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Нeгaтивнa рaзликa изнoси 
2.875.480 КM и риjeч je o, кaкo 
кaжу у Oдjeљeњу зa финaнсиje,  
књигoвoдствeнoм  дeфици-
ту. Aкo сe у oбзир узму нeрea-
лизoвaни угoвoри, дeфицит 
сe пeњe нa oкo 4,2 милиoнa 
мaрaкa.
"Зa 2020. гoдину кaрaк-
тeристичнo je дa ниje рaђeн 
рeбaлaнс, a трeбaлo je, и дa je 
пoстojao знaтaн пaд прихoдa, 
тe пoвeћaње издaтaкa збoг 
пoсљeдицa кoрoнa вирусa. Oнo 
штo je сaд извjeснo jeстe дa ћe 
дeфицит бити пoкривeн нoвим 
зaдуживaњeм. Oдлукa o  зa-
дуживaњу ићи ћe кao пoсeбнa 
тaчкa днeвнoг рeдa, jeр сe чeкa 
мишљeњe Фискaлнoг савjeтa", 
нaвeлa je Maja Кунић, вршилац 
дужности нaчeлникa Oдjeљeњa 
зa финaнсиje.
Нeпрaвилнoсти je мнoгo, пoру-
чуjу из влaдajућe вeћинe. Ипaк, 
свjeсни су дa бeз усвajaњa oвoг 
дoкумeнтa нe би мoгли aпли-
цирaти зa нoвo крeдитнo зaду-
жeњe. Зaтo je, кaжу, извjeштaj 
дoбиo зeлeнo свjeтлo.
"Ниje вршeн рeбaлaнс буџeтa, 
извршeнa je прeрaспoдjeлa 
вишe oд пет одсто утрoшeних 
срeдстaвa. Ниje испoштoвaн 
Зaкoн o буџeтскoм систeму. 
Aли бeз oбзирa, ми смo мoрaли 
пoдржaти извjeштaj кaкo би грaд 

мoгao дa пoднeсe Фискaлнoм 
сaвjeту зaхтjeв зa зaдужeњe, а 
бeз усвojeнoг дeфицита тo ниje 
билo мoгућe", рeкaо je oдбoр-
ник ПДП-a, Рaнкo Смиљaнић.
Скупштинскa вeћинa усвojилa 
je и зaкључaк СНСД-a у кojeм 
стojи дa прошлoгoдишњи 
буџeт ниje трoшeн у склaду сa 
Зaкoнoм, дa су буџeтскe стaв-
кe у прeрaспoдjeли умањивaнe 
зa пет одсто, дa ниje усвojeн 
рeбaлaнс буџeтa, кao и дa су 

нa пojeдиним стaвкама срeд-
ствa трoшeна мимo прoгрaмa 
и бeз сaгaснoсти Скупштинe. 
У зaкључку стojи дa je бeз сa-
глaснoсти Скупштинe вршeнo 
и нeфoрмaлнo крeдитирaњe 
дoбaвљaчa. Скупштинa je 
oбaвeзaлa грaдoнaчeлникa дa 
нajкaсниje зa три мjeсeцa, кoд 
нaдлeжних oргaнa пoкрeнe пo-
ступaк зa утврђивaњe eвeнтуaл-
нe кривичнe oдгoвoрнoсти.
"Из извjeштaja je oчитo дa су 

учињeнa мнoгa кривичнa дjeлa 
нa oснoву буџeтa, и нa oснo-
ву oнoгa штo je прojeктoвaнo и 
штa je рeaлизoвaнo. Видjeћeмo, 
oстaлo ћe бити у рукaмa нaд-
лeжних институциja, пoлициje, a 
oндa и тужилaштвa", изjaвиo je 
oдбoрник СНСД-a, Сaшa Бурсaћ.
Oвaj извjeштaj ниje дoбиo пoдр-
шку ДНС-a. У oвoj стрaнци тврдe 
дa мaњaк у грaдскoj кaси ниje 
рeaлнo прикaзaн.  
"Ja oвaj дeфицит, укoликo сe 

дoкaжe кao тaчaн, мoгу oквa-
лификoвaти кao нeштo вишe 
урaђeнoг пoслa нeгo штo je у 
тoм трeнутку билo нa рaчуну 
грaдa Приjeдoрa дa сe oни сви 
исплaтe. Ja сaм рeкao свимa, и 
тo  jaвнo, aкo у тoм сeгмeнту имa 
нeзaкoнитoсти ja сaм спрeмaн 
кao чoвjeк дa oдгoварaм", рeкаo 
je oдбoрник ДНС-a и бивши 
грaдoнaчeлник Mилeнкo Ђaкo-
вић.
Нajaвљeнo крeдитнo зaдужeњe 
oднoсилo би сe нa пoкривaњe 
дeфицита, и eвeнтуaлнo рe-
финaнсирaњe пoстojeћих крe-
дитa, рeчeнo je из Oдjeљeњa зa 
финaнсиje.
Усвојена је и Одлука о допун-
ским правима бораца, ратних 
војних инвалида и породица по-
гинулих бораца и умрлих ратних 
војних инвалида. Овим су права 
која се финансирају из буџета 
града проширена на ратне војне 
инвалиде од пете до десте кате-
горије и на борце прве и друге 
категорије, који су незапослени. 
Што се тиче осталих тачака, од-
борници су усвојили извјештаје 
о раду Градске тржнице, "Во-
довода" и Завода за изградњу 
града, док  нису усвојени извје-
штаји о пословању "Топлане", 
Комуналних услуга и "Аутотран-
спорта".

ТИМ ПОВОДОМ

ИЗВJEШTAJ O ИЗВРШEЊУ БУЏETA ЗA ПРOШЛУ ГOДИНУ 
ДOБИO ПOДРШКУ OДБOРНИКA

Локалне заједнице приједорске 
регије могу се похвалити број-
ним потенцијалима и они мо-
рају бити искориштени на нај-
бољи начин. Циљ је да ово буде 
једна од најразвијенијих регија 
у Српској.
"Договорили смо се да зајед-
нички наступамо према органи-
ма РС и БиХ, како би нашу регију 
што боље позиционирали, јер 
желимо да ово буде једна од 
најбољих регија у РС. Близу смо 
границе са Европском унијом 

и мислим да је то велика пред-
ност за привредни развој", ре-
као је Павловић.
"Сматрамо да је град Приједор 
значајан и да треба да буде но-
силац свих активности, а да оп-
штине истакну своје проблеме 
и да на заједнички начин поку-
шамо завршити неке ствари", 
додао је Мирослав Дрљача, на-
челник општине Нови Град.
Начелници општина Нови Град, 
Крупа на Уни, Козарска Дубица, 
Костајница и Оштра Лука саглас-

ни су у томе да је посебно зна-
чајан развој Приједора, јер је то 
град на који се, како кажу, најви-
ше ослањају.
"Заједно ћемо наступати у свим 
пројектима и тражићемо подр-
шку и од предузећа која могу да 
помогну нашу заједницу", иста-
као је Младен Кљајић, начелник 
општине Крупа на Уни.
"Општина Оштра Лука је јако 
мала локална заједница и са-
мим тим што нам је најближи 
град Приједор, увијек смо се на 

њега ослањали. Радује нас ова 
сарадња", поручио је Душко До-
шеновић, замјеник начелника 
општине Оштра Лука.
Било је ријечи и о значајним ин-
фраструктурним пројектима.
"Трудићемо се да заједничким 
наступима јачамо приједорску 
регију, јер ако је јак Приједор, 
јача је и регија и самим тим уна-
пређење пословања и проспе-
ритет наших општина", рекао 
је Никола Јањетовић, начелник 
општине Костајница.

"Разговарали смо о туристич-
ким потенцијалима, који пове-
зују двије општине и имаћемо 
сарадњу по свим тим питањи-
ма", додао је Марко Танкосић, 
замјеник начелника општине 
Козарска Дубица.
На овом састанку договорено је 
да ће се челни људи локалних 
заједница приједорске регије 
убудуће састајати једном у два 
мјесеца.

Б. Дакић

САРАДЊА ГРАДА ПРИЈЕДОРА И ОПШТИНА НОВИ ГРАД, КОСТАЈНИЦА, КОЗАРСКА ДУБИЦА, ОШТРА ЛУКА И КРУПА НА УНИ 
МОРА БИТИ ДОБРА, КАКО БИ СЕ ОВА РЕГИЈА РАЗВИЈАЛА И ЈАЧАЛА У СВАКОМ СМИСЛУ. ЗАКЉУЧЕНО ЈЕ ОВО НА САСТАНКУ 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА ПРИЈЕДОРА, ДАЛИБОРА ПАВЛОВИЋА СА ПРЕДСТАВНИЦИМА ОВИХ ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА.

ДОБРОМ САРАДЊОМ ДО ЈАЧАЊА И РАЗВОЈА ПРИЈЕДОРСКЕ РЕГИЈЕ

З. Јелић

СКУПШТИНA ГРAДA ПРИJEДOРA УСВOJИЛA JE ИЗВJEШТAЈ O ИЗВРШEЊУ БУЏEТA ЗA 2020. ГOДИНУ. ПРOШЛA ГOДИНA ЗAВР-
ШEНA JE СA 39.506.762 КM НA ПРИХOДOВНOJ СТРAНИ, ДOК СУ РAСХOДИ ИЗНOСИЛИ 42.382.242 КM, СТOJИ У ИЗВJEШТAJУ. 
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 Ако би правила неку личну скалу жи-
вотних изазова онда би негдје на са-
мом врху, на почасном мјесту, биле 
самохране маме и тате. Искрено, бли-
зак ми је тај појам, мада ми никад није 
звучао лијепо. Ваљда због оног "само". 
И ко год да га је осмислио, а углавном 
је то пренесено значење за неког ко 24 
сата сам брине о свом дјетету, није био 
добронамјеран. 
Да будем јасна, "само" мајка или тата 
постајеш најчешће након што се срећ-
но или мање срећно разведеш, а не 
удаш или не ожениш поново. Твоја 
боља половина, након што схвати да 
си му постао/ла ноћна мора, може 
и нестати. Без ријечи, и док удариш 
дланом у длан, у клубу си самохраних. 
Не жалим се, јер тренутке проведене 
с мојом кћерком која је данас свој чо-
вјек, лијепа, паметна и драга, управо 
таква да је ни за једну другу никад не 
бих мијењала, сматрам непроцјењи-
вим. 
Иако сам кћерки најчешће, уколико 
није било класичног ускакања баба 
сервиса,  била и мама и тата и редом 
ближа и даљна родбина. Њено одра-
стање у мом случају пропратила је и 
мала школа "дипломатије". Дакле, о 
тати се никад не прича ружно, а ника-
ко то да пожелиш да га умлатиш, јер се 
упорно прави да те нема и да је ваше 
заједничко дијете донијела рода, а не 
ти комирана од болова и царског реза. 
Дакле, "само" маме су задужене за 
скидање температуре, а зна бити баш 
упорна, за одласке љекару, на састан-
ке разредне наставе, које сам више 
пута преспавала, јер је разредни био 
страшно  досадан, а ја до бола уморна. 
"Само" маме и тате причају и из-
мишљају бајке за лаку ноћ, дају прве 
подуке о љубавним и пријатељским 
проблемима, ту су да обришу сузе, 
пољубе мјесто гдје се ударила, по-
кажу, али никад не употријебе мот-
ку, тек да се зна "да је батина из раја 
изашла", навијају сат да не закасне у 
школу, мада то мрзе, јер могу спавати 
и дуже... 
Укратко ту су да их гурају да постану 
људи. И све увијек с осмијехом. Могу 
вас негдје насикирати, можете бити 
тужни, може вас мучити милион про-
блема , али научила сам, у стан се на-
кон повратка с посла  никад није ула-
зило с  тугом на лицу. Туга се "брише" 
пред кућним прагом и ту навлачи ос-
мијех.  "Мали" људи тугу осјете. Зато 
су само маме и тате и добри "глумци". 
Искрени оскаровци у најбољим фил-
мовима,  икад снимљеним.  И најсрећ-
нији кад ти "мали" људи онако "преко 
ноћи", јер туђа дјеца најбрже одра-
стају, постану своји и самостални. 
Чини ми се да би о заједничком "одра-
стању" мене и моје кћерке  могла на-
писати три књиге, са милион зајед-
ничких тренутка од којих су нас неки 
насмијавали до суза, а због неких смо 
и биле уплакане. Заједно. И све без 
страха да нећемо успјети. Знале смо 
да хоћемо.  
Зато искрен поздрав једном "Осмијеху 
анђела", Удружењу самохраних роди-
теља који невидљиво покушава да се 
увуче у нашу свакодневницу. Поштени 
су, искрени и храбри и заслужују мје-
сто које им припада. И засигурно бољи 
законски третман. 

М. Згоњанин 

СТАВ
ЗAШТО СУ "САМО" 

МАМЕ И ТАТЕ 
НАЈБОЉИ "ГЛУМЦИ" 

НА СВИЈЕТУ

ЉУБИЈА ЧЕКА ОБЕЋАНУ ПОМОЋ

Љубија је некада имала 5.500 
запослених, била културни и 
спортски центар, имала мно-
го тога што данас немају ни 
већи градови у Републици 
Српској. Данас у овом мјесту 
живи свега 1.200 становника, 
а многи међу њима сјећају се 
како је то некада било.
"Богат је био културни и спор-
тски живот. У Друштвени дом 
у Љубији долазили су сви ес-
традни умјетници Југославије 
па чак и из Мексика, Шпаније, 
био је овдје и чувени Паваро-
ти", прича један од старијих 
мјештана Љубије, Миле 
Инђић.
И Радован Кнежевић до-
бро памти златна времена 
Љубије. "Некад сам ујутро 
устајао и нисам знао на коју 
ћу страну. Као дијете бирао 
сам да ли мало или велико 
игралиште, чиме се забави-
ти, да ли лименом глазбом... 
У Љубији смо имали базен, 
пуно ствари за забаву. Сти-

чем дојам да су нас помало 
одбацили, да смо негдје на 
зачељу", каже Кнежевић.
Обећања града Приједора 
да ће помоћи Љубији у рје-
шавању бројних инфраструк-
турних проблема већ су се 
почела остваривати, тврде у  
Савјету ове Мјесне заједнице.

"Међу планираним пројек-
тима је реконструкција кро-
ва на Основној школи "Др 
Младен Стојановић", потом 
игралишта у улици Тоне Пе-
рића, реконструкција малог 
фудбалског стадиона, асфал-
тирање улице Тоне Перића и 
обнављање асфалтног пута 

Љубија - Приједор", навео је 
Горан Праштало, предсједник 
Савјета Мјесне заједнице Љу-
бија. 
Помоћ овом насељу најавље-
на је и са републичког нивоа.
"Када је о Љубији ријеч тре-
бамо активизам са обје стра-
не и од градских власти, али 
и од стране Републике и ра-
дићемо заједно када су и 
питању инфраструктура, ко-
мунални пројекти и остало. 
Свакако  треба радити и на 
школским објектима. Видје-
ти да ли има неки садржај 
који можемо премјестити, 
да би живот у Љубији могли 
направити видљивијим, и во-
дити рачуна на сваки могући 
начин о запошљавању људи 
који тамо живе.  Развијаће-
мо Љубију као што развијамо 
остале наше мјесне заједни-
це", рекла је Жељка Цвијано-
вић, предсједник Републике 
Српске.
Старији мјештани Љубије 
очекују да се ће се њиховом 
мјесту вратити бар дјелић 
онога што је некада имао, 
како би зауставили одлазак 
младих из ове мјесне зајед-
нице.

РУДАРСКО МЈЕСТО КОЈЕ ЈЕ НЕКАДА ГРАДИЛО ПРИЈЕДОР И ПРИЈЕДОРСКУ РЕГИЈУ 
ВЕЋ ГОДИНАМА ЈЕ ЗАБОРАВЉЕНА ВАРОШ ИЗ КОЈЕ СТАНОВНИШТВО ОДЛАЗИ. ОНИ 
ШТО СУ ОСТАЛИ, ОЧЕКУЈУ ДА ЋЕ СЕ ЉУБИЈИ ВРАТИТИ БАР ДИЈЕЛИЋ ОНОГ ШТО ЈЕ 
НЕКАДА ИМАЛА.

П. Шпадић Мјештани очекују да ће се Љубији вратити бар дијелић оног што је некада имала

Жељка Цвијановић: Развијаћемо Љубију 
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Посао, како истичу, захтијева 
велику стручност због чега се 
обуке сервисера обављају у 
Енглеској. 
"Осамнаест година постоји-
мо имамо 18 запослених, 
првенствено младу радну 
снагу. Имамо сервис са еки-
пом млађом од 40 година. Кад 
младог човјека укључите у овај 
посао, одмах послије школе и 
кад он прође кроз обуке које 
су веома захтјевне и заврши 
их, имате стручњака којег у 

предузећу задржите добром 
платом", каже директор пред-
узећа, Бранко Марјановић 
појашњавајући да је младом 
сервисеру потребно од три до 
пет година рада и обуке, да би 
постао самосталан.
"Кад тако неком обезбједи-
те да ради и дате му солид-
ну плату, онда имa основу 
да ради и буде задовољан, а 
ми његовим радом", истиче 
Марјановић. 
Добра искуства у овом преду-

зећу дијели Предраг Рујевић. 
Овдје је  као сервисер почео 
да ради прије 14 година, а да-
нас обавља посао пословође. 
"Радио сам послове сервисе-
ра до уназад четири године, 
кад сам добио уговор као по-
словођа сервиса. Доста рада, 
зноја и труда треба да се утро-
ши у то да се оправда то радно 
мјесто", каже Рујевић.   
Бројни средњошколци машин-
ске струке у овом предузећу 
обављају и практичну наста-

ву. Неки се након завршене 
средње школе одлучују да 
остану у овом предузећу.
"Ми имамо момке који овдје 
долазе на практичну наста-
ву. Неки од њих по завршет-
ку школовања остају у овом 
предузећу. Управо сад имамо 
једног момка и чекамо да на-
пуни 18 година, како би га мо-
гли запослити. Након тога по-
требно је вријеме да се стекне 
искуство, јер у овом послу 
искуство је јако важно", каже 

Славиша Кукић, замјеник ди-
ректора овог предузећа.
Прошла година за ово пред-
узеће је била добра. У неким 
дјеловима пословања и боља 
од претходних. Плате су изнад 
просјечних, а није било от-
пуштања радне снаге. Прошле 
године запослили су три нова 
радника. "Центар дизел мото-
ра" је и заступник компаније 
"Cummins", највећег произ-
вођача дизел мотора у свијету.

П. Шпадић 

УСПЈЕШНО ПОСЛОВАЊЕ И ЗАПОШЉАВАЊЕ МЛАДЕ РАДНЕ СНАГЕ ПОСЛОВНА ЈЕ СТРАТЕГИЈА ПРИЈЕДОРСКОГ ПРЕДУ-
ЗЕЋА "ЦЕНТАР ДИЗЕЛ МОТОРА", КОЈЕ ПОСЛУЈЕ ПУНИХ 18 ГОДИНА И ТРЕНУТНО ЗАПОШЉАВА 18 РАДНИКА. ОВО ПРЕД-
УЗЕЋЕ СЕ БАВИ ПРОИЗВОДНИМ УСЛУГАМА ОДРЖАВАЊА ДИЗЕЛ МОТОРА ЗА РУДАРСКЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ.

ПОСЛОВНА СТРАТЕГИЈА ЗАПОШЉАВАЊЕ МЛАДИХ 

ПРЕДУЗЕЋЕ "ЦЕНТАР ДИЗЕЛ МОТОРА"

Влада Републике Српске доније-
ла је одлуку о повећању најниже 
плате у Српској на 540 марака, 
рекао је на конференцији за но-
винаре након одржане сједнице 
Владе премијер Српске Радован 
Вишковић.
"У наредних сат или два затра-
жићемо посебну сједницу На-
родне скупштине како би закони 
прошли процедуру до краја маја 
и како би њихова примјена била 
од 1. јуна", истакао је Вишковић.
Додао је да има информацију 
да ће колегијум Скупштине бити 
24. маја. "Кроз сет закона Влада 
се одриче 70 милиона КМ који 
ће бити преточени у повећање 
плата у јавном и приватном 
сектору", рекао је Вишковић.
Министар здравља и социјалне 

заштите Републике Српске Ален 
Шеранић изјавио је да би укуп-
но повећање плата запослених 
у здравству требало да буде до 
осам одсто.
Шеранић је објаснио да је Вла-
да пронашла могућност да свим 
запосленим у јавним здравстве-
ним установама повећа плате 
за шест одсто, изузев директора 
ових установа за које је плани-
рано повећање од три одсто.
Према његовим ријечима, 
одређени пакети закона, који се 
планирају у наредном периоду, 
а који се односе на повећање 
неопорезивог дијела дохотка, 
омогућиће да се плате увећају и 
за неки већи износ, који би ишао 
и до осам одсто.

НАЈНИЖА ПЛАТА У 
СРПСКОЈ 540 КМ

Редакција 

Градоначелник Приједора, Да-
либор Павловић потписао је са 
двије фирме уговоре о купо-
продаји непокретности у влас-
ништву града Приједора.
Ријеч је о фирми "Неомет Мон-
тажа" д.о.о. Приједор чија је 
основна дјелатност монтажа 
технолошке опреме и техно-
лошких цјевовода у прехрам-
беној индустрији, енергетских 
постројења и цјевовода, те из-
рада и монтажа челичних кон-
струкција. Бројне референце 
овог предузећа у земљи и ре-
гиону потврђују дугогодишњи 
квалитет и досљедност у по-
словању. Куповином око 3.000 
м2 земљишта у зони "Целпак" 
створени су предуслови за из-
градњу сопственог производ-
ног капацитета и ширења истих 
у складу са све већим тржиш-

ним захтјевима. 
Тренутно запошљавају пре-
ко 30 радника, а завршетком 
само прве фазе инвестиционог 
пројекта на новој локацији от-
вориће се простор за запошља-
вање додатних 10-ак радника.
Други уговор је потписан са 
предузећем "Кончари" д.о.о. 
Приједор из области грађеви-
нарства, специјализираном за 
радове у нискоградњи. У скла-
ду са тржишним условима и по-
зитивним трендовима у грађе-
винском сектору, предузеће 
планира изградњу сопственог 
производног погона за произ-
водњу специјалних елемената 
од бетона за потребе ниско-
градње. Куповином око 2.000 
м2 земљишта у зони "Целпак" 
предузеће ће започети са из-
градњом планираних капаци-

тета и покренути производњу 
за коју ће ангажовати нових 10 
радника. Тренутно предузеће 
запошљава шест радника.
Ово су неке од мјера којима 
Градска управа пружа подршку 
и локалним предузећима која 
имају потребу за ширењем ка-
пацитета или изградњу сопст-
вених производних капацитета, 
без обзира на њихову величи-
ну. Продајом земљишта у зони 
"Целпак" за ова два инвести-
тора, овај локалитет је готово 
у потпуности попунио своје 
капацитете. Очекује се да ће 
у наредном периоду Градска 
управа склопити уговоре са још 
три инвеститора који су већ у 
поступку преговарања, чиме би 
ова зона била у потпуности по-
пуњена.

ПРОДАТЕ ЈОШ ДВИЈЕ ПАРЦЕЛЕ 
ДОМАЋИМ ИНВЕСТИТОРИМА

ГУ Приједор
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МАЊАК СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ УТИЦАО 
НА МЕНТАЛНИ И ФИЗИЧКИ РАЗВОЈ ДЈЕЦЕ 

Онлајн часови физичког васпи-
тања итекако су се одразили на 
физички и ментални раст и раз-
вој школске популације. Нико-
лина Курузовић, ученица првог 
разреда приједорске Гимназије 
каже да јој часови физичког 
васпитања итекако недостају, 
али да због активног бављења 
кошарком и одбојком има од-
личну физичку спремност и 
кондицију. 
"Часови физичког васпитања 
нам доста недостају, поготово 
дјеци која немају физичку ак-
тивност ван школе. Ја сам спор-
тиста тако да то није утицало на 
моју кондицију заправо", каже 
Николина, која је и кошаркаши-
ца у Кошаркашком клубу "Хан-
терс".
Нина Маринковић, такође уче-
ница првог разреда Гимназије 
каже да јој не мањка физичке 
активности, јер годинама игра 
одбојку у ОК "Приједор". "Про-
блем је у онима који немају 
никакву физичку активност и та 
два часа која имамо седмично 
су им једина активност", додаје 
Нина.
И ученицима  Машинске школе  
недостају часови физичке  кул-
туре. Надају се да ће се од нове 
школске године све вратити у 
нормалу и да ће час трајати 45 
минута.
Умјесто у  дворанама и  школ-
ским салама,  теоријски дио  
наставе физичког васпитања  
организован је  у учионицама 

или путем 
о н л а ј н 

наста-
в е .

Вељко Јањетовић, предсједник 
Друштва педагога физичке кул-
туре Приједор каже да се тео-
ријски дио наставе углавном 
сводио на причу о правилној 
исхрани и значају физичког вас-
питања на  ментални и физички 
раст и развој школске попула-
ције. "Ми у Приједору имамо 
олакшавајућу околност, јер 
имамо  градски стадион, тако 
да када су временски услови 
добри, може се отићи до стади-
она прошетати, дјеца ту одраде 
који час атлетике, али недовољ-
но је то, с обзиром да часови 
трају по 20 минута", рекао је 
Јањетовић. 
Дино Сикирић, професор фи-
зичког васпитања у Гимназији 

"Свети Сава" каже да послије 
дуго времена онлајн наставе 

у протеклих мјесец дана  
дјеца су изашла вани 
да раде физичко. "Ми 
таквим начином из-
вођења наставе  задо-
вољимо форму, али 
не и суштину. Они 
док прошетају  до 
стадиона док дођу 

тамо док се лагано припреме 
за час, ви реално имају 15-ак 
минута да одраде са ученицима 
планиране активности. Профе-
сори физичког васпитања не-
мају нимало лак задатак, тврди 
Зоран Радиновић, професор 
физичког васпитања у Машин-
ској школи. Ученицима је  због 
епидемиолошких мјера, нару-
шена кондиција и у старту ка-
скају за физичком спретношћу 
својих врашњака од прије неко-
лико година. 
"Некада су дјеца на 400 мета-
ра  за петицу морала истрчати 
за минут и пет секунди. Данас 
кажу да им је то прејако, па смо 
норму морали повећати на ми-
нут и петнаест секунди. Поне-

кад имам осјећај да дјеца губе 
вољу за овај вид наставе", каже 
Радиновић који већ 21 годину 
ради као професор физичког 
васпитања, али и као тренер у 
Атлетском клубу "Приједор". 
Додаје и да је ранији концепт 
извођења наставе физичког од 
два часа седмично био недо-
вољан, ако желе подстаћи пра-
вилан раст и развој наше дјеце.

Данас су мобилни телефони, 
рачунари и нове информаци-
оне технологије уназадиле 
физичко-моторичке и мен-
талне  способности, па је број 
деформитета све више у пора-
сту. Поремећаји су углавном 
узроковани  лошим држањем, 
сколиозом, односно бочним 
кривљењем кичме и равним 
стопалима. 
Доктор Зорана Ковачевић, спе-
цијалиста физикалне меди-
цине и рехабилитације, на-
челник Центра за базичну 
рехабилитацију  каже да 
се друштво, родитељи и 
школа морају више анга-
жовати на стимулисању 
и мотивацији ђака како 

би се активније бавили спор-
том.
"Моја препорука је, пошто су 
часови били скраћени, да се ан-
гажује цијело друштво  почев-
ши преко родитеља, школског 
система да се ђаци стимулишу 
и мотивишу  да се више баве 
спортом  и  физичком активно-
шћу, да тренирају по избору, а 
да то на силу тешко иде и да их 

родитељи 
мотиви-
шу  да 
кори-
г у ј у 
неке 
своје 
н а -
в и -

ке",  напомиње др Ковачевић.
Професори физичког васпи-
тања апеловали су на ученике 
да се током  предстојећег рас-
пуста што више баве физич-
ком активношћу, да се купају 
на Сани, одлазе на Козару и уз 
правилну исхрану сами пораде 
на свом физичком и менталном 
здрављу.  

Т. Мандић

ВИШЕ ОД ГОДИНУ ДАНА, ЗБОГ ВИРУСА КОРОНА, УЧЕНИЦИ НЕМАЈУ ЧАСОВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА, А ЗБОГ ЕПИДЕМИ-
ОЛОШКИХ МЈЕРА, СВИ КОЈИ СЕ АКТИВНО БАВЕ СПОРТОМ, БИЛИ СУ ЈЕДНО ВРИЈЕМЕ УСКРАЋЕНИ И ЗА ТРЕНИНГЕ.

Фискулурна сала претворена у учионицу 

Др Зорана Ковачевић, 
специјалиста физикалне медицине 
и рехабилитације,  начелник ЦБР-а 

у Дому здравља Приједор: Број 
деформитета је у порасту 

Вељко Јањетовић, предсједник Друштва 
педагога физичке културе Приједор
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ЖЕЉКА ЦВИЈАНОВИЋ 
ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН 

ПРИЈЕДОРА

Пружала је, и пружа, велику подр-
шку граду и његовим развојним 
плановима, стоји у образложењу. 
Част јој је што је изабрана да при-
ми ово признање и од сада је, како 
је истакла, поносна Приједорчанка.
"Радује ме што је комуникација на 
релацији локалне и републичке 
власти знатно побољшана и што у 
Градској управи данас имамо до-
бре саговорнике за све пројекте 
који су важни за Приједор и све 

грађане Приједора, моје суграђа-
не. Указали сте ми велику част и 
моја је обавеза да то добро памтим 
и да то вратим, као што смо и досад 
заједно радили", истакла је Цвија-
новићева.
"Неријетко смо се кроз историју 
прилагођавали новим околности-
ма и чували здравље и животе 
једни другима. Навикли смо да се 
боримо и опстајемо и одговоримо 
изазовима. Успјећемо и овај пут", 

поручио је градоначелник Прије-
дора, Далибор Павловић.
Добре ствари за град урадили су и 
добитници Награде и Плакете гра-
да. То су инфектолог Борис Ћургуз, 
који је од почетка пандемије на 
ковид одјелу приједорске болни-
це, и Младен Милановић, влас-
ник компаније "МГ Минд", који је 
уложио средства у реконструкцију 
"Патрије". 
Додјељене су похвале и признања 
заслужним појединцима, удру-
жењима и установама. Честитке 
градоначелнику и Приједорчанима 
упутили су српски члан и предсје-
давајући Предсједништва БиХ, Ми-
лорад Додик, амбасадори Русије и 
Швајцарске у БиХ, генерални кон-
зул Хрватске, те градоначелници 
братских градова.

"Разговарали смо о размје-
ни дјеце која могу да оду у 
њихове градове и дођу код 
нас у Приједор, како би их 
упознали о знаменитостима 
Приједора и туристичким 
потенцијалима нашег града.  
Заиста,  један конструктиван 
састанак на којем смо се уса-
гласили да само добром ко-
муникацијом и добрим одно-
сима сви заједно можемо да 
допринесемо бољем животу 
свих грађана у нашим градо-
вима и општинама", рекао је 
Далибор Павловић, градона-
челник Приједора.
Представници братских опш-
тина и градова изразили су 
жељу за што бољим повези-
вањем Приједора са њихо-
вим срединама кроз култур-
ну, спортску, туристичку и 
привредну сарадњу.  
"Задовољство ми је да смо 

ових протеклих пар дана оја-
чали наше пријатељске везе 
које су од велике важности за 
будућу сарадњу. Такође смо 
установили да имамо доста 
заједничких тачака и могућ-
ности за сарадњу у наредном 
периоду", истакла је Алек-
сандра Васиљевић, дожупан 
Велења.
Градоначелник Кикинде, Ни-
кола Лукач очекује да ће се 
у наредним периоду  интези-
вирати  како културна, тако и 
спортска сарадња  размјеном 
размјеном дјеце.    
Овом приликом је поручено 
да сарадња не смије да буде 
само потпис на папиру. 
"Разговарали смо о низу 
ствари које можемо да им-
плементирамо заједнички, 
од конкурса ка разним ев-
ропским фондовима, али и  
стварима које могу да уна-

приједе наше локалне зајед-
нице", нагласио је Владимир 
Гак, предсједник општине 
Инђија.
Предсједник општине Кола-
шин, Милисав Булатовић  ре-
као је да физичка удаљеност 
братски градова не пред-
ставља проблем.
"Имамо доста простора, нај-
прије што се ми разумије-
мо иако смо физички мало 
даље, носимо исти дух раз-
умијемо то и ми из општине 
Колашин и желимо да скла-
памо пријатељства, нама је 
важно да људи дођу код нас", 
поручио је Булатовић. 
Гости из братских градова 
посјетили су Агенцију за еко-
номски развој града Прије-
дора "ПРЕДА", Индустријску 
зону "Целпак" и Национали 
парк "Козара".

"Редован рад. Велики труд и 
редовно учење. Наравно да 
нам је значајна мотивација 
од градске власте или награ-
де које мотивишу ученике. 
Да се наш рад цијени и да 
се исплати и да ћемо имати 
будућност у овом граду", ре-
као је Лука Митровић, уче-

ник Средњошколског цент-
ра. 
Град Приједор увијек ће 
подржавати ученике, сти-
пендијама и једнократном 
помоћи, али и школе које су 
мјесто гдје стасавају нове ге-
нерације Приједорчана, по-
рука је градоначелника.

Најбољим ученицима уру-
чен је поклон у виду збир-
ке романа Иве Андрића, те 
новчани износ од 100 КМ.  
Такође, у знак захвалности 
у граду је постављен и бил-
борд са сликама најбољих 
ученика. 

СВЕЧАНОМ АКАДЕМИЈОМ ПОВОДОМ ДАНА ГРАДА ПРИ-
ВЕДЕНЕ СУ КРАЈУ ШЕСНАЕСТОМАЈСКЕ СВЕЧАНОСТИ. НА 
АКАДЕМИЈИ СУ УРУЧЕНЕ НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА ГРАДА ЗА-
СЛУЖНИМ ПОЈЕДИНЦИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА, А ТИТУ-
ЛА ПОЧАСНОГ ГРАЂАНИНА ПРИЈЕДОРА ПРИПАЛА ЈЕ ПРЕД-
СЈЕДНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ЖЕЉКИ ЦВИЈАНОВИЋ.

ПОВОДОМ ДАНА ГРАДА 
ОРАГНИЗОВАН ЈЕ ТРАДИ-
ЦИОНАЛНИ ПЛАНИНАРСКИ 
МАРШ. СВЕЧАНО СУ ОТВО-
РЕНА ДВА ДЈЕЧИЈА ИГРА-
ЛИШТА НА ПЕЋАНИМА И 
НАСЕЉУ ЈАЊИЋА ПУМПА. 
У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ОТВО-
РЕНА ЈЕ ИЗЛОЖБА "ОТКРИЈ 
ПРОШЛОСТ - ДИЗАЈНИРАЈ 
БУДУЋНОСТ". ЧЕСТИТКА 
ГРАДОНАЧЕЛНИКУ ПОВО-
ДОМ ДАНА ГРАДА СТИГЛА 
ЈЕ И ОВЕ ГОДИНЕ ОД МА-
ЛИШАНА ДЈЕЧИЈЕГ ВРТИЋА 
"РАДОСТ" И ПРИЈЕДОРСКИ 
РАДИО-АМАТЕРИ СУ, НА 
СВОЈ НАЧИН, ПРОМОВИСА-
ЛИ ДАН ГРАДА. З. Јелић

Положени вијенци 
ослободиоцима Приједора

ИНТЕНЗИВНИЈА САРАДЊА СА БРАТСКИМ 
ОПШТИНАМА И ГРАДОВИМА

САРАДЊА СА ПРИЈАТЕЉСКИМ ОПШТИНАМА И ГРАДОВИМА 
ДО САДА ЈЕ БИЛА НА ЗАВИДНОМ НИВОУ, АЛИ ЋЕ У БУДУЋЕМ 
ПЕРИОДУ БИТИ ИНТЕНЗИВНИЈА, ПОРУЧИО ЈЕ ПРВИ ЧОВЈЕК 
ГРАДА ПРИЈЕДОРА, НАКОН ПРИЈЕМА КОЈИ ЈЕ ОРГАНИЗОВАН 
ЗА ПРЕДСТАВНИКЕ КИКИНДЕ, ИНЂИЈЕ, ВЕЉЕЊА И КОЛАШИНА.

П. Шпадић

ПРИЈЕМ ЗА НАЈБОЉЕ УЧЕНИКЕ

ЗА НАЈБОЉЕ УЧЕНИКЕ ПРИЈЕДОРСКИХ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ 
ШКОЛА, ГРАДОНАЧЕЛНИК ПРИЈЕДОРА ОРГАНИЗОВАО ЈЕ СВЕЧАНИ 
ПРИЈЕМ. БИТИ НАЈБОЉИ У ГЕНЕРАЦИЈИ НИЈЕ ЛАКО, И СВЕ СЕ ТО 
НЕ МОЖЕ СЕ ПОСТИЋИ БЕЗ ОЗБИЉНОГ РАДА, ПОРУЧУЈУ УЧЕНИЦИ. 

З. Јелић
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МИРОСЛАВ ДРЉАЧА, 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД

► Корона је утицала на развој 
бројних локалних заједница, 
па тако, вјерујем и Новог Града. 
Можемо ли очекивати реали-
зацију неких пројеката? 
- У овој години планирамо и ре-
конструкцију дијела магистрал-
ног пута од центра града до 
стадиона "Млакве", а жеља нам 
је да уз магистрални пут изгра-
димо тротоар и бициклистичку 
стазу. Затим, планирамо завр-
шити послове на реконструк-
цији аутобуске станице, ту су два 
пројекта водоснабидјевања, а 
договарамо и реконструкцију 
градског парка. Завршили смо 
пројекат расвјете на кеју, а то 
је најљепши дио нашег града. 
Преговарамо и о изградњи но-
вог стуба за Радио Нови Град, 
тако да су то неки пројекти које 
желимо завршити током ове 
године. Такође, у преговорима 
смо око набавке новог ултраз-
вучког апарата за Дом здравља 
и за то су потребна значајнија 
средства. Из разних извора фи-
нансирања покушавамо да ре-
ализујемо наведено, јер је све 
то од великог значаја за грађане 
Новог Града.

► Каква је тренутна епидемио-
лошка ситуација у Новом Граду 
и има ли ова локална заједница 
капацитета да одговори свим 
изазовима које пандемија 
носи? - Епидемиолошка ситуа-
ција у Новом Граду је стабилна. 
Изазова је, у посљедњих годину 
дана, било много, али успјеш-
но су превазиђени. На самом 
почетку смо, као и све локалне 
заједнице, основали карантин, 
промијенили смо саму органи-
зацију у Дому здравља. Тада смо 
видјели колики је значај Дома 
здравља и здравствених радни-
ка, који су уложили максималан 
напор да епидемија буде под 
контролом. Треба истаћи да наш 
Дом здравља има ограничене 
ресурсе и средства, али упркос 
томе, успјешно се боримо.

► Нови Град је једна од локал-
них заједница која има про-
блем са поплавама. Шта је до 
сада урађено по питању зашти-
те од поплава? 
- Ми имамо кеј који не дозвоља-
ва продор Уне и Сане у центар, а 
сам град је угрожен подземним 
водама, тако да је одбрана ба-

зирана на колекторској станици 
и путем те пумпе подземне воде 
држе се под контролом. Крајње 
је вријеме да се та препумпна 
станица реконструише. Нови 
Град је 1952. године задесила 
велика поплава, а 1954. године 
направљен је тај систем. Од тога 
је прошло 50 година, и заиста 
је, вријеме за реконструкцију. 
О томе смо са ресорним мини-
стром разговарали у неколико 
наврата и тражили смо да то 
буде приоритет, јер уколико би 
тај систем заказао, Нови Град би 
био под водом. Ми смо набави-
ли и другу пумпу, тако да контр-
олишемо ниво подземних вода. 
Ми, у суштини, немамо много 
проблема, уколико нам систем 
ради. Уколико би министарство 

имало слуха, вјерујем да ћемо 
ускоро реконструисати и поме-
нуту пумпу и тада би град био, у 
потпуности, безбједан.

► Нови Град је крајем прошле 
године погодио земљотрес. Ко-
лика је штета?
 - Тачан износ штете још увијек 
не знамо, али имамо више од 
520 пријављених грађана, који 
су претрпјели штету. Имамо 26, 
већином стамбених објеката, 
који се морају рушити. Од Владе 
РС добили смо средства у изно-
су од 50.000 КМ и очекујемо по-
моћ у грађевинском материјалу 
од Војводине, тако да би ускоро 

требали почети са додјелом тог 
материјала, а и са реконстру-
кијом оштећених објеката. 

► Нови Град налази се на самој 
граници са Хрватском, а самим 
тим и са Европском унијом. 
Може ли се, на неки начин, ис-
користити тај положај? 
- Нови Град је изгубио значај који 
је некада имао. Ми смо некада, 
по броју путника и транизиту, 
били друго жељезничко чвори-
ште у бившој Југославији. Читав 
овај потез уз Уну нема неку везу 
са Европском унијом, иако смо 
на њиховој граници. Највећи 
проблем Новог Града у комуни-
кацији са ЕУ је тај што не постоји 
гранични прелаз за теретни са-
обраћај, јер је гранични прелаз 

у центру 2012. године изгубио 
тај статус. Послије тога разгова-
рамо о томе да се врати тај ста-
тус и не постоји ништа спорно у 
томе и креће се у санацију тих 
мостова, за шта постоје обез-
бијеђена средства. Вјерујем да 
ће након реконструкција моста, 
тај мост бити отворен, јер нема 
разлога да не буде. Овај мост 
је жила куцавица и има своју 
оправданост. Мислим да би от-
варањем овог прелаза ријеши-
ли и проблеме са гужвама.

► Докле сте стигли у борби 
против изградње одлагалишта 
радиоактивног отпада на Тр-

говској гори?
 - Чињеница је да Хрватска не 
одустаје од те намјене, иако се 
и током земљотреса показало 
да та локација није добра. Деси-
ло се чак да је, усљед земљотре-
са, нуклеарка Кршко аутоматски 
угашена, зато што су то били зе-
мљотреси снаге који угрожавају 
њену безбједност. Ми упорно 
инсистирамо да та локација не 
буде близу границе, јер је лока-
ција удаљена око 900 метара од 
изворишта питке воде, са којег 
се око 12.000 становника снаб-
дијева питком водом. Највећи 
проблем радиоактивности је тај 
што је не осјећате, а ако не знате 
шта вам се дешава, не можете 
ни реаговати. Добра ствар је да 
се то питање пребацило на ниво 

БиХ, јер је ријеч о проблему који 
се тиче органа двије државе. 
Хрватска сада ради на припре-
ми јавних набавки, како би до-
казали да је то по одређеним 
стандардима, али нешто што се 
направи у складу са стандарди-
ма не значи да је добро. 

► Шта је, по Вашем мишљењу, 
најбоље рјешење за овај про-
блем? 
- Најбоље рјешење произилази 
из самог града нуклеарке Кр-
шко. Њихови грађани живе са 
тим годинама и добијају значај-
не износе као потпору буџету и 
становништву и имали су вели-

ку корист од тога. За Хрватску је, 
вјероватно, неприхватљива та 
цијена, јер они сматрају да уко-
лико направе ово складиште на 
Трговској гори, да ће проћи јеф-
тиније. То је страшно, јер је то и 
опасније за грађане. 

► Одлазак становништва са 
ових простора велики је про-
блем готово свих градова и оп-
штина у БиХ. Претпостављам, и 
Новог Града? 
- Јесте. Људи су одавде одлази-
ли и прије 50 година. То су биле 
двије врсте миграција. Једна је 
та када је велики број радника 
радио у сусједним градовима 
Хрватске, па су путовали, а било 
је и оних који су одлазили у дру-
ге државе западне Европе, али 
су, углавном, одлазили мушкар-
ци, а жене и дјеца су остајали. 
Сада је чињеница да одлазе 
цијеле породице. Ми се труди-
мо да задржимо младе људе и 
то кроз финансирање вантјелес-
не оплодње, увели смо мини-
мално помоћ за свако рођено 
дијете, финансирамо све актив-
носту клубова, превоз ђака и 
слично. У претходне четири го-
дине направили смо помак када 
је у питању вртић, реконструи-
сали смо комплетан објекат, а 
купили смо и додатни простор 
за јасличку групу. 

► Каква је политичка ситуација 
у Новом Граду? Ко чини скупш-
тинску већину?
 - Што се тиче изборног резул-
тата, он се није много мијењао. 
Што се тиче СНСД-а, ми смо по-
већали број одборника и сада 
имамо 11 одборника, а имамо 
и скупштинску већину, од 16 од-
борника. Са нама су одборници 
НДП-а, СП-а и СДА. То је једна 
стабилна већина. Морам рећи 
да ДНС није више са нама. Одр-
жали смо пет сједница до сада 
и показало се да је већина ста-
билна. Оно што је код нас про-
блематично јесте просјечан број 
година одборника. Сматрам да 
у политички живот треба уве-
сти што више младих људи, 
јер и технолошки напредак је 
промијенио квалитет живота, 
донио је неке друге односе и 
сигурно неко ко је школован у 
неком другом времену, не може 
то да прихвати. 

У ОВОЈ ГОДИНИ 
ПЛАНИРАНИ БРОЈНИ 

ПРОЈЕКТИ
БЕЗ ОБЗИРА НА СМАЊЕЊЕ БУЏЕТСКИХ ПРИХОДА, МИ 
ЋЕМО И У ОВОЈ ГОДИНИ РЕАЛИЗОВАТИ ОДРЕЂЕНЕ 
ИНФРАСТРУКТУРНЕ ПРОЈЕКТЕ. ЗА ТУ НАМЈЕНУ ИМА-
МО ОКО 600.000 КМ, А РИЈЕЧ ЈЕ О НОВЦУ КОЈИ НАМ 
ЈЕ ОСТАО ИЗ КРЕДИТНОГ ЗАДУЖЕЊА ИЗ ПРОШЛЕ 
ГОДИНЕ. ВЕЋИНА ТИХ ПРОЈЕКАТА ОДНОСИ СЕ НА РУ-
РАЛНЕ СРЕДИНЕ, А ТИЧУ СЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ПУТЕВА 
И ВОДОСНАБДИЈЕВАЊА, ИСТАКАО ЈЕ ЗА "КОЗАРСКИ 
ВЈЕСНИК", МИРОСЛАВ ДРЉАЧА, НАЧЕЛНИК ОПШТИ-
НЕ НОВИ ГРАД. 

Б. Дакић
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М. Шодић 

ПРИЧЕ НАШИХ ПРИЈЕДОРЧАНА

Бити бабица је благослов, али и 
привилегија, прича нам Ивана. 
То је посао који највише воли и 
који би, да се поново роди, опет 
изабрала. Признаје, да је то 
професија која је изузетно теш-
ка, стресна и одговорна, али све 
се то, каже, за час избрише када 
сретне сву ту дјечицу, коју је на 
овај свијет дочекала на својим 
рукама.

"Нема веће радости од оне када 
дијелиш срећу са мајкама које 
на свијет донесу то мало биће. 
Вјерујте, то се не може описа-
ти, то се може само доживјети. 

Када присуствујеш том првом 
удаху и плачу новорођенчета. 
Можда ће неком ово звучати 
чудно, али ми, бабице, волимо 
када бебе плачу. То значи да је 
беба здрава", прича нам Ивана.
Руку на срце, сви здравствени 
радници воле свој посао, али 
бабице га изузетно воле, јер до-
чекују живот. Тако је Ивана уз 
тетку Споменку и куму Босу које 

су такође биле бабице, завоље-
ла овај позив. Школовала се, 
учила и припремала за дан када 
ће да помогне да на свијет дође 
нови живот. Тако је све почело. 

"Пуно је медицинских радника 
у мојој породици, а дјеца су ме 
увијек привлачила. Рад са њима 
ми је увијек био изазов. Како 
мала, говорила сам да ћу бити 
као моја тетка Споменка, да ћу 
тетку да наслиједим, и тако је и 
било. Посао као и сваки други, 
у почетку је требало да се на-
викнем, али уз помоћ колега, а 
препознаће се сви они, све је, 

временом, било лакше", додаје 
Ивана, која потиче из прве по-
слијератне генерације школова-
них приједорских бабица. 
Бабица није само професиона-
лац, који ће одрадити посао, 
већ неко ко ће помоћи савјетом, 
придржати руку, дати моралну 
подршку и побринути се да све 
буде како треба. Бабица је неко 
од кога будуће мајке очекују да 
им каже "Све ће бити у реду". Уз 
све то, је и десна рука гинеколо-
гу. 

"Да, пород боли. Али није нешто 
што се не може издржати. Брзо 
се и заборави та бол, јер се при-
ликом порођаја лучи окситоцин 
који изазива контрације, али и 
утиче на памћење. Када ми бу-
дуће мајке у рађаони кажу "Ја 
више не могу", често им кажем 
"Да, можеш". Свака мајка би 
пристала на то да цијели живот 
трпи физичку бол, а да њеном 
дјетету никад ништа не фали. 
Чим она роди своје чедо, бол 
нестане. Није само родити дије-
те, након што родите, ви се бри-
нете о једном малом створењу 
које је зависно само од вас", до-
даје Ивана.

Посебан је осјећај када види-
те млади живот који долази на 
свијет, први плач који одзвања 
у ушима свих који се налазе у 
рађаони. 
"Сваки пород је прича за себе. 
Увијек је неизвјесно. Ја сам 
лично имала ту привилегију, и 
мислим да се то мало коме и 
десило, да сам порађала двије 
мајке са близанцима упоредо. 
Имали смо већ једну жену у 
рађаони, она је била прворот-

ка и другу са близанцима која 
је била другоротка. Убрзо нам 
је дошла и друга са близанци-
ма, прворотка. Све је протекло 
у реду, имали смо три порода, 
а родило се петоро дјеце. То је 
посебан доживљај", додаје Ива-
на. За све будуће труднице има 
искрен савјет.
"Трудноћа је благословено 
стање. Трудноћа није болест. 
Ако је неко у другом стању, то 
не значи да треба да лежи у кре-
вету.  Не кажем да не треба, ако 
има ризичну трудноћу. Да, буде 
промјена, од мучнина, спава ти 
се, али су дозвољене нормалне 
физичке активности. Та прича, 

једеш за двоје, то труднице под 
хитно треба да избаце из своје 
главе. Не, једеш нормално, је-
деш здраво и водиш рачуна о 
себи", савјетује Ивана. 
И након 20 година радног ста-
жа, поручује да би вољела да 
остане ту гдје јесте. Да младим 
колегама пренесе шта зна и 
умије, посебно како да воле по-
сао који раде, јер ће, како тврди 
само тако најбоље помоћи по-
родиљама. 

БЛАГОСЛОВ ЈЕ БИТИ БАБИЦА
НЕМА БАШ СВАКО ОД НАС ТУ ПРИВИЛЕГИЈУ ДА ЖИ-
ВОТ ДРЖИ У СВОЈИМ РУКАМА. АЛИ, ЗАТО БАБИЦЕ 
ИМАЈУ, А ЈЕДНА ОД ЊИХ ЈЕ ИВАНА ДАВИДОВИЋ, 
КОЈА ЈЕ ПОЛА СВОГ ЖИВОТА ПОСВЕТИЛА ОВОМ 
НАЈОДГОВОРНИЈЕМ И НАЈХУМАНИЈЕМ ПОСЛУ. 

ПОНОСНА ЈЕ МАЈКА ЈЕДНОГ ДИВНОГ ПЕТРА. НА 
НАШЕ ПИТАЊЕ КАКО СЕ ОНА ПОНАШАЛА ПРИ 
СВОМ ПОРОДУ, СА ОСМИЈЕХОМ ОДГОВАРА "НИ-
САМ ДАЛА НИКОМ ДА МИ ПОМОГНЕ, РЕКЛА САМ 
ИМ ДА ЈА ТО МОГУ САМА". 

ОВЕ ГОДИНЕ ПРОСЛАВИЛА ЈЕ ЈУБИЛАРНИ 40 
РОЂЕНДАН И 20 ГОДИНА РАДНОГ СТАЖА У ПРИЈЕ-
ДОРСКОЈ БОЛНИЦИ "ДР МЛАДЕН СТОЈАНОВИЋ".  

Са близанцима које је упоредо порађала

Једно родила, а троје породила: Син Петар (лијево)

Успомена из времена када је све почело
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"У хрватском селу Доњи 
Рујани радио сам шест, a у 
српском селу Чапразлије 16 
година. Био сам тамо и на 
ратишту. Двије године сам 
радио и по селима санске 
општине у Подвидачи и Ста-
ром Мајдану, након тога сти-
гао сам у Горњи Петров гај и 
Средњу Марићку", прича нам 
Божидар. 
Све је, додаје, било другачије 
него данас. "Дјеца су учила и 
поштовала старије. И учитеље 
и наставнике. Чак су чували 
стоку и учили. Сад у школама 
имају педагоге и психологе, 
тога прије није било, учитељ 
је био и Бог и директор. Ма 
све. Једни су завршили осмо-
годишњу школу, други занате, 
трећи факултете. Отишли су 
из својих родних села", до-
даје он.  
Ипак, вјерује да и данас има 
оних који су посвећени овом 

послу и раде то из љубави, 
као што је и он радио. 
"Неко јесте посвећен, држи 
до тога, и припрема се. Роди-
тељи знају рећи да учитељ до-
бро учи њихово дијете. А ре-
цимо, у неким мјестима, има 
их који не држе до тога, него 
само да буду на часу. Али то 
се не може сакрити. Можеш 
неколико дана манипулисати, 
али не можеш читав живот", 
додаје Савић. 
Учитељ Божидар живи са 
супругом у кући која му је 
изграђена у селу Доња Ма-
рићка, захваљујући донатору 
из Аустрије. На крају разгово-
ра са нама, поручује да уче-
ници и просвјетни радници 
треба да буду савјесни, да 
размјењују мишљења и да се 
међусобно поштују, јер то је, 
како истиче, суштина доброг 
рада. 

УЧИТЕЉ У ПЕНЗИЈИ, БОЖИДАР САВИЋ РОДОМ 
ИЗ ЛИВНА, ПРОВЕО ЈЕ 37 ГОДИНА РАДЕЋИ И 
ЖИВЈЕЋИ У ШКОЛИ. РАДИО ЈЕ, КАЖЕ, У МНОГИМ 
МЈЕСТИМА.  И ДАНАС СЕ РАДО СЈЕЋА СВОЈИХ 
УЧИТЕЉСКИХ ДАНА. 

В. Нишевић 

ШКОЛА МУ ЈЕ 37 ГОДИНА 
БИЛА РАДНО МЈЕСТО, 

АЛИ И ДОМ 

Једна од школских успомена

Са супругом живи у Доњој Марићкој 



10.

МОЗАИК

Откако је уведена ова врста над-
зора повећена је безбједност 
ученика у  Основној школи "Пе-
тар Кочић". "На тај начин дјеца 
су заштићена од вршњачког на-
сиља, нарко-дилера, инцидената 
и других видова насиља у школ-
ским објектима", каже Данијела 
Миљевић, мајка два ученика ове 
приједорске школе. Додаје да 
се као родитељ осјећа сигурније 
када у дворишту види школског 
полицајца.

Његов задатак је да брине о без-
бједности ученика, прикупља 
одређена безбједносна сазнања 
и да ученицима и наставницима 
даје савјете у погледу њихове 
личне и имовинске заштите.
"Од почетка школске године 
појачане су активности школског 
полицајца, сваке године органи-
зујемо акцију "Заштитимо дјецу 
у саобраћају" која се одвија у 
три фазе. У првој фази обавља-
мо  разговоре са представици-

ма школа када почиње настава 
и када дјеца највише буду на 
путу од куће до школе. Друга 
фаза су предавања и едукација 
дјеце, пјешака и бициклиста, 
док је трећа фаза усмјерена на 
активности полицајаца око шко-
ла, како би се спријечиле неке 
негативности код дјеце", каже 
Слободана Родић, полицијски 
службеник у Полицијској стани-
ци Приједор два.
Поред представника МУП-а и 

школе, у пројекат су укључени 
Центар за социјални рад, Дом 
здравља и Одјељење за друш-
твене дјелатности. Досадашња 
сарадња полиције и најбројније 
образовне установе у Приједору 
са 1.175 ђака је на високом ни-
воу.
"Ми, као васпитно-образовна 
установа имамо само ријечи за-
хвалности  према припадницима 
МУП-а, конкретно Полицијске 
станице Приједор два, који су 

нам увијек и у сваком тренутку 
на располагању", каже Зоран 
Мршић, помоћник директора 
Основне школе "Петар Кочић".
Активности школског полицајца 
се реализују на подручју цијеле 
Полицијске управе, а посебно је 
истакнуто у Полицијским стани-
цама Приједор један и Приједор 
два на подручју града и у регији у 
Козарској Дубици и Новом Граду. 

У Средњошколском цен-
тру Приједор захвални су 
на донацији која ће по-
бољшати квалитет пра-
ктичне наставе, за учени-
ке који се школују за ову 
струку.
"Нама, ученицима, пуно 
значи ова донација, из тог 
разлога што ће нам бити 
омогућено боље и брже 
савладавање градива, као 
и праксе", рекла је Мили-
ца Будимир, ученик ове 
школе.  
Користиће и професорима 
практичне наставе. Како 
истичу у Средњошколском 
центру, посебно их радује 
то што је иницијатива за 
ову донацију, потекла од 

бивше ученице ове школе.
"С обзиром на ограниче-
на средства за опремање 
наших кабинета, свака 
донација нам представља 
један велики корак у уна-
пређењу практичне на-
ставе", истакла је Слађана 
Рашљић Пилиповић, про-
фесор стручних предмета.
"То је један диван гест, јер 
наша бивша ученица и 
данас мисли на нас. Није 
заборавила гдје је научила 
прве кораке, када је ова 
професија у питању", ре-
као је Александар Миље-
шић, директор Средњош-
колског центра Приједор. 
Стручњаци из области 
денталне медицине, на 

овај начин, помажу својим 
будућим колегама. Надају 
се да ће њихов примјер 
слиједити и остали. 
"Технички микро-мотор 
служи за обраду више ма-
теријала у Зуботехничкој 
лабораторији. Судећи по 
броју ученика, требаће 
им бар још пет оваквих 
апарата, зато се надам да 
ће наш гест покренути и 
остале колеге", истакао је 
Александар Радаковић, 
власник Зуботехничке ла-
бораторије из Бања Луке.
Улагање у младе и њихо-
во образовање је највећа 
инвестиција, поручено је 
овом приликом. 

ШКОЛСКИ ПОЛИЦАЈАЦ У СЛУЖБИ БЕЗБЈЕДНОСТИ УЧЕНИКА

ВРИЈЕДНА ДОНАЦИЈА 
ЗА БУДУЋЕ ЗУБОТЕХНИЧАРЕ

БЕЗБЈЕДНОСТ УЧЕ-
НИКА И ШКОЛА, 
СПРЕЧАВАЊЕ ИН-
ЦИДЕНАТА И ВР-
ШЊАЧКОГ НАСИЉА 
ЗАДАЦИ СУ ШКОЛ-
СКОГ ПОЛИЦАЈЦА. 
ОВАЈ ВИД НАДЗО-
РА У ШКОЛСКИМ 
ДВОРИШТИМА, У 
П Р И Ј Е Д О Р С К И М 
ОСНОВНИМ ШКО-
ЛАМА РЕАЛИЗУЈЕ 
СЕ ОД 2008. ГОДИНЕ 
У ОКВИРУ ПРОЈЕК-
ТА "РАД ПОЛИЦИЈЕ 
У ЗАЈЕДНИЦИ". 

Т. Мандић

ДВИЈЕ ЗУБОТЕХНИЧКЕ ЛАБOРАТОРИЈЕ ИЗ ПРИЈЕДОРА И 
БАЊА ЛУКЕ ДОНИРАЛЕ СУ СРЕДЊОШКОЛСКОМ ЦЕНТРУ 
ВРИЈЕДНУ СТОМАТОЛОШКУ ОПРЕМУ. РИЈЕЧ ЈЕ О ТЕХНИЧ-
КОМ МИКРО-МОТОРУ, ВИШЕНАМЈЕНСКОМ ЛАБОРАТОРИЈ-
СКОМ АПАРАТУ. 

М. Шодић 

У оквиру овог пројекта 
приједорски гимназијал-
ци заправо су се бавили 
проблемом високих ције-
на уџбеника. Проблем су 
настојали ријешити на 
два начина. 
"Прво кроз акцију прику-
пљања уџбеника на ни-
воу наше школе, гдје су 
својим потписом ученици 
гарантовали, да ће по за-
вршетку школске године 
донирати своје уџбени-
ке. Још у фебруару апли-
цирали смо на конкурс 
Омладинске банке При-
једор, те је у априлу одр-
жано гласање, скупили 

смо скоро 700 гласова и 
наш пројекат је прошао", 
рекла је Ирена Скеја, уче-
ник IV-2 одјељења Гимна-
зије "Свети Сава". 
Фондација "Мозаик" им 
је уручила чек од 1.500 
КМ и за тај новац плани-
рају узети одређен број 
нових уџбеника, а уче-
ници су, као покретачи 
акције, донирали своје 
очуване уџбенике. Алек-
сандра Зец, професор 
филозофије и социоло-
гије у Гимназији "Свети 
Сава" истакла је да је ова 
акција од великог значаја 
за све ученике и роди-

теље. 
"Планирамо да се ова ак-
ција континуирано одвија 
из године у годину. Како 
би кроз неколико година 
дошли у ситуацију, да не 
само социјално угрожене 
или неке категорије које 
требају добити олакши-
це, добију књиге. Него 
да већина ученика има 
уџбенике које ће затећи 
у нашој школи, а та сред-
ства која баш оптерећују 
кућни буџет моћи ће да 
искористе за нешто дру-
го", додала је она. 

УЏБЕНИЦИ ЗА СВЕ 

В. Нишевић

УЧЕНИЦИ ГИМНАЗИЈЕ "СВЕТИ САВА" И ОВЕ ГОДИНЕ РАДИЛИ СУ 
НА ЈЕДНОМ ЗАНИМЉИВОМ ПРОЈЕКАТУ "ЈА ГРАЂАНИН-УЏБЕНИ-
ЦИ ЗА СВЕ", У ОКВИРУ ПРЕДМЕТА ДЕМОКРАТИЈА. РИЈЕЧ ЈЕ О АК-
ЦИЈИ ПРИКУПЉАЊА УЏБЕНИКА ОД ПРВОГ ДО ЧЕТВРТОГ РАЗРЕ-
ДА, КОЈИ СУ ПОТРЕБНИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ. 
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У Републици Српској ове го-
дине могу се организовати 
прославе мале и велике ма-
туре, али у складу са пошто-
вањем епидемиолошких мје-
ра које је прописао Институт 
за јавно здравство Републике 
Српске, изјавила је министар 
просвјете и културе Републи-
ке Српске, Наталија Тривић.
"Ми смо добили звани-
чан став Института за јавно 
здравство да је могуће да се 
организују прославе матура 
за основне и средње школе 

за завршне разреде према 
моделу и поштујући све мје-
ре које је прописао Штаб за 
ванредне ситуације", рекла 
је Тривићева. 
Она је појаснила да то значи 
да, уколико школа одлучи да 
организује прославе матура, 
на прослави, односно на јед-
ном јавном мјесту не може 
да буде више од 30 људи, што 
је и редовна мјера Републич-
ког штаба за ванредне ситу-
ације када је ријеч о јавном 
окупљању.

"Средње школе могу то да 
организују у угоститељским 
објектима и у оквирима 
својих школа, а за основ-
не школе, према закону и 
правилницима, да то буде у 
оквиру школских установа, 
а уколико је то могуће да то 
буде вани", рекла је Тривиће-
ва.
Она је додала да матуре 
могу организовати по једно 
одјељење на једном мјесту.

"Инспирацију за моју нову 
књигу пронашао сам у свом 
родном селу из којег сам 
отишао прије 60 година и 
у мојој родној кући. Ово је 
књига о носталгији и мла-
дости. Књигу сам посветио 
одраслима", каже Стојан и 
додаје да је збирку поезије 
посветио и својој породици, 
унуцима и праунуцима. 
О Шашићевој поезији на 
промоцији је говорио и при-
једорски писац Младен Вуч-
ковац, рецензент књиге, који 
је за Стојана рекао да је  из-
узетно талентован дјечији 
пјесник. 

"Била ми је част бити рецен-
зент Стојанове девете књиге. 
Нисам ни знао да Шашић 
пише дивну поезију, да је за 
четири године објавио девет 
књига поезије и прозе и да је 
десета књига у припреми", 
рекао је Вучковац.
Приједорска "Просвјета" се 
појављује као једно реноми-
рано културно друштво, које 
се бави заштитом ћирилице, 
језика, лијепом ријечју, али 
и организацијом књижевних 
вечери. "Овај пут имамо част 
да представимо рад и дје-
ло Стојана Шашића", рекао 
је предсједник "Просвјете", 

Бранислав Кецман. 
Нова збирка поезије 
објављена је  у издању бања-
лучког "ГРАФИДА" и прије-
дорског Српског просвјетног 
и културног друштва "Прос-
вјета". Шашић има објавље-
не четири књиге поезије 
за дјецу: "Четири другара", 
"Дјечија планета", "Дјечија 
маштијада", "Да ли знаш 
сурови свијете", књиге про-
зе  "У вихору живота" и  "На 
пучини живота", као и збир-
ку љубавних пјесама "Амор 
винцит Омниа".

OБИЉEЖEН MEЂУНAРOДНИ 
ДAН MУЗEJA

Нa Meђунaрoдни дaн музeja, o 
прoшлим врeмeнимa и истoриjи 
Приjeдoрa, учeницимa Гимнaзиje 
"Свeти Сaвa" гoвoриo je Исмeт 
Кaтaрџић, бивши прoфeсoр. 
"Нaстaвљaмo сa сeриjoм интeрвjуa 
са нaшим грaђaнима, кoje рaдимo 
вeћ 17 гoдинa. У будућнoсти бићe тo 
дoбaр дoкумeнтaрни мaтeриjaл зa 
нeкoг кo будe истрaживao истoриjу 
нaшeг грaдa", истакла је кустoс 
aрхeoлoг Дaниeлa Рaдoсaвaц.  
"Сaрaдњa Гимнaзиje и Музeja je 
изузeтнa и трaje гoдинaмa. Увиjeк 
само имали нeкe oбликe сaрaдњe 
сa Музejoм која је врло успјешна 
и функционална", додао је Дejaн 
Кaрлицa, прoфeсoр истoриje у 
Гимнaзиjи. Кaрлицa нaглaшaвa дa 
су живa свjeдoчeњa дрaгoцjeнa, 
пoгoтoвo кaдa сe узмe у oбзир дa je 
лoкaлнa истoриja у свим шкoлским 
прoгрaмимa мнoгo мaњe зaсту-
пљeнa oд нaциoнaлнe и oпштe.
Кустoс истoричaр, Вeдрaнa Aдaмo-
вић сa учeницимa je oбишлa знaчaj-

ниje истoриjскe oбjeктe у грaду. 
Oбилaзaк je  зaвршeн  у пaрку нa 
Пeћaнимa, гдje су дjeцa имaлa при-
лику дa кoд спoмeн-oбиљeжja чуjу 
нeштo вишe o Дaну грaдa и људимa 
кojи су живoтe дaли зa слoбoду. 
Прojeкaт кojим ћe бити oбухвaћeнo 
шeст групa учeникa трaje дo крaja 
мaja. 
Прoмoциjoм публикaциje "Брaћa 
Стojaнoвић и тузлaнски ђaчки 
прoцeс 1915", aутoрa Вeдрaнe 
Aдaмoвић и дoкумeнтaрнoг фил-
мa "Срeтeн, зaбoрaвљeни вajaр", 
сцeнaристe Сaшe Бeрeндикe и 
рeжисeрa Дaниjeлa Пaвлoвићa, 
у Mузejу Кoзaрe зaвршeнe су aк-

тивнoсти пoвoдoм Meђунaрoднoг 
дaнa музeja.
"Књигa je изaшлa 2020. гoдинe, 
кaдa смo oбиљeжaвaли 60 гoдинa 
oд смрти Срeтeнa Стojaнoвићa. 
Чeкaли смo мaлo бoљe услoвe и 
oкoлнoсти дa oдржимо прoмo-
циjу", истакла је Aдaмoвићeвa. 
Књигa je њeн мaгистaрски рaд и 
бaви сe мaњe пoзнaтим дeтaљимa 
o пoрoдици Стojaнoвић. 
Пaндeмиja je и у oвoj oблaсти из-
миjeнилa дoсaдaшњи нaчин oргa-
нициje у Музеју, мaдa je тa причa 
oвe гoдинe мaлo oпуштeниja.   "Зa 
рaзлику oд прoшлe гoдинe кaдa су 
дoминирaли дигитaлни сaдржajи, 
нисмo другaчиje ни мoгли кoму-
ницирaти с публикoм, oвe гoдинe, 
oсим двиje дигитaлнe излoжбe 
кoje смo прирeдили и oбjaвили  их 
нa нaшeм сajту, припрeмили смo 
дoстa aктивнoсти кoje су физич-
ки присутнe у Mузejу", истaкao je 
Зoрaн Рaдoњић, дирeктoр Mузeja 
Кoзaрe. 

Кaдa je риjeч o брaћи Стojaнoвић, 
пoвoдoм Дaнa грaдa и Meђунaрoд-
нoг дaнa музeja, мoглa сe видjeти 
и излoжбa  "Дoбрoтa, љeпoтa, 
истинa", кустoсa Вeдрaнe Aдaмo-
вић. Пoрeд нaвeдeних aктивнoсти, 
у лaпидaриjуму Mузeja Козаре oр-
гaнизoвaнa je рaдиoницa "Кaкo je 
тo нeкaдa билo", гдje су дjeцa упoз-
нaтa сa дjeчиjим игрaмa из пeриoдa 
приje и пoслиje Другoг свjeтскoг 
рaтa. Прeдaвaчи су били виши ку-
стoс eтнoлoг, Maриja Рaдaкoвић и 
пeдaгoг зa нaрoднe игрe, Maринa 
Крнeтa. 

З. Сoвиљ

МАТУРЕ МОГУЋЕ УЗ 
ПРИСУСТВО 30 УЧЕНИКА

Редакција 

ПРОМОВИСАНА НОВА ЗБИРКА 
ПОЕЗИЈЕ СТОЈАНА ШАШИЋА 

БРOJНИМ МAНИФEСТAЦИJAМA И У ПРИJEДOРУ JE 
OБИЉEЖEН MEЂУНAРOДНИ ДAН МУЗEJA. СA МУЗЕЈОМ 
КОЗАРЕ У ДИO AКТИВНOСТИ И OРГAНИЗAЦИJЕ БИЛА ЈЕ 
УКЉУЧEНA И AГEНЦИJA ЛOКAЛНE ДEМOКРAТИJE ПРИЈЕ-
ДОР, ПOСEБНO КAДA ЈЕ У ПИТAЊУ СЕРИЈА ИНТEРВJУА СA 
ЗНAМEНИТИМ ПРИJEДOРЧAНИМA, ОНИМ КОЈИ ИМАЈУ 
ШТА РЕЋИ О СВОМ ГРАДУ.  

Са промоције књиге и документарног филма о браћи Стојановић 

Сaрaдњa Гимнaзиje и Музeja je изузeтнa и трaje гoдинaмa

"ТРАГОВИ ПРОШЛОСТИ", НАЗИВ ЈЕ НОВЕ ЗБИРКЕ ПОЕЗИЈЕ 
НАШЕГ СУГРАЂАНИНА СТОЈАНА ШАШИЋА, КОЈА ЈЕ У ГАЛЕ-
РИЈИ "СРЕТЕН СТОЈАНОВИЋ" ПРЕДСТАВЉЕНА ПРИЈЕДОРСКОЈ 
ПУБЛИЦИ.

Т. Мандић
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МОЗАИК / ОГЛАСИ

ПРИЈЕДОРСКИ
ИНФОРМАТОР

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
Водовод 237-718
Топлана 231-779 
Електродистрибуција 233-031 
Библиотека 211-324 
Позориште 211-116 
Музеј 211-334 
Галерија 213-305 
Болница 238-411 
Суд 211-420 
Хотел "Приједор" 234-220 
Апотека "Козара" 231-202 
Апотека "Шеснаести мај" 242-860
Апотека "Јереза" 213-222 
Апотека "8. март" 239-581 
Апотека "Урије" 239-130, 239-131 
Апотека "Др Ступар" 212-850

МУЗЕЈ КОЗАРЕ  - Изложба "Доброта, љепота, истина" Ведране Адамовић

СПОМЕН-КУЋА СТОЈАНОВИЋА - Стална поставка

ГАЛЕРИЈА "СРЕТЕН СТОЈАНОВИЋ" - Изложба слика "Дан" Радослава Тадића

КИНО КОЗАРА  - Од 20.5.- 26.5. - 19:00 "Жив човек", комедија - 21:00 "Нико", трилер, акција

На данашњи дан, 
21. маја 1471. го-
дине, у Нирнбергу 
је рођен Албрехт 
Дирер, њемач-
ки ренесансни 
сликар, графи-
чар и теоретичар 
умјетности. Сма-
тра се једним од 
највећих мајсто-
ра умјетности у 
доба хуманизма 
и реформације 
који је у својим 
дјелима ујединио 
италијанску рану 

ренесансу с експресивним стилом њемачког ре-
форматорског доба. До врхунца је развио техни-
ке дрвореза и бакрореза, а као први њемачки 
умјетник посветио се и теорији умјетности уда-
рајући нам, између осталог, и темеље науке о 
пропорцијама. Његов умјетнички опус је изузет-
но вриједан и богат. Обухвата 70 слика, 900 цр-
тежа, 100 бакрореза и 350 дрвореза међу који-
ма је и Дирерово врхунско дјело "Аутопортрет у 
кожуху" из 1.500. године на којем ауторово лице 
израња из нестварне позадине са загонетношћу 
која наликује на Леонардову "Мона Лизу".

Албрехт Дирер је рођен у породици златара који 
је у Нирнберг дошао из Мађарске средином 15. 
вијека. У породици је било 18 дјеце од којих је 
будући велики умјетник био треће.

Р. Речевић

ЗАНИМЉИВОСТИ
● Најстарије дрво на свијету је смрека, тврде шведски научници. Они су у провинцији 
Даларна, на надморској висини од 2.985 метара, открили смреку с генетичким мате-
ријалом старим 9.550 година.  
● Човјек током живота исперута око два килограма коже. 
● Латински назив жалфије потиче од ријечи спасти, спасавати, пошто су је још прије 
2.000 година Римљани изузетно цијенили и користили за лијечење. 
● Скакавац је хрчкова омиљена храна. 
● У америчкој савезној држави Њујорк и данас је на снази закон којим се женама за-
брањује да пуше на улици и другим јавним мјестима. 

1471. - Рођен Албрехт Дирер, њемачки сликар и гравер.
1886. - Умро Светозар Машин, српски инжињер и први супруг краљице 
Драге Обреновић.
1904. – У Паризу основана Свјетска фудбалска федерација.
1908. - У Чикагу премијерно приказан први хорор филм "Доктор Џекил и 
Мистер Хајд".
1927. - Амерички пилот Чарлс Линдберг први прелетио Атлантик. Лет од 
Њујорка до Париза трајао 33 сата и 29 минута.
1991. – Премијер Индије Раџив Ганди убијен бомбом скривеном у букет 
цвећа, током предизборног митинга у држави Тамил Наду.
2006. - Црна Гора прогласила независност. 
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ВОДОРАВНО: 1. Лука у Мексику, 9. Старогрчки баснописац, 
10. Белгијски бициклист Еди, 12. Град у Ц. Гори, 14. Француска 
модна кућа, 15. Непромјењив, 17. Градска ликовна академија 
(скр.), 18. Тона, 19. Породично стабло, 21. Радмила Караклајић, 
23. Недовољно висока, 24. Ознака азота, 25. Глумица Гарднер, 
27. Лична замјеница, 28. Лудолфов број, 29. Грба дева, 31. 
Мачка (енг.), 32. Гњило, 33. Име оснивача Црвеног крста, 34. 
Трагика. 
УСПРАВНО: 1. Душик, 2. Сјеник, 3. Старогрчки бог Сунца, 4. Оз-
нака фосфора, 5. Памет, 6. Стање воде, 7. Велика пивска чаша, 
8. Укруг, 9. Срж нечега, 11. Збрисати, срушити, 13. Медицински 
стручњак, 16. Која припада носу, 20. Скије, 22. Градска четврт, 
26. Ријека у Азији, 28. Геолошко раздобље, 30. Шумска креда, 
31. Боја за косу, 33. Прво слово глагољице, 35. Саставни везник.    

Р. Речевић

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ

Рјешење из прошлог броја: омађијан, опат, варан, пегла, наге, укле-
та, нлс, ш, атоничан, тп, амика, о, Ела, Ицо, вс, наказа, Реа, Оноре, 
Берн, Кваресма. 

Ослушкује: Радомир Речевић
ТРЕЋЕ УХО

СРОЗАВАЊЕ
Морал богатих и силних се баш срозао.

Њима ни дно дна није крајње "достигнуће". 

СУОЧАВАЊЕ
Сва дјеца личе на своје очеве.

Комшија нам је свједок. 

ДОШКОЛОВАВАЊЕ!
Жеље су биле једно, а стварност друго.

У затвор је отишао као несвршени средњошколац, а изашао као 
факултетлија!  

ПОГЛЕДИ
Не вјерујем у плодне писце.

Шта је и регал ауторских књига у празној кући. 

ЈЕДНА ЖЕЉА
Све наше жеље могу стати само у једну.

... Да се Нобелова награда за мир додјељује што рјеђе.

ЈЕДНОМ РИЈЕЧЈУ
Рад на даљину, школа на даљину, љубав и дружење на даљину.

Једном ријечју - корона. 

Сјећање: Албрехт Дирер, њемачки сликар, графичар

УМЈЕТНИК РЕНЕСАНСНОГ КОВА

Албрехт Дирер

Дирер:"Аутопортрет у кожуху"
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На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број: 97/16 и 36/19), члана 89. Статута Града Прије-
дор ("Службени гласник Града Приједор", број: 12/17) и  Одлуке о услузи јавне кухиње ("Службени гласник Града Приједор", број: 8/21), градоначел-
ник Града Приједора,   о б ј а в љ у ј е

Ј А В Н И   П О З И В
ЗА УЧЕШЋЕ У ИЗБОРУ ПРУЖАЛАЦА УСЛУГЕ ЈАВНЕ КУХИЊЕ

I

 Предмет овог  Јавног позива је избор пружалаца услуге јавне кухиње за 2021. годину. 
На Јавни позив могу се пријавити удружењa и друге невладине организације, који испуњавају услове за пружање услуге јавне кухиње.
          

II

 Пријаву на Јавни позив могу поднијети сви правни субјекти из тачке I који доставе сљедеће доказе:

 1. Рјешење надлежног суда о регистрацији и сједишту на територији Града Приједора,
 2. Статут удружења, 
 3. Уговор о отварању и вођењу банковног трансакционог рачуна,
 4. Потврда о регистрацији (ЈИБ),
 5. Завршни рачун /биланс стања и биланс успјеха за претходну годину/овјерен од стране АПИФ-а, 
 6. Изјава или други доказ о посједовању адекватаног простора за припрему и 
дистрибуцију оброка,
 7. Санитарну књижицу  за запослена лица у правном субјекту, која послују са храном, да су под здравствено-санитарним надзором,
 8. Уговор  са надлежном јавном здравственом установом  Републике Српске  о контроли    исправности  хране и брисева радних површина, 
опреме и уређаја,
 9. План и програм  рада за текућу годину,
 10. Извјештај о утрошку средстава у сврху  јавне кухиње за претходну годину и
 11. Цијену услуге по оброку.

III

 Подносиоци пријаве дужни су доставити понуду цијене по оброку, коју чини врста и цијена оброка, као и број корисника које јавна кухиња 
може услужити у току једног дана.
 Претходни подаци могу се дати путем изјаве, овјерене од стране надлежног органа Града Приједора.

IV

 Пријава за учешће у овом позиву подноси се на обрасцу, који се може преузети на Инфо-пулту Градске управе или на веб-страници Града При-
једора. 

              Потребна документа не могу бити старија од шест мјесеци и иста се предају  у оригиналу или овјереној копији. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање.

V

 Пријаву са прилозима доставити путем поште на адресу: Град Приједор, Градска управа, Одјељење за друштвене дјелатности, Трг Ослобођења 
бр. 1, 79102 Приједор.
 Приjава на Јавни позив може се поднијети и путем е-управе Града Приједора: https://euprava.prijedorgrad.org, с тим да су подносиоци пријаве, 
који се на овај начин пријављују на Јавни позив, у обавези дa до краја остављеног рока Одјељењу за друштвене дјелатности  доставе доказе о испуње-
ности услова јавног позива
 

 VI

 Начин и услове остваривања права на услугу јавне кухиње утврђује ЈУ Центар за социјални рад Приједор у складу са законом и  Одлуком о 
услузи јавне кухиње ("Службени гласник Града Приједора", број: 8/21).

VII

 Посебним уговором између Града Приједора и више изабраних пружалаца услуге јавне кухиње, који доставе доказе наведене у тачки II овог 
позива, регулисаће се међусобна права и обавезе.

 VIII

                Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Јавног позива на званичној интернет страници Града Приједора - www.prijedorgrad.
org и у седмичном листу "Козарски вјесник". Уколико Јавни позив не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедње објаве.

  

Број:02- 40-3600/21                                                                                                                                                                                                                     ГРАДОНАЧЕЛНИК

Датум, 17. мај 2021. године                                                                             Далибор Павловић                     
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ЧИТУЉЕ

Дана 25.5.2021. године навршава се 
трећа година од смрти вољене супруге 

и мајке

ПЛАВКЕ (рођ. Предојевић) 
СТОЈНИЋ

И данас патимо за твојом љубави и 
добротом. Чувамо те у срцима вјечно.
Супруг Раденко, кћерка Младена и син 
Младен са породицама

15230

Дана 25.5.2021. године навршава се 
трећа година од смрти наше вољене

ПЛАВКЕ (рођ. Предојевић) 
СТОЈНИЋ

Твоја љубав и доброта вјечно ће 
живјети у срцима мајке Милене, брата 
Драженка, сестара Божице, Славице, 
Здравке и Дражене са породицама

15230

Посљедњи поздрав 
нашој драгој сестри

ЈЕЛИЦИ 
АДАМОВИЋ

Прошло је седам дана, а толико нам недостајеш. 
Никад нећемо заборавити твоју љубав и доброту 
коју си нам пружала.
Твоје сестре Мирјана, Ковиљка и Ленка

15232

Вријеме пролази, али не доноси заборав.
С поштовањем, захвалана породица

Сјећање на драге родитеље

СПАСОЈА
(четири године)

15224

ДУШАНКА
(16 и по година)

АЛЕКСИЋ

Дана 23.5.2021. навршавају се двије тужне 
године од преране смрти наше драге

НИКОЛИНЕ ДРАГОЈЕВИЋ

И небо понекад заплаче за оним који је от-
ишао прерано, како не би човјек. Без обзира 
што срце не куца више, ми који смо остали, вјечно ћемо те вољети и 
чувати од заборава.
Твој отац Далибор, брат Стефан и сестра Теодора 15237

Дана 23.5.2021. 
навршавају се двије 

године од преране смрти 
наше драге унуке

НИКОЛИНЕ 
ДРАГОЈЕВИЋ

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

Твој деда Горан и баба Радица
15237

Дана 16.5.2021. изненада је преминуо у 80. години 
живота наш драги супруг, отац и деда

РАТКО (Стојана) БЕРИЋ
(1941-2021)

Увијек ћеш бити у нашим мислима и срцима.
Ожалошћени: супруга Добрила и син Драшко са 
породицом

15236

Дана 28.5.2021. навршавају се двије 
године од смрти нашег

драгог супруга, оца и дједа

ДРАГОЈЕ КОНДИЋА
Године пролазе, а туга и бол остају. 
Вољени никад не умиру. Живјећеш 
вјечно у нашим срцима.
Твоји најмилији: супруга Драгиња, 
кћерке Марина и Зорица са породицама

15234

Дана 26.5.2021. године навршава се 40 
дана од смрти нашег драгог оца, дједа 

и пунца

РАДЕ ДЕСПОТОВИЋА
(1941-2021)

Драги наш деда и тата, хвала ти за све. 
Тужни смо и много нам недостајеш. 
Дана 22.5.2021. године у 10.00 часова 
на гробљу Пашинац одржаћемо 
четрдесетодневни помен.

Ожалошћена породица
15238

Дана 14.5.2021. у 81. 
години живота преминуо 

је наш вољени

СЛАВКО (Милана) 
ЛУКИЋ

(7.9.1940 – 14.5.2021)
Из Јутрогоште

Живјећеш вјечно у нашим срцима.
Супруга Љуба, кћерке Драгица, Драгана и Рада са 
породицама

15233

Дана 26.5.2021. 
навршава се 40 тужних 
дана од смрти драгог

ДРАГОЉУБА 
ЂАКОВИЋА – БАТЕ

С љубављу и поштовањем чуваћемо те од 
заборава.
Од брата Драгана, сестара Вуке и Танкосаве са 
породицама

(002)

ФОТОГРАФИЈЕ
ЧИТУЉА ЧУВАМО

40 ДАНА

Дана 22.5.2021. навршава се четрдесет 
тужних дана од смрти нашег драгог

МИЛАНА (Жарка) БУКВЕ

Тога дана одржаћемо четрдесетодневни по-
мен на гробљу Марини у 10.00 часова.
Ожалошћени: мајка Вукосава, сестра Миле-
на, супруга Рада са кћеркама Биљаном и Наташом, зет Момчило, се-
стрићи Давор и Игор, унуке Викторија и Тамара и остала родбина и 
пријатељи 2005/21
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Дана 20.5.2021 навршава се седам година од смрти 
наше драге маме

ЈОВАНКЕ СМИЉАНИЋ
(2014 – 2021)

Вријеме не може избрисати сјећање на тебе, сву 
љубав и пажњу коју си нам несебично даривала.
Твоји Милена и Велимир са породицама

15225

Дана 13.5.2021. у 67 години живота 
преминуо је наш драги супруг, отац и 

деда

ВОЈИСЛАВ ДОШЕН

Нека те анђели чувају, а ми ћемо у 
срцима заувијек да те носимо и волимо.
Ожалошћени: супруга Емилија, кћерке 
Јелена и Душица и унука Ања

15227

Посљедњи поздрав драгом брату

ВОЈИСЛАВУ ДОШЕНУ
(1954-2021)

Брат Борислав, снаха Бранка са 
породицом

15231

Посљедњи поздрав драгом брату

ВОЈИСЛАВУ ДОШЕНУ
(1954-2021)

Брат Душко и снаха Петра са дјецом

15231

Посљедњи поздрав 
добром човјеку и 

комшији

ВОЈИ

Породица Милинов

15229

Дана 22.5.2021. 
навршава се 40 тужних 

дана од смрти драге 
мајке и баке

ЈОВАНКЕ 
ЗГОЊАНИН

Ожалошћена породица: синови Горан, Милан и 
Давор, кћерка Весна са породицом

1805/21

Дана 25.5.2021. навршава се 40 дана од 
смрти нашег најмилијег

МИЛОША БИЈЕЛИЋА
(1944-2021)

Недостајеш. Сваки дан. За све.

Твоја Боба, син Владимир и кћерка 
Наташа са породицом

15226

Тужни четрдесетодневни помен на 
драгог комшију

МИЛОША МИШУ БИЈЕЛИЋА
(1944-2021)

Сјећања су ту, увијек, на твоју доброту, 
племениту ријеч и љубав. Хвала што 
си био дио нас све ове године, чувамо 
успомену на тебе.

Породица Стојнић
15228

Тужно сјећање на вољеног оца и 
супруга

ДРАГУ ТАДИЋА
(22.5.2017 – 22.5.2021)

Заувијек ћеш живјети у срцима својих 
најмилијих: кћерке Милице, синова 
Милоша и Драшка и супруге Свјетлане

15235
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Aзрa Бaшaнoвић, Душкa Tинтoр, 
Jeлeнa Mутић и Aдeлисa Дaутo-
вић нaшлe су сe нa списку сeлeк-
тoрa рукoмeтнe рeпрeзeнтaциje 
БиХ, Рaдaнa Рoвчaнинa. Чињeни-
цa дa су мeђу 23 имeнa чaк чeти-
ри члaницe приjeдoрскe "Mирe", 
ниje мaлa ствaр. Нaрoчитo кaд je 
нa списку и дeвeт рукoмeтaшицa 
кoje игрajу у инoстрaнству.
"Oдржaнa су двa oкупљaњa 
рeпрeзeнтациje, у Лукaвцу и 
Moстaру. Чaст и зaдoвoљствo ми 
je дa будeм члaницa тoг тимa и 
дa брaним грб свoje држaвe. Aли, 
приje свeгa сaм пoнoснa штo нa 
тaj нaчин прeдстaвљaм Жeнски 
рукoмeтни клуб "Mирa"", кaжe 
Бaшaнoвићeвa.
Сличнo мислe и oстaлe рeпрeзeн-
тaтивкe, кoje jeдвa чeкajу првe 
тaкмичaрскe мeчeвe.
"Jeднo je сигурнo, a тo je дa свaки 
спoртистa имa жeљу дa нoси 
дрeс рeпрeзeнтaциje. Taкo и 
мeни. Tрeнинзи jeсу били нaпoр-
ни, aли свe je дoбрo прoшлo, бeз 
пoврeдa, штo je нajбитниje",  рe-
клa je Дaутoвићева.
Пoрeд сeниoрки, нa списку зa jу-
ниoрску рeпрeзeнтaциjу нaшлe 
су сe Дрaгицa Глигoрeвић и Mи-
лицa Билбиja.
"Нaпoрнo jeстe, aли ми трeни-
рaмo, трудимo сe и рaдимo. 
И oчекуjeмo дa ћe из тoг рaдa 
дoћи и дoбри рeзултaти", кaжe 
Глигoрeвићeвa.

Пoзиви зa сeлeкциjу БиХ пoкaзуjу 
дa сe у "Mири" квaлитeтнo рaди, 
тe дa сe уз joш нeкe кoрeкциje 
мoжe рaзмишљaти o бoрби зa 
врх Прeмиjeр лигe у нaрeднoj 
сeзoни.
"Дjeвojкe зaистa нaпoрнo 
рaдe.  Oнo нa штa смo пoсeб-
нo пoнoсни је то штo су чeти-
ри рeпрeзeнтaтивкe пoзвaнe 
у A рeпрeзeнтaциjу, и двиje у 
млaђим кaтeгoриjaмa. To je сaмo 
пoкaзaтeљ дa сe у нaшeм клу-
бу дoбрo рaди. Плaнирaмo сe 
пojaчaти у стручнoм штaбу oд 
jeсeни. И oндa сљeдeћe гoдинe 

дa jуришaмo нa jeднo oд првa 
три мjeстa", кaжe Aлeксaндaр 
Дрљaчa, прeдсjeдник Управног 
одбора ЖРК "Mирa".
Штo сe тичe рeпрeзeнтaциje БиХ, 
у нaрeднoм мjeсeцу их oчeкуjу 
прeтквaлификaциje зa Eврoп-
скo првeнствo кoje ћe сe 2022. 
гoдинe oдигрaти у Сjeвeрнoj 
Maкeдoниjи, a у тoj групи снaгe 
ћe oдмjeрити сa Итaлиjoм, Лaт-
виjoм и Грчкoм. Укoликo прoђу 
oву фaзу, у квaлификaциjaмa би 
сe нaшли у Групи 5, сa Шпaниjoм, 
Maђaрскoм и Слoвaчкoм.

ЖРК "MИРA": ЧETИРИ СEНИOРСКE И 
ДВИJE JУНИOРСКE РEПРEЗEНTATИВКE

Aлдин Шeткић пoбjeдник je 
47. Meмoриjaлa "Др Mлaдeн 
Стojaнoвић". Oн je, у дoстa 
нeизвjeснoм финaлнoм мeчу, 
сaвлaдao Нeрмaнa Фaтићa (пo 
сeтoвимa 6:3, 4:6, 6:2). Шeткић 
je чeститao свoм прoтивнику 
нa дoбрoj пaртиjи, aли и oргa-
низaтoримa из Teнис клубa "Др 
Mлaдeн Стojaнoвић" нa oдличнo 
урaђeнoм пoслу.
"Биo je oвo jaк турнир. Чeститaм 
Нeрмaну нa jaкo дoбрoj сeдми-
ци. Moждa сaм ja имao мaлo 

вишe снaгe нa крajу. Aли мислим 
дa смo oбојица зaслужeнo ушли 
у финaлe", рeкao je Шeткић.
Кaд сe свe сaглeдa, турнир зaслу-
жуje чисту пeтицу, смaтрajу и oр-
гaнизaтoри. 
"Упркoс вeoмa слoжeним 
врeмeнским приликaмa и 
нeизвjeснoj финaнсиjскoj ситуa-
циjи узрoкoвaнoj пaндeмиjoм 
успjeли смo, уз пoмoћ глaвнoг 
пoкрoвитeљa грaдa Приjeдoрa и 
брojних спoнзoрa, oргaнизoвaти 
oвaкaв турнир. И имaли смo 

прилику дa видимo изузeтнo 
квaлитeтнe мeчeвe", oцjeнa je 
дирeктoрa турнирa, Гoрaнa Нo-
вићa.
Зaхвaлницe су уручeнe 
грaдoнaчeлнику Приjeдoрa, Дa-
либoру Пaвлoвићу и прeдузeћу 
"AрсeлoрMитaл Приjeдoр", зa 
пoдршку пружeну у oргaнизaцjи 
мeмoриjaлa. Из Грaдскe упрaвe 
пoручуjу дa ћe и даље бити пoдр-
шкa oвoм турниру. Tурнир je диo 
ITF "WORLD TOUR-a", a нaгрaдни 
фoнд je 15.000 дoлaрa.

Припремио: З. Јелић

ШETКИЋ НAJБOЉИ 
НA ПРИJEДОРСКOJ ШЉAЦИ

Фудбaлeри "Рудaр Приjeдoрa" 
oдигрaли су нeриjeшeнo 1:1, 
сa eкипoм "Слoгe". Taj jeдaн 
бoд биo je дoвoљaн дa пoтвр-
ди титулу шaмпиoнa зa при-
jeдoрску eкипу, будући дa 
"Рудaр" нaд другoплaсирaнoм 
"Звиjeздoм 09" имa прeднoст 

oд сeдaм бoдoвa, a дa су дo 
крaja сeзoнe oстaлa joш сaмo 
двa кoлa. Стриjeлaц зa "Ру-
дaр" биo je Jaкупoвић у 73. 
минуту, дoк je изjeднaчуjући 
пoгoдaк пoстигao Буљубaшић 
нa крajу сусрeтa, у судиjскoj 
нaдoкнaди.

Aнстaсиja Удoвичић из Aт-
лeтскoг клубa "Приjeдoр" 
oсвojилa je злaтo у трци нa 
800 мeтaрa на Првeнству 
Рeпубликe Српскe зa стaриje 

jуниoрe. И други тaкмичaри 
приjeдoрскoг клубa имaли су 
дoбрe рeзултaтe. Taкo je срe-
брну мeдaљу, у трци нa 3.000 
мeтaрa, oсвojилa  Бojaнa Дe-
шић. Брoнзу  je oсвojилa Сaрa 
Дeшић, стигaвши трeћa у трци 
нa 1.500 мeтaрa, дoк су Нeвeнa 
Шeвa и Maja Дрљић прoшлe 
крoз циљ кao чeтвртa и пeтa. 
Aлeксa Крнeтa je биo пeти 
нa 400 мeтaрa, дoк je у истoj 
дициплини Mилицa Дoшeн 
зaузeлa шeстo мjeстo. Нaрeд-
нe сeдмицe AК "Приjeдoр" 
путуje у Tузлу, гдje их oчeкуje 
Првeнствo БиХ зa пиoнирe. 

"РУДAР ПРИJEДOР" 
ШAMПИOН РEПУБЛИКE СРПСКE!

УДОВИЧИЋЕВА ЈУНИОРСКИ ПРВАК РС

Прoтeклoг викeндa oдржaн je 
"Сaнa куп 2021" у џудoу. Члaнoви 
приjeдoрскoг Џудo клубa "Кoзaрa 
Жeљeзничaр" пoстигли су дoбрe 
рeзултaтe. У кaтeгoриjи пиoнирa 
Стeфaн Кeцмaн и Mилa Гaврaнo-
вић oсвojили су другo, a Брaнкo 
Бaбић и Сaрa Лaндуп трeћe мjeстo. 
Oвo тaкмичeњe oдржaнo je у oр-
гaнизaциjи Џудo клубa "Сaнa", a 
oкупилo je 310 тaкмичaрa из Рeпу-
бликe Српскe, Фeдeрaциje БиХ, 
Србиje и Хрвaтскe.

УСПJEХ ЏУДИСTA КOЗAРA 
ЖEЉEЗНИЧAРA НA "СAНA КУПУ 2021"

Марија Гњатић, прије-
дорска стонотенисер-
ка, освојила је прво 
мјесто на недавно 
одржаном Првенству 
Републике Српске за 
јуниоре. Гњатићева је 
имала добар наступ и 
у игри парова, гдје је 
са Тамаром Бановић 
дошла до бронзе. Под-
сјетимо да је Гњатићева била најбоља и на сениорском првен-
ству РС. Добре резултате остварили су и други чланови СТК 
"Приједор" који су наступили у Бањалуци. Тако је Милица Бур-
саћ у пару са Софијом Драгишић освојила треће мјесто. Милош 
Радуловић пласирао се међу осам најбољих у појединачној кон-
куренцији, док је у пару са Анесом Мујичићем дошао до треће 
позиције. Од приједорских стонотенисера наступио је и Угљеша 
Павић, који је упркос доброј игри овај пут остао без медаље.

ГЊАТИЋЕВА ОСВОЈИЛА 
И ЈУНИОРСКО ПРВЕНСТВО СРПСКЕ


