања” у нижу ка-
тегорију и освајања шам-

пионске титуле - рекао је 
Мариновић.
Чикићка је у 1. колу побије-
дила представницу “Срп-
ског сокола” из Зворника, 
у четвртфиналу представ-
ницу “Фамоса” из Источног 
Сарајева, потом у полуфи-
налу домаћу такмичарку 
из Лукавца те у финалу 
џудисткињу “Неретве” из 
Мостара.
- Овом титулом Барба-
ра Чикић се пласирала 
на Европско првенство у 
Португалу и на Свјетско 
првенство које се одржава 
у Будимпешти крајем јуна. 
То је велика ствар за наш 
клуб и за сам Приједор. 
Надамо се да ћемо имати 
помоћ Града и градона-
челника Далибора Павло-
вића. Очекујемо да ће овај 
резултат бити адекватно 
испраћен и подржан, јер 
без подршке Града, мале 
су шансе да одемо на ова 
првенства на којима ћемо 
бити амбасадори Приједо-
ра - истакао је Барбарин 
тренер Раденко Марино-
вић.
Он је додао да се са при-
премама за ова важна так-
мичења почиње већ идуће 
седмице.

Текст  www.prijedordanas.com
Фото Џудо клуб Приједор

Чланица Џудо клуба “Приједор” 
Барбара Чикић освојила титулу 

сениорског шампиона БиХРукометаши “Приједора” 
у дербију кола бољи од 

“Дрине” резултатом 31:26

У дерби сусрету 13. кола 
Прве лиге Републике Ср-
пске, рукометаши “Прије-
дора” сасвим заслужено 
су савладали екипу “Дри-
не” из Зворника резулта-
том 31:26 (15:9). Након 
неколико уводних минута 
и неријешеног резултата 
2:2, домаћи полако стичу 
предност. Серијом 5:0 у 
17. минути Приједорчани 
имају +6(10:4). У тим тре-
нуцима Топић сјајно бра-
ни, а Поповић и Дугајлић 
постижу голове у нападу. 
До максималне предности 
14:6 изабраници тренера 
Миљуша стижу у 23. мину-
ти, али гости до краја првог 

дијела игре смањују на 
15:9. Одличан је у првом 
дијелу био Сабљић на голу 
Зворничана. Домаћи су 
расположени и на почетку 
наставка, па у 44. минути 
долазе до највеће предно-
сти 22:13. Играчи “Дрине” 
се не предају па до краја 
меча успијевају пораз да 
учине подношљивијим за 
коначних 31:26. Осим од-
личног Топића на голу са 15 
одбрана, код “Приједора” 
треба истаћи Поповића са 
7 те капитена Благојевића 
и Дугајлића са 6 голова. У 
редовима гостујуће екипе 
Сабљић има 14 одбрана, 
Тешановић је постигао 8, 

а Кисић 7 погодака. Осмом 
побједом у сезони, Прије-
дорчани остају на трећем 
мјесту са 17 бодова, коли-
ко има и другопласирана 
“Херцеговина”, док водеће 
“Јединство 2015” на челу 
табеле има 20 бодова. На-
редна два кола могу у пот-
пуности одредити даљи 
ток првенства, с обзиром 
да су испред ОРК “Прије-
дор” два нова дербија и то 
са водећим екипама. Сље-
дећег викенда изабраници 
тренера Миљуша гостују у 
Невесињу, а потом доче-
кују Брчаке.

Текст и фото 
www.prijedordanas.com
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САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Пореска управа Републике Српске позива пореске 
обвезнике-власнике непокретности

Пријавите се за доставу рачуна за
порез на непокретности на мејл адресу

 Пореска управа Републике Српске позива пореске обвезнике-власнике 
непокретности да искористе могућност достављања пореских рачуна за порез 
на непокретности на адресу електронске поште и тако једноставније и брже из-
вршавају своје обавезе.
 Да би остварили ту могућност, порески обвезници-власници непокрет-
ности треба да попуне и потпишу образац сагласности за достављање пореских 
аката и доставе га Пореској управи РС. Образац сагласности и стручно упутство за 
давање сагласности за достављање пореских аката електронском поштом поставље-
ни су на интернет страници Пореске управе РС, у секцији Непокретности. Како 
би пореским обвезницима-власницима непокретности додатно олакшали могућ-
ност пријаве за доставу рачуна на мејл адресу, Пореска управа РС ће по један 
примјерак сагласности послати заједно са пореским рачуном за порез на непо-
кретности за 2021. годину, чија дистрибуција почиње крајем марта.
 Процедура је веома једноставна, порески обвезник-власник непокрет-
ности треба да попуни образац сагласности, наведе своју мејл адресу и да лич-
но или поштом достави попуњен и потписан образац надлежној подручној једи-
ници Пореске управе РС. Они који се одлуче за ову услугу по добијању пореског 
рачуна на мејл адресу имају обавезу да са свог мејла потврде пријем и ту се 
завршава комплетна процедура.
 Ова услуга Пореске управе је наставак активности на поједностављењу 
процедура и дигитализацији процеса у овој институцији, са циљем да порески 
обвезници на лакши, бржи, једноставнији и јефтинији начин извршавају своје 
пореске обавезе, односно да Пореска управа РС буде јоше ефикаснији сервис 
грађана. Ова могућност је посебно корисна за пореске обвезнике-власнике не-
покретности из Републике Српске, који живе или раде у иностранству, а који од 
сада своје пореске рачуне могу добијати на мејл адресу, те правовремено изми-
рити своје обавезе и на тај начин избјећи евентуалне санкције. Поред тога, при-
хватање оваквог вида комуникације са Пореском управом РС је посебно важно 
у условима пандемије корона вируса, када се препоручује избјегавање физичког 
контакта људи.

С поштовањем,
ДИРЕКТОР 

ГОРАН МАРИЧИЋ

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!!!

РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ПОРЕСКА УПРАВА
Трг Републике Српске бр. 8, 78000 Бања Лука  - тел./факс: 051/332-300; 332-336,

www.poreskaupravars.org;  e-mail: kontakt@poreskaupravars.org

Дана 27.03.2021. навршава се 40 тужних 
дана од смрти нашег драгог супруга, оца 
и деде

МИЛЕНКА ГОРОНИЋА - 
БАТЕ

(1957 - 2021)

Сваки дан нам све више недостајеш. 
Увијек си у нашим мислима и срцима.

Твоји најмилији: супруга Бора, кћерка Жељка, зет Бојан, унука 
Емануела и унук Виктор 14965

Дана 27.03.2021. 
навршава се 40 тужних 

дана од смрти нашег 
драгог дјевера, стрица 

и деде

МИЛЕНКА 
ГОРОНИЋА - 

БАТЕ
(1957 - 2021)

С љубављу и поштовањем, снаха Здравка са 
породицом

14965

Дана 27.03.2021. 
навршава се 40 тужних 

дана од смрти нашег 
драгог комшије

МИЛЕНКА 
ГОРОНИЋА - 

БАТЕ
(1957 - 2021)

С поштовањем, твоје комшије Деспотовићи

14965

Друже Гускић Ратко,
сретан Ти 86. рођендан 28.3.1936.

Твој друг, Двојник

14962

- Издајем 
п о в о љ н о 
намјештену 
гарсоњеру. 
За све оста-
ле инфор-
мације на-
зовите број 
065/875-428

Дана 27.03.2021. 
навршава се шест 
мјесеци од смрти 

вољеног оца

МИЛАНА 
КНЕЖЕВИЋА

Драги тата, нета те анђели чувају на небу, а ја 
ћу у срцу и мислима док живим.
Твоја кћерка Стојанка, зет Миро, унуке 
Габријела и Мирела

14961

Дана 31.03.2021. 
навршава се петнаест 
година од смрти нашег 

вољеног

ВУКАШИНА 
ГАВРАНОВИЋА

Супруга Душанка, 
син Младен и кћерка 

Младена с породицама
14960

Дана 27.03.2021. године 
навршава се пола године од 

смрти мога тате

МИЛАНА МИЋЕ 
КНЕЖЕВИЋА

Нека те анђели чувају, а 
ја ћу у срцу заувијек да те 
носим и волим. Твоја кћерка 
Миланка са породицом

14961

Дана 27.03.2021. године 
навршава се пола године од 

смрти мога супруга

МИЛАНА МИЋЕ 
КНЕЖЕВИЋА

Вријеме пролази, туга и 
бол за тобом остају. Са 
љубављу и поносом,  чувам 
успомену на тебе.Твоја 
супруга Милена 14961
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Читуље Читуље

Увијек ћете бити у нашим срцима.
Секана и Ана

Тужно сјећање

НИНОСЛАВ

14955

ВАСКРСИЈА

С тугом и поштовањем.
Породица Вујић

Тужно сјећање

НИНОСЛАВ

14955

ВАСКРСИЈА

Дана 1. априла 2021. навршава се година 
дана откад се у вјечност преселио мој 
друг и искрени пријатељ

НИНОСЛАВ МАРИЋ НИНО
(1968 - 2020)

Драги друже, док сам жив, носићу те у свом срцу и по добру 
памтити.

Твој Дама са породицом 14963

Дана 17.03.2021. у 82. години живота 
преминула је наша драга

НЕЂЕЉКА (Душан) 
МРШИЋ

(1939 - 2021)
Живјећеш вјечно у нашим срцима.
Ожалошћени: супруг Алекса, син 
Богдан и снаха Весна, унуци Немања 
и Бојан и снаха Невена

14959

Дана 19.03.2021. године у 75. години 
живота преминуо је наш вољени

БОШКО ТИМАРАЦ
(1946 - 2021)
С поштовањем,

Супруга Борка, син Далибор, кћерка 
Борјана, снаха Дарја, зет Небојша,
унучад: Милица, Софија и Стефан

14964

Посљедњи поздрав 
брату и ујаку

БОШКУ ТИМАРЦУ

Од сестре Десе, Цаце, 
Нуне и Боде

14964

Дана 17.03.2021. 
године престало је да 
куца срце нашег брата

МИЛАН СЈАМРО
(1960 - 2021)

Туга и бол не могу те вратити, али сјећање на 
тебе ће вјечно трајати.
Твоје сестре Добрила и Милкица са дјецом

14953

Дана 29.03.2021. 
навршава се осам 

година од смрти нашег 
вољеног

ДАРКА ОДИЦКОГ
Недостајеш...
Кћерке Анђела и Калина, 
супруга Младена

14960

ДАРКО ОДИЦКИ
(29.3.2013 - 29.3.2021)

Постоји љубав коју смрт не прекида и туга 
коју вријеме не лијечи.
Воли те твоја Дренчи и брат Дражен са 
породицом

14958

Дана 18.03.2021. 
преминула је наша 

душа и љепота, 
отишла код анђела

ДУБРАВКА 
ЈАЊАТОВИЋ

(27.05.1975 - 18.3.2021)

Ожалошћена породица: браћа Радован, 
Владо, Драган, Данко, сестра Нада и снахе

14951

ДУБРАВКА 
ЈАЊАТОВИЋ

Нека је чувају анђели. Почивај у миру, хвала 
за твоју доброту.
Ожалошћени брат Владо и снаха Јасминка

14951

Дана 18.03.2021. 
престало је да куца срце 
наше сестре у 45. години

ДУБРАВКА 
ЈАЊАТОВИЋ
Ожалошћени: брат 

Драган, Гога и Бојана

14952

Навршава се тужна година дана од смрти наших вољених

Нека вас анђели чувају, а ми ћемо у срцима заувијек да вас 
носимо и волимо.

Ваши: Ирена, Мирослав, Милка, Санела и Саша
14954

НИНОСЛАВ МАРИЋ
(01.04.2020 - 2021)

ВАСКРСИЈА МАРИЋ
(05.04.2020 - 2021)

Тужно сјећање на драге кумове

НИНО

Са љубављу и поштовањем.
Цеца

14957

БАЈА

Тужно сјећање

НИНО

Чуваћемо вас од заборава.
Породица Кондић: Мићо, Мира и Ивана

14956

БАЈА

Посљедњи поздрав 
драгој тетки

НЕЂЕЉКИ 
МРШИЋ

Чуваћемо те у лијепим успоменама.

Слада, Драгана и Тихомир

25/21
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МУРАЛ ПОСВЕЋЕН ГИМНАЗИЈАЛЦИМА 

Ни пандемија, ни земљотрес 
нису спријечили ову талентовану 
ученицу да заврши осликавање 
мурала. Посебно јој је драго што 
је имала част да остави трајну 
биљешку своје генерације у овој 
школи.
- Осликавање зидова у нашој 
школи заправо је био приједлог 
професора ликовног. Мени се то 
свидјело и убрзо смо кренули са 
реализацијом. Било је прекида, 
због свих проблема који су нас 
задесили, али на сву срећу, уз 
помоћ другара завршила сам му-
рал. Као што видите, посвећен је 
свим гимназијалцима - поручила 

је Амила.
Таленат ученика не смије бити 
запостављен у временима пан-
демије, тврди Милица Ђерић, 
професор ликовне културе, а 
ово је један од начина да покажу 
шта знају и умију.
- Јако сам задовољна зато што је 
ријеч о ученици која има изван-
редан цртеж и која свој таленат 

не треба да спутава. Осликала је 
мурал на великој површини, што 
је за сваку похвалу. Ово треба да 
буде нешто што ће подстакнути 
остале ученике да раде и да свој 
рад и труд покажу на било који 
начин - додала је она.
И ту није крај. Ђерићева и њени 
ученици биће упорни да остваре 
још неке идеје, које су због пан-
демије остале “на чекању”. 

Гимназија “Све-
ти Сава” добила је 
први мурал, дјело 
Амиле Диздаревић, 
ученице ове школе. 
Како истиче ова мла-
да Приједорчанка, 
муралом је жељела 
приказати свестра-
ност гимназијалаца

- Имамо велику подршку директора Школе 
Вељка Јањетовића, који нам је изашао у су-
срет при осликавању овог мурала и за оста-
ле активности. Мораћемо наћи начин да 
наставимо са радом, када су ваннаставне 
активности у питању, јер ученици не могу 
да чекају - истакла је Ђерићева. 

- Када сам била 
мала, умјесто иг-
рачкама, занимала 
сам се оловком и 
папиром. Тако је и 
данас, сликарство 
ми је велика љубав 
- признаје Амила.

Мурал краси хол приједорске гимназије


