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- Скупштина је усвојила и Одлуку 
о извршењу буџета за 2021. годи-
ну и Одјељење за финансије ће 

прати -

ти реализацију, односно пратиће-
мо да ли ће све оно што је пла-
нирано бити извршено - рекла је 
Маја Кунић, вршилац дужности 
начелника овог одјељења.
Буџет је подржало 20 одборни-

ка, док је шест било против 
и нико суздржан. Најви-

ше замјерки имали су 
одборници Српске 

демократске стран-
ке и Демократског 

народног савеза. 
СДС је уложио 
седам, а ДНС 
11 амандмана, 
али су један 
накнадно по-
вукли. Ниједан 
од њих није 
усвојен, али 
градска власт 
тврди да је до-

ста ставки на које је опозиција 
имала примједбе, већ уврштено 
у буџет.
- Сматрам да су наши амандма-
ни били конструктивни и да су 
требали наћи мјесто у буџету. Ми 
нисмо ишли на умањивање било 
које ставке, већ смо хтјели да 
ставке циљано имају своја сред-
ства у буџету. Веома  је лоша по-
рука то што ниједна ставка није 
уважена, без обзира на то што 
је речено да су неке обједињене. 
Тиме се даје могућност нетранс-
парентног трошења средстава - 
сматра Биљана Кнежевић, шеф 
Клуба одборника СДС-а.
- Чињеница је да смо амандмани-
ма жељели побољшати буџет, а 
кроз вријеме ћемо видјети да ли 
се то, заиста, налази у тим став-
кама - рекао је Миленко Ђаковић, 
одборник ДНС-а.

У претходној години утврђен 
је буџетски дефицит у из-
носу од око 3.800.000 
КМ, због чега ће се 
Град морати кре-
дитно задужити. 
- Имамо дефицит 
који морамо да 
надокнадимо у 
овој години. С 
обзиром да ће 
нам та средст-
ва недостајати 
на самом по-
четку, мораће-
мо посегнути 
за неком вр-
стом кредитног 
задужења. Има-
мо и ситуацију да 
су нам мјесечне 
рате кредита око 
400.000 КМ. Тачна је 

чињеница да је задуженост Гра-
да 11.86 посто, али то је без га-
ранција које смо дали “Топлани” 
и осталим предузећима. Мислим 
да, без обзира на то, имамо до-
ста простора да можемо отићи у 
кредитно задужење, како бисмо 
поправили ситуацију из 2020. го-
дине - каже Далибор Павловић, 
градоначелник Приједора. 
Бивши градоначелник, Миленко 
Ђаковић, тврди да није упознат 
са овим, али да је спреман при-
хватити одговорност, уколико 
се утврди да постоји дефицит у 
буџету.
Овогодишњи буџет мањи је за 
око три милиона КМ у односу на 
планирани у 2020. години и за ми-
лион КМ у односу на извршење у 
претходној години. Пред одбор-
ницима се нашла и информација 
и епидемиолошкој ситуацији на 
подручју града. Број заражених 
вирусом корона утростручен је 
у односу на прву седмицу марта, 
али није дошло до пораста броја 
хоспитализованих.
Одборници Скупштине града 
Приједора усвојили су извјештај 
о раду Градске управе за 2020. 
годину, а нису усвојили извје-
штај о раду градоначелника за 
исти период. Усвојили су план 
рада ових институција за 2021. 
годину. Такође, градоначелник 
је најавио да би експропријација 
имовине ради изградње ауто-пу-
та Приједор - Бањалука 

требало да почне средином го-
дине. Приједор би, како је рекао, 
ускоро требало да добије нови 
привредни савјет. 

У Градској управи Приједор фор-
мирано је ново одјељење - за 
пољопривреду и рурални развој. 
За вршиоца дужности начелни-
ка овог одјељења именован је 
Данијел Егић, дипломирани ин-
жењер пољопривреде. Имајући 
у виду да је готово 70 одсто 
површине града Приједора ру-
рално подручје на којем живи 
око 40.000 људи, како истиче 
Егић, формирање Одјељења за 
пољопривреду и рурални развој 
веома је добар потез Градске 
управе. 
- На овај начин пољопривред-
ници ће моћи да брже и једно-
ставније обаве све што је везано 
за пољопривреду. Што се тиче 
рада одјељења у наредном пе-

риоду, постоје пројекти и оба-
везе које завршавамо. Радимо 
континуирано. Неке од важнијих 
ставки које у што краћем року 
морамо завршити су хладњача 
у Омарској и нови правилник за 
подстицаје - додао је Егић.
Циљ формирања поменутог 
одјељења је већа подршка 
пољопривредницима са овог 
подручја, поручују из Градске 
управе. 
- Очекујемо да ће ово бити први 
корак ка бољем развоју пољо-
привреде и односа Града према 
пољопривредницима и да ће у 
наредном периоду сарадња из-
међу овог одјељења и пољопри-
вредних произвођача бити још 
боља - истакао је градоначелник 

Далибор Павловић. 
Ново градско одјељење смје-
штено је у згради нове тржнице 
на Пећанима.
- Сматрам да је ово веома до-
бар потез, јер ће Град Приједор,  
пољопривредни произвођачи и 
купци, али и Градска тржница, 
имати вишеструку корист - ре-
као је Дарко Згоњанин, директор 
Градске тржнице Приједор.    
Одсјек за пољопривреду функ-
ционисао је унутар Одјељења 
за привреду и пољопривреду, 
које је сада преименовано у 
Одјељење за привреду и пред-
узетништво, на челу са Радом 
Росићем.  

ОДБОРНИЦИ УСВОЈИЛИ 
БУЏЕТ ЗА ОВУ ГОДИНУ

ГРАД ДОБИО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ 
И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 

Одборници Скупштине града Приједора усвојили су буџет за 2021. годину, у износу од 
41.324.680 КМ. Усвојени буџет већи је за око 650.000 КМ у односу на Нацрт. С обзиром да 
ситуација изазвана вирусом корона и те како утиче на пуњење градске касе, није било 
могућности за значајније повећање прихода

У наредном периоду услиједиће детаљна припрема плана рада 
градоначелника за период од 1. јула до краја године, уколико Скуп-

штина то буде сматрала потребним. За вршиоце дужности начелника 
одјељења Градске управе именовани су кадрови који су ту дужност 

обављали претходна три мјесеца. Формирано је Одјељење за привреду 
и рурални развој, које је до сада било у саставу Одјељења за привреду и 

пољопривреду. Поменуто одјељење сада се зове Одјељење за привреду и 
предузетништво.

М. Шодић 

Б. Дакић

Буџет усвојен са 20 гласова за и шест против

Павловић: 
- Имамо дефицит 

из претходног периода

Кунић: 
- Буџет за око четири милиона КМ 
мањи од  прошлогодишњег

Добар потез Градске управе 
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Актуелно Осврт

	 У	 бившој	 Југославији,	 коју	 су,	
у	рату	и	послије	рата,	 комунисти	отели	
од	 краља	 и	 монархије,	 борци	 који	 су	
из	 рата	 изашли	 живи	 или	 полуживи,	
а	 многи	 и	 полумртви,	 добили	 су	
одређене	 привилегије	 и	 статус	 који	 им	
је	 омогућавао	 одређену	 сигурност	 и	
рјешавање	 многих	 животних	 проблема.	
То	 им	 је,	 прије	 свега	 и	 прије	 свих,	
омогућио	њихов	врховни	командант,	вођа	
и	идеолог,	 Јосип	Броз	Тито,	 у	историји,	
хисторији	 и	 повијести	 запамћен	 као	
највећи	син	народа	и	народности,	али	и	
као	 врхунски	манипулатор	 и	 неоспорно	
интелигентни	војни	и	цивилни	стратег	и	
технолог	власти.	
	 Послије	II	свјетског	рата,	Тито	се	
заклињао	у	борце,	бoрци	се	заклињали	у	
Тита	и	тако	су	заједно	правили	државу.	
Интереси	 јесу	 били	 различити,	 Титови	
да	 буде	 доживотни	 и	 неприкосновени	
владар,	бораца	да	им	држава	гарантује	
егзистенцију	 и	 будућност,	 али	 је	 исход	
био	 исти	 -	 правили	 су	 државу.	 Након	
полувјековног	 историјског	 интермеца	
у	 крвавом	 прављењу	 државе	 на	
југословенским	просторима,	дошло	 је	 и	
то	 вријеме	 да	 се	 потомци	 оних	 који	 су	
стварали	 нову	 Југославију	 и	 који	 су	 се	
у	 непрегледним	 масама,	 овацијама	 и	
скандирањима	заклињали	на	братство	и	
јединство,	подијеле	и	између	себе	побију	
и	покољу	као	највећи	душмани	откад	 је	
свијета	 и	 вијека.	 Тако	 су	 потомци	 оних	
чувених	 бораца	 за	 нову	 Југославију	 и	
заједнички	живот,	 добили	и	 прихватили	
„историјски	 задатак“	 да	 се	 потуку	 и	
што	 више	 међусобно	 истријебе.	 У	 тој	
ратној	 грмљавини,	 углавном	 по	 мјери	
Запада,	 неки	 кажу	 и	 Истока,	 од	 једне	
заклињане	државе	Југославије	и	 	 једне	
заклетве,	настало	је	шест	нових	држава	
различитих	заклетви.		
	 Уз	несебичну	и	„стручну“	помоћ	
Запада,	 неки	 кажу	 и	 Истока,	 народи	 и	
народности	 Југославије	 доживјели	 су	
да	 им	 у	 кратком	 историјском	 периоду	
од	 само	 пола	 вијека,	 иста	 држава,	 она	
заклињана	 братством	 и	 јединством,	
истовремено	 буде	 и	 колијевка	 и	 гроб.	
Када	 је	 стварана,	 без	 обзира	 на	 све	
патње,	 над	 колијевком	 Југославије	
орила	се	пјесма	и	старог	и	младог.	Када	
је	 деведесетих	 година	 прошлог	 вијека	
умрла,	 на	 њеном	 гробу,	 до	 данашњих	
дана	 остали	 су	 болни	 јауци	 и	 мајке	 и	
оца,	и	сестре	и	брата	и	кћерке	и	сина...	
На	 гробу	 комунистичке	 Југославије	
настала	је	и	Босна	и	Херцеговина	са	два	
ентитета,	 три	 конститутивна	 народа	 и	
три	непомирљиве	истине	о	том	настанку.	
	 	 	 	 	 	 Тако	 је	 највећи	 и	 најболнији	 гроб	
комунистичке	 Југославије	 забоден	
у	 Босни	 и	 Херцеговини.	 У	 бунилу	
историјске	 слуђености	 и	 погрешних	
„претицања“,	 њени	 народи	 су	 од	
братства	и	јединства	направили	масовне	
гробнице,	 над	 којима	 ће	 сузе	 и	 једних	
и	 других	 и	 трећих	 још	 дуго	 натапати	
недужне	 њиве	 и	 извађене	 кости.	 И	 на	
свакој	 страни	 још	 дуго	 ће	 остати	 тихи	
јауци,	који	ће	се,	надати	се,	чути	далеко.	
Као	зов	и	као	опомена	шта	више	никада	
не	 смијемо	 да	 урадимо	 једни	 другима.	
То	далеко	требало	би	да	значи	и	да	се	
чује	и	до	великог	Запада	и	ништа	мањег	
Истока.	
				Они	борци	оне	Југославије	имали	су	
и	 пјевали	много	 пјесама.	Међу	њима	 и	
чувену	„Друже	Тито,	ми	ти	се	кунемо,	да	
са	твога	пута	не	скренемо“.	Борци	у	оба	
БХ	 ентитета	 још	 нису	 дошли	 до	 праве	
пјесме.	Можда	је	боље	да	до	ње	никада	
и	 не	 дођу,	 с	 обзиром	 да	 знамо	 како	 је	
завршила	 горе	 поменута	 пјесма	 и	 на	
ком	 гробљу	 почива.	 Било	 би	 добро	 да	
дођу	до	бољег	живота	и	да	потомцима	
оставе	 довољно	 широке	 путеве,	 на	
којима	 ниједно	 „претицање“	 неће	 бити	
погрешно.	

                                                        
	 Зоран	Совиљ

И КОЛИЈЕВКА 
И ГРОБ 

С нама и око нас ЦВИЈАНОВИЋЕВА И ПАВЛОВИЋ 
ДОГОВОРИЛИ РЕАЛИЗАЦИЈУ 

БРОЈНИХ ПРОЈЕКАТА

Ово	 је	 једна	 од	 фирми	 у	 Приједору	
која	 се	 може	 похвалити	 добрим	 по-
словањем.	Извозно	су	оријентисани,	а	
проширење	 производње	 и	 нова	 запо-
шљавања	 оно	 су	што	 планирају	 у	 бу-
дућности.	
-	Имамо	33	радника.	Извозимо	у	сусјед-
не	земље,	а	надамо	се	да	ћемо	прећи	
у	 нови	 погон	 и	 повећати	 своју	 произ-
водњу,	уз	 запошљавање	нових	радни-
ка.	 Захваљујем	 се	 предсједници	 што	
нас	је	посјетила	-	рекао	је	Душко	Доли-
нић,	директор	овог	предузећа.
С	 обзиром	 да	 је	 ријеч	 о	 фирми	 која	
успјешно	послује	и	има	у	плану	нова	за-
пошљавања,	 Цвијановићева	 тврди	 да	
помоћ	локалних	и	републичких	власти	
неће	изостати.	И	то	не	само	овом,	већ	и	
другим	привредним	субјектима.
-	Оно	што	ме	радује	јесте	да	у	Приједо-
ру	 постоји	 јака	 пословна	 иницијатива,	
али	постоје	и	проблеми	са	којима	се	су-
очавају	привредници.	Наша	је	улога	да	
тијесно	с	њима	сарађујемо	и	стварамо	

боље	претпоставке	за	отварање	нових	
радних	мјеста	и	за	проширење	дјелат-
ности	-	додала	је	Цвијановићева.
Љубија,	 од	 чијег	 су	 некадашњег	 сјаја	
остале	 само	 успомене,	 запостављена	
је.	 Нарочито	 у	 посљедњих	 16	 година,	
тврди	 Горан	 Праштало,	 предсједник	
Савјета	ове	мјесне	заједнице.	Не	крије	
задовољство	 посјетом	 предсједника	
Републике	 и	 градоначелника	 Приједо-
ра.	Упознао	их	је	са	проблемима	мјеш-
тана	овог	насеља.
-	Ми	смо	изнијели	наше	проблеме.	Већ	
16	 година	 смо	 у	 дубиози,	 али	 надамо	
се	 да	 ћемо,	 доласком	 предсједника	
Републике	Српске	и	новог	градоначел-
ника,	Љубији	вратити	барем	мало	сјаја	
-	истакао	је	он.
Да	 су	 неопходна	 улагања	 у	 Љубију,	
сматрају	 и	 надлежни.	У	овом	мјесту	 у	

наредном	 периоду	 у	 плану	 су	 бројни	
инфраструктурни	пројекти.
-	 Договорили	 смо	 одређену	 помоћ	
Љубији,	 која	 је	 била	 запостављена	 у	
протеклом	 периоду.	 Помоћи	 ћемо	 ре-
конструкцију	 крова	 на	 основној	 школи	
у	Љубији,	 као	 и	 изградњу	 дјечијег	 иг-
ралишта.	 Заједничким	 снагама	 ћемо	
радити	 на	 реконструкцији	 Улице	 Тоне	
Перића	-	истакао	је	Далибор	Павловић,	
градоначелник	Приједора.
-	 Мислим	 да	 ће	 бити	 велики	 изазов	
локалној,	али	и	републичкој	власти	да	
Љубији	врати	нешто	од	старог	сјаја,	да	
покушамо	заједно	да	санирамо	инфра-
структуру	 и	 створимо	боље	 услове	 за	
живот	мјештана	-	рекла	је	Цвијановиће-
ва.
Приједор	ће	ускоро	добити	и	нови	вр-
тић.	То	 је	 само	 један	 у	низу	пројеката	

које	 ће	 заједничким	 снагама	 реализо-
вати	локална	и	републичка	власт.
-	Циљ	нам	је	да	нема	више	дугих	листа	
чекања,	 када	 су	 малишани	 у	 питању.	
Ово	је	пројекат	који	ћемо	почети	ове,	а	
завршити	идуће	године.	Ако	буде	при-
лике,	биће	то	и	раније	-	обећава	пред-
сједник	Републике.
	-	Такође,	разговарали	смо	и	о	помоћи	
за	 санирање	 крова	 Основне	 школе	 у	
Доњој	 Драготињи.	 Она	 прокишњава	
и	 предсједница	 Републике	 ће	 нам	 по-
моћи	 да	 то	 санирамо	 -	 додаје	 Павло-
вић.
Цвијановићева	и	Павловић	закључили	
су	 да	 је	 изградња	 ауто-пута	 Приједор	
-	 Бањалука	 од	 суштинског	 значаја	 за	
развој	 овог	 дијела	 Српске.	 Исто	 тако,	
реконструкција	 Болнице	 “Др	 Младен	
Стојановић”	 један	 је	 од	 пројеката	 који	
је	 подржала	Влада	Српске	 и	 који	 има	
велики	значај	за	приједорску	регију.

Предсједник Републике 
Српске, Жељка Цвијано-
вић, посјетила је Прије-
дор, гдје је са градона-
челником Далибором 
Павловићем разговара-
ла о реализацији број-
них пројеката на под-
ручју града. Након тога, 
посјетили су предузеће 
за производњу рудар-
ског експлозива “Твек” 
у Љубији

- У Приједору постоји 
јака пословна иниција-
тива, али постоје и про-
блеми са којима се су-
очавају привредници. 
Наша је улога да тијес-
но с њима сарађујемо и 
стварамо боље претпо-
ставке за отварање но-
вих радних мјеста - ре-
кла је Цвијановићева. 

Б.	Дакић

Састанак	у	Градској	управи

Посјета	“Твеку”

Улагања	у	Љубију	неопходна



4. 2. април 2021. “Козарски вјесник”

Тим поводом Тим поводом

Мирсад Дуратовић, пред-
сједник Скупштине града 
Приједора, изјавио је на 
редовној конференцији 
за новинаре да су у поне-
дјељак навршила пуна три 
мјесеца од конституисања 
новог сазива Скупштине 
града Приједора за овај 
мандатни период. 
- У ова три мјесеца имали 
смо пет редовних сједни-
ца, програмом рада Скуп-

штине за први квартал 
било је предвиђено 49 та-
чака дневног реда. Скуп-
штина је у ова три мјесе-
ца обрадила 115 тачака. 
Објављено је пет служ-
бених гласника и више од 
стотину аката, рјешења, 
одлука, конкурса, јавних 
позива итд. Похвалио бих 
све одборнике, Градску 
управу, нарочито Одсјек 
за стручне и администра-

тивне послове Скупштине 
града који је припремио, 
обрадио и доставио на 
разматрање 115 тачака 
које смо обрадили - рекао 
је Дуратовић. 
Нови сазив Скупштине 
града Приједора консти-
туисан је 30. децембра 
прошле године. 

КВ

ПЕТРИЧЕВИЋ: ПРИВРЕДНИЦИ 
У ПРИЈЕДОРУ МОГУ РАЧУНАТИ 

НА ПОМОЋ ВЛАДЕ РС

Приједор је недавно посје-
тио Вјекослав Петричевић, 
министар привреде и пред-
узетништва у Влади Ср-
пске. Он се састао са гра-
доначелником Далибором 
Павловићем, након чега су 
обишли Индустријску зону 
“Целпак” и предузеће «ММ 
пластик”. Израда носача за 
аутомобилске таблице, као 
и прерада других пластич-
них производа, оно је чиме 
се бави ова фирма. Про-
изводе пласирају, углав-
ном, на тржиште земаља 
Европске уније, а тренутно 
су овдје запослена 22 рад-
ника. У плану им је проши-
рење производње.
- Радимо и производе за 

пољопривреду. План је да 
запослим још најмање че-
тири или пет радника, јер 
планирамо да проширимо 
производњу - рекао је Дра-
го Мандић, директор пред-
узећа «ММ пластик”.
Да је ово предузеће при-
мјер доброг пословања, 
чак и у вријеме пандемије, 
увјерио се министар при-
вреде и предузетништва   
Вјекослав Петричевић. 
Оно што им недостаје су 
савременије машине за 
рад. Са овим проблемом 
суочавају се бројна друга 
предузећа у Српској, па ће 
зато ресорно министарст-
во средином априла рас-
писати Јавни позив за на-
бавку нових технологија у 

прерађивачкој индустрији.
- То је пројекат који се 
спроводи у сарадњи са 
Свјетском банком и обух-
вата четири милиона ма-

рака. На овај начин жели-
мо да обиђемо привредне 
субјекте и упознамо их са 
тим активностима - иста-
као је Петричевић. 
Помоћ привредницима 
који су претрпјели штету 
усљед пандемије вируса 
корона неће изостати ни 
од стране Инвестиционо-
развојне банке Српске. У 
сарадњи са Свјетском бан-
ком обезбиједили су кре-
дитна средства у износу од 
20.5 милиона евра. 
- Милион евра је највећи 
износ који може да пову-
че један пословни субјект 
или милион и по евра пре-
ко двије пословне банке. 
Аранжман је највише на-
мијењен малим и средњим 

предузећима, која су има-
ла пад прихода минимално 
20 одсто. Намјена аранж-
мана је за стицање обрт-
них и основних средстава, 
а 25 одсто ће привредници 
моћи да користе за рефи-
нансирање обавеза - обја-
шњава Дражен Врховац, 
вршилац дужности ИРБ-а.
Први човјек Приједора 
упознао је госте и са дру-
гим проблемима са којима 
се суочавају привредници 
из овог града. Далибор 
Павловић рачуна на помоћ 
институција Српске.
- Неопходна нам је помоћ 
Владе Републике Српске, 
како бисмо Индустријску 
зону “Целпак” привели 

крају. Овдје је потребна 
путна комуникација, ко-
мунална инфраструктура. 
Усагласили смо се да Ми-
нистарство помогне Граду 
да завршимо пројекте, који 
су раније започети, а још 
нису завршени - истакао је 
Павловић. 
Приједор је први град у 
Српској који је добио БФЦ 
сертификат, што потврђује 
да је локална заједница 
са повољним пословним 
окружењем. 
- Има наговјештаја да ће 
још неколико инвестито-
ра доћи у град Приједор. 
У овој локалној заједници 
влада прави оптимизам 
и надам се да ће оваквих 
локалних заједница у Ре-
публици Српској бити још 
више - каже Перо Ћорић, 
директор Привредне комо-
ре Републике Српске.
Влада Српске до сада је 
уложила три милиона ма-
рака у куповину дијела Ин-
дустријске зоне “Целпак”, 
те власништво пренијела 
на Град Приједор. У овом 
граду у плану је изградња 
индустријске зоне у на-
сељу Горња Орловача.

Повећан је број обољелих 
од вируса корона, а епи-
демиолошка ситуација на 
подручју Приједора није 
добра, рекла је након по-
сљедње сједнице градског 
Штаба за ванредне ситуа-
ције др Милица Отковић, 
начелник Хигијенско-епи-
демиолошке службе Дома 
здравља. Додала је да се 
све више лица јавља у 
Акутно-респираторну ам-
буланту, као и да је већина 
оних који су упућени на те-
стирање позитивна. 
- Прије је проценат упуће-
них и тестираних био 50 
напрема 50 одсто, а сад је 
већ 85 одсто. Ако се упути 
50 људи, 35 до 40 су пози-
тивни. Овим путем молим 
грађане да ситуацију схва-
те озбиљно, да се придр-
жавају мјера које су про-
писали Институт за јавно 
здравство РС и Републич-
ки кризни штаб - каже др 
Отковић. 
Др Борис Ћургуз, директор 
Ковид-болнице, каже да је 
ситуација у болници при-
лично драматична, као и 
да се мијења из сата у сат. 
Према јучерашњим ин-
формацијама, на лијечењу 
у приједорској болници је 
67 пацијената, 61 на петом 
и шест на првом спрату. 
На механичкој вентила-
цији је 10 пацијената, 29 
захтијева кисеоничку пот-
пору, а остало су средње 
тешки и тешки пацијенти 
који живе с короном. 

- У понедјељак смо имали 
само 16 пријема. Прена-
тегнуте су и службе попут 
инфектолошке, полива-
лентне. Било је 16 прије-
ма, а најмање два пута 
толико је враћено пације-
ната. Притисак расте и 
ради се даноноћно. Људи 
се понашају као да се ово 
дешава неком другом, не 

придржавају се ових мјера 
које су прописане и од Ин-
ститута и Министарства. 
Зато позивам становништ-
во да се уозбиљи, да се 
поштују мјере, иначе ово 
нећемо издржати - рекао 
је након Штаба др Ћургуз. 
До сада је обављена де-
зинфекција свих јавних 
установа и предузећа на 
подручју Приједора, каже 
Бранко Шврака, пред-
ставник Одјељења за са-
обраћај, стамбено-кому-

налне послове и заштиту 
животне средине. Додаје 
да је на иницијативу гра-
доначелника обављена  
дезинфекција приватних 
вртића. У сарадњи с „Ко-
муналним услугама“ де-
зинфиковане су градске 
улице на подручју града. 
За викенд је, уколико то 
дозволе временске прили-
ке, планирана дезинфек-
ција главне улице и других 
јавних површина на подру-
чју града.
- Апеловао бих на заједни-
це етажних власника да се 
јаве у зграду Градске упра-
ве, код портира, како би 
преузели средства за де-
зинфекцију и дезинфико-
вали заједничке површине 
у зградама -  каже Шврака.
У кућној изолацији су 193 

лица. Из здравственог 
надзора изашла су 6.796 
лица, 124 има позити-
ван ПЦР тест, док је број 
опорављених од короне 
1.367. Од короне су пре-
минуле 83 особе, речено 
је након посљедње сјед-
нице Штаба за ванредне 
ситуације. За вакцинацију 
је пријављено око 3.000 
Приједорчана старијих од 
65 година. 

Одборници Демократ-
ског народног савеза 
били су против усвајања 
градског буџета за ову го-
дину, јер ниједан од њи-
хових амандмана није 
прихваћен. Напомињу да 
нису били суздржани, како 
су то медији пренијели, јер 
је предсједник Скупштине 
града Приједора погрешно 
прочитао резултате гла-
сања. 
- Буџет је усвојен, што је 
добро за функционисање 
града, али ДНС је био про-
тив усвајања буџета. Не 
вјерујем у случајне греш-
ке. Мислим да је циљ био 
да та вијест оде у јавност 
- рекао је Драгутин Родић, 
предсједник Градске орга-
низације ДНС-а.
У ДНС-у сматрају да би од-
борницима требало бити 
омогућено да дискутују о 
информацији о епидемио-
лошкој ситуацији у граду, 
коју подноси градоначел-
ник.
- Та ситуација није добра 
и волио бих да сам могао 
учествовати у дискусији. 
Овом приликом позивам 

све наше грађане да по-
штују мјере и да се вакци-
нишу, јер се епидемиолош-
ка ситуација погоршава из 
дана у дан - апелује Горан 
Предојевић, шеф Клуба 
одборника ДНС-а у Скупш-
тини града Приједора.
У овој странци нису задо-
вољни ни тиме што је на 
сједници локалног парла-
мента усвојен извјештај 
о раду Градске управе у 
протеклој години, док из-
вјештај о раду градоначел-
ника није усвојен. Миленко 
Ђаковић, који је дужност 
градоначелника обављао 

до 23.12.2020. године, 
сматра да је извјештај о 
раду градоначелника био 
непотпун.
- У извјештају градона-
челника готово ништа 
није речено, а ни градо-
начелник који је радио до 
23.12.2020. није позван да 
каже коју ријеч - истиче 
Миленко Ђаковић, одбор-
ник ДНС-а у локалном пар-
ламенту.
Ђаковић тврди и да на 
крају свог мандата није 
оставио празну градску 
касу.

ОБРАЂЕНО 115 ТАЧАКА 
ДНЕВНОГ РЕДА 

Б. Дакић

Ситуација с короном озбиљна

ДНС: БИЛИ СМО ПРОТИВ 
УСВАЈАЊА БУЏЕТА

Б. Дакић

АПЕЛ ПРИЈЕДОРЧАНИМА 
ДА ПОШТУЈУ МЈЕРЕ

НЕМА НЕДОДИРЉИВИХ
Уочено је да се због лијепог времена више 
људи окупља по парковима што, по Алек-
сандру Брадићу, в. д. шефа Одсјека за ин-
спекцијске послове, представља одређен 
епидемиолошки ризик. Биће санкционисана 
и лица која организују приватне забаве. Ош-
трије мјере видљиве су у тржним центрима. 
Мјере вриједе за све и нема недодирљивих. 
- Трудимо се да све грађане уведемо у си-
стем поштивања мјера. Одговорност креће 
првенствено од нас и самим тим трудимо се 
да људе обавијестимо, едукујемо да морају 
поштовати мјере. То је наш став и надам се 
да у том успијевамо - јасан је Брадић.

М. З. 

Обилазак Индустријске зоне

Примјер доброг пословања
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Друштво Друштво

„Освјетлај образ домаћине - оз-
начи трактор жутим ротационим 
свјетлом“, назив је кампање која 
је, с циљем повећања безбједно-
сти  трактора као учесника у са-
обраћају, проведена на подручју 
Полицијске управе Приједор у вре-
мену од 23. до 29. марта. Возачи 
трактора и лица која превозе, јед-
на су од најугроженијих категорија 
учесника у саoбраћају, рекао је 
Марио Милашин, начелник Сек-
тора полиције у ПУ Приједор. Он 
додаје да је у периоду од 2015. до 
2020. године евидентирано чак 110 
саобраћајних незгода у којима су 
учествовали трактори. Погинуло је 
осам возача трактора, четири лица 
која су се превозила на трактору 
и два возача путничког возила. У 
току прошле године, од 18 незгода 
у којима су учествовали трактори, 
једно лице је смртно страдало. У 
овој години није било таквих нез-

года.
- Ради се о тракторима који су у 
вријеме незгоде били нерегистро-
вани. Од 18 саобраћајних незгода, 
у осам су трактори били нереги-
стровани,  у седам није била ис-
правна свјетлосна сигнализација 
или није било упаљено жуто рота-
ционо свјетло. Оно што је посебно 
забрињавајуће је да је код седам 
возача утврђено присуство алко-
хола у организму - каже Милашин.
Возила морају бити технички ис-
правна са свјетлосном сигнализа-
цијом на трактору, али и прикључ-
ним возилима. Марко Шкундрић из 
Ништаваца, који трактором ради 
на породичној фарми, каже да он, 
али и трактористи из његовог окру-
жења, поштују саобраћајне пропи-
се. Добродошле су и активности 
попут ове.
- Акције су пожељне зато што је 
то прилика да прегледамо своје 
машине и то нас подстиче да бу-
демо још прецизнији кад је ријеч о 
исправности возила - каже Шкун-
дрић. 
Акцију под називом „Освјетлај 
образ, домаћине - означи трактор 
жутим ротационим свјетлом“, по-

здравили су и представници Ауто-
мото друштва Приједор и Ауто-мо-
то савеза РС. Возачима трактора, 
уз промо-материјал, даровали су 
привјеске, свјетлоодбојне прслуке 
и жута ротациона свјетла. Радан 
Вукадиновић, секретар Ауто-мото 
друштва Приједор, и Предраг Ли-
кокур, стручни сарадник у АМС РС,   
подсјећају да је ријеч о традицио-
налној активности.
- Провођењем ове активности „Ос-
вјетлај образ, домаћине, означи 
трактор жутим ротационим свјет-
лом“ покушавамо да се свијест 
тракториста доведе на виши 
ниво, али и осталих учесника у 
саобраћају према трактористима 
како би се избјегле незгоде и како 
би било што мање повријеђених 
тракториста, али и других који уче-
ствују у тим незгодама - каже Ли-
кокур. 
У овим активностима учествују још 

и ресорно министарство и Аген-
ција за безбједност саобраћаја 
РС. Милашин је упутио апел влас-
ницима трактора да их не дају на 
управљање лицима која немају 
право на управљање, а поготово 
не малољетним особама и дјеци 
испод 14 година старости, јер се 
у једном случају показало, када 
је страдао 12- годишњак, да то 
може бити кобно. Током трајања 
акције, укупно су контролисана 
274 возача трактора, а прекршај-
не санкције изречене су за 140 
учесника. Због некориштења жу-
тог ротационог свјетла  санкцио-
нисано је 88 возача, девет возача 
због управљања нерегистрованим 
трактором и шест због управљања 
без возачке дозволе. Један возач 
санкционисан је због управљања 
под дејством алкохола, док је код 
25 трактора утврђена техничка 
неисправност. Полицијска управа 
Приједор апелује на све возаче 
да поштују саобраћајна правила 
и прописе, а посебно на тракто-
ристе да одговорним понашањем 
заштите себе и друге учеснике у 
саобраћају. 

БОЉЕ ВОДОСНАБДИЈЕВАЊЕ ЗА 
МЈЕШТАНЕ ЧИРКИН ПОЉА

Радници “Водовода” ових дана 
у насељу Чиркин Поље врше 
преспајање постојећих потро-
шача са старе на новоизграђе-
ну водоводну мрежу. Радови 
би требало да буду завршени 
до краја ове седмице. За више 
од 420 домаћинстава овог при-

једорског насеља ускоро ће 
бити обезбијеђено стабилно 
водоснадбијевање.
- Све што је новије, то је боље. 
Стара водоводна мрежа је до-
трајала. Слаб је био притисак 
воде. Сада ће бити доста боље 
- каже Милован Макивић, мјеш-

танин Чиркин Поља.
Због поменутих радова, у поје-
диним улицама овог насеља 
долази до прекида водоснаб-
дијевања. Из приједорског “Во-
довода” упутили су апел мјеш-
танима да буду стрпљиви још 
неколико дана.
- Екипе су сваки дан на тере-
ну и радови теку планираном 
динамиком. Скрећемо пажњу 
потрошачима да провјере своје 
унутрашње инсталације, јер ће 
сада притисак воде бити јачи. 
Ми смо прошле године у Гомје-
ници у улицама Иве Андрића 
и Шесте крајишке бригаде та-
кође извршили преспајање на 
нову водоводну мрежу. Мјеш-
тани су добили бољи притисак, 
а “Водовод” је смањио губитке 
- појаснио је Драган Стаменић, 
извршни директор за техничке 
послове у “Водоводу”. 
Радови се изводе у оквиру 
“МЕГ” пројекта.

На подручју Полицијске управе 
Приједор полиција је у овој го-
дини од вишеструких преступ-
ника у саобраћају привремено 
одузела, чак, 18 возила. Циљ 
привременог одузимања воз-
ила је санкција вишеструких 
или тежих повратника у извр-
шењу тежих прекршаја из обла-
сти безбједности саобраћаја. 
Ријеч је о возачима на које, по 
ријечима Мариа Милашина, 
начелника Сектора полиције 
у ПУ Приједор, нису до сада 
превентивно дјеловале новча-
не казне и казнени бодови. Све 
се ради у складу са Законом о 
прекршајима и Законом о кри-

вичном поступку РС.
- Не ради се о одузимању воз-
ила због дуга у Регистру нов-
чаних казни у прекршајној еви-
денцији већ се возило одузима 
од оних који су вишеструки 
повратници у извршењу тежих 
прекршаја - наводи Милашин. 
Тачно се зна и о којим је прекр-
шајима ријеч.
- То су тежи прекршаји из обла-
сти безбједности саобраћаја, 
прије свега управљање воз-
илом под дејством алкохола, 
дрога или одбијање алко или 
дрога теста. Затим управљање 
нерегистрованим возилом 
којем је регистрација истекла 

30 дана, потом управљање 
возилом прије стицања права 
на управљање, у случају да је 
лицу изречена мјера забране 
управљања возилом, да је воз-
ачка дозвола депонована или 
се на возилу налазе неприпа-
дајуће регистарске таблице. 
Суштина је у сљедећем: да се 
возило привремено одузима 
од вишеструких повратника и 
у ситуацији кад се затекну да 
управљају возилом - каже Ми-
лашин. 
У свим тим случајевима, по-
лицијски службеници пишу 
захтјев за покретање прекршај-
ног поступка надлежном суду 
који одлучује да ли ће се возило 
трајно или привремено одузе-
ти. Трајно одузета возила пре-
дају се Агенцији за управљање 
одузетом имовином. До сада 
није било неких проблема ве-
заних за привремено одузи-
мање возила, а један од возача 
који је остао без аутомобила 
лишен је слободе због  вожње 
у пијаном стању. Осим на осно-
ву наредбе Основног суда, ви-
шеструки преступници возило 
могу и добровољно предати.

Поводом обиљежавања 4. 
априла, Дана полиције Ре-
публике Српске, Полицијска 
управа Приједор је, од 29. до 
31. марта, учествовала у акцији 
добровољног даривања крви. 
На приједорском Одјељењу за 
трансфузију, припадници ове 
управе даровали су драгоцје-
ну течност исказујући хуманост 
своје професије. 
- Одазвао сам се акцији добро-
вољног даривања крви. Сма-
трам да би сви млади људи 
требало да дају крв, јер она у 
одређеном моменту некоме 
може спасити живот - рекао је 
Милан Кнежевић, припадник 
Јединице жандармерије При-
једор, који је крв дао преко 17 
пута.
Учешћем у овој хуманој акцији 

и давањем драгоцјене течно-
сти, полицијски службеници 
показују да је, поред свакод-
невних полицијских послова 
и задатака, на првом мјесту 
пружање помоћи и спашавање 
људских живота. 
- Похвалио бих све наше при-
паднике који дарују крв, спрем-

но се укључују у све акције, а 
наставиће тако и у наредном 
периоду - истакао је Зоран 
Инђић, помоћник начелника ПУ 
Приједор. 
У тродневној акцији, драгоцјену 
течност даровало је око 50 по-
лицијских службеника.

кв

М. Шодић 

ОД ВИШЕСТРУКИХ ПРЕСТУПНИКА 
ПРИВРЕМЕНО ОДУЗЕТО 18 ВОЗИЛА

ПЕДЕСЕТАК ПОЛИЦИЈСКИХ 
СЛУЖБЕНИКА ДАРОВАЛО КРВ

М. З. 

Марио Милашин: 
све у складу 

са законом

Заједничка кампања полиције, 
АМД Приједор и АМС РС

САНКЦИОНИСАНО 88 ТРАКТОРИСТА 
ЗБОГ НЕКОРИШТЕЊА ЖУТОГ 

РОТАЦИОНОГ СВЈЕТЛА

М. З. 

Током трајања акције, укупно 
су контролисана 274 возача 
трактора, а прекршајне санкције 
изречене су за 140 учесника.
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Тим поводом Тим поводом

Измјене и допуне одлуке о 
такси превозу на подручју 
града Приједора побољ-
шаће функционисање ове 
службе и омогућити исте 
услове за рад свих реги-
строваних такси превоз-
ника, изјавио је в.д. начел-
ника градског Одјељења 
за саобраћај, комуналне 
послове, заштиту живот-
не средине и имовинско-
стамбене послове Драго-
слав Кабић.
- Досадашњом регулати-
вом у овој области стање 
није било у потпуности 
уређено и зато смо позва-
ли такси превознике на 
састанак у Градску управу 
да покушамо прописима 
у надлежности локалне 
управе приближити по кон-
курентности правна лица 
и предузетнике, гдје је и 
било највише неслагања - 
рекао је Кабић Срни.
Он је навео да у Приједо-
ру постоје два такси пре-
возника регистрована као 

правна лица, са 17, од-
носно са 10 возила, те 28 
самосталних превозника 
регистрованих као пред-
узетници, са по једним 
возилом, те да ће, према 
новој одлуци, град сваке 
године утврђивати макси-
малан број такси мјеста и 
такси возила, у зависно-
сти од исказаних потреба 
корисника такси превоза, 
као и самих такси превоз-
ника.
- Проблем у функциони-
сању такси превоза настао 
је управо у томе што прав-
на лица посједују већи 
број такси возила у одно-
су на предузетнике који 
посједују једно такси воз-
ило, чиме се аутоматски 
предузетници стављају у 
неравноправан положај. 
Мислим да смо заједнич-
ки нашли добро рјешење 
и да смо постигли договор 
који је преточен у нову од-
луку која ће ријешити њи-
хове проблеме - навео је 

Кабић.
Осим лиценце, такси пре-
возници мораће имати и 
сагласност овог одјељења 
за свако возило, у току 
године регистровање но-
вих превозника вршиће 
се уколико неки од тада-
шњих одустане од дјелат-
ности или се пензионише, 
а омјер издавања рјешења 
за регистрацију обављања 
такси превоза је три према 
један у корист предузетни-
ка.
- Физичка и правна лица 
која су испунила услове за 
регистрацију дјелатности 
рангирају се на јединстве-
не ранг-листе и налазе се 
на листама чекања према 
редосљеду предаје захтје-
ва. Одјељење је, након об-
авјештења о трајном пре-
станку рада предузетника 
или о смањењу броја так-
си возила правног лица, 
дужно да позове прворан-
гиране са листа чекања - 
појаснио је Кабић.
Он је најавио да би так-
систи у наредних мјесец 
или два дана требало да 
Одјељењу доставе пријед-
лог јединственог цјеновни-
ка на који Град треба да да 
сагласност, а тај цјенов-
ник биће истакнут у сва-
ком такси возилу. Одлука 
о измјенама и допунама 
одлуке о такси превозу на 
подручју града Приједора 
усвојена је на приједлог 
овог одјељења на по-
сљедњој сједници градске 
Скупштине. 

РИБЊАК “САНИЧАНИ” 
ЗАВРШИО У СТЕЧАЈУ

Окружни привредни суд у 
Приједору отворио је сте-
чај у Рибњаку „Саничани“ 
из Приједора и то осам мје-
сеци након захтјева Пра-
вобранилаштва Републике 
Српске. Некада успјешно 
предузеће није успјело да 
преживи пропалог бизнис-
мена Радојицу Ратковца, 
који га је, као и сва друга 
предузећа која је прива-
тизовао, довео до стечаја. 
Према Рјешењу суда, по-
вјериоцима је остављен 
рок од мјесец дана да при-
јаве своја потраживања 
која ће бити испитана на 
рочишту које се заказује за 
13. јул ове године. Привре-
мени стечајни управник 
Мирко Марчета је у свом 
извјештају навео како су 
рачуни предузећа блоки-
рани од 2016. године, од 
када се не плаћају дуго-
ви према добављачима 
и обавезе према држави. 
Преко рачуна се потра-
жује 362.248 марака. Го-
дишњи губици „Саничана“ 
од 2017. до 2019. године 
се крећу између 400 и 450 
хиљада КМ, док су прихо-
ди занемариви. Стечајни 
управник процјењује да се 
из имовине рибњака могу 
покрити трошкови стечај-

ног поступка. Извјештај 
који је поднијела вјештак 
Доста Бараковић показује 
како је Пореска управа 
Републике Српске чак 44 
пута покушала принудно 
да наплати своја потражи-
вања, која тренутно изно-
се 280.608 марака. Иначе, 
она је навела и како је у 
власништву „Саничана“ 
170 хектара земље, док је 
у власништву Републике 
Српске 113,5 хектара.
“Жељко Петковић, замје-
ник правобраниоца, је у 
својству предлагача иста-
као да је повјерилац у кон-
кретном поступку доказао 
вјероватност свог потра-
живања, слиједом чега 
сматра да су испуњени 
услови за отварање сте-
чаја”, наводи се у Рјешењу 
суда. 
Подсјећамо, Ратковац је 
преузео пословање над 
Рибњаком 2013. године 
и осим гомилања дугова 
и обавеза, није урадио 
ништа корисно за Преду-
зеће и његове запослене. 
Криза у Рибњаку, из којег 
се некада годишње изло-
вљавало и по 1.500 тона 
рибе, кулминирала је у 
марту 2019. године. Рад-
ници су због дуговања об-

уставили излов, а један од 
њих је и физички насрнуо 
на Раду Ратковца, Радоји-
чиног брата и некадашњег 
директора. Како се посло-
вало у Рибњаку, увјерила 
се и приједорска полиција. 
Раду Ратковца и Павлу 
Вуруну, као руководиоце, 
прије три године су прија-
вили Окружном тужилашт-
ву у Приједору због сумње 
да су Предузеће оштети-
ли за 762.000 КМ. Воде 
Српске су због неиспуња-
вања услова Рибњаку од-
узеле водну дозволу још 
крајем 2016. године, а због 
неадекватног одржавања, 
представља све већи еко-
лошки и безбједносни про-
блем Приједора. Пореска 
управа РС им је због дуго-
ва блокирала рачуне. Под-
сјећамо, Радојица Ратко-
вац преко свог предузећа 
“R&S Company” посједује 
и рибњак у Прњавору, а 
којег је такође довео до 
стечаја. Гипсара “Волари” 
у Шипову чији је власник, 
такође је у стечају, а по-
зната бања “Губер” код 
Сребренице коју је купио 
2008. године под његовим 
управом никада није за-
живјела.

Међународни дан подр-
шке особама обољелим од 
епилепсије обиљежен је у 
Приједору. Ово је болест 
о којој се веома мало зна. 
Како би се свијест људи о 
обољелима од епилепсије 
подигла на виши ниво, 
Давор Вукосављевић од-
лучио је да у Републици 

Српској оснује Удружење 
обољелих од епилепсије.
- Епилепсију имам де-
сетак година. Стално ми 
се у глави вртјела мисао 
како да пробудим свијест 
код људи да епилепсија 
није прелазна, нити зараз-
на болест и основао сам 

удружење - додао је он.
Обољели од епилепсије 
суочавају се са бројним 
предрасудама и дискри-
минацијом. Њихови про-
блеми врло често почињу 
већ у раном дјетињству.
- Ти проблеми почињу упи-
сом у вртић, у школи, при-
ликом запослења. Највећи 

проблем је стигма у друш-
тву и циљ нам је да ту стиг-
му смањимо. Наш циљ је 
да дамо психолошку подр-
шку особама обољелима 
од епилепсије - истакла је 
Јелена Борић, предсјед-
ник Удружења обољелих 
од епилепсије РС.

Допринос обиљежавању 
“Љубичастог дана” први 
пут је дао Град Приједор.  
- На овај начин шаљемо 
поруку нашим суграђа-
нима да је битно да буду 
упознати са овом болешћу, 
која је непредвидљива и 
са начином како одреа-
говати уколико се нађете 

поред особе која има на-
пад епилепсије - рекао је 
Огњен Вукојевић, пред-
ставник Градске управе.
“Љубичасти дан” обиље-
жен је и у другим градови-
ма Српске. 

У Републици Српској у уто-
рак је почела подјела рег-
ресираног дизел-горива 
за извођење прољећних и 
јесењих радова. Из Мини-
старства пољопривреде, 
шумарства и водопривре-
де саопштено је да висина 
премије износи 0,50 КМ по 
литру, а одобрава се 100 
литара дизел горива за 
хектар обрадивог пољо-
привредног земљишта. У 
првом обрачуну одобре-
но је 6.710.698 литара за 
7.353 корисника који су 
тренутно испунили усло-
ве, за шта је издвојено 
3.355.349 КМ. Спискови 
корисника који су обух-
ваћени првим обрачуном 
послати су свим локалним 
управама у Републици 
Српској и доступни на ин-
тернет страници Агенције 
за аграрна плаћања Ре-
публике Српске. Регреси-

рано дизел-гориво корис-
ници могу преузети до 31. 
октобра 2021. године код 
овлаштених дистрибутера 
који су склопили споразум 
са Министарством пољо-
привреде, шумарства и 
водопривреде. Пољопри-

вредни произвођачи који 
нису обухваћени првим 
обрачуном биће благов-
ремено обавијештени о 
наредном обрачуну, наве-
дено је у саопштењу Ми-
нистарства.

ИСТИ УСЛОВИ ЗА СВЕ 
РЕГИСТРОВАНЕ ПРЕВОЗНИКЕ

Б. Дакић

Почела подјела 
регресираног дизел-горива

Срна

“ЉУБИЧАСТИ ДАН” 
ОБИЉЕЖЕН У ПРИЈЕДОРУ

Capital.ba

Срна
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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, 2. априла 1805. године, на острву Фунен, 
рођен је дански писац бајки Ханс Кристијан Андерсен, краљ 
дјечијих писаца, који је као мало ко прије њега знао да про-
дре у дјечију душу. Његове бајке су преведене на више од 
125 језика, постајући дио свјетске културне баштине, а како 
се наглашава, и својеврсна порука врлине и отпорности 
спрам изазова живота. Неке од најпознатијих Андерсено-
вих бајки су „Царево ново одијело“, „Мала сирена“, „Сла-
вуј“,  „Сњежна краљица“,“ Ружно паче“, али и низ других по-
знатих и читаних бајки попут „Палчице“ и „Оловног  војника“ 

или „Дјевојчице 
са шибицама“ и 
„Принцезе на зрну 
грашка“. Андерсен 
се представио и 
као успјешан путо-
писац и зачетник 
данске реалистич-
не прозе због чега 
је, како бајкама 
тако и цјелокупним 
дјелом, био неис-
црпна инспирација 
за реализацију 
балетских и позо-
ришних представа, 
али и анимираних 
и акционих филмо-
ва. Умро је 4. авгу-
ста 1875. године у 
Ролигхеду, Данска, 
у седамдесетој го-
дини. 

Р. Речевић

ЗАНИМЉИВОСТИ
***

Пацови и коњи не могу да повраћају. 

***
Сисари с највишом тјелесном температуром су једно-
грбе камиле - дромедари. Њихова уобичајена темпе-
ратура износи 41 степен Целзијуса. 

***
У земљама Далеког истока слијепи мишеви су сино-
ним среће, љубави, плодности, благостања и богат-
ства. За старе јужноамеричке народе - Маје, Инке и 
Астеке - били су божанства, а неки од тотема носили 
су њихов лик. 

***
Човјечанство је 1900. године бројало 1,5 милијарди 
становника од чега је четвртина живјела у Европи. 

***
Вјероватноћа да се роде четворке износи 1: 600.000.  

1453. - Почела турска опсада 
Цариграда која је 29. маја до-
вела до његовог пада.

1792. - Амерички долар оза-
коњен као новчана јединица 
САД.

1805. - Рођен дански књижев-
ник Ханс Кристијан Андерсен.

1840. - Рођен Емил Зола, 
француски књижевник.

1872. - Умро Семјуел Морзе, 
амерички физичар, пронала-
зач телеграфа и Морзеове аз-
буке.

1905. - Отворен жељезнички 
тунел испод Алпа “Симплон”, 
којим је Швајцарска повезана 
са Италијом.

1927. - Рођен Ференц Пушкаш, 
мађарски фудбалер.

1979. - Малта стекла пуну не-
зависност од Британије.
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Н ВОДОРАВНО: 1. Сабрати, 9. Недовољно, 10. 

Дрвени носач, 12. Име шахисткиње Марић, 14. 
Умишљеност, поигравање (енг.), 15. Бодљикава 
биљка, 17. Енглески социјалутописта Томас, 18. 
Други самогласник, 19. Небеска тијела око плане-
те, 21. Тадија Качар, 23. Књижевно дјело, 24. Ли-
тар, 25. Поздрав у Старом Риму, 27. Супстанца за 
причвршћивање стакла, 28. Ознака Кикинде, 29. 
Службени извјештај, 31. Осјећај патње, 32. Име 
клизачице Родњине, 33. Аеродром у Паризу, 34. 
Једна дјечија играчка. 

УСПРАВНО: 1. Дворана, 2. Одисеј, 3. Град у Хер-
цеговини, 4. Саставни везник, 5. Руд Гулит, 6. 
Умјетност (фр.), 7. Одређено вријеме, 8. Глупак, 
блесавко, 9. Произвођачи макета, 11. Првоаприл-
ски узвик, 13. Диктатор, 16. Припадник источњач-
ког народа, 20. Латица, 22. Дио града, 26. Грчка 
покрајина, 28. Врста америчког пиштоља, 30. По-
казна замјеница, 31. Узречица у Србији, 33. Лична 
замјеница, 35. Трећи самогласник.  

Р. Речевић

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ

Рјешење из прошлог броја: Антигона, умор, 
власт, расол, Енка, блавор, кер, а, таворити, на, 
чобан, р, Ист, Рем, га, Скелин, пат, тежак, Бари, ра-
кетари. 

Ослушкује:
Радомир Речевић

ТРЕЋЕ УХО

ДРВО ЖИВОТА
Еволуција није дрво живота. 

Мајмуна је више доле него горе.

ПРИСЛУШКИВАЊЕ
Партијске вође треба оптужити за 

прислушкивање. 
Мало-мало па откуцају шта народ мисли и 

говори!  

ДА НИЈЕ ...
Шта се то с нама дешава? 

Да није пијаце, временске прогнозе и трача, ми 
уопште не би знали шта је то разговор.

 
ВЕЗА ИЛИ ШКОЛА   

- Шта би данас изговорио Хамлет? - пита један 
читалац.

Ех, шта?! Партијска веза или школа, питање је сад.  

ШТА ТРЕБА?
Шта треба женама? 

Вишак козметике и мањак килограма. 
 

ЛИЧНО И КОЛЕКТИВНО 
Новац је крив за још нешто.

Учинио је да лично буде испред колективног.

Сјећање: Ханс Кристијан 
Андерсен, дански писац

БАЈКАМА ДО 
ДЈЕЧИЈИХ СРЦА   

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”

Ханс Кристијан Андерсен

Једна од омиљених 
Андерсенових бајки 



Узрок већине је, по ријечима 
Небојше Миљуша, замјеника 
старјешине Ватрогасне једи-
нице Приједор, људски немар 
гдје људи, приликом прољетног 
уређења имања, умјесто отпада, 
пале цијеле површине.
- Пожари су били у руралном 
подручју и на више локација на 
подручју града. Од Љубије с јед-
не стране, до Паланчишта с дру-
ге, тако да нам треба много људ-
ства. То нам отежава гашење, 

поготово у си-

туацији када пожар захвати већу 
површину. Што је најгоре, пожар 
се у највећем броју случајева 
примијети и нама дојављује у 
касним поподневним часовима. 
Тада ватрогасци интервенишу 
у отежаним условима и пожар 
гасе у ноћним сатима, а неријет-
ко је потребно зауставити ватре-
ну стихију да не дође до кућа 

- каже Миљуш и наглашава да 
је узрок ових пожара углавном 
људски немар и непажња. Че-
сто се дешава и то да, кад оду 
с пожаришта, убрзо стиже  нови 
позив да поново гасе пожар, на 
истом подручју. Миљуш је по-
новно упутио апел суграђанима 
да пажљиво пале ватре којима 
желе да се ријеше корова или 
сличног отпада.

- Знамо да то морају радити, али 
не на начин да пале цијеле по-
вршине. Њих треба прво очисти-
ти, па отпад спалити на одгова-
рајући начин - каже Миљуш. 
Додаје да је најбоље да то раде 
у јутарњим часовима, када има 
доста влаге, никако за вјетро-
витог времена, те да то не раде 
сами. Потребан је и приручни 
материјал и да о свему обавије-
сте ватрогасце од којих могу 
добити савјет и напртњачу за 
гашење ватре, уколико се пожар 
прошири. 
- То су само кратка упутства, а 
ми смо увијек на услузи. Један 
наш суграђанин је дошао код 
нас и изнајмио напртњачу, што 
је позитивно, мада ријетко. Сви 
грађани могу доћи, напртњача 
има довољно за изнајмљивање, 
јер то је приручно средство које 
користимо. Свако паљење ватре 
мора се пријавити ватрогасцима. 
Грађани су дужни да ватрогасној 
јединици пријаве да ће тог и тог 
дана, у одговарајуће вријеме, 
палити ватру како бисмо имали 
спремно људство и ресурсе да, 
у случају неконтролисаног ши-
рења пожара, прискочимо у по-
моћ. Нешто запалити па отићи 
је скроз неприхватљиво - истиче 
саговорник “Козарског”. 
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АктуелноАктуелно

И ове године одржан је исто-
ријски час, а бројне делега-
ције положиле су вијенце на 
споменик доктору Младену, 
дјело његовог брата, вајара 
Сретена Стојановића.
- Хуманошћу и херојством нас 
је задужио да се његово име 
вијековима преноси на бу-
дуће генерације. Требамо да 
његујемо традицију Народно-
ослободилачке борбе и нека 
нам то буде порука, да се тако 
нешто никада не понови - ре-
као је Вељко Родић, предсјед-
ник приједорског СУБНОР-а. 
Бројне установе културе, шко-

ле, улице и приједор-
ска болница носе 

име чувеног до-
ктора са Козаре, 
који је живот дао 
за слободу свог 
народа. 
- Треба да на-
ставимо путем 
којим је ишао 

доктор Младен, 
а то је путем ху-

маности и борбе за 
слободу свих грађана 

који живе у нашем граду - 
поручио је градоначелник Да-
либор Павловић.  
За народног хероја, доктор 
Младен је проглашен је 7. 
августа 1942. године. Његови 
посмртни остаци пренесени 
су на Партизанско гробље 
1961. године из Јошавке, гдје 
је страдао након тешког рања-
вања из засједе. 

М. Шодић 

УСПОМЕНА НА ДОКТОРА МЛАДЕНА И ДАЉЕ ЖИВИ 
У Приједору је обиљеже-
но 125 година од рођења 
и 79 година од смрти до-
ктора Младена Стојано-
вића. Успомену на лик и 
дјело овог хероја и да-
нас чува народ Козаре 

Сјећање на доктора Младена

Припадници Терито-
ријалне ватрогасно-
спасилачке јединице 
у сриједу су гасили, 
чак, девет комбино-
ваних пожара, шум-
ских и ниског ра-
стиња, на великим 
површинама и то 
највише на подручју 
Миске Главе и Вели-
ког Паланчишта. На-
ставак је то мартовс-
ке статистике о овим 
пожарима којих је то-
ком прошлог мјесеца 
било 36

Све више шумских и пожара ниског растиња
ВАТРУ ПАЛИ ЉУДСКИ НЕМАР 

У ЈЕДНОМ ДАНУ ДЕВЕТ ИНТЕРВЕНЦИЈА

Свака намјерна и непри-
јављена паљевина цијелих 
површина је  законски ка-
жњива у складу са Законом 
о заштити од пожара. До 
сада није било кажњаваних, 
али када се то догоди због 
намјерне паљевине, биће то 

опомена онима који то 
раде намјерно. Може 
се догодити да се све 
мјере испоштују и да 
се ватра ипак отме 
контроли, али намјер-
но паљење је злочин - 
прецизира Миљуш. 

М. З. 

Небојша Миљуш: 
намјерно паљење је злочин
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Тим поводом Честитке

Четрдесетак мјештана Рашков-
ца, Пећана и других приједор-
ских насеља окупило се про-
текле суботе у великој акцији 
чишћења обале Сане. Волон-
тери су се прихватили посла у 
раним јутарњим сатима и поче-
ли да рашчишћавају потез у ду-
жини хиљаду метара од старе 
кожаре па низводно. Мјештанка 
Рашковца Емира Балтић, јед-
на од иницијатора ове акције, 
похвалила је одзив волонтера, 
поготово великог броја младих, 
јер је ово подручје, како је рекла, 
деценијама било запостављено: 
зарасло у коров и препуштено 
на милост и немилост несавјес-
ним појединцима који су, након 
реновирања кућа, уз обалу Сане 
одлагали кабасти отпад.
- Жеља нам је да обалу доведе-
мо у пријератно стање. Сви смо 
се овдје купали, научили плива-
ти, а жеља нам је да и наши уну-
ци то науче, на очишћеној обали 

наше ријеке. Не бих издвојила 
ниједно насеље, јер су се акцији 
одазвали бројни грађани Прије-
дора, а нарочито ми је драго што 
је ту много младих. Због епиде-
миолошке ситуације, многи неће 
ове године ићи на море. Зато 
имамо нашу лијепу ријеку - ре-
кла је Балтићева која је посебно 

захвалила дијаспори на финан-
сијској помоћи.
- Тим средствима настојаћемо 
да поправимо пут и поравнамо 
га багером. Народ је долазио 
тракторима, вадио земљу, ба-
цао смеће. Сада ми је срце пуно, 
сретна сам. Вољела бих да сви 
крену нашим примјером, а и ми 

ћемо радо помоћи другима - 
рекла је Балтићева на чијем су 
имању уз обалу Сане, у паузи 
чишћења, вриједни акцијаши од-
морили уз укусан јунећи гулаш и 
посни јеловник за оне који посте.  
Међу онима који су засукали ру-
каве био је Игор Кнегињић, пот-
предсједник Скупштине града 
Приједора. Како је нагласио, до-
шао је ту искључиво као волон-
тер, заједно с другим мјештани-
ма Урија и Чиркин поља.
- Одазвали смо се позиву орга-

низатора да се укључимо у ак-
цију уређења обале, сакупљања 
смећа и чишћења растиња. На-
дам се да смо помогли. Лијеп је 
осјећај кад помажемо једни дру-
гима, а ефекат је већ видљив. 
Надам се да ће и Градска упра-
ва препознати значај ове акције, 
јер потребна су на овом подручју 
улагања у смислу рампе и над-
зорних камера, да покушамо да 
заштитимо овај дио обале - ре-
као је Кнегињић. 
У Старом граду рођена је Азра 
Пашалић, одборница у Скупшти-
ни града Приједора. Спремно се 
придружила волонтерима.
- Прва посјета актуелног градо-
начелника Приједора Далибора 
Павловића била је овом дијелу 
града. Тада смо разговарали о 
томе како да га спасимо од по-
плава. Сјетимо се да је око 400 

кућа на овом подручју било по-
плављено у посљедњим попла-
вама. Он је рекао да ће дати свој 
допринос и покушати да се коли-
ко-толико овај дио среди. Драго 
ми је што се велики број грађана, 
поготово младих, одазвао овој 
акцији - рекла је Пашалићева. 
У чишћењу обале Сане учество-
вало је и десетак чланова Ом-
ладинске организације „Чувари 
Сане“. По ријечима предсједни-
ка Милана Саџака, они су увијек 
ту за Сану, као велико природно 

богатство.
- Крчили смо, косили, купили 
смеће и муљ којег у великој мје-
ри наноси вода. Донијели смо 
наше машине и искуство које 
смо стекли у сличним акцијама. 
Одазвао се знатан број волон-
тера, драго ми је што „Чувари 
Сане“ нису сами - нагласио је 
Саџак. 
Циљ организатора једнодневне 
радне акције је да обалу Сане 
очисте и припреме за љето, 
купање и дружење. Надају се 
да ће ово бити лијеп примјер и 
осталим грађанима, да чувају 
наша природна богатства и не 
дозволе да мјеста која би треба-
ло да буду одмор за душу и тије-
ло, умјесто тога, постану одлага-
лишта отпада.

Д. С. 

Distribucija

Voda na dohvat ruke

Besplatni info telefon

Svim Hrišćanima Želimo
Sretne Uskršnje Praznike

ПРИЈЕДОРЧАНИ У АКЦИЈИ 
ЧИШЋЕЊА ОБАЛЕ РИЈЕКЕ САНЕ

Мјештани више приједорских 
насеља у заједничкој акцији

Сана богатство свих грађана

Волонтери у паузи уживали у 
дружењу и добром залогају
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Многи тинејџери пропуштају 
неке од најважнијих тренута-
ка свог младалачког живота, 
укључујући и оне свакодневне, 
попут разговора с пријатељима 
и похађања наставе. Све оно 
што је пред њима, како кажу, 
још увијек је непредвидљиво. 
- Осјећамо се усамљено. Нека-
ко је сав терет пао на нас, није 
исто као кад смо у шко-
ли са про- ф е с о -
р и м а . Е м 
ш т о с у 
н а м 
с в е 

ускратили, не знамо да ли ћемо 
нормално проживјети прве сту-
дентске дане. Планирам да 
упишем факултет у Аустрији, а 
како ће се све то одвијати, не 
знам. Већина мојих другара, 
који су прошле године уписа-
ли факултет у иностранству, 
имају онлајн часове и остали 
су овдје. То је оно што, свака-
ко, не бих вољела. Жеља ми 
је да студирам у нормалним 
околностима - рекла је Хелена 
Милојица, матурант Гимназије 
“Свети Сава”.
- Ситуација са корона вирусом 

која је постала свима дио жи-
вота, оставља траг и на мене. 
Најљепши период живота не 
могу да проведем без маске, 
са својим пријатељима без 
одређене дистанце, путовања 
која не могу више да се спон-
тано одвијају, већ зависе од 
епидемиолошке ситуације, као 
и школовање које се одвија 
на потпуно други начин. Све 
се постепе-
но мијења. 
П о ч е т а к 
пандемије 
н и с а м 
схватала 
довољно 
озбиљно. 
Мислила 
сам да је 
ово не-
што што 
ће убр-
зо да 
прође, 

све док се особе у мојој близи-
ни нису сусреле са овим виру-
сом. Од тада мој страх је све 
већи, колико ће ово да траје, 
када ћемо моћи да живимо 
нормално као раније и ко ће да 
нам врати ускраћено? - додала 
је Марина Kулунџија, матурант 
Гиманзије.  
Младима недостаје слобода 
и све оно што је некада било 
нормално.
- То је основно људско право и 
потреба. Самим тим што нам је 
одузета слобода, сви ми живи-
мо у једном резервату, да тако 

кажем. Једноставно, ништа не 
може замијенити час од 45 ми-
нута, али онлајн  настава, овак-
ва каква јесте, донекле може 
да нас спреми за даље школо-
вање. Свјесни смо тога и бори-
мо се колико можемо. Надамо 
се да ће бити боље - истакао 
је Василије Пачариз, ученик 
трећег разреда приједорске 
Гимназије.
- Током новонастале ситуације 
трудио сам се да радим ствари 
које не бих радио да се ни-
сам нашао у овој ситуацији. 
Посветио сам се више по-

родици, тренингу, читању 
и раду на себи. Морам 
признати да су то ствари 
које су добро утицале на 
мене. Међутим, постоје 
и оне које немају пози-
тиван утицај. Откад се 
појавио вирус, људи живе 

у страху. Трудим се 
да у свему видим 

добро, међутим 
најтеже ми је то 
што не могу да 

загрлим своју 
баку када 
п о ж е -

л и м . 
П о -

ред тога, у годинама сам 
када би требало да проживим 
најљепше ствари, попут екскур-
зије, матуре итд. Моје мисли су 
усмјерене на све људе којима 
је ова ситуација отежала живот 
и надам се да ће овај ружан сан 
брзо завршити - рекао је Срђан 
Кнежевић, матурант Гимназије.  
За ти- нејџере који се 

суочавају са 
животним 

п р о -
мје -
на-

ма због пандемије, а који се 
осјећају анксиозно, изоловано 
и разочарано, порука психоло-
га је: нисте сами.
- Ученици нам се јављају, до-
душе, више родитељи. Уколи-
ко родитељ примијети да се 
нешто чудно дешава са дјете-
том, у реду је потражити помоћ. 
Оно са чим се млади сусрећу у 

овој ситуацији је 
осјећај губит-

ка контроле, 
беспомоћ -
ност, гу-
битак си-
гурности, 

због чега 
им се 
јављају 
а н к с и -
озни, па 

чак и де-
п р е с и в н и 
симптоми. 
Када дођу 

на раз-
г о -

вор, ми радимо на нормали-
зацији цјелокупне ситуације, 
да испоље своје емоције. Про-
налазимо најбољи модус дје-
ловања, у складу са њиховим 
жељама, потребама и претход-
ним навикама - појашњава пси-
холог Маја Савановић Зорић.
Савјет младима је да страхове 
не потискују, да покушају про-
наћи  нешто чиме ће скренути 
негативне мисли, јер здравље 
је најбитније.  

Истраживали смо: младима недостаје слобода 

НАЈБЕЗБРИЖНИЈИ ЖИВОТНИ ПЕРИОД 
САКРИВЕН ПОД МАСКОМ

М. Шодић 

Годину дана живимо по корона правилима. Пооштрене мјере за младе су препрека више 
коју морају савладати и сачувати своје ментално здравље 

СТРУЧЊАЦИ ПОРУЧУЈУ: 
НИСТЕ САМИ

За тинејџере који се суочавају 
са животним промјенама због 
пандемије, а који се осјећају 
анксиозно, изоловано и разоча-
рано, порука психолога је: ни-
сте сами.

Хелена: 
- Осјећамо се усамљено

Василије: - Ништа не може 
замијенити час од 45 минута

Маја Савановић Зорић: 
- Савјет младима је да не 

потискују страхове 

Марина: 
- Најљепши период живота под маском

Срђан: 
- Трудим се да у свему видим добро
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Млади и друштвоМлади и друштво

Студенти и професори Неза-
висног универзитета Бања Лука, 
чланови "Независне сцене", го-
стовали су 2018. године на 26. 
сусретима отворених театара 
у Новој Соли у Пољској, гдје су 
одиграли представу "Остајте". 
Ово је једно у низу наших путо-
вања, али некако је боравак  у 
Пољској оставио најјачи утисак. 
Имала сам срећу и част да бу-
дем дио те екипе и представљам 
свој факултет, али и своју земљу 
на међународном фестивалу. 
Само путовање било је вео-
ма занимљиво и трајало је јако 

дуго. Путовали смо комбијем из 
Бања Луке, пролазили кроз Хр-
ватску, Словенију, одмарали у 
Бечу у Аустрији. Пролазили смо 
кроз Чешку и након 22 сата путо-
вања стигли у Пољску. Били смо 
смјештени у студентском дому. 
Само путовање до Пољске било 
је интересантно. Стали смо на 
некој пумпи да направимо паузу, 
гдје су нам рекли да се ту заус-
тављају само камиони, а до сле-
деће пумпе морали смо возити 
мало дуже. Њихов начин живота 
је сасвим другачији од нашег. У 
раним јутарњим часовима улице 

су празне, јер они свој дан по-
чињу око 10:00 часова. Аматер-
ско позориште је лијепо, јер сад-
ржи велики број старих слика и 
скулптура које за Пољаке имају 
велику вриједност. Поносни су 
чувари своје традиције. На фе-
стивалу су учествовале глумач-
ке трупе из различитих градова и 
свако је одиграо своју представу 
на најбољи начин. Фестивалско 
правило је да представа не може 
почети док сцена није у потпуно-
сти спремна. За једно вече иг-
рају се двије или три представе 
и дужина припреме је различита 
за сваку представу. Десило се 
да је једна представа почела у 
02:00 сата послије поноћи. Глум-
ци су били пуни енергије, док 
су гледаоци, ненавикли на тако 
нешто, једва држали главу на 
раменима. Све нас је дирнула 

црногорска представа "Кривица" 
која говори о томе шта све једна 
жена проживи због љубави и на 
крају, ипак, мора да оде и напу-
сти све. Послије ове емотивне 
драме, на реду смо били ми са 
представом "Остајте", која гово-
ри о трајном одласку младих у 
иностранство. Имали смо пре-
вод који се приказивао како титл 
изнад сцене, па су гледаоци раз-
умјели о чему причамо. Реакција 
публике била је изузетно добра 
и неколико пута смо се враћали 
на аплауз. Са домаћинима смо 
обилазили Нову Сол. Град је 
лијеп и има моного старих грађе-
вина. Посљедњег дана, рано 
ујутро, кренули смо назад за 
Бањалуку. И нама и домаћинима 
било је жао што се растајемо, јер 
тих пет дана је прошло пребрзо. 
Спријатељили смо се с њима, 

а са некима смо и данас у кон-
такту. Поново смо правили већу 
паузу у Бечу и на крају стигли у 
Бања Луку, уморни али срећни, 
јер ово је за нас било драгоцје-
но искуство. Вољели бисмо да 
поново посјетимо Пољску. Не-
зависна сцена Независног уни-
верзитета Бања Лука прву своју 
премијеру имала је 2016. године, 
а то је био мјузикл "Женски бенд 
Нублице". Послије тога је 2017. 
одиграна представа "Остајте". 
Настала је на основу бројних ин-
тервјуа и анкета у којима су саго-
ворници и студенти дали велики 
број корисних информација које 
се налазе у тексту. Представа 
је до сада одиграна више од 30 
пута у различитим градовима. У 
њој су приказане различите сце-
не из живота оних који су отишли 
из своје земље, оних који желе 
да оду, оних који су се вратили 
и оних који не желе да оду. У 
Народном позоришту Републи-
ке Српске 1. фебруара 2020. 
године одиграли смо премије-
ру комедије, пародије и пома-
ло трагедије ТВ ЖУР(Т)НАЛ "И 
ПИЛЕ И КОКОШ". Представа је 
духовита критика не само савре-
мених телевизијских појава, него 
и цјелокупне друштвене ствар-
ности. У представама "Независ-
не сцене"данас играју двије сту-
деткиње из Приједора: Николина 
Јефтенић и Ведрана Нишевић 
те студенткиња из Козарске Ду-
бице Николина Мијатовић и три 
дјевојке из Бања Луке: Теодора 
Вукајловић, Миљана Орашанин 
и Јана Кезић. Током трајања ове 

драмске трупе, у представама 
је играло још десетак глумаца. 
Ми, чланови "Независне сцене", 
волимо да кажемо да смо мала 
војска која има велику жељу да 
људима прикаже како заправо 
изгледа наш свијет. Надамо се 
да ће овај вирус што прије проћи 
и да ће људи научити шта је оно 
најважније: здравље. Желимо да 
поново грлимо своје најмилије, 
да имамо нормалан друштвени 
живот, да нам се врате сале пуне 
позоришне публике и да сви 
младу остану у нашој држави. То 
вам поручују чланови "Независ-
не сцене“ Независног универзи-
тета Бања Лука.

Студентска путовања прије короне 

У вријеме пандемије вируса корона, одласци у ино-
странство  звуче многима као мислена именица. 
Зато се као најдрагоцјеније успомене чувају утисци 
са не тако давних путовања, на која су ишли сту-
денти из Републике Српске. Било је то, сад се чини, 
веома далеко вријеме, вријеме прије короне...

Ведрана Нишевић, 
студент Факултета 

политичких наука НУБЛ-а

ПРЕДИВНА СЈЕЋАЊА НА ПОЉСКУ 

Премијера ТВ жур(т)нал "И пиле и кокош"

Николина Јефтенић и 
Ведрана Нишевић 

Гостовање у Пољској 2018. године 
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ЗдрављеЗдравље

Да ли вам се некад догађа да се 
пробудите усред ноћи са осјећајем 
глади? Уколико се то повремено 
догађа, не би требало да бринете, 
али ако је то честа појава, требало 
би да видите у чему је проблем.
Кристен Л. Натсон, професорка не-
урологије, донијела је закључак да 
је “необично” што се будимо током 
ноћи са осјећајем глади, јер наши 
биолошки сатови не очекују да 
тада једемо. Стручњаци су откри-
ли неке од разлога због којих нас 
буди глад.

Преко дана не једете 
довољно: 
Ако током дана не уносите довољ-
но калорија, можда ћете се усред 
ноћи будити гладни.
“Ако сте на дијети или се на било 
који начин ограничавате, на при-
мјер прескакањем оброка или 
претјераним вјежбањем, можда 
нећете унијети довољно калорија 
током дана”, рекла је Алиса Ремзи, 
нутрициониста.

Не спавате довољно: 
Поремећај сна може да избаци из 
равнотеже хормоне који регули-
шу апетит - грелин и лептин, што 
може да доведе до тога да поста-
нете гладни и посежете за храном 
са високим процентом угљених хи-
драта.
“Претходна експериментална ис-
траживања повезивала су губитак 
сна са повећаним апетитом”, дода-
ла је Натсон.

Под стресом сте: 
Понекад глад није оно што вас 
буди из сна. Разлог може да буде 
одговор тијела на стресни период у 
животу. Када се пробудите, можда 
ћете се окренути храни како бисте 
се умирили.
“Емоционално преједање засигур-
но може успорити мисаоне проце-
се. Ако ваше тијело вари храну, то 
може смирити тјескобу која вам не 
дозвољава да заспите. Храна је, 
нажалост, врло учинковит начин да 
заборавите на лоше мисли”, рекла 
је Кели Алисон, професорка пси-
хологије и директорка Центра за 
тежину и исхрану на Универзитету 
Пенсилванија.

Имате синдром ноћног 
једења:
Ако се често будите са осјећајем 
глади, неколико пута током не-
дјеље, то би могао да буде знак по-
ремећаја који се назива “синдром 
ноћног једења”.

Људи са овим поремећајем кон-
зумирају значајан дио дневних 
калорија након вечере, јер имају 
мало жеље за храном током дана. 
Дешава се да пате и од поремећаја 
расположења који се погоршава 
током ноћи, имају проблема са 
спавањем и вјерују да морају не-
што да поједу како би поновно за-
спали”, пише “HuffPost”.

(Super Žena)

Вакцина против ви-
руса корона смањује 
ризик од заразе, али и 
даље је потребно при-
државати се прописа-
них епидемиолошких 
мјера које укључују 
ношење маске и одр-
жавање физичке ди-
станце. Истраживачи 
са Универзитета Кали-
форнија у Сан Дијегу, 
Лос Анђелеса и Југо-
западног медицинског 
центра са Универзи-
тета Тексас анали-
зирали су податке из 
здравствених картона 
вакцинисаних здрав-
ствених радника како 
би утврдили колико 
њих се након вакцина-
ције заразило вирусом 
корона. UCSD и UCLA 
открили су да се само 
седам од 28.184 осо-
ба заразило вирусом 
корона 15 дана након 
завршене вакцина-

ције, односно након 
примљене друге дозе. 
Подаци које су прику-
пили истраживачи с 
UTSMC-a утврдили су 
да су се само четири 
од 8.121 вакцинисаних 
здравствених радни-
ка заразила вирусом 
корона. На темељу 
резултата након испи-
тивања вакцине, науч-
ници су већ знали да 
постоји могућност да 
се вакцинисане особе 
заразе вирусом коро-
на, али ови скупови 
података показали су 
у којој се мјери то до-
гађа. У обје студије 
показало се да је дио 
радника било позитив-
но на Ковид-19 прије 
него што су примили 
другу дозу вакцине. 
Истраживачи с UCSD-
UCLA наводе да су 
ови резултати охра-
брујући и да показују 

ефикасност вакцине и 
изван клиничких испи-
тивања. Др Франческа 
Ј. Ториани, специјали-
ста за заразне боле-
сти на UCSD-u која је 
водила калифорнијску 
студију, напомиње да, 
иако су ове вијести 
охрабрујуће, људи 

још увијек требају 
бити опрезни. Позива 
грађане да и након 
вакцинације носе мас-
ке како би се заштити-
ли од вируса, преноси 
“PopSci”.

(N1 Hrvatska)

Зашто се дешава 
да сте често гладни 

усред ноћи?
Ходање је вишеструко корис-
на активност. Оно не само што 
побољшава наше здравље, 
већ нас и чини срећнијим 
особама. Оно што, међутим, 
већину људи занима је коли-
ко треба ходати дневно да 
би се видјели ови позитив-
ни ефекти. Најчешће може-
мо чути да је магична бројка 
10.000 корака дневно, али да 
ли је то стварно неопходно и 
ко је први поменуо ову нор-
му? Вјеровали или не, идеја 
да је неопходно да направите 
10.000 корака дневно да би-
сте остали здрави потекла је 
од јапанског произвођача пе-
дометра под називом Манпо-
кеи још давне 1965. Његово 
име се иначе може превести 
као “бројач 10.000 корака”. 
Традицију овог производа у 
новом миленијуму наставила 
је компанија ФитБит, која је та-
кође кроз своје производе уве-
ла стандард од 10.000 корака 
дневно за све који желе да 
буду у форми. Бројна истра-
живања су, међутим, открила 
да, иако неки људи могу да 

значајно смање ризик кардио-
васкуларних обољења на овај 
начин, за већину људи дневна 
норма од 10.000 направљених 
корака не нуди неке додатне 
бенефиције у односу на, на 

примјер, 5.000 направљених 
корака. Ова дневна норма је 
уосталом и тешко изводљива, 
јер неки људи просто немају 
довољно времена да толи-
ко ходају у току дана. Др Ли, 
професор медицине на Хар-
варду, сматра да би, зарад 
свог здравља, свако требало 
да направи бар 4.400 корака 
дневно. Он препоручује не-
колико промјена у понашању 
које вам могу помоћи да испу-
ните ову норму:

 • Смањите коришћење лифта 
колико год можете
• Паркирајте се на прво сло-
бодно мјесто које видите, а не 
оно најближе вашем дому
• Ако користите градски пре-
воз, изађите станицу раније 
прије ваше крајње дестина-
ције и ходајте до ње
• Намјерно закомпликујте кућ-
не послове тако да будете што 
више у покрету

(Stil.kurir.rs)

Ранији одлазак у кревет и раније 
устајање чине човјека здравим, 
а уколико једете раније, можете 
спријечити дијабетес. Ново ис-
траживање је показало да интер-
митентни пост или ранији оброци 
утичу на нижи крвни притисак и 
инзулинску резистенцију. Људи 
који доручкују прије 8:30 сати 
имају нижи крвни притисак и 
мању инзулинску резистенцију, а 
то може помоћи у смањењу ризи-
ка од развоја дијабетеса типа 2.
“Установили смо да људи који 
једу рано имају мањи ниво шеће-
ра у крви и мању инзулинску ре-
зистенцију, без обзира да ли су 
ограничили унос хране на мање 
од 10 сати дневно или је унос 
хране распоређен на више од 13 
сати дневно”, рекла је Мариам 
Али с Универзитета Нортвестерн 
у Чикагу. 
Инзулинска резистенција се 
јавља када тијело не одговара 

добро на инзулин који лучи гуш-
терача, а глукоза слабије улази 
у ћелије. Особе које имају инзу-
линску резистенцију су у већој 
опасности од дијабетеса типа 
2. Инзулинска резистенција 
и високи крвни притисак 
утичу на метаболи-
зам, разлагање хра-
не на једноставније 
спојеве, протеине, 
угљикохидрате, 
шећере и масти. 
Поремећаји ме-
таболизма попут 
дијабетеса се до-
гађају када се по-
ремете нормални 
процеси.
“Због пораста мета-
боличких поремећаја 
попут дијабетеса, 
жељели смо проширити 
наше знање о стратегијама 
исхране како бисмо помогли у 

рјешавању овог растућег про-
блема”, казала је Али.
Претходна истраживања су пока-
з а л а 

да временски ограничено узи-
мање хране, које се односи на 
скраћено вријеме у којем се може 
јести, константно унапређује ме-

таболичко здравље. Али 
и њене колеге су ана-

лизирали податке 
10.575 одраслих 

особа које су 
учествовале 

у истражи-
вању. По-
ди јелили 
су учес-
нике у 
три групе 
о в и с н о 
о дужини 

периода то-
ком којих се 

уноси храна, 
односно мање 

од 10 сати, између 
10 и 13 сати те више 

од 13 сати дневно. Након 

тога су направили подгрупе бази-
ране на почетку периода у којем 
се узима храна, односно прије и 
послије 8:30 сати.
Они су анализирали податке 
како би установили да ли период 
узимања хране и вријеме имају 
везе с нивоом шећера у крви то-
ком поста те процијењеном ин-
зулинском резистенцијом. Ниво 
шећера у крви се није значајно 
разликовао у интервалним гру-
пама, инзулинска резистенција 
је била већа код људи с краћим 
интервалима једења, али нижа 
код оних који једу прије 8:30 сати.
“Вријеме оброка је више повеза-
но с метаболизмом од трајања 
периода током којег се једе, а 
то подржава стратегију да је по-
требно раније јести”, закључила 
је Али.

klix.ba

Да ли стварно треба да направимо 
10.000 корака дневно 

да бисмо били здрави?

Истраживање: Да ли је могуће 
заразити се након вакцинације?

Једите раније и спријечите дијабетес



13.2. април 2021.“Козарски вјесник”

ОгласиСпорт

Приједорски “Рудар” савладао 
“Дрину” 4:0
Резултатом 4:0 Фудбалски 
клуб “Рудар-Приједор” је на 
домаћем терену савладао 
“Дрину” из Зворника. Прије-
дорчани су већ у седмом ми-
нуту, захваљујући Родригезу, 
постигли први гол. Исти играч 
затресао је мрежу гостију и у 

20. минути. У другом полув-
ремену домаћини су дали још 
два гола. Марић је у 56. минути 
повећао резултат на 3:0, а ко-
начан је постигнут у 90. минути 
голом Глишића. Ова утакмица 
је у оквиру 20. кола М:тел Прве 
лиге Републике Српске.

“РУДАРИ” УГАСИЛИ 
“ЗВИЈЕЗДУ” 

У ПРИЈЕДОРУ 

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!!!

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е
 У току акције „Прољетно уређење града“, а по захтјеву Градске 
управе, Одјељења за саобраћај, комуналне послове, заштиту животне 
средине и имовинско-стамбене послове, предузеће „Комуналне услуге“ 
АД Приједор ће у периоду од 01.04. - 25.04.2021. године, вршити одвоз 
кабастог отпада - кућанских апарата, дијелова намјештаја и слично.

 У градској зони кабасти отпад треба одлагати поред контејнера, 
али не на саобраћајнице.

 Одвоз кабастог отпада у приградском и сеоском подручју ће се 
вршити по распореду редовног одвоза смећа, те молимо грађане да 
отпад изнесу у раним јутарњим часовима како би све било одвезено 
истог дана.

 Замољавамо грађане да се укључе у акцију уређења града и 
дају свој допринос.

 За све информације обратите се на телефон 052/222-008

Приједор, април 2021. година           

 „Комуналне услуге“ АД Приједор

У дербију 19. кола М:ТЕЛ Прве 
лиге Републике Српске, која је 
одиграна у Модричи, “Рудар 
Приједор” изгубио је утакмицу 
од “Алфа Модриче” резултатом  
0:1. У првом полувремену При-
једорчани су били бољи тим. 
Велика прилика за њих виђена 
је већ у седмом и дванаестом 
минуту сусрета. У наставку до-
маћини су кренули у јачу игру. 
Међутим и у 51. минути Прије-
дорчани су имали шансу, али 
је нису добро искористили. Тек 
у 70. минуту игре Модричани-
ма се указује одлична прили-
ка, али без успјеха. Неколико 
минута касније, играч “Алфа 
Модриче” Копривица затресао 
је “Рудареву” мрежу, али је гол 

поништен због офсајда дефан-
зивца Модриче. Гол вриједан 
три бода на овом мечу пости-
гао је Намања Којић у 76. ми-
нути. Подсјетимо, јесенас су 
Модричани водили као гости 
у Приједору 2:1 до судијске 
надокнаде, када су “рудари” 
феноменалним преокретом 
стигли до побједе. Са 38 бодо-
ва, “Рудар Приједор” је и даље 
лидер на табели. Другопласи-
рани “Леотар” има четири бода 
мање. У наредном 20. колу, 
“Рудар Приједор” дочекује 
деветопласирану “Дрину” из 
Зворника.  

“РУДАР” ИЗГУБИО ОД “МОДРИЧЕ”

П. Ш.

П. Ш.

Боксерски клуб “Побједник” се 
прије три мјесеца појачао за Ни-
колу Ивковића који је дошао из 
бјељинског “Радника”, а јачи је за 
још два боксера. Стево Бабић и 
Марко Дмитровић, дојучерашњи 
боксери “Славије” из Бања Луке, 
помоћи ће БК “Побједник” да за-
биљеже што бољи пласман у 
боксерској Премијер лиги. Стево 
Бабић је иначе јуниорски првак 
РС и БиХ, а пет година је провео 
у “Славији”. Његов клупски колега 
Марко Дмитровић је за “Славију” 
одрадио преко 70 борби, а 2015. 
године је био јуниорски првак 
БиХ. Године 2016. године постао 
је сениорски вицешампион БиХ. 
Овим појачањима је задовољан и 
Жељко Стегић, такмичар, тренер, 
оснивач и предсједник Боксерског 
клуба „Побједник“.
- Послије Николе Ивковића поја-
чали смо се за још два добра бок-
сера који су поникли у “Славији” 
и имали запажене резултате. Тре-
нутно имамо око 45 чланова и 15-
так такмичара који су у Премијер 
лиги БиХ-а, и Првој лиги Републи-
ке Српске. Прошле године заузе-
ли смо десето мјесто, у конкурен-
цији 24 клуба. Ове године смо, 
захваљујући Градској управи, 
добили напокон своје просторије 

и имамо одличне услове за рад, 
тако да се надам да ћемо бити 
још бољи и успјешнији - рекао је 
Стегић и још једном се захвалио 
Градској управи која је препозна-
ла њихов рад и пружила им подр-

шку.
Боксер БК “Побједник” Никола Ив-
ковић учесник је квалификација 
за Олимпијске игре у Токију 2021. 
године. 

Текст и фото: Инфо-Приједор

Два боксера из “Славије” 
појачали БК “Побједник”
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Dana 30.03.2021. godine 
preminuo je, mirno u snu, 

naš dragi

JOSIP VLAIĆ
(1936 - 2021)

Ožalošćeni: supruga Dobrila, sin 
Petar, kćer Marijana, unuk Marko, 
snaha Angela i obitelj Burda, Petrović, 
Vojinović i Kaurin

14990

Сјећање на драге родитеље и брата

Много нам недостајете. 

Ваше кћерке и сестре са породицама
14980

КРСТАН
(1920 - 1982)

ДРАГИЊА
(1923 - 2006)

ЗОРАН
(1958 - 2020)

МАЧКОВИЋ

Туга и бол за вама су дио нашег живљења.
Ваши: тетка Мара, тетак Небојша са породицом

Сјећање на вољене

ДРАГАН ЂУРИЋ
(01.04.2001 - 01.04.2021)

Јелићка - Омарска

14981

ДРАГАНА ЂУРИЋ
(25.05.1988 - 25.05.2021)
Пок. Остоје - Омарска

Дана 05.04.2021. 
навршава се 40 дана од 

смрти драгог супруга

ЧЕДЕ РЕЉИЋА
Тешка је и болна истина 
да те нема више, али 
ће твоја племенитост и 
доброта вјечно живјети у 
срцу супруге Душанке

14978

Четрдесет дана откако 
није са нама наш 

вољени

ЧЕДО РЕЉИЋ
Са љубављу и тугом, но-
сићемо те увијек у срцу, 
вољен и никад забо-
рављен. Од кћерке Гор-
дане, зета Драгослава, 
унука Виктора и унуке 
Викторије 14978

Четрдесет дана како 
оста без јединог брата

ЧЕДЕ РЕЉИЋА
Брате, вољела сам 
те ко очи своје и тако 
ћу те увијек вољети и 
у срцу носити. Твоја 
једина сестра Цвијета 
и сестричина Дијана са 
породицом 14978

Дана 05.04.2021. 
навршава се 40 дана од 

смрти драгог брата

ЧЕДЕ РЕЉИЋА
У драгим успоменама, 
с љубављу, чуваћу те 
вјечно од заборава.
Твој бураз Вид Рељић

14978

Дана 02.04.2021. навршава 
се девет тужних година 
откако си нас напустио

МЛАДЕН 
ВРАЊЕШ

Вријеме пролази, али 
сјећање на тебе вјечно 
остаје.
Супруга Гордана, кћерке 
Сања и Тања, унук Сергеј и 
зет Срђан 14982

Дана 02.04.2021. 
навршава се девет 

година од смрти нашег 
драгог зета

МЛАДЕНА 
ВРАЊЕША

Сјећање на тебе чуваће-
мо у драгим успоменама.
Породица Вукчевић

14982

Дана 04.04.2021. године 
навршавају се четири 
тужне године од смрти 
наше миле и вољене

МИРЕ ГРУЈИЧИЋ
Дани пролазе, а туга 
никад проћи неће.
Супруг Милан са 
породицом

14984

Дана 02.04.2021. године 
навршава се осам 
година од смрти

МИЛОША 
БОГДАНОВИЋА

С љубављу, чуваћемо 
те у нашим срцима и 
сјећањима.
Кћерка Драгана, унука 
Андреа и зет Горан

14989

Дана 02.04.2021. 
навршава се седам 

година од смрти

МИЛОША - ШИМЕ 
БОГДАНОВИЋА

Успомену на тебе 
чуваћемо од заборава.
Кћерка Милена, зет 
Милорад, унуке Сања и 
Тања са породицама

14991

Дана 29.03.2021. у 76. години живота 
преминуо је мој драги отац

СТОЈАН АЈДУКОВИЋ

Заувијек ћеш остати у срцима и мислима оних који те воле.
Твоји најмилији: кћерка Даворка, унуке Милица и Сара, унук 
Лука и зет Зоран 15007

Дана 29.03.2021. у 76. години живота 
преминуо је наш драги супруг и отац

СТОЈАН АЈДУКОВИЋ

Живјећеш вјечно у срцима својих најмилијих.
Супруга Тонка, син Давор, снаха Слађа и унука Мила

15007

ОСНОВНИ СУД У ПРИЈЕДОРУ
Број: 077-0-Su-21-000-229
Дана, 29.03.2021. године 

На основу Одлуке о продаји службеног моторног возила број 
077-0-Su-21-000-229 од 26.03.2021. године, Основни суд у 
Приједору објављује сљедећи

Ј А В Н И ОГЛАС
за продају службеног моторног возила

 Предмет огласа је продаја службеног моторног воз-
ила, власништво Основног суда у Приједору марке AUDI 80, 
комерцијални опис 80, година производње 1992, истекла ре-
гистрација 15.03.2021. године.    

 Продаја возила се врши дана 09.04.2021. године ме-
тодом јавног надметања путем затворених писаних понуда, а 
сви услови продаје ће бити доступни на wеб страници Суда 
ossud-prijedor.pravosudje.ba  и на огласној плочи Суда. За све 
додатне информације контакт особа је радник Суда Слобо-
дан Муњиза.

                                                                                                   
Предсједник Суда: 
Данијела Еленков
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Читуље Читуље

Дана 30. марта 2021. године 
престало је да куца велико и 
племенито срце наше добре, 
најдраже и никад прежаљене

РАДА СРЕДИЋ
(1960 - 2021)

Нека ти Господ подари насеље рајско. Почивај у миру.

Твоји најмилији
14988

Дана 06.04.2021. године навршава се 
година дана од смрти

АНКЕ ПЈЕВАЧ
(1940 - 2020)

Година прође, а празнина, туга и сјећање остају вјечно. Почивај 
у миру. Твоји најмилији: Миленко и Милка са породицама и син 
Никола 14983

ЗОРАН КАУРИН

Драги тата, остаје ми да жалим за тобом 
и кроз успомене на твој драги лик, сјећам 
се твојих добрих дјела, достојанственог 
живљења, љубави и пажње коју си ми 
несебично поклањао. Почивај у миру крај 
моје мајке и своје љубави у чији си загрљај отишао да нађеш 
лијек рањеном срцу.

Воли те твој син Александар!
14974

ЗОРАН КАУРИН
Пролази вријеме, али 
бол не...
Недостајеш у сваком 
тренутку.
Јулија, Марко, Сандра и 
Горан

14973

Тужно сјећање

МЛАДЕН 
БАЛАБАН

(2013 - 2021)

Заувијек у сјећању и мислима.
Твоји: супруга Љиља, кћерка Мирјана, син 
Душко с породицама

14987

Сјећање на наше вољене

ДРАГОЉУБ 
БАЛАБАН

(1932 - 2001)
Вјечно ћете живјети у срцима својих: супруге 
и мајке Косе, кћерки и сестара Вине, Мире, 
Бране и Драгане

14987

МЛАДЕН 
БАЛАБАН

(1960 - 2013)

Дана 05.04.2021. 
године навршава се 

година дана пуна туге 
и бола откад није са 
нама наш вољени 

супруг, отац, свекар, 
таст и дјед

ДУШАН (Николе) 
КРАГУЉ

Ни тугу, ни бол вријеме не брише. Што иде 
даље, боли све више.
Твоја породица

14986

Сјећање

ДУШАН КРАГУЉ

С поштовањем.
Породице Јовић и 

Вукојевић

14975

Дана  07. априла 2021. 
навршава се година 
дана од смрти нашег 
вољеног супруга, оца 

и дједа
СЛОБОДАН 

(Бранко) 
СИМАТОВИЋ - 

БУЋО
(1947 - 2020)

С љубављу и поштовањем.
Твоји: супруга Весна, син Бранко, кћерка 
Ведрана са породицама.

(002)

Дана 08.04.2021. 
навршавају се двије 

године од смрти нашег 
вољеног супруга и оца

ВЛАДИМИРА 
ЕГИЋА

С љубављу и поштовањем. 
Супруга Марта и синови: Предраг, Ненад и 
Драшко

14979

ОСТОЈА 
ЦРНОБРЊА

Драги Остоја, туга за тобом 
не престаје. Већ прође и 
година дана, твоја доброта 
и сјећање на лијепе успо-
мене вјечно остају у нашим 
срцима. Нека ти је вјечна 
слава. Почивај у миру.

Друштво ојкаче Усорци
14985

У суботу, 03.04.2021. 
у 10 часова одржаће 
се четрдесетодневни 
помен нашој мајци

ЉУБА 
КРАЈИШНИК
(1932 - 2021)

Дјеца са породицама

14972



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

GRAD PRIJEDOR
Skupština grada

Predsjednik Skupštine
Mirsad Duratović

SRETAN
USKRS!

GRAD PRIJEDOR
Gradonačelnik

Gradonačelnik
Dalibor Pavlović

SVIM VJERNICIMA 
KATOLIČKE
VJEROISPOVIJESTI 
ČESTIT I 
BLAGOSLOVLJEN 
USKRS

SVIM VJERNICIMA KATOLIČKE 
VJEROISPOVIJESTI SRETAN I 

RADOSTAN USKRS

SRETAN I 
RADOSTAN 

USKRS

NAMJEŠTAJ 
GAVRANOVIĆ

SRETAN USKRS                    

OPTIKA VID
PRIJEDOR

SRETAN I 
RADOSTAN 
USKRS

SVIM VJERNICIMA 
KATOLIČKEVJEROISPOVIJESTI 
SRETAN  I RADOSTAN USKRS

MIRA  a.d. ČLANICA „KRAŠ GRUPE“
PRIJEDOR


