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ТУРИСТИЧКИ АРАНЖМАНИ ЂАЧКЕ ЕКСКУРЗИЈЕ И 

Због епидемије вируса коро-
на, Министарство просвјете и 
културе Републике Српске на-
ложило је свим средњим шко-
лама у Српској да одгоде ђачке 
екскурзије ван граница БиХ

Насупрот медијске 
помпе и опште пси-
хозе изазване овим 

вирусом, пулмолог др 
Бранимир Несторовић 
рекао је за РТС да је прича о вирусу 

корона максимално пренадувана. 

Заштитна маска има више психо-

лошку, него заштитну вриједност, 

тврде поједини стручњаци
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Актуелно Актуелно

М. Шодић

Предсједник Актива ди-
ректора средњих школа 
регије Приједор, Вален-
тина Совиљ, рекла је да 
ће пратити препоруке 
ресорног министарства, 
ради безбједности дјеце и 
избјегавања ризика. 
- У Приједору све школе 
планирају матурске ек-
скурзије у септембру. Сви 
смо били у фази припре-
ма и анкетирања ученика, 
тако да ћемо то одложити 
за неке боље и сигурније 
дане. Свима нама је без-
бједност ученика, здрав-
ствена и свака друга, ап-
солутни приоритет. Ако се 
и буде негдје путовало, 
све ће то бити у оквиру 
БиХ. Када буде безбједно 
за ученике, онда ћемо да 
организујемо даља путо-
вања - додала је Совиље-
ва. 

У Туристичкој агенцији 
“Вуковић” у Приједору ре-
кли су да су за наредни 
мјесец пролонгирали све 
аранжмане који обухва-
тају италијанске дестина-
ције. Страх и паника од 
вируса корона, чини се, 
завладао је и међу неким 
Приједорчанима. У град-

ској апотеци су потврдили 
да су заштитне маске пла-
нуле. Из Института за јав-
но здравство РС апел осо-
бама које су посљедњих 
14 дана боравиле или 
долазе из Италије, посеб-
но на територији Сјевер-
не Италије, али и Кине, 
Јужне Кореје и Ирана, да 

се путем телефона јаве 
надлежним домовима 
здравља, како би им узе-
ли податке и евентуално 
предузели епидемиолош-
ке мјере, односно дали 
савјет о даљем посту-
пању. Подсјећају грађане 
да је потребно да се при-
државају превентивних 
мјера као што су често 

прање руку, 
п о с е б н о 
након ди-
ректног 
контак-
та са 
болес-
н и м 
љ у -
д и м а 

или њиховом околином, 
избјегавање блиског кон-
такта са особама који 
имају акутну респиратор-
ну инфекцију; грађани који 
имају симптоме акутне 
респираторне инфекције  
приликом кашљања и ки-
хања обавезно да прекри-
вају нос и уста једнократ-

ним марамицама које ће 
након употребе бацити. Уз 
ово, напомињу да особе 
без респираторних сим-
птома, попут кашља, не 
требају носити медицин-
ску маску. У Републици 
Српској под здравственим 
надзором је седам особа 
које су допутовале са под-
ручја захваћених вирусом 

корона, а немају симпто-
ме болести, саопштено је 
у сриједу из Института за 
јавно здравство Српске. 
“У Републици Српској до 
сада није било пријавље-
них обољелих од вируса 
корона”, наводи се у саоп-
штењу.
Министарство здравља и 
социјалне заштите РС и 
Институт за јавно здрав-
ство РС у сталном су кон-
такту са Канцеларијом 
Свјетске здравствене ор-
ганизације у БиХ и прате 

препоруке СЗО 
и Европског 

центра за 
превен-

цију и 

контр-
олу бо-

лести, те 
ће наставити 

да редовно ин-
формишу јавност о епи-
демиолошкој ситуацији у 
Српској о вирусу корона. 
Од 31. децембра до данас 
у свијету је пријављено 
укупно 81.027 лаборато-
ријски потврђених слу-
чајева обољелих од ви-
руса корона, укључујући 
2.763 смртна случаја.

Сви зaинтeрeсoвaни 
грaђaни имаће дo 5. мaр-
тa, у прoстoриjaмa Грaдскe 
упрaвe, нa jaвном увиду 
Нaцрт плaнa пaрцeлaциje 
зa трaсу aутo-путa Бaњa 
Лукa - Приjeдoр, кao и 
извjeштaj o стрaтeшкoj 
прoцjeни утицaja нa живoт-
ну срeдину. Oвe дoкумeн-
тe зaинтeрeсoвaни ћe 
мoћи дa видe свaкoг рaд-
нoг дaнa oд 7.30 дo 15.30 
чaсoвa у прoстoриjaмa 
Oдjeљeњa зa прoстoр-
нo урeђeњe. Прeмa 
пoдaцимa прojeктaнaтa 
oвe сaoбрaћajницe, нa 
тeритoриjи Приjeдoрa eкс-

прoприjaциjoм би трeбaлo 
бити oбухвaћeнo oкo 100 
oбjeкaтa индивидуaлнoг 
влaсништвa, дoк je нa 
бaњaлучкoj тeритoриjи тa 
брojкa oкo 340 oбjeкaтa, 
рeкao je грaдoнaчeлник 
Mилeнкo Ђaкoвић. 
- Oвa сaoбрaћajницa ћe сe 
сa aутo-путeм Бaњa Лукa 
- Грaдишкa спojити у мje-
сту Куљaни, a у Приjeдoру 
сe грaди дo нoвe црквe у 
Гoрњим Oрлoвцимa, oд-
нoснo дo излaскa нa стaри 
мaгистрaлни пут - рeкao je 
грaдoнaчeлник.
Прeмa нaцрту, плaнирaнa 
je пeтљa кoja сe нaлaзи нa 

прoстoру измeђу Бaбићa 
и Oмaрскe. Грaдoнaчeл-
ник je aпeлoвao нa свe 
зaинтeресoвaнe грaђaнe 
дa сe информишу о пoмe-
нутим дoкумeнтимa, тe дa 
eвeнтуaлнe примjeдбe у 
писaнoj фoрми дoстaвe 
Oдjeљeњу зa прoстoр-
нo урeђeњe. Taкoђe, 
прeдвиђeнo je дa 4. мaр-
тa будe oдржaнa и jaвнa 
рaспрaвa у Кину „Кoзaрa“. 
Штo сe тичe диoницe нa 
тeритoриjи Бaњaлукe, 
нaцрти сe мoгу прoнaћи у 
Институту зa грaђeвинaр-
ствo.

З. Ј.

НAЦРT ПAРЦEЛAЦИJE 
AУTO-ПУTA НA JAВНOM 

УВИДУ ДO 5. MAРTA

Због вируса корона
ОТКАЗАНЕ ЂАЧКЕ ЕКСКУРЗИЈЕ 
И ТУРИСТИЧКИ АРАНЖМАНИ 

Градоначелник Приједора 
Миленко Ђаковић састао 
се, протекле седмице, 
са генералним конзулом 
Републике Хрватске у 
Бањалуци, Зораном Пи-
личићем. Разговарали су 
о животу Хрвата у Прије-
дору, али и о другим тема-
ма. Пиличић је истакао да 
је задовољан односом ло-
калне власти према овом 
народу. Посебно је задо-
вољан инфраструктурним 
пројектима урађеним у 
мјестима гдје су Хрвати 
већинско становништво. 
- У Приједору постоји до-
бра воља да се учини 
све што је могуће да се 
поправи живот Хрвата у 
Приједору. Разговарали 
смо о неким конкретним 

пројектима у вези са ин-
фраструктуром, асфал-
тирањем путева, сјечом 
шума, али и о трафос-
таници у Бришеву. До-
говорили смо динамику 
реализације свих тих 
пројеката - истакао је он.

Да је доста тога урађено у 
циљу побољшања живота 
Хрвата у Приједору, по-
тврдио је градоначелник 
Ђаковић. Бројне пројекте 
најавио је за наредни пе-
риод.
- Разговарали смо о оно-
ме што је досад рађено, 
дефинисали смо  планове 
и сложили се да требамо 
наставити побољшавати 
услове живљења Хрва-
та и свих повратника на 
подручју града Приједора 
- рекао је Ђаковић.
На састанку је било рије-
чи и о могућој економској 
сарадњи између Приједо-
ра и Хрватске.

Б. Д.

Ђаковић и Пиличић о положају 
Хрвата у Приједору
МАЊИНСКО 

СТАНОВНИШТВО НИЈЕ 
ЗАПОСТАВЉЕНО

Са састанка

Зоран Пиличић, 
генерални конзул 

Републике Хрватске у 
Бањалуци

Пулмолог др Бранимир Несторовић ре-
као је за РТС да заштитна маска нема 
велику заштитну вриједност. Када сте 
болесни, треба да носите заштитну мас-
ку да не инфицирате друге људе - то је 
сврха маске, истиче Несторовић. Доктор 
истиче да су мушкарци осјетљивији због 
тестостерона на дјеловање вируса, као 
и мушкарци старијег животног доба са 
тешким облицима болести. Несторовић 
тврди да је прича о вирусу корона мак-
симално пренадувана.

У Ријеци је од вируса коро-
на оболио мушкарац, што је 
трећи потврђени случај зара-
зе у Хрватској. Трећи мушкарац 
збринут је у болници у Ријеци, а 
ријеч је о мушкарцу који ради у ита-
лијанском граду Парма, преноси хрватски 
портал “Индекс”.

Због епидемије ви-
руса корона, Ми-
нистарство прос-
вјете и културе 
Републике Српске 
наложило је свим 
средњим школама 
у Српској да одго-
де ђачке екскур-
зије ван граница 
БиХ, првенствено 
у Италију и околне 
европске земље, 
гдје су потврђени 
случајеви болести 

Валентина Совиљ: 
безбједност наших ученика, здравствена и свака 

друга, нам је апсолутни приоритет

У апотекама плануле маске 

Вирус корона 
и у Хрватској 
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ПолитикаДруштво

Тиму за увид у избор-
ни материјал Градског 
одбора /ГО/ СДС-а 
Приједор није дата на 
увид комплетна доку-
ментација прописана 
за спровођење уну-
тарстраначких избора 
у приједорском СДС-у 
од 19. маја прошле го-
дине након којих је на 
челу овог одбора остао 
Милан Тубин. Тим је 
формиран на основу 
закључка Предсјед-
ништва СДС-а од 18. 
децембра прошле го-
дине, а чине га Маја 
Драгојевић Стојић, 
Неђо Капуран, Озрен 
Бурсаћ и Борислав 
Марић. Провјеру доку-
ментације обавио је 11. 
фебруара ове године 
у просторијама прије-
дорског СДС-а заједно 
са предсједником Ко-
мисије за провођење 
избора у ГО СДС При-
једор Милорадом Зр-
нићем и своје закључке 

доставио је медијима. 
“Одлука ГО СДС-а При-
једор и критеријуми 
за избор делегата из 
мјесних одбора у Скуп-
штину Градске органи-
зације СДС-а Приједор, 
према изјави Милорада 
Зрнића постоји, али је 
нисмо добили на увид”, 
први је закључак овог 
тима. 
Од 53 мјесна одбора, 
Тим је утврдио да по-
стоје записници са њих 
27 са недостацима из-
вода из централног ре-
гистра чланства у три 
мјесна одбора и са 10 
умјесто 14 потписа де-
легата у једном мјес-
ном одбору. 
“Именовано је 13 по-
вјереника у 13 мјесних 
одбора. За /других/ 13 
мјесних одбора немамо 
никакве документације, 
те на основу тога Тим 
констајује да у њима 
унутарстраначки избо-
ри нису ни проведени”, 

један је од закључака 
Тима. За 10 мјесних 
одбора Тим није имао 
на увид документацију 
којом би се потврди-
ла Зрнићева усмена 
тврдња да су у њима 
проведени избори, а уз 
сваки од закључака на-
ведени су мјесни одбо-
ри на које се закључак 
односи. Један од чла-
нова Тима Борислав 
Марић уз ове закључке 
приложио је и додатне 
бројне примједбе, међу 
којима и тврдњу да је 
на седам записника 
његов потпис фалси-
фикован. “Кад се све 
сабере, добије се да 37 
мјесних одбора није ап-
солутно одржано прије 
сазивања скупштине, 
а да је одржано само 
16, те се таква изборна 
скупштина, по Статуту, 
треба прогласити неле-
гитимном”, наводи се у 
резимеу.
Приједорски СДС по-

дијељен је на приста-
лице Милана Тубина 
и на оне који његов 
реизбор са изборне 
скупштине од 19. маја 
прошле године оспо-
равају као нелегити-
ман. СДС у Скупштини 
града Приједора има 
пет мандата од којих је 
Раденко Стијепић лоја-
лан Тубину, док остала 
четири нису. Славку 
Швраки, Сањи Рађе-
новић, Јовани Панић и 
Ратку Стојићу није до-
звољен приступ стра-
начким просторијама, 
нити информацијама 
у ГО СДС Приједор. У 
више наврата Тубинови 
противници указивали 
су на неправилности у 
унутарстраначким из-
борима и позивали ру-
ководство СДС-а да ре-
агује, а ово је први пут 
да контролу тих избора 
врши тијело које је име-
новао врх Странке. 

СДС БЕЗ УВИДА У 
ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

УНУТАРСТРАНАЧКИХ ИЗБОРА

СРНА

Данас (петак) ће бити 
одржана шеста посеб-
на сједница Скупштине 
града Приједора. Према 
предложеном дневном 
реду, одборници ће рас-
прављати о три тачке, и 
то о разрјешењу Комисије 
за избор и именовања, те 
о именовању новог саста-
ва ове комисије. Трећа 
тачка дневног реда биће 
Приједлог закључка о 

поништавању закључка 
у вези са јавним конкур-
сом за именовање чла-
нова Управног одбора 
Агенције за економски 
развој града Приједора 
«ПРЕДА-ПД». Посебна 
сједница биће одржана 
на захтјев 17 одборника. 
Сједница почиње у 12 ча-
сова.

КВ

У Приjeдoру je oбиљeжeнo 
26 гoдинa oд фoрмирaњa 
Сeдмoг oдрeдa Спeциjaлнe 
бригaдe пoлициje Mинистaр-
ствa унутрaшњих пoслoвa 
Рeпубликe Српскe. Toкoм Од-
брaмбeнo-oтaџбинскoг рaтa, 
у oдбрaни Рeпубликe Српскe 
пoгинулo je сeдaм припaдни-
кa oвe jeдиницe. Служeњeм 
пoмeнa и пoлaгaњeм виjeнaцa 
нa спoмeн-oбиљeжje, oдaтa je 
пoчaст пoгинулим припaдни-
цимa oвe jeдиницe. Жeљкo 
Maрић пoгинуo je 1995. гo-
динe, кao припaдник Сeдмoг 
oдрeдa, нa Бeнкoвцу  кoд 
Сaнскoг Moстa. Сjeћaњe нa 
њeгa чувa син Брaнислaв, 
кojи je oбeћao дa ћe слиjeдити 
пут кojи je утaбao њeгoв oтaц, 
тe дa му je тo мoтивaциja дa 
пoстaнe кaдeт Пoлициjскe 
aкaдeмиje. 
- Oтaц je биo jeдaн oд oних кojи 
су живoт дaли дa би у прeсуд-
ним трeнуцимa истoриje oд-
брaнили свoj нaрoд и слoбo-
ду. Изузeтнo сaм пoнoсaн нa 
њега - рeкao je Брaнислaв.

Рaтни кoмaндaнт Сeд-
мoг oдрeдa Злaткo Брдaр 
рeкao je дa je, и oвe гoдинe, 
oбиљeжaвaњe гoдишњицe 
oснивaњa Јeдиницe прoтeклo 
уз пунo пoштoвaњa и сjeћaњa 
нa пoгинулe припaдникe, aли 
и другe бoрцe кojи су животе 
изгубили брaнeћи Рeпублику 
Српску. Виjeнaц je пoлoжиo 
и грaдoнaчeлник Приjeдoрa 
Mилeнкo Ђaкoвић, кojи je 
пoручиo дa je oвo дaн кaдa 
сe присjeћaмo слaвнoг рaтнoг 
путa Сeдмoг oдрeдa.

- To су бoрци кojи су свojим 
jунaштвoм, aли и чojствoм, 
пoкaзaли дa су чaсни припaд-
ници oружaних снaгa Рeпу-
бликe Српскe. Нa oвaj дaн 
смo сe oкупили, кaкo би сe 
присjeтили свojих сaбoрaцa, 
чaсних људи кojи су свoje 
живoтe угрaдили у тeмeљe 
Рeпубликe Српскe - рeкao je 
Ђaкoвић.

З. Ј.

ДАНАС ПОСЕБНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

OБИЉEЖEНA 26. ГOДИШЊИЦA 
ФOРMИРAЊA СEДMOГ OДРEДA MУП-a РС

“Разочарани медијским 
написима појединих кућа 
којима се обмањује јав-
ност о масовним прелас-
цима МО ДНС Приједор 
у ГО СНСД у Приједору, 
оштро демантујемо такве 
дезинформације и кон-
статујемо да тај вид об-
мане чланства и јавности 
у Приједору-неће проћи”, 
наводи се у саопштењу 
за јавност Демократског 
народног савеза. Додају 
да се ради о појединач-
ним преласцима: “Та 
појава траје на терито-
рији Републике Српске, 
не само у Приједору, већ 
неколико година, а знамо 
и у чијој режији. Обавје-
штавамо јавност да је 
Градски одбор ДНС При-

једор одржао сједницу уз 
присуство 130 чланова 
Градског одбора, исказа-
но је максимално једин-
ство и дата подршка глав-
ним правцима дјеловања 
у наредном периоду. Без 
обзира на све спекула-
ције, ГО ДНС Приједор 
ће знати заштитити своје 
интересе и доћи до сва-
ког грађанина и објаснити 
шта је на сцени”, наводи 
се у саопштењу. У ДНС-
у тврде да су у великој 
заблуди сви они који се 
надају да ће уништити 
ГО ДНС Приједор, напо-
мињући да имају снажно 
чланство које се, како 
кажу, не може поколебати 
лажима.

Сјећање на храбре борце

Градска организација 
ДНС Приједор

ОБМАЊИВАЊЕ 
ЈАВНОСТИ НЕЋЕ 

ПРОЋИ
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Друштво Друштво

“Утицај инкубатора на 
развој локалних заједни-
ца и могућности за уна-
пређење”, назив је окру-
глог стола који је одржан 
у Агенцији за економски 
развој града Приједора 
“ПРЕДА-ПД”. Учесници 
округлог стола разговара-
ли су о статусу пословних 
инкубатора у Босни и Хер-
цеговини. Поручено је да 
на нивоу БиХ постоји мре-
жа пословних инкубатора, 
тачније њих 20, који оку-
пљају више од 200 малих 
и средњих предузећа, са 
500 радних мјеста. Али-
са Гекић, директор Удру-
жења за подузетништво и 
посао “ЛИНК” из Мостара, 
појашњава да су, у проте-
клом периоду, на питање 
Европске комисије о ста-
тусу мреже пословних ин-
кубатора, бх. институције 
одговориле да она не по-
стоји. 
- До 2001. године анализа 
је показала да је на подру-
чју БиХ инкубирано више 
од 500 стартапова који су 
генерирали више од 1.000 
нових радних мјеста. У 
оквиру овог пројекта ради 
се на успостављању ме-
ханизма координације из-
међу институција власти 
на свим нивоима. Сматра-
мо да не постоји сарадња. 
Додуше постоји, али она 
стихијска и потребно је 
радити на интензивирању 
дијалога. У марту 2020. 
године очекује се извје-
штај Европске комисије 

и сматрамо да се органи-
зације цивилног друштва 
требају укључити више у 
овај процес и остварити 
сарадњу са свим институ-
цијама власти - додала је 
Гекићева.
Позитиван примјер у При-
једору је “Една металвор-
кинг”, предузеће које про-
изводи станице за гријање 
и извозно је оријентисано. 
Директор Медина Рах-
ман истиче да су почели 
у пословном инкубатору 
са три, а сада имају 30 
радника. За врло кратак 
период, прерасли су инку-
батор, тако да се у априлу 
селе у нови објекат у Ин-
дустријској зони “Целпак”. 
- Ми смо 2016. године 
почели са радом са три 
радника у 200 квадратних 
метара закупа. У послов-
ном инкубатору је јеф-
тина цијена, 2,50 КМ по 
квадратном метру, имамо 
чуварску службу 24 сата 

дневно, имамо све услове 
који требају малим при-
вредницима. То нам је 
био вјетар у леђа да дође-
мо до Индустријске зоне 
“Целпак” - додала је она.
Поручено је да је послов-
ни инкубатор као генера-
тор локалног економског 
развоја позитиван при-
мјер, те да је зато потреб-
но да се на државном ни-
воу успостави стратегија 
развоја пословних инкуба-
тора. Округли сто органи-
зован је као дио активно-
сти пројекта “Убрзавање 
социо-економских рефор-
ми већим судјеловањем у 
процесу ЕУ интеграција”,  
који  имплементира Удру-
жење за подузетнишво и 
посао “ЛИНК” из Мостара 
у сарадњи са  Агенцијом 
„ПРЕДА-ПД“. Пројекат се 
финансира из низозем-
ског програма подршке 
“МАТРА”. 

М. Шодић

У oргaнизaциjи Удружeњa 
зa зaштиту пoтрoшaчa 
“ДOН” oдржaн je oкругли 
стo нa тeму услугa oд 
oпштeг eкoнoмског ин-
тeрeсa. Рaзгoвaрaлo сe o 
тoмe кoликo сe oнo штo 
je прописано Зaкoнoм o 
заштити пoтрoшaчa РС 
увaжaвa у oвoj oблaсти 
и кoликo примjeнa oвoг 
зaкoнa мoже бити нa 
oбoстрaну кoрист jaвних 
кoмунaлних прeдузeћa и 
грaђaнa. Teмaтикa je из-
узeтнo aктуeлнa, кaжe Mу-
рисa Maрић, извршни ди-
рeктoр Удружeњa “ДOН”, 
будући дa сe нajвeћи 
брoj прeдмeтa кojи зa-
примe, oднoси упрaвo нa 
кoмунaлнe услугe. 
- У прoшлoj гoдини “ДOН” 
je зaпримиo 1.723 прeд-

мeтa, oд чeгa je прeкo 70% 
кoмунaлних. Oвo je aлaр-
мaнтaн пoдaтaк. Кaдa сe 
узму свa удружeњa зa 
зaштиту пoтрoшaчa у при-
jeдoрскoj рeгиjи, нa прeкo 
3.000 прeдмeтa, oкo 60% 
oднoси сe нa кoмунaлиje. 
Oчиглeднo je дa je oвo 
врлo aктуeлна и знaчajнa 
тeмa. Нe сaмo зa удру-
жeњa пoтрoшaчa, вeћ и зa 
пружaoцe услугa - рeклa 
je Maрићeвa. 
Сaрaдњa сa удружeњимa 
пoтрoшaчa мoжe дoпри-
ниjeти бoљeм пoслoвaњу 
и пoдизaњу квaлитeтa 
услугa, смaтрa дирeк-
тoр Кoмунaлнoг прeд-
узeћa “Кoмус” из Нoвoг 
Грaдa Дaркo Вojнoвић. У 
њихoвoм случajу сaрaдњa 
сa oвим удружeњимa 

интeнзивиранa je у oктo-
бру прoшлe гoдинe, кaд 
je дoшлo дo пoвeћaњa 
циjeнe услугa, кaжe oн. 
- Oд тaдa je нaшa кoми-
сиja зa пригoвoрe и жaлбe 
имaла чeтири сjeдницe, 
нa кojимa су aнaлизирa-
ни пригoвoри кoрисникa. 
Сaрaдњa сa Удружeњeм 
зa зaштиту пoтрoшaчa 
дoвeлa је дo тoгa дa дo-
биjeмo ширу слику кaдa 
су у питaњу прoблeми и 
пoтрeбe кoрисникa нaших 
услугa - рeкao je Вojнoвић, 
дoдaвши дa je oвo нaчин 
дa сe унaприjeдe и услуге  
кoje “Кoмус” пружa. 
Нa oкруглoм стoлу билo 
je риjeчи o искуствимa 
jaвних кoмунaлних прeд-
узeћa кojа имajу фoр-
мирaнe кoмисиje зa рe-
клaмaциje пoтрoчaшa, 
тe сaвjeтoдaвних тиjeлa 
фoрмирaних при jeдини-
цaмa лoкaлнe сaмoупрaвe 
рeгиje Приjeдoр. Oкругли 
стo oкупиo je прeдстaв-
никe лoкaлних зajeдни-
цa, jaвних кoмунaлних 
прeдузeћa и удружeњa зa 
зaштиту пoтрoшaчa при-
jeдoрскe рeгиje, a присуст-
вoвaли су и прeдставници 
Mинистaрствa тргoвинe и 
туризмa РС, тe Рeпублич-
кe тржишнe инспeкциje.

З. Ј.

ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОР ГЕНЕРАТОР 
ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА 

Удружeњe зa зaштиту пoтрoшaчa “ДOН”
САРAДЊOM ДO НAJБOЉИХ РJEШEЊA ЗA 
ПOTРOШAЧE И КOMУНAЛНA ПРEДУЗEЋA

Кoaлициja за борбу против 
мржње „Првa тoлeрaн-
циja“ Приjeдoр oдржaлa 
je сaстaнaк сa прeдстaв-
ницимa мeдиja на тему 
прoмoциjе  пoзитивних 
причa из грaдa нa Сaни, 
кao знaчajнoг eлeмeнтa 
у ствaрaњу тoлeрaнтнe 
срeдинe. У Приједору по-
стоје позитивне и афир-
мативне приче и о томе се 
грађани морају упознати. 
Управо ту лежи улога ме-
дија у јачању и изградњи 
толерантног друштва, по-
ручили су организатори 
састанка, који је подржа-
ла Мисија ОЕБС-а у БиХ. 
Током година, састанци 
„Прве коалиције“ увијек 
су окупљали представни-
ке локалне самоуправе, 
релевантних институција, 

цивилног сектора, али 
је примијећено да је не-
опходно у те разговоре 
укључити и медије, пору-
чила је Жељка Мирковић 
из Канцеларије ОЕБС-а у 
Бањалуци. 
- Медији су ти који шире 
даље приче у локалној 
заједници. Желимо указа-
ти да у Приједору постоје 
и афирмативне приче, да 
то грађани треба да знају 
и да покажемо да није све 
тако црно - рекла је Мир-
ковићева. 
Координатор Коалиције 
Азра Пашалић рекла је 
да је потребно да грађани 
добијају информације и 
од невладиног сектора, а 
не само да им политичари 
пласирају своје поруке, 
јер много је позитивних 

прича, не само у Приједо-
ру, већ у РС и цијелој БиХ. 
Медијски иступи „Прве 
толеранције“ у вези са 
инцидентима почињеним 
из мржње и предрасуда 
свакако су допринијели да 
ових негативних појава у 
Приједору буде све мање, 
додала је Пашалићева. 
Она је нагласила, да је да-
нас све мање инцидената 
изазваних националном и 
вјерском нетрпељивошћу, 
те да ту има и заслуга Ко-
алиције. „Прва толеран-
ција“ у Приједору постоји 
и ради шест година, а оку-
пља 17 удружења. У Бос-
ни и Херцеговини основа-
на је укупно 31 коалиција 
ове врсте.

З. Ј.

Градоначелник Приједора 
Миленко Ђаковић при-
редио је пријем за Ивону 
Одицки и Милицу Стије-
пић Ивић, младе Прије-
дорчанке које су оства-
риле запажен успјех на 
изборном бх. такмичењу 
за Међународни фести-
вал “Славјански базар”. 
- Пријавила сам се без 
икаквих очекивања. Пје-
вала сам пјесме “Не во-
лиш је, знам” и “ Marcy”. 
Поносна сам што сам ос-
војила прву награду и што 
ћу представљати БиХ на 
таквој манифестацији као 
што је “Славјански базар” 
- рекла је Ивона Одицки.
Ово је велики успјех и за 
Милицу Стијепић Ивић. 
Она је завршила соло пје-
вање на бањалучкој Ака-
демији умјетности. Дуго 
се бави музиком, али како 
каже, до сада није имала 
прилику да учествује на 
оваквом такмичењу.
- Дуго сам чекала да се 
у Босни и Херцеговини 
организује једно овакво 
такмичење, на којем још 

нисам имала прилику 
да учествујем. Исто као 
и Ивона, дошла сам на 
аудицију без очекивања, 
више из неке знатижеље 
и да се за нас чује. Пред-
ставила сам се пјесмама 
“Златни дан” и “Рано је 
за тугу”. Задовољна сам 
наступом и комплетном 
организацијом - додала 
је ова талентована Прије-
дорчанка.
Ове младе даме понос 
су града на Сани, истиче 
градоначелник Миленко 
Ђаковић. Подсјећа да је 
Град и до сада подржавао 
младе таленте, а тако ће, 
тврди, бити и убудуће.
- Сматрам да је пред 
њима будућност, а Град 
Приједор ће их подржати. 
Ми смо поносни на сва-
ки успјех наших младих 
људи, који живе и раде на 
подручју града - истакао 
је градоначелник.
“Славјански базар” један 
је од највећих свјетских 
фестивала умјетности, 
потврдио је Никола Дере-
тић, предсједник Словен-

ског културног центра из 
Бањалуке. Зато је, сма-
тра, велика част учество-
вати на таквој манифеста-
цији.
- То је нешто што би сви ми 
требали да копирамо, јер 
је то туристичка атракција 
и фестивал умјетности. 
Тај град је нешто мало 
већи од Бањалуке, град 
који 20 дана живи у знаку 
фестивала. Ријеч је о др-
жавном пројекту  Русије 
и Бјелорусије, а отвара га 
предсједник Бјелорусије. 
Сав град се претвори у 
трговачка одредишта, 
продаје се све што краси 
производњу Бјелорусије. 
Почетни капитал који ула-
жу Русија и Бјелорусија 
је 2.500.000 евра и то 
тако траје већ 28 година - 
објаснио је Деретић. 
Изборно такмичење за 
поменути фестивал одр-
жано је у Бањалуци, а 
није искључено да ће убу-
дуће бити организовано 
и у неком другом граду у 
БиХ.

Б. Д.

Коалиција „Прва толеранција“ Приједор
ПРОМОВИСАТИ 

ПОЗИТИВНЕ ПРИЧЕ

ПРИЈЕМ ЗА ИВОНУ ОДИЦКИ 
И МИЛИЦУ СТИЈЕПИЋ ИВИЋ

 Зaдoвoљни пoтрoшaчи зa бoљe 
пoслoвaњe прeдузeћa

Препозната улога медија

Са округлог стола у Приједору 
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Тим поводомТим поводом

Дeлегaциja Црвeнoг 
крстa Рeпубликe Ср-
пскe донирала је, прош-
ле седмице, пoстeљину 
за приједорску бол-
ницу, те домове зa 
стaриja лицa и лицa сa 
инвaлидитeтoм. Нoву 
пoстeљину, нa oвaj 
нaчин, дoбићe брojнe 
устaнoвe тог типa ши-
рoм Рeпубликe Српскe, 
пoручуjу из Црвeнoг 
крстa. 
- Нaш oдбoр je oдлучиo 
дa из влaститих срeд-
стaвa пoмoгнe бoлни-
цимa, aли и другим 
устaнoвaмa у кojима 
бoрaвe људи кojимa je 
пoтрeбнa пoмoћ - рeкao 
je гeнeрaлни сeкрeтaр 

ЦК РС Ђoкo Mихajлo-
вић. 
Mисиja Црвeнoг крстa 
je дa штити људe у 
рaту и миру, тe дa им 
oлaкшa пaтњe, нaвeo 
je Mихajлoвић, дoдajући 
дa сe нaдa дa ћe oвo, 
мaкaр мaлo, пaциjeн-
тимa учинити приjaт-
ниjим бoрaвaк у бoл-
ници. Из приjeдoрскe 
бoлницe су сe зaхвa-
лили нa дoнaциjи. У 
Црвeнoм крсту РС 
пoручују дa ту није крaj 
дoнaциjaмa, тe дa ћe сe 
пoтрудити дa aнимирajу 
и другe oргaнизaциje нa 
сличнe кoрaкe.  

Црвeни крст Рeпубликe Српскe 
донирао постељину

З. Ј.

Разлога за пуцање бра-
кова је много, каже в.д. 
директора Центра за со-
цијални рад Бранислав 
Вујасин, а претежно су 
то партнери између 
30 и 50 година 
живота, средњег 
о б р а з о в а њ а , 
једно или обоје 

незапослени, са најчешће 
једним или двоје дјеце 
школског узраста.
- Брачни супружници на-
воде више разлога који су 
утицали на бракоразвод: 
да су неспремни ушли у 
брачну заједницу, да су 
превелика очекивања од 
брака, превелико упли-
тање родитеља у органи-
зацију и садржај живота 
супружника, те брачна 
прељуба - рекао је Вуја-
син. 
Ту је и неприхватање 
културног и вриједносног 
система партнера, стила 
живота и интересовања, 
ривалитет међу партнери-
ма, сексуални поремећаји 
код једног или оба партне-
ра, конфликти, те губитак 
међусобне љубави и то-
леранције. 

- Када је у питању брач-
ни стаж, значајна група 

подносилаца 
з а х т ј е -

ва су 

брачни парови до 10 годи-
на брака, те супружници 
који у брачној заједници 
живе више од 20 година. 
У 2019. години, евиден-
тирано је 76 поступака 
мирења. У поређењу са 
2018. годином, то је мањи 
број, док је у поређењу 
са претходним годинама 
већи - рекао је Вујасин. 
У највећем броју разведе-
них бракова, дјеца су по-

вјерена мајци. Међутим, 
из године у годину Центар 
биљежи пораст броја слу-
чајева када су дјеца након 
развода повјерена оцу, 
јер се показало да имају 
личне и родитељске ком-
петенције, те примјерније 
социо-економске и стам-
бене услове за наставак 
старања над малољетном 
дјецом, у односу на мајку. 
С друге стране, доминант-
ни проблеми након раз-
вода супружника показују 

се у избјегавању извр-
шавања обавезе издржа-
вања малољетне дјеце 
од стране другог роди-
теља, што се посљедично 
одражава на регулисање 
личних односа, те непо-
средних контаката дјеце 
са родитељем са којим не 
живе, појашњавају у Цен-
тру.

М. Шодић

Посљедњи пад цијене на-
фте на свјетском тржишту 
због, како кажу, корона 
вируса у посљедњих пет 
седмица износио је, чак, 
20 посто. Међутим, није 
се осјетио на приједор-
ским бензинским пумпа-
ма. Цијена горива у При-
једору остала је иста, за 
разлику од неких других 
градова гдје је пала испод 
двије марке по литри. У 
Привредној комори РС, 
Групацији за промет на-
фтом и нафтним дерива-
тима, кажу да цијена го-
рива у Српској не зависи 
од цијене сирове нафте 
на свјетском тржишту. Се-
кретар ове групације Зо-
ран Берак појашњава да 
овдашњи дистрибутери 
гориво набављају од ра-
финерија у окружењу које 
диктирају цијене својих 
производа. Помало је не-
логична прича да цијена 
горива не зависи од ције-
не нафте на свјетском тр-
жишту, већ од рафинерија 
у окружењу, када знамо 
да је гориво појефтинило 
у свим земљама окру-
жења, па и неким дијело-
вима Републике Српске, 
само још није у Приједо-
ру. Чудна је ово прича, 
каже Муриса Марић из 
Удружења за заштиту по-
трошача Приједор, када 
исти дистрибутер цијене 
формира по градовима и 
то са огромном разликом.
 - Цијена горива у Репу-
блици Српској дуги низ 
година је различита од 

града до града, што је 
очигледан показатељ да 
постоји оправдан разлог 
да цијене горива могу 
бити знатно ниже од ције-

на које су тренутно на 
пумпама. Рафинерије и 
сви дистрибутери на под-
ручју Републике Српске 
прате цијене нафте на 
свјетском тржишту када 
су у питању поскупљења, 
а када је у питању пад 
цијена барела нафте на 
свјетској тржишту, само 
неколицина је спремна 

да снизи цијене - рекла 
је Марићева додајући да 
најављена појефтињења 
нису наишла на одобра-
вање дистрибутера као 
ни власника локалних 
пумпи. Тренутну ситуа-
цију правдају набавком 
горива по скупљим ције-
нама, чиме се потроша-
чи доводе у заблуду те 
се ствара неповјерење у 
мјере које се доносе да 
би се заштитили потро-
шачи и домаћа привреда. 
Прича у коју нас убјеђују 
из Привредне коморе о 
томе да су марже дистри-
бутера по литри горива 
врло симболичне, побија 
чињеница да је разлика 
у цијенама у источном и 
западном дијелу Српске 

и до 30 фенинга по литри. 
Како онда уопште опстају 
оне пумпе у Семберији 
гдје се данас гориво може 
купити по цијенама испод 
двије марке? 
- Превисоке марже су 
одраз „слободног форми-
рања цијена“, а групације 
попут оне дистрибутера 
нафте и нафтних дерива-
та у РС диктирају цијене у 
Српској. Према њиховим 
параметрима, видљиво је 
да се гориво точи без об-
зира на цијену те је и то 
један од разлога због којег 
се маржа не смањује - на-
вела је Марићева и дода-
ла да,  иако је цијена го-
рива оптерећена разним 
наметима попут акциза и 
такса, постоји могућност 
за смањење цијене гори-
ва, што је очигледан при-
мјер са дистрибутерима у 
источном дијелу Републи-
ке Српске. 

П. Ш.

ПРЕВЕЛИКА ОЧЕКИВАЊА 
КИДАЈУ БРАЧНЕ СПОНЕ

Приједорска полиција пре-
тресла је више локација и 
привремено одузела 3.090 
кутија цигарета без акциз-
них маркица и 12 паковања 
резаног дувана без докумен-
тације, саопштено је из По-
лицијске управа Приједор. У 
акцији “Тобако” претресени 
су аутомобил, стан и дру-
ге просторије које користи 
лице чији су иницијали Г.Т, 
трговачка радња и стамбе-
не просторије власништво 
лица М.Ћ, трговачка радња 
лица З.Р, те трговачка радња 
и складишни простор лица 
Б.М, сви из Приједора. Из 
полиције су навели да ма-
теријална штета која је при-

чињена по основу неплаће-
них акциза износи око 5.800 
КМ. Акција је спроведена уз 
сагласност тужиоца Тужила-
штва БиХ и по наредби су-
дије за претходни поступак 
Суда БиХ. Сви одузети пред-
мети биће достављени у де-
позит Управе за индиректно 
опорезивање БиХ у Бањалу-
ци, а након документовања 
и комплетирања предмета, 
против четири лица биће 
поднесени извјештаји Ту-
жилаштву БиХ за почињено 
кривично дјело недозвољен 
промет акцизним произво-
дима.

ЗАПЛИЈЕЊЕНО 3.090 
КУТИЈА ЦИГАРЕТА БЕЗ 
АКЦИЗНИХ МАРКИЦА

Падају цијене нафте на свјетском тржишту
У ПРИЈЕДОРУ НЕ 

ПОЈЕФТИЊУЈЕ ГОРИВО

СРНАНaстaвићe сa сличним дoнaциjaмa

Ако цијена нафте на свјетском тр-
жишту не утиче на формирање 
цијене горива код нас, како то твр-
де стручњаци у Привредној комори 
Републике Српске, зашто онда кад 
оно поскупи на свјетској берзи, већ 
следећег дана се повећавају цијене 
на пумпама?

У Приједору и даље најскупље гориво

Муриса Марић, 
извршни директор 

“ДОН-а”

Према подацима Центра за социјални 
рад, у Приједору су прошле године 
регистрована 54 разведена брака, а 
прекинуто је 39 ванбрачних заједни-
ца. Иако је тај број у благом опадању 
у односу на прошлу годину, супруж-
ници који су затражили развод често 
се не обраћају Центру, нити користе 
услуге породичног савјетовања. По-
ступак су покренули чврсто фор-
мираним ставом и одлуком да се 
разведу, уз појашњење да већ живе 
засебно, наводе у Центру

Значајна гру-
па подносилаца 

захтјева су брачни 
парови до 10 година 

брака, те супружници 
који у брачној заједници 
живе више од 20 година. 
У 2019. години, еви-

дентирано је 76 по-
ступака мирења.

И даље присутно избјегавање обавезе издржавања 
малољетне дјеце од стране другог родитеља

Бранислав Вујасин
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Друштво Друштво

Ученици првог разреда 
пољопривредно-техничког 
смјера Огњен Стојнић и 
Анђела Тепић први пут се 
сусрећу са сјетвом папри-
ке, парадајза и краставца 
у школским пластеницима. 
Драгоцјено им је знање 
које стичу захваљујући 
инструкцијама професора 
на часовима практичне на-

ставе. 
- Радимо сјетву паприке 
и парадајза. Професори 
нам показују како иде про-
цес. Занимљиво је, иако 
нас има доста са одређе-
ним  искуством на сеоским 

домаћинствима - каже 
Огњен.
- Ово ми није страно. Моји 
се баве пољопривредом. 
Међутим, вјерујем да ћу 
овде научити пуно више, 
што ће ми касније у живо-
ту добро доћи - рекла нам 
је Анђела.  
Знање стечено на пра-
ктичној настави од велике 

је користи свим ученици-
ма, јер га многи након за-
вршене школе примјењују 
у властитој производњи 
поврћа, објашњава Јо-
ванка Дражић, професор 
стручних предмета Пољо-

привредно-прехрамбене 
школе.
- Ученици су укључени 
у све активности произ-
водње од првог дана, од 
сјетве до продаје. Ми их 
толико обучимо да већ у 
четвртој години могу са-
мостално да производе и 
продају своје производе 
- истиче Дражићева до-
дајући да се у расаднику 
производе високородно 
и квалитетно поврће што 
потврђује и набавка сјеме-
на из Холандије и других 
земаља које су познате по 
производњи поврћа. 
Сем расадничке про-
изводње, у практичној 
настави заступљена је  
ратарска и воћарска про-

изводња. По ријечима 
професора Горана 

Аничића, приходи 
који се остваре у 
овој производњи 
користе се за 
набавку репро-
материјала, али 
и у едукативне и 
друге сврхе.

- Продајом тих 
производа, купује-

мо репроматеријал, 
а дио новца користимо 

за одласке ученика на 
едукативне излете, разна 
предавања, а за крај годи-
не и један рекреативни из-
лет - рекао је Аничић.
Расадничка производња 
углавном се унапријед 
договара. Већ 70 одсто је 
уговорено од стране стал-
них муштерија, а испорука 
ће почети у другој полови-
ни марта.

Српска православна црква 
у недјељу је празновала 
месне покладе, посљедњи 
дан када се једе месо уочи 

Васкршњег поста. Седми-
ца која слиједи је седмица 
бијелог мрса. Протојереј 
Младен Мајкић истакао је 

да овим почињу припреме 
за велики Васкршњи пост.
- Из хране се избацује 
месо. Једе се само бије-
ли мрс, до идуће недјеље 
када су бијеле покладе. 

Ово је, заправо, увод у ве-
лики Часни пост - појаснио 
је Мајкић.
Након богослужења, за 
вјернике испред Цркве 
Свете Тројице у Приједо-

ру био је обезбијеђен до-
ручак од стране Црквене 
општине и парохије, али у 
највећој мјери захваљујући 

Давору Гвоздену из Гомје-
нице.  

П. Ш.

ПОЧЕЛА СЈЕТВА РАСАДА

Обиљежене месне покладе 

Интересовање за преда-
вање доктора ветерине, 
Виолете Сантрач, било је 
велико. Америчка трулеж 
није непозната овдашњим 
пчеларима, али превен-
тивна борба против ове 
болести, која напада пче-
лиња легла и не може се 
лијечити, једини је начин 
да пчелари сачувају своје 
пчелињаке. Вирус је лако 
преносив. Ђуро Крунић, 
предсједник Удружења 
“Прва пчела”, истиче да 
је ова тема изабрана на 
захтјев великог броја при-
једорских пчелара. 
- Америчка трулеж је ви-
рус који увијек постоји у 
кошници и чека прилику 
кад ће се активирати. То 
није толико присутно, али 
је могуће. Имамо случаје-
ва и на нашем подручју. 
Реаговали смо на то, људи 
су санирали, али едука-
ција увијек д о б р о 
д о ђ е 

- поја-
ш њ а в а Крунић.
Америчка трулеж на овим 
просторима регистрова-
на је још тридесетих го-

дина прошлог вијека и 
појављује се константно, 
с тим да број обољелих 
заједница има равнотежу 
у појављивању, рекла је 
Виолета Сантрач, др ве-
терине и еминентни стру-
чњак у овој области. Ипак, 
у посљедњих неколико 
година примијећена је 
чешћа појава.
- У посљедње вријеме број 
случајева појаве америчке 

трулежи је повећан на пе-
риод од прије десет годи-
на. Пчелари увијек желе 
да дјелују превентивно, да 

помогну себи, али и дру-
гим пчеларима. Заштитом 
властитих друштава шти-
тите и друге пчелињаке, 
пошто је инфекција лако 
преносива - појаснила је 
Сантрачева.
За ову болест лијека нема, 
каже она. Превенција је је-
дини начин да се друштва 
сачувају од трулежи. 
- Република Српска већ 
10 година има програм 
контроле ове болести. 
Мјере које се спроводе 
на пчелињацима су дијаг-
ностичке, а захваљујући 
ресорном министарству, 
бесплатне су за све пчела-
ре - навела је Сантрачева. 
Приједорско Удружење 
пчелара “Прва пчела” у 
редовном програму рада, 
годишње организује неко-
лико стручних предавања 
која могу помоћи пчела-
рима у производњи меда 
односно очувању броја 
постојећих друштава или 
њиховом повећању. 

Пољопривредно-прехрамбена школа

П. Ш.

Богослужење у Цркви Свете Тројице

Месне покладе уз пригодну трпезу

Бројни грађани пред црквом

П. Ш.

ЗАШТИТА ПЧЕЛА ОД 
АМЕРИЧКЕ ТРУЛЕЖИ

Удружење пчелара “Прва пчела” 

Топло фебруарско вријеме омогућило је да се много раније кре-
не са пословима у расадницима. У пластеницима Пољопривред-
но-прехрамбене школе у Приједору увелико се ради на сјетви, 
али и пикирању раног поврћа

Сем расадничке производње, 
у практичној настави заступље-
на је  ратарска и воћарска произ-
водња. Приходи који се остваре у овој 
производњи користе се за набавку ре-
проматеријала, али и у едукативне и дру-
ге сврхе.

Од сјетве до продаје

Оспособљавање за самосталну производњу 

У оквиру програма зимске едукације пчелара, Удружење “Прва 
пчела” организовало је предавање на тему борбе против аме-
ричке трулежи, вирусног обољења пчелињих друштава

Пчелари 
увијек желе да 

дјелују превентивно, 
да помогну себи, али и 
другим пчеларима. За-

штитом властитих друш-
тава, штитите и друге 
пчелињаке, пошто је 

инфекција лако 
преносива.

На предавању велики број пчелара 

Предавач Виолета Сантрач, др ветерине: 
превенција једини начин
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За сваког понештоЗа сваког понешто

ПРИЈЕДОРСКИ
ИНФОРМАТОР

ВОЗОВИ

АУТОБУСИ

КИНО “КОЗАРА”

ИЗЛОЖБЕ

ТЕЛЕФОНИ
Информације 1185
Тачно вријеме, температура 125
Полиција 122, 232-811
Хитна помоћ 124
Ватрогасци 123
Такси 231-755
Општина 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

Приједор - Бањалука: 5:21, 7:34, 15:58, 
19:35.
Приједор - Нови Град: 8:39, 20:45. 
Приједор - Добрљин: 5:18, 16:46
Талго воз
4:33 за Сарајево, 21:52 за Бихаћ

Приједор - Бањалука:(5:00 нe суб. и 
нeд) 5:30, 6:15, 6:30,(6:50 нe нeд.) 7:00,
( 7:35, 7:45, 7:50 нe нeд.),7:55,
( 8:30 нe нeд.), 8:50, 9:45, 10:00, 10:30, 
(10:55 нe суб.и нeд.), 11:30,(12:35 
нe нeд), 14:00, (14:30 нe нeд.),15.00, 
15:15,15:45,(16:40 нe суб. и нeд.), 
17:00,17:15,17:40, 18:00,18:05,19:00,19:
30,19:55,22:00.
Приједор - Сански Мост:(6:30 
нe нeд.), 7:35, (7:40 кaд рaдe 
шкoлe),8:00,9:35,(10:30 нe нeд.), (12:40 
нe суб. и нeд.), 13:40, 15:40,  17:45.
Приједор - Нови Град:  6:30,  8:45, 10:20, 
(11:30 нe нeд.),  13:00,(14:00 нe суб. и 
нeд.), (15:00 нe нeд.), 16:30, (17:50 нe 
нeд.), 18:05,(19:00 кaд рaдe шкoлe), 
20:40. 
Приједор - Козарска  Дубица:(6:42 кaд 
рaдe шкoлe), 12:50, (13:30 кaд рaдe 
шкoлe), (14:40 нe суб. и нeд.), (15:50 нe 
нeд.),  (19:00 кaд рaдe шкoлe),(21:10 кaд 
рaдe шкoлe). 
Приједор - Београд: 6:30, 7:55, 9:45,  
19:30, 19:55 и 22:00.
Приједор - Нови Сад: 9:40 
(сриjeдa,пeтaк,нeдjeљa), (15:45,16:40 
преко Хрватске),
19:00 за Зрењанин, 23:30 за Кикинду 
Приједор - Сарајево: 5:30. 
Приједор - Загреб: 6:30, 10:00, 10:30. 
Приједор - Задар: у сeзoни.
Приједор - Љубљана:10:30, 12:30, 
(17:30 недјељом)

МУЗЕЈ КОЗАРЕ 
Изложба “Oтоманско царство у БиХ и 
Приједору” 
СПОМЕН-КУЋА СТОЈАНОВИЋА 
Стална поставка
ГАЛЕРИЈА “СРЕТЕН СТОЈАНОВИЋ”
Изложба радова Десимира Денића 
«Простори» 

Од 27. 02. до 04.03. 2020.
“Патролне шапе” - анимирани - 17:00
“Лед 2”- драма - 18:30
“21 мост”- трилер - 21:00

Ослушкује:
Радомир Речевић

ТРЕЋЕ УХО

ВОДОРАВНО: 1. Један хороскопски знак, 9. Зауставити, пре-
кинути (енг.), 10. Дио града, 12. Мјера за драгоцјености, 14. 
Оспица, 15. Справа, направа, 17. Енглеска пивница, 18. Ли-
тар, 19. Кровни цријеп, 21. Иво Андрић, 23. Наплавина, 24. Ка-
лијум, 25. Стара мјера за тежину, 27. Двоје, 28. Пол Енка, 29. 
Име југословенског тенисера Илина, 31. Британска племићка 
титула, 32. Гувно, 33. Мошт, 34. Један умјетнички правац. 

УСПРАВНО: 1. Палица, 2. Бивши југословенски кошаркаш Ра-
дивоје, 3. Захваћен паром, 4. Ознака пречника, 5. Петар Ко-
чић, 6. Име књижевника Андрића, 7. Полудраги камен, 8. Име 
рукометаша Штербика, 9. Украсна биљка, 11. Кутија за дуван, 
13. Метеж, гужва, 16. Витак, префињен, 20. Социјалутописта 
Томас, 22. Сазвучје више тонова, 26. Име пјевачице Екмечић, 
28. Геолошки период, 30. Прилог за вријеме, 31. Шахисткиња 
Крамлинг, 33.Тридесето и 9. ћирилично слово, 35. Саставни 
везник.   

Р. Речевић

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ

„Нека Срби сачувају овај спо-
меник! Он ће научити њихову 
дјецу шта вриједи независност 
једног народа, показујући им 
по какву су их цијену платили 
њихови очеви”.
Ово су ријечи Алфонса де Ла-
мартина, француског књижев-
ника и политичара који је умро 
у Паризу, на данашњи дан, 28. 
фебруара 1869. године. За-
писао их је пред Ћеле кулом, 
јединственим спомеником од 
лобања 952 српска војника, 
оставивши драгоцјено свједо-
чанство о јунаштву и трагици 
српских устаника у бици на 
Чегру код Ниша. Тај догађај 
се десио 24 године послије 
подизања куле опомене којом 

је сурови Хуршид паша брута-
лано обиљежио тешко извоје-
вану побједу над устаницима 
славног војводе Синђелића у 
Првом српском устанку.
Алфонс де Ламартин није био 

само писац већ и успјешан по-
литичар, дипломата, министар 
и члан Француске академије 
наука.

Сјећање: Алфонс де Ламартин, књижевник и политичар
ПРЕД ЋЕЛЕ КУЛОМ 

Р. Р. 

ЗАНИМЉИВОСТИ
***

Јувелирска кућа породице Картје основана је 1847. 
године када је Луј Франсоа Картје (1819 - 1904.) 
преузео драгуљарницу Адолфа Пикара у Паризу.

***
Прва југословенска радио-станица прорадила је 
15. маја 1926. године у Загребу. Двије године кас-
није, прорадила је и радио-станица у Љубљани, 
1929. године и Радио-Београд, а 16 година касније 
и Радио-Сарајево.

***
Енглески социјал-утописта Роберт Овен измислио 
је бонове као средство плаћања умјесто новца. 

***
На једном алпском глечеру пронађено је добро 
очувано тијело ловца из касног неолита старо из-
међу 4600 и 4800 година. 

***
У долини ријеке Амазон у Бразилу археолози су 
открили керамичко посуђе старо између седам и 
осам хиљада година. 

***
Оснивач француског ордена Легије части био је 
Наполеон Бонапарта.  

1525. - Ернан Кортес погубио посљедњег астечког цара 
Куаутемока.
1845. - Конгрес САД одобрио анексију Тексаса.
1916. - Завршено пребацивање главнине српске војске 
на грчко острво Крф. Током повлачења преко Албаније, 
више од 200.000 војника и цивила умрло је од глади, ис-
црпљености и зиме.

1939. - Изашао први број часописа “Политикин забавник”.
1948. - Посљедње британске војне јединице напустиле 
Индију.
1869. - Умро Алфонс де Ламартин, француски писац и 
дипломата.
1986. - Убијен Улоф Палме, шведски политичар и држав-
ник.

НА ДАНАШЊИ ДАН

Рјешење из прошлог броја: коректор, туба, помор, алава, 
рага, Валета, лоз, а, анамнеза, не, авион, н, или, икс, тт, циро-
за, Бон, Атина, торо, асомнија. 

ПРЕПОЗНАВАЊЕ 
Лако је препознати амбициозног политичара.

Обећава и у сну. 
 

СВЕ ЈАСНО 
Дилема више нема.

Сјекира најбоље резултате постиже у туђој шуми. 

НЕ БИ СМЈЕЛИ 
Доказани лопови и преваранти не би смјели давати 

крв!  
Неком би могла послужити као алиби. 

 
НА ПРВУ  

- Шта је лутрија - пита један читалац.
Ех, шта?! Сјести у аутомобил са пијаним возачем. 

 
НИЗ И УЗ  

Жене су нас потпуно преобратиле. 
Откако се депилирају, не идемо ни уз ни низ длаку. 

 
ДОБОШ ТОРТА 

Њима је село главна брига.
Још нису продали оно што су им очеви и очеви 

њихових очева оставили у аманет.  

Алфонс де Ламартин

Ћеле кула
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Тим поводом Тим поводом

БЕСПЛАТНА ОБУКА ИЗ ОБЛАСТИ 
КРЕАТИВНЕ ИНДУСТРИЈЕ

У Агенцији за економски 
развој града «ПРЕДА-ПД» 
почела је бесплатна об-
ука из области креативне 
индустрије. Ријеч је о пет 
различитих програма, а то 
су: wеб дизајн, графички 
дизајн, дигитална фото-
графија, видео продукција 
и 3Д моделирање. Један 
од полазника је и Марко 
Прпош, који сматра да 
ће му знање из области 
3Д моделирања и те како 
бити корисно, јер је то, 

према његовом мишљењу, 
занимање будућности.
- Ово је нешто ново и врло 
је интересантно. Могло би 
бити корисно у будућно-
сти, како за напредовање 
у каријери, тако и за про-
мјену занимања - сматра 
Прпош.
Све обуке дио су мјера за 
подршку запошљавању, 
каже Горан Родић, пројект-
менаџер Агенције.
 - Очекујемо да ћемо има-
ти негдје око 70 полазника 

за програме оспособља-
вања, чији је циљ стицање 
вјештина и кључних ком-
петенција за повећање 
конкурентности на тржиш-
ту рада - истакао је Родић.
Већина полазника су не-
запослена лица, а мањи 
број њих има стално запо-
слење, али су искористили 
могућност да науче нешто 
ново.

PRIJEDOR, Urije

POPUST ZA

%
PONEDJELJKA

SVAKOG
Popust se ne odnosi na akcijske artikle, novine, dopune, cigarete

i posebno označene proizvode u trgovini. 
Popust se obračunava na kasi i važi za fizička lica

bez obzira na način plaćanja.

PENZIONERE

Канал Берек, препун рибе, 
постао је права атракција 
за Приједорчане. Свакод-
невно се на мосту заус-
тављају десетине грађана 
како би уживали у погле-
ду на рибу која је толико 
бројна да често прекрије 
дно канала на дијелу код 

моста. Рибари кажу да 
се ради највише о клену, 
који долази у канал, јер је 
вода мирна и топлија него 
у Сани, а ту се и мријесте. 
Најчешћи посјетиоци ове 
атракције су дјеца и пен-
зионери који доносе хљеб 
и хране рибу, али и бројне 

дивље патке којима је Бе-
рек стално станиште. Ова 
појава траје већ годинама, 
тврде околни мјештани, а 
тек сада привлачи више 
пажњу грађана.

ИНВАЗИЈА РИБА У 
КАНАЛУ БЕРЕКА

П. Ш.Б. Д.

Пензионери и дјеца хране рибу и патке
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Култура Култура

Фестивал фолклора окупио је 
најмлађе фолклорaше који су, и 
ове године, показали да је њего-
вање традиције част, али и оба-
веза свих нас. 
- Мени се фолклор баш свиђа, 
зато сам и одлучила да почнем 
да тренирам. Имам пуно дру-
гара, заједно пјевамо и играмо 
- рекла је Софија Зомбра из 
СКУД-а “Др Младен Стојано-
вић”. 
Ове године на фестивалу се 
представило око 500 
учесника из Србије и 
Републике Српске. 
- Сваки наступ има 
посебан значај за 
нас. Не само да 
очувамо тради-
цију и да се пред-
ставимо својим 
радом, већ и да 
склопимо број-
на пријатељства. 
Ово је прилика да 
грађани виде ко-
лико се трудимо на 
пробама и колико је 
фолклор 
з а 

нас важан - ре-
кла је Ана Марија 
Адамовић из КУД-
а “Милан Егић” из 

Брезичана.
- Фолклор играм већ 

три године и тако ће бити 
до краја живота. Во-

лим да идем 
на пробе и 

да се 

д р у -
жим са 
с во ј и м 
дру га -
р и м а , 
још ми 
је дра-
же ова-

ко кад 
и м а м о 
наступе 
- додала 

је Леа Бо-
ројевић из 

КУД-а “Уна” 
из Новог 

Гра -

да.
Секретар КУД-а “Бранко Ради-
чевић” из Старе Пазове, Петар 
Нeранџић, рекао је да су радо 
прихватили позив да дођу у 
Приједор. Чланови СКУД-а “Др 
Младен Стојановић” често су и 
њихови гости у Србији. 
- Имали смо ту част и задо-
вољство да угостимо чланове 
СКУД-а “Др Младен Стојановић” 
прошле године на Видовдан-
ском фестивалу и ово је резул-
тат тог дружења које је започето 
у Старој Пазови прије неколико 
година - додао је он. 
КУД “Коловит” из Градишке са 
приједорским друштвом са-
рађује дуги низ година. Пред-
сједник овог друштва, Мирко 
Борјановић, рекао је да из При-
једора увијек носе лијепе ути-
ске. 
- Ми смо и куд-ови побрати-
ми преко 20 година, тако да се 
врло радо одазивамо на њихове 
позиве да гостујемо у њиховом 
граду. Значај овог фестивала је 
велики, јер се дјеца међусобно 
друже, упознају  друге обичаје, а 
поред тога и представљају свој 
рад - додао је Борјановић.

Умјетнички руководилац у 
СКУД-у “Др Младен Стојано-
вић”, Младен Радић, рекао је 
да им је жеља била да окупе 
младе из разних крајева, који ће 
презентовати своје фолклорно 
насљеђе домаћој публици. 
- Циљ нам је да сваке године 
промовишемо фолклор међу 
дјецом, као и начин одрастања 
на традиционалан начин. Битно 
је истаћи  дружење дјеце током 
двије фестивалске вечери, јер 
то остаје у лијепом сјећању сви-
ма њима - додао је Радић. 
Ова манифестација је јако до-
бро прихваћена код приједорс-
ке публике. Обје фестивалске 
вечери сала приједорског позо-
ришта била је испуњена по по-
сљедњег мјеста.

Одржан Међународни фестивал фолклора “Разиграна младост”

М. Шодић

У Приједору је одржан 
18. Међународни фести-
вал фолклора “Разигра-
на младост”. Домаћин 
фестивала био је СКУД 
“Др Младен Стојано-
вић”, а покровитељ Град 
Приједор 

Традиционалном игром и пјесмом прве фестивалске вечери пред-
ставиле су се дјечије групе културно-умјетничких друштава “Милан 
Егић” из Брезичана, “Осман Џафић” из Пухарске, фолклорне секције 
из Копривне, “Коловит” из Градишке, “Уна” из Новог Града, “Омар-
ска”, те Прва дјечија и Млађа припремна група СКУД-а “Др Младен 
Стојановић”. Друге вечери приједорској публици представили су се 
најмлађи фолклораши из КУД-а “Бранко Радичевић” из Старе Пазо-
ве, “Саничани”, “Шареница” из Расаваца, “Пискавица”, “Козара” из 
Приједора, “Свети Сава” из Сводне, РКУД-а “Васа Пелагић” из Бања 
Луке, те домаћини Друга дјечија и Припремна група СКУД-а “Др Мла-
ден Стојановић”.

МЛАДИ ВОЛЕ ФОЛКЛОР 
И ПОНОСЕ СЕ ТИМЕ

Представили се народним играма 

Младен Радић: циљ промоција 
фолклора међу дјецом 

Софија Зомбра: - Волим фолклор и имам пуно другара 

Обје фестивалске вечери тражила се карта више 
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Тим поводом Тим поводом

Плесни студио “Top Dance” 
обиљежио је девет година по-
стојања и рада. Тим поводом су, 
у сарадњи са “Крав Мага Прије-
дор” одржали семинар самоод-
бране родитељ-дијете. Драгиња 
Топић, оснивач овог плесног 
студија, сматра да је од великог 

значаја да дјеца буду укључена 
у бројне активности, те да они 
који се баве плесом и те како 
могу бити добри и у борилачким 
вјештинама. 
- Ја волим да своју дјецу учим 
нешто ново, а битан фактор су 
ми и родитељи. Сматрам да са-

радња са родитељима треба да 
буде квалитетна. Када освије-
стите родитеље шта је битно 
за дијете и какве навике касније 
треба да стиче, онда је то пун 
погодак - истакла је она.
Циљ семинара родитељ-дијете 
јесте да се родитељима пру-

жи могућност да се упознају са 
оним чиме се баве њихова дје-
ца, тврди Александар Ратковић, 
инструктор Крав Маге. 

- Крав Мага је изузетно брутал-
на и изучићемо технике које 
дијете може да примјени. Крав 
Мага је систем самоодбране и 

заснива се на томе како да пре-
познамо нападача - додао је он.
Тренинзи Крав Маге одржавају 
се уторком, четвртком и не-

дјељом, а истим данима су и 
тренинзи плеса у Плесном сту-
дију “Top Dance”.

Спој плеса и борилачких вјештина

Б. Д.

ПЛЕСНИ СТУДИО «TOP DANCE» ОБИЉЕЖИО ДЕВЕТ ГОДИНА РАДА

- Драго нам је што смо дошли 
у Приједор и што смо имали 
прилику да се представимо 
вашој публици. Овај простор 
је мали, али одише инспира-
тивно - започиње причу Јакша 
Златар, професор клавира и 
методике клавира на музичким 
академијама у Загребу и Пули. 
Овај пијаниста такође је дипло-
мирао психологију и социоло-
гију на Филозофском факултету 
у Загребу. У његовој класи ди-

пломирало је преко 40 студена-
та. Многи од њих данас су про-
фесори у музичким школама 
широм Хрватске и Словеније. 
Његов студент био је Иво Јо-
сиповић и његово дјело на-
шло се на овом репертоару. 
- Сада имамо мини-турнеју. 
Први концерт одржали смо 
у Бањој Луци, па смо до-
шли код вас. С обзиром да 
клавирски дуо није толико 

популаран као соло клавир, до 
сада је публика реаговала врло 
позитивно и нама је увијек дра-
го доживјети такву реакцију - 
каже Златар.
Алберто Фрка годинама са-
рађује са Златаром. 
- Упознали смо се на семина-

рима у Дубровнику. Тада сам 
био студент клавира у Паризу, а 
долазио сам љети на семинаре. 
Професор Златар тада је већ 
водио међународне семинаре. 
Од тога је прошло 25 година. 
Клавирски дуо доста је неуоби-
чајен за слушање и мислим да 

на те другачије стилове публика 
баш лијепо реагује - прича овај 
пијаниста.  
Иако му је медицина била први 
избор, музика је пресудила. 
Након завршетка Медицинског 
факултета у Загребу, Фрка је ди-
пломирао клавир у Паризу. Да-
нас живи и ради у Дубровнику.
- Никад се нисам бавио меди-
цином, па ме немојте питати 
за здравље (смијех). Иако сам 
дипломирао медицину, никад 
нисам радио у тој струци, а био 
сам одличан студент и на јед-
ној и на другој страни. Сада је 
глазба мој живот - додаје Фрка 
и појашњава по чему су њихови 
наступи другачији од осталих.
- Гужвамо се за клавиром 
(смијех), четири руке на малој 
клавијатури. Специфична је то 
литература и специфична вр-
ста свирања и слушања, у бити 
тада клавир звучи као цијели 
оркестар - додаје Фрка. Овај 
концерт организовала је Музич-
ка школа “Саво Балабан”, на 
задовољство бројних Приједор-
чана, који су испратили наступ 
овог клавирског дуа. 

М. Шодић

ГУЖВАМО СЕ ЗА 
КЛАВИРОМ, АЛИ СВИРАМО 
КАО ОРКЕСТАР 

Клавирски дуо Јакша Златар и Алберто Фрка

Четири руке и један клавир: Јакша Златар и Алберто Фрка, 
клавирски дуо из Хрватске. Сарађују већ деценију. У оквиру 
своје мини-турнеје, након Бања Луке, стигли су и у Прије-
дор и концерт одржали у препуној Галерији “Сретен Стоја-
новић”. На њиховом репертоару нашла су се дјела Шуберта, 
Дебисија, Рахмањинова...

Са концерта у Приједору

Јакша Златар: 
Публика реагује позитивно 

Алберто Фрка: Медицина му је 
била први избор, али је музика 

пресудила

Физичке активности од великог значаја за дјецу

Са семинара
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МозаикМозаик

На дванаестом дружењу пен-
зионера у организацији Мјесног 
удружења Ракелићи, протеклог 
викенда окупило се преко 300 
пензионера и гостију. Предсјед-
ник Сретко Тамбић подсјетио 
је да ово удружење обухвата 
шест села: Ракелиће, Саничане, 
Гаћане, Миљаковце, Пејиће и 
Петрово. Поносни су, како каже, 
на традицију дружења дугу два-
наест година, чиме се не може 
похвалити ни једно друго мјесно 
удружење пензионера на под-
ручју Приједора. То доказује 
колико припадници најстарије 
популације уживају у оваквим 
окупљањима. 
- Пензионери то чекају током 
цијеле године, да дођу, опусте 
се, забораве свакодневне про-
блеме и мале пензије. Овакве 
прославе су им нека сатисфак-

ција. Иначе Мјесно удружење 
Ракелићи има 650 чланова. За 
ових 12 година прошли смо ције-
лу Републику Српску, организо-
вали излете и дружења - рекао 

је Тамбић. 
Међу расположеним пензио-
нерима који су се већ уз прве 
тактове музике ухватили у коло, 
била је и Нада Егић из Санича-
на. 
- Девет година сам у пензији, ра-
дујем се нашим дружењима. То 
је прилика да попричамо с љу-
дима које иначе 
не видимо то-
ком цијеле 
г о д и н е . 
Баш нам 
б у д е 
лијепо 
- ре-
кла је 
Нада.
Р а д е 

Ракуљ, предсједник Удружења 
пензионера Републике Српске, 
рекао је да је евидентно не-
задовољство ове популације 
материјалним положајем, али 

да помака има. 
- Прошле године пензија је по-
већана за четири одсто, а ин-

флација је била 0,5. Недавно 
смо имали повећање од 3,11 с 
тим да средином године очекује-
мо поновни раст од три одсто. 
То је увијек мало. Слабо смо 
кренули након рата, а посље-
дице рата оптерећују пензијски 
систем огромним средствима - 
истиче Ракуљ.
- Ми смо одлучили да не кука-
мо само како су пензије мале и 
како је лош стандард пензионе-
ра. Све су то чињенице, али ми 
смо живи људи, волимо се дру-
жити и једни другима донијети 
добро расположење. Забавимо 
се бар једном годишње, размје-
нимо мишљења и искуства - ре-
као је Слободан Брдар, пред-

сједник Удружења пензионера 
града Приједора које има 13.700 
чланова. Подршку Града при-

падницима најстарије попула-
ције потврдио је градоначелник 
Приједора Миленко Ђаковић. 
- Већ годинама подржавамо 
Удружење пензионера из град-
ског буџета, јер ови људи су то 
заслужили. Пензионери су ство-
рили све оно на чему ми гради-
мо будућност. Град помаже и у 
организацији оваквих догађаја, 
али и код бањског лијечења те 
једнократних помоћи најугроже-
нијим пензионерима - изјавио 
је Ђаковић, похваливши, како 
је рекао, професионалан рад 
руководства приједорског удру-
жења.

ГОДИШЊЕ ДРУЖЕЊЕ МЈЕСНОГ УДРУЖЕЊА 
ПЕНЗИОНЕРА РАКЕЛИЋИ

Основна школа “Петар Кочић”
ОБИЉЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ 

ДАН МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА

 Док живи језик, живи 
и његов народ. Свјес-
ни свог поријекла и 
културног богатства, 
ученици ове школе 
кроз пјесму, игру и ре-
цитацију указали су 
на матерњи језик као 
вриједну баштину, коју 
морамо да чувамо.
- Говорили смо о зна-
чају матерњег језика 
и писању ћирилице. 
Циљ нам је да дјеца 
што више читају, пишу 
наше писмо и да не за-
борављају ко су и ода-
кле су - рекао је ученик 
Стефан Паспаљ. На-
ставница српског јези-
ка Наташа Марјановић 
истакла је да су ове 

године програм посве-
тили ријечима српског 
језика. 
- Зато је приредба и 
носила назив “Жива 
ријеч језика српског”. 
Обрадили смо неколи-
ко тема. Говорили смо 
о  свемоћним ријечима, 
али и о погрдним рије-
чима које и даље живе 
у нашем језику. Имали 
смо и тему “Пази шта 
говориш”, говорили смо 
о различитим језичким 
заврзламама и играма 
које се тичу ријечи - до-
дала је она.
Већ традиционал-
но, ОШ „Петар Кочић“ 
обиљежава овај датум, 
a ученици дају свој до-

принос очувању и њего-
вању српског језика. 
- На овај начин код уче-
ника обнављамо љубав 
према матерњем језику 
и нашем писму - рекла 
је директор ове школе 
Горана Босанчић. 
Скренути пажњу јавно-
сти на значај унапређи-
вања, учења и развоја 
матерњег језика, те 
његовање језичне и 
културне различитости 
и вишејезичности, глав-
ни су разлози обиље-
жавања Међународног 
дана матерњег језика, 
21. фебруара.

У Брезичанима је одржана 
претпосљедња овосезонска 
манифестација „Вече култур-
ног стваралаштва“ која је оку-
пила ученике Основне школе 
„Јован Цвијић“, Изворну групу 
„Поткозарје“, Културно-умјет-
ничко друштво „Милан Егић“ 
из овог насеља те глумца 
Драмског студија „Живко Дес-
ница“ Милована Срдића.
- Представио сам се рецита-
цијом Јована Дучића. Увијек 
је добро наступати у свом 
мјесту, пред својом публи-
ком. Сваки такав наступ је 
лијеп, јер се показује знање и 
имање овог нашег мјеста - ре-
као је Срдић. 
Изворна група „Поткозарје“ 
представила се поткозарском 
ојкачом. По ријечима вође 
ове пјевачке групе Слобода-
на Брдара, често наступају на 
сличним манифестацијама, 
јер им је жеља да сачувају ср-
пско изворно пјевање Козаре 
и Поткозарја. 
- То нам је једини циљ и тиме 

се бавимо 
преко 40 годи-
на. Нас пето-
рица пјевали 

смо и показали млађој гене-
рацији како су то наши ђедо-
ви и очеви радили. Уколико 
то допре до њиховог слуха, 
ето прилике да млади наста-
ве, а ми се лагано повучемо 
- рекао је Брдар. КУД „Милан 
Егић“ из Брезичана наступио 

је са другим фолклорним ан-
самблом, женском вокалном 
групом и тамбурашким орке-
стром. Друштво има око 120 
чланова, рекао је Рајко Дес-
ница, умјетнички руководи-
лац ансамбла народних игара 
и пјесама. Ана Марија Адамо-
вић, чланица је КУД-а „Милан 
Егић“ већ девет година. 
- Ово је нешто посебно што 
свима препоручујем, јер 

фолклор није само 
очување традиције, 

него и забава, 
игра, путовања, 
нешто предив-
но и једно од 
н а ј љ е п ш и х 
искустава у 
мом животу 
- рекла је ова 

четрнаестогодишњакиња.
„Вече културног стваралашт-
ва“ одржава се под покрови-
тељством Града Приједора, а 
своју завршницу имаће сре-
дином наредног мјесеца.

У БРЕЗИЧАНИМА ОДРЖАНО 
„ВЕЧЕ КУЛТУРНОГ СТВАРАЛАШТВА“

Д. С.М. Шодић

Д. С.

- Мјесно удру-
жење Ракелићи 

има 650 чланова. За 
ових 12 година прошли 
смо цијелу Републику 
Српску, организовали 

излете и дружења 
- рекао је Сретко 

Тамбић. 

Преко 300 пензионера на годишњем дружењу

Подршка Града најстаријој популацији

Основна школа „Петар Кочић“ обиљежила је 21. фебруар, 
Међународни дан матерњег језика. Ученици и наставници ове 
школе организовали су приредбу “Жива ријеч језика српског”

Приредбу посветили ријечима српског језика

КУД “Милан Егић” 

Ученици 
ОШ “Јован 

Цвијић”

Задовољна публика
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Огласи Огласи

Позивамо све заинтересоване појединце који имају пребивалиште на 
подручју града Приједора, правна лица, јавне установе, удружења грађа-
на, политичке странке, који су пријављени на подручју града Приједора, 
Скупштину града и градоначелника да  могу до 31. марта  текуће године 
доставити своје приједлоге за додјелу награда и признања поводом 16. 
маја, дана Града  Приједора. 

 Одлуком о наградама и признањима града Приједора устано-
вљене су слиједеће награде и јавна признања:
 
 1. Плакета
 Плакета Града је највише јавно признање Града, а додјељује се 
физичким и правним лицима за изузетне резултате на подручју привре-
де, науке, културе и техничке културе, здравства и социјалне заштите, 
васпитања и образовања, спорта, заштите животне средине, туризма те 
других јавних дјелатности, запошљавању младих и надарених кадрова, 
пружању солидарне-хуманитарне помоћи обољелим и слично.

 2. Повеља почасног грађанина 
 Почасним грађанином Града Приједора може бити проглашено 
физичко лице, држављанин Републике Српске, Босне и Херцеговине или 
страни држављанин који је својим радом и дјеловањем дао значајан до-
принос напретку и ширењу угледа Града.

 3. Награда Града
 Награда Града додјељује се физичком лицу, групи грађана и 
удружењима за посебно вриједне резултате који доприносе развоју Гра-
да у разним подручјима стваралаштва.

 Предлагачи уз пријаву морају поднијети доказ или детаљно 
образложење којим потврђују испуњење услова потребних за додјелу 
одређеног признања на основу ове одлуке.

 Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 Пријаве доставити на адресу Скупштина града Приједора са на-
знаком „Комисији за награде и признања“.
 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ 
ЗА НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА

Желимир Кос, с.р.

Број: 01-7-1/20
Датум: 25.02.2020. године

 На основу члана 17. Одлуке о наградама и признањима града 
Приједора („Службени гласник града Приједора“ број 3/13), Комисија за 
награде и признања  упућује  

ЈАВНИ  ПОЗИВ

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

 Обавјештава се јавност да ће дана, 04.03.2020.године у сали 
Кина „Козара“ у Приједору бити одржати јавна расправа на материја-
ле Нацрта плана парцелације за аутопут дионица Бањалука – Приједор 
по скраћеном поступку (дионица на подручју територије града Приједора) 
и Нацрта извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину 
аутопута дионице Бањалука – Приједор.

Моле се сва остала заинтересована лица да узму учешћа на јавној  рас-
прави.  

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ

NJEMAČKA FIRMA CARL KUEHNE OBAVJEŠTAVA 
POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE DA JE U TOKU 
UGOVARANJE KOOPERANTSKE PROIZVODNJE 

KRASTAVCA KORNIŠONA ZA 2020.  GODINU.

 FIRMA NUDI:

 • SIGURAN OTKUP;
 • UGOVORENU CIJENU;
 • REDOVNU SEDMIČNU ISPLATU;
 • REPROMATERIJAL (RASAD, PESTICIDI, MIN.  
ĐUBRIVA…);
 • STRUČNU AGRONOMSKU PODRŠKU;
 • RAD KOD KUĆE NA SVOJOJ ZEMLJI;
 • DOBRU ZARADU.

ZA VIŠE INFORMACIJA POZOVITE: 
065 847 924; 066 845 553; 066 783 389.

ЈУ ПОЗОРИШТЕ ПРИЈЕДОР
ул. Б. Нушића 11
 
Број:
Датум: 21.02.2020. године

ОБАВЈЕШТЕЊЕ
 

 ЈУ Позориште Приједор из Приједора расписује наградни конкурс 
за најбољу представу драмских секција основних школа са подручја гра-
да Приједора.
 
                Услови конкурса:

 1. Представа мора бити урађена искључиво властитим снагама 
(ученици и запослени) сваке пријављене школе.

 2. Најкраће трајање представе је 30 минута.

 3. Рок за пријаву је 30.03.2020.

 4. Рок за завршетак представе је 30.04.2020.

 5. Пријављене школе су обавезне направити видео симак пред-
ставе и доставити Позоришту до 30.04.2020.

 6. Пријаве доставити искључиво поштом на адресу: ЈУ ПОЗОРИ-
ШТЕ ПРИЈЕДОР, ул. Бранислава Нушића 11, 79 101 Приједор.

Директор Позоришта Приједор
    Зоран БАРОШ
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ЛА

СИ - Продајем кућу у Копривни, вода, струја, те-
лефон, са 11 дунума земље.  Све информа-
ције на телефон 052/ 389 - 006 или 065/ 917 
- 207 (10432)

- Продајем купиново вино. Тел. 065 430 689

- Траже се грађевински радници свих профи-
ла за рад у Аустрији и Словенији. Број теле-
фона 066/717-436 (13160)

МАРИЈА 
ПОЛОВИНА
(1945 - 2020)

Утјехе нема, заборав не постоји за оне који те искрено 
воле. А за нас постоје само сузе, туга и неизбрисив бол.
Дана 29.02.2020. године навршава се 40 дана од смрти 

наше драге маме.
Твоје кћерке: Мира, Нада, Славица и Гордана

13201

Дана 3.3.2020. године навршава се 
година дана од смрти нашег вољеног 

супруга, оца и дједа

ЖАРКА ЗДЈЕЛАРА
Тога дана, у 11 сати, посјетићемо 
његов вјечни гроб на Градском 
гробљу.
Ожалошћена породица

13195

Дана 3.3.2020. навршавају се четири 
године како више није са нама

СЛАВКО (Николе) 
СТИЈЕПИЋ
(1947 - 2016)

Понекад не знамо праву вриједност 
неког тренутка док не постане успомена. 
Био си и остао наш понос, оличење свих 
људских вриједности. Недостајеш...
Супруга Гордана, кћерке Зора, Радана, 
Драгана и Бојана са породицама

13235

Дана 19.2.2020. престало је да куца срце 
нашег супруга, оца и дједа

ДРАГЕ ВУКОЈЕВИЋА БАЈЕ
(1957 - 2020)

Драги наш, тешко је и помислити да си 
се преселио... Твој карактер, упорност, 
сналажљивост и идеје остају да живе и 
спроводе се јаче него икад. Док живимо 
ми, живјећеш и ти!
Ожалошћени: супруга Милева, син Ведран, унучад Виктор и 
Катарина, снаха Ирена 13206

Дана 3.3.2020. 
навршава се 10 година 

од смрти

СЛАВКА 
СРЕДИЋА

Чувамо успомену на тебе. С љубављу и 
поштовањем.
Супруга Драгица и син Зоран

13194

Тужно сјећање

СЛАВКО 
СРЕДИЋ

Сјећање на тебе вјечно ће трајати.
Сестра Душанка

13194

Посљедњи поздрав драгој куми

МИЛКИ ШАКИЋ

Заувијек ћеш бити у нашим срцима. Почивај у миру.
Кумови Гога и Огњен са породицама

13208

Дана 1.3.2020. 
навршава се 10 година 

од смрти

САВЕ 
СТОЈАКОВИЋА

(1931 - 2010)

Живјећеш вјечно у срцима својих најмилијих.
Супруга Душанка, син Винко, снаха Вида, 
унучад: Весна, Дијана и Саво 

13237

Дана 1.3.2020. 
навршава се шест 
тужних мјесеци од 
смрти моје никад 

прежаљене сестре

БРАНКЕ 
КАЛАЈЏИЋ

Тешко је живјети са истином да те нема, али 
док живим, живјећеш у мом срцу.
Твоја сестра Мира са породицом

13193

Дана 4.3.2020. 
навршава се седам 

година од смрти нашег 
сина и брата

МИРОСЛАВА 
ПЕТОША

(1957 - 2013)

Остаје сјећање, успомена, понос и љубав 
заувијек. 
Отац Драгоја, мајка Вука, брат Рајко и сестра 
Нада

13192

Дана 26.02.2020. године у 64. години живота 
умро је наш отац, супруг и брат

ИЛИЈА (Пантелије) ПАНИЋ
С љубављу и тугом,
дјеца, супруга и браћа са ожалошћеном 
породицом

9207

ФО
ТО

ГРА
ФИ

ЈЕ
ЧИ

ТУЉ
А Ч

УВ
АМ

О
40 

ДА
НА



14. 28. фебруар 2020. “Козарски вјесник”

Читуље Читуље

КРИСТИНА ТУБИН
(8.1.1988 - 30.8.2014)

Драга наша Тино!
Топлина твоје љубави и даље нас 
грије, све ове године. Волимо те и у 
срцима носимо, драга наша унуко, 
наш лијепи анђеле.
Твоји: баба Пава и деда Миле

13196

КРИСТИНА ТУБИН
(8.1.1988 - 30.8.2014)

Драга наша Тино!
Толико дана прође, а туга стоји и 
стеже наша срца, која ти никада 
нећеш напустити. Волимо те 
заувијек.
Твоји: Маја, Свјетлана и Владо 

13196

Дана 20.2.2020. године преминула је наша 
драга сестра у Љубљани у 56. години живота

ВУКОСАВА НАРИЋ 
(рођ. ТРИФУНОВИЋ)

Драга наша лијепа и добра сестро, дубоко 
смо потресени твојим изненадним и 
прераним одласком. Увијек ћемо те се 
радо сјећати и чувати у нашим срцима са 
неизмјерним болом и тугом. Поносни смо 
на тебе што си била изузетно племенита и 
добра сестра, супруга, мајка и бака.
Твоји: браћа Чедо, Вукашин, Ранко и Раденко 
са породицама, сестре Милена и Милка са 
породицама 13198

Посљедњи поздрав мојој драгој 
синовки

ВУКОСАВИ НАРИЋ 
(рођ. ТРИФУНОВИЋ)

(1964 - 2020)
Твој стриц Ратко са породицом

13197

Дана 8.3.2020. године навршава се 
година од смрти нашег драгог оца и 

супруга

ДУШКА ПОПОВИЋА
(1965 - 2019)

Вријеме пролази и у неповрат одлази, 
али бол, туга и празнина остају у 
срцима оних којима недостајеш и 
који су те вољели.
Син Дубравко и супруга Милена

13200

У недјељу, 1.3.2020. године, навршава 
се четрдесет дана од смрти драгог нам 

супруга, оца, дједа и прадједа

РАЈКА ГРАБЕЖА
(1950 - 2020)

Не постоје ријечи којима се може описати 
бол и туга за тобом. Обавјештавамо 
родбину и пријатеље да ћемо 
четрдесетодневни помен дати 1.3.2020. 
на гробљу у Марићкој.
Воле те твоји: супруга Борка, кћерке 
Далиборка, Лидија и Данијела са 
породицама 13210

Дана 29.2.2020. године навршава се 40 
тужних дана од смрти нашег драгог

МИЛОША БАТОЗА
(1937 - 2020)

Недостајеш нам много, али те са поносом чувамо у нашим ср-
цима и мислима.
Твоји: син Раденко, Цеца, Бојан и Данило 13199

У суботу, 29.2.2020. године навршава се 
40 тужних дана од смрти мог вољеног 
тате

МИЛОША БАТОЗА
Из Југоваца

Био си велики ослонац у нашим животима и примјер доброте и 
поштења. Остаћеш у најљепшем сјећању у нашим срцима.
Твоја кћерка Мена са породицом 13199

Посљедњи поздрав мом 
брату

МИЛОШУ БАТОЗУ

Драги брате, никада те 
нећу заборавити.
Сестра Грозда са 
породицом

13207

Дана 3.3.2020. 
навршавају се четири 
године откако нас је 
напустио наш драги 
супруг, отац, пунац и 

дјед

БОРО 
КНЕЖЕВИЋ

(4.3.1962 - 3.3.2016)

Твоја племенита душа и велико срце 
заслужују највеће поштовање и вјечно 
сјећање. Твоји: супруга, кћерка, зет и унучад

13214

Тужно сјећање на 
пријатеља

БОРУ 
КНЕЖЕВИЋА

Док живимо ми, живјећеш 
и ти у нашим срцима.
Твој пријатељ Антонић

13214

Тужно сјећање на 
дјевера и стрица

БОРУ 
КНЕЖЕВИЋА

Почивај у миру, а ми 
ћемо те вјечно памтити и 
чувати од заборава.
Твоји: Нена, Љубица и 
Љубиша са породицама

13214

Тужно сјећање на свака 
и тетка

БОРУ 
КНЕЖЕВИЋА

Са дужним поштовањем 
и тугом, чувају те од 
заборава породице 
Лекић и Тимарац

13214
Дана 29.2.2020. године 

навршава се 40 тужних дана 
од смрти мог супруга

ЛАЗЕ ЗОРИЋА
Драги мој Лазо, твојим 
одласком, остала је велика 
туга, бол и празнина у 
мом срцу. Никад те нећу 
заборавити. Супруга Мира 
са дјецом и унучади 13205

Дана 29.2.2020. године 
навршава се 40 тужних 
дана од смрти вољеног 

оца, деде и свекра

ЛАЗЕ ЗОРИЋА
Ожалошћени: син Здрав-
ко, снаха Слађана, уну-
чад Ивана, Сања и мали 
Давид

13205

Дана 29.2.2020. године 
навршава се 40 дана 
туге и бола од смрти 

мога тате, деде и таста

ЛАЗЕ ЗОРИЋА

Тугује за тобом кћерка 
Татјана, зет Рајко, унуци 
Небојша и Његош 13205

ЛАЗО (Чеде) 
ЗОРИЋ

(1955 - 2020)

Вријеме пролази, а празнина остала и остаће.
Твој брат Драган, снаха Милија са дјецом 
Дарком, Дијаном и Мајом са породицама

13236

Посљедњи поздрав 
тетки

МИЛИЦИ 
(Милоица) 

ЈОСИПОВИЋ
(1935 - 2020)

Сахрана ће се обавити у 
Шведској дана 12.3.2020. 
године.
С љубављу, oжалошћена 
породица 13211
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Дана 22.2.2020. 
навршава се 20 година 
како није са мном мој 

вољени супруг

У кући тишина, у мом срцу бол неописива, 
недостајете, отишли сте, само сте отишли, јер 
вољени не умиру, живите у мени, ноћу сте у мојим 
сновима, дању у мојим мислима, заувијек вољени и 
никада заборављени.
Супруга и мајка Боса 13130

МИЛОРАД 
БОРОЈЕВИЋ

ЖЕЉКО 
БОРОЈЕВИЋ

Дана 12.5.2020. 
навршавају се четири 

године како није са 
мном моје најмилије 

вољено, једино дијете

Дана 26.2.2020. године 
навршиле су се двије године 
од када нас је напустио наш 
вољени

ЉУБАН 
ПАВЛОВИЋ
(1947 - 2018)

Не постоје ријечи којима можемо описати нашу тугу и бол. 
Хвала ти за сву љубав, срећу и безбрижан живот који си 

нам пружио.
Недостајеш нам бескрајно. 

Твоји вољени: супруга Милена, син Далибор, кћерке Зора 
и Драгана, снаха Маријана, зетови Рајко и Дејан, унучад 
Петар, Михаило, Андрија, Александар и Валентина 13212

Дана 6.3.2020. године 
навршава се година дана од 
смрти

РАДМИЛЕ 
(Драгоја) 
МАЈКИЋ

(1938 - 2019)
У суботу, 29.2.2020. године у 11 часова посјетићемо њену 

вјечну кућу.

Ожалошћена породица

13213

Дана 29.2.2020. навршава се тужна 
година од смрти драгог супруга, оца и 
дједа

СЛОБОДАНА РУЈЕВИЋА

У суботу, 29.2.2020, у 10 часова посје-
тићемо његов гроб те позивамо родбину, 
пријатеље, кумове и комшије да нам се придруже.

С тугом и поштовањем.
Твоји најмилији 13204

Дана 24.2.2020. године 
навршиле су се двије 
године откако са мном 

није мој брат

РАДЕНКО 
ЗДЈЕЛАР

Мили мој брате, како вријеме пролази, све 
већа бол у срцу долази. Вријеме не лијечи 
ову тугу у моме срцу, ни патњу кроз коју 
пролазим у свом животу. Вјечно ће те вољети 
твоја једина сестра Борка 13202

Дана 28.2.2020. године 
навршава се 20 година 
патње откако са мном 

није мој брат

НЕЂО ЗДЈЕЛАР

Брате мој, толико година је прошло, а рана 
је све већа. Ова туга у мојој души све се 
више шири, јер не може са тим да се помири. 
Недостајеш ми и увијек ће те вољети твоја 
једина сестра Борка

13202

Дана 24.2.2020. године 
навршиле су се двије 
године откако са мном 

није мој стриц

РАДЕНКО ЗДЈЕЛАР
Рашо мој, свака година 
што пролази, све ми већу 
бол доноси. Сјетим те се 
сваког дана. Недостајеш 
ми и воли те твој мали 
Мишо (Јелена) 13202

Дана 28.2.2020. године 
навршава се 20 година 

од смрти мога тате

НЕЂЕ ЗДЈЕЛАРА
Заувијек ћеш ми 

недостајати.
Волим те.

Твоја Јелена 13202

Дана 19.2.2020. године 
престало је да куца 

племенито срце моје 
драге другарице

ЉИЉЕ ЈАЊИЋ

Увијек вољена и никад 
заборављена.
Твоја Дана 13203

Тужно сјећање на наше вољене

НЕЂО ЗДЈЕЛАР
(28.2.2000 - 28.2.2020)
Вријеме пролази, односи године, али ви 
живите у срцима оних који вас воле: Борка, 
Сузана са породицом, Јелена, Миладин и 
Далиборка 13202

РАДЕНКО ЗДЈЕЛАР
(24.2.2018 - 24.2.2020)

Прође тужна година откад није са 
нама наш драги отац, таст и дјед

ЂУРО БОРИЋ
Заувијек ћеш остати у срцима и 
мислима оних који те воле. Поносни 
смо што смо те имали.
Кћерка Горана, зет Небојша, унуке 
Теодора и Исидора

13234

Дана 7.3.2020. године навршава се 
тужна година од смрти нашег драгог 

супруга, оца и дједа

ЂУРЕ БОРИЋА
Нема времена у којем ћемо те 
заборавити. Живјећеш заувијек у 
срцима супруге Стане, сина Горана 
и снахе Иване

13234
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У другој припремној утакмици, ФК 
“Oмaрскa“ савладала је „Слогу“ из Ра-
келића резултатом 4:1. Омаршчани су 
играли на свом терену. Иако услови 
нису били идеални, обје екипе су пру-
жиле добру партију. У првом полувре-
мену домаћи тим је, головима Граховца 
и Крецеља, повео са 2:0. „Слога“ није 
одустајала и успјела је до одласка на 
одмор да смањи на 2:1. У другoм пoлув-
рeмeну играле су, практично, друге еки-
пе, јер су трeнeри извршили бројне из-
мjeнe и пружили шaнсу  рeзeрвистимa. 
Игрaчи „Oмaрскe“ су пoстигли joш двa 
гoлa зa кoнaчних 4:1, а први гол у пла-
вом дресу постигао је Стевица Романић. 
У  „Омарској“ су задовољни виђеним у 
припремним мечевима и очекују да ће 
бити на жељеном нивоу пред први су-
срет у наставку такмичарске сезоне, кад 
у госте иду екипи „Лакташа“. 

ФК „Омарска“
ОПТИМИСТИЧНО У НАСТАВАК СЕЗОНЕ

ФК „Рудар Приједор“

Фудбaлски клуб „Рудaр-
Приjeдoр“ остварио је још 
једну убједљиву побједу. 
Овај пут са 5:0, у пријатељ-
ском сусрету, савладали су 
„Борац“ из Козарске Дубице. 
Већ на самом почетку меча, 
у 4. минути, Калесић доводи 
„Рудар“ у водство, а на 2:0 
повисио је Савановић у 30. 
минути. Овим резултатом 
отишло се на полувријеме. 
У наставку меча и наставак 

голеаде. Мрежу „Борца“ 
тресли су Дојчиновић у 54, 
Шикањић у 80. и Павловић 
у 84. минути сусрета. Шеф 
стручног штаба приједор-
ског тима Игор Јанковић 
рекао је да је задовољан 
оним што је видио у овој 
утакмици, али и свиме што 
је урађено током припрема.
- Oдигрaли смo врлo квa-
литeтну утaкмицу, пуну 
ритмa првo пoлувриjeмe. 

Дубичaни су нaс приjaтнo 
изнeнaдили пoкaзaвши сe 
вeoмa квaлитeтнoм eкипoм, 
jaчoм нeгo штo тo дjeлуje, с 
oбзирoм из кojeг рaнгa тaк-
мичeњa дoлaзe, и свaкaкo су 
нajjaчи другoлигaш с кojим 
смo игрaли у зaдњe вриjeмe. 
Mи смo утaкмицу дoбили нa 
искуствo и индивидуaлни 
квaлитeт. Пoкaзaли смo нa 
тeрeну дa смo спрeмниjи и 
тaктички oбучeниjи тим - по-
ручио је Јанковић. 
У „Рудар-Приједору“ сма-
трају да су сад доста квали-
тетнија екипа него у првом 
дијелу сезоне, те очекују да 
ће се показати у наставку 
такмичења. Јанковић је по-
хвалио своје играче, њихов 
труд и залагање пружено 
током припремног периода.
- Нaдaм сe дa ћeмo с oвoм 
жeљoм и jeдним пoзитивним 
инaтoм успjeти дa зaкoм-
пликуjeмo првeнствeну 
трку. Вjeруjeм дa aкo oвaкo 
нaстaвимo, мoжeмo први дa 
прoђeмo крoз циљ - рекао је 
Јанковић.

ЈОШ ЈЕДНА УБЈЕДЉИВА ПОБЈЕДА

Млaди фудбaлeри “Ру-
дaр-Приjeдoрa” прoтe-
клe субoтe су се тaкми-
чили, у oквиру “Бумбaр 
купa 2020”, нa пaркeтимa 
вaрaждинскe “Aрeнe”. 
“Рудaр-Приjeдoр“ нaсту-
пиo је у двиje тaкмичaр-
скe кaтeгoриje, сa три eки-
пe. Екипу гoдиштa 2010. 
сa клупe je прeдвoдиo 
трeнeр Дрaгoслaв Бaбић, 
дoк су сe у кaтeгoриjи 
гoдиштa 2012. дjeчaци 
из Приједора бoрили сa 
двa тимa: фудбaлeримa 

2012, aли и 2013. гoдиш-
те. Дjeчaкe рoђeнe 2012. 
чиjи je трeнeр Динo Си-
кирић, у Вaрaждину је 
вoдиo Сaшa Кукoљ, кao 
и oнe рoђeнe 2013. гo-
динe. У кaтeгoриjи 2010. 
гoдиштa тaкмичилe су сe 
32 eкипe, рaспoрeђeнe 
у осам групa. Eкипa ФК 
“Рудaр-Приjeдoрa”, нaкoн 
три oдигрaнe утaкмицe 
у групи, зaузeлa је другo 
мjeстo, бeз примљeнoг 
пoгoткa. Сa oсвojeних се-
дам бoдoвa, aли збoг слa-

биje гoл рaзликe, „Рудар“ 
је био други, изa eкипe НК 
„Вaртeкс Црни“. Одличнo 
су oдигрaли и дjeчaци у 
категорији 2012. годиште. 
У групи у кojoj je билo пет 
eкипa, oсвojили су другo 
мjeстo сa осам oсвojeних 
бoдoвa. Најмлађа се-
лекција  ФК “Рудaр-При-
jeдoр 2” (2013. гoдиштe) 
ниje мoглa дa сe супрoт-
стaви свojим стaриjим 
кoлeгaмa, пa су групну 
фaзу зaвршили сa три 
пoрaзa.

Кошаркаши „Приједор Спартака“ до-
живјели су пораз од стране „Студент 
Игокее“ резултатом 75:63, у мечу 17. 
кола Прве лиге Републике Српске. 
„Студенте“ је до побједе предводио 
Топаловић са 91 кошем, док је у редо-
вима приједорског тима најефикаснији 
био Иветић са 21 поеном. Послије овог 
меча „Приједор Спартак“ заузима сед-
мо мјесто на табели Прве лиге РС, са 
25 освојених бодова. У наредном колу, 
Приједорчани на свом терену дочекују 
„Славију 1996“ из Источног Сараје-
ва. Утакмица се игра сутра, (субота) у 
Спортској дворани „Младост“.

КК „Приједор Спартак“

ПОРАЗ ОД „СТУДЕНАТА“
Протеклог викенда одр-
жано је међународно џудо 
такмичење „Лакташи опен 
2020“, на којем је наступи-
ло преко 1.000 такмичара 
из Републике Српске и др-
жава региона. У овој јакој 
конкуренцији нашло се и 11 
чланова приједорског Џудо 
клуба „Козара Жељезни-
чар“, притом остваривши 
добре резултате. Освојили 
су четири медаље: двије 
златне и по једну сребрну 
и бронзану. Златни су били 
Сара Ландуп у конкуренцији 

+60 кг, те Стефан Кецман у 
конкуренцији - 46 кг. Сребро 
је освојио Бојан Бокан (-34 
кг), док је бронзана медаља 
припала Тијани Медић (-38 
кг). Из приједорског тима 
упутили су све похвале ор-
ганизаторима Турнира, ЏК 
„Лакташи“. За такмичаре ЏК 
„Козара Жељезничар“ ово је 
била одлична увертира за 
Првенство Босне и Херцего-
вине за сениоре, сениорке, 
полетарце и полетарке, које 
се овог викенда одржава у 
Витезу.

ЧЕТИРИ МЕДАЉЕ 
У ЛАКТАШИМА

Џудо клуб „Козара Жељезничар“

Бумбар куп
ДОБРИ НАСТУПИ 

НАЈМЛАЂИХ „РУДАРА“


