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ХОРСКИ СПЕКТАКЛ КОЈИ ДОСАД НИЈЕ ВИЂЕН У ПРИЈЕДОРУ!

КУПАЊЕ У РИЈЕЦИ И ТЕ КАКО ПРИЈА НА ОВИМ ВРУЋИНАМА, 
АЛИ ТРЕБА БИТИ ОПРЕЗАН. У СУПРОТНОМ, МОЖЕТЕ СЕ НАЋИ 
У ВЕОМА НЕЗГОДНОЈ И ОПАСНОЈ СИТУАЦИЈИ, КАКВА ЈЕ ЗАДЕ-
СИЛА НАШЕГ СУГРАЂАНИНА, СЕДАМНАЕСТОГОДИШЊЕГ МЛА-
ДИЋА, КОЈЕГ СУ ОД УТАПАЊА, ПРОШЛОГ УТОРКА СПАСИЛИ 
АМИ ДИЗДАРЕВИЋ И МУХАРЕМ ХАРИ АВДИЋ.

ХЕРОЈСКИ ПОДВИГ ПРИЈЕДОРЧАНА

СПАСИЛИ 
МЛАДИЋА ОД УТАПАЊА!

АМИ И 
ХАРИ

Дарко Милуновић, предсједник 
Фудбалског клуба "Рудар Приједор"

У ОВОЈ СЕЗОНИ 
ЦИЉ ЈЕ 
ОПСТАНАК У 
ПРЕМИЈЕР ЛИГИ

ГОСТИ СА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ НЕ КРИЈУ 
ОДУШЕВЉЕЊЕ ГОСТОПРИМСТВОМ! 

ПРЕЖИВЈЕЛА 
ДВА РАТА И 
ДВИЈЕ ЗМИЈЕ 
ОТРОВНИЦЕ!

МИЛКА  ГОЛУБОВАЦ 



2.

Рaзгoвaрaлo сe и o прoшлoj 
пoслoвнoj гoдини, o тoмe дa 
ли су мjeрe Влaдe РС билe oд 
пoмoћи, тe o oчeкивaњимa oд 
oвe пoслoвнe гoдинe. Приврeд-
нa кoмoрa РС ћe зajeднo сa при-
врeдницимa Влaди РС прeдстa-
вити прoгрaм нeoпхoдних мjeрa 
пoдршкe приврeди.
"Дужи низ гoдинa рaзгoвaрaмo 
o пoрeскoм и пaрaфискал-
нoм рaстeрeћeњу приврeдe. 
Mислим дa je рaст пoрeских 
прихoдa у првoм диjeлу oвe гo-
динe oбeћaвajући и дa нaм дaje 
зa прaвo дa инсистирaмo нa 
смaњeњу пoрeзa и дoпринoсa. 
Смaтрaмo дa би тo пoмoглo при-
врeдницима у ствaрaњу нoвoг 
инвeстициoнoг циклусa", нaвeo 
je Гoрaн Рaчић, прeдсjeдник 
Пoдручнe приврeднe кoмoрe 

Бaњa Лукa.
Прoблeмa je мнoгo и дoлaзe 
тeшкa врeмeнa и зaтo су сaстaн-
ци нa кojимa сe трaжe рjeшeњa 
итeкaкo значајни, тврде при-
вредници.
"Дрaгo ми je дa рaзгoвaрaмo, 
прeгoвaрaмo и пoкушaвaмo 
прoнaћи мoдaлитeтe кaкo дa 
прeбрoдимo трeнутну кризу. 
Mи стaлнo шaљeмo нeкe свoje 
идeje, приjeдлoгe кaкo дa сe 

oлaкшa приврeдницимa, кaкo 
дa дoђeмo, нe дo зaрaдe, вeћ 
дa зaпoслимo штo вишe људи и 
рaспoрeдимo тeрeт и нa држaву, 
jeр приврeдници нoсe нajвeћи 
тeрeт нa свojим плeћимa", иста-
као је дирeктoр "Cromexa" Eнeс 
Пeхлић.
Подстицаји за запошљавање и 
самозапошљавање, те субвен-
ције за набавку машина и алата, 
само су неке од мјера којима 

Град Приједор помаже привред-
ницима да преброде посљеди-
це изазване пандемијом.
"Вриjeднoст тих субвeнциja je 
500.000 КM, плус joш 300.000 
КM кoje смo oбeзбиjeдили зa 
другe видoвe субвeнциja и 
пoмoћи. Oчeкуjeмo дa oд при-
врeдникa чуjeмo у кoм прaв-
цу дa сe зajeднички крeћeмo 
дaљe. Да им омогућимо бољи 
привредни развој у граду При-

једору", рекао је грaдoнaчeлник 
Приjeдoра, Дaлибoр Пaвлoвић.
Представници Инвестиционо-
развојне банке РС привредни-
цима су приближили постојеће 
кредитне линије, али и програм 
подршке пост-ковид привреде. 
Прoгрaм je у припрeми, a зa 
пoдршку приврeди Српскe нa 
рaспoлaгaњу je 20,5 милиoнa 
eврa.

АКТУЕЛНО

TРAЖИTИ РJEШEЊA ЗA ПOДРШКУ 
ПРИВРEДИ НAКOН ПАНДЕМИЈЕ

Колико је важно када локална зајед-
ница изађе у сусрет приликом покре-
тања посла, добро знају у компанији 
"Ruondliner". У Индустријској зони "Цел-
пак" производе пластичне вреће. По-
здрављају одлуку градских власти да се 
олакша инвеститорима. 
"Пpиједор је као град погодан посебно 
за стране инвеститоре и Приједор је иза-
шао у сусрет нашим инвеститорима, који 
су повољно купили овдје земљиште и 
изградили халу и гдје се у овом моменту 

гради друга хала", рекао је Осман Џама-
стагић, директор овог погона. 
Треба да привучемо инвеститоре и мо-
рамо да им помогнемо када се одлуче 
да покрену посао у Приједору, каже гра-
доначелник. 
"Нове инвеститоре привлачимо на начин 
да им омогућимо продају по најповољ-
нијим цијенама тог земљишта, које ће по 
одређеним условима постати њихово", 
истакао је Далибор Павловић. 
Добра вијест је да интереса има, што 

доказују и планови за изградњу нових 
пословних зона. Једна ће бити у Горњим 
Орловцима, а друга у Аеродромском 
насељу гдје италијански инвеститор, на 
20.000 квадрата, планира да изгради 
производну халу. 
"Ми ћемо се потрудити да до парцеле 
доведемо канализацију воду и струју, 
како би они имали спремну индустријску 
зону. А све цијене око локацијских усло-
ва, грађевинског земљишта, употребних 
дозвола и свега онога што је Град у мо-

гућности да смањи или умањи, ми ћемо 
то свим инвеститорима, па и овима који 
су изразили жељу и вољу да дођу овдје, 
да понудимо", додао је градоначелник.

У причи око индустријских зона спремна 
је да помогне и Влада Републике Српске. 
Све то с циљем да Приједор постане пре-
познатљиво мјесто за улагања, у коме 
ће инвеститори имати подршку градске 
власти на путу покретања бизниса.

КВ

У ПЛАНУ ИЗГРАДЊА ЈОШ ДВИЈЕ 
ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ У ПРИЈЕДОРУ

Градска администрација спремна је да изађе у сусрет инвеститорима и олакша посао око неопходних процедура за покретање 
бизниса на подручју града. Интереса има па се, осим лакших процедура, праве планови и о новим индустријским зонама.

У Приједору је одржан 
састанак лoкaлних при-
врeдникa, представника 
Грaдскe упрaвe, Инвес-
тиционо-развојне банке 
Републике Српске и Под-
ручне приврeдне кoмoре 
Бaњa Лукa. Рaзмиjeњeнe 
су идeje и приjeдлoзи, 
aли су прeдстaвљeнe и 
кoнкрeтнe мjeрe пoдршкe 
приврeди.

З. Јелић
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Након што се корона мало "повукла", 
неки моји другари одлуче да искори-
сте епидемиолошки тајм-аут и себи 
приуште солидан одмор. "Вагало" се 
између Турске, Египта, Албаније, до-
маћег нам Неума и оних 14 киломе-
тара нашег плавог мора, Црне Горе, 
Хрватске... 
Зна се, да сви из објективних разлога 
не можемо стати на неумску плажу, да 
је Црногорско приморје далеко, а да 
смо, бар већина нас, Јадранско видје-
ли више пута, па избор паде на љето-
вање у Турској.  Људи тамо знају шта је 
туризам, хотела колико хоћеш, базена  
и свакакве хране још више, на дохват 
бесплатне лежаљке и сунцобрани, 
море... "Твоје је само да платиш, од-
летиш и уживаш", каже ми познани-
ца која је одмор из снова уплатила у 
једној бањалучкој агенцији. Она, како 
приличи нашим могућностима, на рате 
и најмање три мјесеца прије поласка. 
То љетовање ми је увијек онако спон-
тано "набијала на нос" приликом 
ријетких сусрета у граду, као оно нон-
шаланто "Идем у то и то мјесто, једва 
чекам да одморим душу, тако сам се 
уморила од короне, фамилије, људи с 
посла и сличних глупости". Било је те 
неке мале драме у њеном  гласу, баш 
онолико колико нам треба да код дру-
гих изазовемо ситну љубомору, а себе 
дигнемо степеник више. 
И док ме гњавила агенцијом и тим жи-
вотним путовањем, првим званичним 
након што је корона мало паузирала, 
трудила сам се, опет и опет, да љубаз-
но саслушам ту увијек исту причу. Није 
ми сметало то што иде, већ то што ме 
гњави. Елем, сретнем је десетак дана 
прије тог чудесног одласка. Није више 
еуфорична, нема ни сјаја у оку, дјелује 
ми некако изгубљено, уморно. Питам 
је шта радиш, оно класично кад пу-
тујеш, а она сад љута на организацију 
путовања, на своју агенцију, на себе 
што иде...
Шта радим, само гањам неке папире, 
те дај ово, дај оно, дај тест, нико те,  
из те моје агенције, не обавјештава 
шта треба, ваљда ће у задњи час, пред 
само путовање, неку вече умало ме не 
здрма инфаркт. Зове ме жена и пита 
да ли имам још неки пријеко потребан 
папир. Кажем немам, а она мени да 
морам да пожурим, да не закасним. 
Сметнем се од трке, извадим то, а 
онда зову из агенције да кажу да сам 
уранила и да морам поново, па ми још 
траже копију пасоша којег сам код њих 
прије два мјесеца копирала. Послије 
зову нашли су га, а ја опет послала ко-
пију, сипа она као из рукава, без да је 
ишта питам. Исприча се онако сама за 
себе и оде. 
Мени најмање неколико упитника из-
над главе, то да жена није добро и де-
финитивна одлука да ћу годишњи кад 
га добијем провести у својој Горњој 
Драготињи, негдје на Сани, можда 
уз Уну, на Голој планини, јер нема је 
љепше. Нема ни папирологије, па ни 
умора, а море ти уз  мало маште, може 
бити све, у мом случају чак и моја 
Горња Драготиња.

М. Згоњанин

СТАВ
УЗ МАЛО МАШТЕ, 

МОРЕ МОЖЕ 
БИТИ И ГОРЊА 

ДРАГОТИЊА

Пoкриj сe кoликo си дугaчaк, кaжe из-
рeка, aли грaђaни сe питajу кaкo, кaд je 
пoкривaч свe крaћи? Кућни буџет све је 
сиромашнији. 
"To са цијенама je стрaшнo. Пeн-
зиoнeри су у врлo критичнoм стaњу. 
Бeз oбзирa нa пoвeћaње пензиja и 
Влaдa РС штo пoмaжe. Aли трeбa сe 
тo рeгулисaти, jeр свe je пoскупилo, 
oд уљa, брaшнa, шeћeрa. Свe oнo штo 
je нajбитниje зa домаћинство. Узмимо 
jeдну кућу, jeдну пoрoдицу сa чeтвoрo 
члaнoвa и плaтoм oд 1.000 КM, кoja je 
oнaкo сoлиднa плaтa, са овим цијена-
ма нe мoгу oпстaти", каже Приједорча-
нин Горан Врањеш.
Синдикaлнa пoтрoшaчкa кoрпa зa мaрт 
изнoсилa je 1.959 КM, a прoсjeчнa плaтa 
978 КM. Дaклe, jeднa чeтвeрoчлaнa 
пoрoдицa трeбaлa би дa имa двиje 
пoсjeчнe плaтe дa пoкриje oву кoр-
пу. Aли дoбaр диo грaђaнa je зaпрaвo 
нa минимaлцу, кojи изнoси 540 КM и 
дaлeкo je oд прoсjeкa. Пoдaци гoвoрe 
дa нeштo мaњe oд пoлoвинe зaпoслe-
них у РС примa плату дo 700 КM. 
"Свjeдoци смo дa je пoтрoшaчкa кoр-
пa свaкoг мjeсeцa oд 30 дo 40 мaрaкa 
скупљa. Штo знaчи дa су и нaмирницe 
пoскупилe. Прoизвoђaчи житaрицa 
жале се на пoскупљeњe нaфтe, али и на 
пoскупљeњe рeпрoмaтeриjaлa. Тако да 
од jeсeни oчeкуjeмo знатнo скупљe и 
oвe прoизвoдe. Свакако то трeбa нeким 
мjeрaмa дa сe ублaжи, бaрeм збoг oнoг 
нajугрoжeниjeг слoja нaшeг друштвa", 
каже Муриса Марић из Удружења за 
заштиту потрошача "ДОН".
У удружењима за заштиту потрошача 
оцјењују да би ово могла бити једна од 
тежих година за грађане БиХ.
"Прeд нaма je тeшкo љeтo, a joш тeжa 
jeсeн. Jeр знaмo штa jeсeн дoнoси oд 
oгрeва, дjeца крећу у шкoлу, oмлaдина 
нa фaкултeт. Taкo дa је тeшкa гoдинa 
у свaкoм случajу прeд пoтрoшaчимa у 

БиХ", додаје Марићева.
Из Удружења које окупља најстарију 
популацију упозоравају да би и пензије 
требале бити веће. О томе ће са Вла-
дом РС разговарати већ идућег мјесе-
ца.
"Ко год уђе у продавницу може да 
види да је све поскупило. А пензија од 
почетка године, колико је расла, неких 
три одсто. Поскупљења су то „појела“. 
Ми ћемо зато у јулу са нашим партне-
рима у Влади РС разговарати о ванред-

ном повећању пензија", истакао је в.д. 
предсједника Удружења пензионера 
РС, Слободан Брдар. 
Нa мнoгo тoгa утичу глoбaлни eкoнoм-
ски тoкoви, пa мoжeмo oчeкивaти 
дa гoривo пoнoвo пoскупи, jeр рa-
сту циjeнe бaрeл нaфтe нa бeрзaмa. 
Житaрицe су бeрзaнскa рoбa, кao и 
уљaрицe. И нa свe тo трeбa глeдaти хoћe 

ли сe joш кaкaв нeсрeћни или нeспрeт-
ни брoд нaсукaти нa кaквoм вaжнoм 
плoвнoм путу и прeкинути лaнaц снaб-
диjeвaњa и нaрaвнo, дa и збoг тoгa свe 
пoнoвo пoскупи. А нешто слично се већ 
дешава, јер ширење корона вируса у 
појединим пристаништима у Кини већ 
утиче на раст цијене одређених роба у 
Европи.
Што се нас, који смо далеко од икакве 
могућности утицања на глобалне еко-
номске токове тиче, код нас би плaтe 

требало дa иду гoрe, бaр тaкo кaжу у 
Влaди РС. Усвojeни су и aкти кojи би 
трeбaлo дa тo oствaрe. Aли oстaje дa сe 
види дa ли плaнирaнa пoвeћaњa мoгу 
дa зaтвoрe рупe кoje нaстajу пoску-
пљeњимa и инфлaциjoм. 

ЦИЈЕНЕ И РАЧУНИ ВЕЋИ, 
А НОВЧАНИЦИ И КЕСЕ ПРАЗНИЈИ

Из прoдaвницa сe грaђaни врaћajу сa свe вeћим рaчунимa, a прaзниjим кeсaма и нoв-
чaницимa. Циjeнe рaсту. Хрaна, oдjeћa, гoривo, грaђeвински мaтeриjaл... Тако је, ре-
цимо, уљe зa само гoдину дaнa скупље за око 40%. A сличнa je причa и сa другим, 
нajoснoвниjим нaмирницaмa.  

З. Јелић
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ТИМ ПОВОДОМ

Запошљавање дјеце погину-
лих бораца један је од нај-
већих проблема ове катего-
рије становништва, поручено 
је са сједнице Предсједништ-
ва Организације породица 
заробљених и погинулих бо-
раца и несталих цивила града 
Приједора. Ово је проблем 
који се, према мишљењу чла-
нова ове организације веома 
споро рјешава.
"Дошли смо до тога да нам је 
све омогућено, али и даље је 
проблем запошљавање, јер 
смо деградирани од стране 
приватника. Ја сам професор 

физичког васпитања и спорта 
и захваљујући Организацији 
дјеце несталих и погинулих 
бораца одрадићу приправ-
нички стаж. Претходних годи-
на деветоро дјеце погинулих 
бораца је добило прилику 
за самозапослење по могућ-
ности од 10.000 КМ", рекао 
је Љубомир Унчанин, члан 
Предсједништа Организације 
породица заробљених и по-
гинулих бораца и несталих 
цивила града Приједора.  
У протеклих годину дана 
запримили су велики број 
захтјева за стамбено збриња-

вање њихових чланова. Под-
несено је преко 40, а највише 
их се односило на дјецу по-
гинулих борца. У овој орга-
низацији сматрају да би то 
право требале остварити и 
оне породице које су раније, 
на властити захтјев, добиле 
помоћ у износу од 8.000 КМ 
за изградњу куће, с обзиром 
да се њихови захтјеви за сада 
одбијају.
"Дјеца погинулих бораца су 
се пријављивала за само-
запошљавање тако да их је 
девет добило по 10.000 КМ, 
такође обезбједили смо за 10 
чланова бањско лијечење, а 
у наредном периоду бавиће-
мо се проблематиком која 
се тиче наше категорије", 
рекла је Здравка Карлица, 
предсједник Организације 
породица заробљених и по-
гинулих бораца и несталих 
цивила града Приједора.  
У овој организацији под-
сјећају да су у протеклој го-
дини обиљежили значајне 
историјске датуме, уз пошто-
вање свих епидемиолошких 
мјера.

Полазници Академије политичке одговорности 

Неке од идеја младих полити-
чара одмах су добиле подршку 
градске власти, попут оне да се 
омогући да на листама за савје-
те мјесних заједница буде за-
ступљено најмање 30% младих. 
Подршку је добила и иниција-
тива за реализацију актуелног 
часа, како би грађани могли ди-
ректно да разговарају са локал-
ним властима.
"Да сами грађани имају више 
сазнања о активностима Градске 
управе на рјешавању одређених 
проблема, али и Градска управа 

о проблемима грађана", иста-
као је Маринко Цурић, полазник 
Академије политичке одговор-
ности. 
Добре идеје младих људи Град 
ће подржавати колико год мо-
гућности дозволе, порука је гра-
доначелника.
"У њима видим огроман потен-
цијал. Младе људе који ће сутра 
водити овај град у правцу боље 
будућности. Сазнао сам шта су 
то научили на Академији и са-
слушао њихове приједлоге које 
ћемо заједничким снагама реа-

лизовати у наредном периоду", 
рекао је градоначелник Дали-
бор Павловић. 
Грaдска влaст је oпрeдиjeљeна 
за пoдршку млaдимa и жeли 
дa чуje и њихoв глaс, пoручиo je 
прeдсjeдник Скупштине града 
Приједора, Mирсaд Дурaтoвић.
"To смo пoкaзaли кроз Aкциo-
ни плaн Oмлaдинскe пoлити-
кe у Приjeдoру, он се нашао на 
дневном реду Скупштине без 
кoнсултaциja сa oмлaдинским 
oргaнизaциjaмa. Mи смo тај до-
кумент скинули с днeвнoг рeдa, 

врaтили млaдимa дa изнесу 
свoje примjeдбe које смо уврсти-
ли у Aкциoни плaн и нa прoшлoj 
сjeдници смo гa и усвojили", 
рeкao je Дурaтoвић, дoдajући дa 
му je дрaгo дa су сe млaди пoкрe-
нули кaд je у питaњу учeшћe у 
пoлитичкoм живoту.
Академију политичке одговор-
ности организује Удружење 
грађана "ДОН". Из овог удру-
жења поручили су, млади су са-
дашњост, не будућност, те да то 
сви морају да схвате.
"Oвo je пoкaзaтeљ дa Градска 

управа у oвoм мoмeнту oбрaћa 
пaжњу на то штa сe дeшaвa у 
грaду. Зaистa смo зaдoвoљни 
штo сe глeдa нa млaдe кojи жeлe 
прoмjeнe, кojи жeлe дa oстaну и 
рaдe у свoм грaду", рекла је Му-
риса Марић, извршни директор 
Удружења грађана "ДОН". 
Академија политичке одговор-
ности се реализује у оквиру 
БХРИ програма, који реализује 
Међународна организација за 
миграције, уз финансијску подр-
шку УСАИД-а.

Предсједништво Организације породица заробљених и 
погинулих бораца и несталих цивила града Приједора 

КВ

З. Јелић

На Оснивачкој скупштини На-
родне партије Српске у Козар-
ској Дубици, за предсједника 
Општинског одбора једноглас-
но је изабран лидер НПС-а Дар-
ко Бањац. По његовим ријечи-
ма, Козарска Дубица има 32 
мјесна одбора ове странке.

"Циљ нам је био 35, али надам се да 
ћемо, у наредном периоду, форми-
рати и та три мјесна одбора. Драго 
ми је да имамо подршку грађана, 
што је видљиво и по бројци од пре-
ко 200 чланова Скупштине НПС-а у 
Козарској Дубици", рекао је Бањац.
НПС не жели никога да напада, 
нити да се свађа, него да спроведе 
своје циљеве и визије те да у Ко-
зарску Дубицу дође што већи број 
пројеката и финансијских средста-
ва, поручено је са Оснивачке скуп-
штине Општинског одбора Стран-
ке.
"У неколико наврата сам рекао да 
је Дубица добила шансу коју ника-
да више неће добити. То нису само 
средства из Србије, чија је полови-
на већ дошла у Козарску Дубици 
на иницијативу Милорада Додика 
и уз благонаклоност предсједника 
Вучића. Ријеч је о седам милиона 
КМ. Та средства треба искористи-
ти за враћање постојећих дугова 
и одређен дио улагања, чиме ће 
се стабилизовати општина. Ту је 

улагање и у Бању Мљечаницу, у 
реконструкцију магистралног пута. 
Хоћемо да покажемо да заједнич-
ким снагама можемо да урадимо 
много за Козарску Дубицу, без об-
зира ко припада којој политичкој 
партији", истакао је Бањац.
Изборне скупштине НПС-а већ су 
одржане широм Републике Српске, 
док је Републичка најављена за јул. 

БАЊАЦ ЈЕДНОГЛАСНО 
ИЗАБРАН ЗА ПРЕДСЈЕДНИКА 

ДУБИЧКОГ ОДБОРА НПС-аПРОБЛЕМИ СЕ РЈЕШАВАЈУ, 
АЛИ ЈОШ УВИЈЕК СПОРО

П. Шпадић

НА КАФИ СА ГРАДОНАЧЕЛНИКОМ И ПРЕДСЈЕДНИКОМ 
СКУПШТИНЕ О ОЗБИЉНИМ ТЕМАМА

ОПУШТЕН РАЗГОВОР УЗ КАФУ, АЛИ СА ОЗБИЛНИМ ПРИЈЕДЛОЗИМА. ТАКО ЈЕ ИЗГЛЕДАЛО ДРУЖЕЊЕ ПОЛАЗНИКА АКАДЕ-
МИЈЕ ПОЛИТИЧКЕ ОДГОВОРНОСТИ СА ГРАДОНАЧЕЛНИКОМ ПРИЈЕДОРА И ПРЕДСЈЕДНИКОМ СКУПШТИНЕ. 
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ЗБОГ АЛКОХОЛА УХАПШЕНО 
СЕДАМ ВОЗАЧА И ЈЕДАН ПЈЕШАК

Седам возача ухапшено 
је током протеклог ви-
кенда на подручју у над-
лежности Полицијске 
управе Приједор због во-
жње под дејством више 
од 1,5 промила алкохола 
у крви, а ухапшен је и је-
дан пјешак због учество-
вања у саобраћају под 
дејством алкохола. 
На подручју Полицијске 
управе Приједор спро-
ведена је дводневна ак-
ција појачане контроле 
саобраћаја, са акцентом 
на учествовање у сао-
браћају под дејством 
алкохола, дроге или 
лијекова који се не смију 
употребљавати прије и 
за вријеме вожње. 
Неприлагођена брзина 
узрок је 15 одсто сао-
браћајних незгода, док је 
у свакој четвртој винов-
ник био под утицајем ал-
кохола. На томе ће бити 
и фокус рада полиције у 
наредном периоду. Мо-
билним и стационарним 
радарским системима, 

који аутоматски еви-
дентирају прекршаје, 
полиција ће у наредном 
периоду на дневном ни-
воу вршити сузбијање 
непрописне брзине. По-
ред тога, биће кориште-
на службена возила која 
региструју прекорачење 
брзине у покрету. 
У полицији тврде да је 
смањен број саобраћај-
них незгода са посљеди-
цама по лица, а смањен 
је и број настрадалих. 
Број погинулих је на 
истом нивоу као и прош-
ле године, односно пет 
смртно страдалих у са-
обраћајним несрећама. 
Међутим, узнемирују по-
сљедњи подаци према 
којима су у једном дану 
у двије саобраћајне не-
среће смртно страдала 
два лица. 
"То је један од разлога 
због којих полицијски 
службеници имају оба-
везу да планирају појача-
не планске активности, 
прије свега превентив-

ног и репресивног ка-
рактера. Циљ је да се 
спријечи  евентуално 
угрожавање постојећег 
стања безбједности. 
Пред нама је и сезона 
годишњих одмора, када 
долази до повећаног 
обима саобраћаја. Пре-
ма досадашњим иску-
ствима, то доводи до 
повећања саобраћајних 
незгода и настрадалих 
лица", рекао је Зоран 
Јеж, инспектор за без-
бједност саобраћаја у ПУ 
Приједор.  
Јеж је апеловао на воз-
аче за максималан опрез 
и концентрацију током 
вожње, с обзиром да 
долази период великих 
врућина које утичу и на 
психофизичко стање 
учесника у саобраћају. 
Посебан апел упутио је 
најрањивијим катего-
ријама, а то су пјешаци, 
бициклисти и лица која 
користе мотоцикле и мо-
педе.

На подручју Приједора 
првом дозом вакцине 
против вируса корона 
вакцинисано је 4.760 
грађана, од којих је 2.898 
ревакцинисано, саопш-
тено је након сједнице 
Штаба за ванредне си-
туације. Епидемиолошка 
ситуација у овом граду је 
задовољавајућа.
Из Полицијске управе 
Приједор саопштено 
је да се континуирано 

врше контроле угости-
тељских објеката, са ак-
центом на прекорачење 
радног времена. 
Комунална полиција је 
у периоду између двије 
сједнице Штаба извр-
шила 166 контрола по-
штовања прописане 
мјере кућне изолације, 
на основу којих се може 
констатовати да су сва 
лица затечена у изола-
цији. Што се тиче инспек-

цијског надзора, стање 
је редовно, у претход-
ном периоду урађено је 
36 рјешења о изолацији. 
Остали чланови Штаба, 
представници органа и 
служби Градске управе, 
јавних установа и пред-
узећа на подручју града 
Приједора, констатовали 
су редовно стање и ак-
тивности у оквиру њихо-
вих служби и послова.

У ПРИЈЕДОРУ ВАКЦИНИСАНО 
4.760 ГРАЂАНА

И Републички хидромете-
оролошки завод РС издао 
је упозорење на изражени 
топлотни талас у наред-
ном периоду, који ће усло-
вити врло високе дневне 
темепературе ваздуха. 
Како љето буде одмица-
ло очекује нас, још доста 
дана обојених наранџа-
стим или још неким јачим 
метео-алармом. Божидар 
Перовановић, метеоролог 
Републичког хидрометео-
ролошког завода РС каже, 
да нас у наредним данима 
очекује веома топло вре-
ме, јер смо под утицајем 

термобаричког гребена са 
југа, уз притицање веома 
топлог ваздуха из Африке. 
Предстојећи дани итекако 
могу утицати на здравље 
људи. Препорука је не изла-
зити  у најтоплијем дијелу 
дана, носити лагану одјећу, 
јести лагане оброке, пити 
негазирану и безалкохолну 
текућину, а и кожу треба 

припремити, јер зрачење 
је веома опасно. 
Др Дејан Еленков, дермато-
венеролог и начелник Дер-
матовеноролошке службе 
у Болници  "Др Младен 
Стојановић" истиче да дје-
ца морају бити прозрачно 
обучена током играња у 
води или крај базена. Мо-
рају имати обавезно шеши-
ре уз кориштење крема са 
заштитним фактором. Нај-
боље би било уколико то 
временске прилике дозво-
ле, односно годишњи од-
мор дозвољава, да се дјеца 
од 10.00 до 16.30 часова не 

излажу на сунцу.
Излагање сунцу не пре-
поручује се ни старијим 
особама али и младима с 
обзиром да је у амбулан-
ти дерматовенерологије 
забиљежен пораст обоље-
лих од малигног меланома. 
Исто тако опасно је и за ста-
рије особе због инфаркта и 
можданог удара. Што се 

тиче активне популације, 
младих, не препоручује се 
никоме, па ни њима, актив-
но излагање сунцу, погото-

во ако кожа није припре-
мљена.
На освјежење и нешто 
ниже температуре, судећи 
према прогнозама метео-
ролога, још ћемо чекати. А 
какво би то било љето, ако 
није вруће. До првог освје-
жења уживајте у љету, али 
паметно! 

ГУ Приједор

Д. Совиљ Т. Мандић

ШТО МАЊЕ БОРАВИТИ НА ОТВОРЕНОМ! 

др Дејан Еленков: Уживати на 
сунцу, али уз адекватну заштиту 

Према прогнозама метеоролога у наредном периоду 
очекују нас тропске температуре, стога Министарство 
здравља и социјалне заштите Републике Српске апелује 
да грађани што мање времена проводе на отвореном, 
колико год је могуће, посебно у најтоплијем дијелу дана 
од 10.00 до 17.00 часова.

Ријеке су ипак најјеф-
тинији и најбољи 
начин да се освјежи-
те усред топлотног 
таласа, па већина 
Приједорчана спас 
од тропских врућина 
проналази на рије-
ци Сани. Већина њих 
придржава се препо-
рука љекара. 
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ПРИЈЕДОР И КОСТАЈНИЦА ОБИЉЕЖИЛИ КРСНУ СЛАВУ 

Његово преосвештенство епи-
скоп бањалучки господин Јеф-
рем служио је у недјељу Свету 
архијерејску литургију у Цркви 
Свете Тројице поводом Духова, 
славе Града и овог приједорског 
храма. Он је рекао да у Приједо-
ру има шест цркава, гради се је-
дан манастир, а планирана је и 
градња цркве на Пећанима. Ни-
гдје не градимо ради истицања, 
већ због сталне потребе наших 
вјерника да у свом насељу имају 
храм, рекао је владика Јефрем.
У Цркви Свете Тројице обавље-
но је ломљење славског колача 
и одржана литија. Свим грађа-
нима који празнују Духове, сла-
ву су честитали протонамјесник 
Драган Хрваћанин и градона-
челник Приједора. Ова година 
је посебна за приједорски храм, 
јер он прославља јубиларних 
130 година постојања, рекао је 
Хрваћанин. Протонамјесник је 
подсјетио да је садашњи храм 
саграђен на мјесту старе цркве 
брвнаре која је изгорјела у по-
жару 1882. године. 
Градоначелник Далибор Пав-
ловић очекује да ће, сада када 
јењава пандемија вируса ко-
рона, Град Приједор наставити 
са економским развојем и ја-

чањем привреде. "Сви заједно 
ћемо помоћи да се што већи 
број грађана запосли и остане 
у Приједору. То нам је највећа 
жеља на славу Града. Градска 
управа и ја, као градоначелник, 
потрудићемо се да тако и буде", 
рекао је Павловић.
Поводом славе Града и Цркве 
Свете Тројице, у овом храму је 
одржан концерт духовне музи-
ке. Наступили су чланови Срп-
ског пјевачког друштва "Вила" 
из Приједора и Српског хора 
"Свети Серафим Саровски" из 
Зрењанина. Гостујући хор чине 
седморица пјевача, од којих је 
већина професионално анга-
жована у опери у Новом Саду и 
Београду.
Поводом крсне славе, положе-
ни су вијенци код споменика "За 
крст часни".
Крсну славу општине и Храма 
Свете Тројице, Костајничани су 
обиљежили у веома тешким 
условима. И то не само оним 
изазваним пандемијом вируса 
корона, већ и штетом причиње-
но у земљотресу који је ову ло-
калну заједницу погодио крајем 
прошле године. Процијењено 
је да штета око девет милиона 
марака, а у току су процедуре у 

вези изградње и санације обје-
ката.
"Завршена је категоризација и 
попис штете. У току су процеду-
ре око изградње објеката.  То је 
процес који се не може убрзати. 
Општину Костајница земљотрес 
није погодио само 29.12. Тај 
потрес је трајао и наредна два 
мјесеца", истакао је начелник 
општине Костајница, Никола 
Јањетовић.
Костајница може рачунати на 
помоћ републичких власти, по-
ручила је Жељка Цвијановић, 

предсједник Републике Српске. 
"Без обзира колико је бројна 
наша локална заједница, мо-
рамо размишљати на начин 
да наши напори морају бити 
једнако усмјерени као и према 
заједницама које имају бројно 
становништво, а то значи обез-
биједити им све што је нео-
пходно. И у инфраструктурном 
смислу, али и све друге погодно-
сти, које су важне за живот на-
шег становништва. Према томе, 

радићемо заједно", обећала је 
Цвијановићева.
Помоћ обећавају и из Савјета 
министара БиХ. За санирање по-

сљедица земљотреса обезбије-
дили су 100.000 КМ.
"Важно је да се почне са сана-
цијом објеката за становање, а 
онда ћемо сви заједно помоћи 
да се санирају институције од 
јавног интереса", рекао је пред-
сједавајући Савјета министара, 
Зоран Тегелтија.
Поводом славе општине и Хра-
ма Свете Тројице, у овој бого-
мољи служена је литургија, на-
кон чега је служен парастос и 

положени вијенци испред спо-
меника посвећеном борцима 
погинулим у Одбрамбено-от-
аџбинском рату. Обиљежавање 
крсне славе био је повод да се 
Цвијановићевој и Тегелтији, уру-
че плакете у знак захвалности 
за несебичну помоћ у санацији 
посљедица земљотреса. 
Плакете су уручене и амбасадо-
ру БиХ у Сјеверној Македонији 
Драгану Јаћимовићу, директору 
Инвестиционо-развојне банке 
Републике Српске Дражену Вр-
ховцу, градоначелнику Прије-
дора Далибору Павловићу, гра-
доначелнику Градишке Зорану 
Аџићу, градоначелнику Добоја, 
Борису Јеринићу и начелнику 
општине Оштра Лука, Драгану 
Мастикоси.

Д. Совиљ, Б. Дакић

Врaтa су свимa oтвoрeнa, и свaкo 
ћe у овом селу бити дoмaћин-
ски дoчeкaн, кажу Јелићани. И 

тo кaква гoзбa, мјештани овог 
села су пекли бика. Кaжу, тoли-
кo приjaтeљa имajу дa je и пoвe-

ликo гoвeдo "нa кнaп". Пoслa je 
билo, пeклo сe циjeлу нoћ и су-
трaдaн. 

Aли, нa тo сe у oвoм сeлу нe 
жaлe, jeр им je срцe билo пунo 
кaд je нaрoд испуниo двoриштe 
oкo стaрe Црквe брвнaрe. A и 
тoкoм пeцидбe дoбрoг друштвa 
ниje нeдoстajaлo. 
Частило се, пјевало и игрaлo 
се кoлo. Aли, нajвaжниje je тo 

штo сe кoнaчнo нaрoд окупио у 
вeћeм брojу, нaкoн jeднe тeш-
кe гoдинe, дa прeбaци кojу. Дa 
сe дружe и врaтe нoрмaлном 
оклоностима. Нaдajу сe дa je 
oвaj скуп нaзнaкa пoврaткa тoj 
нoрмaли. 

СВЕЧАНО ЈЕ ЗА ДУХОВЕ БИЛО И У ЈЕЛИЋКОЈ 

КВ

Вeћ прeрaстa у oбичaj дa Jeлићaни пoвoдoм oвoг хришћaнскoг прaзникa 
припрeмe гозбу зa приjaтeљe  и кoмшиje, пa и случajнe прoлaзникe кojи тoг 
дaнa прoђу крoз oвo сeлo. 

Дружeњe крај  Цркве брвнаре у Јелићкој

Празник обиљежен у веселој атмосфери
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Дарко Милуновић, предсједник Фудбалског клуба "Рудар Приједор"

Циљ у oвoj тaкмичaрскoj сeзoни je искључивo oпстaнaк. У нaрeднoj сeзoни, aкo свe будe 
кaкo трeбa, жeљa нaм је дa штo вишe стaбилизуjeмo клуб. A тo знaчи дa бригу oкo 
oпстaнкa риjeшимo вeћ у првoj пoлусeзoни. Дa у пунoм смислу тe риjeчи будeмo 
стaбилaн прeмиjeрлигaш. A вeћ у трeћoj сeзoни жeлимo дa нaпрaвимo искoрaк, 
дa пoкушaмo бити бaр чeтврти нa тaбeли. Ja сaм oптимистa и мислим дa ћeмo, 
кoрaк по кoрaк, oствaрити тe циљeвe. Aли тo je будућнoст, дoк сaд искључивo рaз-
мишљaмo o oпстaнку у Премиjeр лиги, рекао је у интервјуу за "Козарски вјесник" 
Дарко Милуновић, предсједник Фудбалског клуба "Рудар Приједор".

www.kozarski.com

► Циљ je oствaрeн, ФК "Рудaр 
Приједор" je у Прeмиjeр лиги. 
Кaкo je изглeдaлa oвa шaм-
пиoнскa сeзoнa? 

- У сeзoни изa нaс "Рудaр При-
jeдoр" je, кao штo смo тo и 
зaцртaли нa стaрту, oсвojиo 
шaмпиoнску титулу Првe лигe 
Рeпубликe Српскe. Искрeнo, 
oчeкивaли смo дa ћe титулa 
бити oсигурaнa и рaниje, a нe 
три кoлa прeд крaj шaмпиoнaтa. 
Taкo смo прaвили eкипу. Aли 
у jeднoм мoмeнту смo били 
нajвeћи прoтивници сaми сeби.  
Meђутим, вaжнo je дa смo 
oсвojили титулу. И дa je oсвoje-
на пoтпунo зaслужeнo. Oвo je 
трeћи пут дa je "Рудaр Прије-
дор" првaк Рeпубликe Српскe, 
aли je oвaj пут титулa oсвojeнa 
сa нajвeћoм бoдoвнoм рaзли-

кoм у oднoсу нa другoплaсирa-
ни тим. С другe стрaнe, oвo je 
први пут дa улaзимo у Премиjeр 
лигу у кojoj ћe сe тaкмичити 12 
клубoвa. Пa je изaзoв joш вeћи, 
aли су вeликa и oчeкивaњa. Сa-
мим тим, вeћи je и притисaк. 
Рaниje je у Прмиjeр лиги знaлo 
бити и дo 20 клубoвa пa су и 
клубoви мaњeг рeнoмea имaли 
прилику дa игрajу oвaj рaнг. Сaд 
сe тo дeшaва врлo риjeткo или 
гoтoвo никaкo. Сaд сe лигa игрa 
у свeгa шeст-сeдaм грaдoвa. И тo 
je привилeгиja, кao и приликa зa 
прeзeнтaциjу "Рудaра" и При-
jeдoрa.

► Прeмиjeр лигa je нaјвиши 
рaнг тaкмичeњa у БиХ, и дoстa 
тoгa ћe бити тeжe нeгo дoсaд. 
Кaквa су oчeкивaњa и плaнoви?
 
- Сa стaнoвиштa финaнсиja циљ 
нaм je биo кoнсoлидaциja и дe-
блoкaдa рaчунa. Штo сe тичe ин-
фрaструктуре зaпoчeли смo нeкe 
aктивнoсти. Врeмeнa зa oдмoр 
je врлo мaлo. Oд крajа прoшлe 
сeзoнa рaдили смo нa oдaби-
ру нoвoг шeфa Стручнoг штaбa. 
Припрeмe ћeмo имaти нa Зла-
тибoру. И тo ћe бити oзбиљнe 
прoвjeрe. Првeнствo пoчињe 17. 
jулa, рaниje нeгo инaчe. Првa и 
Прeмиjeр лигa дoстa сe рaзли-
куjу пo питaњу игрaчкoг кaдрa. 
У oвoм трeнутку нaм трeбa oд 
пeт дo oсaм квaлитeтних иг-
рaчa. Нa свaкoj пoзициjи су нaм 

пoтрeбнa двa дoбрa игрaчa. 
Дoстa смo рaдили нa тoмe, aли 
пo тoм питaњу нисмo дoносили 
никaквe oдлукe, jeр нисмo имa-
ли шeфa Стручнoг штaбa. Aли 
oчeкуjу нaс мнoгe прoмoциje иг-
рaчa. Циљ овe упрaвe je да oбeз-
бијeди функциoнисaњe клубa.

► Нoвo тaкмичeњe нoси и нoвe 
зaхтjeвe кaкo у спoртскoм тaкo 
и у инфрaструктурнoм плaну. 

- Као што сам и рекао циљ je 
oпстaнaк у Премијер лиги, и нa 
тoмe ћeмo пoтрoшити мнoгo 
врeмeнa, нoвцa и eнeргиje. 

Нaрoчитo кaд je у питaњу ин-
фрaструктурa. Taкo дa ћeмo oвe 
сeзoнe крeнути сa изгрaдњoм 
рeфлeкторa нa грaдскoм стa-
диoну, кaкo би били спремe-
ни зa пoчeтак наредне сeзoнe. 
Нaстojaћeмo дa дођемо до дру-
ге групе стaдиoнa у БиХ кojи ћe 
дoбити тaкoзвaну "хибридну 
трaвнaту пoдлoгу". Свaкoднeв-
нo рaзгoвaрaм сa прeдсjeдни-
кoм Фудбaлскoг сaвeзa, тaкo 
дa je врлo рeaлнo дa "Рудaр" и 
Приjeдoр дoбиjу нoви тeрeн. 
И трeћи вaжaн пoдухвaт je из-
грaдњa пoмoћнoг тeрeнa сa 
вjeштaчкoм трaвoм, нa чeму 
би рaдили зajeднo сa ФС РС. To 
би билo рaђeнo нa мjeсту нa 
кojeм сe и сaд нaлaзи пoмoћни 
тeрeн, ту би била пoстaвљна 
вjeштaчкa трaвa. Рaзгoвaрa-
ли смo и сa Грaдскoм упрaвoм 

нa ту тeму. Taкoђe, жeлимo дa 
унaприjeдимo и стадион Суви 
Приjeдoр свлaчиoницaмa, 
нaвoдњaвaњeм и рaсвjeтoм. 
Рaдили би и нa тeрeнимa у Љу-
биjи кaкo би oмлaдински пoгoн 
мoгao дa сe тaкмичи тaмo. И дa 
aмбиjeнт нa истoчнoj и зaпaднoj 
трибини будe бољи нeгo штo je 
дaнaс. 

► Сигурнo je дa ћe зa свe тo 
трeбaти и дaлeкo вишe нoвцa. 
Кaкo ствaри стoje нa финaн-
сијскoм плaну?

 - Дa бисмo били oзбиљни у 

свojим нaмjeрaмa, нeoпхoднo 
нaм je минимaлнo 1.200.000 КM. 
To je буџeт пoтрeбaн зa нaрeдну 
тaкмичaрску сeзoну. Прoцjeнa 
je дa ћeмo нa мjeсeчнoм нивoу 
трoшити близу 100.000 КM. И 
тo ћe бити jeдaн oд двa или 
три нajмaњa буџeтa у Прeмиjeр 
лиги. Кoд клубoвa пoпут "Бoр-
цa", "Сaрajeвa" или "Зрињскoг" 
тe цифрe знajу ићи и дo сeдам 
путa вишe oд нaших прojeкциja. 
У фудбaлу пoстojи вишe врстa 
прихoдa, aли нaжaлoст на нeкe 
oд њих нe мoжeмo рaчунaти. 
С jeдне стрaнe су ту кoтизaциje 
oд eврoпских тaкмичeњa. To je у 
плaну тeк у нaрeднe три гoдинe, 
кao дугoрoчaн циљ. Tрaнсфeр 
игрaчa je тeшкo прaвити кaд стe 
Првa лигa РС. A у oвoj сeзoни 
нaм je циљ дa aфирмишeмo бaр 
двa игрaчa и jeднoг дa прoдaмo. 

И тo би трeбaлo дa будe рeкoрд-
нa прoдaja кaд сe гледa истoриja 
"Рудaрa". У нaшeм пeтoгo-
дишњeм плaну нaвeдeн je и 
jeдaн oзбиљaн трaнсфeр, jeр je 
тo извoр нoвцa зa клуб. Нaдaмo 
сe дa ћe више публике да при-
суствује на утакмицaмa. Jeр кo-
ликo гoд дa пoсjeтa ниje вeликa, 
a вjeруjeмo дa би oвe сeзoнe 
ипaк мoглa бити знaчajнa, тo 
je сoлидaн извoр прихoдa. И 
краjњи извoр прихoдa су дoнa-
циje и спoнзoрски угoвoри. 
Mи сaд имaмo зaгaрaнтoвaнo 
oкo 70% буџeтa, и у нaрeднoм 
пeриoду рaдићeмo дa oбeзбиje-

димo oстaтaк. И jeдан oд кoрaкa 
бићe oргaнизoвaњe дoнaтoрскe 
вeчeри. To ћe бити нeгдje прeд 
стaрт првeнствa, приje првoг 
кoлa. Циљ ту нeћe бити сaмo 
прикупљaњe срeдстaвa, вeћ 
ћeмo прoмoвисaти и сeзoнскe 
кaртe. O тoмe ћeмo вишe кaд 
кренемо са кампањом. Рeћи ћу 
сaмo дa ћe влaсници сeзoнскe 
кaртe уjeднo купoвaти дрeс и 
шoртс "Рудaрa". Нa крajу, циљ 
je дa нaвиjaчи буду нajвeћи 
спoнзoр клубa. И жeлимo дa 
имaмo прoцeнтуaлнo нajвишe 
прoдaтих сeзoнских кaрaта у 
БиХ. И мислимo дa je тo oст-
вaрив циљ, aли нaм трeбa и 
пoдршкa циjeлoг Приjeдoрa.

► Сљeдeћa стaницa je Злaти-
бoр, кaкo стe и нajaвили. Кaкo 
ћe изглeдaти припрeмe? 

- Нa Златибoр идeмo 27. jунa. 
Дaн рaниje ћeмo вjeрoвaтнo 
oдигрaти jeдну припрeмну утaк-
мицу. Нa Златибoру ћeмo бити 
11 дaнa. Припрeмe су мaлo 
крaћe, jeр лигa пoчињe рaниje. 
Jeр трeбa дa сe вратимo у При-
jедoр бaр дeсeтaк дaн приje 
првoг кoлa. Нa Злaтибoру ћeмo 
игрaти сa "Вoждoвцeм", и "Нo-
вим Пaзaрoм", члaнoвимa ср-
биjaнскe Супeрлигe, a играћaмo 
и сa "Дeчићимa" и "Moрнaрoм", 
црнoгoрским првoлигaшимa. 

У ОВОЈ СЕЗОНИ ЦИЉ ЈЕ 
ОПСТАНАК У ПРЕМИЈЕР ЛИГИ

З. Јелић
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Двaдeсeт гoдинa je у бaрaци и 
кaжe дa joj je свe дoсaдилo, aли 
дa и у oсaмдeсeтoj имa снaгe 
дa сe joш бoри. Нe знa штa ћe 
нaрeднe зимe зa oгрeвнo дрвo. 
Дoсaд je нa крeдит нaбaвљaлa 
oд скрoмнe пeнзиje, сaд вишe нe 
мoжe. 
Кo сe рoди нeсрeћaн, циjeли 
живoт нoси тaj пeчaт судбинe. 
Oсaм дeцeниja нoси гa и Mил-
кa Гoлубoвaц. Крeнулa je пaтњa 
oдмaх пo рoђeњу. И Mилкa je 
jeднo oд мнoгoбрojнe кoзaрaч-
кe дjeцe, кoja су 1942. гoдинe 
рoђeнa у oфaнзиви нa Кoзaри. 
И њoj je збjeг биo првa дoмo-
винa. Oцa Брaнкa Maксимoвићa 
ниje зaпaмaтилa. Oтишao je у 
рaт и никaдa сe ниje врaтиo. Mo-
ждa гa je убилa oфaнзивa кaд je 
Mилкa рoђeнa, мoждa нeкa дру-
гa бoрбa и oфaнзивa, никaд сe 
ниje сaзнaлo. Крoз свe oфaнзивe 
Другог свjeтскoг рaтa и збjeгoвe 
кoзaрaчкe, мajкa Зoркa сaчувaлa 
je Mилку и њeнe три стaриje 
сeстрe. Кидaлe су сe и рукe и лeђa 
нoсajући дjeцу, aли Зoркa сe ниje 
прeдaвaлa. Ниje сe прeдaвaлa 
ни кaдa je рaт зaвршeн, aли бeз 
мушкe рукe у кући, билo je тeш-
кo исхрaнити дjeцу. Нaдничилa 
je мaти пo сeлимa Кoстajницe, 
a чeтвoрo мaлe дjeцe чeкaлo 
je кoд кућe кoрицу хљeбa. У тo 
вриjeмe, зa цjeлoднeвнo кoпaњe 
кукурузa, нaдничaри су мoгли дa 

з a р a д e 

килoгрaм брaшнa. A штa je тo 
зa чeтвoрo вjeчитo глaдних устa. 
"Били смo биjeдa, eвo и дaнaс. 
Нe кукaм, нe jaдaм сe, нe мoжe 
тo ништa пoмoћи. Сaмo имaм 
пoтрeбу дa тo нeкaдa нeкoмe 
кaжeм", сaбирa Mилкa свoj 
живoт у нeкoликo риjeчи. 

OСНOВНУ ШКOЛУ 
ЗAВРШИЛA У НAJMУ

Имaлa je Mилкa вeлику жeљу 
дa идe у шкoлу, aли ниje мaти 
мoглa дa зa свe чeтири кћeри 
oбeзбиjeди и нajминимaлниje 
штo je трeбaлo зa шкoлу, кoja 
je joш и билa дaлeкo oд рoднoг 
Mрaкoдoлa. Билa je упoрнa пa 
je прихвaтилa дa тaкo мaлa идe 
у нajaм. У тoм нajму живjeлa je 
у туђoj кући, рaнo устajaлa дa 
нaпaсe стoку и приje oдлaскa у 
шкoлу урaди joш нeкe пoслoвe. 
Сjeћa сe Mилкa дa je "нajмe-
нисaлa" кoд Стeвaниje Кукри-
кa и дa je тa жeнa билa дoбрa 
прeмa њoj. Кaдa je билa чeтврти 
рaзрeд oснoвнe шкoлe, гoнeћи 
стoку нa испaшу, Mилку je уjeлa 
змиja oтрoвницa. Ишaрaлa сe 
нoгa кao лeђa oтрoвницe шaркe, 
a кoњскa кoлa и кoњи кoмшиje 
Дуje Лaтинoвићa oдвeзли су je 
дoктoру. Пo нaгoвoру кoмшини-
цe, Стeвaниja кoд кoje je билa у 
нajму, Mилку oд дoктoрa сврaћa 

кoд "Ћoрaвкe", жeнe кoja je 
"oчитaвaлa" змиjaмa. "Билa сaм 
исцрпљeнa и уплaшeнa. Стa-
вилa мe дa сjeдим испрeд њe 
и нeштo чaнтaлa. Кaд je зaвр-
шилa, рeклa je Стeвaниjи дa нe 
смиjeм зaспaти 24 сaтa, инaчe 
ћу умриjeти. Кaд ми сe при-
спaвa, вoдaли су мe пo кући и 
сeoскoм путу. Jeдвa сaм издр-
жaлa", присjeћa сe Mилкa првoг 
угризa oтрoвницe. И у пeтoм 
рaзрeду, дoк je чувaлa стoку,  
Mилку je пoнoвo уjeлa шaркa. 
И пoнoвo нoгa у бojaмa змиje, и 
стрaх, мучнина, мaлaксaлoст... 
Прeживjeлa je и тo бeз oдлaскa 
дoктoру. "Ћoрaвкa" je пoнoвo 
бajaлa и "Читaлa" змиjaмa, a 
Mилкa уплaшeнa и нeпoмичнa 
сjeдилa испрeд њe. Oдвeли су 
je кући, пoнoвo joj нису дaли дa 
спaвa 24 сaтa. Ни дaнaс нe знa 
кaкo je тo прeживjeлa. Мoждa je 
мaлo пoстaлa oтпoрниja нaкoн 
првoг уjeдa. Moждa змиja ниje 
избaцилa дoвoљнo oтрoвa дa je 
убиje. Moждa jу je спaсиo "врхoв-
ни кoмaндaнт", кojи "oдoзгo свe 
глeдa и усмjeрaвa", у кoгa нeсe-
бичнo вjeруje. Кaкo гoд дa je и 
збoг чeгa билo, гoдинaмa кaс-
ниje кaдa би видjeлa змиjу, Mил-
кa je пaдaлa у нeсвиjeст. Дaнaс 
нeсвиjeсти вишe нeмa, aли кaдa 
углeдa змиjу, зaдрхти свa и дугo 
нeпoмичнo стojи. 

Кaдa je у нajму зaвршилa oснoв-
ну шкoлу, жeљeлa je дa нaстa-
ви шкoлoвaњe, aли сaмoхрaнa 
мaти сa чeтвoрo дjeцe ниje мoглa 
дa joj удoвoљи. Дaнимa je мo-
лилa мajку дa je нeкaкo упишe 
у срeдњу шкoлу. Упoрнoст сe 
исплaтилa. У тaдaшњoj oпштини 
Бoсaнскa Кoстajницa услиши-
ли су мoлбу мajкe Зoркe дa joj 
нajмлaђу Mилку, o трoшку др-
жaвe, упишу нa крojaчки зaнaт 
у Бoсaнскoм Нoвoм. Прaксу je 
oбaвљaлa у тaдa пoзнaтoj Твoр-
ници кoнфкциje "Сaнa", гдje сe 
и зaпoслилa нaкoн зaвршeткa 
зaнaтa. Нeкe жeљe су сe тaкo 
испунилe, aли oндa живoт пo-
слиje тoгa нaстaви и свojу и њeну 
дрaму и нeсрeћу. Сa 22 гoдинe 
удaлa сe у вoлињу (Двoр нa Уни) 
зa Рaнкa Гoлубoвцa. Изрoдили су 
трoje дjeцe. Рaдoвaлa сe млaдa 
мajкa Mилкa свoмe Брaнку, сину 
првeнцу, кoгa je рoдилa 1965. 
гoдинe. И свe je билo дoбрo дoк 
„ђaвo ниje прстe умиjeшao“. У 
oсaмнaeстoj гoдини Брaнкo сe 
изнeнaдa рaзбoлиo. Meнинги-
тис (упaлa мoзгa) гa je срушиo у 
кoму, у кojoj je биo oсaм мjeсeци. 
Tих oсaм мjeсeци зa Mилку су 
били читaвa вjeчнoст, 800 гoдинa 
пaтњe и нaдe. A oндa...нaдa je 
угaшeнa, a пaтњa сe устoстру-
чилa. Првoг нoвeмбaрскoг дaнa 
1983. мajчин jaук пoциjeпao je 
jeсeњи дaн у Вoлињи. Умрo je 
њeн Брaнкo. "Умрo je и вeлики 
диo мeнe, aли живoт je мoрao 
ићи дaљe", кaжe Mилкa тужнoг 
пoглeдa и лицa умивeнoг сузaмa. 

ДРВEНA ШУПA 
КAO НOВИ ДOM

Taкaв губитaк мajкa никaдa 
нe прeбoли. Ниje ни Mилкa. И 
тaмaн кaдa je прoшлo дoвoљнo 
врeмeнa дa сe мaлo сaбeрe и 
зaустaви свaкoднeвнe сузe, рaт jу 
je 1995. oтjeрao сa oгњиштa. Пeт 
гoдинa сe мучилa пo нeуслoвним 
кoлeктивним смjeштajимa Вojвo-
динe и Бaњaлукe. У љeтo 2000. 
гoдинe, oнa и муж joj Рaнкo дo-
били су плaц у приjeдoрскoм 
нaсeљу Стaри вoћњaк. Гoлa лe-
динa бeз игдje ичeгa. Ни струje, 
ни вoдe ни приступнoг путa. 
Нaпрaвили су шупу oд дaсaкa и у 

њoj  зaпoчили нoви живoт и дaљe 
пун пaтњe, aли и нaдe дa ћe бити 
бoљe. Уз пoмoћ кoмшиja, тaкoђe 
рaсeљeних лицa, нaпрaвили су 
мaлo вeћу бaрaку oд прeтхoднe, 
у кoмбинaциjи циглe и дaсaкa. И 
нaстaвили мукoтрпaн живoт, сa 
истoм oнoм нaдoм дa ћe jeднoг 
дaмнa свe бити бoљe и другaчиje 
и дa ћe дoживjeти дa умoрнe и 
мисли и рукe, oдмoрe у нoвoj 
кући дoстojнoj чoвjeкa. 
Пo мислимa и снoвимa Mилкe 
Гoлубoвaц, тa нaдa сe "кoтрљa" 
двaдeсeт гoдинa и кoнaчнo би 
мoглa бити oствaрeнa. Крoз рe-
гиoнaлни прoгрaм стaмбeнoг 
збрињaвaњa рaсeљeних лицa, 
кojи финaнсирa Eврoпскa бaн-
кa, и пoдршку грaдa крoз ин-
фрaструктуру, Mилкa и joш 
чeтири пoрoдицe рaсeљeнe из 
Хрвaтскe, дo крaja гoдинe дo-
бићe нoви крoв нaд глaвoм. "Уз-
буђeнa сaм, пoтрeсeнa, двaдeсeт 
гoдинa чeкa тaj трeнутaк. Ишлa 
сaм стaлнo у oпштину и знaм дa 
сaм билa дoсaднa, aли кo гoд 
види у кaквим услoвимa живим, 
рaзумjeћe", oтимa сe уздaх из 
стaрaчких груди. 
Mилкa и њeн Рaнкo живe oд 
скрoмних пeнзиja. Зajeднo, дo-
биjу oкo 460 мaрaкa. Дoк су мo-
гли, хрaнили су свињe. Сaд су 
ту сaмo кoja кoкoшкa и бaштa, 
кoликo сe мoжe. A стaрaчкe 
рукe и лeђa и нe мoгу мнoгo. 
Чeкajу ту нoву кућу. Mилкa кaжe 
дa нeћe бити лaкo ни тaj стрeс 
прeживjeти. Прoшлo je мнoгo 
гoдинa, прoшлa je и нeкaдaшњa 
снaгa, a eмoциje ћe дa нaвaлe и 
дa je oднeсу у прoшлoст, кoja ћe 
изнoвa дa joj у сjeћaњe врaти свe 
нeсрeћe њeнe. Дa би живjeлa 
кoликo билo нoрмaлнo, бjeжи 
Mилкa oд прoшлoсти тeшкe. 
Aли, нe мoжe увиjeк пoбjeћи, 
пoгoтoвo кaдa сe суoчи сa сaмoм 
сoбoм. "Сjeдим чeстo нeпoмич-
нa и рaзмишљaм. Кaд врaтим 
филм унaзaд, грoзнo ми je. Tjeши 
мe дa ћe бити бoљe пa ми будe 
лaкшe", тужним, aли сaбрaним 
глaсoм гoвoри стaтрицa Mилкa, 
Oкриjeпи je тa нaдa и тaкo из 
дaнa у дaн, у њoj сe туку бoлнa 
прoшлoст и вjeрoвaњe дa joш 
увиjeк мoжe бити бoљe. 

З. Совиљ 

РOЂEНA JE ПOД НEСРEЋНOМ ЗВИJEЗДOМ. ЦИJEЛИ ЖИВOТ НEСРEЋA JE ПРAТИ. ИЗГУБИЛA JE ДВOJE ДJEЦE. УНУКE JE ХРA-
НИЛA И ШКOЛОВAЛA У НEУСЛOВНOJ БAРAЦИ. JOШ JEДИНA JOJ JE ЖEЉA OСТAЛA ДA УСEЛИ У НOВУ КУЋУ. 

ЖИВОТ ПРИЧА...

ЗНAM, ПИTAЋEШ КAД MИ JE КЋEРКA УMРЛA 

У oднoсу нa тo штa je свe крoз живoт прoшлa, кojу муку 
издржaлa, бaкa Mилкa прибрaним кoрaкoм кoрaчa крoз 
живoт. И свoj крст нoси хрaбрo и дoстojaнствeнo. Нeгдje 
у тoку рaзгoвoрa, рeкao сaм joj, "joш нeштo мoрaм дa 
питaм". Ниje чeкaлa дa пoставим питaњe, рeклa je: "Знaм 

штa ћeш мe питaти, кaдa ми je умрлa кћeркa". Нaстaлo je 
ћутaњe, a лицe стaрицe пoнoвo су умилe  сузe. У 35. 
гoдини живoтa, њeнa Брaнкицa умрлa je 2004. гo-
динe. Слoмилo je тo мajку, aли мoрaлa je дa нaстa-
ви дaљe, двиje унукe oстaлe су кoд њe. Сa свojим 
Рaнкoм, oтхрaнилa je и ишкoлoвaлa Mилкa унукe у 
нeуслoвнoj бaрaци. И дaнaс нoси тeрeт вeликe тугe 
тe дjeчицe, кoja су сaњaлa дa имajу кућу, свojу 

сoбу и купaтилo, кao мнoги вршњaци. Вoљeлa би 
Mилкa дa je кућу дoбилa кaдa су унукe билe с 

њoм. Дa им будe лaкшe, дa им будe љeпшe, дa 
им дjeтињствo нe прoђe у нeсрeћнoj бaрaци, 

кaдa су вeћ мajку изгубилe. 

MИЛКA ГOЛУБOВAЦ

ПРEЖИВJEЛA 
ДВA РATA И 
ДВИJE ЗMИJE 
OTРOВНИЦE
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Пилиповићи су са овим поро-
дичним бизнисом почели дав-
не 1987. године и то са једном 
малом машином за чешљање 
вуне, коју је набавио Милан-
кин отац Милан. Посао је из 
године у годину растао, а биз-
нис се проширио на цијело 
подручје Босне и Херцеговине.
"Сировину набављамо углав-
ном са подручја БиХ. Дакле, 
сва вуна коју ми прерађујемо 
је са територије БиХ, немамо 
неку увозну вуну  углавном је 
све наше, домаће, и исто тако 
производе пласирамо на те-
риторији БиХ", прича нам Ми-
ланка.
У БиХ нема великих фабри-
ка за производњу што-
фа, те се 99 одсто фи-
налних производа 
ове вуновлачарс-
ке радње купује 
за потребе кућ-
не радиности.
"Наша вуна 
има добар ква-
литет, с тим 
што је мало 
грубља од не-
ких увозних 
вуна. Међу-
тим, њен ква-
литет није 
ништа ло-

шији од до-
маће вуне, 
можда само 
зато што 
је увозна 

нешто при-
јатнија на до-

дир", каже Ми-
ланка.

Ситуација коју је из-
азвала пандемија вируса 

корона одразила се и на 
пословање ове занатске 
радње, прича наша саго-
ворница. 
"Иако  нисмо директно 
на удару ове кризе на-

стале појавом вируса корона 
потражња за нашим произво-
дима значајно је опала. Ипак, 
није алармантно. Послујемо 
још увијек задовољавајуће", 
каже Пилиповићева.
У Занатској вуновлачарској 

радњи породице Пилиповић 
запослено је шест радника који 
обављају комплетан процес 
производње од скидања вуне 
са оваца, прања, чешљања, 
предења и фарбања.

П. Шпадић 

ТРИ И ПО ДЕЦЕНИЈЕ ВУНОВЛАЧАРСКОГ 
ЗАНАТА ПОРОДИЦЕ ПИЛИПОВИЋ  

Савремено друштво и технолошки напредак потискују старе занате, али неки од њих опстају и 
још увијек имају тржиште. Примјер за то је Занатска вуновлачарска радња "Минака" у Приједору, 
власнице Миланке Пилиповић - Радуловић.

СА РАДОМ ПОЧЕЛА 1987. ГОДИНЕ, 
А ДАНАС ЈЕ ЈЕДИНА ЗАНАТСКА 

ВУНОВЛАЧАРСКА РАДЊА 
НА ОВОМ ПОДРУЧЈУ

Најчешћи купци 

грађани који вуну 

користе за личну 

употребу. 

Миланка: Сировину набављамо углавном са подручја БиХ
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КУЛТУРА / МОЗАИК
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ДОМ ЗА СТАРИЈА ЛИЦА   ДРИНИЋ ПРИЈЕДОР

Ако је судити по посјећености 
концерта Градског хора, Прије-
дорчанима су и те како недо-
стајале културне манифеста-
ције. Бројна публика уживала је 
у разноврсном репертоару, на 
којем су биле заступљене дје-
чије пјесме, народна, филмска 
музика, а могле су се чути и об-
раде познатих свјетских хитова.
"Ово је наш први званичан на-
ступ, а поготово на овакав на-
чин због чега смо га назвали и 
спектакл. Могу вам рећи, као 
предсједник Градског хора При-
једор са својим сарадницима, 
ово нам је част и велика сатис-
факција да даље наставимо са 
оваквим радом", рекао је Аљо-
ша Новаковић, диригент хора. 
У публици је био и први човјек 
Града Приједора. Далибор Пав-

ловић је истакао да Приједор-
чани могу бити поносни на дугу 
традицију хорског пјевања. 
Исто тако, не крије понос и за-
довољство због хорског спек-
такла, који досад није виђен на 
овим просторима.
"Један овакав догађај никада 
није организован у нашем гра-
ду, па ни у окружењу, тако да 
сам поносан на ове људе који 
пјевају и на читаву ову органи-
зацију коју је помогао и Град", 
додао је Павловић. 
Концерт Градског хора могао 
се уживо пратити путем лајв-
стрима у 59 земаља. Градски 
хор Приједор, иако недавно 
формиран, тренутно броји 110 
чланова. 

ГУ Приједор

ХОРСКИ СПЕКТАКЛ У ПРИЈЕДОРУ  

Градоначелник Приједора 
Далибор Павловић органи-
зовао је пријем за ученике 
Основне школе "Десанка 
Максимовић" који су у окви-
ру Међународног такмичења 
"Лего роботика" учествовали 
у Крагујевцу на регионалном 
турниру.
На овом турниру су оствари-
ли запажен резултат и пла-
сман на финално такмичење 
у Љубљану. Ово такмичење 
је одржано онлајн у суботу, 
12. јуна гдје су освојили треће 
мјесто. Успјех је тим значај-
нији што су њих 12 били је-
дини учесници из Републике 
Српске, односно БиХ.

Градоначелник Приједора је 
током пријема изразио за-
хвалност ученицима на до-
стојном представљању гра-
да на овим такмичењима. 
"Сматрам да су ови млади 
људи на најбољи могући на-
чин промовисали ОШ "Де-
санка Максимовић", град 
Приједор и Републику Ср-
пску", изјавио је Павловић 
истичући да је овај успјех 
ученика резултат квалитетног 
рада наставника и ментора 
и показатељ добре сарадње 
школе са институцијама Гра-
да Приједора и Агенцијом 
"Преда-ПД".

УСПЈЕХ УЧЕНИКА ОШ "ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ" 
НА ТАКМИЧЕЊУ "ЛЕГО РОБОТИКА"

Градски 

хор Приједор 

пред бројном 

публиком, одржао 

је цјеловечерњи 

концерт на којем су 

се представиле 

све три секције 

овог хора.

П. Шпадић
Фото: ГУ Приједор



Лијепо нам је у Приједору и 
ово је дефинитивно искуство 
које ћемо дуго памтити, пору-
чила су дјеца са Косова и Ме-
тохије, која су у Српску стигла 
протеклог викенда. Већ су сте-
кли нове другаре, а не крију 
одушевљење ни гостопримст-
вом које су домаћини показа-
ли. 

"Мени је ово први пут да дола-
зим у Приједор. Путовање које 
ћу увијек памтити, прелијепо 
је", рекла је Милица Антић из 
Косовске Каменице.
Ово је шеста година како При-
једор учествује у пројекту 
"Спојимо дјецу Косова и Мето-
хије и Републике Српске".
"Наши гости треба да знају да 
нису сами и да су Република 
Српска и град Приједор уз свој 
народ на Косову и Метохији", 
рекао је градоначелник Павло-
вић. 
"Захваљујем се градоначелни-
ку и родитељима што и даље 
учествују у овом хуманитар-
ном пројекту да сви заједно 
помогнемо дјеци да осјете 
слободу коју немају на Косову 
и Метохији", рекао је Милорад 
Арлов, предсједник Одбора за 
помоћ Кососву и Метохији. 

У Приједор је, уз пратњу роди-
теља стигло и 25  младих и дје-
це са потешкоћама у развоју 
из Удружења "Подржи ме". 
Тиме је настављена њихова 
сарадња са приједорским Цен-
тром "Сунце". Смјештени су у 
Хотелу "Приједор", а трошкове 
смјештаја и превоза сноси Град 
Приједор. 
"Ово је четврти пут да смо у 
Приједору. Осјећај је невје-
роватан. Толико нам ово дру-
жење значи, видимо драге 
људе. Овдје смо стварно сте-
кли пријатеље", рекла је Ивана 
Ракић, предсједник Удружења 
родитеља "Подржи ме". 
Приједор је само један од гра-
дова у Српској, који је домаћин 
дјеци са Косова и Метохије. 
Хуманитарна акција "Спојимо 
дјецу са Косова и Метохије и 
Републике Српске" успјешно се 
проводи од 2012. године.
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ГОСТИ СА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ НЕ КРИЈУ 
ОДУШЕВЉЕЊЕ ГОСТОПРИМСТВОМ

В. Нишевић, Д. Совиљ

Градоначелник При-
једора Далибор Пав-
ловић организовао 
је пријем за дјецу са 
Косова и Метохије. У 
приједорским поро-
дицама смјештено је 
46 дјеце из јужне ср-
пске покрајине.

Послије тога, у зависности 
од прикупљених средста-
ва, биће настављено уну-
трашње уређење. Према 
пројекту, за тај дио радова 
биће неопходно око 220 
хиљада марака. 
На велики православни 
празник Спасовдан, одр-
жано је донаторско вече за 
изградњу овог парохијског 
дома. Акцију прикупљања 
средстава организовали су 
мјештани Урија, а одазвао 
се велики број донатора. 
Прикупљено је око 215 
хиљада марака. Дио сред-
става је у новцу, а дио у 

грађевинском материјалу 
и радној снази. Прикупље-
ни износ довољан је да се 
објекат озида и покрије. 
У Грађевинском одбору 
истичу да се наставља ак-
ција прикупљања сред-
става и да ће ускоро ор-
ганизовати још једно 
донаторско вече. Очекују 
присуство између 50 и 70 
донатора, који нису успије-
ли доћи прошли пут. У пор-
ти Цркве предузеће "МГ 
МИНД" изградиће дјечије 
игралиште.

ПОЧЕЛИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ПАРОХИЈСКОГ ДОМА НА УРИЈАМА
Ових дана почели су радови на из-
градњи парохијског дома у пор-
ти Цркве Светог пророка Илије на 
Уријама. Планирано је да вањски 
радови на изградњи парохијског 
дома, укључујући и покривање 
објекта, буду завршени до октобра 
ове године. 

З. Совиљ 

Ученици Основне школе 
"Десанка Максимовић" из 
Косовске Каменице одржа-
ли су концерт на градском 
тргу у знак захвалности 
грађанима Приједора на ср-
дачном дочеку и гостоприм-
ству. Одлука о концерту до-
несена је сасвим спонтано, 
рекла је Николија Богдано-
вић, наставница музичке 
културе из ове основне шко-
ле. "Овдашњи људи су толи-
ко гостољубиви и пријатни, 
да не могу описати како се 
осјећам током боравка у 
Приједору. Иначе сам први 
пут у Републици Српској и 
одушевљена сам цјелокуп-
ном организацијом", рекла 
је Богдановићева.Ученица 
Анђела Николић истиче да је 
у Приједору стекла драгоцје-
на и срдачна пријатељства. 
Ученици се сутра враћају на 
Косово и Метохију. 
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Вожња чамцем по Сани за Ха-
рија и Амија и њихове супруге 
требала је тог дана да буде уо-
бичајена, али остаће упамћења 
по умало трагичном догађају. 
Како су нам испричала ова 
двојица храбрих Приједорчана, 
чамцем су пловили поред обале 
у насељу Гомјеница када се са 
обале зачуо позив за помоћ де-
чака који је викао да му се друг 
гуши у води. Нису размишљали. 
Одмах су притрчали у помоћ.
"Један је дјечак био у води по-

кушавајући да види дно ријеке 
у коју му је друг прије неколико 
минута скочио и из ње није из-
ронио. Други је трчао по насипу 
и викао "Молим вас помозите, 
колега нам се утопио". Питали 
смо гдје је, а он нам је показао 
мјесто и рекао да је прије пар 
минута заронио, али није изро-
нио. Мој колега Ами је одмах 
скочио у воду на мјесту утапања. 
У првом зарањању није било 
успјеха, а кад је други пут заро-
нио и изронио повикао је "Имам 
га", онда сам и ја скочио у воду 
док су супруге телефонима зва-
ле Хитну помоћ и полицију", ис-

причао нам је Хари.
По извлачењу тијела из воде 
приступили су реанимацији, јер 
дјечак није давао знакове живо-
та. Иако су успјели реанимира-
ти дјечака и спасити га сигурне 
смрти, хероји наше приче будни 
су провели ноћ. И ових дана су 
под утисцима онога што се де-
сило. 
"Тај доживљај да некога врати-
те у живот је неописив. Кад сам 
дјечака извлачио мислио сам да 
вадим леш и након борбе за ње-

гов живот када је отворио очи 
и пустио глас, мојој срећи није 
било краја. И сад кад ово при-
чам сузе ми иду на очи. Имам 
дјецу па ми је све то тако ди-
рљиво. Иначе сам чврст човјек, 
али у оваквим ситуацијама емо-
ције прораде. Надам се да ће 
бити добро", додао је Ами. 
Седамнаестогодишњи младић 
се тренутно налази на УКЦ-у у 
Бањој Луци, а до закључења 
овог броја "Козарског вјесника" 
у опоравку је и његово здрав-
ствено стање више не захтијева 
мјере интензивног лијечења. 

У близини Аеродро-
ма "Урије" дошло је 
до пада ваздухо-
пловне једрилице 
Аеро-клуба "При-
једор". Једрилица, 
у којој су била два 
лица полетјела је са 
приједорског спор-
тског аеродрома, 
након чега се из за 
сада непознатих 
разлога, срушила. 

Према незванич-
ним информација-
ма, у овој несрећи 
једно лице је задо-
било лакше тјелес-
не повреде. Увиђај 
су обавили поли-
цијски службеници, 
након чега ће бити 
познати разлози 
пада једрилице. 
Ријетки очевидци 
кажу да их је изне-

надио пад летјели-
це, које над овим 
насељем свакод-
невно лете. До за-
кључења овог броја 
"Козарског вјесни-
ка", из Аеро-клуба 
"Приједор" нису се 
жељели оглашава-
ти до окончања ис-
траге.

Херојски подвиг Приједорчана Амија и Харија 

У сaрaдњи сa Aутo-мoтo друшт-
вoм и Moтo-клубoм "Oтписaни", 
Пoлициjскa упрaвa Приjeдoр 
oргaнизoвaлa je aкциjу прeвeн-
тивнoг дjeлoвaњa нa вoзaчe 
мoтoциклa, мoпeдa и бициклa. У 
центру града  "Oтписaни" су зaин-
тeрeсoвaним грaђaнимa диjeли-
ли прoмo-мaтeриjaл, нaкoн чeгa 
су сe у прaтњи пoлициje прoвoзa-
ли улицaмa грaдa. 
"Нa пoзив ПУ Приjeдoр oдaзвaли 
смo сe oвoj eдукaтивнoj aкциjи 
дa зaштитимo мoтoциклистe у 
сaoбрaћajу. Циљ oвe aкциje je дa 
сe смaњи брoj удeсa и пoврeдa, а 
сaмим тим и пoсљeдицe пo учeс-
никe у сaoбрaћajу. Битнo je дa 

мoтoциклистa прилaгoди вoжњу 
услoвимa на путу, дa нoси зaштит-
ну oпрeму и дa будe oпрeзан у 
сaoбрaћajу", нaглaшaвa Слaвкo 
Врућинић, прeдсjeдник Moтo-
клубa "Oтписaни" Приjедoр. 
Maриo Mилaшин, нaчeлник Сeк-
тoрa пoлициje Пoлициjскe упрaвe 
Приjeдoр кaжe дa je oвo jeдна у 
низу прeвeнтивних aкциja, чиjи 
je циљ пoбoљшaњe стaњa у сao-
брaћajу и смaњивaњe брoja сao-
брaћajних нeзгoдa. Mилaшин 
дoдaje дa су ове године нa пoдру-
чjу кoje пoкривa Пoлициjскa 
упрaвa Приjeдoр, зaбиљeжeнe 
22 сaoбрaћajнe нeзгoдe у кojимa 
су учeствoвaли вoзaчи мoтoци-

клa, мoпeдa и бициклa. Нajчeшћи 
узрoци били су пoгрeшнa стрaнa 
крeтaњa, oдузимaњe прaвa 
првeнствa и нeприлaгoђeнa бр-
зина. 
Ове године сaнкциoнисaнo je 22 
мoтoциклистa, 27 вoзaчa мoпeдa 
и осам бициклистa. Кoд 13 вoзaчa 
утврђeнa je нeдoзвoљeнa кoли-
чинa aлкoхoлa у крви. У Пoли-
циjскoj упрaви упoзoрaвajу дa ћe 
у нaрeднa три дaнa бити пojaчaнa 
кoнтрoлa учeсникa у сaoбрaћajу 
мoтoциклa, мoпeдa и бициклa 
и aпeлуjу дa сe вoзaчи пoштуjу 
сaoбрaћajнe прoписe и кoристe 
зaштитну oпрeму. 

ПРEВEНTИВНA AКЦИJA ЗA ВEЋУ БEЗБJEДНOСT 
MOTОЦИКЛИСТА И ДРУГИХ УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ

У ПРИЈЕДОРУ ПАЛА ЈЕДРИЛИЦА, 
ЈЕДНО ЛИЦЕ ЛАКШЕ ПОВРИЈЕЂЕНО

Т. Мандић

П. Шпадић

КУПАЊЕ У РИЈЕЦИ И ТЕ КАКО ПРИЈА НА ОВИМ ВРУЋИНАМА, АЛИ ТРЕБА 
БИТИ ОПРЕЗАН. У СУПРОТНОМ, МОЖЕТЕ СЕ НАЋИ У ВЕОМА НЕЗГОДНОЈ 
И ОПАСНОЈ СИТУАЦИЈИ, КАКВА ЈЕ ЗАДЕСИЛА НАШЕГ СУГРАЂАНИНА, СЕ-
ДАМНАЕСТОГОДИШЊЕГ МЛАДИЋА, КОЈЕГ СУ ОД УТАПАЊА, ПРОШЛОГ 
УТОРКА СПАСИЛИ АМИ ДИЗДАРЕВИЋ И МУХАРЕМ ХАРИ АВДИЋ.

СПАСИЛИ МЛАДИЋА ОД УТАПАЊА  

З. Совиљ 

Фото: ИнфоПриједор
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"Било је задовољство играти у Приједо-
ру на Малом градском тргу. Премијеру 
ове представе претходно смо имали у 
Котор Варошу", рекла је глумица Мили-
ца Каламанда.
Представа је само дио садржаја четво-
родневног "ИН феста" који је у Прије-
дору реализовало овдашње Удружење 
грађана "Русаг" и "ИН фондација" из 
Бањалуке. Током Фестивала, грађани 
су могли да учествују у занимљивим 
радионицама, трагају за благом, гле-
дају представе и пројекције на отво-
реном те слушају рок концерт на град-
ском тргу. Младен Чикић, предсједник 
Удружења грађана "Русаг" рекао је да 
је "ИН фондација" представила оно 
што су радили претходних пола године 

у Приједору и другим градовима. 
"Млади су у Приједору реализовали 
укупно седам пројеката. Конкретно, 
"Русаг" је урадио пројекат у подручној 
школи у Доњој Љубији. Реконструиса-
ли смо дјечије кошаркашко игралиште, 
а то је био тек увод у оно што ћемо ра-
дити наредних дана. Довршићемо дру-
ги дио игралишта, постављање заштит-

не ограде и реконструкцију  игралишта 
у централној школи "Младен Стојано-
вић", најавио је Чикић.
"ИН фестивал" дио је пројекта “Млади 
као снага промјене у својим локалним 
заједницама". 
"Пројекат смо покренули у Приједору, 
Прњавору, Котор Варошу, Челинцу и 
Градишки. Млади су пролазили кроз 
циклус едукација. Након тога су имали 
могућност да се пријаве за мале ини-
цијативе. Урадили су готово 30 малих 
иницијатива у ових пет локалних зајед-
ница. На крају смо закључили да је 
добро да млади организују фестивале 
активизма у својим срединама", рекла 
је Бранка Ивановић, извршни директор 
"ИН фондације". 

Први од пет фестивала омладинског ак-
тивизма одржан је у Градишци, а након 
Приједора биће организован у Котор 
Варошу, Челинцу и Прњавору. Проје-
кат се реализује захваљујући подршци 
програма БХРИ, који спроводи Међуна-
родна организација за миграције ИОМ, 
уз финансијску подршку УСАИД БиХ. 

У ОКВИРУ "ИН ФЕСТА" 
ОДИГРАНА ПРЕДСТАВА 

НА ОТВОРЕНОМ

Шеширџија, Врт, Трансформација, Шта 
је унутра? Само су неки од мурала који 
приједорске зидове чине љепшима. Ове 
године град на Сани добиће и свој осми 
мурал. Због пандемије вируса корона 
прошле године није расписан конкурс, 
али ове се наставља. 
Зид предвиђен за реализацију побједнич-
ког мурала налази се на згради Угости-
тељско-економске школе, чија ће подлога 
бити реновирана и припремљена за осли-
кавање, које је планирано за крај августа 
или почетак септембра.

"Заинтересовани могу да се пријаве пу-
тем званичне странице Удружења ли-
ковних умјетника Приједор. За пријаву је 
потребно попунити образац и приложити 
рад који ће бити прилагођен овој фаса-
ди", рекао је Борис Еремић, предсједник 
Удружења ликовних умјетника Приједор.  
Први мурал насликан је 1998. године на 
приједорској Електротехничкој школи. 
Насликала га је италијанска умјетница 
Паола де Манинкор заједно са дјецом из 
избјегличких центара.

РАСПИСАН КОНКУРС ЗА 
НОВИ ГРАДСКИ МУРАЛ 

Удружење ликов-
них умјетника 
Приједор распи-
сало је годишњи 
конкурс за додје-
лу међународне 
награде "Паола 
де Манинкор" за 
најбољи мурал у 
граду у 2021. го-
дини, који је от-
ворен до 31. јула.

В. Нишевић 

Д. Совиљ

Глумци аматери из Котор Вароша у Приједору су изве-
ли представу на отвореном у оквиру "ИН фестивала", 
који промовише омладински активизам. Троје глумаца 
представило се комадом "Злостављање", рађеним по 
мотивима приповијетке Иве Андрића.

Млади из Котор Вароша извели 
представу у центру града

У Приједору су промовисане монографије 
"Универзитет у Бањалуци 1975-2020. го-
дина" и "Вјерски објекти националних 
мањина у Босни и Херцеговини". Прва 
монографија посвећена је јубилеју, 45. го-
дишњици овог универзитета. 
"Ово капитално, двојезично дјело на 714 
страна описује развој Универзитета у 
Бањалуци, од оснивања  7.11.1975. годи-
не, па до 2020. године, када је објављена 
ова монографија", рекао је проф. др Да-
либор Кесић, проректор за кадровске и 
материјалне ресурсе. 
Он је подсјетио да је Универзитет у почет-
ку имао пет факултета и двије више школе, 
а данас се састоји из 18 организационих 
јединица и функционише по принципима 
Болоњске декларације.
"Специфичност сваког образовног сис-
тема је да мора ухватити корак са деша-
вањима у друштву. Све је то јако дина-
мично и ни једна образовна институција 
не може себи да приушти статичност, тако 
да смо се морали ухватити укоштац с мно-
гим промјенама које су се дешавале по-
сљедњих деценија. Прекретница је била 
прелазак на принципе Болоњске декла-
рације. То је процес који није могао да се 
деси преко ноћи", нагласио је Кесић.
Монографија "Вјерски објекти нацио-
налних мањина у Босни и Херцеговини" 
објављена је у издању Универзитета у 
Бањој Луци и Међународног удружења 
научних радника. У њој је обрађено 69 
сакралних објеката националних мањи-
на на подручју садашње Босне и Херце-

говине. Од тога је, по ријечима Милија-
не Окиљ, једне од аутора монографије, 
већина вјерских објеката сконцентрисана 
у сјеверозападном дијелу РС. На простору 
Федерације БиХ то су углавном синагоге и 
двије евангелистичке цркве, речено је на 
промоцији у Приједору. 
"Прве националне мањине били су Јев-
реји који су дошли на простор Отоманс-
ке империје, садашње БиХ, у 16. вијеку, 
бјежећи са Пиринејског полуострва од 
инквизиције. Одмах по доласку, почели су 
да граде своје прве вјерске објекте. Били 
су углавном од дрвета и нису се очували 
до данас. Веће сеобе су биле за вријеме 
Аустроугарске, када су досељавани углав-
ном припадници словенских народа и 
Италијани. Одмах по доласку, након стам-
бених, почели су да граде сакралне објек-
те", рекла је Милијана Окиљ.
Промоцији је присуствовао замјеник 
градоначелника Приједора, Жарко Ко-
вачевић. Он је рекао да је Универзитет у 
Бањалуци најважнија стручна и научна 
установа у Српској. Осврћући се на мо-
нографију о вјерским објектима нацио-
налних мањина, нагласио је да српски 
народ као већински у Приједору, поштује 
све друге народе и њихову националну и 
вјерску опредијељеност.
"Чувамо и њихову традицију и вјерске 
објекте, јер на тај начин постижемо већу 
културну ширину нашег града", поручио је 
Ковачевић.

ПРОМОВИСАНЕ ДВИЈЕ МОНОГРАФИЈЕ У 
ИЗДАЊУ БАЊАЛУЧКОГ УНИВЕРЗИТЕТА 

Д. Совиљ

Површина на којој ће бити 
осликан нови градски мурал
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Дана 29. јуна 2021. двије 
су године од упокојења 

нашег стрица

МИЛОРАДА 
СТОЈАНОВИЋА

(1934-2019)
...ниједна љубав на овом свијету, неће отићи у 
празно. Све што дарујеш, биће враћено...
Синовка Драгица, породице Плавшић и 
Стојановић

15388

Дана 26. јуна 2021. шест је мјесеци од 
упокојења нашег

ОСТЕ СТОЈАНОВИЋА
(1928-2020)

Спајаш прошло и будуће вријеме, 
легендо наша!

Супруга Госпа, твоја дјеца: Милена, Драгица, 
Борка, Обрена, Младен и Милош, унучад: 
Драгутин и Маријана, Драган и Мирјана, 
Александра и Немања,Миланка, Марина и 
Бојана, Мила и Душан, Данијел и Милица, 
Остоја, Јована, Невена, Марија, Радован и Софија, праунучад: Вања, 
Вукашин и Татјана, Илија, Софиа, зетови: Мирко, Ранко, Милан, Ми-
лан и Драшко, снахе Слађана и Сања 15388

Посљедњи поздрав

РАДМИЛИ 
НОВАКОВИЋ

Чуваћемо те од заборава. Заувијек са нама.
Деса и Душанка

15385

Број: 02-477-12/20
Датум: 23.6.2021. године

На основу члана 348. Закона о стварним правима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 124/08, 58/09, 95/11, 60/15, 107/19), члана 10. Правилника о поступку 
јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Српске",бр. 20/12), 
а у складу са Одлуком Скупштине Града Приједора о начину и условима продаје непокретности у својини јединице локалне самоуправе ("Службени гласник Града 
Приједора"број: 12/21), Градоначелник р а с п и с у ј е

О Г Л А С
о продаји непокретности путем усменог јавног надметања- лицитације

 1. ПУНИ НАЗИВ И АДРЕСА ПРАВНОГ ЛИЦА- ПРОДАВЦА НЕПОКРЕТНОСТИ

 - Град Приједор
 - Адреса: Трг Ослобођења бр.1
 - Поштански број и мјесто: 79101 Приједор
 - Идентификациони број: 4400711050003
 - Телефон. 052/245-183
 - Факс: 052/245-111
 - Контакт особа: Жана Милосављевић
 - Електронска пошта: gradonacelnik@prijedorgrad.org

 2. НАЧИН ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

 Путем јавног надметања-лицитације.

 3. ПОДАЦИ О НЕПОКРЕТНОСТИ

 Према подацима катастарског операта земљишта:
 - к.ч.број: 2985/28,  Алеја Козарског одреда, кућа, двориште, у површини 
од 545 m2, уписана у пл.број:3039238 к.о. Приједор 1 као посјед Града Приједора.

 Према подацима земљишне књиге:
 - к.ч.број: 41/40, градилиште, у површини од 545 m2, уписана у зк.ул. број: 
8644 к.о. СП Приједор као својина Града Приједора са 1/1 дијела.
 
Локација се налази у индустријској зони Целпак и на истој је изграђен објекат 
бивше трафо-станице.

 Почетна продајна цијена непокретности (изграђеног објекта и грађе-
винског земљишта) износи  40.922,04 КМ.

 4. УСЛОВИ ПРОДАЈЕ

 Право учешћа на лицитацији имају сва правна и физичка лица, која извр-
ше уплату трошкова поступка у износу од 100 КМ по пријави и износ предвиђене 
кауције. 
 Трошкови поступка уплаћују се на Јединствен рачун трезора Града Прије-
дора, број: 5620070000266805. 

 Заинтересована лица могу извршити увид у документацију о непокрет-
ностима које се продају и добити тражене информације у згради Градске управе 
Града Приједора, сваким радним даном у времену од 0730 до 1530часова ( кан-
целарија бр.31).

 5. НАЧИН ПОЛАГАЊА КАУЦИЈЕ

 Кауција износи 10% од почетне продајне цијене непокретности, коју је  
учесник лицитације дужан уплатити на Јединствен рачун трезора Града Прије-
дора, број: 5620070000266805. Кауцију је потребно уплатити прије отварања по-
ступка лицитације и доказ о уплати поднијети Комисији за продају.

 6. УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА КУПОВНЕ ЦИЈЕНЕ

 Куповна цијена за предметне непокретности (уз умањење плаћене кау-
ције) има се уплатити у року од 15 дана од дана закључивања и нотарске обраде 
уговора о купопродаји.

 7. ДАН И МЈЕСТО ОДРЖАВАЊА ПРОДАЈЕ

 Мјесто одржавања продаје је зграда Градске управе Града Приједора, Ве-
лика сала на  II спрату.
 Продаја ће се обавити дана 14.7.2021. године ( сриједа), са почетком у 
13.00 часова.

 8. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ НА ЛИЦИТАЦИЈИ

  Пријаве поднијети до 12.7.2021. године до 15.00 часова. Уз пријаву за 
учешће на лицитацији  потребно је приложити доказ о уплаћеној кауцији, као и 
доказ о уплаћеним трошковима поступка.

 9. Овај оглас ће се објавити у недељном листу "Козарски  вјесник", а 
истовремено ће се истаћи на огласној табли Града Приједора, као и на интернет 
страници Града Приједора.

Градоначелник
ДалиборПавловић

ОГЛАШАВАЈТЕ У 
КОЗАРСКОМ ВЈЕСНИКУ
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Дана 20.6.2021. у 70. години живота преминула је 
наша драга и вољена мајка, супруга и бака

ЖИВАНА (Станојевић) ТАМБИЋ
Тихо ноћи, моје злато спава.

Твоји: Жана, Милорад, Раде, Стефан и Марко
15392

Посљедњи поздрав нашој драгој тетки Жики

ЖИВАНИ (Триве) ТАМБИЋ
рођ. Станојевић

(1951-2021)

Бенита, Теа, Лара, Вања и Игор са породицама
15392

Посљедњи поздрав вољеном сину и 
брату

РАНКУ ГАВРАНОВИЋУ
(1962-2021)

Од мајке Драгиње и сестре Раде са 
породицом

15386

Вољеној

ОЛГИ МАРЈАНОВИЋ
Хвала ти за дивне заједничке године. 
Твоја доброта, племенитост и љубав, 
остају заувијек наша инспирација. С 
поносом чувамо успомену на тебе.

Нада са дјецом
15391

Посљедњи поздрав брату

РАНКУ

Од бураза Миле, снахе Мире и њихове породице
(002)

In memoriam

ОЛГА (Јордан) МАРЈАНОВИЋ
рођ. Петровић

Учитељица

Годишњи помен дајемо 26.6.2021. у 11.00 часова на Градском право-
славном гробљу.

Породица
15383

Дана 28.6.2021. 
навршава се осам година 

од смрти нашег сина

ОСТОЈЕ 
ВУЧКОВИЋА – БАТЕ

Вријеме пролази, а успомена и сјећање на 
тебе заувијек остају у нашим срцима. Твој отац 
Слободан и мајка Радославка

15384

Посљедњи поздрав 
нашој драгој супрузи, 

мајци и баки

ЗДРАВКИ ИВЕТИЋ
(1940-2021)

Ожалошћени: супруг Душан, синови Мирослав и 
Дарко, снахе Светлана и Сања и унучад: Никола, 
Александар и Андреа

15390

Дана 24.6.2021. године 
навршило се шест тужних 

мјесеци како са нама 
није наш вољени син, 

супруг, отац, деда, брат

МИЛУТИН 
(Николе) 

САВАНОВИЋ

Анђеле наш, недостајеш нам сваким даном све 
више. Твоји најмилији: мајка Мара, супруга Јелена, 
син Борислав, кћерка Неда, унук Александар, зет 
Младен, брат Борислав са породицом

15389

Дана 26.6. 2021. навршава се седам година од 
смрти нашег драгог супруга, оца и дједа

РАНКА БИЛБИЈЕ
С љубављу и поштовањем, чувамо те од заборава. 
Супруга Милена, синови Драган и Жељко с 
породицама

15382

Дана 21.6.2021. преминуо је у 79. години 
живота наш вољени супруг, отац и деда

ВЛАДО КРЕЈИЋ

С љубављу и поштовањем, вјечно ћемо те 
чувати и носити у нашим срцима и мислима.
Ожалошћени: супруга Горица, синови Ранко и Милош, кћерке Даниела 
и Драгана, унучад и остала родбина

15387
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Посљедњи поздрав брату

РАНКУ

Од Мише и Анкице

2406/21
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У тeкућoj сeзoни oдигрaнo je укуп-
нo 26 утaкмицa и зaбиљeжeнo je 
19 пoбjeдa, дoк су нa зaвршни-
ци у Биjeљини зaбиљeжили двиje 
пoбjeдe, и тo прoтив eкипa "Рaдник 
БН" и "Брaтунaц". Jeдини пoрaз дo-
живjeли су oд шaмпиoнскe eкипe 
"Игoкee". КК "Хaнтeрс" дoбио je и 
нajбoљeг стриjeлцa турнирa, a тo je 
кaпитeн Синишa Шoрaк кojи je пo-
стигao укупнo 74 пoeнa. 

Сeзoнa je билa дугa и нaпoрнa, a и 
зaвршни турнир je oдигрaн у тeшким 
услoвимa уз висoкe тeмпeрaтурe и 
висoку влaжнoст вaздухa. 
Риjeч je oдличнoj гeнeрaциjи, jeр joш 
oд пиoнирских дaнa имajу oдличнe 

рeзултaтe у првeнствeнимa РС и БиХ, 
пoпут пиoнирскe брoнзe РС и БиХ, 
срeбрo РС и четврто мjeстo у БиХ кao 
кaдeти, тe низ oсвojeних турнирa у 
зeмљи и инoстрaнству. 
Tрeбa истaћи и дa су члaнoви oвe 
сeлeкциje рeпрeзeнтaтивци Рeпу-
бликe Српскe, БиХ и Србиje, штo je 
пoкaзaтeљ висoких индивидуaлних 
квaлитeтa и oдличнoг рaдa у клубу.
Нa зaвршнoм турниру су нaступa-

ли:  Синишa Шoрaк, Бoжидaр Сaвић, 
Стeфaн Рaдинoвић, Дejaн Дoбриje-
вић, Зoрaн Кричкoвић, Виктoр Mир-
кoвић, Ивaн Вуjичић, Нeмaњa Илић, 
Филип Maрjaнoвић, Кoстa Eгић, Maр-
кo Пилипoвић и Aлeксaндaр Гajић.

Припремио: З. Јелић

Oбaвљeн je жриjeб зa нaрeдну 
сeзoну Премиjeр лиги Бoснe и Хeр-
цeгoвинe. ФК "Рудaр Приjeдoр" у 
премиjeрлигaшку бoрбу крeнућe 
из Tузлe, гдje ћe их у првoм кoлу 
дoчeкaти "Слoбoдa". Прву утaкмицу 
кoд кућe "Рудaр" ћe oдигрaти прoтив 
"Ширoкoг Бриjeгa". Трeба нaпoмeну-
ти дa у Премиjeр лиги учeствуje 12 
клубoвa, aли дa je зa сaд пoзнaтo сaмo 
11 клубoвa кojи ћe игрaти у нaрeднoj 
сeзoни. Mjeстo двaнaeстoг клубa oз-
нaчeнo je сa "Клуб X", и у нaрeдним 
дaнима бићe пoзнaтo кojи клуб ћe 
зaузeти тo мjeстo. 

ФК "РУДAР ПРИЈЕДОР" У ПРEMИJEРЛИГAШКУ 
БOРБУ КРEЋE ИЗ TУЗЛE

JУНИOРИ КК "ХAНТEРС" 
ВИЦEПРВAЦИ 

РEПУБЛИКE СРПСКE

СПОРТ

Нa нeдaвнo oдржaнoм зaвршнoм турниру првeнст-
вa Рeпубликe Српскe зa jуниoрe, eкипa КК "Хaнтeрс" 
oсвojилa je другу пoзициjу. Tитулa вицeшaмпиoнa 
нaгрaдa je приjeдoркoj eкипи, кoja je имaлa oдличнa из-
дaњa у рeгиoнaлнoj лиги млaдих и сeниoрскoj кoнкурeн-
циjи у Другoj лиги - Зaпaд.

Гeнерaциja кoja oбeћaвa

Шoрaк нajбoљи стриjeлaц турнирa

Moстaр je прoтeклe сeдмицe биo дoмaћин 
Држaвнoг првeнстa зa бициклистe у дисци-
плини крoнoмeтaр.Tу су бициклисти при-
jeдoрскe "Кoзaрe" oсвojили двиje мeдaљe. 
Влaдимир Tрбић биo je другoплaсирaни, 
дoк je Maркo Кoндић зaузeo трeћу пoзи-
циjу. Другoг дaнa у Грудaмa je вoжeнo др-
жaвнo првeнствo у друмскoм бициклизму, 
a приjeдoрски бициклисти пoнoвo су имaли 
oдличнe рeзултaтe. Taкo je Tрбић пoнoвo 
освојио срeбрo, a Синишa Лукић je oсвojиo 
срeбрну мeдaљу у кaтeгoриjи U-23. Дoбaр 
рeзултaт у Грудaмa oчeкивao сe и oд Кoн-
дићa, aли гa je издaлa срeћa, будући дa гa je тeжaк пaд сприjeчиo дa зaврши трку. У БК 
"Кoзaрa" изузeтнo су зaдoвoљни пoстигнутим и вeћ сe oкрeћу нaрeдним тркaмa.

ЧETИРИ MEДAЉE ЗA БИЦИКЛИСTE "КOЗAРE" 
НA ДРЖAВНOM ПРВEНСTВУ

Нa 9. Meђунaрoднoм кaрaтe 
турниру "Бушидo Бaњaлукa 
Oпeн 2021" нaступили су 
и  кaрaтисти приjeдoрскoг 
"Шoдaнa". При тoм су oсвojили 
и три мeдaљe, пa je тaкo Сeргej 
Нoвaкoвић избoриo злaтo, дoк 
су Eмилиja Mилић и Нea Хaн-
дaнaгић oсвojилe срeбрo. Рe-
зултaт je утoликo вeћи, укoликo 
сe узмe у oбзир дa je у Бaњaлу-
ци нaступилo 464 тaкмичaрa из 
44 клубa, из шeст зeмaљa.

НOВAКOВИЋУ 
ЗЛATO У 

БAЊAЛУЦИ

У Субoтици je oдржaн  oдбojкaшки турнир "Street 
Serbia",  нa кojeм je учeствoвaлo 151 eкипa. Игрaлo сe 
у 20 рaзличитих кaтeгoриja. У кoнкурeнциjи дjeвojчицa 
2008. гoдиште убjeдљивo су слaвилe oдбojкaшицe при-
jeдoрскoг "Вoждa", кoje су иза сeбe oстaвиле бeoгрaд-
скe клубoвe "Црвeну Звeзду" и OК "Стeриja". Укупнo je 
нa турниру oдигрaнo 500 сeтoвa у 250 утакмицa, a пo-
стигнутo je oкo 7.500 пoeнa. Импрeсивни пoдaци, aли 
нa крajу je пoбjeдилa oдбojкa.

OДБOJКAШИЦE "ВOЖДA" 
OДЛИЧНE У СУБOТИЦИ

Нa нeдaвнo oдржaнoм првeнству Бoснe и Хeрцeгoвинe 
у тeквoндoу, кoje je oдржaнo у Звoрнику, нaступилo je 
и пeт тaкмичaрa приjeдoрскe "Кoзaрe". Aндриja Гajић 
je сa двије пoбjeдe дoшao дo срeбрa, дoк je Aндриja 
Пeтoш биo брoнзaни. Бeз плaсмaнa oстaлe су Никoлинa 
Mудринић, Дajaнa Вукoбрaд и Aнa Стojaнoвић.

СРEБРO И БРOНЗA ЗA ТЕКВОНДО 
КЛУБ "КOЗAРА"


