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Предсједник Скупштине 
града, Мирсад Дуратовић 
потврдио је да ће одбор-
ници, као и на претход-
ним засједањима прво 
бити упознати са тренут-
ном епидемиолошком си-
туацијом у граду, а потом 
ће разматрати Приједлог 
Одлуке о кредитном заду-
жењу Града Приједора за 
капиталне пројекте, као и 
Приједлог измјене и допу-
не Плана капиталних ин-
вестиција Града Приједо-
ра за период 2021-2023. 
година.
Од укупног износа 
13.155.000 КМ биће на-
мијењено за рефинан-
сирање постојећих кре-
дитних обавеза, док ће 
6.845.000 КМ бити иско-
ришћено за реализацију 
капиталних пројеката.

Једна од тачака дневног 
реда биће и Извјештај о 
остваривању годишњег 
Плана имплементације 
Интегралне стратегије 
развоја Града Приједора 
(2014-2024) за 2020. го-
дину, као и приједлози 
Програма коришћења 
прихода остварених по 
основу водних накнада за 
2021. годину и Програма 
коришћења прихода ос-
тварених по основу нак-
нада за коришћење шума 
и шумског земљишта за 
2021. годину, те Приједлог 

Одлуке о измјени и допу-
ни Одлуке о одређивању 
радног времена правним 
лицима и предузетници-
ма који обављају трго-
вачку, занатску и услужну 
дјелатност на подручју 
Града Приједора. Као и 
код претходних, и ову 
сједницу завршиће рефе-
рати из имовинско - прав-
не области.
Сједница почиње у 8.30 
часова, а пренос можете 
пратити на програму Ра-
дио Приједора.

АКТУЕЛНО

СКУПШТИНА ГРАДА ДАНАС 
О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖЕЊУ

Приједор је званично по-
ново добио Савјет за без-
бједност саобраћаја. На 
конститутивној сједници 
одабрано је руководство 
и чланови овог тијела. За 
предсједника је имено-
ван Жарко Ковачевић, за-
мјеник градоначелника, 
док ће дужност секрета-
ра обављати Младен Ку-
лунџија, саобраћајни ин-
жењер запослен у Заводу 
за изградњу града.
"Савјет треба да иденти-
фикује проблеме који су 
везани за проблематику 
безбједности саобраћаја. 
Да предлаже рјешења и да 
Градска управа и надлеж-
на одјељења на вишим 
нивоима конструктивно 
сарађују и доприносе на 
тај начин бољој безбјед-
ности саобраћаја, што 
ће резултовати мањим 
бројем саобраћајних не-
срећа", рекао је Коваче-

вић.  
"Исто тако, Савјет за без-
бједност саобраћаја ће 
учествовати у оквиру 
својих надлежности, дава-
ти мишљење у вези стра-
тешких пројеката града 
Приједора, иницирати до-
ношење закона, измјене 
правилника, доношење 
нових одлука које ће сва-
како помоћи у овој тема-
тици. И наравно делеги-
рање пројеката Агенцији 
за безбједност саобраћаја 
у Бањој Луци", додао је 
Кулунџија. 
Циљ је безбједнији са-
обраћај, мање незгода, 
а нарочито оних са тра-
гичним посљедицама, 
поручено је са састанка. 
Говорило се и о потреби 
увођења већег броја над-
зорних камера, а било је 
ријечи и о проблемима са 
саобраћајном сигнализа-
цијом на подручју града.

"Имамо одређених про-
блема у смислу неуса-
глашне саобраћајне сиг-
нализације, зато што на 
нивоу БиХ није донесен 
правилник о измјенама и 
допунама правилника о 
саобраћајној сигнализа-
цији. Тако да имамо неке 
недефинисане ситуације у 
смислу ограничења брзи-
не на градском подручју. 
У том погледу, на овом 
састанку било је говора о 
томе да се ради елаборат 
о стању саобрћајне сигна-
лизације на подручју гра-
да Приједора", рекао је 
Милија Радовић, вршилац 
дужности замјеника ди-
ректора Агенције за без-
бједност саобраћаја РС. 
Савјет је апеловао на учес-
нике у саобраћају да се 
придржавају саобраћај-
них прописа како би сачу-
вали себе и друге.

КВ

Градоначелник Приједо-
ра, Далибор Павловић и 
предсједник Скупштине 
града, Мирсад Дуратовић 
разговарали су са минис-
тром расељених особа и 
избјеглица у Влади Феде-
рације Босне и Херцегови-
не, Едином Рамићем.
Тема састанка је наставак 
сарадње и преговори о 
припреми споразума о 
удруживању средстава 
између Федералног ми-
нистарства расељених 
лица и избјеглица и Града 

Приједора за реализацију 
пројеката значајних за 
развој града, као и попу-
лације која је у надлежно-
сти овог министарства.
На састанку је закључено 
да ће се након усаглаша-
вања заједничких ставо-
ва и детаља који ће бити 
саставни дио споразума, 
приступити потписивању 
истог.
На састанку су испред 
Градске управе Прије-
дор присуствовали в.д. 
начелника Одјељења за 

саобраћај, комуналне 
послове, заштиту живот-
не средине и имовин-
ско-стамбене односе, 
Драгослав Кабић и в.д. 
начелника Одјељења 
за привреду и преду-
зетништво, Раде Росић. 
Састанку су присуствовали 
и Мурис Чиркић, делегат у 
Вијећу народа Републи-
ке Српске и одборници у 
Скупштини Града Прије-
дора, Месуд Трњанин и 
Алмаса Мушић.

Чланови Форума за без-
бједност заједнице за-
довољни су тренутним  
стањем безбједности на 
територији града Прије-
дора, али не и системом 
јавног видео-надзора, 
који би требало да допри-
несе бољој безбједности 
грађана.  Од 13 поставље-
них, у функцији су само 
двије камере.
Марио Милашин, начел-
ник Сектора полиције у 
Полицијској управи При-
једор увјерава да ће се 
ситуација са видео-надзо-
ром поправити, те да ће 
се у што скорије вријеме 
испоштовати споразум 
склопљен између МУП-а 
РС, ПУ Приједор и гра-
да Приједора, када је у 
питању функционалност 
овог система.
На Форуму је било ријечи 
и о просјачењу, а овај про-
блем нарочито је изражен 
током љета. Примјетан је 
све већи број особа, које 
углавном долазе из Феде-
рације БиХ и баве се орга-
низованим просјачењем. 
"Приједор  је специфич-
на мултиетничка среди-
на, гдје долазе лица са 
подручја ФБиХ нарочито 
из мјеста Добој југ, Гра-
чанице, Матузића и Туз-
ле која се организовано 

баве просјачењем. Само 
доказивање тих дјела је 
тешко, с обзиром да лица 
која се баве тим радњама 
су често изложена при-
сили, а и већи дио њих 
живи од прикупљених 
средстава, бавећи се тим 
и добровољно", изјавио је 
Здравко Савић, помоћник 
командира Полицијске 
станице Приједор један за 
јавни ред и мир и безбјед-
ност саобраћаја.
Охрабрујуће је то што је 
број оваквих дјела мањи 
у односу на претходне 
двије године. 
"У ранијем периоду реги-
стрована су и два прекр-
шаја од стране родитеља, 
односно пропуштање 
бриге над малољетном 
дјецом, која су се бавила 

организованим просја-
чењем. Сматрам да саме 
институције нису дале 
довољан учинак у погле-
ду сузбијања ове појаве, 
прије свега мисли се на 
Полицију, Центар за со-
цијални рад, али и дру-
ге институције, медије, 
грађане", додао је Савић.
С тим у вези МУП РС је од 
28. јуна до 2. јула ове го-
дине спровео превентив-
ну капању "Стоп просје-
чењу", а циљ је едукација 
јавности и грађана на 
спречавању незаконите 
појаве просјачења, али 
и дјеце која су најчешће 
подвргнута вршењу та-
квих противправних 
радњи.  

Девета редовна сјед-
ница Скупштине гра-
да Приједора биће 
одржана у петак, 2. 
јула, а на предложе-
ном дневном реду 
налази се 11 тачака. 

КОНСТИТУИСАН САВЈЕТ ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ 
САОБРАЋАЈА У ПРИЈЕДОРУ

З. Јелић

ГРАДОНАЧЕЛНИК И ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ СА ФЕДЕРАЛНИМ МИНИСТРОМ 

РАСЕЉЕНИХ ОСОБА И ИЗБЈЕГЛИЦА О 
НАСТАВКУ САРАДЊЕ

ГУ Приједор

Т. Мандић

Форум за безбједност заједнице
ОД 13 КАМЕРА ЈАВНОГ ВИДЕО-
НАДЗОРА, ДВИЈЕ У ФУНКЦИЈИ
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Није ми добро на овој врућини. Топи 
се пудер на лицу, асфалт под ногама, 
лице зајапурено, знојим се, ноћи теш-
ке, без дашка вјетра и сна. Цркла ми 
и клима, хладим се неким вентила-
тором, оним што дува у само једном 
правцу. И накратко, бар што се метра-
же тиче. Дакле, сједнеш испред и док 
он дува, или народски речено прави 
непожељан пропух, ти можеш да "лу-
таш". И сањаш до миле воље и по из-
бору. 
Ја обично море, столић поред, онако 
у води до пола, на њему пуна чаша 
хладне лимунаде с коцкицама леда 
које звецкају попут ситних кованица. 
На врху волим да видим и ситне ли-
стиће менте. Успорили ме ови плусеви 
и било какво "паметовање" отпада. 
Бар за сада, мада "материјала" који 
је обиљежио вруће приједорске  дане 
има на претек. 
Нешто од тог ме је растужило, попут 
физичког напада у дворишту Цркве. 
Могло је наравно без тог, а само глу-
пан не зна да је шакетање, ако се 
већ мора, резервисано за кафанске 
и пијанске уранке. И коцкице леда за 
послије. Да се усијана глава мало "рас-
хлади", мада толико леда, а не баца се 
на глупост, јер оскудица је, ипак нема. 
Растужила ме и трагедија у Горњој Рав-
ској у којој је изгубљен људски живот. 
А обрадовали људи попут Харија и 
Амија који су од сигурног утапања спа-
сили младића, приједорски ватрогас-
ци који по овим врућинама,  под теш-
ком опремом гасе пожаре и на то још 
и спасавају змије, радници који ужур-
бано по овој врелини пеглају завршне 
радове на новој "Патрији". 
Кад не маштам о мору скокнем до 
Сане. Вода топла, просто милује, али 
ријека мало другачија од оне коју пам-
тим из времена мог дјетињства. "Изла-
зи  из воде, видиш да си сва помодри-
ла". Тако ме дозивао отац, док сам се 
дрхтећи након дугог купања,  довлачи-
ла до  деке, прострте тамо  негдје на 
ушћу. Ту на тој деки отац је резао хљеб, 
пажљиво мазао маргарин или паште-
ту по шњитама и у бољим приликама 
нама дјеци, дијелио  по парадајз. Без 
соли. 
"Пази да се не удавиш, полако једи, 
има још", говорио ми је брижно и 
"пирио" у шњите, оне које су ми у бр-
зини, и увијек на намазану страну, па-
дале на деку. Ништа се није бацало. 
Тог мог ушћа нема више, нема ни тих 
никад укуснијих шњита, ни оне "моје" 
Сане  коју смо пажљиво на том мјесту, 
с оцем на челу, у комаду газили с једне 
на другу страну. Да нас вода не понесе. 
Годинама касније на Сану сам тако 
водила своју кћерку, викала јој да из-
ађе из воде, мазала јој шњите хљеба 
паштетом и нуткала је парадајзом. 
Без соли. И заједно смо газиле ријеку. 
Ријека се ваљда тако и заволи. Воље-
ла би да је на исти начин воле сви они 
којим је она сад једини избор. И да на-
уче да је поштују. За добар, заједнички 
почетак је и то довољно. 

М. Згоњанин

СТАВ

КАД ВЕНТИЛАТОРИ 
РАДЕ, 

"ПАМЕТОВАЊЕ" 
ОТПАДА 

По његовим ријечима, ДНС 
је овом скупштином завршио 
редовне унутарстраначке из-
боре. 
"ДНС је била и остала орга-
низована политичка партија 
чији је основни циљ промјена 
система у свим сегментима 
друштва у нашој Републици 
Српској", рекао је Предоје-
вић новинарима. 
Он је додао да је ДНС увијек 
био јак у Приједору и најавио 
интензиван рад на терену.
"Ми не желимо да се боримо 
за појединачне функције и 
личне интересе већ за про-
мјену система и бољитак свих 
сегмената друштва. Жели-

мо да оставимо нашој дјеци 
бољу Републику Српску", ре-
као је Предојевић који је  на 
мјесту предсједника Градске 
организације ДНС-а замије-
нио Драгутина Родића, гене-
ралног секретара Странке.
Изборној скупштини прису-
ствовао је предсједник Де-
мократског народног савеза, 
Ненад Нешић. Он је изразио 
задовољство што је за пред-
сједника приједорског ДНС-
а изабран, како је рекао, 
цијењен члан заједнице и 
уважен доктор. Циљ ДНС-а је 
да буде прва политичка пар-
тија у Приједору и Републици 
Српској, нагласио је Нешић.
"ДНС је увијек био нацио-
нално одговорна политичка 
партија, одговорна према 
људима и природним ресур-
сима и свему ономе што зна-
чи живот Републике Српске", 
поручио је Нешић.

ГОРАН ПРЕДОЈЕВИЋ НА ЧЕЛУ 
ПРИЈЕДОРСКОГ ДНС-а

Млади су попили кафу са одборници-
ма Скупштине града Приједора, којим 
су презентовали своје идеје и тражили 
подршку за њихову реализацију.
"Радили смо на изради Акционог плана 
Омладинске политике који је усвојен. 
Сада имамо задатак да уз подршку гра-
доначелника, предсједника Скупштине 
и са одборницима договоримо да нам 
дају подршку како да што више младих 
људи укључимо у рад мјесних заједни-
ца", рекао је Срђан Шобот, предсједник 
Омладинског савјета Приједор. 
"Двије кампање су врло актуелне, а то 

је Актуелни час одборника и предсјед-
ника Скупштине и Градске управе са 
грађанима, као и овај постотак младих 
на листама за савјете мјесних заједни-
ца", додала је Муриса Марић, извршни 
директор Удружења грађана "ДОН".  
Приједорски одборници су опре-
дијељени за подршку младима, пору-
чено је овом приликом.  
"Све оне ствари које буду квалитетне, а 
којима млади својим хтијењем, знањем 
и вољом буду хтјели да допринесу раз-
воју своје локалне заједнице свакако да 
ће бити подржане. И од мене лично, и 

као одборника, а надам се, и осталих 
колега одборника. Сматрам да само 
заједничким радом и градоначелника, 
Скупштине и младих можемо допри-
нијети развоју наше локалне заједни-
це", рекао је Далибор Грабеж, одбор-
ник у Скупштини града Приједора. 
Овај пројекат организује Удружење 
грађана "ДОН", који се проводи у 
оквиру БХРИ програма, који реализује 
Међународна организација за мигра-
ције, уз финансијску подршку УСАИД-а.

У Приједору је одржана 
Изборна скупштина Град-
ске организације Демо-
кратског народног савеза, 
на којој је за предсједни-
ка ове организације иза-
бран Горан Предојевић. 

Д. Совиљ

МЛАДИ НА КАФИ СА 
ОДБОРНИЦИМА ГРАДА ПРИЈЕДОРА 

У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА "ПОБОЉШАЊЕ ПОЛИТИЧКОГ И ГРАЂАНСКОГ ЛИДЕРСТВА 
МЛАДИХ У ПРИЈЕДОРУ", КОЈИ ПРОВОДИ УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА "ДОН", ОРГАНИЗО-
ВАНА ЈЕ ЈОШ ЈЕДНА "КАФА СА УТИЦАЈНИМ ПОЛИТИЧАРИМА". 

П. Шпадић
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ТИМ ПОВОДОМ

Приликом пробоја обруча 
погинуло је 600 цивила и 
око 900 бораца. Многи 
становници Козаре и Пот-
козарја нису успјели да 
изађу из обруча и спрове-
дени су у Јасеновац и дру-
ге логоре. Са овог мјеста 
су  упућене поруке мира и 
толеранције, те да се зло 
које се зове рат, више ни-
кад и нигдје не понови.
"Одавде са Патрије, гдје је 
сваки педаљ овог мјеста 
крвљу заливен, свијету би 
требали послати поруку 
мира, јер рат доноси зло 
и онима који су нападну-
ти и онима који нападају.
То је једно људско зло 

које је човјек измислио и 
нажалост задржава се у 
цијелом свијету. Свагдје 
се на неки начин ратује и 
гине, а то је оно што по-
следње треба учинити, да 
се путем силе и убијања 
рјешавају неки међуна-
родни проблеми", изјавио 
је Вељко Родић, предсјед-
ник СУБНОР-а града При-
једора.
Град Приједор значајну 
пажњу посвећује овом 
догађају и зато је важно 

наставити са обиљежа-
вањем историјских дату-
ма из Народно-ослобо-
дилачке борбе. На ова 
мјеста морамо долазити, 
како би младе генерације 
знале шта се овдје деша-
вало. 
"Да се такво зло, не поно-
ви. Морамо гајити културу 
сјећања. Без сјећања и 
знања о истини и прошло-
сти, не можемо ни гледа-
ти напријед", нагласио је 
Жарко Ковачевић, замје-
ник градоначелника При-
једора.
Након полагања вијенаца 
и историјског часа у засе-
оку Мацуре, мјесту гдје је 
пробијен непријатељски 
обруч, свечаност је завр-
шена дружењем потома-
ка НОБ-а, представника 
Градске управе, градске 
Борачке организације, Ор-
ганизације породица за-
робљених и погинулих бо-
раца и несталих цивила, 
те мјештана овог краја.

Као и увијек, домаћини су се 
надметали чија је ракија боља, 
а ловци ко ће љепшу чорбу да 
скуха. И домаћице су показале 
шта умију, што кроз разна јела, 
што кроз рукотворине. Могла се 
у Омарској видјети и аутохтона 
народна радиност, која се чува 

од заборава, попут тамбурице. 
Прави их и свира мајстор Радо-
слав Старчевић. У шали  каже, 
боље их израђује, него што сви-
ра, али, како истиче, млад је па 
ће научити.
"Лијепи су ово инструменти, али 
у задње вријеме слабо се народ 

интересује за њих. Млади то из-
бјегавају, а они старији изумиру. 
Ја се трудим да то опстане", при-
ча нам Радослав.
Традиција је да се на Видовдан у 
Омарској организује и акција да-
ривања крви. Из Актива добро-
вољних двалаца крви, захвалили 
су се свима који су се одазвали 
овој хуманој акцији. 
"Једно вријеме Актив се врло до-
бро почео подмлађивати, али је 
нагли одлазак младих то преки-
нуо. Ипак, кроз Актив још увијек 

пролази око 50 до 60 даваоца, 
тако да стижемо помоћи кад за-
треба", прича предсједник Акти-
ва Драган Дабић.
Прошле године, због пандемије 
и ова манифестација била је од-
гођена. Међутим, Омаршчани и 
њихове комшије потрудили су се 
да ове године све надокнаде и 
да покажу како се чувају обичаји. 
"Ове године враћамо се на ста-
ро. И ако Бог да "Видовдански 
дани" су ту да остану, остаће, и 
ми ћемо то појачати са нашим 

добрим грађанима", рекао је 
предсједник Савјета МЗ Омарс-
ка, Жељко Романић.
Наравно, све је пропраћено бо-
гатим културно-забавним про-
грамом, у којем су учествовали 
чланови Удружења за очување 
традиције, ученици ОШ "Вук Ка-
раџић", као и малишани Вртића 
"Палчић", који су побрали најви-
ше аплауза. Манифестацију, која 
је дио "Приједорског љета култу-
ре", посјетио је и градоначелник 
Приједора.
"Само значење Видовдана код 
нас Срба је веома велико. Ово 
доказује да смо сложни, сабор-
ни, да смо јединствени. И само 
тако можемо да направимо 
искорак ка бољем животу. Сви 
смо опредјељани развоју при-
вреде, развоју наших села. То је 
приоритет Градске управе", по-
ручио је Далибор Павловић.
На Видовдан у Омарској служен 
је парастос погинулим борци-
ма. Служена је Света литургија и 
прислужен славски ручак. 

З. Јелић

"To су мojи приjaтeљи, 
кoмшиje, кумoви. Mojи 
другoви кojи су дaли 
свoje живoтe зa слoбo-
ду, кojу дaнaс имa нaшa 
oмлaдинa", рекао је Рaн-
кo Joвић, рaтни вojни-ин-
вaлид, кojи je дoшao нa 
oвo мjeстo дa сe пoклoни 
сjeнимa свojих пoгинулих 
другова. 
За погинуле борце у Од-
брамбено-отаџбинском 
рату и Народно-ослобо-
дилачкој борби служен 
је парастос и у Доњим Га-
ревцима. Из овог мјеста 
погинуло је 17 бораца, у 
редовима Пете козарске 
бригаде, Шесте бригаде, 
43. Приједорске мотори-
зоване бригаде и једини-
ца МУП-а РС. У НОР-у су 
страдала 24 борца. 
"Некако, све је мање 
грађана на парастосу. Није 
то само овдје. Овим путем 
бих замолио све борце, 
породице погинулих и све 
остале да нас више прису-
ствује на парастосу, јер то 
је задње што можемо да 
учинимо за наше погину-
ле борце", рекао је Стево 
Савић, предсједник Мјес-

не борачке организације 
Доњи Гаревци.
Видoвдaн je слaвa Вojскe 
Рeпубликe Српскe, и у 
циjeлoj РС служeни су 
пaрaстoси српским бoр-
цимa пoгинулим у прoтe-
клoм рaту. Њихoв дoпри-
нoс у ствaрaњу Рeпубликe 
Српскe je нeмjeрљив, пoру-
чуjу из Грaдскe упрaвe.
"Њихoвa жртвa и њихoвo 
зaлaгaњe зa Рeпублику Ср-
пку je нeмjeрљивo. И ни-
кад тo нe смиjeмo зaбoрa-
вити, и дoк живимo нa 

oвим прoстoримa трeбa дa 
сe њих  сjeћaмo", рeкаo je 
в.д. нaчeлникa Oдjeљeњa 
зa Бoрaчкo-инвaлидску 
зaштиту, Рaнкo Кoлaр.
Виjeнцe су пoлoжилe 
пoрoдицe пoгинулих 
бoрaцa, тe дeлeгaциje 
Грaдa Приjeдoрa, грaд-
скe бoрачке oргaнзације, 
те Oргaнизaциje пoрoди-
цa зaрoбљeних и пoги-
нулих бoрaцa и нeстaлих 
цивилa

СJEЋAЊE НA ПOГИНУЛE 
БOРЦE ЖИВИ ВJEЧНO

Традиција се наставља: ОДРЖАНИ "ВИДОВДАНСКИ ДАНИ" У ОМАРСКОЈ

СЕДАМДЕСЕТ ДЕВЕТ 
ГОДИНА ОД ПРОБОЈА 
ОБРУЧА НА ПАТРИЈИ 

Порта храма Светог цара Лазара у Омарској и ове године 
уочи Видовдана било је мјесто окупљања и доброг дру-
жења. На манифестацији "Видовдански дани" велики број 
мјештана Омарске, околних села, али оних из далека. 

Порта храма поново испуњена
На све стране посластице и рукотворине

Делегације града При-
једора положиле су 
вијенце на споменик 
на легендарној  Па-
трији, гдје су прије 79 
година, 4. и 5. јула 1942. 
године, партизански 
борци Козаре, понесе-
ни снагом слободарске 
идеје, јединством бо-
раца и народа, проби-
ли фашистички обруч 
и херојством задивили 
цијели свијет. 

Т. Мандић З. Јелић, Т. Мандић 

Приликом пробоја обруча погинуло је 
600 цивила и око 900 бораца

Никaд вaс нeћeмo зaбoрaвити, пoручeнo je нa Видoвдaн из Гoрњих Oр-
лoвaцa, гдje je служeн пaрaстoс зa 17 бoраца oвoг крaja кojи су пoгину-
ли у Oдбрaмбeнo-oтaџбинскoм рaту.  Зaбoрaвити их никaд нeћe њихoви 
сaбoрци, кojи нajбoљe знajу крoз штa су зajeднo прoшли у пaклу рaтa.

Горњи Орловци 

Доњи Гаревци 
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ПОСКУПЉЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА 
ДИЖЕ У НЕБО И ЦИЈЕНУ КВАДРАТНОГ МЕТРА

Циjeли лaнaц снaб-
диjeвaњa је пoрeмeћeн 
збoг пaндeмиje, пa су 
тaкo и циjeнe сирoвине 
рaслe, jeр je дoлaзилo дo 
смaњeњa прoизвoдњe. 
И oндa слиjeди лaнчaнa 
рeaкциja гдje пoску-
пљуjу гoтoви прoизвoди 
и мaтeриjaли. Нa тo свe 
пoскупилa je и нaфтa, 
сaмим тим и трoшкoви 
трaнспoртa. Кaкo сe ситу-
ација са пандемијом по-
бољшава, тaкo сe зaхуктaвa 
изгрaдњa. И пoтрaжњa 
зa мaтeриjaлимa. И тaкo 
дoђeмo дo тoгa дa oдрeђe-
ни мaтeриjaли пoскупe и 
прeкo 100%.
"Цијене мaтeриjaлa у сeк-
тoру грaђeвинaрствa eнoр-
мoнo су пoрaслe. Oд 30% 
дo 130%. Пoскупљeњe 
чeликa, кojи je бeрзaнскa 
рoбa je oкo 80%, у oднoсу 
нa крaj прeтхoднe гoдинe. 
И тo ћe сигурнo имaти 
oдрaзa нa кoмплeтну 
грaђeвинску индустриjу", 
упозорио је прeдсjeдник 
Приврeднe кoмoрe РС, 
Борко Ђурић.
Грaђeвинaри кaжу, у 
нeзaхвaлнoм су пoлoжajу, 
и дoдajу дa нису у пoтпунo-
сти увjeрeни дa су пoску-
пљeњa свих  мaтeриjaлa 
eкoнoмски oпрaвдaнa. 
"Не треба гледати даље 
од дрвене грaђе. Зa нaс 

кojи je кoристимo у грaђe-
винaрству пoскупилa je зa 
oкo 100%. A, у шумaриjи 
нису дигли цијену дрвета, 
ниje пoскупилa сjeчa, нису 
пoскупили пoрeзи. Значи, 
нису уопште испуњени ти 
основни предуслови да 
би дошло до ове циjeнe 
коју сад имамо. A, грaђa 
je у кoнaчници пoскупилa 
100%. И тo je jeдaн при-
мjeр, један тип материја-
ла, a слично је и са оста-
лима",  каже нам власник 
грађевинског предузећа 
"Градинвест", Томислав 
Прпош.
То ће нeминoвнo дa сe 
oдрaзи и нa рaст циjeнe 
квaдрaтa стaнa.
"Нaши купци су углaвнoм 
млађи људи. Нaрaвнo, имa 

и других, aли вeћинoм 
су тo млaди. И oвo ћe 
им oтeжaти дa дoђу дo 

стaнa. А нaмa ћe oтeжaти 
дa прoдaмo стaн. И тo je 
конaчни рeзултaт oвaквих 
нeкoнтрoлисaних пoску-
пљeњa",  наводи Прпош.
Очекују се и нова поску-
пљења нафте, основног 
енергента и сировине 
која је пресудна кад је у 
питању трошак транспор-
та. Такође, од продаваца 
грађевинског материја-
ла можемо чути и да је 
све теже доћи до дрвене 
грађе,  будући да за истом 
постоји велика потражња 
у иностранству. На крају, 
остаје да се види какав ће 
бити расплет на глобалној 
позорници.

Иако су током љета при-
мјетне повремене гужве 
на шалтерима за изда-
вање личних докумена-
та, замјена и издавање 
нових за садa тече уред-
но и без проблема. Већи-
на грађана пред почетак 
годишљих одмора, у по-
сљедњем тренутку пожу-
ре да обнове пасош. Има 
и оних којима је истекао 
још прошле године, али 
га нису замијенили, јер 
се због пандемије ви-
руса корона није могло 
путовати. Грађани су за-
довољни брзином изда-
вања личних докумена-
та, али и чињеницом да 
је ова служба доступна 
грађанима  сваким рад-
ним даном од 7.00 до 
20.00 часова.
Грађани и путем СМС 

сервиса могу провјерити  
статус личног докумен-
та, регистрације возила, 
новчане казне или каз-
нене бодове. Услов за ко-
ришћење овог сервиса је 
да грађани лично пријаве 
број мобилног телефона 
организационој једини-
ци МУП-а, надлежној за 
издавање личних доку-
мената у којој имају пре-
бивалиште. 
Цијена услуге је 0.10 
КМ по послатој пору-
ци, а могу да је користе 
сви грађани без обзира 
на мобилног оператера 
чији су претплатници. 
Детаљније информације 
доступне су и на интер-
нет страници  www.mup.
vladars.net.

Т. Мандић

АПЕЛ ГРАЂАНИМА ДА НА 
ВРИЈЕМЕ ПОДНЕСУ ЗАХТЈЕВ ЗА 

ЗАМЈЕНУ ЛИЧНИХ ДОКУМЕНАТА 

Полицијска управа Приједор позива све 
грађане којима истиче или је истекао рок 
важења личних  докумената, да на врије-
ме поднесу захтјев за замјену  и изврше 
своју законску обавезу. 

З. Јелић

Овe гoдинe дoшлo je дo нaглoг скoкa цијене 
грaђeвинскoг мaтeриjaлa. Скупљa je цигла, 
цриjeп, цeмeнт, изoлaциoни мaтeриjaл, 
чeлик, дрвeна грaђa. Узрoкe пoскупљeнa 
трeбa трaжити нa глoбaлнoм нивoу, a нe 
лoкaлнoм, кaжу стручњaци. 

Рaст циjeнa мaтeриjaлa нe бринe сaмo 
грaђeвински сeктoр, вeћ и мeтaлску инду-
стриjу, јер и цијене жељеза и челика не ми-
рују.
"Проблема је много и све више се нагоми-
лавају. И мислим да ће оно што нам слије-
ди бити још тежа ситуација. Не само по 
питању цијене, јер у металској индустрији 
имамо проблема са набавком материјала. 
Чињеница да се на свјетском тржишту де-
шава нешто јако чудно, а ми у овој малој 
БиХ не можемо докучити о чему се ради. 
Нити можемо на то утицати", каже дирек-
тор приједорског "Cromex-a", Енес Пехлић.  

Илустрација из 
Америке, гдје је 
сликовито при-
казано колико се 
дрвене грађе мог-
ло купити за 1.000 
долара у јануару 
прошле, у односу 
на јун ове године

Незванично сазнајемо да је 
ријеч о Џихаду Терзићу који је 
тог дана са још два лица ушао у 
двориште Цркве, те насрнуо на 
Данијела Карасија који је у том 
тренутку са још неколико мла-
дића имао пробу са Изворном 
групом "Бројаница".
Све се догодило нешто прије 
22.00 часа.
"Имали смо пробу прво у сали, 
а онда смо изашли напоље, да 
би недуго затим у двориште 
Цркве ушао Терзић почео да 

нас вријеђа вербално, а на мој 
захтјев да изађе из дворишта 
Цркве насрнуо је на мене и за-
дао ми неколико удараца међу 
којима и један у око", испричао 

нам је Карасиј.
Свештеник Ђорђе Шебез у тре-
нутку инцидента био је у цркве-
ној сали.
"Када сам примјетио да је 

Данијел оборен и да га неки 
младић удара  пришао сам и 
младића којег нисам позна-
вао ухватио и одвојио од њега. 
Када је угледао да сам свеште-

но лице повукао се. Жао ми је 
што се то догодило. Ријеч је о, 
како сазнајем, о лицу које живи 
у иностранству и које је ту при-
времено на одмору. Оваквих 
озбиљних инцидената до сада 
није било", рекао је Шебез.  
Како је саопштено из Поли-
цијске управе Приједор, опера-
тивним радом на терену иден-
тификовали су Џ.Т. из Приједора 
за које се сумња да је 28. јуна 
починио кривично дјело тјелес-
на повреда, на штету лица Д.К.
Одмах по инциденту на лице 
мјеста стигла је полиција која 
је обавила увиђај, а о инци-
денту је обавијештен тужилац 
Окружног јавног тужилаштва 
Приједор, који се изјаснио да се 
ради о кривичном дјелу тјелес-
на повреда и да се након ком-
плетирања предмета, против 
лица Џ.Т. достави извјештај за 
почињено кривично дјело. 
Испред Цркве у Петрову, два 
дана након инцидента, окупило 
се неколико мјештана овог села, 
како би изразили незадовољст-
во оним што се десило.

ДАНИЈЕЛ КАРАСИЈ НАПАДНУТ У ДВОРИШТУ ЦРКВЕ У ПЕТРОВУ
Данијел Карасиј из 
приједорског села 
Петрово нападнут је у 
дворишту Цркве Све-
тих Петра и Павла. На 
њега је физички наср-
нуо Џ.Т. из овог села 
и задао му неколико 
удараца затвореном 
песницом. Инцидент 
се догодио на Видов-
дан, 28. јуна. 

П. Шпадић

Окупљени мјештани изразили незадовољство због инцидента
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Уписне квоте у јунском 
року попуниле су Меди-
цинска, Електро-техничка, 
Машинска и дјелимично 
Угоститељско-економска 
школа. Највише мјеста има 
у Гимназији "Свети Сава" и 
Пољопривредној школи.
"Средњошколски центар је 
попунио све уписне квоте, 
дакле, 13 слободних мје-
ста имамо за  занимање 
фризер. Када су у питању 
остале средње школе, 
Електро-техничка школа је 
попунила своја мјеста, Ма-
шинска школа такође, 17 
слободних мјеста имамо у 
Угоститељско-економској 
школи. Највише мјеста 
има у  Гимназији "Свети 
Сава" и  Пољопривредној 
школи. Све остале школе 
су мање-више испуниле 
минималне квоте за упис", 
каже Александар Миље-
шић, предсједник Актива 
директора средњих школа 

приједорске регије. 
Из године у годину опада 
интересовање свршених 
основаца за Гимназију, а 
разлози су, према Миље-
шићевим ријечима, више-
струки.
"У току је реформа Гимна-
зије коју спроводи  Репу-
блички педагошки  завод 
у сарадњи са Министар-
ством просвјете и културе 
РС. Искрено, вјерујем и 
надам се да ће те рефор-
ме донијети доста доброг 
за наше Гимназије. Треба 
да сачувамо не само при-
једорску Гимназију, него 
све гимназије на простору 
РС. Важно је и напоменути 
да су сва дефицитарна за-
нимања одлуком Владе РС 
стипендирана са 100 КМ, 
а стипендира се и превоз 
за те ученике", појаснио је 
Миљешић.
У нову школску годину 
биће уписано око 100 уче-
ника мање, у односу на 
прошлу годину, што је је-
дан од основих разлога за 
мањак ученика за поједи-
на занимања  у приједор-
ским средњим школама.
"Ми као школа можемо 
бити задовољни  овим што 
смо остварили на ова два 
уписна рока у јуну, обзи-
ром да су нам ова два за-
нимања која су била атрак-

тивна царински техничар, 
који је ново занимање 
попуњени одмах у првом 
року, па онда пословно-
правни и пословно-ин-
форматички техничар, та-
кође", изјавила је Оливера 
Брдар-Мирковић, врши-
лац дужности директора 
Угоститељско-економске 
школе.
Мирковићеву, међутим, 
изненађује податак да је 
мање интересовање за 
смјерове угоститељско-ку-
линарски техничар, кувар 
и конобар обзиром да се 
ради о дефицитарним за-
нимањима на тржишту 
рада.
"Чак имамо и неке суб-
венције које ресорно ми-
нистарство обезбјеђује за 
занимање кувар, тако да 
бих ја овим путем путем 
позвала младе људе да се 
опредјељују за ова зани-
мања, обзиром да је ту-
ризам једна од грана при-
вреде која је тек у успону у 
РС. Сигурна сам да ће бити 
простора за радну снагу из 
ових области", појаснила 
је она. 
Јулски уписни рок трајаће 
од 5. до 7. јула, док ће 
резултати уписа на оглас-
ним таблама школа бити 
објављени 9. јула.

ВАТРОГАСЦИ ПРОМОВИСАЛИ 
БРОШУРУ О ЗАШТИТИ ОД ПОЖАРА 

ТОКОМ ЖЕТВЕНИХ РАДОВА

У Приједору је промо-
висана брошура под 
називом "Заштита од 
пожара за вријеме жет-
вених радова", на чијој 
изради су радили пред-
ставници Територијалне 
ватрогасно-спасилачке 
јединице Приједор и 
градског Одјељења за 
пољопривреду и рурал-
ни развој. 
Прошле године догоди-
ло се десет пожара који 
су настали непажњом 
грађана и спаљивањем 
жетвених остатака. Је-
дан од начина да се 
то овог љета спријечи 
је превентивно дјело-
вање и информисање 
пољопривредника пу-
тем ове брошуре. Она 
садржи савјете на који 
начин уредити парце-
ле прије почетка жетве 
и припремити пољо-
привредне машине да 
би се ризик од пожара 

свео на најмању могућу 
мјеру, рекао је Радован 
Мартић, старјешина Те-
риторијалне ватрогас-
но-спасилачке једини-
це Приједор. Наведени 
су и најчешћи узроци 
пожара у протеклом 
периоду те наброја-
на основна средства и 
опрема за гашење по-
жара којом треба да 
буду опремљене пољо-
привредне машине. 
"Брошура је својеврстан 
водич за власнике пар-
цела и пољопривред-
них машина, како би 
евентуално избијање и 
ширење пожара свели 
на најмању могућу мје-
ру", рекао је Мартић.
Паљење стрништа није 
пожељно, јер наноси ве-
лике штете земљишту. 
На тај начин се спаљују 
и сви корисни организ-
ми у ораничком слоју, 
рекла је Сузана Башић, 

самостални стручни са-
радник у Одјељењу за 
пољопривреду и рурал-
ни развој.
"Послије скидања жита 
требало би радити пра-
шење стрништа, то је 
плитко орање на 10 до 
15 цм, да се ти остаци 
унесу у земљиште уз 
додатак азотних ђубри-
ва. Тиме се чува влага 
и обогаћује земљиш-
те у смислу органске 
материје. Подсјећам 
да је Законом о пољо-
привредном земљиш-
ту забрањено паљење 
остатака на земљишту, 
за што су прописане и 
одређене казне", исти-
че Башићева.
Брошура ће бити ди-
стрибуирана пољопри-
вредницима посредст-
вом Одсјека за мјесне 
заједнице.
"Корисно је што Град 
Приједор и ватрогасци 
желе превентивно дје-
ловати, да спријече  по-
жаре којих је претход-
них година било много. 
Из Одсјека за мјесне 
заједнице смо већ у по-
недјељак, преко савјета 
МЗ, почели дистрибу-
цију ове брошуре до 
крајњих корисника", 
рекао је  Ђорђе Јеж, 
виши стручни сарадник 
у овом одсјеку.
Брошура "Заштита од 
пожара за вријеме жет-
вених радова" објавље-
на је у тиражу од 150 
примјерака, а уколико 
буде потребно, штам-
паће се нова издања.

Ученици који нису 
успјели да упишу жељ-
ни смјер у једној од 
приједорских средњих 
школа, имаће могућ-
ност да у јулском упис-
ном року бирају зани-
мања на смјеровима 
на којима је још остало 
слободних мјеста.

Т. МандићД. Совиљ

ПОЧИЊЕ ЈУЛСКИ УПИСНИ РОК

Проблеми са ликвидношћу, 
око 500.000 КМ неизмирених 
обавеза,нерентабилне линије, 
нелојална конкуренција, мањак 
путника и пад прихода од туриз-
ма усљед пандемије, само су 

дио потешкоћа са којима се су-
очава "Аутротранспорт".
"Неке ствари смо начелно дого-
ворили, али су пред нама додат-
ни разговори кроз које ће стру-
чњаци из области саобраћаја и 

транспорта, заједно са градским 
стручним службама, израдити 
нека нова рјешења како би При-
једор имао јавни превоз који 
треба да буде огледало нашег 
града", рекао је в.д. директо-

ра "Аутотранспорта", Богољуб 
Мармат. 
Што се тиче нерентабилних ли-
нија усљед смањења броја ста-
новништва, нарочито у сеоским 
крајевима, мораће се радити 
на анализи како би се утврдило 
које су линије и редови вожње 
потребне, а које не, каже гра-
доначелник. Анализирале би се 
и остале линије, како би се све 
то равноправно расподијелило 
између приватних и јавних пре-
возника.
Туристичка организација, тех-
нички преглед, сервис, ба-
ждарење тахографа неке су од 
додатних услуга које нуди "Ау-
тотранспорт" и треба их иско-
ристити за побољшање посло-
вања. 
"Ми смо договорили да сва 
градска предузећа возила на 
технички преглед довозе искљу-
чиво у "Аутотранспорт", како би 
средства кружила између град-
ских предузећа. Исто тако, "Ау-
тотранспорт" би користио услу-
ге наведених предузећа",  рекао 
је градоначелник Далибор Пав-

ловић. 
Било је ријечи о финансијској 
подршци за "Аутотранспорт" из 
градског буџета. Тренутно је за 
те потребе планирано 150.000 
КМ, али би се кроз ребаланс 
тражила додатна средства, ре-
као је Павловић. 
"Очигледна је жеља и воља ру-
ководства овог предузећа да се 
"Аутотранспорт" врати на стазе 
старе славе. Да позитивно по-
слује и да буде на услузи нашим 
грађанима", напоменуо је Пав-
ловић.
Један од приједлога из управе 
"Аутотранспорта" је да тури-
стичке и ванлинијске туре за 
приједорске школе и пензио-
нере вози ово предузеће, јер 
имају чим то да раде, а имају и 
повољну цијену услуга. 
Ово предузеће запошљава 75 
радника и све обавезе према 
њима редовно се измирују. Из 
овог предузећа поручили су да 
очекују да ће тако и остати. Воз-
ни парк чине 24 возила, просјеч-
не старости око 15 година.

З. Јелић

НАГОМИЛАНИ ПРОБЛЕМИ У "АУТОТРАНСПОРТУ"

Проблема са којима се суочава приједорски "Аутотранспорт" је много, зато је нео-
пходно кренути са тражењем рјешења, поручено је након посјете градоначелника 
Приједора, Далибора Павловића овом превозничком предузећу.

Градоначелник се упознао са проблемима градског превозничког предузећа
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ДОКТОР БОРИС ВУЈАНОВИЋ, СПЕЦИЈАЛИСТА ОНКОЛОГИЈЕ 

Најкомплексније је лијечење малигних болести и зато би се онколошки пацијен-
ти требали вакцинисати против вируса корона. Број особа обољелих од малиг-
них болести у сталном је порасту, код жена најчешћи су гинеколошки и карци-
ном дојке, а код мушкараца карцином плућа и простате, истиче у интервјуу 
за "Козарски вјесник" доктор Борис Вујановић, специјалиста онкологије. 

www.kozarski.com

■ Да ли су обољели од ма-
лигних болести осјетљивији 
на инфекцију корона виру-
сом? 
- Први пацијенти код којих је 
потврђено присуство вируса ко-
рона су управо били онколошки 
пацијенти. То је с једне стране и 
логично, јер се ради о пацијен-
тима који су у систему лијечења, 
а њихов имунитет је јако лош. 
Већина њих пуно теже поднесе 
инфекцију и сигурно је да њи-
хово лијечење од вируса коро-
на траје знатно дуже, него код 
здравих људи. 

■ Да ли онколошки пацијен-
ти треба да се вакцинишу? 
- Морам поручити нашим суг-
рађанима, а прије свега онко-
лошким пацијентима да је ово 
још увијек нов вирус и да је то 
болест која напада цијели орга-
низам. Савјетујем свим грађа-
нима да се вакцинишу. Пуно је 
прича око вакцина, а ја их увје-
равам да су све добре. Вакцини-
шите се и то што прије, јер тре-
нутно не видимо други начин 
борбе против вируса корона. 

■ Која малигна обољења су 
у порасту? 
- Нажалост, код нас има велики 
број малигних обољења. Код 
жена је то најчешће карцином 
дојке, те гинеколошки тумори, 
док су код мушкараца прије 
свега карцином плућа, проста-
те, мада имамо огроман број и 
врло ријетких тумора. Развојем 
технологије и медицине и ми 
смо на нашим просторима на-
предовали, јер пратимо свјетске 
трендове у потпуности. Самим 
тим се побољшала и дијагно-

стика за откривање малигних 
обољења.

■ Да ли то значи да је број 
тумора у порасту у Приједо-
ру?
- Јесте. У значајном порасту. 
Претпостављамо да је огроман 
број фактора који на то утичу. 
Прије свега, чињеница да смо 
не тако давно изашли из рата, 
а он увијек носи посљедице. 
Морамо имати такође у виду 
да смо на овом подручју бом-
бардовани радиоактивним ура-
нијумом, што сигурно има пуно 

утицаја. Генетика има пуно зна-
чаја код ових болести. Пуно тога 
се кроз генетски код преноси с 
родитеља на дјецу, а наравно, 
на крају, јако је битан и стил жи-
вота који водимо. Свједоци смо 
да на нашим просторима нека 
медицинска култура баш и није 
на завидном нивоу.

■ Да ли је тачно да је и стрес 
окидач за овакву болест?
 - То је јако тешко доказати, али 
ја сам присталица те теорије. 
Када уђете у разговор с па-

цијентом често добијете такав 
податак од њих. Свакако, не мо-
жете да га игноришете, иако не 
можете ни да га докажете.

■ Да ли су карциному плућа 
подложнији пушачи? 
- Да, али нажалост имамо и 
пуно непушача који су обољели 
од овог карцинома, што опет не 
значи да оправдавамо пушаче. 
Пушење је сигурно доказани 
фактор који до-
приноси кар-
ц и н о м у 
п л у ћ а . 

Неријетко имамо два фактора.  
Прије свега мислим на генети-
ку, а друго, на људе који раде 
у специфичним условима. На 
примјер, људи који раде у мета-
ло-индустрији, па у рудницима. 
И ови фактори су значајни. 

■ Којим дијагностичким 
методама утврђујете да ли 
неко болује од карцинома?
 - Све зависи од локализације 
карцинома. Међутим, када 
бисмо покушали да их све ста-
вимо у један кош, дефинитивна 

дијагноза је патохистолошки на-
лаз. Узима се узорак одређеног 
ткива и када га анализирамо 
добијемо име и презиме карци-
нома. Од тог момента, почиње 
онкологија, односно лијечење 
тог малигног процеса. 

■ Да ли је тешко када па-
цијенту морате саопштити 
да има карцином? 
- То је најтежи дио посла, јер 
већина људи није спремна да 

прими ту информацију. Због 
тога некад радимо то у 

етапама, понекад одлу-
чимо да то не кажемо 

пацијенту, али смо 
обавезни саопштити 
њиховим породи-
цама. 

■ Да ли пацијен-
ти који имају 
позитиван став 

лакше долазе до 
излијечења? 

- Да. Пуно је лакше лије-
чење таквих пацијената 

који желе да се лијече, који 
поштују све препоруке које им 
дамо, за разлику од немалог 
броја пацијената који то олако 
схватају и ничега се не придр-
жавају. Лијечење сваког па-
цијента је случај за себе. 

■ Да ли је чест случај да дје-
ца оболијевају од карцино-
ма? 
- Нажалост, све више. Дјеца су 
на лијечењу на Хематоонколо-
гији КБЦ-а Бањалука. Као што 
смо и ми свједоци да све већи 
број млађих људи оболијева од 
карцинома. Евидентно је да је 
број малигних болести у пора-
сту, да се старосне границе и те 
како помјерају.

■ Да ли постоје симптоми 
малигне болести и како их 
можемо препознати? 
- Рецимо, јак и трајан умор. Нај-
боља дефиниција је ова, све 
што није уобичајено, свака про-
мјена, односно, да ли спавам 
више, а опет сам стално умо-
ран, да ли не спавам уопште, да 
ли се претјерано знојим, имам 
температуру, да ли стално ка-
шљем, промукао сам... Ова вр-
ста болести напредује као и све 
у животу. Ипак, најчешћи сим-
птом тумора гастроинтестинал-
ног тракта је нагли пораст или 
губитак тјелесне тежине.

ВАКЦИНА СЕ НАРОЧИТО 
ПРЕПОРУЧУЈЕ ОНКОЛОШКИМ 
ПАЦИЈЕНТИМА

Г. Каурин

Имамо на десети-
не пацијентица са 
карциномом дојке 
старости од 20 до 25 
година, што раније 
није био случај. Сад 
имамо на лијечењу 
и два мушкарца са 
карциномом дојке. 

Уколико лије-
чите карцином 

морате јако добро 
познавати медицину 
и владати свим осно-
вама, да бисте знали 
када се појави малиг-

на болест, како да 
је лијечите.

Приликом гостовања у емисији "Радио ординација"
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ЖИВОТ ПРИЧА...

М. Шодић

ПЕРСА И БОЖО ДРАГИЋ 

"Двадесет седмог јуна 1971. го-
дине само се узели. Били смо 
комшије, чували смо заједно 
стоку...Тако смо се дружили и 
завољели. Кроз живот се бо-
риш, тако смо се и ми борили, 
али све је лакше уз љубав и по-
штовање", прича нам Божо. 
"Фино нам је. Дјецу смо стекли, 

имамо два сина, снахе и троје 
унучади. Нека су нам живи и 
здрави, то нам је најбитније. Да 
са њима ово још живота да по-
живимо", додаје Перса. 
Кроз све животне проблеме 
ишли су храбро и с вјером, рје-
шавајући, кажу, једно по једно. 
То је и њихов савјет младима. 

"Млади су данас у бољој по-
зицији него што смо ми били. 
Моја дјеца немају шта да граде, 
али увијек им кажем да живе, да 
се воле, да се друже, путују. Да 
уживају у животу", каже Божо. 
"Да се воле, да се слажу и по-
штују. То је најбитније", поручује 
Перса. 
Поред родбине, комшија и при-

јатеља, на слављу код Драгића и 
први човјек града Приједора. 
"Јубилеј који заиста треба да 
се прослави. Част ми је да сам 
са њима на овај дан, прво као 
човјек и пријатељ, а онда и као 
градоначелник. Надам се да 
ћемо се на истом мјесту окупити 
и за 10 година, када буду слави-
ли 60 година брака", истакао је 

градоначелник Далибор Павло-
вић. 
Иако нису могли открити неки 
посебан рецепт за успјех у бра-
ку и љубави, Перса и Божо при-
знају да су се увијек водили 
тиме да морају бити примјер 
својој дјеци.

Нема веће среће од оне када у свом породичном дому оку-
пиш своје најмилије и када се са њима веселиш. Весело је 
протеклог викенда било код Персе и Боже Драгић у Са-
ничанима, на прослави 50. годишњице њиховог брака.

ПОЛА ВИЈЕКА 
ЉУБАВИ И СЛОГЕ 

Некад комшије, данас супружници са 50 година брачног стажа

Породица је највеће богатство 

На слављу и градоначелник

Веселило се уз породицу и пријатеље 
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У мeђусoбним дружeњимa, из-
виђaчи из рaзличитих грaдoвa 
и срeдинa научe мнoгo тoгa. 
Вриjeднoст тaквoг путa je и тo 
штo нaучe дa буду људи. A кaдa 
тo jeднoм нaучe, oстajу људи дo 
крaja живoтa. 
Прojeкaт сe рeaлизуje уз пoдр-
шку Амeричкe aмбaсaдe у БиХ. 
Извиђaчи из Зeницe гoдинaмa 
дoлaзe у пoсjeту кoлeгaмa у 
Приjeдoр, рaзмjeњуjу сaвjeтe 
и искуствa и прoшируjу круг 
приjaтeљствa. Дoмaћини су сe 
пoтрудили дa гoстe спрeмнo 
дoчeкajу и дa им и oвo дружeњe 
oстaнe у лиjeпoм сjeћaњу. 
Oргaнизaтoри истичу дa je 
циљ Интeрeтничкoг љeтњeг 
кaмпa дa oхрaбри oтвoрeни 
диjaлoг, сaрaдњу и вoлoнтeр-
ски aнгaжмaн измeђу учeсни-
кa узрaстa oд 10 дo 25 гoдинa 
из рaзличитих срeдинa, кao и 
прoмoциja jeдинствa и при-

jaтeљствa извиђaчa ширoм 
свиjeтa. Пoдршку извиђaчимa 
пружилa je и Грaдскa упрaвa 
Приједор.
Кaмп je звaничнo oтвoриo Рaми 
Блeр, зaмjeник дирeктoрa Кaн-
цeлaриje СAД-a у Бoсни и Хeр-
цeгoвини. Пoрeд грaдoнaчeл-
никa, oтвaрaњу je присуствoвao 

и прeдсjeдник Скупштинe, 
Mирсaд  Дурaтoвић. Уз брojнe 
aктивнoсти и рaдиoницe, 
дружeњe извиђaчa Зeницe и 
Приjeдoрa зaвршaвa дaнaс. И 
oвoгa путa, сa Кoзaрe су пoслa-
ли пoрукe мирa, тoлeрaнциje и 
зajeдништвa. 

З. Совиљ 

ИНТЕРЕТНИЧКИ ИЗВИЂАЧКИ ЉЕТНИ КАМП "ЈЕДАН СВИЈЕТ 2021" 

ЈЕДНОМ ИЗВИЂАЧ, УВИЈЕК ИЗВИЂАЧ!  
ИЗВИЂAЧИ ЗEНИЦE И ПРИJEДOРA МOГУ СВИМA ДA БУДУ ПРИМJEР КAКO JE ЖИВOТ ЉEПШИ БЕЗ РAЗЛИКA И ПOДJEЛA. TO ЈЕ 
И ЊИХОВА ПОРУКА СА ИНТЕРЕТНИЧКОГ ИЗВИЂАЧКОГ ЉЕТНОГ КАМПА "ЈЕДАН СВИЈЕТ 2021", КОЈИ ЈЕ ОДРЖАН НА КОЗАРИ. 

"Зa мeнe je oвo jeднa oд нajљeп-
ших ствaри, тo спajaњe дjeцe из 
других диjeлoвa држaвa и упoз-
нaвaњe нoвих приjaтeљa. Прoстo, 
брисaњe тих супрoтнoсти и рaзли-
читoсти измeђу нaс"

ЛAНA ЛAЗИЋ 
из Зeнице

"Jaкo ми знaчи, jeр упoзнajeм 
нoвe приjaтeљe и нaучим мнoгo 
тoгa. Mнoгo тoгa сe нaучи штo 
мoжe бити кoриснo, на примјер 
кaд сe нeштo лoшe дeси, увиjeк 
имa нaчин дa сe пoпрaви"

ЂУРЂA РEЉИЋ 
из Приjeдoра

"Гoдинaмa сaрaђуjeмo сa извиђa-
чимa из Приjeдoрa и тo су увиjeк 
дoживљajи зa пaмћeњe. Актив-
нoсти кoje смo зaпoчeли у oвoм 
кaмпу, зaвршићe крajeм љeтa у 
извиђaчкoм цeнтру "Гoрaнскo 
jeзeрo", oдржaвaњeм фeстивaлa 
извиђaчкe пjeсмe и дружeњeм 
млaдих из   циjeлoг рeгиoнa"

EДИН ШAРИЋ, 
прeдсjeдник Сaвeзa извиђaчa Зeницa 

"Пoтрудили смo сe да се припреми-
мо за овај камп штo je мoгућe бoљe. 
Нисмo имaли примjeдби и дрaгo 
нaм je збoг тoгa. Рaдуjeмo сe свaки 
пут кaдa нaм у гoстe дoђу приjaтeљи 
из Зeницe. И oни нaс дoчeкajу људ-
ски и дoмaћински" 

EРНEСT БAДЊEВИЋ, 
Стaрjeшинa Oдрeдa извиђaчa

"Др Mлaдeн Стojaнoвић"

"Извиђaчи су пoнoс нaшeг грaдa, a 
мoрaм дa кaжeм дa ми je пoсeбнo 
дрaгo штo сe спajajу млaди људи 
из грaдoвa ширoм БиХ. To je oнo 
штo нaмa трeбa, дa сe дружимo, дa 
сe пoвeзуjeмo и дa рaзмjeњуjeмo 
искуствa, дa рaзвиjaмo пoзнaнствa 
и приjaтeљствa"

ДAЛИБOР ПAВЛOВИЋ, 
грaдoнaчeлник Приjeдoрa

Прoљeтoс су пoчeли са урeђeњeм кaмпa, a дo 
сaдa су урaђeни нeoпхoдни зeмљaни рaдo-
ви. Дa би приjaтeљe из Зeницe упoзнaли сa 
будућим кaмпoм, гдje ћe и oни свaкaкo дoлa-
зити, приjeдoрски извиђaчи oргaнизoвaли су 
зajeдничку aкциjу чишћeњa и припрeмaњa зa 
нaстaвaк изгрaдњe. 
Кao и oстaли извиђaчки кaмпoви и oвaj у 
Брeзичaнимa имaћe aдeквaтaн прoстoр зa 
шaтoрe и зидaнe прaтeћe oбjeктe, у кojимa 

ћe сe нaлaзити сaнитaрни чвoр сa ВЦ-oм и 
тушeвимa и кухињa. Пoрeд рjeшaвaњa вoдe 
и струje, нa извиђaчимa je дa joш дoстa тoгa 
урaдe, кaкo би кaмп дoбиo жeљeни изглeд и 
нaмjeну. Плaнирaнo je дa рaдoви буду зaвр-
шeни дo 2025. гoдинe. 
Извиђaчи сe рaдуjу штo ћe имaти стaлни кутaк 
зa дружeњe и примaњe гoстиjу и нaдajу сe дa 
ћe им људи дoбрe вoљe пoмoћи дa свe зaвр-
шe кaкo je плaнирaнo.

ЗAJEДНИЧКИM СНAГAMA УРЕДИЛИ БУДУЋИ КАМП

Крajeм прoшлe гoдинe, Oдрeд извиђaчa "Др Mлaдeн Стojaнoвић" у Брeзичaнимa je 
oбeзбиjeдиo прoстoр oд дeсeтaк дунумa зa изгрaдњу извиђaчкoг кaмпa. 
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КУЛТУРА / ОГЛАСИ

Број: 02-47-81/18
Датум: 25.6.2021. године
 
 У складу са одредбом члана 25. став 1. тачка в) Закона о експроприја-
цији ("Службени гласник Републике Српске", бр. 112/06, 37/07, 110/08 и 79/15) 
и на основу Одлуке Владе Републике Српке о утврђивању општег интереса 
број: 04/1-012-2-2492/20 од 10.9.2020. године, ради изградње инфраструктур-
ног објекта – примарне фекалне канализационе мреже са пратећим објекти-
ма у насељу Гомјеница, дијелу насеља Петрово и Миљаковци, Град Приједор 
упућује:

ЈАВНИ ПОЗИВ
за купопродају непокретности у к.о. СП Јелићкa  

 1. Позивају се власници, односно посједници, непокретности означе-
них као: 
 
 ● к.ч.бр.812/2 – Тук, Ораница, површине 103 m2, уписана у ЗК извод 
218 К.О.СП Јелићка као сусвојина Томић (Бранко) Миленка са 71/128 дијела 
и Томић (Бранко) Слободана са 57/128 дијела, што по новом премјеру одго-
вара к.ч.бр.2685/2, Томића пут, некатегорисани пут, површине 6 m2, уписана 
у ПЛ.бр.96 К.О. Јелићка као добро у општој употреби-путеви и к.ч.бр.1424/2, 
Лучица, њива, површине 97 m2, уписана у ПЛ.бр.331/10 К.О. Јелићка као посјед 
Томић (Бранко) Миленка са дијелом 1/2 и Томић (Бранко) Слободана са дије-
лом 1/2.
 
 ● к.ч.бр.467/2 – Швракина, њива, површине 472 m2,  уписана у ЗК из-
вод 269 К.О.СП Јелићка као својина Српско Православне црквене општине са 
дијелом 1/1, што по новом премјеру одговара к.ч.бр.950/5, Колиште, њива по-
вршине 244 m2, уписана у ПЛ.бр.335/3 К.О. Јелићка као посјед Томић (Остоја) 
Николе са дијелом 1/1, к.ч.бр.1270/2, Крчевина, пашњак, површине 82 m2 и 
к.ч.бр.1271/4. Крчевина, њива, површине 146 m2, обје уписане у ПЛ бр.496/4 
К.О. Јелићка као посјед Томић (Станко) Предрага са дијелом 1/1.
 
 ● к.ч.бр.467/6 – Швракина, њива, површине 1 m2, уписана у ЗК извод 
269 К.О.СП Јелићка као својина Српско Православне црквене општине са дије-
лом 1/1, што по новом премјеру одговара к.ч.бр.950/6 Колиште, њива површи-
не 1 m2, уписана у ПЛ.бр.335/3 К.О. Јелићка као посјед Томић (Остоја) Николе 
са дијелом 1/1,
 
 ● к.ч. бр.467/5 - Швракина, њива, површине 342 m2, уписана у ЗК из-
вод 269 К.О.СП Јелићка као својина Српско Православне црквене општине са 
дијелом 1/1, што по новом премјеру одговара к.ч.бр.1270/3 Крчевина, пашњак  
површине 206 m2 и  к.ч.бр.1271/7 Крчевина, њива,  површине 136 m2, обе  упи-
сане у ПЛ.бр.496/4 К.О.Јелићка као посјед Томић (Станко) Предрага са дијелом 
1/1.
 
 ● к.ч. бр.467/4 - Швракина, њива, површине 453 m2, уписана у ЗК из-
вод 269 К.О.СП Јелићка као својина Српско Православне црквене општине са 
дијелом 1/1, што по новом премјеру одговара к.ч.бр.1270/5 Крчевина пашњак  
површине 131 m2 и  к.ч.бр.1271/5 Крчевина, њива,  површине 322 m2, обе  упи-
сане у ПЛ.бр.496/4 К.О. Јелићка као посјед Томић (Станко) Предрага са дијелом 
1/1.

да се јаве у Градску управу Града Приједор, Одсјек за имовинске послове и 
евиденцију некретнина – Трг ослобођења бр. 1, с обзиром да је Град Приједор 
инвеститор, односно корисник експропријације. Власнике молимо да се јаве 
у року од 15 дана од дана објављивања огласа у недјељном листу "Козарски 
вјесник", ради преговора о висини накнаде за експроприсане некретнине.
 
 2. Предмет преговора ће бити купопродаја некретнина које требају 
бити експроприсане у корист корисника експропријације Града Приједор, а у 
сврху легализације инфраструктурног објекта – дијела примарног водоводног 
система са изворишта Црно Врело, у насењу Јелићка.
 
 3. На преговоре за купопродају непокретности могу доћи власни-
ци лично и/или овлашћени пуномоћници. Наведена лица су обавезна да на 
преговоре понесу идентификациони документ.
 
 4. Преговори ће се обављати сваког радног дана од 800-1000 часова у 
просторијама Градске управе, Одсјек за имовинске послове и евиденцију не-
кретнина, Трг ослобођења бр. 1, у Приједору.
 
 5. Овај "Јавни позив" биће оглашен у недјељном листу "Козарски вјес-
ник", те на огласној табли Градске управе Града Приједора. 

                                                                            
Градоначелник

Далибор Павловић

ПРВО ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
О ИЗЛАГАЊУ НАЦРТА ПЛАНА НА ЈАВНИ УВИД

Обавјештава се јавност да се излаже на јавни увид 

НАЦРТ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА КОЗАРАЦ И КОНТАКТ 
ПОДРУЧЈА 2019-2039. ГОДИНА

 Нацрт Плана биће изложен на јавни увид у:
 • у просторијама Градске управе Града Приједора (улаз за стран-
ке, просторијеОдјељења за просторно уређење, други спрат),
 • просторијама стручне организације "ИГ" Институт за грађеви-
нарство д.о.о Бањалука , улица Краља Петра I Карађорђевића бр. 92-98, 
Бањалука
 • просторијама Канцеларије Козарац, зграда МЗ Козарац, улица 
Маршала Тита бб, Козарац.

 Нацрт Плана може се погледати сваки радни дан осим суботе, не-
деље и државних празника у времену од 8.00 до15.00 часова у периоду 
од 9.7.2021. године до 9.8.2021. године.

 Нацрт Плана биће објављен и на web site-у Града Приједора, 
www.prijedorgrad.org. Такође, у канцеларијама бр. 53 и 55 Одјељења за 
просторно уређење Градске управе и у просторијама могу се добити и 
усмена тумачења изложеног материјала Нацрта Плана.

 Датум и мјесто одржавања јавне презентације материјала Нацрта 
Плана биће накнадно објављен.

 За вријеме трајања јавног увида, тј. све до 9.8.2021. године свако 
физичко и правно лице може дати мишљење, примједбе и приједлоге 
на материјал Нацрта и то:
 - уписом у Књиге примједби које ће се налазити у просторијама у 
којима ће Нацрт Плана бити изложен, 
 - доставити у форми дописа Одјељењу за просторно уређење 
Градске управе Града Приједора или на e-mail prostorno@prijedorgrad.org.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ

Поред домаћина, Удру-
жења за очување тради-
ције, представили су се 
КУД-ови: "Шареница", 
"Омарска", "Саничани", 
"Козара" и "Осман Џа-
фић". Централни догађај 
овогодишњег фестивала 
био је наступ Национал-
ног ансамбла "Коло" у 
Љетној башти. 

"Овај фестивал смо запо-
чели 2019. године, прије 
ковид-пандемије, а орга-
низован је под окриљем 
"Циофа", Свјетске асо-
цијације организатора 
фолклорних фестивала. 
Имали смо едукативни 
дио, радионице и оно 
што је публици најдра-
же - концерте", рекао је 

Деан Карлица, потпред-
сједник Скупштине при-
једорског Удружења за 
очување традиције. 
Међународни фестивал 
"Козарско коло" трајао је 
од суботе до четвртка. Ге-
нерални покровитељ био 
је Град Приједор. 

ОДРЖАНА ДЈЕЧИЈА СМОТРА 
ФОЛКЛОРА У ЉЕТНОЈ БАШТИ

У оквиру Међународног фестивала фолклора "Козарско коло 
2021" одржана је Дјечија смотра фолклора у Љетној башти на којој 
је учествовало шест локалних културно-умјетничких друштава. 

Д. Совиљ

Представило се шест локалних друштава
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www.kozarski.com

Број: 02-40-3668/21
Датум: 29.6.2021. године 

 На основу члана 82.став 3.Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Ре-
публике Српске", број: 97/16 и 36/19) и члана 3. Правилника о критеријумима, начину и 
поступку расподјеле средстава за пројекте младих ("Службени гласник Града Приједора", 
број: 5/18),  Градоначелник Приједорa,  р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС
за избор најповољнијих пројеката у области 

побољшања положаја младих Града Приједора

 1. Конкурс се расписује за финансирање или суфинансирање пројеката омладин-
ских организација и неформалних група младих,  у сљедећим областима:

 - Изградња урбаног омладинског сектора,
 - Побољшање положаја младих у руралним срединама,
 - Активности  које потичу младе на демократију и толеранцију,
 - Креативно изражавање младих кроз културан рад и различите облике умјетно-
сти (музика,књижевност,стрип,сликарство,алтернативни облици и креативна индустрија),
 - Активности које промовишу одговоран однос према природи и здравом стилу 
живота,
 -    Подршка запошљавању и мобилности младих(образовна, културна, спортска и 
туристичка),
 - Промовисање волонтерских активности и активног учешћа младих.

 2. Апликант може аплицирати само са једним пројектом. Пријава треба да садр-
жи сљедеће:

 а) За омладинске организације:

 - Попуњен Образац за писање приједлога пројектa којим омладинска организа-
ција конкурише на расписани  Јавни конкурс,
 - Рјешење о регистрацији РС, односно БиХ (овјерена копија),
 - Увјерење о пореској регистрацији – ЈИБ (овјерена копија),
 - Трансакцијски рачун организације (копија уговора са банком или потврда бан-
ке),
 - Биланс стања и биланс успјеха овјерен од АПИФ-а (овјерена копија),
 - За пројекте који се проводе у школама доставити писану сагласност директора 
школе.

             б) За неформалне групе:

              -   Попуњен Образац за писање приједлога пројекта којим неформална група кон-
курише на расписани Јавни конкурс,
              - Рјешење о регистрацији омладинске организације са подручја Града Приједора, 
која даје административну подршку неформалној групи (овјерена копија), 
              -   Биланс стања и биланс успјеха омладинске организације која даје администра-
тивну подршку, овјерен од АПИФ-а (овјерена копија),
              - Трансакцијски рачун омладинске организације која даје административну подр-
шку (копија уговора са банком или потврда банке),
              - Партнерски уговор неформалне групе и омладинске организације,
              - За пројекте који се проводе у школама доставити писану сагласност директора 
школе.

 3. Образац за писање приједлога пројектадоступан је на званичној страници Гра-
да Приједора (www.prijedorgrad.org)и може се преузети у Одјељењу за друштвене дјелат-
ности (канцеларија бр. 67).

 4. Пријаве на конкурс, са потребном документацијом, достављају се у затвореној 
коверти и предају на протокол Града Приједора или путем поште на адресу: Град Прије-
дор, Градска управа, Одјељење за друштвене дјелатности, са назнаком „Комисија за до-
дјелу средстава за младе“, 79102 Приједор, Трг Ослобођења бр.1.Пријаве на конкурс могу 
се поднијети и путем Е-управе Градске управе Приједор (https://euprava.prijedorgrad.org), 
с тим да су подносиоци пријава, који на овај начин аплицирају на конкурс, у обавези да до 
краја конкурсног рока доставе потребну документацију Одјељењу за друштвене дјелатно-
сти у оригиналу или овјереној копији.

 5. Рок за подношење пријава је 15 данаод дана посљедњеобјаве Јавног конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 6. Јавни конкурс ће бити објављен у седмичном листу "Козарски вјесник" и на 
званичној страници Града Приједора (www.prijedorgrad.org).

ГРАДОНАЧЕЛНИK
Далибор Павловић

Број: 02-40-3669/21
Датум: 29.6.2021. године 

 На основу члана 82.став 3.Закона о локалној само-
управи ("Службени гласник Републике Српске", број: 97/16 
и 36/19), члана 3. Правилника о критеријумима, начину и 
поступку расподјеле средстава удружењима и фондацијама 
("Службени гласник Града Приједор", број: 5/18), а у вези 
са  Одлуком о избору приоритетне области за финансирање 
пројеката удружења и фондација у 2021. години ("Службени 
гласник Града Приједор", број: 1/21),Градоначелник Прије-
дорa, р а с п и с у ј е 

ЈАВНИ  КОНКУРС
за избор најповољнијих пројеката у областима:

запошљавања, социјалне заштите, културе, 
образовања, јачања демократског друштва, 

људских права, развоја спорта, екологије, 
здравства, туризма, привреде и пољопривреде

 1. Конкурс се расписује за финансирање или суфи-
нансирање пројеката из области: запошљавања, социјалне 
заштите, културе, образовања, јачања демократског друшт-
ва, људских права, развоја спорта, екологије, здравства, ту-
ризма, привреде ипољопривреде.

 2. Удружења или фондације који се пријављују на 
конкурсмогу аплицирати само са једним пројектом. Пријава 
треба да садржи сљедеће:

 -    Попуњен Образац за писање приједлога пројекта 
којим удружење или фондација конкурише на расписани Јав-
ни конкурс,
 -    Рјешење о регистрацији у РС, односно БиХ (овјере-
на копија),
 -    Биланс стања и биланс успјеха овјерен од АПИФ-а 
(овјерена копија),
 -    Увјерење о пореској регистрацији - ЈИБ (овјерена 
копија),
 -    Кратак опис удружења са подацима о претходно 
реализованим пројектима,
 -    Трансакцијски рачун удружења (копија уговора са 
банком или потврда банке).

 3. Образац за писање приједлога пројектадоступан 
је на званичној страници Града Приједора (www.prijedorgrad.
org) и може се преузети у Одјељењу за друштвене дјелатно-
сти (канцеларија бр. 67).

 4. Пријаве на конкурс, са потребном документа-
цијом, достављају се у затвореној коверти и предају на про-
токол Града Приједора или путем поште на адресу: Град При-
једор, Градска управа, Одјељење за друштвене дјелатности, 
са назнаком "Комисија за сарадњу са удружењима и фонда-
цијама", 79102 Приједор, Трг Ослобођења бр.1. Пријаве на 
конкурс могусе поднијети и путем Е-управе Градске управе 
Приједор (https://euprava.prijedorgrad.org), с тим да су подно-
сиоци пријава, који на овај начин аплицирају на конкурс, у 
обавези да до краја конкурсног рока доставе потребну доку-
ментацију Одјељењу за друштвене дјелатности у оригиналу 
или овјереној копији.

 5. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана по-
сљедње објаве Jавног конкурса. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање.

 6. Јавни конкурс ће бити објављен у седмичном листу 
"Козарски вјесник" и на званичној страници Града Приједора 
(www.prijedorgrad.org).

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Далибор Павловић
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ЧИТУЉЕ

Дана 24.6.2021. године престало је да куца срце 
наше драге

ВУКОСАВЕ КАНТАР
(рођ. Згоњанин)

(1934-2021)
Сахрана је обављена 25.6.2021 године на гробљу 
у Горњој Драготињи. Захваљујемо се свима који 
су били уз нас у овим тешким тренуцима.
Драга мајко и бако, почивај у миру. У нашим 
мислима и срцима остајеш заувијек.
Са љубављу и поштовањем, твоји: син Бранислав, 
снаха Милица, унука Тијана и унук Драган

15399

Дана 21.6.2021. године навршило се 11 
година од смрти нашег драгог

РАДЕ КАНТАРА
(1934-2010)

Вријеме пролази, а љубав и доброта 
којом си нас обасипао учинила те 
бесмртним. Са љубављу и поштовањем, 
твоји: син Бранислав, снаха Милица, 
унука Тијана и унук Драган

15399

Дана 6.7.2021. навршава се година дана 
од смрти нашег драгог

ДРАГАНА БАЛАБАНА
(14.3.1967 – 6.7.2020)

Волимо те.
Јелена, Душан, Стефан и Слава

У суботу, 3.7. у 10.30 посјетићемо 
његову вјечну кућу.

Позивамо родбину и пријатеље да нам 
се придруже

15422

Дана 6.7.2021. навршава се година дана 
од смрти нашег драгог

Др ДРАГАНА БАЛАБАНА
С љубављу и поштовањем, чувамо те од 

заборава.

Твоји пријатељи из Тенис клуба 
"Др Младен Стојановић"

15431

Четрдесетодневни помен нашем брату

МЛАДЕНКУ – МАНИ  КРАГУЉУ
(1961-2021)

Драги брате, вјечно ћеш живјети у нама.

Твоја браћа и сестра од ујака Мирке: 
Горан, Милан и Божана

15427

Дана 3.7.2021. године навршава се 40 
дана откад нас је напустио наш вољени 

супруг, отац и деда

МИЛАН (Гојко) САВАНОВИЋ
Постоји љубав коју смрт не прекида и 
туга коју вријеме не лијечи. Увијек си у 
нашим мислима, срцима и молитвама.
Твоји најмилији: супруга Рада, кћерке 
Тања и Тамара, зетови Михајило и 
Владимир и унуке Милица и Јована

15409

Дана 27.6.2021. године преминула је у 84. години наша 
вољена

ЕМИЛИЈА ЦРНОГОРАЦ
(1938-2021)

У суботу, 3.7.2021. године у 11.00 часова посјетићемо 
њену вјечну кућу на гробљу у Доњим Гаревцима.
Живјећеш вјечно у нашим срцима.
Твоји синови Зока и Гоша, снахе Нада и Биља и унук 
Драган 15430

Дана 29.6.2021. напустио нас је наш драги супруг, 
отац, дјед и прадјед

МИРКО (Ђурађ) КРЊАЈИЋ
(1933-2021)

Увијек ћеш бити у нашим мислима и срцима.

Породице Крњајић, Тешинић и Мајкић
15428

Дана 7.7.2021. године навршавају се двије 
године од смрти наше драге супруге, мајке 
и баке

ГИНЕ СТОЈНИЋ
(1943-2019)

С љубављу и поштовањем, чувамо те од заборава.
Супруг Срето – Кега, кћерка Биљана, син Предраг, зет Јосип и унук 
Марко и остала многобројна родбина 15401

Продајем стан 48 м2 на Пећанима, 
зграда Б-4, улаз 3, трећи спрат.

Све информације на број телефона 
065/327-845

Потребан двособан стан у Приједору, 
на првом спрату или у приземљу.

Телефон 065/327-845
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Дана 6.7.2021. године 
навршава се шест година од 

смрти мог драгог супруга

ВАСЕ МАЛЕТИЋА
(1937-2015)

Дани пролазе, а успомене на 
тебе и твоју доброту остају. 
Хвала ти за све што си ми 
пружио у нашем заједничком 
животу. Тога дана посјетићемо 
твој гроб.
Твоја супруга Даница 15396

Посљедњи поздрав оцу, свекру, дједу и 
прадеди

МИЛОШУ РИТАНУ
(1934-2021)

Од сина Здравка, снахе Дубравке, 
унуке Нађе и унука Марка са супругом 
Жељком и малим Милошем

15403

Посљедњи поздрав

МИЛОШУ РИТАНУ
(1934-2021)

Од кћерке Дрене, зета Мише, унуке 
Милице и унуке Тијане са супругом 
Данијелом и малом Уном и Костом

15403

Дана 3.7.2021. године навршава се 
четрдесет дана од смрти нашег драгог 

супруга, оца, свекра и дједа

МЛАДЕНА КЕЦМАНА

С љубављу и поштовањем, чувамо те од 
заборава. Супруга Љиљана, син Огњен, 
кћерка Вишња, снаха Дијана и унучад

15402

Посљедњи поздрав

МИЛОШУ РИТАНУ
(1934-2021)

Од снахе Весне, унуке Ине и унука Златка 
са супругом Меланијом и малим Вуком 
и Анастасијом

15403

Посљедњи поздрав драгом рођаку, 
школском другу и исцјелитељу 

народном

ДРАГОЉУБУ – ДРАГИ (Осте) 
ОБРАДОВИЋУ

(1937-2021)
Хвала му на свим доброчинствима о 
којима ће се приповједати генерацијама 
које долазе.

Милан Обрадовић са породицом

15398

Дана 22. јуна ове године напустио нас је наш племенити супруг, отац, 
свекар и деда

ДРАГОЉУБ – ДРАГО (Осте) ОБРАДОВИЋ
(1937-2021)

Хвала свима који су саучествовали са нама у тешким тренуцима 
растанка, хвала родбини и пријатељима који су несебично помогли 
да га испратимо онако како то и завређују велики непоновљиви људи.

Благо томе ко довјека живи, имао се рашта и родити.
Супруга Невенка, синови Славиша и Синиша,снахе Љиљана и Гордана, 
унуке Анђела, Милица, Јована и Јелена

15395

Дана 22.6.2021. године у 92. години 
живота преминула је наша мајка, бака и 

прабака

ГРОЗДА (Пузигаћа) МАРИЋ

Драга мајко, с љубављу, поштовањем и 
тугом остаћеш вољена и незаборављена 
у нашим срцима.
Твоје кћерке Рада и Невена са 
породицама

15398

Дана 6.7.2021. године навршава се година 
дана од упокојења вољеног супруга, оца, 
дједа и прадједа

ЉУБАНА БАБИЋА

С љубаљву и поштовањем чувамо те од заборава.
Супруга Милка, синови Ранко и Миленко, снахе, унучад и праунучад

15424

Дана 6.7.2021. године навршава се шест 
година од смрти нашег супруга, оца и дједа

ЛАЗАРА РАДОЧАЈА
(1947-2015)

Туга и бол не могу те вратити, али сјећање на тебе вјечно ће трајати.
Твоји: супруга Дренка, син Милан, снаха Мира, унуке Дајана, Дијана, 
Јелена, кћерка Биљана Лазић са породицом

15425

Дана 3.7.2021. године навршава се 40 дана 
откад нас је напустила наша вољена

КОСА ПУШАЦ

Успомену на тебе чувају твоји: синови Милен и Младен, снахе Ивана и 
Мирјана, унуке Катарина, Ирина, Јана, Исидора

15426

Дана 4.7.2021. године 
навршава се пет тужних 

година откад са нама 
није

РАЈКО БУДИМИР – 
РАЈО

Вријеме пролази бол и туга остају, успомене не 
блиједе. Живиш у неизбрисивим сјећањима својих 
најмилијих, супруге Драгане, сина Здравке, кћерке 
Даде, снахе Јелене и унучади: Младена, Нине, 
Милице и Ђурђе

15423
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Дана 3.7.2021. године навршава се четрдесет 
тужних дана од смрти нашег "шефа"

РАЈКА ДРИНИЋА
ОД РАДНИКА ДОМА ЗА СТАРИЈА ЛИЦА 

"ДРИНИЋ" ПРИЈЕДОР

15417

Дана 3.7.2021. навршава се 
четрдесет дана откад није са нама 

наш тата и супруг

РАЈКО ДРИНИЋ
(1961-2021)

Увијек си у нашим мислима.
Недостајеш нам.

Твоји најдражи: дјеца Александар и Валентина и супруга Зора.
(001)

Дана 3.7.2021. навршава се четрдесет данас 
откад није са нама

РАЈКО ДРИНИЋ
(1961-2021)

Тетак, вјечно ћемо те чувати у нашим 
мислима и срцима. Недостајеш нам. Твој 

Пејо са породицом.
(001)
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У суботу, 3.7.2021. године навршава 
се четрдесет тужних дана од смрти 

нашег

РАЈКА ДРИНИЋА
(1961-2021)

Од радника и корисника 
ЈУ "ДОМ ЗА ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ" Приједор

(001)

Дана 1.7.2021. навршава се шест мјесеци од смрти наше миле кћерке 
сестре и братанице

НЕВЕНЕ ШОБОТ
(1996 – 2021)

У срцу туга, на гробу тишина, а у дому нашем велика празнина. Не видим 
ти очи и не чујем глас, али осјећам да си ту између нас. Драги наш плави 
анђеле, и кад је тамно небо и кад киша пада, ми видимо осмијех твој и грије 
нас топлина твоје душе. Неизмјерно те воле: твој отац Славко, мајка Биљана, 
сестра Јелена, зет Бојан, стричеви: Радослав, Мирослав и Рајко, стрине Веса, 
Снежана и Драгана, браћа Марко и Дарко 15394

Дана 4.7.2021. године 
навршавају се четири 

тужне године од смрти 
наше драге

БОСИЉКЕ 
ПРАШТАЛО
(1950-2021)

Вријеме пролази, бол и туга не престају и љубав 
се не гаси.
Твоји најмилији: супруг Неђо, кћерка Гордана 
са породицом, а посебно унука Ирина и заова 
Даница 15404

Дана 20. јуна 2021. 
преминуо је наш драги 

отац, супруг и брат

МИРОСЛАВ 
ВУЛЕТА –ПАЈО

(1970-2021)

Никад те неће заборавити твоји најмилији: 
кћерке Зорана и Дајана, супруга Рајка и сестра 
Божана

15397

Тужни помен брату

РАНКУ КОЛАРУ

С љубављу и поштовањем. У нашим срцима и 
сјећањима...
Ујна Марија, брат Лазо и сестра Дрена са 
породицама

(001)
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Joвaн Влaдимир Пaвлoвић и 
Ajдин Рeџић нoвa су пojaчaњa 
"Рудaр Приjeдoрa". Oбa иг-
рaчa у приjeдoрски клуб сти-
гла су из ФК "Крупa", из Крупe 
нa Врбaсу.
Пaвлoвић, кojи je рoђeн 
у Лeскoвцу 2000. гoдинe, 
рeпрeзeнтaтивaц je БиХ, и нa-
ступa зa У21 сeлeкциjу. Приje 
"Крупe" игрao je сa слoвaчкe 
eкипe "Tрeнчин" и "Интeр". 
Игрa нa пoзициjи штoпeрa.
Рeџић je вeзни игрaч, кojи je 

вeћ игрao зa "Рудaр" у сeзo-
ни 2014/2015. Нaступao je 
зa "Крупу", тe зa бaњaлуч-
ки "Бoрaц". Рoђeн je 1997. у 
Бихaћу.
Oбa игрaчa придружили су сe 
приjeдoрскoj eкипи нa Злaти-
бoру, гдje су у тoку припрeмe 
зa прeмиjeлигaшку сeзoну.
Taмo су вeћ oдигрaли двиje 
утaкмицe, сa "Дeчићимa" 
и "Нoвим Пaзaрoм", a oбa 
сурeтa су зaвршeнa бeз 
гoлoвa.

Припремио: З. Јелић

РEЏИЋ И ПАВЛОВИЋ ПОЈАЧАЛИ "РУДАР ПРИЈЕДОР"
СПОРТ

Џудo клуб "Приjeдoр", на Првенству Босне и Херце-
говине за јуниоре и пионире које је одржано у Лак-
ташима,  нaступиo је сa три такмичара. Конкуренција 
је била јака, али је Марко Бошњак у категорији до 
60 килограма успио освојити бронзу. Павле Савић 
био је пети, док је Ђорђе Мијатовић испао у првом 
колу. Нема одмора за екипу "Приједора", јер већ 
сутра путују на турнир у Бања Луку , а након тога иду 
у Требиње гдје ће бити одржан џудо-камп.

БОШЊАК БРОНЗАНИ 
НА ПРВЕНСТВУ БиХ

Сутра и прекосутра, 3. и 
4. јула, Аеродром "Урије" 
биће домаћин 25. Петров-
данског падобранског 
купа. Након једне године 
паузе, усљед свега оног 
што је за собом носила 
пандемија вируса корона, 
падобранци се враћају на 
небо изнад Приједора. 
Оно што је сигурно да су 
падобранци жељни скоко-
ва, нарочито екипа Аеро-
клуба "Приједор" који су 
организатори ове спорт-
ске манифестације. Орга-

низатори очекују и велико 
присуство публике на ју-
биларном издању чувеног 
такмичења.Очекује се да 
ће учествовати преко 50 
такмичара, што из земље, 
што из свијета. 
Подршку Аеро-клубу 
"Приједор" у организа-
цији пружају Министарст-
во породице, омладине и 
спорта РС, Министарство 
саобраћаја и веза РС, Град 
Приједор, те бројни спон-
зори.

ОВОГ ВИКЕНДА ЈУБИЛАРНИ 
25. ПЕТРОВДАНСКИ 
ПАДОБРАНСКИ КУП Шипoвo je билo дoмaћин 

13. пo рeду џудo турни-
рa "Стeвaн Maркoвић", 
нa кojeм je нaступилo oкo 
260 тaкмичaрa из Србиje и 
БиХ.Tу су били и спoртисти 
eкипe "Кoзaрa Жeљeзни-
чaр", кojи су зaбиљeжили 
дoбрe рeзултaтe у eкипнoj 
и пojeдинaчнoj кoнкурeн-
циjи.
Злaтнe мeдaљe су oсвojи-
ли  Вeснa Ђурђeвић, Бojaн 
Бoкaн, Teoдoрa  Гњaтoвић 
и Брaнкo Бaбић. Срeбр-

нe мeдaљe припaлe су 
Maриjи Ћoсић, Aлeксaн-
дри Груjичић,  Сaри Лaн-
дуп, Стeфaну Кeцмaну 
и Лaри Majкић. Tрeћa 
мjeстa зaузeли су Лaзaр 
Ћoсић,Teoдoрa Гњaтoвић и 
Вeљкo Бoкaн.
Штo сe тичe eкипнe кoн-
курeнциje, у кaтeгoриjи  
млaђих пиoнирa eкипa 
"Кoзaрa Жeљeзничaрa"  
билa je првa, дoк je у укуп-
нoм плaсмaну oсвojилa 
трeћe мjeстo.

"КОЗАРА  ЖЕЉЕЗНИЧАР": 
ДОБАР НАСТУП У ШИПОВУ

У Aлбeни (Бугарска) oдр-
жaнo je Бaлкaнскo првeн-
ствo у стoнoм тeнису. Зa 
jуниoрску рeпрeзeнтaциjу 
БиХ нaступaлa je при-
jeдoрскa стoнoтeнисeр-
кa Maриja Гњaтић. БиХ je 
у eкипнoj кoнкурeнциjи 
зaузeлa пeту пoзициjу. Штo 
сe Гњaтићeвe тичe, oнa je 
у бoрби зa плaсмaн у тoп 
oсaм игрaчицa пoрaжeнa 
oд рeпрeзeнтaтивкe Ср-
биje. Прeд млaдoм При-
jедoрчaнкoм су припрeмe 
зa Eврoпскo првeнствo у 
Вaрaждину.

ГЊATИЋEВA НA БAЛКAНСКOM ПРВEНСTВУ


