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ТИМ ПОВОДОМ

ПЛАНИРАНИ ПРОЈЕКТИ ЗАЈЕДНИЧКИ ИНТЕРЕС ВЛАДЕ РС И ГРАДА

Оцијењено је да постоји потре-
ба за сарадњом, али и добра 
комуникација у којој ће Влада 
Републике Српске бити уз Град 
Приједор у свим пројектима 
које Град буде планирао у на-
редном периоду.
"На посљедњој сједници Владе 
РС одобрена су средства од пре-
ко 800.000 марака за изградњу 
улице у Индустријској зони у 
"Целпаку" и ових дана средства 
ће бити пребачена на Град При-
једор. Град ће расписати тендер 
за реализацију тог пројекта. Ту 
је и подршка Владе РС за из-
градњу нове индустријске зоне 
у Горњим Орловцима, кроз пре-
ношење власништва на Град 
Приједор и помоћ у рјешавању 
инфраструтуре. Биће ријеше-
на инфраструктура у још једној 
новој индустријској зони, Аеро-
дромском насељу", појаснио је 
градоначелник Павловић. 
Он је додао да је потписан спо-
разум с италијанским инвести-
тором који ће у Приједору, упра-

во у новој индустријској зони у 
Аеродромском насељу,  отвори-
ти фабрику за производњу каби-
на за пољопривредне машине 
и запослити око 150 радника. 
И у том сегменту најављена је 
помоћ Владе РС, али и помоћ у 
оживљавању рударења и Љу-
бије.
"Влада РС има свој концепт на 
који начин то ријешити, како 
заштитити људе који раде у том 
сектору, а омогућити и да се по-
већа број запослених, не само 
оних који данас раде у "Мита-
лу" него да се скупа са "Мита-
лом" и Љубија оживи и врати у 
период када је била центар ре-
гије. Данас су ту гдје јесу, а ми 
желимо да то питање ријешимо 
кроз рјешавање учешћа Вла-
де у заједничком предузећу са 
"Миталом" те да рударење на 
подручју Приједора буде знат-
но боље него што је то данас", 
поручио је премијер Радован 
Вишковић. 

Полагањем вијенаца и 
прислуживањем свијећа у 
спомен-соби и код спомен-
обиљежја борцима Одб-
рамбено-отаџбинског рата 
у Љубији, обиљежен је 22. 
мај, Дан ове мјесне зајед-
нице. Пошту погинулим 
борцима одао је и градо-
начелник Приједора Дали-
бор Павловић, истакавши 
да њихове жртве не смију 
бити заборављене. Градо-
начелник је одржао радни 
састанак с представницима 
Савјета МЗ Љубија. Жеља 
им је, како је рекао, да овој 
рударској варошици врате 
сјај који она заслужује. Није 

се остало само на ријечима.
"Договарали смо да идемо 
корак по корак, с обзиром 
на стање у градском буџету, 
али већ имамо конкретне 
пројекте. Радимо на из-
градњи дјечијег игралишта, 
на реконструкцији руко-
метног терена и терена за 
мали фудбал. Предсједни-
ца РС Жељка Цвијановић 
обезбиједила је средства за 
реконструкцију крова фи-
скултурне сале на љубијској 
основној школи", рекао је 
Павловић.
Горан Праштало, предсјед-
ник Савјета Мјесне зајед-
нице Љубија, изразио је 

задовољство сарадњом с 
новим градским властима, 
рекавши да су, након пар 
мјесеци, помаци набоље 
већ видљиви.
"Разговарали смо о помоћи 
Градске управе и њиховом 
односу према Љубији, гдје 
могу неизмјерно да се за-
хвалим градоначелнику и 
његовим сарадницима на 
досад учињеном откако 
су преузели власт. Добили 
смо обећања да ћемо и у 
наредном периоду радити 
и градити ово мјесто", ре-
као је Праштало. Љубија 
има 1.200 становника.

НЕКОЛИКО МИЛИОНА ПОДСТИЦАЈА ЗА НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 
ПРЕМИЈЕР РС И ГРАДОНАЧЕЛНИК ПРИЈЕДОРА ПОСЈЕТИЛИ СУ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ НАМЈЕШ-
ТАЈА "ГАВРАНОВИЋ". ОВА ПОРОДИЧНА ФИРМА РАДИ ОД 2000. ГОДИНЕ И ЗАПОШЉАВА 38 РАДНИКА. 
КОРОНА ИМ ЈЕ СМАЊИЛА ОБИМ ПОСЛОВА НА ИНО-ТРЖИШТУ И ЗАТО РАЧУНАЈУ НА ПОДРШКУ ВЛАДЕ 
РС КОЈУ ЈЕ ПРЕМИЈЕР И НАЈАВИО, КРОЗ ГРАНТОВЕ ЗА НОВЕ МОДЕРНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ. НА ГРАНТОВЕ КОЈЕ 
ДАЈЕ МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ, У НАРЕДНИХ МЈЕСЕЦ ДАНА МОГУ КОНКУРИСАТИ СВИ КОЈИ СУ УЛАГА-
ЛИ У ОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ. НИКО КО БУДЕ КОНКУРИСАО, НЕЋЕ БИТИ ОДБИЈЕН. ЗА ТЕ НАМЈЕНЕ У БУЏЕТУ 
ЈЕ ИЗДВОЈЕНО ЧЕТИРИ МИЛИОНА МАРАКА, А СРЕДСТВА ЋЕ, У СКЛАДУ С ПОТРЕБАМА, БИТИ ЗНАЧАЈНО 
УВЕЋАНА, КАКО БИ ПОДРЖАЛИ СВЕ ПРИВРЕДНИКЕ КОЈИ БУДУ УЛАГАЛИ У НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ. НА ТУ 
ПОМОЋ РАЧУНА И ПЕРО ГАВРАНОВИЋ, ВЛАС-
НИК И ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА "ГАВРАНОВИЋ". 
ОБЈАШЊАВА ДА СЕ ВИШЕ МОРА УЛАГАТИ У 
ПРОИЗВОДЊУ.
"МОРАТЕ УЛОЖИТИ У МАШИНУ, У РЕПРО-
МАТЕРИЈАЛ И РАДНУ СНАГУ, ДА БИ ДОБИЛИ  
ПРОИЗВОД. ДОБРО БИ МИ ДОШЛА ПОДРШКА 
ВЛАДЕ РС, ЈЕР ИМАМ ЈОШ ЈЕДАН ПОГОН. ПРИ-
ЈЕ ДВИЈЕ ГОДИНЕ КУПИО САМ ХАЛЕ И САД 
ПЛАНИРАМ ДА КРЕНЕМ У ПРОИЗВОДЊУ", РЕ-
КАО ЈЕ ГАВРАНОВИЋ. ПРЕМИЈЕР ВИШКОВИЋ 
ОБЈАСНИО ЈЕ И ЗАШТО ЈЕ ПОСЈЕТИО ОВУ ФИР-
МУ. "ОВДЈЕ САМ ДА ДАМ ПОДРШКУ, ДА И ГО-
СПОДИН ГАВРАНОВИЋ СУТРА, ПРИЛИКОМ НА-
СТУПА НА ТРЖИШТУ И РАЗГОВОРА С НОВИМ 
КУПЦИМА, МОЖЕ ДА КАЖЕ ДА ИМА ПОДРШКУ 
ВЛАДЕ РС. СИГУРНО ДА ОВО МОЖЕ ИМАТИ 
САМО ДОБРОБИТ ЗА ОВУ КОМПАНИЈУ И ТАКО 
ЋЕМО РАДИТИ И У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ", ПО-
РУЧИО ЈЕ ПРЕМИЈЕР У ПРИЈЕДОРУ.   

ЗАШТИТА ГРАДА ОД ПО-
ПЛАВА, РАДОВИ НА КО-
МУНАЛНОЈ ИНФРАСТРУК-
ТУРИ, РЕКОНСТРУКЦИЈА 
БОЛНИЦЕ, ОЖИВЉАВАЊЕ 
РУДАРЕЊА У РУДНИЦИМА 
ЖЕЉЕЗНЕ РУДЕ "ЉУБИЈА", 
РИБЊАК "САНИЧАНИ", 
РЕФЛЕКТОРИ НА ГРАД-
СКОМ СТАДИОНУ, САМО СУ 
НЕКЕ ОД ТЕМА О КОЈИМА 
СУ У ПРИЈЕДОРУ РАЗГОВА-
РАЛИ РАДОВАН ВИШКО-
ВИЋ, ПРЕДСЈЕДНИК ВЛАДЕ 
РС, И ДАЛИБОР ПАВЛО-
ВИЋ, ГРАДОНАЧЕЛНИК 
ПРИЈЕДОРА. ЗАЈЕДНИЧКИ 
ЋЕ СЕ ГРАДИТИ И ВОДО-
ВОД У НОВОМ НАСЕЉУ 
СТАРИ ВОЋЊАК. Радни састанак Вишковића и Павловића

ГРАДСКА ВЛАСТ ФИНАНСИРА 
ВИШЕ ПРОЈЕКАТА У ЉУБИЈИ

П. Шпадић

Премијер у предузећу "Гаврановић"
М. Згоњанин 

У Горњем Петровом Гају 
прошле суботе обиљеже-
на је крсна слава села по-
свећена преносу моштију 
Светог оца Николаја. Од 
ове године крсна слава и 
парастос погинулим бор-
цима Одбрамбено-отаџ-
бинског рата  организују се 
на исти дан. Тако је одлу-
чио Организациони одбор 
за обиљежавање значај-
них датума, а прихватио 
мјесни парох.
"У договору са мјешта-

нима, одлучили смо да 
објединимо богослуж-
бени дио у цркви и пара-
стос борцима, у дану када 
обиљежавамо славу цркве 
и славу села", рекао је је-
реј Жељко Милосавац. 
Живко Павловић, пред-
сједник мјесне Борачке 
организације, подсјетио је 
да је из овог села у проте-
клом рату учествовало 90 
бораца, од којих је шест 
погинуло. Жртве погину-
лих бораца никада се не 

смију заборавити, пору-
чио је Далибор Павловић, 
градоначелник Приједора.
"Они су дали оно најсве-
тије, своје животе. То се 
мора памтити и преносити 
на млађе генерације. Хва-
ла свим борцима и њихо-
вим породицама на ономе 
што су дали за Републику 
Српску", изјавио је Павло-
вић.
Ово поткозарско село 
броји 110 домаћинстава.

МЈЕШТАНИ ГОРЊЕГ ПЕТРОВОГ ГАЈА 
ПРОСЛАВИЛИ КРСНУ СЛАВУ СЕЛА

П. Шпадић

Састанак градоначелника са представницима Љубије

Служен парастос погинулим борцима овог села
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БЛАГОРОДНО ВИНО ПОРОДИЦЕ БАЊАЦ 
ИЗ СЕЛА КЛЕКОВЦИ

Иако су успјешне винске и ви-
ноградарске приче каракте-
ристичне за југ земље, прича 
породице Бањац из села Кле-
ковци код Козарске Дубице 
то демантује. За производњу 
вина неопходно је адекватно 
земљиште, повољна клима, 
добар положај винограда и 
квалитетна винова лоза. Све 
те елементе има домаћин 
Александар Бањац, који је 
прије 12 година на два хекта-
ра засадио око 7.500 садница 
грожђа винске сорте, одлич-
ног квалитета. У овај посао, 
како каже, ушао је сасвим 
случајно и за кратко вријеме 
идеју спровео  у дјело.
"Наше Поткозарје познато је 
по квалитетним ракијама, а 
ја сам у овај посао ушао са 
жељом да докажем да виног-
радарство на овом поднебљу 
није ништа специфично нити 
егзотично. Брежуљци које 
имамо идеални су за произ-
водњу грожђа, па самим тим 
и квалитетног вина", каже 
Бањац. 
Својим примјером показао је 
колико добар производ наша 
земља може дати. Као стра-
ствени љубитељ вина, волио 
је дегустирати словеначка, 

аустријска и хрватска вина. 
Захваљујући пријатељу из 
Словеније, инжињеру агро-
номије и специјалисти за ви-
ноградарство, ушао је, каже, 
у овај посао и није се по-
кајао. "Он ме је охрабрио да 
на својој дједовини засадим 
прве саднице грожђа и тако 
је све почело", прича Бањац. 
Прошле године засадио је 
још једну парцелу са 1.500 
садница, а ове планира још 
хиљаду. Од сорти грожђа 
узгајају шардоне, совињон 
бијели, бијели пино, црни 
пино, мушкат отонел, трами-
нац и лашки ризлинг. Гости 
клековачког винограда су 
углавном љубитељи вина из 
Козарске Дубице, али и из 
других поткозарских мјеста. 
До пандемије, долазили су 
им гости из региона и посао 
је ишао узлазном путањом. 
Посредством туристичких 
агенција био је договорен до-
лазак туриста из Америке и 
Аустрије, али је корона вирус 
пореметио вински туризам. 
Сада су се, каже, окренули 
домаћим гостима и купцима. 
Они су ти који их још увијек 
држе у послу и помажу им да 
премосте овај тежак послов-

ни период.
"Наша једина предност у пан-
демији је што у нашем до-
маћинству ради само поро-
дица. Ми немамо запослене 
раднике, ово је породични 
посао и преживјели смо за-
хваљујући управо домаћим 
купцима", додаје Бањац. 
Што се тиче подстицаја ресор-
ног министарства за виногра-
даре, отежавајућа околност 
је што због кризе узроковане 
корона вирусом не знају да 
ли ће их уопште бити те да ли 
ће моћи испунити критерије 
за овај вид помоћи. По Бањ-
чевим ријечима, много лак-
ше би било да правилник о 
подстицајима има јасна упут-
ства, како би могли планира-
ти производњу за наредну 
годину.
"То је један од разлога због 
чега садимо у етапама. Усу-
дио бих се да посадим и 
5.000 нових садница грожђа, 
када бих знао да ће ово са 
короном проћи и да ће под-
стицаја у наредном периоду 
сигурно бити", додаје Бањац.
Како ће посао са произ-
водњом вина ићи у наредном 
периоду , Бањац се не усуђује 
прогнозирати. Посао не за-

виси само од њих. Губитак су 
претрпјели и због тога што 
је епидемиолошка ситуација 
стопирала велике прославе. 
У породици Бањац надају се, 
ипак, да ће се све брзо про-
мијенити, јер су по природи 
велики оптимисти. За сада су 
врата њиховог домаћинства 
отворена углавном викен-
дом. Дегустација вина није 
једино што привлачи тури-
сте. Посјетиоци желе да виде 
винограде и упознају се са 
поступком прављења вина. 
Воле и попричати са домаћи-
ном, уз дегустацију домаћих 
делиција којих у овом крају 
има у изобиљу. Бањац жели 
да пије вино са традицијом, а 
вино ове вриједне породице 
то заиста јесте. 
"Ми производимо вино 
искључиво од грожђа са на-
ших плантажа. Када посјети-
оци пробају наш шардоне, 
совињон или пино онда им 
кажемо да пију аутентичан 
производ који је настао са на-
ших плантажа, а не из неког 
другог региона. Свако вино 
наши купци прво дегустирају, 
па онда узимају оно што је 
по њиховом укусу. Једна од 
наших предности је природ-
ност вина. Ми не користимо 
никакве енолошке додатке 
осим минималног сумпо-
рења", прича нам Алексан-
дар и напомиње да је начин 
рада у винограду конвенци-
оналан. То им омогућава да 
постигну природност вина.
Вино породице Бањац до-
битник је више признања за 
квалитет у Београду и Мосла-
вини те другим сајмовима у 
региону.
"Нама винарима је веома 
битно да добијемо оцјену 
квалитета нашег производа. 
Прошле године сајмови су 
изостали због пандемије, али 
ми се надамо да ће их ускоро 
бити. Имамо нови розе и са 
нестрпљењем очекујемо по-
тврду квалитета и овог произ-
вода", појашњава он.

Вино породице Бањац добитник признања на сајмовима у Београду и Мославини

Став не постоји зато да се неком до-
падне или не. То је нешто твоје, па 
ко се препозна, добро дошао. Јер, 
не гледамо сви све истим оком, нити 
се смијемо и љутимо на исте ства-
ри. Нити нам се редом исти људи 
допадају. А и селекција сјећања је 
приватна ствар. Набрајам ово док 
чекам у једном од бесконачних ре-
дова да платим рачуне. Нисам пен-
зионерски прецизна у том плаћању, 
попут мојих најстаријих суграђана, 
али научила сам да га не вриједи 
прескакати. Наравно, уколико мо-
жеш и имаш неку цркавицу. Једно 
вријеме сам вјешто прибјегавала 
оној тактици да брзо отвориш сан-
дуче, вирнеш у њега, видиш хрпу 
рачуна и још брже га затвориш. 
"Правиш се мртва", што рече јед-
на мени драга Тања. Но, временом 
сам докучила да та тактика и није 
баш тако паметна, јер су у сандуче 
стизале опомене, па на крају и туж-
бе... Зато сад плаћам, али редове 
пред банкама и поштама мрзим из 
дна душе. Прво дугачки су, друго 
нема дистанце, треће залијева те 
киша, пржи сунце, вјетар те сма-
ра, ноге и кичма боле... А ваљале 
би какве столице, сунцобран, па и 
кафа. Што да не, јер они унутра не 
раде за џабе, већ за провизију. Био 
би ред да, свако мало, неки од шал-
терских  службеника, па и онај чуве-
ни чувар с врата, изађе и пита да 
ли смо се уморили, треба ли неко 
преко реда, треба ли нам можда 
која кап воде. Сањам то док бројим 
људе испред себе. И њихове судби-
не, док покушавам да погодим ко 
се чим бави, шта га чека код куће, 
да ли има какав проблем. Повре-
мено се у редове "убаци" и нека-
ква прича, углавном лична, понека 
критика, замјерка, неки трач, неко и 
галами, понеко се свађа... Људи из 
редова жале се незнанцима с којим 
вјероватно никад у животу неће сје-
сти за исти сто. Е то једно чекање у 
тим већ чувеним редовима, јер Е-
банкарство никад нисам свладала, 
мада је било искрених покушаја, 
вратило ме у дјетињство. У близи-
ни те банке гдје редовно чекам је 
трговина с обућом. Иста из време-
на мог дјетињства. Данима сам се 
"лијепила" за тај излог, буквално 
улазила у њега. Колико сам само 
жељела те једне ципеле са шналом 
напријед. Мама се правдала да не-
мамо пара за њих, да су скупе, го-
ворила "можда кад се отац врати 
из Аустрије, а ја прођем одличним". 
У то вријеме мој Мирко је отишао 
у печалбу. "Завршио" са рудником 
и отиснуо се у бијели свијет. Оним 
радничким, преко Загреба, на јед-
ној нози, до прве границе. Једно 
вријеме није се јављао, а онда је 
дошао. У то вријеме с пуно пара. 
Зарадио и одлучио да нас почасти. 
Мене је извео у град, до оне трго-
вине и свечано ми купио  оне "моје" 
ципеле. Ту ноћ сам од радости пре-
спавала у тим мојим првим, правим 
новим ципелама. Не вјерујем да 
сам се икад послије толико нече-
му обрадовала. И овдје у том реду, 
пред том једном банком, пожеље-
ла сам у тренутку да подијелим ту 
своју причу. А онда и одустала, тр-
говина јесте иста, али људи нису.

СТАВ
ЗАШТО МРЗИМ 

СТАЈАЊЕ У 
РЕДОВИМА

М. Згоњанин

ПОРОДИЦА БАЊАЦ УЗГАЈА СЕДАМ СОРТИ ГРОЖЂА. ВИНО ПРАВЕ ИСКЉУЧИВО ОД ГРОЖЂА СА КЛЕКО-
ВАЧКИХ ПЛАНАТАЖА, ПА ГОСТИ ПИЈУ АУТЕНТИЧАН И КВАЛИТЕТАН ПРОИЗВОД. ПОРОДИЧНИ ПОСАО 
ПРЕЖИВИО ЈЕ ПАНДЕМИЈУ ЗАХВАЉУЈУЋИ ДОМАЋИМ ГОСТИМА.

Т. МандићНа површини од два хектара засађено 7.500 садница сорти грожђа високог квалитета 
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Приjeдoр би ускoрo трeбaлo дa 
дoбиje Сaвjeт зa бeзбjeднoст сao-
брaћaja. Дoгoвoрeнo je oвo нa 
сaстaнку рукoвoдствa Aгeнциje зa 
бeзбjeднoст сaoбрaћaja и Aутo-
мoтo сaвeзa РС сa грaдoнaчeлни-
кoм Приjeдoрa Дaлибoрoм Пaв-
лoвићeм. Пoстojaњe сaвjeтa je 
зaкoнскa oбaвeзa, a крaјњи циљ 
јe дoнoшeњe стрaтeшких oдлукa 
кoje трeбa дa дoпринeсу бeзбjeд-
ниjим сaoбрaћajницaмa.
"Нaишли смo нa извaнрeдну са-
радњу са рукoвoдством Грaдa 
Приjедoра. To дoсaд ниje рaђeнo. 
Eвo нaс овдје, пoчињeмo са ра-
дом, Сaвjeт идe у функциjу, ус-
вojићe сe стрaтeшкe мjeре кoje ћe 
сe мoрaти примjeњивaти", рекао 
је Новица Крунић, директор АБС 
РС. 

Oвај савјет у Приjедoру je пoстojao 
дo 2016. гoдинe и из нeкoг рaз-
лoгa je прeстao сa рaдoм, рeкao 
je грaдoнaчелник, дoдajући дa 
je тиме билa угрoжeна бeзбjeд-
нoст грaђaнa, тe дa je прoпуштeнa 
шaнсa зa рeaлизaциjу брojних 
прojeкaтa кojи сe тичу сигурниjeг 
сaoбрaћaja.
"Mи смo oдлучни дa сe фoрмирa 
тaj сaвjeт и дa oн функциoнишe 
нa нajбoљи мoгући нaчин, кaкo 
би нaши грaђaни били бeзбjeдни 
у сaoбраћajу. Oпрeдиjeљeни смo 
дa идeмo у тoм прaвцу. Имaмo 
пoдршку људи из Aгeнциje зa 
бeзбjeднoст сaoбраћaја, Ауто-
мото савеза и MУП-а РС кojи je 
нeзaoбилaзaн фaктор и сa кojим 
ћeмo нajближe сaрaђивaти", изја-
вио је Павловић.

Пoстojaњe Сaвjeтa, у кoмбинa-
циjи сa другим aктивнoстимa и 
фaктoримa, знaчajнo дoпринo-
си пoдизaњу бeзбjeднoсти сo-
брaћaја. Тo илуструje и пoдaтaк 
дa je приje 20 гoдинa сaмo 1,7% 
вoзaча у Српскoj вeзaлo пojaс. 
Дaнaс je тa брojка знaтнo вeћa.
"Прoвoдeћи кaмпaњe, фoрми-
рaњeм Aгeнциje зa бeзбjeднoст 
сaoбраћaja, фoрмирaњeм сaвjeтa 
нa лoкaлнoм и нa рeпубличкoм 
нивoу, дoшли смo дo прoцeнтa 
oд 70%. Нисмo зaдoвoљни, jeр 
рaзвиjeне зeмљe имajу прoцeнaт 
прeкo 90%",  поручио је генерал-
ни секретар АМС РС Ранко Бабић. 
Нa сaстaнку je билo риjeчи и о 
aктуeлнoj прoблeмaтици кaд je у 
питaњу бeзбjeднoст сaoбрaћaja.

Привредна комора Републике 
Српске уврстила је приједорски 
"Аустронет" међу три најбоља 
средња привредна друштва у 
прошлој години у Републици 
Српској. Значајним признањем 
задовољни су и радници, који 
истичу да се не могу пожалити 
на услове рада и примања.
"За нас ово значи да идемо 
напретку и да нам је посао 
осигуран", каже вођа смјене 
Асима Арнаутовић, а њена коле-
гица Жељка Стојановић истиче 
да је ово велики успјех за њихо-
ву фирму, која се по пословању 
издвојила од осталих. 
Власник и директор фирме Енес 
Кахримановић каже да им је 
признање велики мотив и под-
стрек за будући рад и прошири-
вање производње. 
"Био бих нескроман када бих ре-
као да признање не значи пуно. 
Ми смо међу три водеће фирме 
у средњим предузећима у Репу-
блици Српској, а нисмо знали 
да се такмичимо! Шта мислите 
да смо знали да се такмичимо, 
гдје бисмо били? Мало шале у 
једну руку, а у другу, стварно је 
истина", каже Кахримановић 
и додаје: "Пуно нам значи што 
смо у тешком времену успјели 
да опстанемо у свјетској еконо-
мији и да, чак, повећамо произ-
водњу за 28 процената у сегмен-
ту сунчевих једара и заштите од 
сунца". 
Поред тога, програм произ-
водње обухвата заштитне 
мреже за тениска игралишта, 
грађевинарство, пољопривреду, 
домаћинства. Највећи дио про-
изводње, 97 процената, иде на 
западноевропско тржиште. "Ау-
стронет" запошљава 150 радни-
ка и у вријеме пандемије нико 

није добио отказ. У Предузећу 
се надају да ће ускоро проши-
рити производњу. У том правцу, 
почеле су припреме за израду 
седме по реду хале од хиља-
ду квадрата, која је намијење-
на за складишни простор. Од 
постојећег складишта биће 
проширен производни погон. 
Кахримановић наглашава да је, 
у разговорима са аустријским 
партнерима, стекао утисак да 
то неће бити и посљедња хала 
те да постоје реални изгледи 
да наставе са проширивањем 
производње. У оквиру пројекта 
промоције домаћих производа 
"Наше је боље", међу пет нају-
спјешнијих у Републици Српској 
у прошлој години, Привредна 
комора уврстила је и приједор-
ски "Гросист" за израду дрвених 
кућа. Вршилац дужности на-
челника Одјељења за привреду 
Раде Росић наглашава да успјех 
ових предузећа има велики 
значај за град и да ће Градска 
управа настојати да кроз нове 
програме подстицаја пружи 
подршку за нова запошљавања 
и унапређење производње, 
како би убудуће било више ова-
ко успјешних предузећа. 

ПРИЈЕДОР ПОНОВО ДОБИО САВЈЕТ ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

"АУСТРОНЕТ" И "ГРОСИСТ" 
МЕЂУ НАЈБОЉИМА

З. Јелић

Градоначелник Приједора Да-
либор Павловић и предсједник 
Скупштине града Приједора Мир-
сад Дуратовић састали су се са 
амбасадором Сједињених Аме-
ричких Држава у БиХ, Ериком 

Нелсоном. Представници Градске 
управе информисали су амбаса-
дора о актуелној ситуацији у При-
једору, те плановима за будућ-
ност и зацртаним циљевима. На 
састанку је поручено да је нова 

градска власт, на челу са градона-
челником и предсједником Скуп-
штине, окренута ка будућности 
и да су им у њиховом раду при-
оритет грађани. Разговарано је о 
досадашњој сарадњи, те усагла-
шено да ће она бити настављена 
и у будућности. Град Приједор је, 
поводом Дана града, додијелио 
захвалницу Америчкој агенцији 
за међународни развој (УСАИД 
БиХ) за активности и постигну-
те резултате од значаја за Град 
Приједор. Амбасадор Сједиње-
них Америчких Држава у БиХ, 
Ерик Нелсон, на крају састанка 
пожелио је срећу у даљем раду 
градоначелнику и предсједнику 
Скупштине града, са поруком да 
се малим корацима може стићи 
далеко, саопштено је из Кабинета 
градоначелника Приједора.

АМБАСАДОР НЕЛСОН: МАЛИМ 
КОРАЦИМА СТИЖЕ СЕ ДАЛЕКО

Договорено формирање Савјета

Енес Кахримановић: 
признање значи пуно

З. Совиљ

Нова градска власт окренута ка будућности, поручено са састанка

ГУ Приједор

У посјети Приједору ове сед-
мице била је делегација Скуп-
штине Аутономне покрајине 
Војводине. Шеф делегације 
Александар Зиројевић који је и 
предсједник Посланичке групе 
пријатељства и сарадње са На-
родном скупштином Републике 
Српске изјавио је након састан-
ка у Градској управи Приједор 
да је ово била прва посјета ове 
делегације граду Приједору.
"Ми идемо путем развоја и 
желимо да тим путем иду и 
грађани Приједора, а током да-
нашњег разговора видели смо 
на којим пољима можемо да 
остваримо сарадњу, пре свега 
из области локалне самоуправе 
и канцеларије за дијаспору. Си-
гурно је да неке ствари можемо 
да научимо од локалне самоу-
праве Приједор и то је оно што 
је најважније да се употпуњује-
мо у тој сарадњи", истакао је 
Зиројевић.
Он је изразио наду да ће са-
радња бити плодотворна и да 
ће се тиме стварити системски 
предуслови за јачање сарадње 
која ће се рефлектовати у свим 
сегментима живота и рада.
"Ми пратимо политику нашег 
председника Александра Ву-

чића у настојању да јачамо 
мостове пријатељства који 
су постојећи , али  и да их још 
јаче снажимо и ојачамо како би 
имали континуитет развоја и 
грађана Републике Српске и Ср-
бије", додао је Зиројевић.
Народни посланик Драгослав 
Кабић захвалио се делегацији 
која је боравила у Приједору и 
истакао да је ово био један ини-
цијални састанак као добар те-
мељ за будућу сарадњу.
"Имамо много тога заједничког 
и у привредном, економском и 
културном смислу, а везују нас и 
породичне и друге везе. Пред-
сједник Србије, Александар Ву-
чић је већ донирао 200.000 КМ 

за изградњу спортске дворане у 
мјесној заједници Омарска тако 
да је већ раније почео да успо-
ставља тај мост сарадње коју 
желимо да остваримо, а што 
је и опредјељење ове градске 
администрације да отварамо 
све путеве и све мостове према 
свима онима који желе да буду 
наши сарадници у циљу култур-
ног и економског развоја и да 
обезбиједимо боље услове за 
живот свих наших грађана", ре-
као  је Кабић.
Делегација Скупштине Ауто-
номне покрајине Војводине на-
кон Приједора посјетила је Спо-
мен подручје Градина.

ДЕЛЕГАЦИЈА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ 
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ПОСЈЕТИЛА ПРИЈЕДОР

ГУ Приједор
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Снабдијевање водом на-
сеља Гомјеница одвија се 
преко цјевовода окаченог 
на жељезнички мост, који је 
за ускотрачну пругу изграђен 
прије стотину година. Мост 
је у веома лошем стању па 
су у надлежном одјељењу 
и Водоводу одлучили да, из 
превентивних разлога, ције-
ви премјесте на безбједније 
мјесто, односно на бетонски 
мост на путу за Томашицу. 
Мјештани Гомјенице подржа-
вају измјештање цијеви.
"Мислим да је то добра идеја 
и добро је за насеље Гомје-
ница. Чињеница је да је онај 
стари мост, којим је "Ћиро" 
некад ишао, већ дотрајао и 
почео је да се урушава. Да је 
неким случајем пукла водо-
водна цијев, мислим да би 
МЗ Гомјеница дуго била без 

воде. То би било страшно, 
јер по попису имамо 5.200 
становника", категоричан је 
мјештанин Гомјенице Владо 
Вуковић. 
Истог мишљења је и Жељко 
Гвозден: "То је у реду, по-
стојала је могућност да се 
стари жељезнички мост уру-
ши. То смо и прије указивали 
у Мјесној заједници и колико 
видим, дошло је вријеме да 
се нешто уради и по том пи-
тању. Овај мост на транзит-
ном путу за Томашицу иде-
ално је рјешење". Технички 
директор Водовода Драган 
Станетић каже да ће бити из-
мјештено 430 метара цјево-
вода и да је вриједност радо-
ва 30.000 марака. Планирано 
је да радови буду завршени 
до почетка јуна. На питање 
шта ће бити урађено са ста-

рим жељезничким мостом, 
вршилац дужности начелни-
ка Одјељења за стамбено-ко-
муналне послове Драгослав 
Кабић одговара: 
"Ми нисмо утврдили ко је 
власник тог моста. С обзиром 
да је ту некада ишла жељез-
ничка пруга, упутићемо до-
пис Жељезницама Републике 
Српске да установимо да ли 
је то још увијек у њиховом 
власништву или је прешло у 
надлежност Града".
Кабић истиче да ће, уколико 
буде градско власништво, 
мост бити демонтиран и у до-
говору са установама које се 
баве културно-историјским 
споменицима и традицијом, 
постављен на адекватно мје-
сто, да свједочи о прошлости 
Приједора. 

ПРЕМЈЕШТАЊЕ ВОДОВОДНИХ ЦИЈЕВИ СА 
ЖЕЉЕЗНИЧКОГ МОСТА У ГОМЈЕНИЦИ

З. Совиљ

Развојна агенција Републике Српске 
почела је нови циклус обуке у окви-
ру јачања капацитета јединица ло-
калних и самоуправних институција. 
Вишедневни семинар "Инструмен-
ти за идентификацију, припрему и 
провођење развојних пројеката" на-
мијењен је запосленима у једини-
цама локалне самоуправе и локал-
ним развојним агенцијама, јавним 
предузећима и невладиним органи-
зацијама, који се баве економским 
развојем. Семинар је организован у 
сарадњи са Општином Оштра Лука 
за полазнике из ове локалне зајед-
нице, Костајнице и Козарске Дуби-
це.  
"Развојна агенција Републике Ср-
пске досад је спровела 21 циклус 
обуке који је завршило 377 полаз-
ника из 49 јединица локалне само-
управе. За ову годину планирано је 
10 циклуса", рекао је Марко Какућа 
из Развојне агенције РС. 

Руководство Општине Оштра Лука 
задовољно је што је Развојна аген-
ција Републике Српске управо у њи-
ховој локалној заједници започела 
овогодишњи циклус обуке из раз-
војних пројеката.
"Стицањем знања, општински рад-
ници ће напредовати и много више 
помоћи развоју општине", рекао је 
Душко Дошеновић, замјеник начел-
ника Оштре Луке. 
Обука ће бити проширена на два 
нова модула који ће запосленима 
у јединицама локалне управе омо-
гућити да идентификују и припреме 
развојне пројекте. Полазници ће 
такође стећи основна знања о им-
плементацији тих пројеката, укљу-
чујући и процесе јавних набавки 
према процедурама које захтијевају 
међународни донатори, поручено је 
са семинара. 

ПОЧЕО НОВИ ЦИКЛУС ОБУКЕ 
О ПРИПРЕМИ ПРОЈЕКАТА

Д. Сoвиљ

Народна партија Српске формирала 
је мјесне одборе у насељима Доњи 
Орловци, Врбице, Нова Орловача и 
Тополик. Завршним активностима 
на формирању мјесних одбора ове 
странке у Доњим Орловцима прису-
ствовао је и Дарко Бањац, предсјед-
ник НПС, који је  положио вијенце 
на спомен-обиљежје фудбалерима 
и борцима овог насеља погинулим у 
Одбрамбено-отаџбинском рату. Ре-
лативно млада партија у Републици 
Српској, за кратко вријеме форми-
рала је 26 градских и општинских 
одбора.
"Изненађен сам брзином и начи-
ном формирања мјесних одбора у 
Приједору. До сада их је формирано 
тридесетак, што значи да у  Приједо-
ру добро градимо инфраструктуру. 
Циљ нам је да што већи број бирач-
ких мјеста приближимо мјесним од-
борима, да их формирамо између 
60 и 70 на подручју Приједора", ре-

као је Бањац.  
У Народној партији Српске плани-
рају да ове активности заврше до 
краја љета, након чега ће бити фор-
мирани градски одбор, активи жена 
и омладине.
"У тим структурама већ имамо 
одређен број људи, али сачекаће-
мо да завршимо комплетан терен, а 
онда ће то бити својеврсна завршна 
активност", рекла је Оливера Брдар 
Мирковић, предсједник Иниција-
тивног одбора НПС Приједор. 
За координатора новоформираних 
мјесних одбора у новим приједор-
ским насељима изабран је Влади-
мир Лазић. Фудбалери мјесног Фуд-
балског клуба "Козара", Бањцу су 
поклонили дрес. Он је  најавио да ће 
играчи из Доњих Орловаца од њега 
и НПС-а добити комплете дресова за 
све фудбалере. 

НПС: ФОРМИРАНИ МЈЕСНИ 
ОДБОРИ У НОВИМ НАСЕЉИМА

М. Згоњанин

У Републици Српској постоје 
три тима за помоћ мигранти-
ма у транзиту. Након Бијељи-
не и Власенице, почетком 
маја формиран је и мобилни 
тим у Козарској Дубици. За-
датак тима је да, по дојави 
грађана, свакодневно обила-
зе погранични појас и пруже 
адекватну помоћ мигран-
тима, од хране до психосо-
цијалне подршке. 
"Имали смо више сусрета с 
мигрантима. То су, углавном, 
мање групе које су у транзи-
ту кроз Козарску Дубицу, с 
обзиром да се налазимо на 
пограничном дијелу са Хр-
ватском. То је њихова рута. 
Давали смо им оно што смо 
имали у том моменту - хра-
ну, одјећу и обућу", рекао је 
Борислав Дошеновић, вођа 
мобилно-техничког тима Цр-
веног крста Козарска Дубица.
Стање на терену тренутно 

је добро. У односу на прош-
лу годину, безбједност је на 
задовољавајућем нивоу. По-
лицијска управа Приједор 
има задатак да мигрантима 
обезбиједи хуман и несме-
тан транспорт преко наше 
територије до Службе за по-
слове са странцима. Поли-

цијски службеници, заједно 
са грађанима, редовно оби-
лазе терен. 
"Нисмо до сада пронашли 
веће групе миграната нити 
било какве импровизова-
не настамбе за привремени 
смјештај. Стање безбједно-
сти је на доста задовоља-
вајућем нивоу. Иде љепше 
вријеме и очекујемо да ће 
сигурно доћи до појачаног 
прилива миграната", каже 
Сретоја Вујановић, начелник 
Полицијске управе Приједор.
Волонтери из дубичког Црве-
ног крста напомињу да, у сва-
ко доба дана или ноћи, миг-
ранти могу добити адекватну 
здравствену и психосоцијал-
ну подршку. У прилог томе 
и податак да је дубички мо-
билни тим од почетка маја до 
сада интервенисао 225 пута. 

МОБИЛНИ ТИМ ЦРВЕНОГ КРСТА У 
КОЗАРСКОЈ ДУБИЦИ ПОМАЖЕ МИГРАНТИМА

Т. Мандић

Положени вијенци на спомен-обиљежје 

Бранислав Дошеновић
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Служењем парастоса 
и полагањем вијенаца, 
у Горњој Ламовитој је 
обиљежена 79. годишњи-
ца од формирања Прве 
крајишке пролетерске 
народноослободилачке 
ударне бригаде и 30 годи-
на од формирања прије-
дорских ратних јединица, 
међу којима је и једини-
ца која је учествовала у 
пробоју Коридора. Прва 
крајишка, трећа по реду 
формирана бригада у не-
кадашњој Југославији, на 
дан формирања бројала 
је 1.186 бораца, а њен 
ратни пут био је дуг 21.000 
километара. Водила је 

393 битке, учествовала у 
ослобођењу Београда и 
у борбама на Сремском 
фронту, рекао је Вељко 
Родић, предсједник при-
једорског СУБНОР-а. То-
ком Другог свјетског рата, 
кроз ову бригаду прошло 
је више од 17.000 бора-
ца, погинуло око 2.200, а 
рањено 2.698 бораца. Из 
њених редова потекло је 
25 народних хероја. Бо-
рачка организација града 
Приједора већ 26 година, 
заједно са СУБНОР-ом, 
обиљежава Дан Прве 
крајишке пролетерске 
ударне бригаде и прије-
дорских јединица у Од-

брамбено-отаџбинском 
рату, рекао је Зоран Пре-
дојевић, предсједник Бо-
рачке организације града 
Приједора. Он је подсје-
тио да је прије 30 година 
са овог мјеста кренула 
јединица под командом 
мајора Слијепчевића у 
пробој Коридора. Градо-
начелник Приједора Да-
либор Павловић рекао је 
да овај крај никада неће 
заборавити своје јунаке, 
борце који су се борили 
за слободу Републике Ср-
пске и слободу некада-
шње Југославије.

СЈЕЋАЊЕ НА ФОРМИРАЊЕ ПРВЕ 
КРАЈИШКЕ ПРОЛЕТЕРСКЕ БРИГАДЕ

П. Шпадић

ПРОГРАМ ОБИЉЕЖАВАЊА 
ДАНА ОДБРАНЕ ГРАДА

Паљењем свијећа и полагањем цвијећа, 
представници Организације породица 
заробљених и погинулих бораца и не-
сталих цивила града Приједора, прошле 
суботе су обиљежили 29 година од уби-
ства двојице припадника ЈНА, Раде Лу-
кића и Радована Милојице, на Хамбари-
нама. Тог 22. маја 1992. године, војници 
Милојица и Лукић, са још четворицом 
колега, кренули су кући на одмор. Наи-
шли су на пункт на Хамбаринама, гдје је 
на њих пуцано. Том приликом рањени 
су Недељко Антуновић, Миленко Лулић, 
Синиша Мијатовић и Ратко Милојица.

"Када су ти људи изгинули, све је кренуло 
онако како не треба. Често размишљам 
о свим тим догађајима у Приједору, али 
и шире, и питам се да ли је у то вријеме 
постојала икаква могућност договора", 
рекла је Здравка Карлица, предсједник 
Организације породица заробљених и 
погинулих бораца и несталих цивила 
града Приједора.
Из Организације су поновили да за ср-
пске жртве у Приједору никада нико 
није одговарао и да је то нешто што их 
највише боли и погађа.

ОБИЉЕЖЕНО 29 ГОДИНА ОД 
УБИСТВА ПРИПАДНИКА ЈНА 

НА ХАМБАРИНАМА

У Трнопољу је у сриједу обиљежено 29 
година од формирања логора у том мје-
сту. Због ситуације са вирусом корона, 
комеморативном скупу присуствовало 
је знатно мање људи у односу на прет-
ходне године. Према подацима Регио-
налног савеза удружења логораша, кроз 

овај логор прошло је око 30.000 људи 
несрпске националности. Логор у Трно-
пољу формиран је у мају 1992. године, а 
распушетен на зиму исте године. Према 
пресуди Хашког трибунала, овај логор 
био је намијењен за жене и дјецу.

ОБИЉЕЖЕНА ГОДИШЊИЦА ОД 
ФОРМИРАЊА ЛОГОРА У ТРНОПОЉУ

П. Шпадић

На мјесту гдје су убијени припадници ЈНА запаљене свијеће КВ

У организацији градског Одјељења за 
борачко-инвалидску заштиту и Органи-
зације породица погинулих бораца и за-
робљених и несталих цивила града При-
једора, у Приједору ће бити обиљежен 
30. мај - Дан одбране Града.  "Обиље-
жавање смо почели изложбом фељтона 
о одбрани Града, који је у "Козарском 
вјеснику" излазио 1993. године. По-
ставку у суботу селимо на главни град-
ски трг. У суботу вече у Позоришту биће 
одржан историјски час, а у недјељу, 30. 
маја, у цркви Свете Тројице биће служе-
на литургија. Организоваћемо шетњу 

учесника програма до споменика "За 
крст часни", коју смо назвали "Поворка 
побједника". Код споменика  "За крст 
часни", биће положени вијенци, служен 
парастос, затим културно-умјетнички 
програм и обраћање званичника. Про-
грам обиљежавања Дана одбране Града 
завршићемо паљењем свијећа у спо-
мен-обиљежју "Камени цвијет", рекао је  
Ранко Колар, вржилац дужности начел-
ника Одјељења за борачко-инвалидску 
заштиту. 

З. Совиљ
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ДР ДЕЈАН ЕЛЕНКОВ, СПЕЦИЈАЛИСТА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ

► Шта је алергија? 
Алергија представља по-
ремећај у функционисању 
имунолошког система. Она 
указује на измијењено стање 
организма, који у једном мо-
менту дјелује другачије него 
што се иначе понаша. Долази 
до прекомјерне реакције која 
није уобичајена и може бити 
попраћена низом других сим-
птома, убрзаним радом срца, 
осјећајем гушења. Може доћи 
до кожних промјена и отока 
лица. Симптоматологија је 
код алергија заиста широка.

► Колико врста алергија 
постоји?
Има их много. На све и сва-
шта. Током цијеле године има-
мо алергије, без обзира које 
је годишње доба у питању. То-
ком љетњих мјесеци имамо 
више кожних алергија, јер су 

актуелни радови у пољу, на 
отвореном, више смо изложе-
ни сунцу. Током зиме имамо 
пуно алергија на радним мје-
стима код људи који раде у 
затвореним просторима, дуго 
се излажу одређеним мате-
ријама због неповјетравања, 
имамо појаву екцема на хлад-
ноћу, уртикарија на хладноћу 
и неке друге промјене. 

► Да ли су слични симпто-
ми алергије и симптоми за-
ражених са КОВИД 19?
Да, у први мах лаицима то 
тако изгледа. Међутим, ана-
лизе које се у самом старту 
раде су дијаметрално разли-

чите, односно преглед крви, 
а с друге стране код алер-
гијских реакција нећете никад 
осјетити малаксалост која 
настаје акутно и нагло код ин-
фективних болести, као што 
је случај код корона вируса. 
Алергијске реакције су друга-
чије. Ствара се нелагода, која 
је увијек попраћена цурењем 
носа, са осјећајем неког гу-
шења, а то су већ особе са 
позитивном анамнезом,  које 
и саме знају да су у датом 
моменту биле изложене некој 
одређеној материји. Имамо 
реакције на полен, на корове, 
амброзију и много других.

► Да ли поленска сезона 
започиње већ у јануару, 
цвјетањем одређених врста 
дрвећа, а током прољећа су 
актуелне алергије на траву 
и корове?

Постоје такозване фото-
алергијске, фототоксичне 
алергије. Једне се најчешће 
јављају код ратара, односно 
сточара, који раде у пољо-
привреди. Мијешањем кон-
центрата за стоку, долази до 
испаравања истих, а уколико 
су људи знојни, та испарења 
се помијешају са знојем. 
Додиривањем лица и изла-
гањем сунцу, долази до из-
разито бурних реакција. Пр-
скањем  воћа и поврћа без 
адекватне заштите, такође 
долази до бурних реакција 
сличних опекотинама, које 
доводе до великих промјена. 
Непријатне су и могу изазвати 

гушење. Строго се мора води-
ти рачуна о заштити коже. У 
пластеницима се могу јавити 
врло непријатне алергијске 
реакције на листове парадај-
за или целера. Ту је и врба, 
јер је неком довољно само 
да прође испод врбе и да га 
грана закачи по лицу. Ту до-
лази до такозване фито-фото 
дерматозе. Биљка пусти свој 
сок, додирне кожу и потом се 
кожа изложи сунцу. Тада бук-
вално изгледа као да имамо 
опеклину на лицу. Присутне 
су и алергије на чемпресе, по-
себно на тује и на саме траве. 
Затим долазе алергије на ин-
секте, па траве у води, алге. 
Постоје уртикарије на хлад-
ноћу и код таквих пацијената 
је веома битно да не улазе 
неприпремљени у хладну 
воду. У ријетким случајевима 
одмах долази до едема, до 

отока ногу, а посљедице могу 
бити и много озбиљније.

► Како лијечити сезонски 
алергијски ринитис, који се 
најчешће јавља у градови-
ма и већим урбаним среди-
нама?
Можемо порадити на имуни-
тету и општој отпорности орга-
низма. Имамо пацијенте који, 
на примјер, раде у текстилној 
индустрији, а алергични су на 
неке врсте тканина или испа-
рења. Такви пацијенти носе 
маске и рукавице и настоје 
да се максимално заштите, 
јер радити морају. Такође, 
имамо раднике на пиланама, 

гдје изложеност пиљевини 
може довести до бурних ре-
акција. Узимање одређених 
препарата за подизање иму-
нитета значајно може да нам 
помогне. Најбитније је водити 
здрав живот без стреса, здра-
ва исхрана, довољно сати сна 
и одмора.

► Дерматовенерологија 
је веома напредовала по-
сљедњих година. Да ли се и 
код нас, као у неким запад-
ним земљама, примјењују 
биолошки лијекови за лије-
чење псоријазе?
Увијек се трудимо да пратимо 
све нове трендове, идемо на 
конгресе. Биолошка терапија 
коју помињете је јако скупа 
за лијечење псоријазе и она 
је одређена само већим цен-
трима. У Бањалуци, Дерма-
товенеролошка клиника па-
цијенте који имају псоријазни 
артритрис упућује реуматоло-
зима и тада се даје биолошка 
терапија. Што се тиче самих 
апарата, потпуно сте у праву. 
На том пољу је ова грана ме-
дицине веома напредовала. 
Проширила се и на имуно-
логију, тако да се данас дер-
матолози баве и лијечењем 
имуних болести. Имамо си-
туација да појава кожних про-
мјена која се јављају у виду 
алергијских реакција нису 
само алергије, него су често 
врста алергијске реакције на 
сунце, али код аутоимуних 
болести, поготово код лупуса, 
код дерматомиозитиса, код 
неких врста лимфома. Сваки 
пацијент који има дугороч-
ну преосјетљивост на сунце, 
требало би да уради налазе 
да се види да ли је то увод у 

неку болест. Имамо случаје-
ва када је повећан УВ индекс 
зрачења, а пацијенти тек када 
ураде комплетну дијагности-
ку и налазе, увиде да је то, у 
ствари, почетак неке аутоиму-
не болести, а не алергија.

► Учесталост рака коже по-
примила је размјере епиде-
мије. Да ли је то тачно?
Да. Постоји такав тренд. Наш 
начин живота се мијења, сви 
све више путујемо на плани-
не, на море, углавном више 
боравимо на отвореном. Чак 
и сад, за вријеме пандемије 
короне, сви смо се трудили да 
будемо што мање у затворе-
ном простору, што је здраво 
и пожељно, али треба водити 
рачуна приликом излагања 
сунцу. Најчешћи су базоце-
луларни карцином, спинални 
скромоцелуларни карцином. 
Први се може излијечити и 
мање је опасан, док је овај 
други један од најагресив-
нијих и најопаснијих тумора, 
не само коже, него тумора 
који уопште постоје. Од једне 
тачкице која може бити ма-
лигни меланом, може бити и 
црне и бијеле боје, од ње нам 
може зависити живот. Битно 
је код сваке промјене одмах 
доћи на преглед, не дирати 
ништа, не чешати, јер малиг-
ни меланом најчешће у свом 
настанку ствара свраб и пец-
кање. Дакле, при сваком из-
лагању сунцу, користити кре-
ме са заштитним фактором, 
не треба се излагати у пољу 
или на плажи када је сунце 
најјаче, а гардероба мора 
бити прозрачна и треба и она 
да нас заштити од сунца.

КОД ОСОБА КОЈЕ НИСУ АЛЕРГИЧНЕ, ИМУНОЛОШКИ СИСТЕМ ПРИ 
ПРВОМ КОНТАКТУ "ЗАПАМТИ" АЛЕРГЕНЕ КАО МАТЕРИЈЕ КОЈЕ 
НИСУ ШТЕТНЕ И НЕ ПРЕДУЗИМА НИШТА ПРИ ПОНОВЉЕНИМ КОН-
ТАКТИМА С ЊИМА. КОД АЛЕРГИЧНИХ ОСОБА, ИМУНОЛОШКИ 
СИСТЕМ БУРНО РЕАГУЈЕ, КАО ДА СЕ РАДИ О ИНФЕКЦИЈИ, И ТАКО 
НАСТАЈУ СИМПТОМИ АЛЕРГИЈЕ, ИСТИЧЕ ЗА "КОЗАРСКИ ВЈЕСНИК" 
ДОКТОР ДЕЈАН ЕЛЕНКОВ, НАЧЕЛНИК ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОШКЕ 
СЛУЖБЕ У ПРИЈЕДОРСКОЈ БОЛНИЦИ.

Г. Каурин 

КОЖА НЕ СМИЈЕ БИТИ СУХА, МОРА СЕ СТАЛНО ЊЕГОВА-
ТИ. УКОЛИКО ЈЕ  ОМОТАЧ КОЖЕ УНИШТЕН, ОНА ПОСТАЈЕ 
УЛАЗНО МЈЕСТО ЗА РАЗНЕ ИНФЕКЦИЈЕ. ТРЕБА ШТО 
ВИШЕ СМАЊИТИ НЕКВАЛИТЕТНА КОЗМЕТИЧКА СРЕД-
СТВА. МАЛО ЈЕ ПАЖЊЕ ПОСВЕЋЕНО ЊЕЗИ КОЖЕ НО-
ВОРОЂЕНЧЕТА, ЈЕР ИМАМО СИТУАЦИЈЕ ГДЈЕ МАЈКЕ КУ-
ПАЈУ БЕБЕ ШАКОМ ШАМПОНА. ТО ЈЕ ПОГРЕШНО. ПЕРУ 
СЕ САМО ПРЕПОНЕ ШАМПОНОМ, А СВЕ ДРУГО СЕ ИСПЕ-
РЕ САМО ВОДОМ И ТАКО ДО ГОДИНУ ДАНА. КАДА СУ 
КОЗМЕТИЧКА СРЕДСТВА У ПИТАЊУ, ОНА МОРАЈУ БИТИ 
КВАЛИТЕТНА, ПОЧЕВШИ ОД ФАРБЕ ЗА КОСУ, ШАМПО-
НА, МЛИЈЕКА ЗА ТИЈЕЛО. НАЈЧЕШЋЕ СВИ ИМАМО ПРИ 
РУЦИ МАСЛИНОВО УЉЕ, КОЈЕ МОЖЕМО СТАВЉАТИ И 
НА КОЖУ ГЛАВЕ И ПО ТИЈЕЛУ.

Доктор Еленков у разговору са уредницом Радио Приједора

ДУГОТРАЈНА ПРЕОСЈЕТЉИВОСТ 
НА СУНЦЕ МОЖЕ БИТИ ПОЧЕТАК 
АУТОИМУНЕ БОЛЕСТИ
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ПРИЧЕ НАШИХ ПРИЈЕДОРЧАНА

Један од оних који су по рођењу 
усмјерени да буду успјешни 
спортисти је и наш суграђанин 
Божо Старчевић. Рођен је на 
Божић, 7. јануара 1957. године 
па је тако "сам" себи дао и име. 
Немирног је духа, али га је зани-
мала прецизна механика. Тако 
је завршио, како каже, за РТВ 
механичара. У сарајевски "Енер-
гоинвест", тадашњег привред-
ног гиганта са педесет хиљада 
радника, отишао је 1978. године 
и радећи индустријску електро-
нику у њему остао дванаест го-
дина. 
Каратеом се Божо почео бавити 
1973. у приједорском "Рудару", 
а први тренер му је био, у то 
вријеме познати мајстор кара-
теа, Ненад Морача. Доласком 
у Сарајево, његова каријера 
кренула је узлазном путањом. 
Наставио је тренирати у Карате 
клубу "Босна", најбољем клубу 
тадашње Југославије. Тренер 
му је био чувени Салко Ћурић, 
селектор женске репрезента-
ције Југославије, а Божо је осам 
година био првотимац, "лакаш 
Босне", како су га звали. Како је 
од рођења био немирног духа, 
заситио се Божо каратеа и "јед-
ног те истог рада". Желио је про-
мјене, а привлачио га је бокс. 
Задње мечеве у каратеу имао је 
1988. године. Крећу тренинзи у 
боксу у сарајевском "Жељезни-
чару" и трогодишњи наступи за 
Боксерски клуб "Вогошћа", који 

је тада био у 2. лиги Југославије. 
    Била је 1991. година и било 
је вријеме распада Југославије. 
У љето те године, Божо узима 
отпремнину у "Енергоинвесту"и 
одлази у Беч. Каже да је у Ау-
стрију отишао и за послом и за 
спортом. 

ПРВА  БЕЧКА  НОЋ  СА 
"КРЕВЕТОМ"  У  ПАРКУ

У Аустрију је Божо кренуо 
"наслијепо". Није имао обез-
бијеђен ни посао ни смјештај. 
Понио је пара колико је имао, 
али није смио ризиковати да 
одмах почне одсједати у хотелу 
и све то потроши прије него што 
нађе неки посао. Нашао је Божо 
спасоносну комбинацију да га 
бечки почетак не уништи и не 
врати назад. Прву ноћ преспа-

вао је у парку. Није ту било ни 
С од сна, али прошла је та прва 
бечка ноћ. Другу ноћ преспавао 
је у хостелу, којег је запамтио 
са такмичења из 1988. године. 
Комбинација ноћ у парку - ноћ 
у хостелу,  трајала је десетак 
дана. Али, наш човјек свуда и 
у свако вријеме има земљаке. 
Било их је и те 1991. и помогли 
су Божи. Нашли су му посао. 
Јесте да је због непосједовања 
"папира" радио "на црно" и није 
се осјећао безбједним од про-
тјеривања, али није више морао 
да спава на тврдој клупи бечких 
паркова. 
Посао је нашао уз помоћ земља-
ка који су у Аустрији већ имали 
развијен бизнис. Али, Божо је 
у души спортиста, вукла га је 
жеља за такмичењем и да ради, 

како каже, оно што најбоље зна. 
Потражио је у Бечу најбољи кик-
бокс клуб. И нашао га је, био је 
то "Октагон". Није све ишло како 
је Божо замислио. У то врије-
ме (1992) Аустријанци су били 
посебно неповјерљиви према 
странцима из Југославије, која 
је била у распаду. Иако је имао 
пуно мечева иза себе, у "Окта-
гону" су тражили да се упише 
као почетник. "Можете мислити 
како сам се осјећао. У Мадриду 
сам прије тога учествовао на ев-
ропском првенству и освојио 5. 
мјесто. Да није било повреде, 
узео бих и медаљу, а они мени, 
мораш се уписати као почет-
ник", присјећа се Божо спорт-
ских почетака у Бечу. 
Као толико пута прије и послије, 
снашао се Божо и у овој ситу-
ацији. Тражио је да га ставе на 
пробу. Договорен је меч у пет 
рунди, који је за Божу био "при-
јемни испит" за будућу спортску 
каријеру. Противник је имао 20 
кг више, али Божин мотив био 
је бар петоструко и већи и тежи. 
И успио је. Прије договореног 
трајања, меч је ријешио у своју 
корист. Након тога, неповјерљи-
ви Аустријанци уписали су га у 
клуб као такмичара, а не као по-
четника, али морао је да плати 
чланарину. "Такав је Запад и ка-
питализам", каже Божо кроз свој 
"бркати осмијех". 
Божу је у Аустрији носио такми-
чарски дух, али и жеља да им 
се "освети" за оно да мора да 
се упише као почетник. У таквој 
мотивацијској комбинацији, три 
године заредом, 1992, 1993. и 
1994.  био је првак Аустрије у 
кик-боксу у лакој категорији и 
добио WКА појас, који и данас с 
поносом чува. У то вријеме тра-
жио је да се такмичи у професи-
оналној конкуренцији. Донио је 
Аустрији прву профи медаљу и 
показао им колико и зна и врије-
ди. Послије тога, много више су 
га поштовали, а њему је спорт-
ско срце било као родна Козара 
велико, када је у 1994. години 
из Лондона стигла "депеша" 
да је пети у свијету у кик-боксу 
у својој категорији у WКА асо-
цијацији. У то вријеме имао је 
двадесетак профи мечева из де-
сетак земаља. Присјећа се Божо 
да су му на тим мечевима вели-
ка подршка били земљаци свих 
нација. Каже да му је то, поред 
побједа, било нешто најдраже. 

У  ИТАЛИЈИ  НОВО  ПОГЛАВЉЕ  
И   СПОРТА  И  ЖИВОТА

На врхунцу Божине каријере, 
у марту 1994. године, органи-
зован је кик-бокс  меч Италија-
Аустрија. За Аустрију у лакој 
категорији наступао је Божо, а 
противник је био првак Италије. 
Обојица прваци, али није Божо 
нешто био расположен за борбу. 
На путу од Аустрије до Италије, 
"боксовали" су га крајолици са 
цвијећем и враћали у завичај. 
Меч је изгубио, али су га Талија-
ни запазили и понудили му да се 
такмичи за њих или да ради као 
тренер. Понуду је у почетку од-
био, али је крајем 1994. отишао 
у Италију. Тај период Божо памти 
као посебно поглавље свог жи-
вота. "У Италији сам се такмичио 
професионално у кик-боксу и 
аматерски у каратеу. Радио сам 
и као карате тренер. У Италији 
сам дошао до најбољег такми-
чара и менаџера Франа Халлера, 
који је био првак свијета у кик-
боксу. Спријатељили смо се и он 
ми је био менаџер и организо-
вао ми профи мечеве", присјећа 
се Божо "талијанске каријере". У 
Италији је  имао више од 25 про-
фи мечева и већину ријешио у 
своју корист. Код Франа Халлера 
био је у стручном тиму и водио 
секцију тајландског бокса. Те 
1994. Божо је у Италији добио 
званичне папире и посао у стру-
ци, што је за њега било велико 
олакшање и егзистенцијална 
сигурност. Ту се такмичио десет 
година, а такмичарску каријеру 
завршио је 2003. године, у 47.  
години живота и скоро 30 годи-
на дугог такмичарског пута. 
Данас је Божо на релацији При-
једор - Италија. Чека талијанс-
ку пензију, а да би је дочекао, 
треба да напуни 67 година. Док 
чека и те године и пензију, бо-
гато спортско знање стечено 
на такмичењима и бројним се-
минарима, преноси приједор-
ском Кик-бокс клубу "Рудар" 
Маријана Пилиповића, гдје је 
ангажован као стручни сарадник 
и тренер. Каже да би за попула-
ризацију спорта и промовисање 
здравог живота било добро када 
би заједница могла организова-
ти да у свим спортовима дјеца 
до 15 година не плаћају чла-
нарину и да се тренерски рад 
плаћа буџетским и донаторским 
средствима. 

БОЖО СТАРЧЕВИЋ
ТРИ ГОДИНЕ ПРВАК 

АУСТРИЈЕ У КИК-БОКСУ
ТАКМИЧЕЊА У КАРАТЕУ И КИК-БОКСУ БОЖО СТАРЧЕВИЋ 
ПОЧЕО ЈЕ 1975. ГОДИНЕ, А КАРИЈЕРУ ЗАВРШИО 2004. У 
47. ГОДИНИ ЖИВОТА. БИО ЈЕ ПРВАК БИХ У БОКСУ 1990. 
И ПРВАК ЈУГОСЛАВИЈЕ У КИК-БОКСУ 1988, 1989. И 1990. 
ГОДИНЕ. БИО ЈЕ И ПРВАК АУСТРИЈЕ У КИК-БОКСУ 1992, 
1993. И 1994. ГОДИНЕ. ОСИМ РАДА У СТРУЦИ И ИЗВАН 
ЊЕ, У АУСТРИЈИ И ИТАЛИЈИ ГЛАВНИ ИЗВОР ПРИХОДА 
БИЛА МУ ЈЕ ЗАРАДА ОД ПРОФИ МЕЧЕВА. САВЕЗНИ ЈЕ 
СУДИЈА У КИК-БОКСУ У БИХ. Често је рука била подигнута

З. Совиљ

БОЖО У  КОНОПЦИМА, ПУБЛИКА  НА НОГАМА
БОЖО ЈЕ БИО ПОЗНАТ КАО СПОРТСКИ ШОУМЕН, ЗАБАВЉАЧ У РИНГУ, И КАДА ДОБИЈА И КАДА 
ГУБИ МЕЧ. ТРЧАО ЈЕ ПО РИНГУ, БЈЕЖАО ОД ПРОТИВНИКА ПА СЕ ИЗ СУПРОТНОГ УГЛА ЗАЛИЈЕ-
ТАО НА ЊЕГА. БИЛО ЈЕ ТУ И СУДИЈСКИХ ОПОМЕНА, АЛИ СКОРО СВАКИ ПУТ КАДА БИ ИЗГУБИО 
МЕЧ, ДОБИЈАО ЈЕ ВЕЋИ АПЛАУЗ ОД ПОБЈЕДНИКА. ЈЕДАН ТАКАВ МЕЧ НИКАДА НЕЋЕ ЗАБОРАВИТИ. 
ИМАО ЈЕ 40 ГОДИНА. БИЛА ЈЕ 1997. ГОДИНА И БИО ЈЕ ГРАД ТУЛУМ У ФРАНЦУСКОЈ. МЕЧ ФРАНЦУ-
СКА - ИТАЛИЈА, А ТАЛИЈАНИ МУ УКАЗАЛИ ЧАСТ ДА СЕ У СВОЈОЈ КАТЕГОРИЈИ БОРИ ЗА ЊИХОВУ 
ЗЕМЉУ. БИО ЈЕ 6. ЈАНУАР, ДАН УОЧИ РОЂЕНДАНА. А, КАД ГОД ЈЕ РОЂЕНДАН, ЗАВИЧАЈ ВУЧЕ И 
РЕМЕТИ И МИСЛИ И КОНЦЕНТРАЦИЈУ И ВЕЛИКУ ЖЕЉУ ЗА ТАКМИЧЕЊЕМ. КАО ЗА ИНАТ, ТАКМИ-
ЧЕЊЕ СЕ ОДУЖИЛО, НИКАКО БОЖО ДА ДОЂЕ НА РЕД СА СВОЈИМ МЕЧОМ У ЛАКОЈ КАТЕГОРИЈИ. 
ПРОЂЕ И ПОНОЋ, КАДА ЈЕ БОЖО НА СВОЈ РОЂЕНДАН КОНАЧНО УШАО У РИНГ. 
ПРОТИВНИК ЈЕ БИО ПРВАК ФРАНЦУСКЕ, ДОСТА МЛАЂИ И ИЗУЗЕТНО МОТИВИСАН ДА ПРЕД ДО-
МАЋОМ ПУБЛИКОМ СМЛАТИ "ТАЛИЈАНА" БОЖУ СТАРЧЕВИЋА. БОЖО НЕРАСПОЛОЖЕН, РОЂЕН-
ДАНСКЕ И БОЖИЋНЕ МИСЛИ ЛУТАЈУ ЗАВИЧАЈЕМ И РОДНОМ КУЋОМ, А ФРАНЦУЗ ГОРИ ОД ЖЕЉЕ 
ДА ОБРАДУЈЕ СВОЈ ЗАВИЧАЈ И ЗЕМЉУ. ТУЧЕ ФРАНЦУЗ СА СВИХ СТРАНА КАО ДА ЈЕ ПРОГАМИРАН. 
ВИДИ БОЖО, НЕМА ДРУГЕ НЕГО ПОКУШАТИ РИЈЕШИТИ МЕЧ ЈЕДНИМ УДАРЦЕМ. СВИМ ИСКУСТ-
ВИМА И ДОТАДАШЊИМ ЗНАЊЕМ БРАНИО СЕ У КЛИНЧУ И ЧЕКАО ТУ ЈЕДНУ ПРИЛИКУ. И БИ ПРИ-
ЛИКА. КАДА ЈЕ ПРОТИВНИК НА ТРЕНУТАК ЗАСТАО СА СЕРИЈОМ УДАРАЦА, БОЖО СЕ ИЗВУКАО ИЗ 
КЛИНЧА, ЗАМАХНУО СВОМ СНАГОМ И ТИЈЕЛОМ И РУКОМ ДА ПЛАСИРА ТАЈ ЈЕДАН, СПАСОНОСНИ 
УДАРАЦ. СВЕ ОНО ДАЉЕ ОДИГРАЛО СЕ У ДВИЈЕ СЕКУНДЕ. ПРОТИВНИК ЈЕ МУЊЕВИТО  ЕСКИВИ-
РАО И ИЗБЈЕГАО УДАРАЦ, А ОД СИЛИНЕ ЗАМАХА И ПРОМАШАЈА БОЖО ЈЕ ГЛАВАЧКЕ УЛЕТИО ИЗ-
МЕЂУ ДВА КОНОПЦА. УЗ ОВАЦИЈЕ И ВРИСАК ОНИХ У ПРВОМ РЕДУ, ПУБЛИКА ЈЕ ПОСКАКАЛА НА 
НОГЕ. ОНИ ИЗ ПРВОГ РЕДА ВРАТИЛИ СУ ГА У РИНГ, А БОЖО ЈЕ МЕЧ ИЗДРЖАО ДО КРАЈА. ИЗГУБИО 
ЈЕ НА ПОЕНЕ, ДОМАЋА ПУБЛИКА ПОЗДРАВИЛА ГА ЈЕ ВЕЛИКИМ АПЛАУЗОМ, А ТАЈ МЕЧ И  РОЂЕН-
ДАН ОСТАЛИ СУ  МУ  У ПОСЕБНОМ СЈЕЋАЊУ. 

Божо Старчевић на једном од профи мечева
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 КАД ПРОФЕСОР ПОСТАНЕ ДОБАР ПРИЈАТЕЉ

"Мој отац је власник фирме 
"Столарија Вујичић", која у При-
једору постоји скоро 100 годи-
на. Тако сам и ја, од малих ногу, 
заволио тај посао и посветио 
се унапређењу производње и 
иновацијама. Од самог почет-
ка сарадње Машинске школе и 
фирми у овој области, практич-
на настава се одвија и у нашој 
фирми. Имамо добре и заин-
тересоване ученике који хоће 
и желе да науче нешто ново", 
прича професор Вујичић. 
Тако се најбоље учи занат. 
Својим ученицима, Алексан-
дар жели да буде оно битније 
од свог занимања, прави при-
јатељ. 
"Када сам завршио Машинс-
ку школу, направио сам паузу 
од годину дана. Послије сам 
завршио оспособљавање за 
ЦНЦ оператера и почео ради-
ти у дрвној индустрији. Радио 

сам двије и по године, па сам 
отишао у иностранство. На-
кон неколико мјесеци сам се 
вратио, на наговор професора 
Александра и сад радим код 
њега. Учим, усавршавам се и 
задовољан сам, радим у свом 
граду", каже Борис Крчковски, 
бивши ученик Машинске шко-
ле.  
"Више нисмо на ви, прешли смо 
на ти. (смијех) Баш смо добри 
другари. Имамо јако добру са-
радњу, што могу да помогнем, 
увијек сам на располагању. Али 
више он мени помаже, око ли-
тературе, семинарских радо-
ва... Једноставно, увијек могу 
да рачунам на његову подршку 
и то ми доста значи", рекао је 
Немања Радановић, студент 
Шумарског факултета и бивши 
ученик Машинске школе. 
Разумијевање и поштовање у 
раду је заиста битно. А битно је 

и да је обострано. 
"Када заврше средњу школу, 
неки се одлуче да раде у овој 
области, неки да потраже дру-
ги посао, да оду у иностран-
ство. Али, мислим да је јако 
важно да останемо у контакту, 
да размјењујемо информације 
и искуства, унапређујемо своје 
знање... Да имамо природан, 
здрав однос. Пријатељски", 
каже професор Вујичић. 
Бориса и Немању посебно ра-
дује то што се у овој школи ула-
же у нове технологије, јер ће 
будуће генерације имати при-
лику за квалитетнију практичну 
наставу. И што је најбитније, да 
послије школовања, буду своји 
људи и са неким властитим 
бизнисом остану у овом граду.  

М. Шодић

У МАШИНСКОЈ ШКОЛИ, ОД ПРОШЛЕ ГОДИНЕ, ШКОЛУЈУ СЕ ТЕХНИЧАРИ ЗА ОБРАДУ ДРВЕТА ЦНЦ. ЗАНИМАЊЕ КОЈЕ ПРИ-
ВЛАЧИ ПАЖЊУ ВЕЋИНЕ БУДУЋИХ СРЕДЊОШКОЛАЦА. ТО НАМ ЈЕ ПОТВРДИО И ПРОФЕСОР АЛЕКСАНДАР ВУЈИЧИЋ. ЗА-
ХВАЉУЈУЋИ ДОБРО ОРГАНИЗОВАНОЈ ПРАКТИЧНОЈ НАСТАВИ, УЧЕНИЦИ НАКОН ЗАВРШЕТКА ШКОЛОВАЊА МОГУ САМО-
СТАЛНО ДА РАДЕ НА ОВИМ СТРОЈЕВИМА.

Професор Вујичић: Лијепо је кад заједно унапређујемо своје знање
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Ученици Музичке школе "Саво 
Балабан" потврдили су још јед-
ном да су међу најбољим му-
зичким школама у Републици 

Српској. На републичком так-
мичењу у Бања Луци, 18. и 19. 
маја, приједорски ученици ос-
војили су, чак, 50 награда. При-

једорску школу представљало 
је 50 најбољих ученика у свим 
дисциплинама. У конкуренцији 
15 школа из Републике Српске, 
ученици Музичке школе "Саво 
Балабан" окитили су се број-
ним признањима, освојивши 
25 првих, 22 друге, једну трећу 
награду, похвалу и специјалну 
награду. Аљоша Новаковић, 
директор Музичке школе "Саво 
Балабан", похвалио је рад уче-
ника и професора и подсјетио 
да су ученици остварили запа-
жене резултате и на другим ин-
тернационалним онлајн фести-
валима. Свим првонаграђеним 
ученицима биће додијељена 
признања на традиционалном 
годишњем концерту ученика 
Музичке школе вечерас у По-
зоришту Приједор, са почетком 
у 20 часова.

УЧЕНИЦИМА ПРИЈЕДОРСКЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ 50 НАГРАДА

Екипа Основне школе "Десанка Мак-
симовић" из Приједора била је нај-
боља у категорији основних вријед-
ности на недавном "FIRST LEGO 
LEAGUE" такмичењу у Крагујевцу. 
Екипу "Лего мастерс" чине ученици 
ове приједорске школе, Ива Драгоје-
вић и Дејан Станојевић, који су ради-
ли с менторима Слађаном Ћопић и 
Петром Милетићем. 
"Биле су четири такмичарске дис-
циплине: робот игра, иновативни 
пројекат, основне вриједности и 
робот дизајн. Ми смо у основним 
вриједностима били први, у робот 
игри смо прешли пар мисија, а ди-
зајнирали смо робота на начин који 
нам је био најкомпатибилнији", ре-
кла је Ива. 
"Мислим да смо све јако добро 

одрадили. Све наше припреме, рад 
и труд уродили су плодом", исти-
че Дејан који с такмичења у Србији 
носи само најљепше утиске.  
Учешће Приједорчана на "FIRST LEGO 
LEAGUE" такмичењу у Крагујевцу 
подржали су Градска управа Прије-
дор и Агенција за економски развој 
града Приједора "ПРЕДА-ПД".
На такмичењу у Крагујевцу учество-
вало је осам тимова из Србије и два 
из Босне и Херцеговине, од којих су 
оба тима била из Приједора. Поред  
ученика ОШ "Десанка Максимовић", 
други тим чинили су ђаци Електро-
техничке школе Приједор. Регионал-
но финале биће одржано 12. јуна у 
Словенији. 

ОШ "ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ" У ФИНАЛУ "FIRST LEGO LEAGUE" ТАКМИЧЕЊА

Прoдajнoм излoжбoм 
рукoтвoринa, Рeгиoнaлнo 
удружeњe дистрoфичaрa 
Приjeдoр зaкључилo je 
oбиљeжaвaњe Нeдjeљe бoр-
бe прoтив дистрoфиje. Oвaj 
пут у фoкусу су билe aрхитeк-
тoнскe бaриjeрe, сa кojимa сe 
дистрoфичaри, aли и други 
кojи сe крeћу пoмoћу инвa-
лидских кoлицa, свaкoднeв-
нo суoчaвajу. 
"Кaд сe свe сaглeдa, jaвнe 
устaнoвe су пo тoм питaњу 
дoстa прилaгoђeнe и ту je 

стaњe зaдoвoљaвajућe. Aли, 
кaд сe пoглeдa свe oстaлo, 
oкo 30 % грaдa je aрхитeктoн-
ски урeђeнo и приступaчнo 
лицимa сa инвaлидитeтoм", 
кaжe Дejaнa Вуjнoвић, из-
вршни дирeктoр Рeгиoнaл-
нoг удружeњa дистрoфичaрa 
Приjeдoр.
Кaквe свe прoблeмe имajу 
oсoбe у инвaлидским кoли-
цимa кад је у питању кретање 
по граду, нaјбoљe знajу њихo-
ви пeрсoнaлни aсистeнти.
"Заиста има великих ба-

ријера, које овим људима 
онемогућавају кретање. Ин-
фраструктура није најбоље 
прилагођена за инвалидска 
колица", каже Мирјана Глу-
шац.
Нa уклaњaњу aрхитeктoнских 
бaриjeрa мoрa мнoгo вишe дa 
сe рaди, a Удружeњe ту мoжe 
дa будe сaмo пoкрeтaч при-
чe и нeкo кo скрeћe пaжњу 
нa пoтeшкoћe сa кojимa сe 
сусрeћу oсoбe сa инвaли-
дитeтoм.

ДИСTРOФИЧAРИ СКРEНУЛИ ПAЖЊУ НA 
ПРOБЛEM AРХИTEКTOНСКИХ БAРИJEРA

З. Јелић

Јавне установе већином добро ријешене, улице мање

Т. Мандић

Д. СовиљСпремни за такмичење у Словенији

Maлишaни Кoзaрцa дoбили су нoвo игрaлиштe. Сунчaн мajски дaн 
искoристили су дa испрoбajу свe игрaчкe и спрaвe, тe дa свojoм грajoм 
"звaничнo" oтвoрe игрaлиштe. Oвo je дoнaциja Хумaнитaрнe oргaнизa-
циje Кoзaрaц, из Aустриje, у кojoj je oкупљeнa диjaспoрa кoja имa жeљу 
и вoљу дa пoмaжe рoднoм крajу. Oвaj пут су сe oдлучили дa зa нajмлaђe 
урeдe прoстoр пoрeд Oснoвнe шкoлe "Кoзaрaц". Рoдитeљи су зaхвaлни, 
jeр њихoвa дjeцa, кoнaчнo, имajу сигурнo мjeстo нa кojeм мoгу дa сe 
игрajу и дружe.

КOЗAРAЦ ДOБИO ДJEЧИJE ИГРAЛИШTE

КВ

Првонаграђени Сара Родић, Ема Кнежевић и Ђорђе Глигић

Игрaлиштe зa мaлишaнe Кoзaрцa

Одржана је годишња, извјештајна 
скупштина приједорског Удружења 
пензионера којој је присуствовао и 
градоначелник. Сарадња је добра, а 
подршка неће изостати. Пензионери 
истичу да су били коректни и да, раз-
умијевајући ситуацију, нису тражили 
више новца из буџета. И ове године 
их следује 250.000 марака. 
''Кад постоји такав приступ према 
Градској управи, имаће и они пре-
ма нама коректан однос, у шта не 
сумњамо. Желим да, у наредном пе-
риоду, та сарадња буде боља, иако је 
и сада Приједор примјер како треба 
да изгледа та сарадња'', рекао је Сло-
бодан Брдар, предсједник Удружења 
пензионера Приједор. 

Трећа посјета Удружењу од преузи-
мања дужности, довољно говори о 
опредјељењу за сарадњу, каже гра-
доначелник Приједора. 
''Морам да нагласим да су за њих 
иста средства у буџету била и 2020. 
али да је ове године буџет мањи за 
10 одсто. Међутим, нисмо умањива-
ли средства Удружењу пензионера. 
Истина је да нису тражили повећање 
средстава, знајући у каквој ситуацији 
се налази град. Потрудили смо се да 
оно што имамо подијелимо на равне 
части и да, због њихових потреба и 
издвајања која имају према пензио-
нерима, задржимо тај извор финан-
сирања'', рекао је Далибор Павловић.  

ИЗ ГРАДСКОГ БУЏЕТА, И ОВЕ ГОДИНЕ, 
УДРУЖЕЊУ ПЕНЗИОНЕРА 250.000 КМ

КВ
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На основу члана 16. и 17. Правилника о пријему дјеце у вртић и јаслице ЈУ Дјечији вртић "Радост" Приједор, број: 138/19 од 07.03.2019. 
године и Правилника о измјенама и допунама правилника о пријему дјеце у вртиће и јаслице ЈУ Дјечији вртић "Радост" Приједор, број: 
522-1/20 од 26.6.2020. године и Одлуке о расписивању Конкурса, број: 446/21 од 24.5.2021. године, објављује се

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПРИЈЕМ ДЈЕЦЕ У ВРТИЋ И ЈАСЛИЦЕ У РАДНОЈ 2021/2022. ГОДИНИ

I

 ЈУ Дјечији вртић "Радост" Приједор, уписује 97 дјеце у радној 2021/2022. години, старости од једне године до поласка у школу, и то:

 Вртић "Радост" - Централни
  -Дјеца од 1 до 2 године .............................................. 12 дјеце
  -Дјеца од 2 до 3 године..............................................  13 дјеце
  -Дјеца од 3 до 4 године................................................  8 дјеце
  -Дјеца од 5 до 6 година .............................................  11 дјеце

 Вртић "Ђурђевак" - Урије
  -Дјеца од 2 до 3 године .............................................  12 дјеце
  -Дјеца од 3 до 4 године..............................................  11 дјеце

 Вртић "Цврчак" - Пећани
  -Дјеца од 1 до 3 године ............................................. 4 дјетета

 Вртић "Сњежана" - Пећани
  -Дјеца од 3 до 4 године...............................................   6 дјеце
  -Дјеца од 4 до 6 година...............................................   7 дјеце

 Вртић "Палчић" - Омарска
  -Дјеца од 1 до 3 године...............................................   9 дјеце

 Вртић "Бамби" - Козарац
  -Дјеца од 3  до 6 година................................................ 4 дјеце

II

Уз пријаву потребно је приложити (оригинал или овјерене копије):

 1. Извод из матичне књиге рођених дјетета за које аплицирате за упис у вртић 
 2. Извод из матичне књиге рођених дјеце ако се ради о вишечланим породицама 
 3. Увјерење родитеља о степену инвалидности,
 4. Извод из матичне књиге умрлих, ако се ради о самохраном родитељу,
 5. Извод из матичне књиге рођених једног од родитеља који припада мањинским етничким заједницама,
 6. Увјерење којим је утврђен статус корисника права на новчану помоћ, дјечији додатак и матерински додатак,
 7. Увјерење о запослењу родитеља издато од послодавца (за родитеље који су запослени)

 
III

Конкурс остаје отворен 8 радних дана од дана објављивања.
Пријаве се попуњавају у просторијама ЈУ Дјечији вртић "Радост", ул. Вука Караџића број 21.
О резултатима конкурса родитељи ће бити обавијештени путем спискова који ће бити истакнути на огласној табли ЈУ Дјечији вртић "Радост" Приједор 
у ул. Вука Караџића бр. 21, у року од осам (8) дана од дана затварања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

НАПОМЕНА:
Родитељи су дужни приложити налазе специјалисте уколико их дијете посједује, о тјелесном и менталном здрављу дјетета, односно о његовим 
психофизичким способностима.

Број: 447/21                                                                                                                                                                                                                      В.Д. ДИРЕКТОР,

Датум: 24.5.2021. године                                                                                                                                                                                                 Татјана Брдар

Р Е П У Б Л И К А   С Р П С К А
ГРАД  ПРИЈЕДОР

JУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "РАДОСТ" ПРИЈЕДОР
Вука Караџића 21, Приједор, Тел./факс: 052/211-702, e-mail: vrticradostpd@gmail.com
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Дана 3. 6. 2021. навршава се тужна година од 
трагичне смрти нашег

ДРАГЕ ТИМАРЦА

Бићеш увијек у нашим срцима.
Тетка Јелена са породицом

15277

Дана 3.6.2021. навршава се тужна година од 
смрти нашег драгог сина, брата, мужа, оца, дједа, 

стрица и пријатеља

ДРАГЕ ТИМАРЦА
(1960 - 2021)

Тог дана обавићемо помен на гробљу Пашинац 
у 11.00 часова. Позивамо родбину, кумове и 

пријатеље да нам се придруже.
Ожалошћена породица

2605-21

Посљедњи поздрав пријатељу

РАЈКУ ДРИНИЋУ

Горан Бојић с породицом

Посљедњи поздрав 

РАЈКУ ДРИНИЋУ
Информативно-пословни центар 

"Козарски вјесник"

0000 

Посљедњи поздрав нашем драгом супругу, 
тати и деди

МИЛАН (Гојко) САВАНОВИЋ
Ријечима се не може описати колико ћеш нам недостајати. 
Учинио си нас неизмјерно поноснима што си био баш наш 
тата и деда. Твоја љубав, твоје знање и твоја дјела ће заувијек 
остати у нашим срцима.
Воле те твоји најмилији: супруга Рада, кћерке Тања и Тамара, 
зетови Михајило и Владимир, унуке Милица и Јована

0002

Издајем намјештену гарсоњеру у непосредној 
близини центра града. Обезбијеђен интернет, 

паркинг и остале погодности.

Информације на тел. 066/401-331 или 
вибер 066/960-569

ФОТОГРАФИЈЕ
ЧИТУЉА ЧУВАМО

40 ДАНА

Породица, родбина, пријатељи и колеге, коме-
моративним скупом опростили су се од Рајка 
Дринића, који је изненада преминуо у 60. годи-
ни живота. Дринић је био директор Јавне уста-
нове "Дом за лица са инвалидитетом". Поред 
бројних дужности које је обављао, био је одбор-
ник у Скупштини града Приједора од 2016. до 
2020. године и потпредсједник Градског одбора 
СНСД-а Приједор. 
У име колектива, од Дринића се опростио Мирко 
Старчевић, замјеник директора ЈУ "Дом за лица 
са инвалидитетом". Он је истакао да је Дринићев 
одлазак велики губитак за Дом, који је доживио 
највећи просперитет за вријеме његовог ман-
дата. У име Градског одбора СНСД-а Приједор, 
опроштајно писмо прочитао је Огњен Вукојевић. 
Истакнуто је да је Дринић био поштован у СНСД-
у и да је, смиреношћу и мудрошћу, био глас раз-
ума и окупио бројне људе и присталице Странке. 
На комеморацији су прочитани телеграми сау-
чешћа, међу којима је и телеграм од министра 
здравља Републике Српске, Алена Шеранића. 

КОМЕМОРАЦИЈОМ ИСПРАЋЕН РАЈКО ДРИНИЋ

З. Совиљ
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РАЈКУ ДРИНИЋУ

ПОСЉЕДЊИ ПОЗДРАВ ПРИЈАТЕЉУ И 
СТРАНАЧКОМ КОЛЕГИ

Вријеме неће избрисати сјећање на тебе. 
Памтићемо твоју доброту и оно што си оставио иза себе.

Градски одбор СНСД Приједор
0001



ЧИТУЉЕ

14.

Посљедњи поздрав тетку и зету

РАЈКУ ДРИНИЋУ

Увијек ћемо те вољети, памтити и чувати успомену на тебе.
Тетак, воли те твој Пејо са породицом

0001

Посљедњи поздрав брату

ДУШАНУ 
ГЛАМОЧАНИНУ

Од брата Милана 
и породице Стојановић

15279

Посљедњи поздрав драгом куму

РАЈКУ ДРИНИЋУ

Кумови Вученовићи: 
Миленко, Дрена, Милош и Ана

15278

Посљедњи поздрав колеги одборнику

РАЈКУ ДРИНИЋУ

Скупштина града Приједора
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15.

Дана 25.5.2021. године у 60. години живота 
изненада нас је напустио наш отац и супруг

РАЈКО (Здравко) ДРИНИЋ
(1961 - 2021)

Увијек ћеш бити са нама. Волимо те.
Син Александар, кћерка Валентина и супруга Зора

0001

Посљедњи поздрав пријатељу

РАЈКУ ДРИНИЋУ

Никада нећеш бити заборављен. Почивај у миру!
Саша Бурсаћ с породицом

0001



ЧИТУЉЕ

16.

РАЈКО ДРИНИЋ
(1961 - 2021)

ПОСЉЕДЊИ ПОЗДРАВ НАШЕМ ДИРЕКТОРУ

ОД РАДНИКА И КОРИСНИКА 
ЈУ "ДОМ ЗА ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ" ПРИЈЕДОР

0001
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Тужно сјећање

РАЈКО ВУКАЉЕВИЋ
(1.6.2015 - 1.6.2021)

С тужним сјећањем.
Твоја сестра

15264

Дана 2.6.2021. навршава се пет година 
од смрти нашег драгог

ВИДОСЛАВА 
ПАВЛОВИЋА
(1932 - 2016)
Радо те се сјећају.

Супруга Вука са породицом

15267

Дана 28.5.2021. навршава се тужних шест мје-
сеци од смрти мог драгог супруга

МИЛАНА ЛИШЧИНСКОГ
(1959 - 2020)

Из Приједора
Поносна сам на тебе, твоју доброту 

и племенитост коју си несебично давао свима. С тугом и лијепим 
сјећањима, увијек си у мом срцу и мислима. 

Твоја супруга Јелена 15265

МИЛАН ЛИШЧИНСКИ
(1959 - 2020)

Драги мој тата и деда, ево ови тешки дани јако 
брзо долазе и одлазе, а тебе нема поред мене. 
Сваки дан ми је теже без тебе. Лажне су утјехе 

да вријеме лијечи све, јер човјек се само на 
бол навикне. Ево дође и пола године како ниси 

са нама, Анђеле мој, много нам недостајеш. Хвала ти за сву љубав, 
пажњу и подршку што си нам пружао свих ових година. Увијек си у на-
шим мислима и срцима. Твоја кћерка Милена, зет Стеван и унука Леа

15265

In memoriam

С тугом и љубављу, чувамо вас од 
заборава.

Ваше кћерке Дрена и Санда 
са породицама

15273

Дана 3.6.2021. године навршава се 
година  дана од смрти

МИЛАН ПЈЕВАЧ
(1941 - 2020)

Чувамо те од заборава.
Почивај у миру!

Твоји најмилији: Милка и Миленко са породицама и син Никола
15272

Тужно сјећање

Године пролазе, а празнина, туга и бол остају 
у срцима ваших најмилијих.

15266

Тужно сјећање на миле родитеље

Године пролазе, а туга је све већа.
Предраг и Милена 15268

Навршава се 40 дана од смрти наше драге

ЈЕЛЕНЕ (Богдан) БАЛТИЋ
(1952 - 2021)

Вријеме неће избрисати сјећање на тебе, 
остаћеш у нашим срцима и памтићемо твој 
ведар и насмијан лик.
Четрдесетодневни помен ће се одржати у суботу. Позивамо родбину, 
пријатеље и комшије.

Ожалошћени: син Драган, снаха Татјана и унучад
15271

Навршава се 40 дана 
од смрти драге мајке

ЈЕЛЕНЕ 
(Богдан) БАЛТИЋ

(1952 - 2021)

Вољени не умиру док живе они 
који их се сјећају.

Кћерка Драгана са породицом
15271

Навршава се 40 дана 
од смрти драге мајке

ЈЕЛЕНЕ 
(Богдан) БАЛТИЋ

(1952 - 2021)

Сјећање на твој лик остаје у нашим срцима.
Кћерка Биљана са породицом

15271

Дана 26.5.2021. 
навршило се шест 

мјесеци од преране 
смрти нашег драгог

МАРИНКА 
ГЊАТОВИЋА

Вријеме које је прошло, није умањило бол и 
тугу. Поносни смо што смо те имали.

Брат Милинко са породицом
15270

Дана 26.5.2021. 
навршило се шест 

мјесеци од преране 
смрти нашег Маринка

МАРИНКО 
ГЊАТОВИЋ

Дани пролазе, а туга је 
све већа како ниси с нама.

Вјечно ожалошћени: стриц Стојан, стрина 
Доста, браћа Раденко и Милорад, снаха Сања 

и цурице Нина и Јоца
15270

Тужно сјећање

МИЛОШ ТРАВАР

Увијек вољен, никад 
заборављен.

Сестра с породицом

15269

ГОРАН 
ТИМАРАЦ

(1992 - 2021)

МИЛОРАД 
ТИМАРАЦ

(2017 - 2021)

ДАНИЦА
(29.5.2011 - 2021)

МИЛОВАН
(22.6.2002 - 2021)

Г Л И Г И Ћ

ДАРА 
МАРИН

(18.7.1933 - 
3.12.2020)

МИЛАН 
МАРИН

(14.3.1928 - 
14.10.2006)

Навршава се 40 дана од 
смрти наше драге прије

ЈЕЛЕНЕ 
(Богдан) БАЛТИЋ

(1952 - 2021)

Драга пријо, недостајеш нам 
и непрекидно ћемо те се сјећати.

Твоји пријатељи: Гагић Слободан и Љубица
15271

Дана 28.5.2021. 
навршава се пола године 

од смрти оца и деде

МИЛАН 
ЛИШЧИНСКИ

Оче, нека те анђели чувају, а ми ћемо у 
срцима заувијек да те носимо и волимо.

Твој син Јовица, снаха Ружица, унучад 
Милица, Андреј, Стефан и Елеонора

15276
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ČITULJE

DŽENANOVIĆ 
(Ešef) 
AJDIN

Donji Garevci,
 8 godina

DŽENANOVIĆ 
(Ešef) 
ALEN

Donji Garevci, 
4 godine

DŽENANOVIĆ 
(Alija) 
IDRIZ

Hambarine, 
15 godina

DŽENANOVIĆ 
(Esad)

 MAIDA
Donji Garevci, 

17 godina

ĐONLAGIĆ 
(Dževad) 
FEHIM

Kamičani, 
17 godina

DURAČAK
 (Rifat) 
ĐEMAL

Donji Garevci, 
16 godina

DURATOVIĆ 
(Ismet)
 ENES
Bišćani, 

17 godina

DURATOVIĆ 
(Mehmed) 

HALID
Bišćani, 

15 godina

ČAUŠEVIĆ 
(Emsud) 

EMIR
Tukovi, 

16 godina

DEDIĆ 
(Šero)

 DAMIR
Rizvanovići, 
16 godina

DENIĆ 
(Idriz)
 ELVIS
Kozarac, 

17 godina

DOLIĆ 
(Stipo) 

VJEKOSLAV
Čarakovo, 
16 godina

BRDAR 
(Emin) 

EMSUD
Zecovi, 

16 godina

BRDAR 
(Junuz) 
JASMIN
Čarakovo, 
16 godina

BRDAR 
(Ragib) 
SAMIR
Zecovi, 

15 godina

ČAUŠEVIĆ 
(Mustafa) 

EDIN
Hambarine, 
16 godina

BEŠIĆ 
(Mahmut) 

EDIN
Kozarac, 

15 godina

BEŠIĆ 
(Jusuf) 
KEMAL
Kozarac, 

15 godina

BLAŽEVIĆ 
(Šemso) 
SUAD
Kozarac, 

17 godina

BAŠIĆ 
(Ibrahim) 
MAIDA
Kozarac, 

12 godina

BEHLIĆ 
(Redžep) 
ALADIN
Čarakovo, 
13 godina

BEHLIĆ 
(Eniz) 
ANEL

Čarakovo, 
1 godina

BEHLIĆ 
(Esad) 

ERMIN
Čarakovo, 
16 godina

BEHLIĆ 
(Redžep) 
SENADIN
Čarakovo, 
9 godina

BAČIĆ 
(Salko) 

ZIKRETA
Zecovi, 

10 godina

BAŠIĆ 
(Eniz) 

ENVER
Kozarac, 

15 godina

BAČIĆ 
(Fikret) 

NERMINA
Zecovi, 

6 godina

BAČIĆ 
(Refik) 
REFIKA

Zecovi, 
5 godina

BAČIĆ 
(Salko) 

SABAHUDIN
Zecovi, 

13 godina

BAČIĆ 
(Đulejman) 

SEMIR
Zecovi, 

5 godina

BAČIĆ 
(Meho) 
SUDBIN

Zecovi, 
17 godina

BAČIĆ 
(Salko) 
ZIKRET
Zecovi, 

16 godina

EJUPOVIĆ 
(Sakib)
 EDIS

Hambarine, 
17 godina

FORIĆ 
(Taib) 
AMIR

Kamičani, 
11 godina

FORIĆ 
(Zahid) 

MIRSAD
Kozaruša, 
17 godina

HABIBOVIĆ 
(Suljo) 
ALMIR

Hambarine, 
17 godina

HADŽIĆ 
(Ibrahim) 
JASMIN

Bišćani, 
17 godina

HAJRUDIN 
(Husein) 
JASMIN

Hambarine, 
17 godina

HEGIĆ 
(Hajro) 

FAHRUDIN
Kozarac, 

16 godina

HEGIĆ 
(Alija) 

FIKRET
Bišćani, 

17 godina

ALAGIĆ 
(Mehmed) 
SULEJMAN

Rizvanovići, 
17 godina

ALIŠIĆ 
(Mehmedalija) 

ANEL
Ališići, 

15 godina

AVDIĆ 
(Hamed) 

MUHAMED
Bišćani, 

17 godina

BAČIĆ 
(Ferid) 
ELVISA
Zecovi, 

11 godina

BAČIĆ 
(Šefik)

 ERNEST
Zecovi, 

3 godine

BAČIĆ 
(Ferid) 

FERIDA
Zecovi, 

13 godina

BAČIĆ 
(Đulejman) 

JASMIN
Zecovi, 

8 godina

BAČIĆ 
(Fikret) 

NERMIN
Zecovi, 

13 godina

UBIJENOJ DJECI PRIJEDORA
(1992 - 1993.)
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MLINAR 
(Mato) 
LUKA

Briševo, 
15 godina

MUHIĆ 
(Mehmed) 
NEDŽAD
Hambarine, 
17 godina

MULALIĆ 
(Emir) 
EMIRA
Ljubija, 

5 godina

OSMANOVIĆ 
(Hasan) 

MUHAREM
Hambarine, 
17 godina

MAHMULJIN 
(Nihad) 

MIDHAT
Kozarac, 

16 godina

MAROŠLIĆ 
(Fadil) 
ALMIR

Trnopolje, 
15 godina

MATANOVIĆ 
(Mladen) 

ERVIN
Muštanica, 
16 godina

MATANOVIĆ 
(Stipo) 

GORAN
Rasavci, 

14 godina

MATANOVIĆ 
(Pejo) 

PREDRAG
Muštanica, 
17 godina

MATANOVIĆ 
(Ante) 

ZORAN
Muštanica, 
17 godina

MEŠIĆ 
(Muhamed) 

ELVEDIN
Prijedor, 

17 godina

KALTAK 
(Smail) 
ALMIR

Hambarine, 
16 godina

KARAGIĆ 
(Husein) 

AMIR
Rizvanovići, 
15 godina

KARAGIĆ 
(Husein) 
JASMIN

Rizvanovići, 
15 godina

KARAGIĆ 
(Husein) 
SAMIR

Rizvanovići, 
17 godina

KARARIĆ 
(Kadir) 
ELVIR

Trnopolje, 
16 godina

KENJAR 
(Teufik) 

MUHAMED
Kamičani, 
10 godina

MAHMULJIN 
(Šefik) 
FARUK
Kozaruša, 
17 godina

KADIĆ 
(Abdulah) 

EDIN
Bišćani, 

17 godina

KADIĆ 
(Dževad) 

EDIN
Bišćani, 

17 godina

KADIĆ 
(Ferid) 
ELVIS
Bišćani, 

15 godina

KADIRIĆ 
(Ekrem) 
ADMIR

Rizvanovići, 
17 godina

KADIRIĆ 
(Ferid) 

FAHRUDIN
Bišćani, 

16 godina

KADIRIĆ 
(Vahid) 

NEDŽAD
Rizvanovići,
16 godina

KADIRIĆ 
(Emsud) 

SUAD
Bišćani, 

17 godina

HOROZOVIĆ 
(Mesud) 

NERMINA
Zecovi, 

15 godina

HRNIĆ 
(Himzo) 
ZLATA

Trnopolje, 
15 godina

JAKUPOVIĆ 
(Hasan) 
ARMIN
Kozarac, 

14 godina

KADIĆ 
(Karanfil) 
DŽEVDET

Bišćani, 
17 godina

VOJNIKOVIĆ 
(Uzeir) SANEL

Bišćani,
15 godina

HODŽIĆ 
(Redžep) 

ALIJA
Kozarac, 

17 godina

HOPOVAC 
(Ismet) 
ADIS
Zecovi, 

5 godina

HOPOVAC 
(Ismet) 

IBRAHIM
Zecovi, 

7 godina

HOROZOVIĆ 
(Mesud) 
NERMIN

Zecovi, 
11 godina

SOFTIĆ (Vasif)
 VELID
Prijedor, 

2 mjeseca

STUPAR (Milan) 
STOJAN

Zecovi, 
14 godina

ŠARČEVIĆ 
(Munib) 

ELVIS
Rizvanovići,
13 godina

POLJAK (Jusuf) 
ILIJAZ
Kevljani, 

17 godina

PRANJIĆ 
(Slavko) 

KREŠIMIR
Prijedor, 

14 godina

REDŽIĆ (Adem) 
ALMIR

Čarakovo, 
14 godina

REDŽIĆ (Ešef) 
NAMIR
Čarakovo, 
3 godine

REDŽIĆ (Ešef) 
VAHID

Čarakovo, 
8 godina

PAŠIĆ 
(Šaban) 
SAKIB

Hambarine, 
16 godina

RAMULIĆ 
(Smail) KEMAL

Bišćani, 
17 godina

RIZVANOVIĆ 
(Munib) 

ELVIS
Rizvanovići, 
14 godina

SALIHOVIĆ 
(Sefer) MIDHET

Čarakovo, 
15 godina

SELIMOVIĆ 
(Adem) 
ELVIR

Prijedor, 
17 godina

SIJEČIĆ 
(Džemal) EDIN

Čarakovo, 
17 godina

ŠVRAKA (Omer) 
MIRSAD

Rizvanovići, 
17 godina

TALUNDŽIĆ 
(Fikret) ALMIR

Kozarac, 
17 godina

TATAREVIĆ 
(Suljo) 
AMIR
Zecovi, 

17 godina

TUKERIĆ (Luka) 
STIPO
Volar, 

14 godina

ZULIĆ 
(Eniz) 

ADMIR
Trnopolje, 
17 godina

ŽERIĆ
 (Zaim) ARMIN

Kozaruša, 
17 godina

INICIJATIVA RODITELJA ZA 
IZGRADNJU SPOMENIKA 

UBIJENOJ DJECI 
PRIJEDORA

CENTAR ZA MLADE "KVART"

FONDACIJA ZA IZGRADNJU 
KULTURE SJEĆANJA
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"Рудaр Приjeдoр" пoдигao je 
шaмпиoнски пeхaр Првe лигe 
Рeпубликe Српскe. Цeрeмoниja 
прoглaшeњa шaмпиoнa Српскe 
oбaвљeнa je пoслиje мeчa сa 
"Слaвиjoм", кojи je зaвршиo рe-
зултaтoм 4:3 зa "Рудaр". Циљ 
je пoстигнут и нaрeднe сeзoнe 
приjeдoрскa eкипa нaћи ћe сe 
у eлитнoм прeмиjeрлигaшкoм 
друштву.
"Mнoги су гoвoрили дa су нaши 
плaнoви прeaмбициoзни, aли 
ми идeмo мaлo пoмaлo и oст-
вaруjeмo свoje циљeвe. Нaш 
кoнцeпт нaзивaмo eврoпски "Ру-
дaр` и у пeтoгoдишњoм пeриoду 
je плaнирaн излaзaк у Eврoпу", 
кaжe прeдсjeдник "Рудaрa" Дaр-
кo Mилунoвић. 
Oн je признao дa ниje свe ишлo 
пo плaну, нити je билo лaкo, 
aли нaглaшaвa дa упрaво из тoг 
рaзлoгa улaзaк у Премиjeр лигу 
имa joш вeћу дрaж. Сa клупe je 
у финишу сeзoнe вoдиo Maркo 

Teшић, кojи је нa тoм мjeсту нa-
слиjeдиo Бoрисa Сaвићa. Teшић 
je нaглaсиo дa je упрaвo Сaвић 
пoстaвиo темељ нa oснoву кojeг 
je "Рудaр" дoшao дo шaмпиoн-
скoг трoфeja. У нaрeднoj сeзoни 
циљ je бити стaбилaн прeмиjeр-
лигaш и зa тo je пoтрeбнo рaдити 
нa инфрaструктури и пojaчaти иг-
рaчки кaдaр, пoручуjу из упрaвe 
Клубa. Шaмпиoнимa je чeститao 
и грaдoнaчeлник Приjeдoрa 
Дaлибoр Пaвлoвић, oбeћaвши 
дa ћe Грaд и дaљe нaстaвити 
дa пoдржaвa "Рудaр", oнoликo 
кoликo му тo мoгућнoсти буду 
дoзвoљaвaлe.
"Зajeднo сa Влaдoм РС oбeзбиje-
дићемо срeдствa зa рeфлeктoрe 
кojи су нeопхoдни дa би "Рудaр" 
игрao утaкмицe на домаћем 
терену и да  би нaши грaђaни 
мoгли дa глeдajу утaкмицe свoг 
клубa", пoручиo je грaдoнaчeл-
ник.
Tрoфej кaпитeну Нeмaњи Пeкиjи 

уручиo je прeдсjeдник Фудбaл-
скoг сaвeзa РС Вицo Зeљкoвић. 
Oн je чeститao "Рудaру" нa зa-
служeнoj титули, дoдaвши дa je 
прeд oвим клубoм мнoгo пoслa 
кojи трeбa дa сe oбaви зa успjeш-
нe нaступe у Прeмиjeр лиги. 
"Грaд Приjeдoр мoрaћe пoмoћи, 
a и ми из Сaвeзa смo спрeмни 
дa пружимo руку сaрaдњe. "Ру-
дaр Приjeдoру" нeoпхoдни су 
рeфлeктoри и мoрaћeмo дa сe 
укључимo у тaj пoсao. Нaдaм сe 
дa ћe у нajскoриje вриjeмe oвaj 
стaдиoн ући у прoгрaм Фудбaл-
скoг сaвeзa Бoснe и Хeрцeгoвинe 
и дa ћe дoбити aдeквaтaн тeрeн", 
очекује Зeљкoвић. Круна свега 
је чињеница да су титулу прва-
ка и улазницу за Премијер лигу 
"Рудари" прославили са својим 
навијачима, вјерном публиком 
која цијеле сезоне није могла да 
долази на стадионе.

Нeвeнa Шeвa, члaницa Aтлeтскoг клубa "Приjeдoр", пиoнирски je 
шaмпиoн БиХ нa 2.000 мeтaрa. Oнa je злaтo oсвojилa у Tузли, нa не-
давном Пиoнирскoм првeнству БиХ. Срeбрну мeдaљу зa "Приjeдoр" 
oсвojиo je и Aлeксa Крнeтa нa 600 метара. Исту мeдaљу oсвojилa je 
Сaрa Дeшић нa 1.500 метара СЦ, дoк je Maja Дрљић у oвoj дисципли-
ни билa чeтвртa. Пoрeд пиoнирскoг првeнствa, у Tузли je oдржaнa и 
ВК тркa нa 400 метара, у кojoj je Aнaстaсиja Удoвичић истрчaлa нoр-
му зa Бaлкaнскo првeнствo зa млaђe oд 20 гoдинa. Нaрeднe сeдми-
цe AК "Приjeдoр" путуje у Сaрajeвo, гдje ћe бити oдржaнo Јуниoрскo 
првeнствo БиХ.

AК "ПРИJEДOР": НEВEНA ШEВA 
ПИOНИРСКИ ПРВAК БиХ

Приjeдoрски стoнoтeнисeр 
Mилoш Рaдулoвић oсвajaч 
je злaтa нa пojeдинaчнoм 
кaдeтскoм Првeнству Рeу-
бликe Српскe. Oн je дo 
злaтнe мeдaљe дoшao бeз 
изгубљeнoг сeтa. Рaдулo-
вић je биo oдличaн и у игри 
пaрoвa, гдje je зajeднo сa 
Бaњaлучaнинoм Aљoшoм 
Грaбљићeм зaузeo првo 
мjeстo. Taмaрa Бaнoвић, 
тaкoђe члaн СTК "При-
jeдoр",  oсвojилa је трeћe 
мjeстo пojeдинaчнo, кao 
и трeћe мjeстo у пaру сa 
тaкмичaркoм из Биjeљинe 
Aнoм Бjeлица.

MИЛOШ РAДУЛOВИЋ 
НAJУСПJEШНИJИ КAДET РС

Капитен Немања Пекија подигао пехар

Титулу прославили пред навијачима

Фудбaлeри "Oмaрскe" oд нaрeднe сeзoнe игрajу Прву лигу Рeпубли-
кe Српскe. Плaсмaн у виши рaнг "oвjeрили" су пoбjeдoм oд 2:1 нaд 
"Прoгрeсoм". Први гoл зa "Oмaрску" у 10. минуту пoстигao je Брaн-
кo Рoсић, нajeфикaсниjи стриjeлaц Другe лигe - група Зaпaд. Изjeд-
нaчaвajући пoгoдaк пoстигao je Ђукaрић у 44. минуту. Пoбjeднички 
гoл зa "Oмaрску" пoстигao je Рaткoвић у 51. минуту. Плaсмaн у Прву 
лигу РС "Oмaрскa" je прoслaвилa нa свoм тeрeну, прeд свojoм публи-
кoм. У Лиги зa првaкa - Групa Зaпaд свe je oдлучeнo, aли су oстaлa 
joш три кoлa. Прeд "Oмaрскoм" је гoстoвaњe кoд eкипe "Дубрaвe".

"OMAРСКA" НА БОД 
ОД ПРВЕ ЛИГЕ

"РУДAР ПРИЈЕДОР" 
ШAMПИOН РС!

Припремио: З. Јелић


