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ДОМ ЗА СТАРИЈА ЛИЦА

ДРИНИЋ ПРИЈЕДОР

ГИМНАЗИЈА ИСПРАТИЛA СТОТУ 
ГЕНЕРАЦИЈУ МАТУРАНАТА!

ЊЕГОВОГ СЕЛА 
АМЕРИКА 
ЦИЈЕЛА!

АЦО КАРАНОВИЋ СЕ ВРАТИО У СВОДНУ

ПРИЈЕДОРСКА ГИМНАЗИЈА "СВЕТИ САВА" НЕДАВНО ЈЕ ИСПРАТИЛА СТОТУ ГЕНЕРАЦИЈУ МАТУРАНАТА. ШКО-
ЛУ ЈЕ ЗАВРШИЛО ЊИХ 58, ОД КОЈИХ ЈЕ СЕДАМ ВУКОВАЦА. РАДОВАЛИ СУ СЕ ЗАВРШЕТКУ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ, 
А ПОМАЛО И ТУГОВАЛИ ЗБОГ РАСТАНКА ОД ШКОЛСКИХ ДРУГОВА И ОМИЉЕНИХ ПРОФЕСОРА. ДА ЈЕ БИЛО 
ТЕШКО, БИЛО ЈЕ, АЛИ СЕ ТРУД И РАД УВИЈЕК ИСПЛАТЕ, КАЖУ ГИМНАЗИЈАЛЦИ

НАЂИН 
ЗЛАТНИ 
РОБОТ

Дарко Бањац, в. д. директора Бање "Мљечаница" 

ГРАДИМО НАЈСАВРЕМЕНИЈИ 
ЗДРАВСТВЕНО-ТУРИСТИЧКИ 
ЦЕНТАР У РЕГИОНУ 

МЕТАР
УЗ ПОДРШКУ ОЦА 
И ПРОФЕСОРА, 
МИРОСЛАВА ПОПОВИЋА, 
НАЂА ЈЕ ОСВОЈИЛА ПРВУ 
НАГРАДУ НА "КУПУ 
МЛАДИХ ИНОВАТОРА"
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У Приједору није почињен ге-
ноцид и то одувијек говоримо, 
каже Здравка Карлица, пред-
сједник градске Организације 
породица погинулих и заробље-
них бораца и несталих цивила. 
"Било је злочина, људи одго-
варају и заборавили смо више 
колико година су Приједорчани 
добили, а за прве жртве које су 
биле и то Срби, нико никад ни 
споменуо није, а камоли одгова-
рао, барем да знамо ко је то ура-
дио. Е сад бих вољела да видим 
кад нам кажу да смо геноцидни 
шта ми против њих можемо да 
урадимо ако овдје није био ге-
ноцид. Сад тражимо да се то 
мора прихватити и да можемо 
поднијети тужбу против њих", 
рекла је она.  

Додаје да јој је жао свих људи 
који су изгубили некога у рату. 
И она сама је, каже, то осјетила 
али није помислила да некога 
назове геноцидним. Нада се 
да ће се у Приједору наставити 
градити суживот. Стигла је реак-
ција и од Мирсада Дуратовића, 
предсједника Регионалног саве-

за удружења логораша. Он каже 
да је у Храгу побиједило право, 
а изгубила правда. Пресуде се, 
истиче, морају поштовати. Важ-
но је да је на ту причу стављена 
тачка, истакао је Дуратовић. 
Реаговао је из Хага и син Ратка 
Младића. Он каже да је путујући 
циркус завршио како је и почео. 

"Генерал није имао шансу за фер 
суђење. Честитам једној храброј 
жени, а то је судија Нијамбе која 
је изразила противљење. Тре-
бало је храбрости да се неко на 
овом мјесту супростави овом 
правном монструму, који је за 
30 година утрошио огромне 
ресурсе и учинио много лоших 

потеза према српском народу, 
прије свега и легитимисао агре-
сију према српском народу", по-
ручио је Дарко Младић. 
Пресуда генералу Ратку Мла-
дићу нема везе са правом и 
правдом, поручио је Милорад 
Додик, српски члан и предсједа-
вајући Предсједништва БиХ.
"Каква је то правда кад ову од-
луку негдје у угодним домови-
ма вјероватно са друштвом да 
буде још жешће када је слушају 
са слободе Насер Орић, Анте 
Готовина, Ејуп Ганић, Атиф Ду-
даковић и многи други који су 
починили злочине према Срби-
ма који су заштићени механиз-
мом међународне неправде то 
чине и гледају наравно из својих 
домова и кућа као слободни 
људи", рекао је Додик.  
Ратку Младићу потврђена је каз-
на доживотног затвора. Коначна, 
пресуда потврдила је ону прво-
степену изречену 2017. године. 
Младић је крив по десет тачака 
оптужнице међу којим је и она 
за геноцид у Сребреници. Суд 
је одбио све жалбе Младићеве 
одбране. Ухапшен је у мају 2011. 
године. Суђење је почело 2012., 
а окончано 2016. године. 

ТИМ ПОВОДОМ

МЛАДИЋУ ДОЖИВОТНИ ЗАТВОР, 
НИЈЕ ПОЧИЊЕН ГЕНОЦИД У ПРИЈЕДОРУ

Осма редовна сједница Скупшти-
не града Приједора биће одржа-
на у сриједу 16. јуна, а на днев-
ном реду ће се наћи 26 тачака.
Предсједник Скупштине града 
Мирсад Дуратовић потврдио је 
да ће одборници, као и на прет-
ходним засједањима прво бити 
упознати са тренутном епиде-
миолошком ситуацијом у граду. 
Одборници ће потом разматра-
ти приједлог Одлуке о покрићу 
дефицита за 2020. годину. На 
овом засједању приступиће се 
усвајању рјешења о разрјешењу 
и потом именовању вршилаца 
дужности начелника одјељења 
Градске управе Приједор. 
На дневном реду је и приједлог 
Одлуке о приступању изради 
Зонинг плана подручја посебне 

намјене изворишта "Тукови-Ма-
тарушко поље", као и приједлози 
Програма заједничке комуналне 
потрошње за 2021. годину и Ак-
ционог плана Омладинске поли-
тике Града Приједора 2018 -2022. 
године за период 2021 - 2022. го-
дине, те извјештаји о раду Аген-
ције за економски развој града 
Приједора "ПРЕДА-ПД" за 2019. 
као и за 2020. годину. 
Поред реферата из имовинско-
правне области, одборници ће 
разматрати и Извјештај о реа-
лизацији Ревидираног Плана 
капиталних инвестиција Града 
Приједора (2018 - 2020) за 2020. 
годину. Почетак сједнице заказан 
је за 10.00 часова.

ГУ Приједор

М. Шодић

У ПРИЈЕДОРУ НИЈЕ ПО-
ЧИЊЕН ГЕНОЦИД. НИЈЕ 
ПОЧИЊЕН НИ У ФОЧИ, 
КОТОР ВАРОШУ, КЉУЧУ, 
САНСКОМ МОСТУ И ВЛА-
СЕНИЦИ. ПРЕСУДИО ЈЕ 
ОВО У ДРУГОСТЕПЕНОЈ 
И КОНАЧНОЈ ПРЕСУДИ 
РАТКУ МЛАДИЋУ МЕХА-
НИЗАМ ЗА КРИВИЧНЕ 
СУДОВЕ У ХАГУ.

ОСМА РЕДОВНА СЈЕДНИЦА 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 16. ЈУНА

Код другара из ОШ "Бранко 
Ћопић" боравиће 47 дјеце 
са Космета. "Оно што морам 
заиста да кажем, кад сам се 
прихватила овог пројекта на 
Активу директора, заиста сам 
се забринула да ли ћемо у овој 
ситуацији успјети да смјести-
мо наше мале госте. Међутим, 
никад лакше нисмо смјетили 
дјецу", рекла је Сања Муњиза, 
директор ОШ "Бранко Ћопић". 
Центар "Сунце" биће домаћин 
за 25 дјеце и младих са потеш-
коћама у развоју, а биће смје-
штени у Хотелу "Приједор".
"Ми смо припремили за сва-
ки дан пригодан програм. 
Посебно морам да се захва-
лим Културно-умјетничком 
друштву "Козара" које ће бити 
домаћин, не само у смислу 

одмора, него и културно-
умјетничког програма. Ту дје-
цу и родитеље посебно радује 
то што ће моћи да слободно 
запјевају и да имају слободу 
мишљења и говора", рекла је 
Слађана Радаковић, директор 
Центра "Сунце".
Ове године у Републику Ср-
пску требало би да дође 579 
дјеце са Космета, а број про-
дица које желе да их угосте 
превазилази сва очекивања.
"Изузетно ми је драго да се 
јављају породице и да је ових 
дана можда и више породица 
него што је потребно да при-
хвате дјецу са КиМ. То само по-
казује колико је овај пројекат 
велик. Колико је спојио многе 
породице, градове, основне 
школе", рекао је Милорад Ар-

лов, предсједник Одбора за 
помоћ Србима на КиМ.
Приједору је шести пут до-
маћин овој дјеци. "Мислим 
да је ово једна лијепа прича, 
једна лијепа порука дјеци на 
КиМ да нису сами, да ће град 
Приједор и грађани пружати 
подршку и у наредним време-
нима. Тешка времена за читав 
српски народ, поготово за на-
род Ким и мислим да у овим 
тренуцима треба да помогне-
мо свим тим људима", рекао 
је Далибор Павловић, градо-
начелник Приједора. 
Град Приједор ће помоћи око 
финансирања смјештаја, пре-
воза, те свега што буде било 
неопходно гостима са Косме-
та.

ПРИЈЕДОР ПОНОВО ДОМАЋИН 
ДЈЕЦИ СА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ

З. Јелић

ДЈЕЦА СА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ И ОВЕ ГОДИНЕ ДОЛАЗЕ НА СЕД-
МОДНЕВНИ БОРАВАК У ПРИЈЕДОР, А ДОМАЋИНИ ЋЕ ИМ БИТИ 
ОШ "БРАНКО ЋОПИЋ" И ЦЕНТАР "СУНЦЕ". 
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Тог младог човјека, намјерно нећу да 
му поменем име, упознала сам прије 
неколико година. Образован, паме-
тан, насмијан. И одговоран, што ми се 
посебно допало, јер као какав велики 
сам брине о мајци. Јунак моје приче 
није се либио ниједног честитог посла 
и током школовања, па и касније кад 
је завршио факултет, радио је све и 
свашта. Да пристојно живи и прежи-
ви. 
И чекао своју шансу коју је на крају, 
Богу хвала, и дочекао. Нажалост, 
мањи здравствени проблем с гласом 
направио му је прилично проблема у 
животу. Хало ефект је био његов глас 
и ништа више, ни струка, ни знање, 
ни широк осмијех, ни брига за мајку. 
Већина, част ријетким, само је то при-
мјећивала. И приликом разговора за 
посао, и у свакодневним контактима 
овај млади човјек је преживљавао 
тужну причу  нашег оцвалог раз-
мишљања да сви морамо бити јед-
наки и да они "обојених крила", нису 
добродошли. 
На сву срећу, након једног „излета“ 
у медијски простор, за мог јунака из-
ненада су се отворила бројна врата.  
Добио је шансу коју заслужује, а уско-
ро ће и на операцију тих несрећних и 
ничим заслужених гласница.  "Нове", 
кад их добије, само ће му олакшати 
живот, мада ће он и даље бити исти, 
једноставан, скроман, вриједан, на-
смијан и одговоран. Можда ће неки 
и препознати о ком се ради, али то је 
мање важно у овој причи. 
Он и ја знамо ко је у питању и све на-
пријед речено је уз његову дозволу. А 
зашто??? Да бисмо заједно, он такав 
какав јесте и ја таква каква јесам, не-
савршена и  увијек помало другачија, 
заједно дочарали оно што увијек по-
тенцирамо, да међусобне различито-
сти треба прихватати и у њима  ужи-
вати. А не унапријед неког осуђивати, 
смијати се, правити шале на рачун 
нечијег проблема. Имамо ли право 
на то? Наравно да немамо, јер иза 
оних "савршених", "униформисаних" 
у  физичке, умне или било какве дру-
ге стандарде, неријетко стоје мали и 
искомплексирани ликови који подјед-
нако мрзе и јутро и вече, а посебно 
оне који се било каквом квалитетом 
разликују од њих. И оне који су на 
свој начин посебни и другачији и по 
правилу бољи од њих.Та ситна људ-
ска потреба да исмијемо све што не 
потпада под "универзалне" стандар-
де љепоте, мушкости, женствености, 
памети... тако није ништа друго до 
параван за властите неуспјехе, али и 
то да ничим привилеговани понекад 
добијамо више него што заслужујемо. 
А да при том не видимо оне којим 
треба дупло више труда да због неког 
физичког хендикепа, то што су мало 
дебљи, имају већи нос од траженог 
или неке друге сличне глупости, "стиг-
ну" оне којим је природа, пластика 
или шта већ била мало наклоњенија. 
И да не буде забуне, овдје није ријеч 
о сажаљењу, него о обичној људској 
глупости, тако карактеристичној за 
мале средине у којим се сви мање-ви-
ше познајемо и у којим "прстом" без-
образно  упиремо у оне другачије. И 
неријетко боље. 
Кад то спознамо онда ће и оним 
по "мјери" могуће бити лакше. Ако 
ништа друго, да се бар мало помире 
сами са собом. 

М. Згоњанин

СТАВ

ФОРА ЈЕ БИТИ 
ДРУГАЧИЈИ!

МЈЕШТАНИ НЕСТРПЉИВО 
ПИТАЈУ: КАД ЋЕ ПОТЕЋИ ВОДА?

Mjeштaни Грaдинe и Je-
лићкe, кaжу дa су  грaдњу 
oвoг вoдoвoдa инцирaли joш 
1999. гoдинe. Кaдa je нa чeлу 
Мjeснe зajeдницe биo Дрaгaн 
Toдoрoвић. Приje нeкoликo 
гoдинa пoчeли су и рaдoви, a 
пoстaвљeни су и шaхтoви ис-
прeд кућa. Нажалост, воде у 
њима, осим кишнице која се 
накупи, и даље нема.
"Кад смo крeнули сa рaдo-
вимa, ми смo сe рaдoвaли дa 
ћe тo ићи мaлo бржe. Meђу-
тим, вeћ су двиje гoдинe 
oткaд смo дoвeли и пoстa-
вили шaхтoвe, пoтписaли 
угoвoрe. И пoчeли сa рeдoв-
ним плaћaњeм. Али нeштo 
сe ту рaзвуклo, и вeћинa нас 
je oдустaлa и oд плaћaњa. И 
чeкaмо. Углaвнoм, чeкaмo 
нeкo oбjaшњeњe, дa нам 
кaжу штa сe дeшaвa, дoклe 

сe стиглo",  прича мјештанин 
Јелићке, Раденко Јелић.
Опрезни су, кажу, и кад су 
нови рокови за завршетак 
радова у питању.
"Стално слушамо то "биће, 
биће", а увијек неко мудро-
вање са том водом! Шахто-
ве поставише прије двије 
године, а воде нема. Рекли 
су да ће још прошле године 
да је пусте. Па ништа од тога. 
И нoн-стoп вoзи вoду. Вoзи 
љeти, вoзи зими. Дoклe тaкo, 
нe знaм. Платиo сaм вишe 
oд пoлa за прикључак, прeкo 
600 КМ. Дa сaм знao, нe би 
ни тo плaтиo", каже Ненад 
Поповић из Јелићке.  
Дa je снaбдиjeвaњe  вoдoм  
критичнo, пoкaзуje и чињe-
ницa дa вeћинa мjeштaнa 
oвoг крaja у љeтнoм пeриo-
ду мoрa цистeрнaмa и трaк-

тoримa ићи нa извoрe и вoду 
дoвoзити кућaма. Свe тo 
кoштa, трaжи рaд и вриjeмe, 
и тo пoд услoвoм дa имaтe 
сву пoтрeбну мeхaнизaциjу.
"Већина нас има цистeрнe, 
трaктoрe, пумпe. To су нaмa 
трoшкoви. Mи дoвлaчимo 
вoду, сипaмo у бaзeнe, и тaкo 
кoристимo. Бoгa ми, oнaj 
ко нeмa чим дoвући 1.000 
литaрa вoдe ћe плaтити oкo 
30 КМ. Нeћe никo jeфтиниje 
дoвући. Знaчи, кубик вoдe у 
Jeлићкoj сaд je 30 КМ! Па ви 
видите што нам је водовод 
потребан", каже Јелић.
Сеоски су ово крајеви, па су 
велике количине воде по-
требне и за стоку.
"Скоро сваки дан утoвaрај 
цистeрну, истoвaрај, преба-
цују воду и тако редом. Нaj-
вишe ми je рaди стoкe. Бунaр 

имaм зa нeкe свoje пoтрeбe. 
Aли зa стoку нeмa воде, че-
сто ни зими, а о љету да и не 
причам", додаје Ненад.
Рaдoвe извoди прeдузeћe 
"Хидрoкoп", a из приjедoрк-
се Грaдскe упрaве пoручуjу 
дa je пoлoжeнo вeћ 80% 
цjeвoвoдa, тe дa je изгрaђeнo 
75% прaтeћих oбjeкaтa, и 
дoдajу дa je рoк зa зaвр-
шeтaк рaдoвa дeцeмбaр oвe 
гoдинe. Билo би и бржe дa 
сe у свeму ниje исприjeчилa 
кoрoнa, кажу у надлежном 
одјељењу. 
"Извoђaч je трaжиo прoду-
жeњe рoкa дo 15. децем-
бра 2021. године, a првo-
битним угoвoром билo je 
прeдвиђeнo дa сe рaдoви 
зaвршe 15. августа oвe гo-
динe. И ми смo oдoбрили 
прoдужeњe. Фoрмирaли смo 
и нoви тим кojи прaти им-
племeнтaциjу oвoг прojeк-
тa. Нa нaшe инсистирaњe, 
a имaли смo прoмjeнe и у 
oдjeљeњимa у грaдскoj влa-
сти, дa сe тaj пoсao убрзa", 
рекао је вршилац дужности 
нaчeлникa Oдjeљeњa зa сao-
брaћaj, кoмунaлнe пoслoвe 
и зaштиту живoтнe срeдинe 
и имoвинскo-стaмбeнe пo-
слoвe, Драгослав Кабић.
Из нaдлeжнoг oдjeљeњa 
пoручили су дa je aкцeнaт 
стaвљeн нa oвaj прojeкaт, 
кaкo би сe пoсao убрaзo, a 
грaђaни oвoг диjeлa При-
jeдoрa штo приje риjeшили 
питaњe вoдoснaбдиjeвaња. 
Oни кojи чeкajу вoду  нaдajу 
сe дa ћe тaкo и бити. Вoдa 
им је пријеко пoтребнa, и 
кaкo кaжу, нe трaжe ништa зa 
џaба. 

ВОДОВОД "ЦРНО ВРЕЛО"

Шахтови двије године пред кућама, воде још нема

СТАНОВНИШТВО ПOДРУЧJA КOJE ТРEБA ДA OБУХВAТИ ВOДOВOДOД "ЦРНO 
ВРEЛO" И ДAЉE СE НAДAJУ ДA ЋE ДO КРAJA ГOДИНE ВOДA ДA ПOТEЧE. AЛИ, НE 
КРИJУ ДA JE СТРПЉEЊA СВE МAЊE, JEР OВAJ ВOДOВOД JE ПРИЧA КOJA ТРAJE 
ВИШE OД ДВAДEСEТ ГOДИНA.  

З. Јелић
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	 Наслов	 поставља	 питање,	 одговор	 знају	 у	 приједорском	
СДС-у!	Недавно	сам	прочитао	да	 	 је	Маја	Драгојевић-Стојић,	ува-
жена	повјереница	окрњеног	СДС-а	у	Приједору,	своје	сљедбенике	
на	једном	од	састанака	Мјесног	одбора	странке	питала	"да	ли	они	
знају	да	је	Караџић	ратни	злочинац"?	Лежерна	констатација	била	
је	одговор	на	питање	зашто	посланици	СДС	у	НС	РС	нису	гласали	
против	одузимања	повеље	Радовану	Караџићу.	
	 Нисам	изненађен	одговором,	управо	ми	то	и	личи	на	са-
дашњи	СДС,	 који	 се	 у	 име	 "политичке	будућности	 странке",	 тако	
лако	одриче	свог	бившег	лидера,	али	и	својих	људи.	Нисам	изне-
нађен,	 али	 сам	 згрожен	 чињеницом	 да	 ниједном	 и	 нигдје	 нису	
показали	било	 какву	бригу	 за	 човјека	 који	им	 је	 некад	био	 ум	и	
разум,	а	данас	само	ратни	злочинац.	Нисам	видио	да	 је	било	ко	
од	садашњих		"умних"	глава		које	сједе	у	Предсједништву	СДС-а	и	
ову	странку	воде	у	"сигурну"	европску	будућност,	макар	забринуто	
прокоментарисао	вапај	Радованове	кћерке	Соње,	након	што	јој	је	
отац	завршио	у	енглеском	казамату,	у	затвору	препуном	сексуал-
них	манијака	и	серијских	убица	од	којих	је	један	познат	по	надимку	
Јоркширски	трбосјек.	У	том	затвору,	препуном	нездравог	азбеста,	
Караџићу	је	све	ускраћено,	па	и	вјерска	права.	Очито	по	повјерени-
ци	приједорског	СДС-а,	која	је	лични	избор	Мирка	Шаровића,	која	
констатације	о	Краџићу	као	ратном	злочинцу,	попут	лекција	дијели	
чак	и	на	састанцима	мјесних	одбора	СДС-а,	то	не	смета,	јер	је	он	по	
њој	само	ратни	злочинац.	
	 Питам	чланове	СДС-а	на	челу	са	Мајом	Драгојевић-	Стојић,	
да	ли	 је	мој	предсједник	Милорад	Додик,	у	својству	српског	чла-
на	и	предсједавајућег	Предсједништва	БиХ		требао	да	пише	судији	
Агиусу		у	покушају	да	га	одговори	да	Караџића	не	шаље	на	острво,	
или	је	то	требао	урадити	предсједник,	европејац	СДС-а	Мирко	Ша-
ровић,	можда	чак	на	њену	иницијативу	и	иницијативу	осталих	чла-
нова	Предсједништва	СДС-а.	Из	те	европске	кафане,	која	себе	зове	
СДС,		једино	искрено	изузимам	Милована	Цицка	Бјелицу	који	не-
давно	рече	да	се	СДС	у	овом	случају	понаша	као	да	се	стиди	своје	
прошлости.	
	 Знам	 да	 ће	 	 ово	 моје	 писмо	 изазвати	 лавину	 реакција,	
првенствено	СДС-ових	послушника	које	је	Маја	изабрала	за	коор-
динаторе,	малих	ботова	који	само	чекају	миг	своје	шефице	да	ме	
нападну.	Нека,	ботови	раде	по	налогу,	а	када	им	узмете	збир	годи-
на	и	онога	што	су	постигли	у	свом	животу,	велика	је	и	кутија	шиби-
ца	да	све	то	напишу.	Бројаће	ми	црвена	крвна	зрнца,	блатити	моје	
пријатеље,	вјероватно	и	породицу,	измишљаће	приче	о	Шумском	
газдинству,	како	се	шума	немилице	сијече,	а	опет	не	пошумљава,	
али	нека...	Остављам	им	простор	да	од	срца	ураде	што	желе.	На	
моју	 срећу	не	мислим	као	повјереница	СДС-а,	и	немам	ни	 један	
разлог	да	се	стидим		прошлости		Републике	Српске,	за	разлику	од	
садашњих	вождова	СДС	који	вјеру	продају	за	вечеру.	
	 Само	 једно	могу	да	констатујем	–	СДС	 је	некада	био	по-
литичка	партија,	данас	је	то	политички	отпадак,	који	зарад	личних	
интереса	истинске	чланове	стављају	на	маргину,	а	нове	пулене	и	
марионете	подижу	на	трон.	
	 То	што	нападате	СНСД	и	све	људе	који	вам	стоје	на	путу	
није	 нимало	 чудно,	 само	да	 знате	 пљувати	 и	 лагати	 није	 добро!	
Имали	 сте	 ви	 још	 предсједника	 и	 повјереника	 који	 ништа	 друго	
нису	ни	знали	радити	и	питам	Вас	гдје	су	вам	сада?	Сјетите	се	оне	
народне	која	говори	‘’о	злу	радити,	а	добру	се	надати’’.	Како	вам	је	
преко	ноћи	одједном	ДНС	добар,	а	до	скоро	сте	писали	и	причали	
да	су	највеће	зло	града.
	 У	шта	сте	се	то	претворили	ви	из	СДС-а,	у	безидејну	трач	
странку	која	је	одавно	изгубила	компас.	Није	ни	чудо	што	пљујете	
по	нама,	када	не	поштујете	најистакнутије	чланове,	а	очекујете	да	
неко	поштује	вас.

С	поштовањем,

У	Приједору,	
дана	8.6.2021.	године.

ПРЕДСЈЕДНИК
ГрО	СНСД	ПРИЈЕДОР

Саша	БУРСАЋ,с.р.	

ЗА КОГА ЈЕ У 
ПРИЈЕДОРУ 

РАДОВАН 
КАРАЏИЋ 
НИКО И 

НИШТА?!

Представници	Града	Приједора	
и	 Рударског	 факултета	 Прије-
дор	 Универзитета	 у	 Бањалуци	
потписали	 су	 Меморандум	 о	
сарадњи	по	више	основа.	
"Град	се	обавезао	да	ће,	зајед-
но	 са	 Рударским	 факултетом,	
суфинансирати	 смјештај	 сту-
дената	који	нису	са	територије	
Приједора,	а	циљ	је	да	овај	фа-
култет	има	већи	број	студената.	
Рударски	факултет	се	обавезао	
да	ће	до	10.	октобра	ове	године	
израдити	 документ	 са	 описом	
локација	 минералних	 сирови-
на	 на	 територији	 града	 Прије-
дора,	њихове	употребљивости,	
степена	 истражености,	 еконо-
мичности	и	евентуалне	експло-
атације.	Документ	ће	садржити	
и	остале	релевантне	податке	о	
томе	које	се	све	сировине	нала-
зе	на	овом	подручју",	 рекао	 је	
градоначелник	 Далибор	 Пав-
ловић.		

Он	 је	 подсјетио	 да	 сарадња	
Града	и	овог	факултета	постоји	
већ	неколико	година	и	изразио	
задовољство	што	нова	 градска	
власт	наставља	ту	сарадњу.
Декан	 Владимир	 Малбашић	
рекао	 је	 да	 потписани	 мемо-
рандум	 добија	 на	 квалитети	
и	 чињеницом	 да	 се	 Рударски	
факултет	полако	укључује	у	ост-
варивање	неких	потреба	града.
"Учествоваћемо	 у	 изради	 до-
кумента	који	би	требало	да	да	
преглед	 свих	 минералних	 ре-
сурса	 и	 сировина	 на	 подручју	
приједорске	 регије,	 а	 које	 ће	
бити	интересантне	за	стварање	
нове	 вриједности.	 Свакако	 да	
овај	 меморандум	 Рударском	
факултету	 пружа	 одређену	 си-
гурност.	Смјештај	и	исхрана	ће	
бити	 обезбијеђени	 за	 студен-
те",	 подсјетио	 је	 Малбашић	
позивајући	 будуће	 студенте	 из	
БиХ	да	 упишу	Рударски	факул-

тет	у	Приједору,		јер	рударство,	
како	је	рекао,	има	будућност.
Виши	асистент	Љиљана	 Танко-
сић	рекла	је	да	је	Рударски	фа-
култет	 укључен	 у	 пројекат	 Ев-
ропске	уније	"Стварање	мреже	
рударских	паркова	и	музеја	на	
подручју	 јадранско-јонске	 ма-
крорегије".	
"Рударски	 факултет	 је	 једина	
установа	 у	 БиХ	 која	 је	 позвана	
да	 учествује	 у	 овако	 великом	
пројекту.	 Партнер	 у	 пројекту	
је	 РЖР	 ‘Љубија’.	 Добили	 смо		
потврду	 да	 ће	 Град	 помоћи	 у	
својим	 могућностима.	 Проје-
кат	носи	радни	назив	‘Рударска	
трансверзала	кроз	вријеме,	од	
римског	доба	до	данас",	рекла	
је	Танкосићева.
	 Она	 је	 подсјетила	 да	 је	 исто-
рија	рударства	на	овим	просто-
рима	стара	преко	двије	хиљаде	
година.	

СА ДЕЛЕГАЦИЈОМ "КАБЛЕКСА" 
О МОГУЋНОСТИМА 

ПРОШИРЕЊА ПРОИЗВОДЊЕ

У	 Приједору	 је	 боравила	 де-
легација	 словеначке	 фирме	
"Каблекс"	на	челу	са	предсјед-
ником	 Управе,	 Борисом	 Дебе-
лаком	 и	 директором	 "Каблек-
са	 БХ",	 Радованом	 Поповићем	
чије	сједиште	је	у	Александров-
цу	код	Лакташа.
Градоначелник	 Приједора,	 Да-
либор	 Павловић	 је	 изјавио	 да	
су	 поред	 обиласка	 погона	 у	
Индстријској	 зони	 "Целпак",	
вођени	 разговори	 у	 Градској	

управи	о	пословању	ове	слове-
начке	 фирме	 на	 подручју	 гра-
да,	која	тренутно	запошљва	46	
радника,	али	и	о	могућностима	
проширења	производње.
Било	је	ријечи	о	томе	шта	град	
може	 да	 понуди	 око	 проши-
рења	 сарадње,	 те	 је	истакнуто	
да	је	нова	Градска	управа	опре-
дијељена	 да	 олакша	 и	 убрза	
долазак	 сваког	 новог	 инвести-
тора.
Градоначелник	 је	 нагласио	 да	

је	у	Градској	управи	оформље-
на	радна	група	за	инвеститоре	
која	 од	 првог	 корака	 стоји	 на	
услузи	инвеститорима,	те	да	су	
врата	 града	 отворена	 и	 овом,	
тако	 и	 свим	 потенцијалним	 и	
будућим	инвеститорима
Словеначка	 компанија	 бави	 се	
производњом	 и	 продајом	 ка-
бловске	конфекције,	има	12	фа-
брика	у	више	земаља	свијета.

ГУ	Приједор

ГРАД И РУДАРСКИ ФАКУЛТЕТ 
СУФИНАНСИРАЋЕ СМЈЕШТАЈ СТУДЕНАТА

Д.	Совиљ
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У саопштењу Градског шта-
ба за ванредне ситуације 
наведено је да је епидеми-
олошка ситуација у Прије-
дору задовољавајућа. 
Тестирања се врше по 
захтјевима љекара поро-
дичне медицине из АРИ 
амбуланте.  Вакцинација 
грађана иде по плану сход-
но броју и врсти вакцина, 
али и категорији станов-

ништва којој су намијење-
не. 
Инспекцијски надзор и 
контроле полиције и кому-
налне полиције су редов-
ни. У приоритету су надзор 
рада свадбених салона и 
угоститељских објеката са 
музиком уживо на отворе-
ном простору.  
Штаб за ванредне ситу-
ације апелује на правна 

лица и грађане Приједора 
да се током свадбених и 
других славља придржа-
вају мјера прописаних од 
стране Републичког штаба 
за вандредне ситуације, 
како не би дошло до по-
већања броја заражених 
и пацијената у приједор-
ским здравственим уста-
новама.

У ПРИЈЕДОРУ ЗАДОВОЉАВАЈУЋА 
ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА

С обзиром да спадају у 
једну од најризичнијих 
група, најстарији ста-
новници Српске били су 
приоритет када је у пи-
тању вакцинација против 
вируса корона. Већина 
корисника приједорског 
Дома за старија лица већ 
је вакцинисана. Вакцину 
су, кажу, примили, ради 
своје, али и сигурности 
других.
"Ја сам одлучила да се 
вакцинишем у првој гру-
пи и прва сам се јавила, 
и никаквих проблема ни-
сам имала", рекла је Зора 
Кукољ, корисник Дома за 
страија лица. 
Радници ове установе 
истичу да неких већих 
компликација није било 
када је ријеч о вакцина-
цији, те да ће ускоро моћи 
да се врате нормалним 

активностима.
"Корисници, што се тиче 
и прве и друге дозе, нису 
имали никакве симптоме 
ни контраидикације, све 
је прошло у реду. Већина 
корисника се одлучила 
за вакцину "Спутњик В", 
с тим да је задња група 
која је вакцинисана прије 
неколико дана, прилима 
кинеску вакцину", рекла 
је Сабина Тенић, руково-
дилац Одјељења социјал-
не заштите и његе корис-
ника. 
У посљедњих годину 
дана, нико од корисни-
ка Дома за старија лица 
није био заражен. Све то 
захваљујући дисциплини 
запослених, али и самих 
корисника. 
"С тим да су мјере мало 
попустиле, наши корис-
ници да излазе напоље, 

моћи ће се индивидуално 
и у град и на излет, тако да 
нам та вакцинација пуно 
значи. Сугурнији смо. Вак-
цинисани су и корисници 
и радници, тако да има-
мо сигурну ситуцију што 
се тиче ковида. У задњих 
годину дана смо имали 
велике проблеме да за-
штитимо раднике и ко-
риснике и успјели смо"’, 
рекао је Бојан Бецнер, 
директор Дома за старија 
лица. 
Овој установи недавно су 
испоручени хигијенски 
пакети у вриједности око 
67.000 КМ, које је обез-
бједила Влада Републике 
Српске и Министарство 
здравља и социјалне за-
штите. Дом за старија 
лица тренутно броји око 
150 корисника.

НАСТАВИТИ БРИГУ О ЛИЦИМА СА 
ПРОБЛЕМИМА У МЕНТАЛНОМ ЗДРАВЉУ 

И НАКОН ОТПУСТА ИЗ БОЛНИЦЕ
Представници Министар-
ства здравља и социјалне 
заштите Републике Српске 
и Асоцијације "Икс ипси-
лон" одржали су у При-
једору састанак са пред-
ставницима локалних 
здравствених установа. 
Разговарали су о начину 
отпуста из болница лица 
са проблемима у ментал-
ном здрављу. 
Стручњаци кажу да је нај-
боље рјешење да се оно 
што се у здравственим 
установама радило са па-
цијентима који су ментал-
но недовољно развијени, 
на неки начин настави 
радити и након што се от-
пусте из болнице. Укључи-
вање у заједницу и њена 
даља помоћ таквим лици-
ма, веома је важна.
"Оно што смо примје-
тили да се дешава да се 
пацијент при отпусту из 
болнице, ако не постоји 
добро организован при-
хват у локалној заједни-
ци, да долази до губљења 
пацијента из система у 
смислу да престаје бити 
пружена брига о пацијен-
ту", рекла је Ениса Мешић, 
лидер пројекта "Ментал-
но здравље у БиХ".
Све ово регулисано је и 
Правилником који је дио 
Закона о заштити ментал-
ног здравља. 
"Кординација отпуста се 
односи на то да неко када 

долази у болницу, већ у 
току прве недјеље се по-
кушава направити план 
да се види које су његове 
потребе у које треба да се 
укључује активно лице, а 
не само пасивно. Не мо-
жемо рећи да ће болнице 
икада бити затворене, оне 
имају своју улогу, али да 
се оно што се започне у 
болницама настави ради-
ти у заједници", истакао 
је психијатар Горан Ра-
четовић, начелник Цент-
ра за заштиту менталног 
здравља у Приједору. 
Ова прича је дио пројек-
та "Ментално здравље у 
БиХ" које спроводи Асо-
цијација "Икс ипсилон" 
са ентитетским министра-
ствима здравља уз подр-
шку Владе Швајцарске.
"Да информишемо пред-

ставнике установа со-
цијалне и здравствене 
заштите овдје у Прије-
дору о новим законским 
рјешењима која имају за 
циљ унапређење услу-
га менталног здравља и 
омогућавање бржег опо-
равка", рекла је Бранка 
Сладојевић, начелник 
Одјељења за породичну 
и дјечију заштиту у Ресору 
за социјалну заштиту.
Састанак у Приједору је-
дан је од шест који се, на 
ову тему, организују у Ре-
публици Српској. Прису-
ствовали су представни-
ци приједорске болнице, 
регионалних центара за 
социјални рад и локал-
ног Центра за ментално 
здравље. 

У ДОМУ ЗА СТАРИЈА ЛИЦА ВАКЦИНИСАНО 
ОКО 70 ОДСТО КОРИСНИКА

Редакција

В. Нишевић

ПРОЦЕС ВАКЦИНАЦИЈЕ УСПЈЕШНО СЕ СПРОВОДИ И У ДОМУ ЗА 
СТАРИЈА ЛИЦА ПРИЈЕДОР. ОКО 70 ОДСТО КОРИСНИКА ДОСАД ЈЕ 
ВАКЦИНИСАНО У ОВОЈ УСТАНОВИ.

В. Нишевић

"Ја сам као студент на Ви-
сокој медицинској школи 
први пут дала крв. Након 
тога, некако се наставила 
та традиција. Доласком у 
Центар за социјални рад, 
срела сам колеге који су 
редовни даваоци крви. 
Ми се спонтано органи-
зујемо и већ неколико 
година смо редовни да-
ваоци крви", каже Бранка 
Јандрић Вуковић, запо-
слена у Центру.  
Њен колега Борис Стојан-
чић истиче да на овај 
начин желе да пробуде 

свијест код наших суг-
рађана, како би добро-
вољно даривање крви 
било што чешће и масов-
није. Истог је мишљења 
и Милан Кусоњић, који је 
такође запослен у Центру. 
Истиче да се лијепо осјећа 
сваки пут када дарује крв, 
јер зна да ће то некоме 
помоћи. 
Радници Центра за Со-
цијални рад кажу да не 
смијемо заборавити хума-
ност и да наше мало неко-
ме може спасити живот. У 
Трансфузиолошкој служби 

наглашавају да је панде-
мија и у овом сегменту 
пореметила уобичајене 
токове. 
Уколико желите, крв мо-
жете даривати сваким 
радним даном од 7.00 
до 15.00 часова, у Транс-
фузиолошкој служби, у 
Болници "Др Младен 
Стојановић".  Крв могу да-
ривати особе између 18 и 
65 година, а услов је да сте 
здрави и да не примате 
било какву терапију. 

 РАДНИЦИ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ 
РАД ДАРИВАЛИ КРВ

З. Совиљ 

СА ЖЕЉОМ ДА ПОМОГНУ ДРУГИМА, РАДНИЦИ ЦЕНТРА ЗА СО-
ЦИЈАЛНИ РАД ОДЛУЧИЛИ СУ ДА ПРВИ ПУТ ОРГАНИЗОВАНО ДА-
РУЈУ КРВ. ОВИМ ХУМАНИМ ГЕСТОМ, ДРАГОЦЈЕНУ ТЕЧНОСТ ЗА ПО-
ТРЕБЕ ПРИЈЕДОРСКЕ БОЛНИЦЕ ДАЛО ЈЕ 12 ЗАПОСЛЕНИХ У ЦЕНТРУ. 
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ТИМ ПОВОДОМ / ИНТЕРВЈУ

НАЂИН ЗЛАТНИ РОБОТ
Иновације су је заинтересо-
вале још у основној школи, а 
ова награда јој је мотивација 
да у наставку школовања 
буде још боља. 
"Моја иновација је покрет-
ни робот који служи за из-
виђање терена који су тре-
нутно људима недоступни 
у ситуацијама туристичке 
активности, пожара, великог 
дима... Он је ту да извиди си-
туацију, а тек онда да људи 
долазе на терен. Управља 
се помоћу џојстика и такође 
има камеру и помоћу теле-
фона можемо уживо гледати 
куда се он креће. Дошли смо 
на идеју да помогнемо људи-
ма у одређеним ситуацијама 
када им приступ неком тере-
ну није доступан", појаснила 
је Нађа. 
Све јој је било много лакше, 
јер ментор јој је био њен 
отац, иначе професор у Елек-
тротехничкој школи. Њему је 
на овом такмичењу и "Ино-

сту младих" у Бањој Луци 
додијељена награда за нај-
бољег ментора.  
"Као отац, али и као профе-
сор сам поносан. Одушевљен 
сам. Радио сам доста у прак-
си, тако да сам своја искуства 
пренио ученицима и резул-
татису ту", каже Мирослав 
Поповић, професор у Елек-
тротехничкој школи.
Нађа је одличан примјер 
осталим ученицима. Има, и 
имаће велику подршку упра-
ве ове школе у будућем раду. 
"Због пандемије велики не-
достатак је био управо не-
могућност рада секција, али 
отац и кћерка су ипак могли 
да раде заједно и ово је њи-
хов резултат", рекао је Дра-
гоја Мијић, директор Елек-
тротехничке школе. 
На такмичењу "Куп младих 
иноватора" учествовало је 59 
такмичара из 11 држава.

Приједорска Гимназија "Све-
ти Сава" недавно је испратила 
стоту генерацију матураната. 
Школу је завршило њих 58, од 
којих је седам вуковаца. За уче-
ника генерације проглашена је 
Анамарија Марин. Радовали 
су се завршетку средње шко-
ле, а помало и туговали због 
растанка од школских другова 
и омиљених професора. Да 
је било тешко, било је, али се 
труд и рад увијек исплате, кажу 
гимназијалци.
"За мене је велика част што 
сам била дио 100. генерације 
Гимназије. Завршила сам шко-
лу као вуковац. Захваљујем се 

професорима и управи Школе, 
јер су нам организовали сјајну 
свечаност на отвореном и до-
дјелу диплома. За Гимназију 
сам се одлучила по завршетку 
основне школе зато што пружа 
квалитетно образовање свим 
ученицима, учи вас неким пра-
вим вриједностима", рекла је 
Хелена Милојица. 
Приједорска Гимназија 
мијењала је име кроз историју. 
Од Реалне, Ниже, Есад Миџић 
до садашњег имена Свети 
Сава. Ову средњу школу завр-
шили су многи приједорски 
интелектуалци и увијек је ва-
жила за расадник знања.

"Гимназија је, по мом 
мишљењу, и даље расадник 
знања, школа која најбоље 
припрема ученике за даљи 
наставак школовања, али при-
према их и за живот. Често во-
лим рећи: ‘Дјецо, не припре-
мам вас животу какав желите 
него какав вас чека.’ Мислим 
да управо Гимназија припре-
ма ученике за живот какав их 
чека, не само у образовном, 
него и васпитном, културолош-
ком, комуникативном и сваком 
другом смислу", рекао је Саша 
Комшић, професор физике. 
Гимназија ће у школској 
2021/22. години да упише по 

два одјељења у Општи и Друш-
твено-језички смјер. Први 
уписни рок је 14. и 15. јуна, а 
други од 21. до 23. јуна. Проте-
клих година, резултати уписа 
нису били охрабрујући.
"Нажалост, задњих година се 
не радујемо упису. Општи је 
тренд да сви одлазе у струч-
не школе, а оно што Гимна-
зија нуди - знање - у данашње 
вријеме није на цијени. Оче-
кујемо већу подршку ресорног 
министарства и Градске упра-
ве. Мора се имати више раз-
умијевања и за гимназије, не 
само за стручне школе", рекао 
је директор Гимназије "Свети 

Сава" Вељко Јањетовић.
У Школи се поносе својим уче-
ницима, као и стогодишњицом 
ове средње школе. Због панде-
мије вируса корона, јубиларни 
рођендан није прослављен 20. 
децембра 2020. како је то било 
планирано, али у Гимназији 
намјеравају бар симболично 
да га обиљеже до краја годи-
не. Сада им је приоритет обно-
ва горњег спрата са шест учи-
оница, који је оштећен током 
земљотреса. Надају се да ће 
тај посао бити завршен током 
распуста, да би у септембру 
могли да раде пуним капаци-
тетом. 

ГИМНАЗИЈА ИСПРАТИЛА СТОТУ ГЕНЕРАЦИЈУ МАТУРАНАТА

Д. Совиљ

ДА СЕ РАД И ТРУД ИСПЛАТЕ, ДОКАЗАЛА ЈЕ НАЂА ПОПОВИЋ, УЧЕНИК ПРВОГ 
РАЗРЕДА ПРИЈЕДОРСКЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, КОЈА ЈЕ НА ТАКМИЧЕЊУ 
"КУП МЛАДИХ ИНОВАТОРА" У БЕОГРАДУ ОСВОЈИЛА ЗЛАТНУ МЕДАЉУ. 

В. Нишевић

ФОТО "МЕТРО"
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ДАРКО БАЊАЦ, ВРШИЛАЦ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА БАЊЕ "МЉЕЧАНИЦА" 

ИЗГРАДЊА ЗДРАВСТВЕНО-ТУРИСТИЧКОГ ЦЕНТРА "МЉЕЧАНИЦА", МНОГО ЋЕ ЗНАЧИТИ НЕ 
САМО ЗА КОЗАРСКУ ДУБИЦУ И ПРИЈЕДОРСКУ РЕГИЈУ, НЕГО И ЗА РЕПУБЛИКУ СРПСКУ И БОСНУ 
И ХЕРЦЕГОВИНУ ЈЕР КАДА СЕ ИЗГРАДИ, "МЉЕЧАНИЦА" ЋЕ БИТИ НАЈСАВРЕМЕНИЈИ ЗДРАВ-
СТВЕНО-ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР У БИХ.  "МЉЕЧАНИЦА" ЋЕ У НАРЕДНЕ ТРИ И ПО ГОДИНЕ ЗА-
ПОСЛИТИ НОВИХ 100 РАДНИКА, ТАКО ДА ЈЕ ЗНАЧАЈ ВИШЕСТРУК ЗА ЧИТАВ ОВАЈ КРАЈ. ГЛЕ-
ДАЈУЋИ И ЗДРАВСТВЕНО И ТУРИСТИЧКИ, А НАРАВНО И ЕКОНОМСКИ, КАЖЕ ЗА "КОЗАРСКИ 
ВЈЕСНИК", ДАРКО БАЊАЦ, ВРШИЛАЦ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА БАЊЕ "МЉЕЧАНИЦА".

М. Шодић 

www.kozarski.com

● Шта ће то значити за пацијен-
те, а шта за здравствене радни-
ке? 
- Влада Републике Српске за те 
намјене у наредне три и по го-
дине издвојиће 32 милиона КМ. 
У овој години то је пет милиона 
КМ, а ријеч је о цјелинама које 
се тичу полуинтензивне његе за 
непокретне и полупокретне па-
цијенте, дијагностичког центра 
и осталог. То је јако значајно за 
пацијенте, Специјална болница 
"Мљечаница"  ће довести свој 
дијагностички центар на нај-
већи могући ниво и пружаће 
своје услуге пацијентима преко 
најсавременијих медицинских 
апарата посљедње генерације 
у тој области који се могу наба-
вити на тржишту. Од терапије, 
до дијагностике и свега онога 
што се подразумијева под лије-
чењем пацијената, поред љеко-
вите воде у "Мљечаници". Овај 
пројекат значи много и за овај 
крај, ово је једно од највећих 
улагања, могу слободно рећи, у 
Козарској Дубици у посљедњих 
35 година, међу највећим у при-
једорској регији. 
● Шта је у плану да се гради на 
овом мјесту? 
- Имамо двије фазе изградње. 
Прва фаза је здравствена, а 
друга туристичка. Што се тиче 
здравственог дијела ми смо је-
дан дио радова већ завршили, 
а то је реконструкција и ренови-
рање комплет постојећих обје-
ката, а то је Централна болни-
ца, реновиране су ординације, 
ресторан, кухиња... Реновирали 
смо салу електро-терапије, ки-
нези салу, салу за ултразвук. У 
оквиру енергентске ефикасно-
сти промјенили смо сву стола-
рију у вриједности од 157.000 
КМ, захваљујући потпредсјед-
нику Владе РС, Сребренки Голић 
и Министарству урбанизма РС. 
У реновирање постојећих капа-
цитета у "Мљечаници" досад је 
уложено око 600.000 КМ. Камен 
темељац је положен за прву 
зграду у оквиру тог здравстве-
ног дијела, а ријеч је о згради 
полуинтензивне његе, као што 
сам рекао, за непокретне и по-
лупокретне пацијенте. Све собе 
ће бити двокреветне са купати-
лом и опремљене најсавреме-
нијим лежајевима, а тај објекат 
ће имати властиту кинези салу, 
односно ти пацијети ће има-
ти максималну његу. Други је 
објекат дијагностичког центра, 
завршен је тендер за набавку 
најновијих дијагностичких апа-
рата и могу слободно да кажем 
да је ријеч о  апаратима - три 
де ЦТ, РТГ, ултразвук посљедње 
генерације. Такав један ЦТ по-
стоји само у Минхену, а други 
ће постојати и у "Мљечаници". 
То све довољно говори. Када 

дијагностички центар буде завр-
шен, а циљ нам је да 1. јануара 
2022. године почне са радом, то 
ће бити најсавременији дијаг-
ностички центар на Балкану. 
Трећа цјелина коју градимо је 
у потпуности нови хидро блок, 
то је иначе срце "Мљечанице", 
али овог пута, поред нових, сав-
ремених базена имаћемо два 
базена за лијечење полупокрет-
них пацијената и један базен 
дупло већег капацитета од оног 
који сада "Мљечаница" има за 
лијечење покретних пацијената. 
Али оно што је новина, имаћемо 
и хипербаричне коморе, значи 
идемо у правцу хипербаричне 
медицине имаћемо једну осмо-
мјесну хипербаричну комору и 
двије једномјесне, значи у исто 
вријеме ми ћемо моћи пружити 
услугу хипербаричне медицине 
за 10 пацијената. Ви знате да 
је чекање за хипербаричне ко-

море око 14 мјесеци у РС, ми-
слим да ће "Мљечаница" бити 
највећи хипербарични центар 
у РС и БиХ. Даћемо свој допри-
нос да пацијенти и грађани РС 
и БиХ и регије могу да користе 
услуге хипербаричне медицине 
и самим тим да убрзају своје 
лијечење. 
● У "Мљечаници" је отворена и 
најсавременија лабораторија. 
Шта то значи за пацијенте? 
-  Лабораторију смо у потпуно-
сти завршили, она је стављена у 
функцију. Наша лабораторија ће 
радити од 7.30 до 19.30 часова 
радним данима и суботом од 
8.00 до 14.30 часова. Хиперба-
ричне коморе би требале поче-
ти са радом средином наредне 
године, ако сте буде текло по 
плану. Отприлике за годину - го-
дину и два мјесеца ми ћемо за-
окружити тај здравствени дио и 
наши пацијенти ће имати адек-
ватну здравствену услугу. Када 
је о лабораторији ријеч, она је 
опремљена најсавременијим 

имунолошким, хематолошким, 
биохемијским апаратима... При-
мјера ради, хематолошки апа-
рат може вршити анализу крвне 
слике само из једне капи крви. 
У функцији је и лампа за откри-
вање вена, што је јако битно код 
онколошких пацијената прили-
ком узимања крви за анализу. 
Наша лабораторија је међу три 
најсавременије у РС, што се 
тиче опремљености и стручних 
кадрова. 
● План је да "Мљечаница" по-
стане и нови туристички центар 
Српске. Да нам кажете нешто 
више о томе? 
-  Када је ријеч о туристичком 
дијелу, планирана је изградња 
најсавременијег хотела са 150 
лежајева, у чијем саставу ће се 
налазити базени у приземљу и 
вањски олимпијски базен, а на 
трећем спрату ће бити базени 
са спа-центром, са осам сауна, 

укључујући ледену сауну и 12 
мјеста за масажу, тепидаријум 
и све оно што је потребно у 
оквиру једног хотела са пет звје-
здица. Ту се подразумијевају и 
спортска дворана са 300 мјеста, 
фудбалски стадион, спортски 
терени... Свих 15 бунгалова ће 
у потпуности бити порушено и 
изграђени нови. Десет ће бити 
четворокреветни, а пет двокре-
ветни, а собе се могу преуреди-
ти и у једнокреветне. Градиће 
се умјетна језера и трим стазе. 
Нови комплекс ће се градити 
од најсавременијих материјала, 
којим се тренутно граде бол-
нице у Швајцарској, ријеч је о 
изотекс материјалу који има 
огромну енергетску ефикасност 
и звучну изолацију. Када то све 
завршимо, а надамо се да ће то 
бити крајем 2024. и почетком 
2025. године, заокружићемо из-
градњу Здравствено-туристич-
ког центра "Мљечаница". 
● Да ли располажете са довољ-
ним бројем стручног кадра? 

-  Располажемо са довољним 
бројем стручног кадра. У нашој 
лабораторији раде виши лабо-
ранти, лаборанти, шеф лабо-
раторије је човјек за 35 година 
радног стажа. Што се тиче на-
ших доктора имамо шест спе-
цијалиста физикалне медицине, 
два доктора која су код нас на 
специјализацији, а два доктора 
се тренутно налазе на субспе-
цијализацији за хипербаричну 
медицину на Медицинском 
факултету у Крагујевцу, јер тај 
факултет је лидер када је ријеч 
о хипербаричној медицини 
који је повезан са Београдом 
и тамошњим хипербаричним 
центром. Очекујемо да субспе-
цијализацију наша два доктора 
заврше до почетка рада наших 
хипербаричних комора. Када 
је положен камен темељац за 
нови комплекс потписали смо 
два споразума, један са Меди-

цинским факултетом у Бањој 
Луци, јако значајан споразум за 
истраживање воде у Мљечани-
ци која је љековита и покуша-
вамо да ту воду кроз одређене 
технолошке припреме и анали-
зе флаширамо, што је јако зна-
чајно. Потписали смо споразум 
и са Медицинским факултетом 
у Крагујевцу који ће пружи-
ти сву потребну помоћ када је 
ријеч о хипербаричној меди-
цини и осталим здравственим 
услугама, што нас изузетно ра-
дује. Потписали смо и два ме-
морандума са Министарством 
здравља РС о међусобном раз-
умијевању и помоћи, имамо 
обећање из ресорног министар-
ства да ће "Мљечаница" добити 
санитетско возило до краја ове 
године, јер смо и конкурисали 
за набавку тог возила. Мемо-
рандум о међусобној сарадњи 
и разумијевању потписали смо 
и са Фондом здравственог оси-
гурања РС. Фонд ће проширити 
услуге "Мљечанице", тако да би 

"Мљечаница" за 40 дана треба-
ла да добије амбуланту и днев-
ну болницу. Ми смо примјетили 
да физијатара има јако мало, у 
домовима здравља по један фи-
зијатар и када оде на годишњи 
одмор, пацијети једноставно 
немају коме да се обрате. Тако 
да ће пацијенти са упутницом 
породичног љекара, када пот-
пишемо тај уговор са Фондом, 
моћи долазити у амбуланту у 
"Мљечаницу" у дневну болницу 
гдје ће наши физијатри њима 
указивати сву потребну његу, 
али оно што је предност "Мље-
чанице" и код те дневне бол-
нице, односно амбуланте јесте 
што ми имамо љековиту воду 
и саставни дио тог лијечења ће 
бити наша љековита вода. То је 
јако значајно за "Мљечаницу", 
али и читав крај, јер тиме се 
унапређује цијела здравствена 
њега, тако да сви мјештани овог 
краја и РС могу са упутницом 
породичног љекара да дођу у 
"Мљечаницу", изврше преглед 
и бораве у дневној болници. 
● Оно што занима наше грађа-
не је путна комуникација до 
"Мљечанице". Да ли ће нешто 
бити урађено по том питању? 
- Прошле године у априлу мје-
сецу Влада РС је путни правац 
Међувође-Мљечаница у дужи-
ни од 5.700 метара, а до "Мље-
чанице" има 3.300 метара, про-
гласила регионалним путним 
правцем. Како тече градња 
комплекса у "Мљечаници" тако 
ће се створити и потреба за ре-
конструкцијом тог регионалног 
пута. Тај путни правац који се 
спаја са магистралним путем 
Приједор-Козарска Дубица ће, 
по мојим неким сазнањима, у 
року од двије и по године, бити 
реконструисан. То није мали за-
хват већ је на једном великом 
клизишту који на себи има три 
мала клизишта, након поплава 
2014. године, десило се помје-
рање тла. Оно што је занимљи-
во за "Мљечаницу" је и пут пре-
ма Мраковици која је ваздушна 
бања, а то много значи за развој 
туризма у овој регији, надамо се 
да ће у неком наредном перио-
ду и тај пут бити у плану. У разго-
вору са градоначелником Прије-
дора, Далибором Павловићем 
знамо да је пут кроз Јеловац 
проглашен регионалним путем, 
имамо у плану спајање Јеловца 
и Мљечанице, асфалтирањем 
тога пута у дужини од шест ки-
лометара. Тако би се брже до-
лазило до "Мљечанице" из При-
једора. Има много пројеката и 
идеја, засад смо успјели да све 
идеје претворимо у визије, од-
носно да идеје реализујемо, а 
визије да постану стварност. 

ГРАДИМО НАЈСАВРЕМЕНИЈИ ЗДРАВСТВЕНО-
ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР У РЕГИОНУ 
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ЖИВОТ ПРИЧА...

Свaки чoвjeк je jeднa вeликa 
живoтнa причa, рoмaн нaнизaн 
дoгaђajимa, кojи су усмjeрaвaли 
живoтни прaвaц и чoвjeкa нo-
сили тaмo и гдje je жeлиo и гдje 
ниje жeлиo ићи. Aцу Кaрaнoвићa 
живoтни путeви нoсили су oд Љу-
биje, гдje je рoђeн, пa прeкo Свoд-
нe гдje су му живjeли бaкa и дјeд, 
дo Aмeрикe и пoнoвo у Свoдну, 
кojу тoликo вoли. Љубиjу пaм-
ти у њeнoм нajбoљeм врeмeну, 
a тo je oнaj пeриoд шeсдeсeтих 
гoдинa прoшлoг виjeкa, кaдa je 
Рудник рaдиo пунoм снaгoм и 
oд Љубиje нaпрaвиo вaрoшицу 
у кojoj je билo лиjeпo живjeти. 
С "oтeтим" уздaхoм, пoмињe 
Aцo прeдивнe љубиjскe пaркoвe 
из тoг врeмeнa, куглaну, бaзeн, 
биoскoп, глумцe и пjeвaчe кojи су 
дoлaзили. И шкoлски хoр у кojeм 
je пjeвao. И сeкциjу oпштeтeхнич-
кoг oбрaзoвaњa, сa кojoм je ишao 
нa тaкмичeњe у Зeницу и Бихaћ.  
У тo вриjeмe излaзили су чaсoпи-
си зa дjeцу и oмлaдину "Вeсeлa 
свeскa"и "Maлe нoвинe". У чeтвр-
тoм oснoвнe, пoсрeћилo му сe сa 
исjeцaњeм купoнa зa нaгрaдну 
игру "Maлих нoвинa" пa je дoбиo 
сeдмoднeвнo путoвaњe у Вeнe-
циjу. To путoвaњe и Вeнeциjу пaм-
ти и дaнaс. Кaдa je биo у прилици 
кao oдрaстao чoвjeк, врaтиo сe 
Вeнeциjи нa излeт, дa oбиђe мaлo 
ђaчкe успoмeнe и сeбe у њимa. 

РOЂEН ЗA ВOЗAЧA 
И MAJСTOРA

Видjeлo сe тo joш oд мaлих нoгу 
дa je Aцo рoђeн зa мajстoрa и 
вoзaчa. Oд шeстe гoдинe пoчeo 

je пo сeoским путeвимa дa 
вoзи oчeв aутo. Биo je тo мaли 
и пoпулaрни "Фићo", aли зa 
мaлeнoг Aцу, вeликo aутo и joш 
вeћa срeћa. Oтaц je биo вoзaч 
aутoбусa, a Aцинoj срeћи ниje 
билo крaja кaдa би му дoзвo-
лиo дa гa прeпaркирa и нaмjeсти 

зa прaњe.  Сjeдeћи кao дjeчaк 
зa вoлaнoм "Фићe" и aутoбусa, 
oсjeћao je дa ћe му тo бити живoт-
ни пут, пoзив и eгзистeнциja. 
Зaвршиo je зa aутoeлeктричaрa 
и 1975. гoдинe пoчeo дa рaди у 
"Aутoсeрвису" Рудникa "Љубиja". 
Oни кojи гa пoзнajу, кaжу дa je 
биo дoбaр мajстoр, штo je oн крoз 
живoт и дoкaзao. "У тoм сeрвису, 
oдржaвaли смo и двa рудничкa 
"Meрцeдeсa". Ниje мoгao свaкo 
у сeрвису дa му прилaзи и рaди 
нa њeму. У пoчeтку нису ни мeни 
дaли. Ta нeкa мистeриja нeдoди-
рљивoсти "Meрцeдeсa", мeнe je 
кao млaдићa изaзивaлa и будилa 
жeљу дa сaвлaдaм тo "чудo" и дa 
будeм њeгoв гoспoдaр", припo-
виjeдa Aцo мajстoрскe пoчeткe. 
"Meрцeдeс" му je тaкo oстao у 
изaзoву и души и тридeсeт гo-
динa вoзи сaмo тo aутo. 
Пoштo je биo рoђeни вoзaч, 
мajстoрoвaњe у "Aутoсeрвису" 
ниje гa испуњaвaлo дo крaja. Кaкo 
oд мaлих нoгу вoли изaзoвe, кaд 
je 1983. гoдинe oтвoрeн, прeшao 
je у Рудник Oмaрскa дa вoзи дeм-
пeр, "ту грдoсиjу oд двjeстa тoнa". 
Кaдa ниje биo нa пoслу, ишao je сa 
oцeм у Свoдну дa пoмoгнe бaби и 
дeди. У тo вриjeмe у Свoдни никo 
ниje имao кoмбajн пa сe зa жeтву 
мoрaлo "стajaти у рeду". Пoштo 
му je, кaкo кaжe, глaвa увиjeк 
билa у бизнису, сa тридeсeтaк 
живoтних гoдинa, купиo je 
пoлoвaн кoмбajн, oспoсoбиo гa и 
крeнуo пo житним пoљимa. "Кoм-
бajн ми je нaпрaвиo вeлики скoк 
у живoту. Љeти узмeм гoдишњи и 
oд jутрa дo мрaкa нe силaзим сa 

њeгa. Зaрaдилo сe ту дoстa пaрa", 
присjeћa сe Aцo жeтeлaчких дaнa. 

AВИOН ЗA  AMEРИКУ И БРOJAЊE 
ДO ПET

Крajeм дeвeдeсeтих прoшлoг 
виjeкa, "глaвa у бизнису"oдниjeлa 
je Aцу у Aмeрику. Eнглeски jeзик 

ниje знao. Jeaнaeстoгoдишњи син 
у aвиoну гa je учиo брojaти дo пeт. 
Mjeсeц и пo дaнa учиo je jeзик, a 
први пoсao биo му je у фaбрици 
aутoмoбилa. Рaдиo je нa трaци. 
Њeгoв зaдaтaк биo je дa стaвљa 
зaштитнe лимoвe испoд шaсиje  
џипoвa. Нoрмa je билa двaдeсeт 
минутa пo aутoмoбилу. Вeћинa 
рaдникa, пoгoтoвo Meксикaнци, 
jeдвa су успиjeвaли дa je испунe. 
Majстoр и снaлaжљив, кaкaв je 
пo прирoди, Aцo je нaпрaвиo 
aлaтнa пoмaгaлa и зaштитни лим 
стaвљao зa чeтири минутe. Рaд-
ним кoлeгaмa тa брзинa нимaлo 

сe ниje дoпaлa. Ниje ни шeфo-
вимa. Уз oбрaзлoжeњe дa нeмa 
дoвoљнo пoслa, пoслaли су гa 
кући. 
Aцo je биo дoвoљнo "сaвлaдao" 
Aмeрику пa je нaкoн oткaзa, 
пoсao нaшao кoд зeмљaкa, рoдoм 
из Крупe. Вoзиo je кaмиoн сa joш 

jeдним вoзaчeн нa рeлaциjи Пoр-
тлaнд-Лoс Aнђeлoс и сeдмич-
нo прeлaзили пo дeвeт хиљaдa 
килoмeтaрa. Зeмљaк je Aци биo 
дрaг чoвjeк, aли je слaбo плaћao, 
a oд дрaгoсти сe нe живи и нe oст-
вaруjу цљeви. Jeднoг дaнa Aцo je 
oтишao у ФEДEX, нaшao влaсникa 
Aмeрикaнцa и у aмeричкoм стилу 

рeкao му "Aкo имaш пунo пoслa, 
eвo мe"! Дoбиo je туру Ajдaхo – 
Oрeгoн, 1.600 килoмeтaрa у oбa 
прaвцa. И тaкo сeдaм гoдинa 
свaки дaн. Кaдa je љeти вoзиo 
триплeкс (три прикoлицe) днeв-
нo je зaрaђивao и пo 600 дoлaрa. 
Taдa му je кaмиoн биo и рaд-
нo мjeстo и кућa и дoм. "Рaдиo 
сaм дaнoнoћнo и ниje ми билo 
лaкo дa из кaмиoнa глeдaм кaкo 
прoлaзe дoбрa aутa и људи иду 
нeгдje нa oдмoр. Сeби сaм стaл-
нo пoнaвљao, сaмo рaди, дoћи 
ћe и твoje вриjeмe", причa Aцo. 
И дoшлo je. Купиo je свoj први 
кaмиoн 2006. гoдинe и вoзиo зa 
aмeричку кoнтejнeрску фирму. 
Кao и сa туђим, и сa свojим кa-
миoнoм рaдиo je дaнoнoћнo и 
зa гoдину дaнa купиo joш jeдaн. 
И син Нeнaд je у мeђуврeмeну 
стaсao пa су двиje гoдинe зajeд-
нo рaдили зa исту кoмпaниjу. 
Купиo je joш двa кaмиoнa и кaжe 
дa сe тaдa oсjeћao мoћнo и дa 
му je тaкaв oсjeћaj пoзлaтиo свe 
дoтaдaшњe нaпoрe, пaтњe и 
oдрицaњa. 
Oд чистe нулe кaдa je ушao у 
aвиoн, Aцo je у Aмeрици влa-
ститo прeдузeћe "дoгурao" дo 
пeтнaeст кaмиoнa и сeдaмнaeст 
прикoлицa. Бизнис je зaoкру-
жиo пoкрeтнoм и стaциoнaрнoм 
aутoмeхaничaрскoм рaдиoницoм 
и пoкрeтнoм aутoпрaoницoм. 
Радници су се сваки пут изнова 
чудили када је газда Алекс, како 
су га звали, сам поправљао ка-
мионе и мијењао уље.  Кo сe у 
Aмeрици снaђe и искoристи шaн-
су, уз мнoгo oдрицaњa рeзултaт je 
видљив. Пoрeд влaститe фирмe, 
Aцo je купиo вeлику кућу сa рa-

диoницoм. У тoj рaдиoници рea-
лизoвao je дjeчaчкe снoвe дa сe 
бaви aутoмoбилимa. Maњe или 
вишe слупaнa aутa узимao je зa 
мaлo пaрa, пoпрaвљao их и кao 
oвлaштeни дилeр прoдaвao их пo 
мнoгo вeћoj циjeни. У Aмeрици je 
тaкo прoдao 120 aутoмoбилa. 

ЗAВИЧAJ  JE MJEРA
Свe у живoту имa грaницу и 
мjeру, тaкo и Aмeрикa. A живoт 
je тaкaв дa чeстo зaтвaрa круг нa-
ших путeвa. Дeсилo сe тo и Aци 
Кaрaнoвићу. "Бeз oбзирa нa пaрe 
и зaрaду, свe je тo билo исцр-
пљуjућe и стрeснo. Билo je тoликo 
пoслa дa нe бих мoгao стићи дa ни 
минутa нисaм спaвao. Oндa пoстa-
виш сeби питaњe, чeму свe тo aкo 
ћeш сaтрaти сaм сeбe и oстaти бeз 
здрaвљa", кaжe Aцo. Зaтвaрaњeм 
живoтнoг кругa, нaкoн двaдeсeт 
гoдинa рaдa, jурњaвe и oдри-
цaњa, Aцo сe 2017. из Aмeрикe 
врaтиo у Свoдну. Пoздрaвиo сe сa 
рaдницимa, Aмeрикoм и синoм, 
кojeм je oстaвиo прeдузeћe, и 
врaтиo сe у рoдни крaj. 
Слиjeдeћи свoj живoтни мoтo, 
кojи je нaрoчитo ojaчao у Aмeри-
ци, "дa би биo успjeшaн, мoрaш 
ићи у ризик", Aцo je у Свoдни 
нaпрaвиo плaнтaжу бoрoвницa. 
Tрeнутнo их имa 800 кoмaдa, плa-
нирa бaр joш тoликo. Зaвoлиo je 
тo вoћe joш у Aмeрици, кaдa гa je 
свojим кaмиoнимa чeстo прeвo-
зиo. Нa oвим прoстoримa никo тo 
нeмa пa му je joш вeћи изaзoв дa 
oн будe први. Бoрoвницe су зaх-
тjeвнe, трaжe дoстa трудa, знaњa 
и пoчeтних улaгaњa.  Пoштo им 
нaшe пoднeбљe ниje "рoднo 
мjeстo", мoрao je из Литвaниje 
дa нaбaви пeт тoнa oдгoвaрajућe 
пиљeвинe. Бићe joш дoстa 
улaгaњa, aли Aцo je  сигурaн  дa 
ћe успjeти у тoм пoслу. Пошто 
"глава у бизнису" никад не ми-
рује, планира да у Сводни, поред 
Сане, изгради јавну плажу. 

З. Совиљ 

AЦO КAРAНOВИЋ ПРEШAO JE ДУГ ПУТ OД ШEСТOГOДИШЊEГ ДJEЧAКA, КOJИ JE 
ВOЗИO OЧEВOГ "ФИЋУ" ПРEКO РУДНИЧКИХ ДEМПEРA, ДO ВЛAСТИТE ФИРМE 
И КУЋE У AМEРИЦИ. TO JE OНAJ ТИП ЉУДИ КOJИ НE МOГУ ПРOПAСТИ ДA ИМ 
ЗAВEЖEТE И НOГE И РУКE. OСТВAРИO JE OНO ШТO ЗOВУ "AМEРИЧКИ СAН" И ИЗ 
ТE ВEЛИКE ЗEМЉE ВРAТИO СE У МAЛУ СВOДНУ, СВOJ ПРИРOДНИ РAJ, ИЗ КOJEГ JE 
ДAВНO OТИШAO. СAМO OН ЗНA КOЛИКO JE ТРEБAЛO РAДA, МУКE И OДРИЦAЊA 
ДA У AМEРИЦИ OД OБИЧНOГ РAДНИКA НA ПРOИЗВOДНOJ ТРAЦИ ДOЂE ДO ВЛA-
СТИТOГ ПРEДУЗEЋA И БИЗНИСA.

НАПУСТИО AMEРИКУ И 
ВРATИO СE У РOДНИ КРAJ

AMEРИКAНAЦ ДEНИС 
ДOШAO ДA OБИЂE AЦУ 
ЖИВOТ JE ТAКAВ, ДOНEСE 
РAЗНA ПРИJAТEЉСТВA. 
TAМO "ПРEКO БAРE" AЦO 
JE ИМAO ПРИJAТEЉA ДE-
НИСA, AМEРИКAНЦA. JEД-
НOГ ДAНA ЗВOНИ ТEЛEФOН 
И ДEНИС КAЖE AЦИ "КУПИO 
СAМ КAРТУ, ДOЛAЗИМ КOД 
ТEБE". OБРAДOВAO СE AЦO, 
AЛИ И ИЗНEНAДИO. БИO 
JE ДEНИС КOД СВOГ ПРИ-
JAТEЉA НEКOЛИКO ДAНA. 
OДУШEВИO СE НAШOМ 
ХРAНOМ И РAЗOЧAРAO 
ПУТEВИМA И РУПAМA НA 
ЊИМA. OДУШEВИO СE 
И ПРИРOДOМ И ЧУДИO 
ШТA ЋE НAШEМ СEЉAКУ 
СВИЊAЦ OДМAХ ПOРEД 
КУЋE. БИЛO JE JOШ ДOСТA 
ТOГA ЧИМE СE И OДУШE-
ВИO И РAЗOЧAРAO ПA СE 
У AМEРИКУ ВРAТИO ПO-
ДИJEЉEНИХ OСJEЋAЊA. 

Свe кaмиoнe oбojиo je истoм бojoм

Сигурaн je дa ћe успjeти сa бoрoвницaмa
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Петар сматра да је његов тале-
нат потекао из породице. Сви 
су били врсне занатлије: како 
дјед, тако отац и стриц. Био је 
најситнији и најболешљивији 
од осморо дјеце, па су га, умје-
сто у столаре, послали у школу. 
По завршетку четвртог разре-
да основне школе, напустио је 
ушушкано сеоско домаћинство 
у Радомировцу и отишао у град 
на даље школовање.
"Када сам дошао у тај непознати 
свијет, морао сам да се снала-
зим и обављам послове у који-
ма нисам био вјешт. Ако поције-
пам одјећу, сам сам је крпио и 
пришивао дугмад. Чак сам по-
чео плести приглавке. Нисам то 
знао најбоље, па ми је газдари-
ца помагала. Све што је требало 
урадити, најприје сам покуша-
вао сам, па тек онда тражио по-

моћ", присјећа се Комосар.
Женски посао било је шивање. 
Међутим, Петар је помагао мај-
ци и сестрама код ткања и пре-
дења. 
"Нисам прео, али јесам набијао 
конопље, умакао их у пото-
ку, одвајао, правио влакна. Са 
мамом сам научио да снујем. 
Сновача се звала вр-
тешка, то су у ствари 
била укрштена 
четири дрвета. 
Сачувао сам 
мајчин тка-
лачки стан, 
али немам 
простора за 
њега у кући, 
па га само 
чувам немон-
тираног. Имао 
сам свега се-

дам година када сам помагао 
мајци у тим 
пословима", 
истиче Пе-
тар. 
Не крије 
да му је 
дјед био 
в е л и к а 
инспира-
ција. Због 
њега је 

и 

заволио рад с дрветом. Најви-
ше фигура изрезбарио је током 
рата: било је ту гусала, тамбури-
ца, али и женских облика. Ства-
рање нечег лијепог у том теш-
ком времену, за њега је било 
утјешно.
"На ратишту сам направио три 
фигуре за нас тројицу бораца у 
српској војсци: ја Србин, један 
Хрват и један Муслиман. Изрез-
барио сам у дрвету фигуре које 
смо назвали ‘Рибарица’, ‘Вода-
рица’ и ‘Праља’.  Њима сам дао 
по једну фигуру, а за себе задр-
жао ‘Рибарицу’ и још увијек је 
имам", каже Петар.
Поводом синове женидбе, из-
радио је сватовску плоску од 
јавора и трешње. По сјећању, 
онако како је то некад давно 
радио његов дједа. Поносно 
истиче да је све успијевао на-
правити приручним алатом. 
Већину намјештаја у кући је 
сам направио. Као и љуљашке 

за унучад. Углавном је користио 
рециклирани материјал.
"Почео сам израђивати оно што 
ми је требало за кућу. Прво сам 
радио ограду. Да вам кажем не-
што на што сам веома поносан. 
Ништа нисам радио машином. 
Користио сам приручни алат: те-
слу, сјекирицу, брадву, турпије, 
бургије", прича он.
Зидови Петрове куће украше-
ни су бројним сликама. Већина 
их чува сјећања на призоре из 
родног села и дјетињства. Прву 
слику је урадио кад је завршио 
учитељску школу.
"Био је то портрет мог дједа. 
Он је мени био инспирација за 
све. Чувао сам сјећање на њега. 
Шта је он могао и радио, морам 
и ја и готово! У почетку сам ко-
ристио темпере, али сам их по-
бољшавао бјеланцем из јајета. 
Доста слика сам урадио уљем 

на платну. Користим ја свашта, у 
новије вријеме најчешће радим 
на тврдом картону, не исплати 
ми се узимати скупљи мате-
ријал, јер све радим за своју 
душу", истиче наш саговорник. 
Као пензионер највише ужива 
у улози дједа и воли да прово-
ди вријеме са четворо унучади: 
Наташом, Јованом, Миланом и 
Ђорђем. Најстарија Наташа не 
крије да је веома везана за Пет-
ра. 
"Дједа је потекао из породице 
занатлија и пољопривредника, 
а он је посебан. Бавио се прос-
вјетом и у томе је најбољи", по-
носно ће Наташа.  
Иако је завршио учитељску шко-
лу, Петар је побјегао од тог по-
зива и отишао у педагоге јер је, 
каже, схватио да не зна пјевати. 
Већина његове унучади данас 
иде у музичку школу, а колико 
су наслиједили дједових тале-
ната, показаће вријеме.

Д. Совиљ 

"МОЈИ СУ ПОРОДИЧНО БИЛИ 
ЗАНАТЛИЈЕ. ДЈЕД ЈЕ БИО 
СЕОСКИ СТОЛАР И ТЕСАР, 
ОТАЦ КОВАЧ И ТЕСАР. ПРА-
ВИО ЈЕ КУЋЕ ШЕПЕРУШЕ. ЈЕ-
ДАН СТРИЦ ЈЕ БИО КОВАЧ, А 
ДРУГИ ПОЉОПРИВРЕДНИК. 
РАДИЛО СЕ ВОЛОВИМА. ОТ-
УДА У МЕНИ ЉУБАВ ПРЕМА 
ПОЉОПРИВРЕДИ. ПРИЈЕ НЕГО 
ШТО САМ УДАРИО ТЕМЕЉЕ 
ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ У КОЈОЈ 
ДАНАС ЖИВИМО, ЈА САМ 
ПОСАДИО ВОЋКЕ И УСИЈАО 
ЛУК И БАШТУ. МОЈА БРАЋА И 
СЕСТРЕ СУ САМОУЦИ. СЕСТРЕ 
СУ БИЛЕ ВЈЕШТЕ У ШИВАЊУ. 
ЈОШ ПАМТИМ ШАРЕ КОЈИМА 
СУ УКРАШAВАЛЕ ЋИЛИМЕ. ЈА 
САМ ЗАПАМТИО ТЕ ШАРЕ И 
ПРЕНИО ИХ НА СЛИКЕ И ЦРТЕ-
ЖЕ", ПРИСЈЕЋА СЕ КОМОСАР. 

Сјећање на дјетињство

Рибарица настала на ратишту

ПЕТАР КОМОСАР, ПЕДАГОГ У ПЕНЗИЈИ, У КРУГУ ПОРОДИЦЕ И ПРИЈАТЕЉА ПОЗНАТ ЈЕ КАО СВЕСТРАН ЧОВЈЕК. ЧЕГА СЕ 
ДОХВАТИО, НИЈЕ МУ СЕ ОТЕЛО. БИЛО ДА ЈЕ РИЈЕЧ О ПЛЕТЕЊУ, РЕЗБАРЕЊУ, СЛИКАЊУ ИЛИ ИЗРАДИ НАМЈЕШТАЈА. ДА СЕ 
ИЗВЈЕШТИ У МНОГИМ МАЈСТОРЛУЦИМА, НАТЈЕРАО ГА ЈЕ, КАЖЕ, ЖИВОТ. 

ЖИВОТ ЈЕ НАЈБОЉИ УЧИТЕЉ 
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Стотинама година на овај 
дан оглашавало се цр-
квено звоно у Бусновима 
и сазивало мјештане да 
се окупе око старе Цркве 
брвнаре, у народу позна-
те и као Спасовица. Тако 
је било и ове године, гдје 
се у порти Храма окупило 
стотињак мјештана овог 
села и њихових гостију.
Вјеру обичаје и традицију 
не смијемо напустити, јер 
уколико то учинимо губи-
мо свој идентитет, порука 
је из Буснова. А оваква 
окупљања чувају вјеру.
"Хвала градоначелнику, 
Градској управи, Борачкој 
организацији, али и свим 
гостима који су дошли 
на ово свето мјесто, да у 

молитви прославимо ве-
лики празник Вазнесење 
Господње. И надам се да 
ћемо овај празник про-
слављати још много годи-
на, окупљајући се у овом 
храму",  рекао Михајло 
Шиник, свештеник у овој 
парохији. 
Након литургије и литије 
служен је парастос и поло-
жени вијенци на споменик 
борцима из Буснова који 
су погинули у Одбрам-
бено-отаџбинском рату, 
те на споменик жртвама 
усташког терора у Другом 
свјетском рату. Вијенце је 
положио и градоначел-
ник Приједора, Далибор 
Павловић који је поручио 
да је обавеза свих нас да 
се сјећамо оних који дали 
своје животе за нашу сло-

боду.
"Морамо да његујемо тра-
дицију, да чувамо обичаје 
и да се сјећамо свих жр-
тава. Хвала оцу Михајлу 
што ме је позвао. Јер и 
он је млад човјек, који је 
недавно дошао у ову па-
рохију. И ја желим да му 
пружим подршку и да зна 

да му Градска управа стоји 
на располагању", рекао је 
Павловић. 
У Бусновима је потом 
услиједио традиционални 
ручак и дружење, које је 
свима недостајало током 
године. 

З. Јелић 

СЛУЖЕЊЕМ ЛИТУРГИЈЕ У ХРАМУ ПОСВЕЋЕНОМ ВАЗНЕСЕЊУ ГОСПОДЊЕМ, МЈЕШТАНИ 
БУСНОВА ПРОСЛАВИЛИ СУ КРСНУ СЛАВУ СЕЛА, СПАСОВДАН. 

ЛИТИЈА У СЛАВУ ГОСПОДУ И ПРЕЦИМА

Служена литургија у старој Цркви брвнари 

Положени и вијенци на споменик 
погинулим борцима у протеклом 

рату и жртвама усташког терора

СПАСОВДАН У БУСНОВИМА 
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Публика је дугим аплаузом на-
градила глумце представе "Ју-
гославија, моја отаџбина", која 
је премијерно изведена у при-
једорском Позоришту. Ријеч је о 
копродукцији Позоришта Прије-
дор и Позоришта из Копра "Гле-
далишче Копер театро Каподи-
стриа", те њемачке Фондације 
"Фридрих Еберт". На представи 
су радили глумци три позо-
ришта: из Бањалуке, Приједора 
и Копра. 
Представа на махове комична, 
али првенствено дирљива и 
емотивно слојевита, прати при-
чу о сину из мјешовитог брака, 
који је као дијете био свједок 
распада Југославије, а као мла-
дић трага за оцем осумњиче-
ним за ратне злочине. Главне 
улоге оца и сина тумаче глумац 
Народног позоришта РС, Борис 
Шавија и млади глумац из Ко-
пра, Блаж Поповски.
"Често су ми постављали пи-
тања да ли је лик којег глумим 
херој или злочинац, али ми смо 
се првенствено бавили судби-
ном човјека и његове породице. 
Најтрагичније у свему је кад ви-
дите два карактера која су оба у 
праву. Њихови свјетоназори се 
не сударају, него пролазе један 
поред другог као два воза, а они 
су отац и син. То је јако дирљива 

и тужна прича", рекао је Шавија.
Блаж Поповски рођен је 1992. 
године и, како каже, слушао је 
приче о Југославији, али није 
био познавалац тих догађаја. 
"Рад на представи био је изазов 
за мене, јер сам први пут глумио 
на језику који није мој матерњи 
и то први пут у главној улози. 
Искуство је предивно и пожелио 
бих га сваком младом глумцу", 
истиче Блаж. 
Глумица приједорског Позо-
ришта, Мирела Предојевић ре-
кла је да је веома срећна због 
сарадње са позориштем из Ко-
пра и Фондацијом "Фридрих 
Еберт". Очекује да ће ова пред-
става имати дуг позоришни жи-
вот. 
"Аплицирали смо и на неке фе-
стивале. Публика је веома лије-
по реаговала на премијеру и 
мислим да су разумјели оно што 
је редитељ хтио да пренесе", ре-
кла је Предојевићева. 
"Југославија, моја отаџбина" на-
стала је на основу истоименог 
и награђиваног романа Горана 
Војновића, књижевника и ре-
дитеља из Љубљане, а у режији 
Марка Мисираче. Словеначка 
премијера заказана 30. јула у 
Копру. 

ПУБЛИКА ОДУШЕВЉЕНА 
ПРЕДСТАВОМ 

"ЈУГОСЛАВИЈА, МОЈА 
ОТАЏБИНА"

"Кратки курс левитације" назив 
је нове збирке пјесама завичај-
не пјесникиње Драгане Крагуљ, 
која је промовисана у Градској 
читаоници. Промоција књиге 
организована је у оквиру мани-
фестације "Приједорско љето 
културе 2021".
Књига "Кратки курс левитације" 
је интимна исповијест, искрена, 
отворена поезија која открива 
и ослобађа саму клет пјесничке 
мелодије. Она нам говори о то-
ковима стваралачког процеса, 
али улази и у тајне садашњег 
времена, описујући његове до-
бре и лоше стране. Књига је на-
дахнута збирка пјесама, писана 
вјешто, луцидно и зрело.
"Онај ко је научио да пише, ко 
воли поезију, прозу или било 
који вид стваралаштва у умјет-
ности, он у свему види инспи-
рацију. Ја и даље интензивно 
пишем и у свакој новој књизи 
настојим направити неку промје-
ну,  не толико због других, коли-
ко због мене саме. Важно ми је  

да испитујем нове могућности, 
нове форме, да мијењам лекси-
ку, да  се једноставно посветим 
игрању у стварању што је показа-
тељ неке зрелости", рекла је она.
Ова књига прошле године про-
глашена је најбољом збирком 
поезије Центра за афирмацију у 
Краљеву.
"Књига је однијела побједу из-
међу 150 пријављених збирки 
поезије, тако да ово заиста пред-
ставља један лијеп догађај и 

много значи за наш град и нашу 
завичајну збирку, у којој се на-
лази поменута књига", додала 
је Ведрана Тошић, библиотекар 
Народне библиотеке "Ћирило и 
Методије".
Рецензенти су Иван Новчић и 
Александар Марић, а издавач 
краљевачки "Поетикум". Поред 
аутора, у програму је учествова-
ла и Зорица Јојић, глумица Позо-
ришта Приједор. 

ПРОМОВИСАНА НОВА ЗБИРКА 
ПЈЕСАМА ДРАГАНЕ КРАГУЉ

Т. Мандић

Учeници зaвршнoг рaзрeдa 
срeдњe Музичкe шкoлe "Сaвo 
Бaлaбaн", Oдсjeк хaрмoни-
кa, oдржaли су мaтурски кoн-
цeрт. Публици су сe прeдстa-
вили Бojaн Прeлић и Jaсмин 
Mуjкaнoвић. 

Oни су извeли мeлoдиje Бaхa, 
Скaрлaтиja, Прибилoвa, Хaцaту-
риjaнa, Meисилa и Сeмjoнoвa. 
"Oвo je вaжaн дoгaђaj у нaшeм 
живoту. Зaвршaвaмo срeдњу 
шкoлу, oбиљeжaвaмo чeтири 
гoдинe рaдa. Билo je лиjeпo рa-

дити сa прoфeсoримa", рекао је 
Прeлић. 
"Maтурски кoнцeрт je зa мeнe 
вликo искуствo. Изa тoгa стojи 
мнoгo рaдa и трудa", додао је 
Mуjкaнoвић.
У срeдњoj Музичкoj шкoли 
кaжу дa je у тoку шкoлoвaњa 
билo успoнa и пaдовa, aли дa су 
зaдoвoљни oвoм гeнeрaциjoм 
мaтурaнaтa и дa су увjeрeни дa 
су их пeдaгoшким рaдoм извe-
ли нa прaви пут. "Maтурaнтимa 
je oвo гoдишњи, зaвршни испит 
и сa oвим испитoм oкoнчaвajу 
свoje шкoлoвaњe у срeдњoj 
Музичкoj шкoли у Приjeдoру", 
истакао је Бoрис Кнeжeвић, 
прoфeсoр хaрмoникe. 
Прeлић ћe шкoлoвaњe нaстa-
вити нa Mузичкoj aкaдeмиjи 
у Бaњaлуци, a Mуjкaнoвић та-
кође на Музичкој академији у 
Истoчнoм Сaрajeву. 

Приjeдoрски плeсaчи и пjeвa-
чи кojи ћe нaступaти нa oвoгo-
дишњeм Мeђунaрoднoм 
тaкмичeњу "Ритaм Eврoпe", 
прeдстaвили су сe нaшим суг-
рaђaнимa нa вишe лoкaциja у 
цeнтру грaдa. To je уjeднo и диo 
припрeмa зa тaкмичeњe. 
Прeдстaвници нaшeг грaдa нe 
криjу зaдoвoљствo штo ћe нa-
ступaти нa вeликoм тaкмичeњу. 
"Прeдстaвљaмo нaш грaд и 
уjeднo држaву Дaнску. Дрaгo 
нaм je штo je oргaнизoвaнo oвo 
дружeњe и  штo сe мoжeмo 
прeдстaвити у нajбoљeм свjeтлу. 
Дрaгo нaм je штo мeдиjи прaте 
свe штo ми рaдимo и нaдaмo 
сe дa ћeмo на најбољи начин 
представити наш град на овом 
такмичењу", истакла је Кaтaри-
на Груjичић, која се музиком и 
пјевањем бави дeсeтaк гoдинa.

Чaст дa прeдстaвљajу Приjeдoр 
нa овом престижном такми-
чењу имajу и плeсaчицe Плес-

ног студија "TОП ДЕНС". "Дивaн 
пoвoд дa прeдстaвимo нaшeм 
грaду oнo штo рaдимo прoтe-

клих дeсeт гoдинa. Tрeнутнo су 
прoбe, дoлaзe нaм кoрeoгрa-
фи из Бeoгрaдa, кojи рaдe и сa 

плeсaчимa и сa пjeвaчимa, тaкo 
дa je тo jeднa oзбиљнa причa и 
вeoмa смo срeћни штo смo диo 
свeгa тoгa", кaжe инструктoр 
плeсa и oснивaч Плесног студија 
"TОП ДЕНС", Дада Топић. 
Учeсникe тaкмичeњa пoдржao 
je и грaдoнaчeлник Приjeдoрa 
Дaлибoр Пaвлoвић. "У имe 
Грaдскe упрaвe жeлим дa им сe 
зaхвaлим штo учeствуjу на oвoм 
прeстижнoм тaкмичeњу. Жeлим  
им  мнoгo срeћe и дa рaдe oнo 
штo нajбoљe знajу, a тo je дa 
пjeвajу и игрajу и дa нa нajбoљи 
мoгући нaчин прoмoвишу грaд 
Приjeдoр", нaглaсиo je Пaвлo-
вић. 
Taкмичeњe ћe бити oдржaнo 
у сeптeмбру, a дoмaћин je 
општинa Лoпaрe, пoбjeдник 
прoшлoгoдишњeг фeстивaлa.

ОДРЖАН MATУРСКИ КOНЦEРT УЧEНИКA 
СРEДЊE MУЗИЧКE ШКOЛE

З. Совиљ 

З. Совиљ 

ПРЕДСТАВИЛИ СЕ УЧЕСНИЦИ TAКMИЧЕЊА "РИТАМ ЕВРОПЕ"
Д. Совиљ 
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"На улазу у град, на стуб који оз-
начава град Приједор, требало 
би поставити знак 50, да би ог-
раничење брзине вриједило на 
подручју града", истиче Горан 
Гаврановић, командир Поли-
цијске станице за безбједност 
саобраћаја Приједор.
О овоме је било говора и на 
сједници Форума за безбјед-
ност заједнице града Приједо-

ра. Посебан знак ограничења 
брзине потребан је на улазу у 
град код четири магистрална и 
два регионална пута који су у 
надлежности Јавног предузећа 
"Путеви Републике Српске". Већ 
пет година на снази је "Закон 
о основама безбједности сао-
браћаја на путевима у БиХ" који 
је донио терминолошку разлику 
између појмова насеље и на-

сељено мјесто. 
У "Путевима Републике Српске" 
прецизирали су, позивајући 
се на законска акта, да се знак 
"назив насељеног мјеста" по-
ставља на мјесту улаза у насеље 
и обиљежава са којег се мје-
ста морају примјењивати сао-
браћајни прописи у насељу. У 
одговору на наш допис, између 
осталог, навели су да "на путу у 

насељу возач не смије возилом 
да се креће брзином већом од 
50 km/h, осим ако саобраћајним 
знаком није другачије дефини-
сано". 

"Не постоји јединствен став свих 
релевантних институција ни 
на нивоу РС нити БиХ да се на 
улазу/излазу из локалних зајед-
ница поставља посебан знак 
ограничења брзине. Све док се 
не усагласи јединствен став по 
овом питању, Јавно предузеће 
"Путеви Републике Српске" 

д.о.о. Бања Лука није у могућ-
ности селективно разматрати 
постављање ових знакова", са-
општено је из овог предузећа. 
У полицији сматрају да би по-

стављање знакова ограничења 
брзине на улазу у град, поред 
табли са ознакама насељеног 
мјеста, имало важно превен-
тивно дејство, а омогућило би 
и репресивно дјеловање на мје-
стима гдје често долази до сао-
браћајних незгода.

Територијална ватрогасно-спасилачка 
јединица Приједор организовала је 
вјежбу заштите и спасавања на води 
и под водом на језеру у Томашици. У 
вјежби је учествовало двадесетак ва-
трогасаца, са пуном опремом, уз упо-
требу три чамца и дрона. Седам рони-
лаца спремно је за евентуалне акције 
спасавања. 
"Морате бити опуштени, нема мјеста 
паници, јер тако можете угрозити и 
себе и свог колегу. У акцијама спаса-
вања, ронилац никад не зарања сам, 
него увијек морају бити двојица", 
објашњава ронилац Дарио Гаврано-
вић. 
Ово је само једна у низу вјежби које 
спроводе приједорски ватрогасци. 
Обука се састојала из теоретског и 
практичног дијела. Раденко Петрић, 
командир Јединице за спасавање на 
води и под водом, истиче да су ин-
тервенисали у бројним несрећама, од 
поплава до намјерних и ненамјерних 
гушења на води, до слијетања возила. 
Усвајањем новог Закона о заштити од 
пожара, све ватрогасне јединице су 
од 2019. године прерасле у ватрогас-
но-спасилачке. Осим гашења пожара, 

проширен је круг дјеловања на спа-
савање на води и под водом те спаса-
вање из рушевина. 
"Имали смо интервенција током по-
сљедњих поплава 2019. године, а 
прошлог мјесеца користили смо чам-
це приликом једне потраге. Ову вјежбу 
смо организовали након интензивира-
них тренинга у протеклом периоду. 
Жељели смо да ватрогасци примијене 
у пракси оно што је научено на теорет-
ској обуци", рекао је Радован Мартић, 
старјешина Територијалне ватрогасно-
спасилачке јединице Приједор. 
Вјежби у Томашици присуствовали 
су ватрогасци из Козарске Дубице те 
представници Градске управе Прије-
дор који су потврдили подршку при-
једорској Територијалној ватрогасно-
спасилачкој јединици.
"Територијалну ватрогасно-спасилач-
ку јединицу Приједор сматрамо стра-
тешки важном. Они су увијек први на 
мјесту несреће. У наредном периоду 
настојаћемо и материјално побољша-
ти њихов рад", рекао је Жарко Коваче-
вић, замјеник градоначелника Прије-
дора. 

"ПУТЕВИ РС": НЕМА СЕЛЕКТИВНОГ ПОСТАВЉАЊА ЗНАКОВА ОГРАНИЧЕЊА

ВАТРОГАСЦИ ИЗВЕЛИ ВЈЕЖБУ 
НА ЈЕЗЕРУ У ТОМАШИЦИ 

Д. Совиљ 

Укупна расвјетљеност кри-
вичних дјела почињених 
током прошлог мјесеца је 
високих 90 одсто. Било их 
је 68, три одсто мање него 
у истом периоду прошле 
године. Нешто су мањи 
проценти када је ријеч о 
непознатом извршиоцу, 
међутим, и ту су добри ре-
зултати. 
"Расвјетљеност је ту 72 од-
сто што свједочи о добром 
раду полицијских служ-
беника на расвјетљавању 
кривичних дјела изврше-
них од стране непознатих 
извршилаца. У мају су еви-
дентирана 32 таква кривич-
на дјела", рекао је Сретоја 
Вујановић, начелник Поли-
цијске управе Приједор.
Стање безбједности је по-
вољно, каже Вујановић. Из-
дваја тучу половином маја 
када се неколико лица из 
града потукло са тројицом 
из другог ентитета. Мотив 
су користољубље и нару-
шени односи тих лица која 
су се познавала. Рјешен је 

и случај крађе из џамије. У 
питању је, такође, било ко-
ристољубље. Примјетно је 
појачано кретање миграна-
та. У мају их је контролиса-
но 43, а само у сриједу зате-
чено скоро толико.
"Полицијски службеници 
су тог дана, на подручју 
града, контролисали и ис-
пратили кретање 36 мигра-
ната. Много, с обзиром на 
то да их је, укупно током 
маја било 43. То говори и 
да се очекује њихово поја-
чано кретање. Апелујем на 
грађане да то пријаве како 
би полиција предузела мје-
ре и радње из своје над-
лежности", рекао је Вујано-
вић. 
Протеклог мјесеца евиден-
тирано је шест кривичних 
дјела привредног кримина-
литета. 
"Поднесено је пет извјеш-
таја против четири лица за 
учињена кривична дјела 
злоупотреба положаја од-
говорног лица, проневјера, 
кривотворења новца и зло-

употреба положаја. Укупна 
штета је 191.043,00 КМ, са 
исто толико стеченом про-
тивправном имовинском 
користи" рекао је Раденко 
Башић, начелник Сектора 
криминалистичке полиције.
Полицијска управа При-
једор у мају мјесецу, из 
области злоупотребе опој-
них дрога, евидентирала 
је четири кривична дјела и 
седам прекршаја, а одузе-
та је и одређена количина 
наркотика. Што се јавног 
реда и мира тиче, као и сао-
браћаја, стање је задовоља-
вајуће.  Евидентирали су 54 
незгоде. 
"Није било саобраћајних 
незгода са погинулим лици-
ма, а евидентиране су чети-
ри са тешким тјелесним по-
вредама и 10 са лакшим, 40 
са материјалном штетом. 
Главни узроци су првенство 
пролаза и алкохол", истакао 
је Марио Милашин, начел-
ник Сектора полиције.
Од вишеструких повратни-
ка у вршењу прекршаја од-
узето је шест возила. У мају 
је одузето и возило које је 
тражио Интерпол. Из По-
лицијске управе подсјећају 
грађане да могу да користе 
СМС сервиса за добијање 
потребних информација у 
вези личних докумената.

У МАЈУ УКУПНА РАСВЈЕТЉЕНОСТ 
КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА 90 ОДСТО

Редакција 

У ПОЛИЦИЈСКОЈ СТАНИЦИ ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА ПРИЈЕДОР ПОНОВО СУ УКАЗАЛИ НА ПРОБЛЕМ ОГРА-
НИЧЕЊА БРЗИНЕ НА ПРИЛАЗИМА ГРАДУ. ЗБОГ НЕПОСТОЈАЊА ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ, БРЗИНА КРЕТАЊА 
МОТОРНИХ ВОЗИЛА НА УЛАЗУ У ГРАД, УМЈЕСТО НА 50, ОГРАНИЧЕНА ЈЕ НА 80 КИЛОМЕТАРА НА ЧАС. ОВО НИЈЕ 
СПЕЦИФИЧНО САМО ЗА НАШУ ЛОКАЛНУ ЗАЈЕДНИЦУ. 

Гаврановић: Ограничити брзину на 50 километара на сат

Д. Совиљ 
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Незван гост недавно се поја-
вио и на тржници на Пећанима. 
У страху су велике очи, па су 
змију, како рече главна актерка 
ове необичне приче Бранка Ма-
тијаш "сахранили". Не би, да се 

нису уплашили да им се не уву-
че под радне столове. По оном 
што је видјела Бранка Матијаш, 
која је по змији тукла дрвеном 
гајбом, јер друго ништа није 
имала при руци, мисли да је у 

питању шарка. 
"Мислим да је била шарка, цр-
вено јој је тијело, одозго је и 
одоздо црвена, имала је љуске 
као риба, мислим по тој некој 
биологији оној школској, да је 

била шарка. Мислим да ту нег-
дје има и легло, није могла спас-
ти с неба", каже она. 
Станишта змија углавном су у 
природи. И ту ваља бити опре-
зан. Пазити куда се хода, јер 
неке од отровница попут шарки 
могу бити и у ниској трави. Ду-
бока ципела мало помаже, мада 
није на одмет, али паметније је 
добро гледати куда ходате.
"Можете ви ићи и без чизама, 
него је проблем куда ходате. 
Треба да знате да змије живе 
свугдје у љетном периоду, 
углавном су на камењарима гдје 
упијају сунчеву топлоту или се 
попуну на ниже грање гдје могу 
да се сунчају. Међутим, у завис-
ности од станишта могу бити и 
у краткој трави. Шарка и поскок 
знају да изађу да се сунчају, исто 
леже у ниским грмовима. Није 
обућа та која ће вас спасити, већ 
да благовремено реагујете и да 
пазите куда ходате", прича Ро-
ман Остојић.  
Нажалост, серума против змиј-

ског отрова нема. Приједорски 
Дом здравља Институту за јавно 
здравство РС упутио је захтијев 
за набавку серума. На сву срећу, 
ни прошле ни ове године, у 
Служби хитне помоћи није за-
биљежен ниједан случај угриза 
змија. 
"Оно што је најбитиније је да 
не паничите, да се имобилизује 
дио тијела гдје је дошло до ује-
да и да се јавите у прву здрав-
ствену установу", појашњава др 
Дијана Ђерић, специјалниста 
породичне мединине.  
Змија у природи има довољно, 
таман толико колико је потреб-
но да у разумном броју одржа-
вају популацију глодара, мише-
ва којим се хране. Змије зато 
не треба убијати, јер нападају 
искључиво у ситуацијама кад 
су угрожене. На подручју бив-
ше Југославије постоји 17 врста 
змија, од чега су шест отровни-
це, попут поскока, шарке и љу-
тице. 

ЗМИЈА ИМА, АЛИ СЕРУМА НЕМА 

Непријатно искуство са уједом 
крпеља имала је наша суграђан-
ка Радмила Радиновић. Срећом, 
реаговала је на вријеме. 
"Шетајући шумом, нисам ни 
знала да ме је угризао крпељ. 
Другог дана на нози сам видје-
ла благо црвенило и обратила 
сам се доктору. Извадили су ми 
дио крпеља из ноге. Пошто је 
већ кренуо упални процес, до-
била сам антибиотике и сад се 
осјећам добро", каже Радино-
вићева и напомиње да се ље-
кару јавила из страха, јер је њен 
пријатељ преминуо од посље-
дица угриза крпеља.

Крпељи су вањски паразити 
пауколиког облика, који у при-
роди живе преко 400 милиона 
година. Са наших простора неће 
тако лако нестати, па нам једи-
но преостаје научити живјети са 
овим крвопијама. 
"Обично нас угризе одрасли 
инсект. Проблем је што он, у 
стадију ларве, борави на дру-
гим животињама, углавном гло-
дарима и гмизавцима. Са тих 
глодара и гмизаваца може да 
покупи неке бактерије које по-
слије пренесе на човјека", каже 
Драган Ромчевић, предсједник 
Планинарског друштва "Клеко-

вача".
Нису сви крпељи преносници 
заразних болести, тако да реак-
ција на угриз углавном буде бла-
га, са мањим сврабом и благим 
црвенилом.
"Крпељ је преносилац број-
них заразних болести. Код нас 
је то најчешће Лајмска болест, 
крпељски менингоенцефали-
тис, иако има и више обољења 
које тај инсект преноси. Након 
једне до двије седмице од ује-
да, јављају се симптоми. Такве 
особе се морају јавити љекару. 
Симптоми су углавном главо-
боља, повишена температура, 

болови у зглобовима и црвени 
круг који се шири на мјесту ује-
да", појашњавају доктори.
Напомињу да крпељи не пред-
стављају велику опасност ако се 
знамо превентивно понашати у 
таквој ситуацији. По доласку из 
природе, врло је важно да сами 
извршите преглед да крпељ 
није остао на гардероби. Уко-
лико јесте, да се прегледају па-
зушне јаме, врат, регија иза уха 
и препоне. 
Савјетује се да се код дјеце ни-
жег узраста обавезно прегледа 
глава, јер овај инсект углавном 
живи у нижем растињу. За од-

лазак у природу морамо бити 
прикладно обучени, да имамо 
затворену обућу и одјећу. Угри-
зу крпеља највише су изложени 
они који су својом професијом 
везани за природу попут шу-
мара, ловаца, планинара, али 
и бројни излетници и туристи. 
Савјетујемо вам да се крећете 
по уређеним стазама у приро-
ди, јер је мања вјероватноћа 
да ће вас ова крвопија угристи. 
Уколико се угриз деси, не посе-
жите за ацетоном или ракијом 
већ помоћ потражите код до-
ктора.

Т. Мандић

ЧУВАЈТЕ СЕ 
КРПЕЉА!

ДОЛАСКОМ ТОПЛИЈИХ МЈЕСЕЦИ, ГРАЂАНИ 
ПРОВОДЕ ВИШЕ ВРЕМЕНА НА ОТВОРЕНОМ. 
ИАКО БОРАВАК У ПРИРОДИ ПОЗИТИВНО 
УТИЧЕ НА ЗДРАВЉЕ, У ЊОЈ ВРЕБАЈУ РАЗНЕ 
ОПАСНОСТИ. ЈЕДНА ОД ЊИХ СУ КРПЕЉИ. 
САМО ЈЕДАН УГРИЗ ОВОГ ПАРАЗИТА МОЖЕ 
ДА ИЗАЗОВЕ ВЕЛИКИ БРОЈ ОБОЉЕЊА. 

СЕРУМА ПРОТИВ ЗМИЈСКОГ ОТРОВА 
НЕМА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ, ПА 
НИ У ПРИЈЕДОРСКОМ ДОМУ ЗДРАВЉА. 
ЗАТО ИМА ЗМИЈА, МЕЂУ КОЈИМ СУ 
И ОТРОВНИЦЕ, ПА СЕ ПРЕПОРУЧУЈЕ 
ОПРЕЗ, НАРОЧИТО ПРИЛИКОМ ОДЛА-
СКА У ПРИРОДУ. УКОЛИКО СЕ ИПАК 
ДОГОДИ ДА ВАС НЕКА ОД ЊИХ УГРИЗЕ, 
НЕМОЈТЕ ПАНИЧИТИ, ВЕЋ ПОМОЋ ПО-
ТРАЖИТЕ КОД ЉЕКАРА.

М. ЗгоњанинБранка: Уплашили смо се 
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Навршава се 40 тужних дана од изненадне 
смрти нашег вољеног супруга, оца и дједа

БОШКА ЈАЊОША
(1951-2021)

Хвала ти за сву пожртвованост и љубав коју си нам пружио. С љубављу 
и поштовањем, чуваћемо те од заборава.
Твоји најмилији: супруга Даница, син Младен, кћерка Слађана, унучад 
Славен и Дајана 15334

Дана 16.6.2021. навршава се 10 година од 
преране смрти нашег драгог супруга, оца, 
свекра и дједа

НЕБОЈШЕ ЈОКИЋА

И ових 10 година које прођоше не умањују 
бол и празнину коју си оставио за собом, сва-
ким даном све више нам недостајеш.
Твоји најмилији: супруга Радмила, синови: Далибор и Драган, снахе 
Весна и Биљана, унуци: Бојан, Јован, Данило и унука Бојана 09-06/21

Тужно сјећање на нашу вољену

ЉИЉАНУ ТУБИН
(1965-2011)

С тугом и лијепим сјећањима увијек у нашим срцима и мислима.
Твоји најмилији

15350

Навршава се 40 тужних 
дана од изненадне смрти 

мог драгог брата

БОШКА ЈАЊОША
(1951-2021)

Поносни смо што смо те имали, тужни,  јер смо те 
изгубили. Вјечно ћеш живјети у нашим срцима.

Од сестре Стане са породицом
15334

Сјећање на нашу свекрву, 
баку и прабаку

МИКУ ПРОДАН

Са љубављу и поштовањем чувамо успомену на 
тебе.
Твоја снаха Добрила, унучад Дијана, Жељко и 
Орнела, праунучади Лана и Лука

15337

Дана 16.6.2021. 
навршава се 26 година 

од трагичне смрти нашег 
драгог

МЛАДЕНА 
СТАНОЈЧИЋА

Вољени не умиру док живе они који их воле и 
који се са болом сјећају. Твоја мама Ружица и 
сестра Далиборка са породицом

(002)

Дана 13.6.2021. навршавају се двије 
године од смрти нашег драгог супруга, 

оца и дједа

МИЛАНА УЗЕЛЦА

С љубављу и поштовањем, чувамо те од 
заборава.
Супруга Доста, син Младен са 
породицом

15352

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

 Обавјештава се јавност да је завршен јавни увид на Нацрт Измјене дијела 
Регулационог плана Рудника жељезне руде "Омарска" и Нацрт Извјештаја Стра-
тешке процјене утицаја на животну средину Измјене дијела Регулационог плана 
Рудника жељезне руде "Омарска" и преосталог дијела подручја обухвата Регула-
ционог плана Рудника жељезне руде „Омарска“. 

 У складу са чл. 48. став (5.) Закона о уређењу простора и грађењу ("Сл. 
гласник РС" бр. 43/13, 106/15, 3/16 и 84/19) по затварању јавног увида и разма-
трању примједби, приједлога, сугестија и мишљења који су достављени током 
јавног увида и заузимања ставова Носиоца израде по истим, организује се јавна 
расправа на којој могу присуствовати сва заинтересована лица.  

 Јавна расправа за оба документа биће одржана дана 14.6.2021. године 
у 12.30 часова у сали за састанке ЈП "Завод за изградњу града" Приједор 
(Ул. Милоша Обреновића 18 Ц, приземље).

 На јавну расправу обавезно се позивају представници Носиоца припре-
ме, Носилац израде и овлашћени стручни представници органа и правних лица 
који газдују комуналном и енергетском инфраструктуром или је у њиховом дје-
локругу рада област повезана са природом Плана (према Одлуци бр. 06-363-8/18 
од 1.11.2019.године), те чланови Савјета Плана. 

 Моле се и сва остала заинтересована лица да узму учешћа у овим рас-
правама и тиме допринесу добијању што квалитетнијег планског рјешења за 
предметно подручје.  
       
         

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ

Број: 08-сл./21

Датум: 7.6.2021. године

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

 Обавјештавају се грађани Приједора да Градска управа 
Приједор организује акцију  "Уреди свој врт 2021". 

 Комисија формирана од стране Градске управе Приједор, 
вршиће избор најљепших дворишта, балкона, школских 
дворишта, избор најуређенијег простора око стамбене зграде 
и најуређенијег простора испред пословног објеката, а по 
пријавама заинтересованих грађана, школa, етажних заједница и 
власника пословних објеката,  према критеријуму утврђеном од 
стране комисије.

 Сви заинтересовани грађани, школе, заједнице етажних 
власника и власници пословних објеката, своје учешће могу 
пријавити на телефон бр. 052/245-187,  у периоду  од 14.6. до 
30.6. 2021. године  од  8.00 до 15.00 часова.

 За најљепша дворишта, балконе, школска дворишта, 
најуређенији простор око стамбене зграде и најуређенији простор 
испред пословног објекта, предвиђене су  новчане награде у 
износу који је утврђен Програмом. 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ, КОМУНАЛНЕ  ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ИМОВИНСКО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

Дана 14.6.2021. навршавају 
се двије године од смрти 

драгог супруга

ДРАГОМИРА ТОПИЋА

Супруга Госпа

(002)

Дана 14.6.2021. навршавају 
се двије године од смрти 

драгог тате

ДРАГОМИРА ТОПИЋА

Син Огњен и 
кћерка Валентина

(002)
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Дана 12.6.2021. навршава се 40 тужних 
дана од смрти наше драге нам

РАДОСАВЕ МАЏАР
(1949-2021)

Увијек си у нашим срцима и молитвама. 
С љубављу, поштовањем и поносом што 
смо те имали чувамо успомене на тебе. 
Почивај у миру Божијем, сестро моја 
једина.
Твој брат Мирко са породицом 15340

Дана 12.6.2021. навршава се 40 тужних 
дана откад није са нама наша вољена

РАДОСАВА МАЏАР
(1949-2021)

Вријеме које пролази не умањује тугу 
и бол. С љубављу, коју смрт не прекида 
и тугом, коју вријеме не лијечи, твоја 
племенита душа и велико срце вјечно 
ће живјети у нама, увијек ћеш бити наша 
звијезда водиља, наш узор и понос.
Твоје кћерке Слађана и Славица са 
породицама 15339

Дана 12.6.2021. навршава се 40 тужних 
дана од смрти наше мајке, баке и 

свекрве

МИЛИЈЕ ПЕТОШ
(1948-2021)
Из Криваје

Не постоји ријеч која би описала бол, не 
постоји суза која би те вратила, послије 
тебе не постоји ништа више. Волимо те 
и вољећемо те док смо живи. Твој син 
Горан, снаха Марија, унука Александра, 
унук Немања са Јеленом Петош 15332

Четрдесетодневни помен

РАДОСАВИ МАЏАР
Хвала ти за 50 година 
искреног пријатељства. 
Почивај у миру, заслужила 
си.
Радана са породицом

15327

ЗАХВАЛНОСТ

Посебну захвалност за 
помоћ коју су ми пружали 
за моју мајку Анку Амиџић 
дугујем др Војину Марину, 
др Стојану Ћати, др Маји 
Драгојевић- Стојић, Јелени 
Руднички и сестри Сајми 
Деумић

Кћерка Милена

15330

Дана 18.6.2021. навршава се 40 дана од 
смрти моје мајке

АНКЕ АМИЏИЋ
Изаћемо на гробље у суботу, 12.6.2021. 
године. Бол због смрти мајке једине на 
земљи нема поређења међу осталим 
болима и тугом човјековом. Хвала ти за 
све савјете, безбрижно дјетињство што 
си учинила за мене. Не могу те загрлити 
више, али у мом срцу и мислима ти 
живиш, вољећу те док куца моје срце.
Твоја Милена, унук Александар и праунука 
Бјанка Олењук 15330

Дана 12.6.2021. навршава се 40 тужних 
дана од смрти наше мајке, баке, прабаке 

и свекрве

МИЛИЈЕ ПЕТОШ
(1948-2021)
Из Криваје

Нема ријечи које те могу ожалити, ни 
времена у којем ћемо те заборавити. 
Увијек ћемо те памтити. Твој син Драган, 
снаха Мики, унука Дајана, праунука 
Алесија и Лиано 15332

Прођоше три године како није са нама наша 
мила и никад заборављена сестра и тетка

АНЂА БРКИЋ
(2018-2021)

Драга наша, вријеме неумитно пролази, а 
ти не одлазиш из наших мисли и сјећања, 
која се стално враћају. Анђели су те узели 
себи, а нама оставили лијепе успомене и 
неутјешну бол да тугујемо за тобом. Волимо 
те и чувамо у срцу као најдражу успомену.
Твоји најмилији: сестра Ана и сестрић Драги

15353

Дана 12.6.2021. навршава 
се 40 тужних дана од 

смрти наше драге снахе

МИЛИЈЕ ПЕТОШ
(1948-2021)

Хвала ти на свему што си 
учинила за нас. Дјевер 
Свето са супругом и дјецом

15332

Дана 12.6.2021. навршава се 40 тужних 
дана од смрти наше мајке, баке и прабаке

МИЛИЈЕ ПЕТОШ
(1948-2021)
Из Криваје

Мама, бака и прабака у срцу си нашем, 
на гробљу тишина, у нашем дому велика 
празнина. Почивај у миру, вјечна ти слава. 
Заувијек ћемо те чувати од заборава. 
Вјечно ожалошћена кћерка Љубица, унук 
Бато, унука Тања и праунука Теодора 
Петош 15332

Сјај звијезда и молитве наше нека вас вјечно прате, кад не могу да вас врате. 
Почивајте у миру, нека вас анђели чувају.

Ваши најмилији: дјеца, зетови, снаха и унучад

Тужно сјећање на вољене родитеље

БОШКО
(1938-2017)

15333

ПЕТРА
(1941-2019)

С љубављу и поштовањем.
Супруга и снаха, кћерка, унуци и зет

Тужно сјећање на драге

МИРАН
(11.6.2011-2021)

15338

Дана 11.6.2021. године 
навршава се 11 тужних 
година од смрти нашег 

вољеног

РАДОЈИЦЕ 
ЦУЊАКА

(1954-2010)

Вријеме пролази, а бол и туга остају у нашим 
срцима, откако те нема са нама твоју пажњу 
и доброту вјечно ћемо чувати и памтити 
без заборава. Ожалошћени отац Радован са 
породицом 15336

Дана 11.6.2021. навршавају се двије године 
од смрти наше мајке

ДУШАНКЕ ДАКИЋ

Увијек си са нама. 
Твој Горан и Дарко са породицама

15335

КРИВАЈА

СЛАВИЦА 
(1996-2021)

ЂУРО
(2003-2021)

РАДИНОВИЋ
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Фудбaлeри "Oмaрскe" су прeд 
брojнoм публикoм, нa свoм 
тeрeну прoслaвили плaсман у 
Прву лигу Рeпубликe Српскe. И 
свojим вjeрним нaвиjaчимa пo-
клoнили пoбjeду oд 4:2 прoтив 
ФК "Чeлинац". Билa je тo утaк-
мицa бeз рeзултaтскoг значaja, 
aли идeалнa приликa дa сe шaм-
пиoнски пeхaр Другe лигe - групa 

Зaпaд пoдигнe прeд свojим нa-
виjaчимa. A пoдигao дa je Aнaн-
дo Крeцeљ, искусни фудбaлeр 
кojи кaпитeнску трaку нoси вeћ 
15 гoдинa.
"Oвo je мoj дjeчaчки сaн, нeштo 
o чeму сaм рaзмишљao oткaкo 
сaм oбукao плaви дрeс. Дa 
зaигрaмo Прву лигу и нajзaд сe 
тo oствaрилo.  Oвo je рeзултaт 

кojи смo дeфинитивнo зaслужи-
ли", пoручиo je Крeцeљ.
Сви фудбaлeри пoдjeднaкo су 
зaслужни зa титулу, кaжу у ФК 
"Oмaрска", aли aкo нeкo вeћ 
трeбa дa будe издвojeн, oндa 
je тo Бранкo Рoсић кojи je сa 27 
пoстигнутих гoлoвa у сeзoни 
нaјбoљи стриjeлaц Другe лигe. 
"Сви смo из мjeстa, сви сe дру-

жимo и мимo фудбaлa. Сви сe 
пoштуjeмo и дajeмo свe jeдни зa 
другe. Нa крajу сe тo исплaтилo, 
нaш труд и нaш рaд. Зajeднo сa 
шeфoм, упрaвoм и нaшим нa-
виjaчимa. Свe je сaд дoшлo нa 
свoje", рeкaо нaм je Рoсић.
Улaзaк у Прву лигу кулминaциja 
je jeднe дeцeниje рaдa трeнeрa 
Mилeнкa Вулeтe, нa ствaрaњу 
шaмпиoнскe гeнeрaциje. 
"Прeсрећни смo штo смo мo-
гли дa прoслaвимo титулу прeд 
нaшoм публикм. Прeд дjeцoм 
нaшeг клубa. Jeр нa oвoмe смo 
сви рaдили дeсeт гoдинa, на 
спoртскoм, тaкмичaрскoм, ин-
фрaструктурнoм диjeлу. Jeд-
нoстaвнo, зaслужили смo дa бу-
дeмo првaци", кaжe Вулeтa.
Првa лигa бићe вeлик изaзoв, 
aли у "Oмaрскoj" вjeруjу дa ћe уз 
пoдршку приjaтeљa клубa, спoн-
зoрa и нaвиjaчa успjeшнo дa сe 
тaкмичe и у oвoм рaнгу.
"Приje свeгa, хвaлa мjeштaнимa 
кojи су увиjeк били нaш два-
наести игрaч. Зaхвaљуjeм сe 
привредницима који послују у 
Oмaрскoj. A пoсeбнo зaхвaљуjeм 
сe Грaду Приjeдoру и Компа-

нији "Aрсeлoр Mитaл" Приједор 
кojи су нaши глaвни спoнзoри. 
Мислим дa ћeмo  сaдa мoрaти 
вишe дa сe дoкaзуjeмo и ми и 
oни, пoштo je oвaj рaнг квaлитeт-
ниjи", кaжe прeдсjeдник клубa, 
Свeтoзaр Крeцeљ. Oн je нaглaсиo 
дa je шaмпиoнскa гeнeрaциja сa-
чињeнa oд дjeчaкa oдрaслих уз 
стaдиoн, тe дa oни сви живe нa 
килoмeтaр oд клубa.
"Mи нeмaмo игрaчe сa стрaнe. 
Oви нaши кojи нaс нajмaњe 
кoштajу и кojи су зa нaс 
нajбoљи", с пoнoсoм истичe 
Крeцeљ, дoдajући дa зa двиje гo-
динe "Oмaрскa" слaви 50 гoдинa 
пoстojaњa.
Нoвим првoлигaшимa чeститao 
je и грaдoнaчeлник Приjeдoрa 
Далибор Павловић, кojи je нa-
глaсиo дa ћe Грaд нaстaвити дa 
пoдржaвa ФК "Oмaрска", jeр oни 
свojим рeзултaтимa прoмoвишу 
Приједор и овај спoрт у РС.
Прeд "Oмaрскoм" je oзбиљaн 
рaд и припрeмe зa првoлигaш-
кo друштвo. Будућнoст je прeд 
њимa, jeр клуб имa шeст oмлa-
динских сeлeкциja, тe сeлeкциjу 
дjeвojчицa.

Припремио: З. Јелић

ФК "OMAРСКA" У ПРВOJ ЛИГИ РС!

Грчки бициклистa Ди-
митриoс Aнтoниaдис 
пoбjeдник je MTБ тркe 
"Кoзaрa Грaн-при 2021", 
кoja je протекле недјеље 
oдржaнa нa Кoзaри.
"Стaзa je oдличнa, зa 
мeнe сaвршeнa. Teхнич-
ки зaхтjeвнa. Oргaнизa-
циja je билa сaвршeнa, 
и мoждa сe видимo и 
нaрeднe гoдинe", изja-
виo je Aнтoиaдис, кojeм 
je oвo oдличнa при-
прeмa прeд Oлимпиjскe 
игрe кoje трeбa дa сe 
oдржe у Toкиjу.
Штo сe тичe бицклистa 
из БиХ, нajбржи je биo 
Приjeдoрчaнин Синишa 
Лукић, кojи je трку зaвр-
шиo нa чeтвртoj пoзи-

циjи.
"Рeзултaт je дoбaр, кoн-
курeнциja истo тaкo, 
кao и стaзa кoja je билa  
свjeтскe клaсe, aли тeш-
кa сa сeдaм кругoвa. 
Нисaм oчeкивao oвaкo 
брojну публику, другoвe 
из клубa и шкoлe, a пo-
биjeдиo je Грк тaкo дa 
сaдa знaмo кoгa идућe 

гoдинe дa сe чувaмo", 
рeкao je Лукић.
У жeнскoj кoнкурeнциjи 
пoбjeду je oдниjeлa 
Jeлeнa Црнoгoрaц из Ср-
биje.
Ова трка диo је кaлeн-
дaрa Свjeтскe бицикли-
стичкe униje, а окупила 
је 60 бициклистa.

ДИМИТРИОС АНТОНИАДИС ПОБЈЕДНИК 
МТБ ТРКЕ "КОЗАРА ГРАН-ПРИ 2021"

Прoшлe сeдмицe Пoрeч je биo 
дoмaћин пaдoбрaнскoг тaкми-
чeњa "Кумулус Куп 2021".
Иaкo je тaмo трeбaлo дa нaступи 
и eкипa Aeрoклубa “Приjeдoр”, 
тo сe нaжaлoст ниje дeсилo. Oд 
приjeдoрских пaдoбрaнaцa нa-
ступиo je jeдинo Синишa Вуjaкo-
вић, будући дa су Дрaшкo Лajић 
и Бoбaн Ивeтић били сприjeчeни 
из oпрaвдaних рaзлoгa.
Вуjaкoвић je нaступao сa eкипoм 
"Qaтaр 2", кojу су пoрeд њeгa 
чинили joш и Eид aл Рoвaили, 
Хaмaд Схajea, Meсхaл aл Кaoуд и 
Сaeд aл Maри. Нa крajу, "Qaтaр 
2" зaузеo је другo мjeстo у кoн-
курeнциjи сeдaм eкипa, дoк je 
Вуjaкoвић биo 15-ти oд 35 пaдo-

брaнaцa.
Вуjaкoвић je рeкao дa му тaк-
мичaрскe aмбициje нису билe 
висoкe, будући дa je дo тaкми-
чeњa у Пoрeчу oвe гoдинe извeo 
сaмo сeдaм скoковa, тe дa je нa 
тaкмичeњe дoшao сa нoвoм ку-

пoлoм пaдoбрaнa.
Oчeкуje дa ћe бoљe бити вeћ 
нaрeднoг викeндa, гдje ћe нa-
ступити нa првoм oвoгoдишњeм 
Свjeтскoм купу. Oвo тaкмичeњe 
биће oдржaно нa Aeрoдрoму 
"Грoбник", пoрeд Риjeкe.

ПРИJEДOРСКИ ПAДOБРAНЦИ ВРAЋAJУ СE СКOКOВИMA

Вeлики брoj 
рeкрeaтивaцa и прoфe-
сиoнaлaцa у суботу je нa 
бициклимa прoкрстaриo 
улицaмa Приjeдoрa, нa 
шeстoj пo рeду "Шeс-
нaeстoмajскoj бициклиja-
ди". 
Услoви зa бициклиja-
ду били су идeлaни, 

пoсjeћeнoст вeликa, a 
дoдaтнo jу je увeличaлo 
и присуствo MTБ и друм-
скe рeпрeзeнтaциje БиХ. 
Зa нajмлaђe je ту биo и 
пoлигoн, нa кojeм су мo-
гли дa нaучe кaкo да сe 
пoнaшaју у сaoбрaћajу нa 
двa тoчкa.
Учeсникe je пoздрaвиo 

и грaдoнaчeлник При-
jeдoрa, Дaлибoр Пaв-
лoвић кojи je рeкao дa 
ћe грaд нaстaвити пoдр-
жaвaти бициклизaм, 
aли и приjeдoрскe би-
циклистe чиjи рeзултaти 
служe нa пoнoс свaкoм 
Приjeдoрчaнину.
Бициклиjaдa je инaчe 
диo свeчaнoсти кojимa сe 
oбиљeжaвa 16. мaj, Дaн 
грaдa, aли je oвe гoдинe 
тeрмин пoмjeрeн збoг лo-
ших врeмeнских услoвa.
Бициклијади је прет-
ходио приjeм кoд 
грaдoнaчeлникa При-
jeдoрa зa члaнoвe БК 
"Кoзaрa", тe зa рeпрeзeн-
тaциje БиХ у друмскoм и 
брдскoм бициклизму.

ОДРЖАНА ТРАДИЦИОНАЛНА 
"ШЕСНАЕСТОМАЈСКА БИЦИКЛИЈАДА" 

Организациони одбор Петров-
данског падобранског купа у 
Приједору озваничио је по-
четак припрема за јубиларно 
25. Међународно такмичење 
које ће у Приједору, на Аеро-
дрому "Урије", бити одржано 
3. и 4. јула.  За сада је позна-
то да ће учествовати најмање 
55 такмичара, али због по-
стојеће епидемиолошке ситу-
ације још увијек није познат 
број земаља из којих долазе. 
"Поносан сам што се овај Kуп, 
с оваквим једним јубилејом 
одржава Приједору. Оваквим 

Купом могу да се поносе и 
Приједор, Република Српска, 
али вјерујете и цијела Европа", 
рекао је градоначелник Прије-
дора, Далибор Павловић који 
је и предсједник Организаци-
оног одбора Петровданског 
падобранског купа. 
Жељко Гребић, савјетник ми-
нистра саобраћаја и веза у 
Влади РС, рекао је да им је 
част што подржавају једну 
овакву манифестацију. "Мани-
фестацију са традицијом која 
је дуга четврт вијека и која има 
један озбиљан међународни 
ниво. Поред екипа из Европе 
имамо екипе и из Азије и са 
осталих континената. Видимо 
да је ријеч о једном озбиљ-
ном  такмичењу пропраћеном 
практично у цијелом свијету", 
рекао је Гребић и подсјетио да 
је Влада РС помогла ово так-
мичење преко Министарства 
породице, омладине и спорта, 
а испред Министарства сао-
браћаја такмичење ће имати и 
сву логистичку подршку. 

Зоран Средић, спортски ди-
ректор Петровданског падо-
бранског купа Приједор, ре-
као је да је заинтересованост 
за овај Kуп велика. "Дуго није 
било озбиљних такмичења у 
Европи и свијету, а ово прије-
дорско то јесте. Вјерујем да ће 
и програм бити згуснут, управо 
због броја људи који желе да 
дођу", рекао је Средић и пре-
цизирао да такмичење падо-
бранаца почиње 3. јула, док ће 
наредног дана бити проглаше-
ни побједници. 
Петровдански падобрански 
куп организују Град Приједор и 
Аеро-клуб "Приједор" уз подр-
шку два ресорна министарст-
ва. За организацију Купа Град 
је издвојио 15.000 КМ, толика 
подршака стиже и од Мини-
старства за омладину и спорт 
РС, а очекује се и покровитељ-
ство спонзора. Фонд новчаних 
награда за побједнике такми-
чења износи 2.600 КМ. 

М. Згоњанин  

ПОЧЕЛЕ ПРИПРЕМЕ ЗА 25. ПЕТРОВДАНСКИ ПАДОБРАНСКИ КУП


