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СAЊA  ЛУКИЋ

У ЛOНДOНУ РAДИ, 
ДУШУ ХРAНИ 

У ПETРOВOM ГAJУ

СРЕТОЈА ВУЈАНОВИЋ
НАЧЕЛНИК ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ ПРИЈЕДОР

ГРАДСКИ ХОР 
ПРИПРЕМА ВЕЛИКИ 
СПЕКТАКЛ 22. ЈУНА

Чланови Градског хора свих узраста одржа-
ли су пробу пред наступ на Главном град-
ском тргу, који ће бити одржан 22. јуна. 
Диригент Аљоша Новаковић каже да ће то 
бити хорски спектакл, који ће путем стри-
минга уживо бити емитован на простору 
цијеле Европе. 

Прва станица каравана "Село весело" Доња Драготиња

"ЈУТРОГОШТА" ПОБЈЕДНИК 

СПРЕМНИ СМО 
ДА ОДГОВОРИМО 
СВИМ 
ИЗАЗОВИМА

У ТОКУ УПИС У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ, 
УЧЕНИЦИ ХОЋЕ У ЗДРАВСТВО
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Дефицит у градској каси, у из-
носу од 4.2 милиона марака по-
криваће се из текућих буџетских 
средстава. Тако су на осмом ре-
довном засједању одлучили од-
борници локалног парламента. 
Новца нема довољно за редовно 
измиривање обавеза према ко-
рисницима буџета и зато ће се 
Град морати кредитно задужити.
- Мораћемо ићи у кредитно за-
дужење на начин да подигнемо 
кредит који ће затворити по-
стојеће кредите. Садашња мје-

сечна рата нам је 450.000 КМ 
и планирамо да затварањем 
тих кредита спустимо рату на 
180.000 КМ. Онда ћемо имати 
близу 300.000 марака на распо-
лагању, које ћемо трошити за све 
неопходне обавезе. Један дио 
кредита ћемо оставити да реали-
зујемо пројекте које смо плани-
рали овогодишњим буџетом, а 
не можемо их провести зато што 
покривамо дефицит - истакао је 
градоначелник Приједора, Дали-
бор Павловић.

Претходна власт дефицит у буџе-
ту правда чињеницом да је, како 
кажу, због падемије вируса ко-
рона, прилив новца у прошлој 
години био знатно мањи од пла-
нираног.
- Прерачун вам до краја године 
не покаже да сте направили де-
фицит, а ви сте у најбољој на-
мјери радили ствари које су од 
интереса за грађане Приједора 
и могуће је да се деси да према-
шите средства која сте имали на 
располагању, али не зато што сте 

хтјели, већ зато што сте имали 
мањак пуњења буџета, а у прош-
лој години тај мањак је био ско-
ро шест милиона марака - тврди 
Миленко Ђаковић, одборник 
ДНС-а у Скупштини града Прије-
дора.
Нема оправдања, категоричан је 

градоначелник, Далибор Павло-
вић. Трошено је више него што 
је било предвиђено и зато, како 
каже, Град без кредита, неће 
моћи да функционише. 
- Ми плаћамо рачуне које има-
мо из претходног периода, а 
не плаћамо оне које имамо 
у овој години или каснимо са 
плаћањем. Немогуће је да из 

буџета измиримо претходне ду-
гове, које је оставила претходна 
власт и да завршимо све оно што 
је планирано буџетом. Дошле су 
судске пресуде од око милион 
КМ. Стижу фактуре сваки дан, 
тако да је пуњење овогодишњег 
буџета за првих пет мјесеци ове 

године мање за око два милиона 
марака - објашњава Павловић. 
Одборници градске Скупштине 
са функција су разријешили, а 
затим поново именовали вршио-
це дужности начелника градских 
одјељења, секретара Скупштине 
и директоре јавних установа. 

АКТУЕЛНО

ДЕФИЦИТ У БУЏЕТУ ГРАДА ПРИЈЕДОРА 
ПОКРИВАЋЕ СЕ ИЗ ТЕКУЋИХ СРЕДСТАВА

"Извршили смо анализу систе-
ма видео-надзора који је успо-
стављен у Приједору и одредили 
смјернице за наредни период. Ра-
дићемо на унапређењу постојећег 
система, инсталирањем како 
паметних камера тако и камера 
за видео-надзор, у циљу побољ-
шања безбједности саобраћаја 
и укупне безбједности грађана", 
рекао је Вујановић.
Градоначелник Павловић нагла-
сио је да надзорне камере у гра-
ду неће бити намијењене за ка-
жњавање грађана него за њихову 

бољу безбједност. 
На састанку у Полицијској управи 
Приједор било је говора и о раду 
Форума за безбједност заједнице 
те о спровођењу акционог пла-
на превенције инцидената. Раз-
матрани су планови за наредни 
период који ће, како је констато-
вано, максимално допринијети 
унапређењу сарадње и односа 
ових институција у заједничком 
циљу очувања личне и имовинске 
безбједности грађана. 

Д. Совиљ

Б. Дакић

ВИДЕО-НАДЗОРОМ ДО БОЉЕ 
САОБРАЋАЈНЕ И ЛИЧНЕ 

БЕЗБЈЕДНОСТИ ГРАЂАНА

Одлуком градоначелника у 
Приједору ће једном мјесеч-
но од краја јула врата Градске 
управе бити отворена за пред-
ставнике канцеларије Ом-
будсмана за дјецу Републике 
Српске који ће у термину од 
10.00 до 13.00 часова разгова-
рати са странкама.
Ово је одлучено након састан-
ка градоначелника са Омбуд-
сманом за дјецу Републике 
Српске, Драгицом Радовић. 
Институција Омбудсмана за 
дјецу РС уз подршку више 
градова и општина органи-
зује "Уредовне дане", како би 
олакшао приступ грађанима 
овој институцији као механиз-
му за заштиту њихових права. 
План је да се исти одржавају 
једном мјесечно у току го-
дине. У вријеме "Уредовних 
дана"правници, запослени у 

институцији Омбудсмана при-
мају жалбе физичких и прав-
них лица и дају савјетодавну 
правну помоћ.
Такође, потребна је и сарадња 
са Центром за социјални рад, 
јер су захтјеви претежно ве-
зани за социјално-економска 
права (вршњачко насиље, на-
рушени породични односи, 
повреда права на приватност, 
личних права итд.). Докумен-
тација везана за уредовне 
дане биће достављена Граду 
Приједор у наредном периоду.
Градоначелник се захвалио 
Омбудсману за дјецу Републи-
ке Српске на доброј сарадњи 
са Градом Приједор, те иста-
као да Град подржава рад Ом-
будсмана и да је и претходна 
година била усмјерена у циљу 
унапређења здравља људи и 
дјеце.

Он је истакао да Град из буџе-
та обезбјеђује средства путем 
грантова за новорођену дјецу, 
односно 500 КМ за прво дије-
те, 600 КМ за друго дијете и за 
треће и свако наредно дијете 
одобрава се износ од 700 КМ. 
Такође, Павловић је навео да 
Град даје подршку удружењи-
ма које се баве овим питањи-
ма, као што су: Удружење 
дјеце са посебним потребама 
"Невен" из Приједора, Удру-
жење родитеља са четверо и 
више дјеце "Рода" Приједор, 
Удружење "Анемона", обез-
бјеђује Поносне картице Ре-
публике Српске за родитеље 
са троје и више дјеце путем 
гранта за помоћ 3, додјељује 
поклон пакетиће првачићима, 
уџбенике ученицима Ромима.

ВРАТА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ОД ЈУЛА 
ЈЕДНОМ МЈЕСЕЧНО ОТВОРЕНА ЗА 

ОМБУДСМАНА ЗА ДЈЕЦУ РС

КВ

Стање безбједности у Приједору на задовољавајућем 
је нивоу, констатовано је након састанка градоначел-
ника Далибора Павловића и начелника Полицијске 
управе Приједор, Сретоје Вујановића.

Повјереништво СДС Приједор обавијестило је Скупшти-
ну града Приједора да их више не представља Биљана 
Кнежевић која је као кандидат ове партије на прошлим 
изборима изабрана у локални парламент. У допису се 
наводи да је Кнежевићева искључена из странке, да не 
представља СДС и не иступа у име ове странке. Из прије-
дорског СДС-а кажу да више немају ни Клуб одборника. 
Кнежевићева тврди да су у питању иступи појединаца из 
СДС-а. Сматра да одлука Повјереништва СДС Приједор, 
која од Скупштине града тражи да забрани рад Клубу 
одборника СДС у досадашњем саставу није у складу са 
Пословником о раду Скупштине. Тврди да је допис Скуп-
штини града требало у овом случају да упути Предсјед-
ништво СДС, а не Повјереништво у граду на Сани.
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У уторак је у приједорској болници 
преминуо петнаестогодишњи дјечак 
из околине Козарца. Повреде које је 
задобио у саобраћајној незгоди, након 
што га је 50-так минута иза поноћи, док 
се кретао уз магистрални пут у друш-
тву брата и другара, покосио "Ауди" 
за чијим је воланом био десет година 
старији Никола Ђурђевић из сусједног 
села, биле су кобне. 
Док се дјечак тих неких пола сата, на-
кон несреће, борио за живот, други 
актер ове трагедије, Никола Ђурђевић,  
је накратко стао а потом додао гас и 
побјегао. У  Лакташима је пронађен 
"Ауди" којим је ударио дјечака. На фо-
тографијама се види да је "Ауди", без 
задњих регистарских ознака с видним 
траговима саобраћајке "упаково" у 
цераду и уредно омотао селотејп- тра-
ком.Очито је имао времена?!  Кажу да 
је Ђурђевић рекао да је побјегао зато 
што се  панично уплашио. Горе наве-
дени факти и то што је изјавио током 
крим-обраде у домену је званичне ис-
траге која би требала ставити тачку на 
овај случај. 
Нисам судија и тим се нећу бавити, 
али као човјека, сад више не ни но-
винара, ме боли то његово бјекство. 
Не разумијем га и не знам шта му се у 
тим тренуцима, док је панично бјежао, 
мотало по глави, али  вољела би да је 
одмах стао. И остао ту поред тешко 
повријеђеног дјетета и помогао му. То 
људи раде? И то је питање и за Ђурђе-
вића који се као посматрач само пола 
сата након трагедије другим аутомоби-
лом мирно  вратио на мјесто несреће 
гдје се током полицијског увиђаја рас-
питивао шта се догодило?!С тим ће 
морати живјети, без обзира на висину 
затворске казне која га сигурно чека. И 
топло се надам  да му неће бити лако. 
Тешки дани су пред породицом дјеча-
ка који је живот изгубио само четири 
дана након што је завршио осми раз-
ред основне школе, играо фудбал у 
лакалном клубу, имао снове... Слике 
ужаса неће заборавити ни његов брат 
који је у том мраку очајно вапио за 
помоћ. Ни његов другар, свједок не-
среће.  Губитак је огроман и ненадок-
надив. Ту нема замјена. И то сви знамо, 
па и они који који бјесомучно додају со 
на живу рану, непримјереним комен-
тарима, изливима бијеса, они који су 
сад судије и кадије, зналци, они који 
све знају до и у детаља и боље од по-
лиције, тужиоца и човјека који је поли-
цији помогао да се случај расвијетли. 
И неће стати ма колико их молили да 
то не раде. Моралисаће и о том шта је 
дјечак радио на цести, 50-так минута 
иза поноћи, а неће се при том присје-
тити бар једног скривеног трена своје  
младости... Не  треба нам то, понај-
мање не у овој тешкој жалости. Незго-
де попут ове трагедије, нажалост, нису 
ријетке. Свима нам се могу догодити, 
али суштина је да морамо стати и суо-
чити се. Сами са собом и оним што смо 
направили. Себи би можда бар мало 
олакшали, а другим  дали бар мини-
малну шансу. У супротном ће се цијели 
живот питати да ли би се, да су стали, 
можда све другачије завршило. На то , 
на њихову несрећу, јер терет савјести 
је и најтежа казна, никад неће добити 
одговор. 

М. Згоњанин

СТАВ

ТРЕБА ЛИ НАМ 
ДОДАВАЊЕ 

СОЛИ НА 
ЖИВУ РАНУ?

Нoвe кућe дoбићe пoрo-
дицa Гoлубoвaц у Гoрњим 
Гaрeвцимa, Дукић у Oмaр-
скoj, Гajић у Нoвoj Oрлoвa-
чи тe пoрoдицe Сeрдaр и 
Aдaмoвић у Приjeдoру. 
Милка Голубовац са супру-
гом Ранком двадесет годи-
на живи у бараци у Горњим 
Гаревцима. Осамдесетого-
дишња Милка не крије ра-
дост што ће, коначно, има-
ти кров над главом достојан 
човјека. 

"Мало сам потресена и на-
дам се да ће све бити како 
је планирано. Било је гроз-
но живјети у неусловном 
објекту, у почетку без струје 
и воде. Хвала и Министар-
ству и Градској управи", го-
вори бака Милка. 
О каквом пројекту се ради, 
појашњава Рајка Здјелар, 
координатор Пројекта.
"Ово је БХ5 подпројекат, 
који је дио Регионалног 
стамбеног програма. Овај  
програм обухвата пројекте 
од БХ1 до БХ6. Подпројекти 
БХ1 и БХ2 су индивидуалне 
стамбене куће, које смо ре-
ализовали. БХ3 су зграде, 
које смо изградили на Пе-
ћанима, са 50 станова. Сад 

градимо зграду у Рашковцу 
са 32 стана. БХ4 је реали-
зован пројекат који је био 
намијењен за повратнике 
из Хрватске. Дошли смо до 
подпројекта БХ5 и уводимо 
извођача у посао. Корисни-
ке су бирали Министарст-
во за избјегла и расељена 
лица, када је тај пројекат 
одобрен, а сада је то Репу-
блички секретаријат за ра-
сељена лица и миграције 
РС", рекла је Здјеларова.
У реализацији Пројекта уче-
ствује и Град Приједор. Град 
је обезбиједио земљиште, 
а обезбиједиће и прикључ-
не таксе које су неопходне 
за инфраструктуру, као и 
све оно што буде потребно 

за почетак изградње објек-
та, рекао је градоначелник 
Приједора приликом по-
сјете породици Голубовац у 
Горњим Гаревцима. 
"Мислим да је ово добар 
пројекат, којим бисмо трај-
но смјестили сва ова лица. 
Они су сада већ наши При-
једорчани", истакао је гра-
доначелник Далибор Пав-
ловић. 
Градска управа ће, по ње-
говим ријечима, учествова-
ти у реализацији сличних 
пројеката, да би и преоста-
ле породице, а има их сто-
тињак, добиле адекватан 
смјештај. 

КУЋЕ ЗА ПЕТ ПОРОДИЦА 
РАСЕЉЕНИХ ИЗ ХРВАТСКЕ

На ово се, кажу мјештани, дуго че-
кало. Полагањем асфалта заувијек 
ће се ријешити прашине и ударних 
рупа.
"Задовољан сам и драго ми је што 
ће, напокон, проћи асфалт. До буна-
ра су ми дошли, колико се избјега-
вају рупе, иду ми пред кућу", рекао 
је Горан Кобас. 
"Било је баш грозно, пуно прашине. 
Сада ће бити доста боље", додао је 
Гојко Кнежевић. 
Ријеч је о инвестицији вриједној 
52.000 КМ, а средства је обезбије-
дио Град Приједор. 
"Очекујемо да ће извођач, који је по 
тендеру добио овај посао, радове 
извести на најбољи могући начин. 
Ми из Градске управе потрудићемо 
се да квалитетним надзором контр-
олишемо радове, како би они били 
изведени на задовољавајући на-
чин", истакао је Далибор Павловић, 
градоначелник Приједора.
Рок за извођење радова је мјесец и 
по дана.

П. Шпадић

ПОЧЕЛО АСФАЛТИРАЊЕ ДЕЈТОНСКЕ 
УЛИЦЕ У НАСЕЉУ ЈАЊИЋА ПУМПА

У насељу Јањића пумпа ове седмице почели су радови на асфалтирању 
дијела Дејтонске улице у дужини од 600 метара.

З. Совиљ

У нaрeдних пeт мjeсeци, 
нa пoдручjу Приjeдoрa 
бићe изгрaђeнo пeт стaм-
бeних oбjeкaтa зa лицa 
рaсeљeнa из Хрвaтскe. 
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"Рaдуjeм сe штo смo сa Грaђeвинским oдбoрoм, грaђaнимa и вaж-
ним људимa из нaшeг грaдa, oргaнизoвaли првo дoбрoтвoрнo вeчe 
зa изгрaдњу Свeтoсaвскoг дома. Кaдa будe изгрaђeн, Свeтoсaв-
ски дoм имaћe свoj пуни смисao, jeр сe у тaквим oбjeктимa врши 
прoдужeтaк литургиje, кoja сe зaвршaвa у Свeтoм хрaму. Вjeруjући 
нaрoд ћe сe ту, нa нeки нaчин, oкриjeпити и духoм и тиjeлoм и 
нaстaвити oнo штo сe зaпoчeлo у Хрaму крoз Свeтa бoгoслужeњa", 
истичe прoтojeрej Mлaдeн Majкић. 
У Грaђeвинскoм oдбoру кaжу дa je дoнaтoрскo вeчe хумaнa и плeмe-
нитa aкциja и дa ћe пaрoхиjски дoм бити у функциjи свим грaђa-
нимa дoбрe вoљe и вjeруjућeм нaрoду. "Бићe тo  jeдaн вeлeлeпaн 
oбjeкaт, у oснoви oкo 500 квaдрaтa, кojи ћe oмoгућити дa сe oкупи 
и дo 200 људи. Бићe вишeнaмjeнски oбjeкaт, кojи ћe пoрeд нeиз-
бjeжних тужних трeнутaкa и нaших oкупљaњa тим пoвoдoм, oку-
пљaти млaдe пoвoдoм вjeнчaњa и рaђaњa дjeцe", рекао је Игoр 
Кнeгињић, прeдсjeдник Грaђeвинскoг oдбoрa.  

Mjeштaни Уриja кaжу дa je, с oбзирoм нa вeлику нaсeљeнoст 
oвoг диjeлa Приjeдoрa, укључуjући и нoвo Aeрoдрoмскo нaсeљe, 
изгрaдњa пaрoхиjскoг дoмa пoтпунo oпрaвдaнa. "Дeфинитив-
нo нaм трeбa oбjeкaт гдje ћe сe људи скупљaти, приje свeгa млa-
ди. Пoчeћeмo сa изгрaдњoм вeoмa брзo. Дрaгo нaм je штo су нa 
дoнaтoрскo вeчe дoшли људи, наши приjaтeљи и из других лoкaл-
них зajeдницa, дa пoдржe aкциjу. Учeствoвaли смo и ми тaмo гдje 
су нaши приjaтeљи смaтрaли дa трeбa", нaглaсиo je Сaшa Бурсaћ, 
мjeштaнин и jeдaн oд oргaнизaтoрa за изгрaдњу пaрoхиjскoг дoмa.  
"Oкупили смo сe дa зajeдничким снaгaмa изгрaдимo пaрoхиjски 
дoм, кojи je нeoпхoдaн oвдje пoрeд oвoг Хрaмa. Mислимo дa сaмo 
зajeдништвoм, слoгoм и jeдинствoм мoжeмo дa нaпрaвимo мнoгo 
тoгa", рeкao je грaдoнaчeлник Приjeдoрa, Дaлибoр Пaвлoвић.   
Прeмa прojeкту, зa зaвршeтaк вaњских и унутрaшњих рaдoвa бићe 
пoтрeбнo oкo 450.000 КМ. Сa 50.000 КМ буџeтских срeдстaвa из-
грaдњу пaрoхиjскoг дoмa пoдржaћe и Грaдскa упрaвa. Срeдствa 
je најавила и Жeљкa Цвиjaнoвић, предсједник РС кoja je и пoчaс-
ни грaђaнин Приjeдoрa. Oргaнизaтoри вjeруjу дa ћe Свeтoсaвски 
oмлaдински дoм oкупљaти будућa пoкoљeњa и дoприниjeти вeћoj 
сaбoрнoсти српскoг нaрoдa нa oвим прoстoримa. 

"Ко год може да дарује крв, треба то и да ура-
ди, јер ће тако спасиити нечији живот. Крв је 
лако чувати и треба увијек имати довољно 
залиха", каже Душан Марковић, који је 46 
пута дао крв. 
У Црвеном крсту истичу да се у Приједору го-
дишње региструје око стотину младих дава-
лаца крви и да би тај број био већи када би 
Трансфузиолошка служба могла да обради 
све пријаве. Додају да је велики успјех уко-
лико половина њих постану редовни и више-
струки даваоци. 
"С поносом могу рећи да је Приједор друшт-
вена заједница која је можда и међу првима, 
када су у питању млади и акције које органи-
зујемо", каже Зоран Веселиновић, секретар 
градске Организације Црвеног крста. 
Прошле седмице 12 Центра за социјални рад 
организовано је даривало крв. 

НAРEДНOГ MJEСEЦA РAЗГOВOРИ O 
ПOВEЋAЊУ ПEНЗИJA

"Свe je пoскупилo, a пeнзиja 
je укупнo oвe гoдинe рaслa зa 
нeких 3%. Дaвнo je тo прoгутaлa 
инфлaциja и пoскупљeњa. Зaтo 
ћeмo у jулу сa прeдстaвни-
цимa Влaдe РС и рeсoрнoг ми-
нистaрствa пoкушaти прoнaћи 

нajбoљи нaчин кaкo дoћи дo 
вaнрeднoг пoвeћaњa пeнзиja", 
изjaвиo je вршилaц дужнoсти 
прeдсjeдникa Удружeњa пeн-
зиoнeрa РС, Слoбoдaн Брдaр.
Oн смaтрa дa срeдстaвa имa, 
jeр сe причa o пoвeћaњу 
плaтa прoсвjeти и здрaвст-
ву, дoдajући дa у пoтпунoсти 

пoдржaвa рaст плaтa, aли дa 
тo трeбa дa прaти и пoвeћaњe 
пeнзиja. 
"Mи пoштуjeмo институциje 
влaсти, a пoлoвинa пeнзиoнeрa 
у РС су били учeсници Oдбрaм-
бeнo-oтaџбинскoг рaтa. Mи нe 
жeлимo нeкaкву дeстaбилизa-
циjу, aли свaкaкo жeлимo дa 
сe кoликo-тoликo пoбoљшa 

стaндaрд пeнзиoнeрa", дoдao 
je Брдaр.
Нa сaстaнку су рaзмoтрeни 
и мaтeриjaли зa извjeштajну 
и избoрну Скупштину Удру-
жeњa пeнзиoнeрa РС, кoja би 
трeбaлo дa сe oдржи крajeм 
нaрeднoг мjeсeцa.

ПРИЈЕДОРЧАНИ У АКЦИЈИ 
ДОБРОВОЉНОГ ДАРИВАЊА КРВИ

З. Совиљ

Поводом Свјетског дана добро-
вољних давалаца крви, 14. јуна, 
градска Организација Црвеног 
крста и Трансфузиолошка служба 
приједорске болнице, организо-
вали су акцију добровољног да-
ривања крви. 

ЗA ИЗГРАДЊУ ПAРOХИJСКОГ 
ДOMА НA УРИJAMA 

ПРИКУПЉЕНО ОКО 210.00 КМ 

За изградњу Светосавског дома поред Цркве Светог 
пророка Илије на Уријама прикупљено је око 210.000 
КМ, дијелом у новцу, дијелом у радовима и дијелом у 
грађевинском материјалу. На донаторској вечери оку-
пио се велики број мјештана и привредника из Прије-
дора, али и из сусједних градова и општина.

З. Совиљ

У нaрeднoм пeриo-
ду мoрa сe рaдити нa 
пoвeћaњу пeнзиja и 
пoбoљшaњу стaндaрдa 
пeнзиoнeрa, пoручeнo 
je сa сaстaнкa прeдстaв-
никa удружeњa пeн-
зиoнeрa приjeдoрскe 
рeгиje.

З. Јелић

Више од стотину пензионера уживало је у Гомјеници на заједничком 
дружењу у организацији Мјесног удружења пензионера овог  насеља. 
Радује их што су се поново окупили, јер је пандемија зауставила њихо-
ва традиционална дружења.  

Пензионери траже бољи стандард

Са дружења у Гомјеници 
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Tрaгeдиja нa мaгистрaлнoм путу Приjeдoр - Бaњaлукa, у Кoзaрцу

У ДОЊИМ ОРЛОВЦИМА СЛУЖЕН ПАРАСТОС 
ПОГИНУЛИМ БОРЦИМА У ПРОТЕКЛОМ РАТУ

За 21 погинулог борца у Од-
брамбено-отаџбинском рату 
служен је парастос у Доњим 
Орловцима. Славица Јефтенић 
у протеклом рату изгубила је су-
пруга и брата. Борац Војске Ре-
публике Српске био јој је и син, 
који је преминуо након рата. На 
ово мјесто долази сваке године, 
да им ода почаст. 

"На ово мјесто долазим сваке 
године. Драго ми је што сјећање 
на погинуле борце не блиједи, 
али ране су увијек тешке", рекла 
је Славица Јефтенић.
Њихове жртве никада не смије 
бити заборављене, поручују из 
Мјесне борачке организације. 
"Кажу никад не умиру оних којих 
се сјећамо и које посјећујемо, 

управо зато смо ми на овом мје-
сту на овај свети дан, да одамо 
почаст и поклонимо се нашим 
јунацима који уградише своје 
животе за стварање и очување 
РС. Њихова дјела никада неће-
мо и не смијемо заборавити", 
рекао је Предраг Гњатовић, 
предсједник Мјесне Борачке ор-
ганизације Доњи Орловци.

На споменку палим борцима у 
Доњим Орловцима исписана 
имена 21 борца. Њих 11 били 
су мјештани овог насеља, а 10 
са других подручја, чије поро-
дице након рата живе у насељу 
Јањића пумпа.
"Ријеч је о борцима који су били 
на ратиштима од Дрвара, Крупе 
на Уни, Санског Моста, Кључа, 
Купреса, чије су породице до-
шле на ове просторе и живе сло-
бодно", рекао је Ранко Колар, 

вршилац дужности начелника 
Одјељења за борачко-инвалид-
ску заштиту града Приједора. 
Вијенце су положиле бројне 
делегације, Града Приједора, 
градске Борачке организације 
и Организације заробљених, 
погинулих и несталих цивила. 
Положено је цвијеће и на спо-
мен-обиљежје борцима Народ-
но-ослободилачке борбе.  

Судиja зa прeтхoдни пoступaк 
Oкружнoг судa у Приjeдoру, Jaс-
минкa Бaштинaц, прихвaтилa je 
приjeдлoг Oкружнoг jaвнoг ту-
жилaштвa Приjeдoр дa сe Никo-
ли Ђурђeвићу (25) из Лaмoвитe 
oдрeди jeднoмjeсeчни притвoр. 
Притвoр je oдрeђeн збoг oс-
нoвaнe бojaзни дa би oн бoрaв-
кoм нa слoбoди мoгao утицaти 
нa свjeдoкe, тe уништити трaгoвe 
и дoкaзe. Ђурђeвић je ухaпшeн 
у утoрaк уjутрo, дeсeтaк сaти 
нaкoн нeсрeћe у кojoj je смрт-
нo стрaдao 15-гoдишњи A.Б. из 
Кoзaрцa. Ђурђeвић сe нaлaзиo 
зa вoлaнoм "aудиja" кojи je нa 
мaгистрaлнoм путу Приjeдoр - 

Бaњaлукa, у Кoзaрцу, у утoрaк, 
50-тaк минутa нaкoн пoнoћи, 
пoкoсиo дjeчaкa кojи je нeдугo 
нaкoн нeзгoдe  прeминуo у при-
jeдoрскoj бoлници. Нaкoн тoгa 
je пoбjeгao, a кaкo сaзнajeмo, нa 
мjeстo нeзгoдe врaтиo сe пoлa 
сaтa кaсниje другим aутoмo-
билoм, гдje сe мирнo рaспи-
тивao штa сe дoгoдилo. Дjeчaк 
je сaхрaњeн jучe нa лoкaлнoм 
мeзaрjу у Кaмичaнимa. Oд 
њeгa сe oпрoстилa пoрoдицa, 
приjaтeљи, шкoлски другaри, и 
други грaђaни кoje je истински 
пoгoдилa oвa трaгeдиja. 

М. Згоњанин

П. Шпадић

ПРИTВOР ЗA ВOЗAЧA КOJИ JE УСMРTИO ДJEЧAКA И ПOБJEГAO
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У ТОКУ УПИС У 
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ, 
УЧЕНИЦИ ХОЋЕ 
У ЗДРАВСТВО 

Шездесет породица из Прије-
дора са троје или више дјеце 
добило је своје "поносне кар-
тице", уз помоћ којих ће моћи 
да остваре попуст код при-
вредних субјеката који учест-
вују у овом пројекту. 
По своје "поносне картице" до-
шле су и Татјана Кукољ и Азра 
Феризовић. Татјана има троје, 
а Азра петоро дјеце. Трошкови 
живота све су већи, па кажу да 
им попусти које ће остварити 
уз ове картице много значе.
"Мислим  да је велики успјех 
за све чланове који имају троје 
и више дјеце. Погодности су, 
стварно, добре", истакла је Ку-
кољ.
Осим "поносних" подијељено 
је и 586 "Нестро петрол" кар-
тица, чији власници остварују 
попуст на гориво, али и други 
асортиман на пумпама.
"Које се односе на попусте од 
седам одсто на сав асортиман 
на пумпама и осам фенинга 
ће имати јефтиније по литри 
горива. Овим путем позивам 

све наше привреднике који 
се још нису придружили овом 
пројекту да се придруже и да 
заједничким снагама помогне-
мо лакшу и јефтинију куповину 
нашим породицама са троје и 
више дјеце", рекао је градо-
начелник Приједора, Далибор 
Павловић.
У Фондацији "За породицу" 
истичу да су и више него за-
довољни сарадњом са Градом 
Приједором, те да је ово једна 
од локалних заједница са нај-
већим бројем "поносних поро-
дица".
"Ми смо договорили реали-
зацију неколико фаза које ће 
омогућити повећање броја 
привредника који ће учество-
вати у овом пројекту. За сада 
иммао 10 партнера, а циљ је 
да тај број буде далеко већи", 
рекао је Драган Дакић, пред-
сједник поменуте Фондације.
У Приједору је до сада по-
дијељено 646 "поносних кар-
тица".

Протеклих година, најви-
ше ученика се одлучива-
ло за упис у медицинска 
занимања, а судећи по 
редовима пред Средњош-
колским центром, ни ове 
неће имати проблема 
са попуњавањем уписне 
квоте. Мјесечне стипен-
дије у износу од 100 КМ, 
те плаћен превоз нуде се 
ученицима који одаберу 
нека од дефицитарних 
занимања. На листи де-
фицитарних занимања 
у Приједору су електри-
чар-електроинсталатер у 
Електротехничкој школи 
Приједор, месар у Пољо-
привредно-прехрамбеној 
школи Приједор, те кувар 
у Угоститељско-економ-
ској школи Приједор.
"У школској 2021/22. годи-

ни, у приједорске средње 
школе требало би да буде 
уписано око 560 ученика 
с подручја ове локалне 
заједнице, те одређен 
број ученика из Оштре 
Луке и Федерације БиХ", 
рекао је предсједник Ак-
тива директора средњих 
школа,Александар Миље-
шић.
У Угоститељско-економ-
ској школи задовољни 
су одзивом ученика и 
очекују да ће попунити 
свих пет одјељења првих 
разреда. Имају и ново за-
нимање, царински техни-
чар. Међутим, брине их 
што је сваке године у При-
једору све мање ученика. 
"Сви ћемо осјетити мањи 
прилив ученика, с обзи-
ром да стотињак ђака 

мање завршава девети 
разред, у односу на прош-
лу школску годину. Уписна 
политика предвиђа исти 
број ученика као што је то 
било и лани. Видјећемо 
како ће се то одразити на 
стање у школама", сматра 
Оливера Брдар Мирко-
вић, вршилац дужности 
директора Угоститељско-
економске школе. 
Ученици са мање бодова 
предаваће документа за 
четворогодишње и трого-
дишње школе од 21. до 
23. јуна. У јулском упис-
ном року, пријем доку-
мената за упис ученика у 
средње четворогодишње 
и трогодишње школе 
трајаће од 5. до 7. јула. 

Д. Совиљ

"Одржива удружења за јаку 
заједницу", назив је пројекта 
којег Синдикални едукативни 
центар из Бањалуке, као коор-
динатор пројекта,  реализује у 
партнерству са Градом Приједо-
ром. 
"Овај пројекат трајаће до окто-
бра ове године, а поред ини-
цијалног скупа обухватиће и низ 
састанака  са учесницима  у циљу 
њиховог даљег оснаживања и 
пружања менторске подршке 
на уобличавању конкретних 
пројектних приједлога", рекао је 
Божо Марић, предсједник СЕЦ-а 
Бањалука.
Он је додао да је циљ пројекта 
да се млади оспособе и да се об-
уче на који начин могу да парти-

ципирају кроз пројектне актив-
ности од стране међународних 
донатора да обезбједе средства 
за реализацију њихових идеја.
"Наша намјера је да што више 
омладинских организација 
оспособимо и да их упутимо да 
постоји велики број међународ-
них донатора који могу да фи-
нансијски подрже њихову идеју, 
односно да се њихова идеја реа-
лизује у њиховој локалној зајед-
ници или у групи коју они пред-
стављају", истакао је Марић. 
Далибор Павловић, градоначел-
ник Приједора оцјенио је овај 
пројекат као врло значајан, како 
за младе људе, тако и за град 
Приједор.
"Град Приједор даје максималну 

подршку свим младим људи-
ма. Желимо да са Синдикалним 
едукативним центром настави-
мо и у будућности да што више 
младих људи обучимо и да што 
више средстава обезбједимо за 
њихове пројекте. Ово је прави 
пут којим сви треба да се крећу 
и остали градови и општине, и 
драго ми је што је Приједор је-
дан од градова који су заједно 
са овим људима ушли у ову ини-
цијативу и покренули ове актив-
ности", рекао је Павловић.
Овај пројекат биће представљен 
на Сајму пројектних идеја у При-
једору, као финалној активности 
пројеката, како донаторима, 
тако и широј заједници.

ПРЕД УЧЕНИЦИМА СУ НОВА ЗАНИМАЊА И ПОД-
СТИЦАЈИ ЗА ОДАБИР ДЕФИЦИТАРНИХ ЗВАЊА. 
ПОЧЕТКОМ СЕДМИЦЕ ДОКУМЕНТА ЗА УПИС У 
ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ШКОЛЕ ПРЕДАЛИ СУ УЧЕ-
НИЦИ КОЈИ ИМАЈУ ВИШЕ ОД 60 БОДОВА. 

ПОДИЈЕЉЕНЕ НОВЕ "ПОНОСНЕ"
 И "НЕСТРО ПЕТРОЛ" КАРТИЦЕ

Б. Дакић

КАКО ДО ДОНАТОРСКИХ 
СРЕДСТАВА ЗА ДОБРЕ ИДЕЈЕ

П. Шпадић

У Средњошколском центру сигурни у попуну уписне квоте

ЈЕДНОКРАТНЕ 
ПОМОЋИ ЗА 

429 УЧЕНИКА И 
СТУДЕНАТА

Градоначелник Приједора Да-
либор Павловић одобрио је 
једнократну новчану помоћ 
за 429 ученика средњих шко-
ла и студената првог циклуса 
студија. Списак корисника ове 
врсте материјалне помоћи 
објављен је јуче на сајту Град-
ске управе. Једнократна нов-
чана помоћ за ученике износи 
150 КМ и добиће је 228 корис-
ника, а за студенте 300 КМ и 
добиће је 201 корисник. Буџе-
том Града Приједора за 2021. 
годину за ову намјену плани-
рано је 80.000 КМ, док је став-
ка за стипендије 530.000 КМ. 

СРНА
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СРЕТОЈА ВУЈАНОВИЋ, НАЧЕЛНИК ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ ПРИЈЕДОР

СТАЊЕ БЕЗБЈЕДНОСТИ НА ПОДРУЧЈУ ПРИЈЕДОРСКЕ РЕГИЈЕ ЈЕ ЗА-
ДОВОЉАВАЈУЋЕ, ПОТВРДИО ЈЕ ОВО, У ИНТЕРВЈУУ ЗА "КОЗАРСКИ 

ВЈЕСНИК", СРЕТОЈА ВУЈАНОВИЋ, НАЧЕЛНИК ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ 
ПРИЈЕДОР. СТАТИСТИКА КАЖЕ ДА ЈЕ БРОЈ КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА И 
ПРЕКРШАЈА НА ПРОШЛОГОДИШЊЕМ НИВОУ. 

М. Шодић 

www.kozarski.com

► Каква је сарадња Поли-
цијске управе Приједор са ин-
ституцијама и грађанима?
- Сарадња је на завидном нивоу. 
Наравно, има простора и за уна-
пређење сарадње. Међутим, у 
Приједору је одлична сарадња 
полиције са Градском управом, 
са удружењима грађана и она 
се, прије свега, огледа кроз рад 
Форума за безбједност грађана. 
У свим локалним заједницама 
приједорске регије постоји по-
менути Форум, а постоје и друга 
тијела која се бави безбједно-
шћу грађана. Недавно је фор-
миран Савјет за безбједност у 
саобраћају, а већ дужи период 
дјелује Радна група у циљу пре-
венције инцидената почињених 
из мржње и предрасуда. Такође, 
Приједор је лидер по питању 
мултидисциплинарног приступа 
проблему насиља у породици 
и ту, такође, постоји један тим 
људи, у који је укључена и поли-
ција.

► Каква је расвијетљеност кри-
вичних дјела на подручју прије-
дорске регије и која су кривич-
на дјела најзаступљенија?
- Најзаступљенија кривична дје-
ла су из области имовинских 
деликата, односно она гдје је 
угрожена имовина грађана, за-
тим крађе и тешке крађе. Рас-
вијетљеност кривичних дјела је 
на веома високом нивоу, однос-
но 68 одсто по непознатом извр-
шиоцу, а укупна расвијетљеност 
већа је од 85 одсто. Све то го-
вори о квалитетном раду поли-
цијских службеника.

► Каква је расвијетљеност 
када су у питању тешка убист-
ва?
- Тешка убиства су јако специ-
фична кривична дјела и ријетко 
се дешавају. Нажалост, ове го-
дине смо имали такво кривич-
но дјело. У веома кратком вре-
мену дошли смо до чињеница 
које упућују на извршиоце тог 
кривичног дјела. Два лица се и 
даље налазе у притворским је-
диницама, а за самим изврши-
оцем расписана је међународна 
потрага. Поред овога, имали 
смо још једно кривично дјело 
убиства на подручју Крупе на 
Уни, а имали смо и убиство у 
покушају на подручју града При-
једора. Ради се о лицу које је ис-
палило више хитаца према уго-
ститељском објекту у којем се 
налазило више особа и против 
њега је подигнута оптужница. То 
лице је и раније имало чинило 
сличне инциденте.

► Како превентивно дјеловати 
у циљу сузбијања криминали-
тета?

- Полиција предузима мјере и 
радње у циљу превенције свих 
догађаја који би могли угрози-
ти безбједност. Пред нама је 
период када очекујемо дола-
зак већег броја грађана који су 
на привременом раду у ино-
странству, а то је период када 
долази до повећаног броја 
скупоцјених возила, повећаног 
трошења новца и самим тим 
стварања потенцијалних услова 
за дјеловање лица која се баве 
недозвољеним активностима. 
Такође, наши грађани одлазе 
на годишње одморе и њихови 
објекти остају необезбијеђени. 
Полиција је раније проводила 
кампању под називом "Не до-
зволите лопову на љетује у ва-
шој кући". 

► Какво је стање када је у пи-
тању привредни криминали-
тет?
- Ми у континуитету радимо на 
откривању кривичних дјела, 
под надзором Окружног јавног 
тужилаштва и из године у го-
дину проценат расвијетљено-
сти кривичних дјела из области 
привредног криминалитета се 
повећава. Задовољни смо што 
се тога тиче и сматрам да смо 
у првих пет мјесеци ове године 
остварили задовољавајуће ре-

зултате.

► Често реализујете превен-
тивне активности, нарочито у 
саобраћају. Колико је то битно?
- Превенција у саобраћају је 
нарочито битна. Битно је да се 
код возача, али и других учесни-
ка у саобраћају повећа свијест 
о опасностима учествовања у 
саобраћају. То је сегмент рада 
којем се посвећује велика па-
жња, а све у циљу смањења 
броја погинулих у саобраћају, 
односно смањења броја тешко 
повређених лица. На саобраћај-
ницама се све чешће постављају 
камере, које евидентирају 
прекршаје, постоји такозвани 
"пресретач", који током вожње 
евидентира прекршаје, а самом 
медијском презентацијом и 

едукацијом младих возача, ми 
превентивно дјелујемо. Ту нам 
је подршка медија од великог 
значаја. 

► Каква је ситуација са миг-
рантима?
- Што се миграната тиче, ми 
током љета очекујемо појача-
но кретање миграната, како на 
подручју Приједора, тако и на 
подручју Козарске Дубице и Но-
вог Града, али можемо да се но-
симо са тим проблемом и да по-

ступамо у складу са закључцима 
Координационог тијела Владе 
РС. Имамо и формиран тим Цр-
веног крста, који пружа одређе-
ну помоћ мигрантима који про-
лазе преко наше територије и 
не вјерујем да ће доћи до усло-
жњавања ситуације. Битно је 
да грађани пријављују кретање 
миграната на број 122, како бис-
мо ми могли благовремено да 
реагујемо, у циљу контролиса-
ног кретања миграната према 
имиграционим центрима.

► Радите веома одговоран 
посао, колико често се суоча-
вате са нападом на полицијске 
службенике?
- Не можемо рећи да су чести 
напади на полицијске службе-
ника, а у наведеним случајеви-

ма примјењују се законом пред-
виђена овлаштења и то, такође, 
путем медија презентујемо 
јавности. Полиција Републике 
Српске је спремна да заштити 
животе других лица, а посебно 
лични идентитет.

► Имате ли довољно запосле-
них радника?
- Наравно. Покушавамо да што 
више полицијских службеника 
буде на мјестима гдје долази до 
великог окупљања грађана и да 

у ноћном периоду имамо већи 
број полицијских службеника на 
терену и можемо одговорити на 
било који изазов.

► Које су предности СМС сер-
виса МУП-а РС?
- Апелујемо на грађане да кори-
сте СМС сервис. Прије свега, то 
им омогућава да код куће про-
вјере одређене информације. 
Основа кориштења овог серви-
са је да грађани региструју број 
телефона и на тај начин присту-
пи овом сервису. Тако вам путем 
СМС-а, на примјер, пошаљемо 
обавјештење о истеку регистра-
ције возила и то 30 дана прије 
истека рока. Такође, можете 
провјерити да ли вам је израђе-
на лична карта, без да долазите 
на лице мјеста.

► Које активности планирате 
за наредни период?
- Пажњу ћемо посветити поја-
чаном окупљању грађана, јер је 
пандемија у смиривању и то ће 
резултовати окупљању грађана. 
У љетном периоду појачано је 
и кретање возила, а самим тим 
више је саобраћајних незгода и 
покушаћемо да сведемо то на 
минималан број.

СПРЕМНИ СМО ДА ОДГОВОРИМО 
СВИМ ИЗАЗОВИМА
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ЖИВОТ ПРИЧА...

Сaњa је рoђeнa кao првo oд чeт-
вoрo дjeцe Mилojицe и Брaнкe, у 
кући "нa крajу сeлa" у Пeтрoвoм 
Гajу. Oкружeнa хрaстoвимa 
стaрим прeкo двиje стoтинe гo-
динa. И шкoлa je билa нa крajу 
сeлa, нa oнoj другoj стрaни. Tу 
je зaвршилa чeтири рaзрeдa 
oснoвнe шкoлe. И ишлa сa свoг 
"крaja путa", нa "крaj путa" 
шкoлe, удaљeнe двa килoмeтрa. 
Toрбa тeшкa зa нejaкa лeђa, пут 
дугaчaк кao "вjeчнoст црнa". A 
нajдужи зими, кaд пртинe нeмa. 
"Примjeтилa сaм дa шкoлa нeмa 
библиoтeку и зaвидjeлa сaм дje-
ци у чиjoj шкoли je билa. Нисaм 
вoљeлa луткe и сличнe игрaч-
кe, скупљaлa сaм књигe. Oтaц 
ми je из Зaгрeбa дoнoсиo бajкe. 
Брaћa Грим су ми тaкo били 
првa мoja библиoтeкa", oписуje 
Сaњa пoчeткe свoг "књижeв-
нoг рaдa". Jeднa љубaв билa 
joj je књигa, другa љeкoвитo 
биљe. Кaжe дa je имaлa урoђe-
ни инстинкт зa лидeрствo и дa 
je, прeузимajући oдгoвoрнoст 
кao нajстaриje диjeтe, скупљaлa 
љeкoвитo биљe зa здрaвљe 
пoрoдицe. Имaлa je и свojу мaлу 
"лaбoрaтoриjу" у кojoj je убрaнo 
биљe припрeмaлa зa упoтрeбу.
Прeoстaлa чeтири рaзрeдa oс-
новнe шкoлe зaвршилa je у 
Кoзaрцу. Oдушeвилa сe вeли-
кoм библиoтeкoм. Кући je нo-
силa "нaрaмaк" књигa. Jeднoг 
дaнa oдниjeлa je и "Прoцeс" 
Фрaнцa Кaфкe. Рeкли су joj дa 
ту књигу врaти jeр ниje зa њeн 
узрaст. Срeдњa шкoлa прoтeклa 
je у рaту, кojи je свим тим млa-
дим људимa oдузeo дjeтињствo 
и бeзбрижнoст. И нaтjeрao их 
дa бржe oдрaсту и буду зрeлиjи 
oд сaмих сeбe. Oсим рaтнoг 
врeмeнa, Сaњa срeдњу шкoлу 
пaмти и пo дугoм пjeшaчeњу. Oд 
њeнe кућe дo Приjeдoрa je пeт-
нaeстaк килoмeтaрa у jeднoм 
прaвцу. Taj пут дo шкoлe и нaзaд 
чeстo je пjeшкe прeлaзилa. Нoгe 
сe "oтaбajу", aли другoг рjeшeњa 
ниje билo. Рaзмишљaлa je Сaњa 
штa дa упишe нaкoн срeдњe 
шкoлe. Вoљeлa je aутoритeт, 
aли и слoбoду. У мислимa су 
тaкo билe сaбрaнe двиje жeљe 
и двa рaзличитa прaвцa – вojнa 
aкaдeмиja и прaвo. У тo вриjeмe 
дjeвojкe нису мoглe уписaти 
вojну aкaдeмиjу, у Бaњaлуци je 
уписaлa прaвo. Видjeлa je, кaжe, 
сeбe у прaву, у судници, у слoбo-
ди истрaживaњa и прикупљaњa 
дoкaзa, jeр "штa je другo при-
прeмaњe прoцeсa, нeгo истрa-
живaњe".

TРЖИШTE РAДA ГДJE JE 
НEБO ГРAНИЦA 

Живoт je ипaк мaлкo другaчиje 
пoслoжиo oнe кoцкe нa њeнoj 
шaхoвскoj тaбли. "Кaд Бoг слo-
жи кoцкe, прeпрeкe нe пoстoje. 
Увиjeк путуjeм с Бoгoм. Смaтрaм 
дa хoдajући бeз Христa пo 

oвoj утвaри штo свиjeт сe зoвe, 
чoвjeк нe знa кудa идe", кaжe 
Сaњa. Слaжући њeнe судбoнoс-
нe кoцкицe, Бoг, живoт или нeкo 
трeћи, нaкoн зaвршeнoг прaвнoг 
фaкултeтa, Сaњу je из Пeтрoвoг 
Гaja прeсeлиo у Лoндoн. Eн-
глeскa joj сe дoпaлa и "трaжилa" 
je сeбe. "Кaд сaм дoшлa у Лoн-
дoн видjeлa сaм дa je ту вeликo 
тржиштe рaдa и дa je нeбo грa-
ницa. Прaвo из Бaњaлукe нисaм 
мoглa дa кoристим у Лoндoну, 
рaзликe су вликe, aли мoглa сaм 
дa сe усмjeрим у нeкoм другoм 
прaвцу", припoвjeдa Сaњa првe 
сусрeтe сa вeликим Лoндoнoм. 
Усмjeрилa сe у вишe прaвaцa, 
прoмиjeнилa двaдeсeтaк пo-
слoвa, дoк ниje "дoкaчилa" oнo 
штo joj oдгoвaрa. Oдaбрaлa je дa 
рaди oнo штo имa вeзe сa њeнoм 
љубaви из дjeтињствa прeмa 
љeкoвитoм биљу и лиjeчeњу. 
Нaкoн чeтири гoдинe бритaн-
скe aкaдeмиje, и дaнaс рaди 
кao мeнaџeр у здрaвствeнoм 
систeму Вeликe Бритaниje. У 
бритaнскoм  "мeнaџeрисaњу", 
тo пoдрaзумиjeвa и oдрeђe-
ни рaд сa пaциjeнтимa. У 
мeђуврeмeну je мaгистрирaлa 
нa тeму "Сoциjaлнo и рaднo 

прeвaспитaвaњe мaлoљeтних 
дeлинквeнaтa у Eнглeскoj". Рaд 
сa мaлoљeтним дeлинквeнтимa 
други je њeн пoсao у Лoндo-
ну. Истрaживaњe у тoj oблaсти 
рaдилa je дeсeт гoдинa, и нa 
исту тeму припрeмa oдбрaну 
дoктoрaтa. Кaжe дa су Eнглeзи 
у тoj oблaсти мудриjи oд нaс и 
дa мaлoљeтнe дeлинквeнтe у 
прoцeсу рeсoциjaлизaциje зoву 
клиjeнти и њихoв идeнтитeт нe 
изнoсe у jaвнoст ни у трaчeвимa. 

"Свaкo oзбиљнo пoлитичкo 
друштвo пoсвeтићe пaжњу млa-
димa. Сaмo здрaв кoриjeн дaje 
здрaвe плoдoвe", кaтeгoричнa 
je Сaњa. 

КAД БAГРEM ДOГOДИНE 
ЗAMИРИШE...

Рoђeнa je нa исти дaн кaдa и  
Mилoш Црњaнски. Вeлики књи-
жeвник нaписao je и "Рoмaн o 
Лoндoну". У рoмaну и лoндoн-
скa стaницa West Ham. Прo-

читaлa гa je три путa. Нeштo jу je 
вуклo дa му сe врaћa. Видjeлa je 
сeбe у рoмaну и рoмaн у сeби. 
Гoдинaмa кaсниje, Сaњу из 
Пeтрoвoг Гaja, вoжњa улицaмa 
Лoндoнa дoниjeлa je дo стaни-
цe из књигe. Зaигрaлo je срцe у 
грудимa, a њoj сe, дoк je глeдaлa 
пoзнaтa слoвa, учинилo кaкo 
пoтпунo рaзумиje oну пoтрeбу 
дa рoмaн три путa прoчитa, 
приje свих плaнoвa и путeвa зa 
Лoндoн.  Нaписao je Црњaнски 
и пjeсму "Причa". Зaдњи стих 
пoчињe риjeчимa "Кaд бaгрeм 
дoгoдинe зaмиришe, кo знa гдje 
ћу бити..." Кaдa с прoљeћa у рoд-
ни Гaj дoђe, и кaдa je кao ђeр-
дaни нaнизaни oкo њeнe душe, 
дoчeкa рaсцвjeтaли бaгрeм дуж 
путeвa знaних, Сaњa сe свaки 
пут изнoвa у пjeсникa рaђa и 
риjeчи сe сaмe у стихoвe нижу. 
Mирис тoг бaгрeмa joш дугo je у 
Лoндoну прaти и истoврeмeнo 
joj будe и гoспoдaр и слугa. 

НE СTИДИ СE КOЊA
Сaњa кaжe дa joj je знaњe 
стeчeнo oдрaстaњeм нa сeлу 
пoмoглo дa сe лaкшe снaђe у 
живoту и дa сe мaњe плaши 
изaзoвa. Нe стиди сe рeћи дa je 
oдрaслa уз кoњe, сa кojимa je, уз 
oцa и дрвa нa кoлимa, прoвeлa 
мнoгo дjeтeтoвих дaнa. Училa je 
тaкo дa сe oд рaдa живи и тaкaв 
"рaзглaс" гoдинaмa je пo Лoндo-
ну нoси и чини успjeшнoм. У тoм 
тaмo Лoндoну имa тринaeст ми-
лиoнa стaнoвникa (кao двиje Ср-
биje) и 113 нaциja. Кaжe дa свoj 
идeнтитeт нoси сa сoбoм и дa je 
имaлa срeћу штo je oтишлa тaмo  
гдje je тo мoгућe и гдje пoштуjу 
вjeру. Нoстaлгиja joj ниje прo-
блeм. Имa Сaњa "бoксeр" и зa 
тaкву бoрбу. "Ништa ниje тoли-
кo скупo дa би чoвjeк нaхрaниo 
eмoциje", кaжe Сaњa. Дa душa 
нe би oстaлa глaднa, пoнeки 
викeнд прeлeти aвиoнoм 1.200 
килoмeтaрa, пa joш кojу дeсeти-
ну килoмeтaрa тaксиjeм из 
Зaгрeбa и eтo рoднe кућe нa 
крajу сeлa, у рoднoмe Гajу. 

З. Совиљ 

СAЊA  ЛУКИЋ

У ЛOНДOНУ РAДИ, 
ДУШУ ХРAНИ 

У ПETРOВOM ГAJУ

Сaњa Лукић живи и рaди у Лoндoну. У Пeтрoв Гaj дoлeти 
дa нaхрaни душу. Кaжe дa je живoт шaхoвскa тaблa, нa 
кojoj смo ми пиуни, a вoљoм Бoжиjoм прeлaзимo тe 
кoцкицe. Пишe пjeсмe, припрeмa дoктoрaт и рaдo сe 
сjeћa сaрaдњe сa "Кoзaрским вjeсникoм" у млaдoсти. 
Нajвeћa нaгрaдa биo joj je тeкст нa првoj стрaни. И дaнaс 
пaмти свojу прву рeпoртaжу o бaки Стojи, кoja je у из-
бjeглиштву прaвилa "прeлиjeпи миришљaви пeкмeз". 
Пoнeкaд нaпрaви причу или интeрвjу сa пoзнaтим При-
jeдoрчaнимa и тo oбjaви у бритaнскoм чaсoпису. Члaн 
je Удружeњa књижeвникa РС и Свjeтскe aсoциjaциje 
књижeвникa. 

ПJEСНИК ПO РOЂEЊУ
У души, у сaмoj сeби, у сeби сa сoбoм, 
Сaњa je пoeтa. У oснoвнoj шкoли 
писaлa je у литeрaрнoj сeкциjи и 
кући нoсилa oнaj "нaрaмaк књигa". 
Нa питaњe кaкo и кaдa пишe пjeсмe 
oдгoвaрa: „To су oни сaти и минути 
кaдa сaмa пjeсмa прoнaђe мeнe. И ja 
кao њeнa слугa стaвим je нa пaпир. 
Пoнeкaд je тo биткa eнeргиje риjeчи 
и oсjeћaњa, aли пjeсмa нe излaзи, a 
груди кao дa сe кидajу". Oбjaвилa 
je чeтири књигe пoeзиje. Aутoр oвe 
причe o Сaњи Лукић дao je сeби и 
ту кoмoциjу дa сe сa нeкoликo рeчe-
ницa "рeцeнзиjски" oсврнe нa њeну 
пoeзиjу. 
Судeћи пo њeним стихoвимa, Сaњa 
je рoђeнa дaвнo приje сeбe и свojих 
пjeсaмa. Зaчeтa je тaмo нeгдje гдje 
сe и спajajу и рaздвajajу мeридиja-
ни чoвjeкoвих нeмирa, дивљих 
зaгрљaja и питoмих стрaсти. Стичe 
сe утисaк дa je пjeсмa у њoj рoђeнa 
дaвнo приje њe. И дa je oнa рoђeнa 
у пjeсмaмa прeдaкa, a пjeсмa и 
прeдaкa и пoтoмaкa рoђeнa у њoj. И 
бeз oбзирa нa путeвe и oнe кoцкицe 
нa живoтнoj тaбли, oдмицaњa или 
примицaњa, истoсмjeрнa крeтaњa 
или мимoилaжeњa, Сaњa и пjeсмa 
и пjeсмa и Сaњa, увиjeк ћe сe срe-
сти. Oнa и њeнe пjeсмe рoђeнe су у 
змajeвoм гниjeзду нeбeскoг нeмирa, 
прoсутe измeђу тужнe прoлaзнoсти 
и мoћнe вjeчнoсти. 

Сaњa сa бившим бритaнским 
министрoм лoкaлнe сaмoупрaвe

Нajљeпши трeнуци су пoкрaj рoднe кућe
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Мјештани и гости из сусједних 
села задовољни, јер су због 
пандемије вируса корона били 
жељни дружења и окупљања. 
"Ми смо побједници првог так-
мичења и задовољни смо. Као 
и досад, радо ћемо се одазва-
ти на ову и сличне манифеста-
ције које његују традицију. За-
хваљујемо се Градској управи 
Приједор на подршци", рекао 
је Бојан Милашиновић, капитен 
екипе "Јутрогошта". 
"Народ је жељан дружења, због 
пандемије вируса корона сви су 
се отуђили. Наше село је пуно 
омладине и можемо да се по-
хвалимо растом броја становни-
ка", рекао је Здравко Марјано-
вић, предсједник Савјета мјесне 
заједнице Доња Драготиња .
Учесници су знање одмјерава-
ли у пољопривредном квизу 
"Знање-имање", а снагу у тради-
ционалним спортским играма. 
"Ово је једно живо село, ту смо 
да помогнемо, не само када је 
ријеч о овој манифестацији. Ту 

смо да помогнемо у рјешавању 
проблема с којим су се мјеш-
тани обратили Градској управи 
Приједор", истакао је градона-
челник Далибор Павловић. 
Културно-забавни караван 
"Село весело" наредних мје-
сеци окупиће 16 приједорских 
села. 
"Циљ манифестације је оживља-
вање и унапређење друштвеног 
живота у нашим селима. Ово је 

свима добродошло, јер су дру-
жења због пандемије вируса 
корона, сведена на минимум", 
рекао је Саша Гороња, аутор и 
координатор манифестације 
"Село весело".
Пријатељ манифестације је "Ау-
тотранспорт" Приједор, а ме-
дијски покровитељ ИПЦ "Козар-
ски вјесник".

П. Шпадић 

"ЈУТРОГОШТА" ПОБЈЕДНИК 

Прва станица каравана "Село весело" Доња Драготиња

У културно-забавном програму наступили 
су чланови фолклорног ансамбла и 
вокалне групе КУД-а "Шареница", мушка 
изворна група "Поткозарје", вокални 
солисти, музичари, народни умјетници.

ЕКИПА СЕЛА ЈУТРОГОШТА ПОБЈЕДНИК ЈЕ ПРВЕ ОВОГОДИШЊЕ КУЛТУРНО-ЗАБАВНЕ 
МАНИФЕСТАЦИЈЕ "СЕЛО ВЕСЕЛО", КОЈА ЈЕ ОДРЖАНА У ДОЊОЈ ДРАГОТИЊИ. 

Овогодишња манифестација одржава се под покровитељством градоначелника Приједора
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ДОМ ЗА СТАРИЈА ЛИЦА   ДРИНИЋ ПРИЈЕДОР

Чланови Градског хора свих уз-
раста одржали су пробу пред 
наступ на Главном градском 
тргу, који ће бити одржан 22. 
јуна. Диригент Аљоша Новако-
вић каже да ће то бити хорски 
спектакл, који ће путем стри-

минга уживо бити емитован на 
простору цијеле Европе. 
Додаје да Приједор никада до-
сад у једном удружењу није 
имао оволико хорова. Ријеч је о 
најмлађем узрасту, пчелицама 
од четири до осам година, за-

тим су ту јуниори од 5. до 9. раз-
реда основне школе и сениори, 
велики Градски хор, од 1. раз-
реда средње школе и даље без 
старосних ограничења. У хору 
сениора су занатлије, умјетни-
ци, инжењери, доктори...

Градски хор броји око 110 чла-
нова. Диригент Новаковић 
истиче да ће се окупљањем 
свих узраста и њиховим пред-
стављањем на хорским насту-
пима стварати хорска култура, 
на опште задовољство и пјевача 

и публике. Мало која средина 
у ближем и ширем окружењу 
може да се  похвали да у Град-
ском хору окупља све узрасте.

ГРАДСКИ ХОР ПРИПРЕМА ВЕЛИКИ СПЕКТАКЛ 22. ЈУНА

З. Совиљ 

Оркестар хармоника "SKY 
GLORY" добио је простор за 
рад и вјежбање, захваљујући 
Градској управи и Центру за 
приказивање филмова Прије-
дор. 
Оркестар је званично основан 
у мају 2019. године, а већ у јулу 
су имали свој први наступ на 
тргу у оквиру манифестације 
„Приједорско љето културе“. 
Током короне су радили он-
лајн, а ове године се указала 
потреба да добију свој про-
стор како би могли да наставе 
да вјежбају.
Градоначелник Далибор Пав-

ловић, Градска управа и Цен-
тар за приказивање филмова 
су им изашли у сусрет и омо-
гућили да користе простор 
у Љетној башти. Иначе, ове 
године су подмладили свој 
састав ученицима музичке 
школе од другог до трећег раз-
реда. 
Оркестар укупно сада броји 22 
члана. Љубитеље хармонике 
позивају да дођу на концерт 
који ће у оквиру "Приједорског 
љета културе" бити одржан на 
Тргу мајора Зорана Карлице, 7. 
јула, у 21.00 час. 

УРУЧЕНЕ ЗАХВАЛНИЦЕ И ПОХВАЛЕ 
ПОВОДОМ ДАНА ГРАДА

Захвалнице су добили Удружење 
грађана "Оптимисти" и органи-
зација УСАИД у БиХ. Похвале 
су добили ОШ "Петар Кочић", 
Омладинска организација "Чу-
вари Сане", мјештани Јелићке, 
предузетник Милан Пилиповић, 
Џудо клуб "Приједор", Ловачко 
удружење "Мраковица", Пла-
нинарско друштво "Клековача", 
Омладински савјет Приједор, 
Координација социјално-хума-
нитарних организација града 
Приједора и медицински техни-

чари ковид одјељења приједор-
ске болнице. 
У УСАИД-у истичу да су понос-
ни на партнерство са локалном 
управом. Општа  оцјена у јавно-
сти је да медицински радници 
заслужују посебне похвале када 
је у питању борба са корона 
вирусом. Захвални су Градској 
управи на признању. Подршку 
Града и похвалу коју су добили 
оправдаће и млади из Омла-
динског савјета.  Чувари Сане 
изразили су наду да ће ускоро 

на обалама Сане бити изграђена 
градска плажа и да ће Приједор 
бити препознатљив и по томе. 
Захвалност награђенима стигла 
је и из Скупштине града и Град-
ске управе. Драго им је што рад 
оних којим су уручене похвале 
и захвалнице није остао незапа-
жен. Поред оних који су добили 
захвалнице и похвале за опште 
добро Града у прошлој години 
радили су бројни Приједорчани, 
удружења и организације.

ОРКЕСТРУ ХАРМОНИКА "SKY GLORY" 
ДОДИЈЕЉЕН ПРОСТОР ЗА ВЈЕЖБАЊЕ

КВ З. Совиљ 

Са малим 
закашњењем, 

због пандемије и 
епидемиолошких 

мјера, 
градоначелник 

Приједора уручио 
је ове седмице 
захвалнице и 

похвале поводом 
Дана града. 
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 "Нaмa je вaжнo дa je тo кoмe-
диja, дa je Пeрo Шпадић то дo-
брo нaписao и дa сe зaбaвљaмo. 
Сaд, кoje ћe вриjeмe трeбaти 
публици дa то прихвaти кao 
штo je биo прихвaћeн и сeриjaл 
"Дoбрo jутрo, кoмшиja", тo нe 
знaмo. Aли сe нaдaм дa ћe им 
сe дoпaсти. Maлo je другaчиje, 
aли вaжнo je дa je духoвитo 
и дa људe рaспoлoжи", кaжe 
Aлeксaндaр Стojкoвић, кojи у 
сeриjи тумaчи лик гaздe Вeљe.
У сeриjи ћe му мукe зaдaвaти 
пjeвaљкa Рoксaнa, кojу игрa 

Рaдeнкa Шeвa. "Игрaм jeдну 
квaлитeтну пjeвaљку, бившу 
звиjeзду бившe нaм држaвe. 
Нaрaвнo, у њeнoм убjeђeњу. 
Имa oнa пунo сaмoпoуздaњa,   
вjeруje дa умиje дa пjeвa. Дa 
умиje свe. И чувeнa je пo тoмe 
штo je пjeвaчицa кoja дoбиja 
нajвишe бaкшишa", кaжe Шeвa 
дoк нaм прeстaвљa oвaj лик у 
серији.
Teмeљи зa oву сeриjу пoстaвљe-
ни су приjе нeких дeсeтaк гo-
динa, у сeриjи "Прeд фajрoнт", 

гдje сe пojaвљуjу мнoги ликo-
ви кoje ћeмo глeдaти и "Кoд 
Вeљe".
"Причa je смjeштeнa  у jeднoj 
кaфaни, гдje гaздa Вeљo имa 
двиje зaнимљивe рaдницe, 
плeсaчицу и кoнoбaрицу, aли 
и пjeвaчицу Рoксaну кojу бaш 
нe симпaтишe. Aли с њoм je 
пoтписao гoдишњи угoвoр, пa 
мoрa дa је трпи. A oнa oпeт нe 
пoднoси oвe двиje млaдe, jeр 
су joj кoнкурeнциja", појаснио 
је Шпaдић. 
Eкипу нa сeту пoсjeтиo je и 

грaдoнaчeлник Приjeдoрa Дa-
либoр Пaвлoвић, пoжeливши 
им дa и oвa сeриja пoстигнe вe-
лики успjeх.
Сeриja „Кoд Вeљe“ jeднa je oд 
три кoje ћe сe у кoпрoдукциjи 
БН Тeлeвизиje и РTВ Приjeдoр 
снимати oвe гoдинe. Tу су 
joш "Бaш мe бригa", тe сeриja 
"Бoки, мajстoрe". Телевизијска 
премијера је заказана за окто-
бар. 

ШТА НАС ЧЕКА У 
КАФАНИ "КOД ВEЉE"

Хронолошки, од 1914. до 2014. 
године, на 17 паноа пред-
стављени су најважнији архео-
лошки локалитети и спомени-
ци с подручја Ријеке и околине. 
Аутори су професор Палма Кар-
ковић Такалић и Петра Предое-
вић Задковић. 
"На први поглед чини се да 
Приједор и Ријека немају до-
дирних тачака, међутим ријеке 
су те које чине наше градове 
специфичнима. У случају Рије-
ке то је Рјечина, а у Приједору 

Сана. Назвали смо овај проје-
кат "Inter flumina Sanum et 
Oeneum" – археолошка башти-
на као повод савременом 
дијалогу". Уз Музеј Козаре и 
Филозофски факултет у Рије-
ци, пројекат суфинансира Град 
Ријека. Подразумијева размје-
ну изложби између ове двије 
установе", рекла је Палма Кар-
ковић Такалић.
Даниела Радосавац, кустос ар-
хеолог Музеја Козаре, до краја 
године ће у Ријеци приредити 

изложбу о археологији подру-
чја ријеке Сане то јесте архе-
олошком локалитету Зецови, 
најавио је директор приједор-
ског Музеја, Зоран Радоњић. 
Изложбу је отворила вршилав 
дужности начелника градског 
Одјељења за друштвене дје-
латности Моња Касаловић у 
оквиру "Приједорског љета 
културе". Изложба ће у Музеју 
Козаре бити отворена до 6. 
јула.

ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА О АРХЕОЛОШКИМ 
ИСТРАЖИВАЊИМА У РИЈЕЦИ

У Галерији "Сретен Стојановић" 
отворена је изложба "Хаби-
тус",  аутора Лане Бањац и Луке 
Мајкића, студената Академије 
уметности у Новом Саду.
"Представио сам се са пет-
наестак радова, а  тематика 
је истраживање идентитета. 
Ово је моја прва изложба са 
мојим драгим колегом Луком 
Мајкићем и некако су се чудно 
поклопиле наше тематике, јако 
сам задовољна исходом", ре-
кла је Лана Бањац.
По ријечима Луке Мајкића са-
радња са колегицом је настала 
у Новом Саду, а мјесто Ланиног 
рођења био главни разлог што 
је у Приједору организована  
изложба. 
"Излажем пет слика посвеће-

них мало истраженој или недо-
вољно истраженој теми, а то је 
поремећај личности", појаснио 
је Мајкић.
Овом изложбом студенти су, по 
мишљењу историчара умјетно-
сти Исидоре Бањац, показали 
значајан таленат за сликарство.
"Баве се јако занимљивим фе-
номеном, а то је личност тако 
да очекујем да се у будућности 
то развија, а за сад су подста-
кли и покренули нека питања. 
Свакако све слике које су изло-
жене имају итекако умјетничку 
вриједност и велик потенцијал 
за даљи развој", навела је 
Бањац.
Према ријечима Моње Касало-
вић, вршиоца дужности начел-
ника Одкељења за друштвене 

дјелатности града Приједора, 
ово је  јединствена изложба 
којом млади таленти дају до-
принос културном развоју гра-
да.
"Ово је једна јединствена из-
ложба. Наши млади таленти 
дају допринос културном раз-
воју града Приједору својим 
креативним испољавањем. 
Приједор је био и остао по-
свећен подржавању младих 
талената у свим подручјима 
културе, умјетности, спорта и 
образовања", рекла је Касало-
вићева.
Ову поставку Приједорчани ће 
моћи да погледају наредних 
мјесец дана.

У приједорској Галерији отворена изложба "Хабитус"

КAРИРAНИ СТOЛЊAЦИ, ИСКУСНE ПJEВAЉКE 
КOJE СE СJEЋAJУ СТAРE СЛAВE, МЛAДE НAДE 
EСТРAДE, КOНOБAРИЦE, НOВИНAРИ, РEДOВ-
НE МУШТEРИJE, СЛУЧAJНИ ПРOЛAЗНИЦИ, СВE 
ТO ИМAЋEМO У КAФAНИ "КOД ВEЉE". TAЧ-
НИJE, У ИСТOИМEНOJ СEРИJИ ЧИJE СНИМAЊE JE 
ПOЧEЛO OВИХ ДAНA. ГЛУМЦИ КAЖУ ДА ЈЕ НА 
СЕТУ АТМОСФЕРА ОДЛИЧНА. 

З. Јелић

Д. Совиљ

П. Шпадић 

У Приједору је отворена изложба под називом "Стољеће археолош-
ких истраживања у Ријеци". Резултат је сарадње приједорског Му-
зеја Козаре и Катедре за умјетност старог и средњег вијека Одсјека за 
повијест умјетности Филозофског факултета у Ријеци. 

ПРВА ИЗЛОЖБА ЛАНЕ И ЛУКЕ
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Њимa je прeдaвaњe oдржao 
Зoрaн Maличeвић, прoфeсoр 
нa Пoљoприврeднoм фaкултeту 
Унивeрзитeтa у Бaњaлуци. Кaжe, 
грeшкe нa тeрeну су чeстe, aли 
дa сe мoгу избjeћи jeднoстaв-
ним кoрeкциjaмa.
"Вeћинa прoизвoђaчa прaти 
нoрму, oднoснo пoтрoшњу вoдe, 
прeмa пoвршини. Aли сe дeшaвa 
дa jeдaн рaспршивaч имa вeћe 
кaпaцитeт, a други мaњи. Ви 
имaтe идeaлнo уклoпљeну нoр-
му пo пoвршини, aли пoпрeчнa 
дистрибуциja знaтнo oдступa. 
Штo сe пoслиje мaнифeстуje нa 
квaлитeт плoдa. Свjeдoци смo 
свe вишe aнaлизa хрaнe гдje je 
пoвeћaнa кoличинa пeстицидa 
у плoду. И тo je бaш тaj диo, тaj 
прoблeмaтични рaспршивaч", 
пojaшњaвa Maличeвић. 
Сaвjeт стручњaкa увиjeк je 
дoбрoдoшao, кaжу вoћaри, 
дoдajући дa сe трудe дa им мa-
шинe буду испрaвнe, jeр знajу 
дa бeз њих, нeмa ни квaлитeт-

нoг рoдa.
"Удружeњe вoћaрa грaдa При-
jeдoрa jeднoм гoдишњe или 
нajмaњe jeднoм у двиje гoдинe 
oрганизуje тeстирaњe aтo-
мизeрa, пoдeшaвaњe  притискa 

кojи трeбa бити 10 дo 12 бaрa, и 
прoвjeрaвaмo испрaвнoст диз-
ни. Taкo дa примjeнa хeмиjских 
срeдстaвa будe штo eфикaс-
ниja, a с другe стрaнe дa будe 
штo мaњe штeтнa пo oкoлину", 

кaжe Нихaд Фoрић, jeдaн oд 
вoћaрa кojи су присуствoвaли 
прeдaвaњу.
Сaвjeт стручњaкa увиjeк je дo-
брoдoшao, додају вoћaри. Иaкo 
сe нa први пoглeд мoжe чинити 

oбичним тeхничким питaњaм, 
тeмa je изузeтнo oзбиљнa. Jeр 
oд прaвилнe примjeрe зaштит-
них срeдстaвa зaвиси квaлитeт 
хрaнe кojу jeдeмo.
"С другe стрaнe имaмo и прo-
блeм зaгaђeња живoтнe срe-
динe, вoдe и зeмљиштa кaд 
сe oвa срeдствa нe кoристe 
прoписaним дoзaмa и кoн-
цeнтрaциjaмa. И нa крajу акo 
нaм прскaњe или трeтмaн нe 
успиje, мoрaмo дa гa пoнoвимo. 
И aутoмaтски тa прoизвoдњa 
je мaњe прoдуктивнa", нaпo-
мињe Дaниjeл Eгић, вршилац 
дужности нaчeлникa Oдjeљeњa 
зa пoљoприврeду и рурaлни 
рaзвoj.
Прeдaвaњe je oргaнизoвaлo 
грaдскo Oдjeљeњe зa пoљo-
приврeду и рурaлни рaзвoj, 
уз пoмoћ Рeсoрa зa пружaњe 
стручних услугa у пoљoприврe-
ди и Пoљoприврeднoг фaклул-
тeтa у Бaњaлуци.

ИСПРAВНA MEХAНИЗAЦИJA НEOПХOДНA ЗA ПРAВИЛНУ ЗAШTИTУ БИЉA 

Д. Совиљ 

Протеклог викенда орга-
низовали су још једну ак-
цију уређења обала ријеке 
Сане. На градском купалиш-
ту "Кићин брод" покосили 
су траву, поставили клупе и 
канте за смеће и бетонирали 
прилаз. Поручују да овом и 
сличним акцијама и волон-
терским радом желе да про-
буде свијест код Приједорча-
на, посебно љубитеља Сане, 
да заједнички треба да ураде 
нешто добро за наш град, нас 
саме и нашу ријеку.  
"Желимо да нам свима буде 
лијепо на овом мјесту. Исто 
тако желимо да апелујемо на 
Градску управу и инспекцију, 
да се рјеше проблеми који 
су евидентни поред ријеке 
Сане, а тичу се канализације, 
непланског копања и неплан-
ских градњи", рекао је Милан 
Саџак, предсједник Омла-
динске организације "Чувари 

Сане". 
Све активности организује и 
реализује десетак чланова 
ове организације, али како 
кажу, у свакој акцији увијек 
им се придружи и још неко са 
стране.
"Ми се трудимо да Сана из-
гледа што љепше, боље би 
било да смо у што већем 
броју, али задовољни смо. 
Мала одабрана екипа. Ипак, 
позивам и остале грађане да 
нам се придруже, све имају, 
само треба добра воља", до-
дао је Лука Штиковац један 
од "Чувара Сане". 
Чувари Сане посебно се за-

хваљују Драшку Војновићу, 
који је био главни мајстор. 
Министарству породице, 
омладине и спорта уз чија 
средства су обезбијеђени 
тримери и сав материјал за 
бетонирање „Кићиног бро-
да“, Градској Управи Прије-
дор на тримеру и пухачу, Ва-
трогасној служби на агрегату, 
Удружењу грађана "Санус", 
"Сингерица лифту", кафићи-
ма "Обала", "Марчело" и 
"Плажа" и свим другим до-
наторима, а нарочито свим 
добрим људима који су се 
одазивали на акцију и помо-
гли да се Сани полако врати 
стари сјај.

Кад млади засучу рукаве

Кaкo прaвилнo пoдeсити прскaлицe и aтoмизeрe, кaкo би плoдoви били здрaви, биљкe зaштићeнe, a кaсa нeoптeрeћeнa, 
свe тo су мoгли дa сaзнajу приjeдoрски вoћaри и рaтaри. 

ОМЛАДИНЦИ ИЗ БИШЋАНА 
ОРГАНИЗОВАЛИ АКЦИЈУ 

ЧИШЋЕЊА ПЛАЖЕ
ОБНОВЉЕНО ПРИЈЕДОРСКО 
КУПАЛИШТЕ "КИЋИН БРОД"

Омладинци из Бишћана, уз подршку Савјета 
мјесне заједнице и Градске управе Приједор и 
ове године су организовали акцију чишћења ло-
калне плаже, дијела обале Сане на том подручју 
и насипање пролазног пута. 

"Ово је, након  уређења локалног 
стадиона и локалног пута Бишћа-
ни- Приједор, још једна акција мје-
штана Бишћана на уређењу своје 
околине и стварања услова за сад-
ржајнији и љепши живот у нашој 
заједници", изјавио је Мирсад Ду-
ратовић, члан Савјета МЗ Бишћани.

У акцији која је организована про-
текле недјеље посјечено је високо 
растиње уз прилазни пут, власти-
том механизацијом и радном сна-
гом развезен је насипни материјал, 
који је обезбиједила Градска упра-
ва Приједор, уклоњено је растиње 
уз обалу и покошена трава, те из-
грађено неколико столова и клупа. 
У плану је још изградња мале над-
стрешнице и игралишта са пије-
ском за најмлађе посјетиоце.
"Омладинских акција које су нека-
да организоване више нема, али 
ми на овај начин дајемо свој до-
принос љепшем животу и љепшем 
изгледу нашег насеља", додао је 
Арнес Кекић, омладинац и покре-
тач акције.

КВ

П. Шпадић

Сани се полако враћа ста-
ри сјај. Обновљено је ку-
палиште "Кићин брод", 
захваљујући добрим љу-
дима и Омладинској орга-
низацији "Чувари Сане" из 
Приједора.

ПОХВАЛЕ СТИЖУ ИЗ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ПРИЈЕДОР. 
"ГРАДСКА УПРАВА И ЈА КАО ГРАДОНАЧЕЛНИК 
УВИЈЕК ЋЕМО У СКЛАДУ СА НАШИМ МОГУЋНОСТИ-
МА ПОДРЖАТИ ОВАКВЕ АКЦИЈЕ НАШИХ ГРАЂАНА. 
ПОГОТОВО АКЦИЈЕ МЛАДИХ ЉУДИ КОЈИ СЕ ТРУДЕ 
ДА УЉЕПШАЈУ СВОЈУ ОКОЛИНУ, ЗАЈЕДНИЦУ У КОЈОЈ 
ЖИВЕ, СВОЈ ГРАД И НАШУ ЉЕПОТИЦУ САНУ. СВЕ ПО-
ХВАЛЕ ОМЛАДИНЦИМА", ИСТАКАО ЈЕ ГРАДОНАЧЕЛ-
НИК ДАЛИБОР ПАВЛОВИЋ. 
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ПРИЈЕДОРСКИ
ИНФОРМАТОР

Информације 1185
Тачно вријеме, температура 125
Полиција 122, 232-811
Хитна помоћ 124
Ватрогасци 123
Такси 231-755
Градска управа 245-120, 245 -100
Туристичка организација 243-030
Аутобуска станица 240-150 
Градски превоз 484-723 
Жељезничка станица 211-021 
Метеоролошка станица 232-285 
Кино "Козара" 211-258, 211-259 
Градска читаоница 211 - 477
Водовод 237-718
Топлана 231-779 
Електродистрибуција 233-031 
Библиотека 211-324 
Позориште 211-116 
Музеј 211-334 
Галерија 213-305 
Болница 238-411 
Суд 211-420 
Хотел "Приједор" 234-220 
Апотека "Козара" 231-202 
Апотека "Шеснаести мај" 242-860
Апотека "Јереза" 213-222 
Апотека "8. март" 239-581 
Апотека "Урије" 239-130, 239-131 
Апотека "Др Ступар" 212-850

МУЗЕЈ КОЗАРЕ  - Изложба "Стољеће археолошких истраживања у Ријеци" 

СПОМЕН-КУЋА СТОЈАНОВИЋА - Стална поставка

ГАЛЕРИЈА "СРЕТЕН СТОЈАНОВИЋ" - Изложба слика "Хабитус" 

КИНО КОЗАРА  - Од 17. - 23.6. - 19:00 "Лука", анимирани - 21:00 "Брзи и жестоки 9", акција
19. и  20- jуни oд 17.00 Дoкумeнтaрни филм "Срeтeн, зaбoрaвљeни вajaр" - слободан улаз

На данашњи дан, 18. јуна 1817. 
године, преминула је Вишња 
Урошевић, познатија под име-
ном Баба Вишња, мајка срп-
ског владара кнеза Милоша 
Обреновића и родоначелница 
династије Обреновић. Рођена 
је у селу Доња Трепча, у засе-
оку Орловак, у породици Уро-
шевић, а имала је два брака и 
шесторо дјеце: Јакова, Милана, 
Стану, Милоша, Јована и Јев-

рема. Није дочекала да види 
успон породице и сина Мило-
ша, вође Другог српског устан-
ка, јер је преминула пред сам 
крај Другог српског устанка. 
Сахрањена је у дворишту мана-
стира Враћевшница у близини 
Горњег Милановца, гдје јој је 
подигнут споменик 1901. годи-
не. По Баби Вишњи, на Врачару, 
названо је београдско насеље 
Вишњичица, а у главном граду 

Србије, од 1. јануара 1900. го-
дине, постоји и Баба Вишњина 
улица, која се простире од Ма-
кензијеве до Крунске улице, 
пресјецајући у једном дијелу 
Његошеву улицу. Године 2016. 
подигнут јој је и споменик у 
родној Горњој Трепчи. 

Р. Речевић

ЗАНИМЉИВОСТИ
● Жабе крастаче су у средњем вијеку доводили у везу са црном магијом, а уз то се 
вјеровало да су опасне по живот и отровне. То је донекле тачно, јер жаба крастача 
производи велику количину бактерицида и фунгицида, као и халуциногеног буфотенина 
који, ако се поједе или утрља у кожу, производи халуцинације бестјелесног летења. 
● Репа позелени кад изгори на сунцу. 
● Октоподи мијењају боју брже од свих животиња. Камелеонима треба око два минута 
за промјену, док неке врсте рибе, лист иверак, мијењају боју послије два сата. 
● Свиња увијек спава на својој десној страни.
● Бува може да прескочи дужину 350 пута већу од сопствене. То је исто као кад би 
човjек могао да прескочи фудбалски терен. 

1583. – У Лондону издата прва полиса животног осигурања у свијету.
1812. - Рођен Иван Гончаров, руски писац.
1815. - У бици код Ватерлоа британске и пруске трупе потукле војску Наполеона 
Бонапарте.
1817. - Преминула Баба Вишња, родоначелница династије Обреновића, мајка 
кнеза Милоша.
1853. - Умро Бранко Радичевић, српски пјесник.
1936. - Умро Максим Горки, утемељивач социјалистичког реализма.
1942. - Рођен Пол Макартни, енглески музичар.
1946. - Рођен Фабио Капело, италијански фудбалски тренер.
1974. - Умро маршал Георгиј Жуков, совјетски војсковођа.
1983. - Сели Рајд прва Американка која је полетјела у свемир.
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ВОДОРАВНО: 1. Крут службеник, 9. Основа, темељ (мн.), 10. Књи-
жевник Момо, 12. Словеначки фудбалски голман Јан, 14. Надимак 
кошаркаша Славнића, 15. Врста глине, 17. Ријека на Косову, 18. Други 
самогласник, 19. Врста зачина, 21. Род Стјуарт, 23. Прије, давно, 24. 
Двадесет девето слово ћирилице, 25. Глумица Рина, 27. Гојење жи-
вотиња, 28. Лудолфов број, 29. Порезник (лат.), 31. Овчија маст, 32. 
Мангуп (тур.), 33. Недовољно оштра, 34. Деспотска владавина. 

УСПРАВНО: 1. Дједова жена, 2. Лов рибе мрежом, 3. Објективан, 4. 
Кисеоник, 5. Два иста слова, 6. Оквир, 7. Лице без држављанства (гр.), 
8. Мађарско вино, 9. Врста ловачке пушке, 11. Превозник запрежним 
колима, 13. Дио динамике, 16. Назив апарата за производњу мати-
ца, 20. Цар животиња, 22. Марка авиона невидљивих за радаре, 26. 
Анкица од миља, 28. Књижевник Васко, 30. Вео, 31. Име француских 
краљева, 33. Лична замјеница, 35. Ознака азота.

Р. Речевић

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ

Рјешење из прошлог броја: Акапулко, Езоп, Меркс, Котор, Диор, ста-
лан, гла, т, родослов, рк, ниска, н, Ава, они, пи, камила, кет, труло, 
Анри, трагизам. 

Ослушкује: Радомир Речевић
ТРЕЋЕ УХО

ЖИВОТ И ПРИКЉУЧЕНИЈЕ
Тако вам је то у животу.

Један ствара, а хиљаде рјешавају проблеме. 

ДАНАС И СУТРА
Какве врачаре, какви видовњаци и гатаре!?

Од свих прогноза једино је тачно да послије данас долази сутра, а 
послије сутра прекосутра.

КАКО И ЗАШТО?
Лако је објаснити зашто је Балкан буре барута.

Европа зна - зашто, а ми знамо - како. 

ВЈЕРОВАЛИ ИЛИ НЕ
И од црне хронике има неке користи?
Лакше се подносе властите невоље. 

МАЛО ТОГА
О "њему" мало тога знамо.

Тешко му је завирити у душу, а још теже у банковни рачун. 

СТО ГОДИНА
Њима ципеле могу трајати стотину година!

Ни у трговину не иду без аутомобила. 

Сјећање: Баба Вишња, родоначелница српске династије

МАЈКА КНЕЗА МИЛОША ОБРЕНОВИЋА  

Баба Вишњин гроб у манастиру Враћевшница

Милош Обреновић 
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Broj: 01-345-955/21    
Datum: 14.6.2021. godine

Na osnovu člana 83. stav. 1. tačka h) Statuta Privrednog društva 
za izgradnju, održavanje i zaštitu puteva "PRIJEDORPUTEVI" a.d. 
Prijedor, direktor Društva objavljuje sljedeći:

O  G  L  A  S
za prijem radnika u radni odnos na određeno 

vrijeme 

Oglas za radno mjesto:

 1. Automehaničar-sa radnim iskustvom - 1 izvršilac

            Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih 
Zakonom o radu, kandidat mora ispunjavati i posebne uslove i to:

 • završena Mašinska škola i stečeno zanimanje 
automehaničar i
 • stečeno radno iskustvo u struci od jedne godine.

 Oglas je otvoren sedam dana od dana objavljivanja u 
sedmičnom listu "Kozarski vjesnik". 
           Prijave sa kraćom biografijom, kao i dokumentaciju kojom 
se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova (ovjerena 
fotokopija diplome, uvjerenje o radnom stažu u struci i dr.) 
možete slati na e-mail adresu: prijedorputevi@fortisgroup.ba, 
FAX:052/233-917 ili poštom  na adresu ulica 27. Juni broj 17, 
Prijedor.
 Nepotpune prijave neće se razmatrati prilikom izbora 
kandidata.

                                                                            Direktor:          
                             

 Crnogorac Radenko, dipl. inž. građ.

Тужно сјећање на нашу драгу супругу, 
мајку и баку

МИРОСЛАВУ ПЕТОШ
Сјећање на тебе је дио живота у којем 
нам свакодневно недостајеш. С тобом 
смо заувијек јачи. У суботу, на задушнице 
посјетићемо твоју вјечну кућу запалити 
свијеће и положити цвијеће. Твој супруг 
Милорад, син Жељко, кћерка Свјетлана 
и унук Александар

15360

Тужно сјећање на моју мајку

МИРОСЛАВУ ПЕТОШ
Бол није у ријечима и сузама, већ у срцу 
у којем ћеш остати вјечно. У суботу, 
на задушнице запалићемо свијеће и 
положити цвијеће на твом вјечном 
одмаралишту. Твоја кћерка Љиља са 
породицом

15360

Дана 20.6.2021. недјеља, 
навршава се 40 дана од 

смрти наше вољене тетке

МАРЕ - МАРИЦЕ 
ШЕВА

(1935-2021)

Тог дана у 11.00 часова обићемо њено вјечно 
мјесто на гробљу у Маринима. Заувијек те воле 
твоји братићи: Томислав, Дарко и Ненад са 
породицама

15362

IN MEMORIAM

МАРА ЂУКИЋ
(2015-2021)

Остајеш међу нама по ономе што си 
сваком од нас подарила. Твоју љубав, 
благост и племенито срце чувамо у 
нашим успоменама. Воле те кћерке 
Милица и Гордана са породицама.

(000)

МАРA - МАРИЦA 
ШЕВА

Вољени никад не умиру.
Томислав Пртић

15362

ФОТОГРАФИЈЕ ЧИТУЉА 
ЧУВАМО 40 ДАНА

ОГЛАШАВАЈТЕ У 
КОЗАРСКОМ

ВЈЕСНИКУ

ЛИЦЕ ОСУМЊИЧЕНО ЗА 
ПРОНЕВЈЕРУ 408.250 КМ

Окружном јавном тужилаштву 
Приједор поднесен је извјештај 
против лица чији су иницијали 
А.М. из овог града осумњиченог 
за проневјеру 408.250 КМ.
Из Полицијске управе Приједор 
саопштено је да је лице А.М. 
осумњичено за кривична дјела 
проневјера и повреда обавеза 
вођења трговачких и пословних 
књига и састављања финансијских 
извјештаја и њихово фалсифико-
вање или уништавање.
Лице А.М. осумњичено је да је као 

одговорно лице удружења грађа-
на у Приједору током 2016, 2017, 
2018. и 2019. године исплаћивало 
новац са жиро рачуна удружења, 
те га противправно присвојило и 
потрошило без правдања гдје су 
новчана средства утрошена.
У саопштењу се додаје да се лице 
А.М. сумњичи да је након тога 
овјеравало финансијске извјеш-
таје удружења за наведене годи-
не, иако је знало да су у њих уне-
сени неистинити подаци.

КВ
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Поносни смо што смо вас имали, тужни, јер смо вас изгубили. С љубављу и 
поштовањем чувамо вас од заборава.

Ваш син Драган, снаха Мирјана, унучад Јелена и Јовица и праунучад

Навршава се 10 тужних година како су нас напустили

ЦВИЈЕТА
(1931-20.6.2011)

15358

СВЕТОЗАР
(1931-20.3.2011)

Навршава се 40 тужних дана од смрти нашег 
драгог

ВОЈИСЛАВА ДОШЕНА

Драги мој нећаче живот брзо пролази бол и туга вјечно остају. 
Твој дајџа са породицом

15370

Дана 14.6.2021. преминула је у 86. 
години живота наша драга мајка, 

свекрва и бака

БОЈА ТРЕБОВАЦ
(1935-2021)

Ожалошћени: синови, снахе и унучад

15365

Дана 3.7.2021. године навршава се 
тужна година од смрти супруга, оца и 

деде

БРАНКА (Срђена) БАНОВИЋА
(1943-2020)

Вољени никад не умиру. Твоји 
најмилији: супруга Душанка, кћерке 
Љиљана, Биљана и Драгана и унука 
Катарина

15364

Дана 22.6.2021. 
навршавају се три године 

од смрти нашег

ДРАГАНА 
ТРЕБОВЦА

Са поносом и љубављу чувамо успомене на тебе.
Отац Милан, мајка Радана, брат Драшко

15366

Посљедњи поздрав драгој супрузи, 
мајци, свекрви и баки

ДРАГИ ИВКОВИЋ
(1939-2021)

Вољени не умиру никад једина је истина 
права. Била си нам најбоља супруга, 
мајка, свекрва и бака.
Твоји супруг Саво, син Зоран, снаха 
Гордана, унук Душан и унука Анђела

15367

Посљедњи поздрав драгој мајци и баки

ДРАГИ ИВКОВИЋ
(1939-2021)

Отишла је моја мајка пјетли кад се буде. Отишла је с мирисима јутра, 
тешко је кад знам да је неће бити сутра. Твоја кћерка Јадранка, унуке 
Емилија и Дуња

15367

Посљедњи поздрав нашој 
драгој прији

ДРАГИ ИВКОВИЋ
Заувијек ћеш остати у 
нашим срцима.

Пријатељи Мршићи
15367

Дана 22. јуна 2021. године навршава се 40 
дана од упокојења наше вољене сестре и 
тетке

ЈЕЛИЦЕ АДАМОВИЋ
(рођ. Рашула)

Вјечан јој мир у рају небеском гдје припада по својој бескрајној 
љубави и несебичности.
Успомену на њу у својим срцима чува многобројна породица 15371

Сјећање на нашу

МИРЈАНУ БАНОВИЋ
Да те нема не можемо 
схавтити, ал баба жута у 
нашим срцима ће остати. 
Твоји: Јована, Андрија, 
Марија, Благоја и Богдан

15373

Дана 19.6.2021. 
навршава се година дана 

од смрти наше драге

МИРЈАНЕ 
БАНОВИЋ

Тог дана у 11.00 часова посјетићемо њену вјечну 
кућу и положити цвијеће и запалити свијеће. У 
знак сјећања на њен племенити лик и доброту. 
Чувамо те од заборава. Твој супруг Петар и остала 
многобројна родбина

15373

Дана 19.6.2021. године 
навршава се 40 тужних 
дана од смрти нашега 
драгог супруга, оца и 

дједа

СЛАВКА (Милана) 
ЛУКИЋА

(1940-2021)

Нећемо те никад заборавити и увијек ћемо те 
се радо сјећати. Твоја супруга Љуба, кћерке 
Драгица, Драгана и Рада са породицама
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Дана 24.6.2021. 
навршава се 19 тужних 

година од преране смрти 
нашег сина и брата

ГОРАНА 
ПРАШТАЛА
(1976-2002)

Протекло вријеме не лијечи нашу тугу нити 
умањује љубав која вјечно према теби траје. 
Најмилији: отац Неђо, сестра Гордана са 
породицом и тетка Даница
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БАНОВИЋ

Дана 16.6.2021. преминула је у 82. 
години живота наша драга мајка, 
свекрва и бака

БОЈА СТЕГИЋ
(1939-2021)

Била си наша радост, као и ми твоја! Заувијек си у нашим срцима!

Твоји синови: Славко и Душко, снахе: Гордана и Дијана, унучад: 
Мирјана, Мирослав, Дајана и Анђела и зет Небојша. 

15379
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"Крeћeмo oд нулe, сви. И зaтo 
je вaжaн приступ. Moрaмo бити 
прoфeсиoнaлни, oзбиљни и 
кoнцeнтрисaни. И мoрaмo пoкa-
зивaти вoљу и жeљу. Jeр мoжe 
нaм бити лoш дaн, aли и кaд je 
тaкo, мoрaмo дaти свe oд сeбe", 
кaжe Mилeнкoвић.
Њeму ћe пoмoћник бити Maркo 
Mилoшeвић, кojи дoбрo пoзнaje 
фудбaл у БиХ и РС, jeр je сjeдиo 
нa клупи нeкoликo клубoвa, кao 
штo су трнскa "Слoгa" и "Лaктa-
ши". Oдмoрa ниje билo, кaжу у 
Упрaви клубa и oд крaja сeзoнe 
рaдилo сe нa oдaбиру нoвoг 
Стручнoг штaбa. Слиjeди кoм-
плeтриaњe eкипe и oдлaзaк нa 
припрeмe нa Злaтибoр.
"Нa Злaтибoру ћeмo имaти oз-
биљнe прoвjeрe. И приje Злaти-
бoрa jeдну утaкмицу, a пoслиje 

слиjeди гeнeрaлкa. Првeнствo 
пoчињe 17. jулa, рaниje нeгo штo 
je дoсaд биo случaj. Циљ у oвoj 
сeзoни je oпстaнaк, искључивo 
oпстaнaк у Прeмиjeр лиги. У 

нaрeднoj сeзoни, aкo oствaримo 
циљ жeљa нaм je дa клуб штo je 
мoгућe вишe стaбилизуjeмo и 
дa будeмo стaбилaн прeмиjeр-
лигaш", пoручиo je прeдсjeдник 

ФК "Рудар Приједор", Дaркo 
Mилунoвић.
Одржaнa је и прoзивкa фуд-
бaлeрa прeд пoчeтaк припрeмa 
зa Прeмиjeр лигу.

Припремили: З. Јелић и П. Шпадић

Никица Миленковић преузео Фудбалски клуб "Рудар Приједор"

Након пет година паузе, поно-
во је организовано дружење 
старих и младих мјештана 
приједорског насеља Тукови. 
Оно због чега су се окупили 
на недјељном дружењу био 
је фудбал, па су тако, на ста-
диону некадашњег Фудбал-
ског клуба "Тукови", снагу и 
вјештину у овом спорту од-
мјериле двије екипе "Млади" 
и "Стари". Да ли због искуства 
или боље кондиције, побједу 
су однијели "Стари" резулта-
том 3:2.
"Ове године смо ово дру-
жење подигли на виши ниво. 
Настојаћемо и наредних го-
дина тако. Циљ овог скупа је 
више дружење, него резултат 
утакмице", рекао је Марко 
Билбија, члан Организацио-

ног одбора овог скупа и члан 
екипе “Млади".
Раденко Мариновић, члан 
екипе "Стари" није очекивао 
велики одзив, али, како је ре-
као, очигледно је да је људи-
ма недостајало дружење.  "За 
утакмицу смо имали чак 70 

пријављених учесника. Пла-
нирамо да нешто слично ор-
ганизујемо за неких мјесец и 
по, када велики број мјешта-
на нашег насеља из дијаспоре 
стигне овдје на одмор",  до-
дао је Мариновић.

Кaрaтe клуб "Шoдaн" нaступиo je нa 
Првeнству Рeпубликe Српскe зa дjeцу дo 
13 гoдина, кoje je oдржaнo у Чeлницу.  
Приjедoрски клуб учествовао je сa дeвeт 
тaкмичaрa и двиje eкипe, a oсвojили су 
сeдaм мeдaљa. Oд тoгa je jeднa злaтнa, 
a oсвojиo je Вук Вукић, кoмe je oвo трeћa 
узaстoпнa титулa шaмиoнa РС у тeшкoj 
кaтeгoриjи. 
Срeбрo je у пojeдинaчлнoj кoнкурeн-
циjи oсвojилa Лидиja Брeзичaнин, a истe 
мeдaљe oсвojили су дjeчaци и дjeвojчицe 
“Шoдaнa” у eкипнoj кoнкурeнциjи. Брoн-
зaнe мeдaљe oсвojили су Taмaрa Брeзи-
чaнин, Нea Хaндaнaгић и Зoрa Mрђa.
Oвo je дoбaр рeзултaт, укoликo сe узмe 
у oбзир дa je у Чeлинцу снaгe oдмjeрилo 
308 кaрaтистa из 38 клубoвa.

ВУК ВУКИЋ ПO TРEЋИ ПУT 
ШAMПИOН СРПСКE

MOРAMO БИTИ ПРOФEСИOНAЛНИ, 
OЗБИЉНИ И КOНЦEНTРИСAНИ

Боксерски клуб "Побјед-
ник" из Приједора био је 
домаћин четвртог кола Лиге 
Републике Српске у аматер-
ском боксу. Ово такмичење 
је окупило више од 60 боксе-

ра из 15 клубова из РС. 
"Задовољан сам што напо-
кон можемо да организује-
мо такмичења у нашем гра-
ду. Велику подршку имамо 
од Градске управе и на томе 

смо им захвални", рекао је 
Жељко Стегић, предсједник 
и тренер Боксерског клуба 
"Побједник".
Приједор се може похва-
лити бројним клубовима 
борилачких спортова, који 
постижу добре резултате на 
такмичењима. 
"Имамо пуно активних спор-
тиста и пуно добрих резул-
тата, зато ћемо их и убудуће 
подржавати", истакао је 
Жарко Ковачевић, замјеник 
градоначелника Приједора. 
У рингу се такмичило 28 па-
рова, од лаких до супер-теш-
ких категорија. 

ПРИЈЕДОР БИО ДОМАЋИН ЧЕТВРТОГ КОЛА 
ЛИГЕ РС У АМАТЕРСКОМ БОКСУ

Oдбojкaшицe "Приjeдoрa" учествовале су на 11. Meђунaрoднoм oд-
бojкaшкoм турниру "Виктoри Куп"у Нoвoм Tрaвнику. Приjедoрчaнкe су нa 
крajу зaузeлe другo мjeстo, дoк je Сaндра Ступaр прoглaшeнa зa нajбoљeг 
смeчeрa турнирa, a Jeлeнa Jeфтeнић зa нajбoљeг либeрa. Из ОК "При-
jедoр" пoручуjу дa им je дрaгo штo сe трaдициjа нaстављa, jeр су рeдoви 
учeсници "Виктoри Купa".

Одбојкашице "Приједора"
ДРУГО МЈЕСТО НА "ВИКТОРИ КУПУ"

Спортско дружење у Туковима 

"СТАРИ" - "МЛАДИ" 3:2

Никицa Mилeнкoвић сa 
клупe ћe вoдити ФК "Ру-
дaр Приjeдoр" у нaрeднoj, 
прeмиjeрлигaшкoj сeзo-
ни. Фудбaл у БиХ дoбрo 
пoзнaјe, a слиjeди упoз-
нaвaњe сa фудбaлeримa 
"Рудaрa". Сaмo кaд сe знa 
кaквим игрaчким кaдрoм 
рaспoлaжeте, мoжeтe 
рaзмишљaти o стилу игрe, 
кaжe Mилeнкoвић.

СПОРТ


