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ЗАПОШЉАВАЊЕ ДЈЕЦЕ ПОГИНУЛИХ БОРАЦА 
ЈЕДАН ОД ПРИОРИТЕТА ПРИЈЕДОРСКЕ ВЛАСТИ

"ТРКА ИЗ БЛОКА" ЗА УГРОЖЕНЕ ПОРОДИЦЕ

У КОСТАЈНИЦУ СТИГЛО 50.000 КМ 
ПОМОЋИ ИЗ НОВОГ САДА

ДРАГИЦА РАДОВИЋ, 
омбудсман за дјецу Републике Српске 

ДЈЕЦА 
МОРАЈУ 
ЗНАТИ 
КОЈА СУ 
ЊИХОВА 
ПРАВА

ПРИJEДOРЧAНИ 
ПOБJEДНИЦИ 25. 
ПETРOВДAНСКOГ 

ПAДOБРAНСКOГ КУПA

Више од стoтину тркaчa и бициклистa учествовало је у трци изa 
кoje стojи Хуманитарна оргaнизaциja "Срби зa Србe"
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Незапосленост је један од го-
рућих проблема дјеце погину-
лих бораца. У организацијама 
које представљају ову попула-
цију вјерују да ће градска власт 
ријешити ово питање. То је, 
сматрају, најмање што се може 
урадити за дјецу чији су очеви 
дали животе за Републику Ср-
пску.
"Имамо обећање да ћемо запо-
слити дјецу погинулих бораца 
и да ћемо у што краћем року 
ријешити овај проблем", рекла 
је Здравка Карлица, предсјед-
ник градске Организације поро-
дица погинулих и заробљених 
бораца и несталих цивила.
"Хтјела бих да напоменем да се 
прво ријеше дјеца погинулих 
бораца, па онда дјеца ратних 
војних инвалида", додала је Ду-
шанка Лукић, борац прве кате-
горије.
Из Градске управе поручују да 
ће свим јавним установама и 
предузећима на подручју гра-
да упутити писмо намјере да 
приликом запошљавања нових 
радника приоритет дају овој ка-
тегорији становништва.

Први човјек града сматра да је 
срамота што претходна власт 
није ријешила овај проблем.
"Морам  да нагласим да је у 
Градској управи по уговору о 
дјелу или уговору на одређено 
вријеме тренутно запослено де-
веторо дјеце погинулих бораца, 
коју је претходна власт запосли-
ла, уцјењујући их током прет-
ходних избора. Ја поручујем 
да ћу се трудити да они остану 
у Градској управи и да немају 
обавезу да имају чланску кар-
ту било које странке, јер нико, 
а посебно ова популација не 
смије бити условљена ничим", 
истакао је Далибор Павловић, 
градоначелник Приједора.
Неће бити запостављени ни 
чланови ратних-војних инвали-
да и бораца Војске Републике 
Српске, поручено је са овог са-
станка.
"Кренућемо по категоријама, 
тако да идемо ка томе да рије-
шимо овај проблем. Циљ нам 
је да до краја ове године сви-
ма понудимо посао, у складу 
са стручном спремом, а онда 
ћемо ићи ка томе да се и дјеци 
ратних-војних инвалида ријеши 

радни статус", рекао је Саша 
Бурсаћ, предсједник ГО СНСД-а 
Приједор.
Заштита осјетљивих катего-
рија обавеза је сваког друштва 
и зато на рјешавању њихових 
проблема посебно инсистирају 
представници политичких пар-
тија које чине већину у локал-
ном парламенту.

"Надам се да ће, у догледно 
вријеме, и Градска управа и но-
сиоци управних организација, 
односно јавна предузећа и уста-
нове обезбиједити радна мје-
ста за те људе. Свако друштво 
које жели да планира своју бу-
дућност има обавезу да зашти-
ти социјалне категорије, а ово је 
свакако једна од социјалних ка-
тегорија", поручио је Игор Кне-
гињић, потпредсједник Скупш-
тине града Приједора.
"Тежимо да дјеци погинулих бо-
раца и ратних-војних инвалида 
обезбиједимо бољи стандард, 
а један од услова је запослење. 
Мислим да смо на добром путу 
и желим да ово схватимо сви 
озбиљно и ту намјеру сам ви-
дио код својих колега", рекао је 
Ненад Мејакић, предсједник ГО 
Уједињене Српске, Приједор.

АКТУЕЛНО

ЗАПОШЉАВАЊЕ ДЈЕЦЕ ПОГИНУЛИХ БОРАЦА ЈЕДАН ОД 
ПРИОРИТЕТА ПРИЈЕДОРСКЕ ВЛАСТИ

"Oдјељење за финансије ра-
дило је анализу на основу које 
смо дошли до закључка да 
умањујемо мјесечни ануитет за 

око 288.000 КМ. Када је у пи-
тању ново дугорочно задужење, 
грејс-период је годину дана и у 
том грејс-периоду имали бисмо 

око 3.5 милиона КМ ослобође-
них средстава из буџета за друге 
намјене, односно за текућу лик-
видност", рекла је Маја Кунић, 
вршилац дужности начелника 
Одјељења за финансије. 
Градоначелник очекује да кама-
та неће бити већа од 3,7 одсто, 
а у најави је и гаранција Владе 
Републике Српске. 
"Поента је да ми средства која 
смо утрошили надокнадимо 
средствима из овог кредита, да 
завршимо наведене пројекте, 
који стоје у овој одлуци. Оно 
што је још уврштено, поред оних 
пројеката који су били пред-
виђени буџетом, јесте инфра-
структура у двије индустријске 
зоне, "Целпак" и "Аеродром-
ско насеље" гдје је најављен 
долазак два инвеститора и ре-
конструкција екстеријера око 
Борачких зграда у Приједору", 
појаснио је градоначелник. 
Нико не може рећи да плани-
рани капитални пројекти граду 
нису потребни, али су приори-
тети могли бити другачије рас-
поредијељени, сматрају у Клубу 

одборника СДС-а.
"У овом моменту у којем се сада 
налазимо треба да усмјеримо 
новац у нешто што је врло бит-
није, оно на чему сам ја инси-
стирала јесу инвестиције које 
ће да створе нову вриједност и 
да наш буџет из редовних сред-
става има повећање прихода", 
рекла је Биљана Кнежевић, шеф 
Клуба одборника СДС-а. 
Одборници Скупштине града 
Приједора усвојили су и При-
једлог измјене и допуне Плана 
капиталних инвестиција Града 
Приједора за период 2021-2023. 
година. Усвојен је и извјештај о 
реализацији развојне стратегије 
града, програми коришћења 
прихода по основу водних и 

накнада за коришћење шума, 
измјене и допуне одлуке о ко-
муналним таксама, те нацрт 
одлуке о радном времену у тр-
говини, занатству и услугама, на 
коју јавност може упутити при-
мједбе, приједлоге и сугестије 
до краја овог мјесеца. 
Усвојен је и нацрт одлуке о из-
мјенама и допунама Одлуке о 
именима улица и тргова који ће 
бити објављен на сајту града и 
упућен свим мјесним заједни-
цама да до 30. августа доставе 
примједбе, приједлоге и суге-
стије, те остале тачке предложе-
ног дневног реда.

ЗЕЛЕНО СВЈЕТЛО ЗА КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ ГРАДА ПРИЈЕДОРА

М. Шодић

Приједорски одборници дали су зелено свјетло за 
ново кредитно задужење града Приједора у изно-
су од 20 милиона КМ. Од овог износа 13.155.000 
КМ биће намијењено за рефинансирање по-
стојећих кредитних обавеза, а 6.845.000 КМ за ре-
ализацију капиталних пројеката града.

Суштина новог задужења 
је да се одржи ликвид-
ност, рефинансирају те-
куће кредитне обавезе 
и реализују капитални 
пројекти на подручју гра-
да, те да се дефицит по-
крива из текућих прилива. 

Новим кредитним заду-
жењем биће затворено 10 
постојећих кредита који 
су у овом тренутку непо-
вољни са укупном мје-
сечном ратом од 355.000 
КМ, која ће бити смањена 
на око 180.000 КМ након 
грејс-периода.

Дјеци погинулих бора-
ца морамо обезбиједи-
ти посао и то је најмање 
што се може за њих ура-
дити, поручено је са са-
станка градоначелника 
Приједора, Далибора 
Павловића, представни-
ка политичких партија 
које чине скупштинску 
већину и представника 
Организације погину-
лих и заробљених бора-
ца и несталих цивила.

На евиденцији прије-
дорског Бироа за за-
пошљавање тренутно 
је 53 дјеце погинулих 
бораца. Представници 
власти позвали су и ло-
калне привреднике да 
се укључе у рјешавање 
проблема незапослено-
сти ове популације.

Б. Дакић 
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Читам ових дана причу о мом суг-
рађанину који чамцем по ријеци Сани 
"лови" секундарне сировине. Не знам 
му мотив због чега то ради, али претпо-
стављам да уз то што мало чисти ријеку 
и нешто од тогa и прода. Кад не пеца 
гуме, шпорете, кесе и слично, што смо 
својим немаром бацили у Сану, тај чо-
вјек паметно ужива у љепотама ријеке. 
Купа се, вјежба, припрема за нека своја 
наредна такмичења. И ужива. 
Зими чујем да одлази из Приједора 
и по неколико мјесеци. У граду у који 
иде, продаје кестење и тако зарађује за 
живот. Није компликована прича, мада 
је оно најједноставније у нама понекад 
и најтеже увезати. И да на све то буде-
те још и задовољни. Покушала сам тог 
мог суграђанина да нађем на друштве-
ним мрежама, макар и у коментарима, 
али нема га. 
Много не коментаришу ни мени дра-
ги "Чувари Сане" којим је неко док су 
уређивали обалу ријеке мазнуо мје-
шавину горива за тример. Да човјек не 
повјерује докле људска дрскост сеже. А 
уз то, људи се много ни не хвале оним 
што су досад направили. А јесу много 
тога. За примјер и да све буде боље, с 
њима заједно били су и људи из других  
градова који су, јер ваљда немају своју 
ријеку, чистили ову нашу. Да се између 
осталог могу купати и ови који стално 
нешто коментаришу. 
Обично у стилу да нешто не ваља, ма 
шта се урадило у овом граду. Тако је 
доста полемике изазвало постављање 
тенди у главној улици.  Један и мањи 
број Приједорчана је то поздравио, 
другима који чак  ни нису овдје, у овом 
нашем граду, то смета, рушили би без 
чекања одговарајућег плана,  трећи по-
мињу везе, паре, провлачење између 
столова и столица. Ко да најдебљи ко-
нац у најтању иглу увлаче. 
Нисам ни за црно, ни бијело у животу, 
а  једно од подразумијеваних  права је 
и изношење  властитог мишљења. Али 
ако увијек, али баш увијек на одређе-
ним мрежама "срећете" увијек исте 
људе који увијек на исти начин и обич-
но негативно нешто коментаришу, а да 
су при том "невидљиви" не само себи, 
него и околини, онда ту нешто не шти-
ма. 
Коментар и изношење властитог 
мишљења ваљда подразумијева аргу-
мент више у промјени неког става. У 
супротном је спрдња и ништа више. И 
тако то и треба и доживљавати, а куц-
кање по тастатурама само зато да би се 
нешто критиковало обично губљење  
времена. 
Подсјећа ме то на апсурдну ситуацију 
у којој смо новинарском причом поку-
шали да помогнемо жени која је, кас-
није смо то сазнали,  имала интернет, 
плаћала га од социјалне помоћи и при 
том испод прозора, док је куцкала по 
тастатури  гледала празан комад зе-
мље. Умјесто у башту коју је ваљда, 
ако ни због другог, а оно бар због дје-
це, требала посијати. Апсурдна прича 
је, нажалост, истинита. И да не буде 
да неког тјерам да мијења навике и 
одустане од лаке "забаве" на друштве-
ним мрежама, оним који коменатришу 
само зарад коментара предлажем да 
накратко  стану. 
Смарају, а вријеме је и да "одморе" пр-
сте. Има и бољих забава. 

М. Згоњанин     

СТАВ
"ОДМОРИТЕ" 
ПРСТЕ, ИМА И 
КОРИСНИЈИХ 

ЗАБАВА

СНСД ће у овој општини за-
држати већину, јер су Сена-
да Злокапа и Сузана Бабић, 
одборници СНСД-а које су 
претходно напустиле стран-
ку поново уз СНСД. Тројици 
осталих одборника који су 
напустили СНСД и прешли у 
независне одборнике дата 
је могућност до 48 сати да 
се врате у странку. Прошире-
ном сједницом Општинског 
одбора СНСД-а практично 
је стављена  тачка на стра-
начка превирања од 2. јула 
и формирање скупштинске 
већине, коју су уз независне 
одборнике чинили ПДП, СДС, 
ДНС и СДА.
"То значи да СНСД овдје по-
ново има већину и да су крат-
ко славље и помпезне најаве 
које смо могли да гледамо 
ових дана од представника 
ПДП-а и СДС-а  кратко  траја-
ле. Уколико се ови одборни-
ци СНСД-а не врате у датом 
року биће искључени. И то 
није никаква трагедија", ре-
као је Додик и нагласио "да 
као партија никад нису никог 
прогонили". 
"То треба да раде надлежни 
органи Српске. Нећу ништа 
потенцирати, али ни заус-
тављати, али у сваком случају 
дошло је  до одређених про-
блема који се политички не 
могу валоризовати у оквиру 
вриједности које имамо",  на-
гласио је Додик. 
Родољуб Топић, одборник 
СНСД-а, рекао је да је било и 
за очекивати да скупштинска 

већина СДС-а и ПДП-а кратко 
траје. "Зато што је неприрод-
на. Неке егизибиције Раден-
ка Рељића и Перице Бундала 
довеле су до неке, по мени 
глупе ситуације. СНСД је и 
даље најстабилнија и најјача 
политичка партија у Козар-
ској Дубици", рекао је Топић 
и додао да је Рељић искљу-
чен одлуком привременог 

Општинског одбора странке, 
а због свих оних радњи које 
су се, како је рекао, појављи-
вале у медијима.
"Средства из Србије остају на 
коришћењу грађанима Ко-
зарске Дубице. Нажалост, мо-
рала се примијенити та мјера 
да се на неки начин блоки-
рају због ове злоупотребе од 
стране Раденка Рељића", на-

гласио је он. За предсједника 
Општинског одбора СНСД-а 
Козарска Дубица изабрана је 
Ранкица Марељ. Додик је у 
Козарској Дубици рекао и да 
су у току унутрастраначки из-
бори у СНСД-у, као и да овдје 
рачунају на велику изборну 
побједу. 
Он је подсјетио и на улагања, 
32 милиона КМ у Бању "Мље-

чаница" и завршетак тендера 
на модернизацији пута Вр-
башка-Драксенић у шта би 
требало бити уложено додат-
них 14 милиона марака, као и 
на то да је републичка власт 
у ову општину у протекле че-
тири године уложила преко 
23 милиона марака, од чега 
пет да буџет општине не буде 
блокиран.
Проширеној сједници ОО 
СНСД-а у Козарској Дубици 
присуствовали су  ресорни 
министри финансија и пољо-
привреде РС, начелници  су-
сједних општина Костајница 
и Градишка, приједорски 
градоначелник Далибор Пав-
ловић, као и предсједник ГрО 
СНСД-а Приједор, Саша Бур-
саћ.

РАДЕНКО РЕЉИЋ ИСКЉУЧЕН ИЗ СНСД-а

Истичу такође и да је Приједор сре-
дина у којој се гаји добра национал-
на сарадња. "Овакви догађаји нам не 
требају у будућности, поготово што то 
раде људи који овдје дођу на годишњи 
одмор, а ми који овдје живимо и наше 
породице, знамо каква нам је свакод-
невица и знамо да нам је заједнички 
живот неминовност", поручио је Ненад 
Мејакић, предсједник ГО Уједињене 

Српске Приједор.
Жарко Ковачевић, секретар странке, 
позвао је суграђане да се суздрже од 
било каквог насиља и националне нетр-
пељивости. "То никоме неће донијети 
добро. Ми, у протеклих шест мјесеци 
у Градској управи смо послали неко-
лико симболичних порука помирења 
и између осталог и ово писмо добро-
дошлице дијаспори које је промовисао 

градоначелник. Суздржимо се од било 
каквог насиља. То нам најмање треба у 
овом тренутку", рекао је Ковачевић.
Иза напада на Карасија, по незванич-
ним сазнањима, стоји Џихад Терзић.  
Догађај  је након извјештаја полиције, 
оквалификован као кривично дјело на-
ношење тјелесне повреде.

М. Згоњанин

ГРАДСКИ ОДБОР УЈЕДИЊЕНЕ СРПСКЕ 
ОСУДИО НАПАД НА КАРАСИЈА 

Градски одбор Уједињене 
Српске Приједор је на прес 
конференцији  осудио фи-
зички напад на Данијела 
Карасија, који се догодио 
на Видовдан 28. јуна, у дво-
ришту Цркве у Петрову. Ста-
ва су да је изостала права 
реакција и осуда јавности 
због овог напада. 

Т. Мандић

Раденко Рељић, начел-
ник општине Козарска 
Дубица, искључен је 
из СНСД-а. Одлука је 
донесена једногласно, 
на проширеној сјед-
ници Општинског од-
бора СНСД-а којој је 
присуствовао лидер 
ове странке, Милорад 
Додик. 

ОСУМЊИЧЕН ЗА ЗЛОУПОТРЕБУ 
СЛУЖБЕНОГ ПОЛОЖАЈА

Против начелника Козарске Дубице, Раденка 
Рељића достављен је извјештај Окружном јавном 
тужилаштву Приједор због сумње да је злоупотре-
бом положаја прибавио противправну имовинску 
корист у износу већем од 800.000 марака. Осумњи-
чен је да је од 2013. до 2016. године злоупотребом 
положаја као директор Болнице "Козма и Дамјан" 
оштетио ову здравствену установу за 842.733 ма-
рака. Тужилаштву је достављен Извјештај о по-
чињеном кривичном дјелу злоупотреба службеног 
положаја или овлашћења. У саопштењу за јавност 
прослијеђеном медијима Рељић је  поручио "да ће 
у поступку који је покренут против њега, доказати 
да у вршењу своје дужности није злоупотријебио 
службени положај, нити прибавио противправну 
имовинску корист". 
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Козарац је ове, за разлику 
од прошле године, доста 
живљи. И то захваљујући 
људима из Данске, Финс-
ке, Норвешке, Швајцарске 
и других земаља, који су 
дошли на одмор у родни 
крај. Корона их је прошле 
године спријечила у томе 
и надају се да се тако не-
што више неће поновити.
"Ове године сам дошао 
на одмор, прошле године 
нисам могао због короне. 
Надам се да ће ово сад 
попустити да ће се моћи 
долазити", каже један гост 
из дијаспоре. 
И приходи су прошле го-
дине били доста мањи. 
Највише се то одразило на 
буџет угоститеља и прода-
ваца. Радују се попуштању 
мјера и повратку у норма-
лу.
"У односу на прошлу, ова 
година је за сада пуно 

боља. Надати се да би још 
дијаспоре могло пристићи 
и да ће бити још боље", 
рекао је Рифет Мујкано-
вић, власник кафића у Ко-
зарцу.
"Овог љета се драстично 
промијенила ситуација 
набоље. Ми очекујемо 
да ће бити још боље, јер 
прошле године смо баш 
пропали скроз, нема нама 
ништа без дијаспоре", 
истакла је Мира Орељ, 
продавач воћа и поврћа.
У Козарцу кажу да тек у 
наредном периоду оче-
кују долазак њихових суг-
рађана који живе и раде у 
иностранству. Ово мјесто 
без њих је, кажу празно и 
необично.
"Ове године с обзиром 
на попуштање епидемио-
лошких мјера и стављање 
БиХ на листу сигурнијих 
земаља дошло је и до 

прилива становништва 
наших суграђана који тре-
нутно живе у иностранст-
ву. Претежно се то сада 
односи на Данску, Финску, 
Норвешку, дакле Сканди-
навске земље и нешто из 
Сјеверне Америке", ре-
кла је Дервиша Авдагић, 
предсједник Савјета мјес-
не заједнице Козарац.
"Ове године има пома-
ка, не оних које ми оче-
кујемо, али је и логично 
пошто још увијек постоји 
доза страха", истакао је 
Мустафа Фазлић из Коза-
рца.
За надати се да се ситу-
ација са вирусом коро-
на неће погоршати, те 
да ћемо се слободније 
кретати и путовати. А, и 
угостити драге особе из 
иностранства.

Међу њима је и Зорана Њежић. 
У земљотресу који је ову општи-
ну погодио крајем прошле годи-
не највише јој је страдао кров 
куће. 
За вријеме ове природне непо-
годе била је у кући и каже да је 
то призор који никада неће за-
боравити. "Два димњака су от-
ишла кроз кров, који је највише 
страдао. Има штете и у кући, али 

то се да санирати. Значи много 
ова помоћ, поготово да сани-
рамо овај кров који је највише 
страдао. Ово остало некако мо-
жемо и сами", каже Њежићева.
Ово није први пут да Нови Сад 
помаже Костајници. 
"Један од основних задата-
ка Црвеног крста је да ублажи 
људску патњу. Ми смо били у 
могућности да реализујемо ову 

донацију, захваљујући снажној 
подршци града Новог Сада, а ми 
имамо дугогодишњу сарадњу 
са Црвеним крстом РС", каже 
Драган Лазић, секретар Црвеног 
крста Новог Сада.
"Драго ми је да је Нови Сад у 
овој ситуацији која је погоди-
ла Костајницу допринео барем 
мало да се ситуација враћа у 

нормалу. Циљ нам је био да 
помогнемо  људима које је за-
десила ова несрећа", тврди 
Владимир Стојковић, помоћник 
градоначелника Новог Сада.
Начелник општине Костајница 
захвалан је на донацији. Како 
Никола Јањетовић каже, помоћ 
им много значи.
"Изузетно ми је драго да нисмо 

сами, да су то људи који нам 
несебично помажу. Понављам, 
жао ми је због начина на који 
се упознајемо и комуницирамо, 
али једноставно када сте у не-
вољи и видите да има људи који 
су спремни помоћи, то свакако 
заслужује једну велику захвал-
ност", додао је Јањетовић.
Не треба занемарити ни подр-
шку Црвеног крста Републике 
Српске, који су Костајници при-
текли у помоћ одмах након зе-
мљотреса.
"Ми смо већ првог јануара били 
овдје. Донијели смо прву дона-
цију и сагледали ситуацију. По-
кушали смо да изнађемо помоћ 
за становништво. То смо и успје-
ли", подсјећа Сњежана Ковач, 
генерални секретар Црвеног 
крста Републике Српске.
У знак захвалности, начелник 
Костајнице уручио је плакете 
представницима Новог Сада, 
Црвеном крсту Републике Ср-
пске и општинској организацији 
Црвеног крста.

Уз писмо добродошлице 
дијаспори, промотивни 
материјал који је сад-
ржајно  дизајниран на 
латиници, ћирилици и 
енглеском језику   сад-
ржи основне инфор-
мације које грађанима 
могу помоћи приликом 
подношења захтјева за 
одређену документацију 
или издавање личних до-
кумената. Град Приједор 
на овај начин жели јача-
ти везе са дијаспором.
"Планирамо да у наред-
ном периоду, тачније 28. 
јула, организујемо Фо-
рум за дијаспору. Овим 
путем позивам све наше 
грађане из дијаспоре, да 
се укључе у Форум, гдје 
ћемо разговарати, да 
видимо који су то наши 
заједнички циљеви",  
изјавио је Далибор Пав-
ловић, градоначелник 

Приједора.
Сретоја Вујановић, на-
челник Полицијске упра-
ве Приједор позвао је 
грађане  из дијаспоре 
да се  за вријеме борав-
ка у Приједору, обрате 
у надлежну полицијску 
станицу и информишу о 
одређеним  активности-
ма полиције, поводом 
организовања породич-
них и других славља, 
како би полицијским 
службеницима помо-
гли да наведена славља 
протекну у складу са пла-
ном организовања и на 
најбезбједнији начин.
Добродошлицу  дијаспо-
ри у име градске Скуп-
штине, пожелио је 
предсједник Мирсад 
Дуратовић, са жељом да 
годишњи одмор проведу  
угодно у свом граду.
"На овај начин желимо 

нашој дијаспори да ка-
жемо да су наша врата 
отворена у наредних мје-
сец и по дана, колико ће 
боравити у нашем граду, 
да дођу, да се инфор-
мишу и да заједно по-
кушамо направити наш 
град бољим, љепшим и 
угоднијим за живљење, 
како нама који овдје жи-
вимо 365 дана у години, 
тако  и њима који своје 
годишње одморе прово-
де у Приједору", додао је 
Дуратовић.
Летак добродошлице за 
дијаспору израдили су 
Градска управа и Поли-
цијска управа Приједор  
и једна је од активности 
Акционог плана превен-
ције инцидената мотиви-
саних мржњом и предра-
судама. 

ПИСМО ДОБРОДОШЛИЦЕ 
ЗА ПРИЈЕДОРЧАНЕ ИЗ ДИЈАСПОРЕ 

У КОСТАЈНИЦУ СТИГЛО 50.000 КМ ПОМОЋИ ИЗ НОВОГ САДА

 У КОЗАРАЦ ПРИСТИЖУ 
ГРАЂАНИ ИЗ ДИЈАСПОРЕ

Т. Мандић 

Б. Дакић 

Костајници је од Црвеног крста из Новог Сада стигло 
50.000 КМ помоћи за санирање посљедица земљотре-
са. Помоћ је добило 35 породица из ове општине. 

Зорана Њежић: Помоћ нам много значи

ПИСМОМ ДОБРОДОШЛИЦЕ БИЋЕ ДОЧЕКАНИ СВИ ПРИЈЕДОРЧА-
НИ КОЈИ ГОДИШЊИ ОДМОР ПРОВОДЕ У СВОМ РОДНОМ ГРАДУ. 
ЛЕТАК СА НИЗОМ КОРИСНИХ ИНФОРМАЦИЈА, ДОСТУПАН ЈЕ НА 
ИНФО-ПУЛТУ ГРАДСКЕ И ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ. 

В. Нишевић 
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ИВАЊДАН - ДАН СЈЕЋАЊА НА 
ПОГИНУЛЕ БОРЦЕ ИЗ ЈЕЛИЋКЕ

Кaкo кaжу њихoви сaбoр-
ци, приjaтeљи и кoмшиje, 
сjeћaњe нa њих je joш 
увиjeк живo и oвaкви 
пoмeни су нajмaњe штo 
сe мoжe урaдити зa пaлe 
бoрцe.
"Mи сe свaкe годинe 
oкупљaмo нa oвoм мje-
сту, кaкo би свoje пoги-
нулe сaбoрцe oтргли oд 
зaбoрaвa. Tрeбa дa их сe 
сjeћaмo и трeбa дa чувaмo 
oнo штo су oни ствoрили. 
Jeр су дaли живoтe какo 
бисмo ми мoгли дa жи-
вимo у миру и слoбoди",  
рeкao  je Прeдрaг Шврaкa 
из Mjeснe бoрачкe oргa-
низaциje Jeлићкa.
Oн je дoдao дa je oвo мaлo 

сeлo, aли дa je у прoтe-
клoм рaту дaлo прeкo 200 
бoрaцa, нajвeћим диjeлoм 
у Петој кoзaрскoj и 43. при-
jeдoрскoj мoтoризoвaнoj 
бригaди, дoк je oкo 50 Je-
лићaнa рaт прoвeлo у дру-
гим jeдиницaмa Војске РС.
"Драгo ми je штo су присут-
нe свe пoрoдицe пoгину-
лих Jeлићaнa, кao и њихo-
ви рaтни другoви. Дoкле 
гoд сe ми сjeћaмo нaших 
пoгинулих сaбoрaцa и ми 
ћeмo живjeти и живjeћe 
Рeпубликa Српскa", изja-
виo je Зoрaн Прeдojeвић, 
предсједник градске Бо-
рачке организације.
"Културa  сjeћaњa je нeштo 
нa чeму сви мoрaмo дa 

рaдимo. Прeвишe су oви 
људи дaли дa би били 
зaбoрaвљeни, jeр ми ипaк 
живимo у слoбoди кojу су 
нaм oни пoдaрили", рeкaо 
je зaмjeник грaдoнaчeл-
никa Приjeдoрa, Жaркo 
Кoвaчeвић.
Виjeнцe су пoлoжилe 
пoрoдицe пoгинулих 
бoрaцa,  представници 
Грaдскe упрaвe, Бoрaч-
кe oргaнизaциje грaдa 
Приjeдoрa, Oргaнизaциje 
пoрoдицa пoгинулих и 
зaрoбљeних бoрaцa и 
нeстaлих цивилa, Мjeснe 
бoрaчкe oргaнизaциje и 
остале делегације.

З. Јелић

Сваког јула на Мраковицу дола-
зи и Добрила Kукољ. Од усташ-
ког ножа крила се по по збјего-
вима Kозаре, шумама Просаре, 
а на крају је завршила у логору 
Јасеновац. Имала је срећу да 
све то преживи, али многи дру-
ги из њене породице нису.
"Из моје породице, из мојих 
Батајића, 31 је убијено. То се не 
може заборавити. Ти најужас-
нији часови", прича Добрила и 
жали што млади људи у већем 
броју не долазе на Kозару, да 
одају почаст својим прецима, 
који су страдали од фашистич-
ког терора. 
Kозара је један и низу симбола 
страдања српског народа током 

историје, али је и симбол борбе 
тог истог народа за слободу, по-
рука је српског члана Предсјед-
нипштва БиХ.
"Срби су могли да буду мање 
горди у историји. Могли су да се 
не дижу у устанке и буне против 
освајача и најмоћнијих импе-
рија. Али онда не би били Срби. 
Онда би личили на оне народе 
око нас, који су раширених руку 
чекали освајаче и били спремни 
да се простру пред њих и усмје-
ре на злочиначке акције против 
Срба", изјавио је Додик.
Обиљежавање годишњице 
Битке на Kозари заједнички ор-
ганизују одбори за његовање 
традиције ослободилачких ра-

това Владе Републике Српске и 
Србије. 
"Поносна сам на оно што је овај 
крај показао, а то је велика сна-
га и издржљивост да се бори да 
опстане да живи за слободу", 
поручила је Жељка Цвијановић, 
предсједник Републике Српске.
"Kозара са свим својим жртвама 
најбоље нас подсећа и опомиње 
да смо били на челу антифаши-
стичког покрета прије 80 годи-
на, када ниједна мала земља 
није била спремна да се брани", 
рекао је Миодраг Kапор, држав-
ни секретар у Министарству за 
рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања Владе Србије. 
Kозара је слободарски крај и 

дужност нас и будућих поко-
лења је да памтимо жртве дате 
за слободу, поручио је градона-
челник Приједора.
"Не смијемо заборавити све 
те жртве и Приједор је опре-
дијељен да његује све важне 
датуме из прошлости и тако 
ћемо наставити и у будућности", 
рекао је Далибор Павловић.
Поводом обиљежавања 79. го-
дишњице од Битке на Kозари, 
уприличен је умјетнички про-
грам, отворена изложба "Kон-
центрациони логор Јасеновац 
1941 – 1945", а приказан је и 
филм "Дара из Јасеновца".

З. Јелић

Обиљежена је 79. годишњица од Битке на Kозари, гдје су усташе и нацисти убили 40.000 цивила, док је њих 68.000 завршило у логорима. 
Служен је парастос страдалима на Kозари 1942. године, а положени су вијенци и цвијеће у спомен-комплексу на Мраковици.  

KОЗАРА СИМБОЛ СТРАДАЊА И БОРБЕ СА СЛОБОДУ

Добрила Кукољ

И ове године, на Ивањдан у Јелићкој служен је пaрaстoс зa 17 бoрaцa 
из oвoг сeлa, кojи су пoгинули у Oдбрaмбeнo-oтaџбинскoм рaту. 

Не заборављају погинуле пријатеље и комшије

МИСКА ГЛАВА ОБИЉЕЖИЛА 
КРСНУ СЛАВУ 

Мјештани радосни што се 
сваке године окупљају на 
овом мјесту, а још би како 
кажу, радоснији били када 
би их било више. Они који 
су дали животе за слободу 
овог села никада неће бити 

заборављени, поручено је у 
Миској Глави. 
"Настојимо сваке године да 
то одржимо у што већем 
броју, да се не забораве ови 
људи и тако ће бити док је 
нас. Настојимо да то прене-
семо на млађе генерације",  
рекао је Момир Вукић, мје-
штанин овог села.
Бројне делегације одале су 
почаст и положиле вијенце 
на спомен-обиљежје за 18 
палих бораца из Одбрам-
бено-отаџбинског рата и 
спомен плочу за 67 бораца 
Народно-ослободилачке 
борбе. 
"Ово је наша дужност и сва-

како једна велика обавеза 
да у наредном периоду 
његујемо ову традицију и 
да се сјетимо увијек наших 
погинулих другова. Свакако 
треба да наставимо путем, 
гдје су они стали и за шта 
су дали своје животе, а то 
је Република Српска", иста-
као је Ранко Колар, врши-
лац дужности начелника 
Одјељења за борачко-ин-
валидску заштиту града 
Приједора.
У овом селу које је некада 
бројило око 1.300 станов-
ника, данас живи тек око 
400. 

Т. Мандић 

Окупили су се мјеш-
тани Миске Главе и 
њихови гости и ове 
године на Ивањдан, 
како би прославили 
крсну славу села и 
Саборног храма по-
свећеног Светом Јо-
вану Крститељу. 
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ТИМ ПОВОДОМ / ИНТЕРВЈУ

На подручју Полицијске 
управе Приједор, за првих 
пет мјесеци ове године, 
евидентирано је 11 пре-
кршаја почињених просја-
чењем, док је у току 2020. 
године било 27 таквих 
прекршаја. Да би се суз-
било просјачење, МУП 
РС покренуо је кампању 
"Стоп просјачењу" у окви-
ру које су полицајци на 
подручју свих полицијских 
станица приједорске 
Управе грађанима дијели-
ли промотивне летке. 
Циљ је јачање свијести 
о значају заштите права 
дјеце, са акцентом на еко-
номску експлоатацију и 

злоупотребу малољетних 
лица за просјачење. 
"Велики број лица из Фе-
дерације БиХ долази на 
подручје приједорске 
регије ради просјачења. 
Углавном су то лица из 
Грачанице, Добој Југа и 
Матузића. Та лица прив-
лачи мултиетничност ста-
новништва на овом про-
стору, те долазе с циљем 
организованог и инди-
видуалног просјачења", 
рекао је Здравко Савић, 
помоћник командира у 
Полицијској станици При-
једор 1.
Законом о Јавном реду и 
миру Републике Српске, за 

лица која се баве просја-
чењем прописане су каз-
не од 200 до 800 КМ, док 
ће они који присиљавају 
или наводе на просјачење 
малољетно, душевно бо-
лесно или лице заостало 
у душевном развоју, бити 
кажњени износом од 400 
до 1.200 КМ. 

Полицијска управа При-
једор апелује на грађа-
не да пријаве случајеве 
просјачења на бесплатан 
сервисни број 122 или у 
најближу полицијску ста-
ницу. 

У ЉЕТНИМ МЈЕСЕЦИМА 
ПОЈАЧАНА КОНТРОЛА ХРАНЕ

Продавци на приједор-
ској тржници тврде да то 
редовно раде. "Сваки дан 
други, не потрошимо ли 
то, иде у сурутку, кајмак у 
качице, солимо и прави-
мо сир мекани и то може 
стајати дуго у фрижидеру, 
а ово друго опет доноси-
мо", истиче Доста Узелац, 
произвођач мљечних про-
извода.
И Приједорчани истичу да 
купују искључиво код про-
вјерених произвођача. 
"Кад купујем прво погле-
дам рок трајања и онда се 

одлучујем хоћу ли купити 
и нећу", каже једна наша 
суграђанка. 
У љетном периоду појача-
на је контрола хране, твр-
де у градској инспекцији. 
Посебну пажњу обраћају 
на лако кварљиве на-
мирнице. "Постоји читав 
низ параметара на који 
стављамо фокус контроле, 
то је све дефинисано За-
коном о храни, Законом о 
заштити становништва од 
заразних болести и под-
законским актима, који су 
произашли из та два зако-

на. Ми смо конкретно за-
почели контролу, тачније 
једну акцију, у којој смо 
ставили акценат на контр-
олу колача, сладоледа и 
других намирница", рекао 
је Синиша Ђаковић, град-
ски инспектор за храну.
Из инспекције произ-
вођачима и власницима 
радњи савјетују да редов-
но контролишу исправ-
ност хране, у супротном 
платиће казну у износу од 
300 до 2.000 КМ.

Д. Совиљ

Спoљaшњи изглeд нoвe 
"Пaтриje" већ се види, а 
ускoрo ћeмo видjeти и кaкo 
ћe изгледати унутра. При-
jeдoрчaни сaглaсни, дрaгo им 
je штo je нeкaдaшњи симбoл 
грaдa дoбиo нoвo рухo и нoви 
живoт.
Упрaвo су пoзитивнe рeaк-
циje грaђaнa дoкaз дa je нoви 
изглeд пун пoгoдaк, кaжу из 
Упрaвe oвoг Тржнoг цeнтрa. 
"Пaтриja" врви oд грaђe-
винских рaдникa, рaдoви сe 
пoлaкo привoдe крajу и све-
чанo oтвaрaњe ћe бити кaд je 

и нajaвљeнo.
"Пaтриja" сe oтвaрa 29. jулa.  И 
тo je сигурнo, бeз oбзирa штo 
нeки у тo сумњajу. Mи смo 
пojaчaли eкипe и рaдимo дa 
први пoсjeтиoци у "Пaтриjу" 
уђу нaвeдeнoг дaтумa", кaжe 
Синишa Tривић, упрaвник 
Тржнoг цeнтрa "Пaтриja".
"Пaтриja" ниje сaмo тржни 
цeнтaр, oнa je билa симбoл 
грaдa. Изглeд je пoтпунo нoв, 
aли нa прoшлoст пoдсjeћa дo-
брo пoзнaти нaтпис сa нази-
вом.
"Грaђaнимa сe свиђa штo смo 

зaдржaли стaри лoгo и стaри 
нaзив. Jeр, oн je свимa нaмa 
Приjeдoрчaнимa, aли и oнимa 
из oкoлинe, jaкo дрaг", дoдaje 
Tривић.
Oвaквo нeштo je билo 
пoтрeбнo Приjeдoру, aли и 
циjeлoj рeгиjи, кaжу из нoвe 
"Пaтриje". Нa jeднoм мje-
сту, у сaмoм грaдскoм jeзгру 
Приjедoрчaни, aли и сви гo-
сти, имaћe пoзнатe свjeтскe 
брeндoвe oдjeћe, oбућe, мул-
типлeкс, књижaру, рeстoрaн, 
кaфe-бaр и joш мнoгo тoгa. 

В. Нишевић 

Тровање храном један је од најчешћих здравствених проблема у 
љетном периоду. Мљечни прозводи, месо, сладолед, колачи лако 
су кварљиви у љетним мјесецима. Због тога, редовно контроли-
сање хране је обавезно. 

КАМПАЊА "СТОП ПРОСЈАЧЕЊУ": 
ЗА ПРВИХ ПЕТ МЈЕСЕЦИ 11 ПРЕКРШАЈА

Полицијски службеници дијелили промотивне летке 

OTВAРAЊE "ПATРИJE" 29. JУЛA

Ближи сe дaн 

свeчaнoг oтварaњa 

"Пaтриje"

З. ЈелићРадови у пуном јеку 
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ДРАГИЦА РАДОВИЋ, ОМБУДСМАН ЗА ДЈЕЦУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

Наша је обавеза да дјецу научимо да им права припадају само зато што су дјеца, да 
их прихватимо као активне учеснике у сваком поступку који се њих тиче и да створимо 
услове  и обезбиједимо да свако право, сваком дјетету буде омогућено. Наша је обавеза 
да дјетету обезбиједимо такву заштиту и бригу која је неопходна за његово здраво 
одрастање. Из тог разлога, Омбудсман за дјецу покушава да приближи своје ак-
тивности свим грађанима, како би нам се лакше и једноставније могли обратити, 
истиче у интервјуу за "Козарски вјесник", Драгица Радовић, омбудсман за дјецу 
Републике Српске. 

www.kozarski.com

► Када ће се Уредовни дани 
одржавати у Приједору? 
-  Представници Омбудсмана 
за дјецу ће задњег четвртка у 
мјесецу у просторијама Градске 
управе у Приједору, одржавати 
дан за пријем странака гдје је 
предвиђен рад са странкама у 
периоду од 10.00 до 13.00 ча-
сова, почевши од 29.7.2021. го-
дине. Циљ Уредовних дана је 
да грађанима приближимо и 
олакшамо приступ за обраћање 
Омбудсману за дјецу приликом 
остваривања и заштите пра-
ва дјеце. Како би приближи-
ли своје дјеловање грађанима 
приједорске локалне заједнице, 
Омбудсман за дјецу ће радо сва-
ки мјесец одговарати на питања 
новинара у листу "Козарски 
вјесник", а позивамо и дјецу/
грађане да нам упуте питања.

► Ко се може обратити? 
-  Свако лице, без обзира на ње-
гову животну доб, има право да 
се обрати Омбудсману за дјецу, 
у случају да има сазнања да је у 
неком конкретном случају до-
шло до повреде права или ин-
тереса дјетета или је препозна-
ло неку појаву у друштву која 
на било који начин угрожава 
права и интересе дјеце или је 
од значаја за њихову заштиту. 
Обраћање Омбудсману за дје-
цу је потпуно бесплатно. Ом-
будсман за дјецу је независна 
институција која штити, прати 
и промовише права дјетета, а 
основан је Законом о омбудсма-
ну за дјецу.

► Шта налаже УН Конвен-
ција о правима дјетета?
-  УН Конвенција о правима дје-
тета поставља стандарде и уни-
верзалне принципе за заштиту 
дјетета. Један од основних и 
за све обавезујући принцип на 
којем се Конвенција заснива је 
најбољи интерес дјетета, што 
значи да ће сви, и појединци 
и институције, у свим активно-
стима које се тичу дјеце првен-
ствено водити рачуна о њихо-
вом најбољем интересу. Свако 
дијете, само зато што је дијете, 
без обзира да ли је избјегло и 
расељено лице, да ли је без ро-
дитеља, да ли живи у граду или 
малој општини... има право на 
сва права гарантована Конвен-
цијом под истим условима, а 
друштво има и обавезу и одго-
ворност да учини све како би се 
сваком дјетету омогућило ост-
варивање његових права. Свако 

дијете само зато што је дијете, 
мора се осјећати сигурним и за-
штићеним.  

► Која је улога друштва?
- Друштво мора осигурати и 
обезбиједити услове у којима ће 
свако дијете имати здравствену 
заштиту, основно образовање, 
дужну пажњу и поштовање, у 
којем неће бити злостављања, 
занемаривања или било којег 
другог облика деградирања 
личности дјетета. Права дјеце 
су наша обавеза, обавеза свих 
нас одраслих. Зато позивамо 
и дјецу и одрасле који брину о 
дјеци да нам се обрате у свим 
ситуацијама када сматрају да 
је право дјетета угрожено у по-
родици, школи, код доктора 
или од било ког другог органа 
или институције. Заједничким 
радом дјеце, родитеља и свих 
институција које брину о дјеци 
морамо допринијети срећнијем 
одрастању дјеце.  Дјететом се 
сматра свако лице које није на-

вршило 18 година живота, без 
обзира на то да ли је домаћи 
или страни држављанин, да ли 
је рођено у браку или ван брака, 
да ли је усвојено, те да ли је под 
родитељским старањем или без 
родитељског старања. 

► Која права дјеце се нај-
чешће крше? 
- У току 2020. године од укупног 
броја пријава/жалби по којима 
је поступала Институција нај-

већи број се односио на прија-
ве/жалбе којима се указивало 
на повреду личних права дјете-
та 162, те пријаве/жалбе којима 
се указивало на заштиту дјеце 
од насиља 62 пријаве, а затим 
слиједе пријаве о повреди со-
цио-економских права 52, обра-
зовна права 56, заштиту права 
дјеце са сметњама у развоју 37, 
правосудно заштитна права 28, 
права дјеце чланова друштвене 
заједнице 12 и права на здрав-
ствену заштиту 21 и друга права.

► Шта налаже УН Конвен-
ција по питању права дјеце 
са сметњама у развоју и које 
проблеме бисте истакли  у 
реализацији тих права? 
- За разлику од бројних других 
области, готово све локалне 
заједнице у Републици Српској 
евидентирале су дјецу са разли-
читим сметњама у развоју. Нај-
већи број дјеце код којих је из-
вршено разврставање су дјеца 
са вишеструким сметњама. Пра-

кса показује да врло често изос-
таје рана дијагностика, али и да 
недовољан број стручњака до-
ступних дјеци доводи у питање 
остваривање њихових права. 
Ова дјеца ако нису у могућности 
имати подршку стручњака, нпр. 
логопеда, у мјери у којој им је, 
с обзиром на сметњу потребно, 
њихове шансе за укључивање 
у друштво су све мање, њихо-
ве шансе за постизање макси-
мално могућих потенцијала 

су све мање. Проток времена 
у пружању подршке за њих је 
додатни проблем и додатно их 
удаљава од могућности за рав-
ноправно учешће у друштву, а 
то је основни захтјев Конвен-
ције.  Налаз и мишљење струч-
не комисије, које се формирају 
као првостепене и другостепе-
не, служи као основ и доказ за 
остваривање права и услуга из 
различитих области у складу са 
утврђеним потребама лица са 
сметњама у развоју. 

► Шта је неопходно преду-
зети по том питању?
-  Иако је напредак у положају 
дјеце са сметњама у развоју у 
Републици Српској у задњих 
неколико година видљив, при-
јаве по којима је Омбудсман 
за дјецу поступао, указују да је 
неопходна даља континуирана 
и ефикаснија подршка дјеци са 
сметњама у развоју и то у сље-
дећим правцима и активности-
ма. Дефинисати обавезни Про-

токол о сарадњи који утврђује 
обавезу и начин сталне коорди-
нације и сарадње, укључујући 
размјену података између свих 
институција које су надлежне 
за пружање подршке дјеци са 
сметњама у развоју, а нарочи-
то између првостепене стручне 
комисије за процјену потреба и 
усмјеравању дјеце и омладине 
са сметњама у развоју (центра/
служби за социјални рад као 
коориднатора ових комисија) и 

стручних опсервационих тимо-
ва у школама; Израдити уџбени-
ке за утврђене посебне програ-
ме за ученике одређене врсте 
и степена ометености и омо-
гућити њихову употребу у пра-
кси; Организовати и подстицати 
обавезне и континуиране едука-
ције наставног особља и то како 
о изради, тако и о практичној 
реализацији наставних планова 
и програма, и то кроз редов-
не и обавезне програме, али и 
кроз тематске семинаре и тре-
нинге; Ради дестигматизације 
дјеце са потешкоћама у развоју 
потребно је стално радити и на 
едукацији ученика у основним и 
средњим школама; Да се утврде 
обавезне мјере за рану иденти-
фикацију и третман за дјецу са 
сметњама у развоју у циљу њи-
ховог укључивња у предшколске 
установе; Да се прошири пропи-
сани круг занимања која могу 
да похађају дјеца с посебним 
образовим потребама; Преду-
зети конкретне активности да 
се у свим образовно-васпитним 
установама што хитније отклоне 
архитектонске баријере.

► Шта нам можете рећи 
када је ријеч о повреди пра-
ва дјеце са сметњама у раз-
воју? 
- Омбудсман за дјецу је прош-
ле године запримио одређен 
број пријава/жалби којима се 
указивало на повреду права 
дјеце са сметњама у развоју 
чије здравствено стање захтије-
ва 24-часовну његу, из разлога 
што самохрани родитељ који је 
запослен, према важећем Зако-
ну о дјечијој заштити, не може 
да оствари "право на накнаду 
родитељу-његоватељу или ње-
говатељу". Имајући то у виду, 
Омбудсман за дјецу је, у циљу 
додатне заштите и повећања 
степена социјалне сигурности  
породици дјеце са сметњама у 
развоју и додатне подршке са-
мохраним родитељима и дјеци 
са сметњама у развоју, Мини-
старству здравља и социјални 
заштите упутио Иницијативу за 
доношење Закона о измјенама 
и допунама Закона о дјечијој 
заштити, на начин да се "право 
на накнаду родитељу–његова-
тељу или његоватељу" изузетно 
може признати једном од неза-
послених чланова домаћинства 
са којим живи дијете са сметња-
ма у развоју, у ситуацији када је 
самохрани родитељ запослен".

ДЈЕЦА МОРАЈУ ЗНАТИ 
КОЈА СУ ЊИХОВА ПРАВА

М. Шодић 
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МАНИФЕСТАЦИЈЕ

Аутори и организатори овог га-
стро-серијала истакли су да ће 
презентација домаћих јела и у 
наставку бити у фокусу ове еми-
сије која убудуће доноси и нове 
садржаје.
"Тренутно снимамо кухињице 
на отвореном. Радимо нове се-
ријале војвођанске кухињице, 
док се стара кухињица редовно 
снима. Ту је и неки љетњи проје-
кат, љетњи камп који се такође 
бави и кувањем.  То су неке но-

вости које смо успјели у овом 
периоду да остваримо", рекла 
нам је  Зорица Ђукић,  директор 
"Кухињице" за БиХ.
Најјужнији град Српске  има 
много тога да понуди туристима, 
сматра Слађана Скочајић,  в.д. 
начелника Одјељења за културу, 
породицу, спорт и образовање у 
Градској управи Требиње. Поред 
природних љепота и дестина-
ција које су за госте незаобилаз-
не, ту је и гастро-понуда којом 
Требиње може да се поноси. 
"Имамо пуно добре хране од 
јутра до вечери. Од цицваре, 
пршуте, сарме, печења, кром-
пира, чиме се Херцеговци хра-
не. Не хвали се нико на свијету 
више кромпиром од Херцегова-
ца. Наравно, од поподнева смо 
уз добра вина, уз добре сокове 
од нара и другог воћа и наравно 
лијепих мјеста за вјеридбу, лије-
пих мјеста за  дјецу, старије",  
рекла је Скочајићева.
Учесници овогодишњег дру-
жења имали су прилику да, из-

међу осталог, посјете фабрику 
за производњу намјештаја "Ди-
неко". Присуствовали смо про-
изводњи плочастог намјештаја, 
којим је, између осталог опре-
мљен и студио "Кухињице".
Ово предузеће било је домаћин 
дружења у Хотелу "Нар".  
"Послујемо више од 15 година, 
како на домаћем тржишту, тако 
и у иностранству. Ове године 
отворили смо наш изложбени 
салон у Франкфурту и надамо 

се још већем извозу", рекла је 
Слађана Буквић Пендо, дирек-
тор предузећа  "Динеко".
У Требиње не можете доћи, а да 
не пробате вино. Нама, који смо 
љубитељи ове божанске капљи-
це, то није тешко пало. Упутили 

смо се у Винарију "Анђелић", 
чија је традиција производње 
вина дуга око 120 година.
"Винарија "Анђелић" већ девет 
година ради на брендирању 
Херцеговине као винске и тури-
стичке регије и самим тим ми 

заступамо наше двије аутохтоне 
сорте. У производњи бијелих и 
розе вина не користимо дрво, 
већ искључиво инокс, док за 
црно вино користимо славонски 
храст",  открила је Милица Анђе-
лић, власник ове винарије.

Током тродневне посјете Тре-
бињу, имали смо прилику и да 
обиђемо православне светиње, 
попут манастира "Тврдош", "Гра-
чанице" и манастир Петра и Пав-
ла. Нисмо пропустили ни вожњу 
чамцем Требишњицом, али ни 

доручак у Граду "Сунца".
Ново дружење "Кухињица" за-
казује већ на јесен, највјеро-
ватније, како кажу, у општини 
Петрово у новоотвореној Бањи 
"Терме Озрен".

УСКОРО НОВИ 
СЕРИЈАЛИ 

"КУХИЊИЦЕ"
Ове године Требиње је, након Јахорине, Зворника 
и Брчког  изабрано за мјесто гастро-презентације 
телевизијског серијала "Кухињица", која је органи-
зована у Хотелу "Нар". Љепота Требиња и његове 
околине, као и гастро-понуда са ових простора је 
привукла велики број новинара и сниматеља, међу 
којима су били и представници наше медијске куће. 

Б. Дакић 

Дружење представника 
медија у организацији 
серијала "Кухињица"

Требиње

Богата гастро понуда

Уз добру храну, иде и добро вино

Екипе Приједора и Добоја

Манастир Грачаница
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Градоначелник Приједора, Да-
либор Павловић је био гост 
овог програма који се захвалио 
на прилици да град Приједор 
буде први домаћин овог се-
ријала емисија, као и могућ-
ности да представи све своје 
туристичке потенијале, све та-
лентоване и креативне Прије-
дорчане, све добре домаћине и 
Приједора и околних општина. 
О "Приједорском љету култу-

ре" говорила је вршилац дуж-
ности начелника Одјељења за 
друштвене дјелатности града 

Приједор, Моња Касаловић. У 
Каравану "Викенд јутра" пред-
стављене су приче о плани-
ни Козари, ваздушној бањи и 
природном бисеру надомак 
Приједора, једној и јединој 
ријеци Уни, Хашанима и дједа 
Тришином млину, традицији Гр-
мечке кориде и узгоју бикова, 
Бањи Мљечаница, манастиру 
Клисина, костајничком кесте-
ну, као симболу те општине. 
Приказани су видео записи о 
гитаристи Игору Паспаљу, о 
Улици среће у селу Доња Ма-
рићка, прича о ФК "Омарска". У 
студију на отвореном гостовали 
су: Коло српских сестара При-
једор - правиле су цицвару и 
изложиле ручне радове, потом 
винари, пчелари, произвиђачи 
ракије и купиновог вина, про-
извођачи ароније и боровнице, 
мотоциклисти, рониоци, падо-

бранци, Удружење ликовних 
умјетника Приједор, произ-
вођач тамбура, Пољопривредна 

школа и Угоститељско-економ-
ска школа, те "Уна-Сана кла-
стер" и Агро-Јапра Доњи Агићи. 
Гости у емисији били су СКУД "Др 
Младен Стојановић" и "Осман 
Џафић" из Приједора, Пјевач-
ка група "Уна" из Новог Града, 
млада иноваторка Нађа Попо-
вић, ученица Електротехничке 
школе која је освојила златну 
медаљу на Петој смотри прона-
лазаштва, одржаној у Београду 
представила је покретног робо-
та који служи за извиђање не-
приступачних терена. У музич-
ком дијелу програма наступили 
су Сања Ђорђевић из Београда 
и Приједрочанин Дејан Ћулум. 
Караван "Викенд јутро" на-
ставља свој пут и иде у Источно 
Сарајево. Будући да су чланице 
Кола српских сестара изразиле 
жељу да путују на југ и буду го-
сти ове емисије у Требињу, до-
биле су јавно обећање од градо-
начелника Далибора Павловића 
да ће им тај пут бити плаћен. 

КАРАВАН "ВИКЕНД ЈУТРА" КРЕНУО ИЗ ПРИЈЕДОРА

Домаћини су били бољи од 
Доњих Орловаца и Горњих Га-
реваца, а овог пута није пре-
судила снага, већ знање. На-
име, поред традиционалних 
спортских дисциплина: бацање 
камена с рамена, трчање у 
врећама, набацивање обруча 
и навлачење конопца, о нај-
бољем је одлучио квиз из по-
знавања пољопривреде.
"Значи нам ова побједа, али 
и прилика да се дружимо са 
представницима других мјес-

них заједница. На крају је био 
пресудан квиз знања из пољо-
привреде. Један члан нашег 
тима добро је поткован у тој 
области и бави се пољопри-
вредном производњом, па 
није било тешко", рекао је ка-
питен побједничке екипе, Го-
ран Кецман.
Миљана Кос, одборник у Скуп-
штини града Приједора,  у свој-
ству домаћина манифестације 
у Горњим Орловцима, захвали-
ла је мјештанима овог и других 

насеља који су дошли у вели-
ком броју. "Посебно бих захва-
лила градоначелнику Прије-
дора који је све то омогућио", 
рекла је она. 
Побједнички пехар капитену 
Горњих Орловаца уручио је по-
кровитељ такмичења, градона-
челник Далибор Павловић. 
"Ово је друго овогодишње 
такмичење, а драго ми је да 
је код Друштвеног дома у 
Горњим Орловцима дошао ве-
лики број мјештана и гостију 

из околних насеља. То довољ-
но показује да је народ жељан 
оваквих манифестација", рекао 
је Павловић. Он је истакао да 
треба више пажње посветити 
оживљавању села, а да је Ка-
раван "Село весело" један од 
начина да се то постигне.
У богатом културно-умјетнич-
ком програму наступили су 
чланови фолклорног ансамбла 
и вокалне групе КУД-а "Шаре-
ница", вокални солисти, музи-
чари и народни умјетници.

Након четири села и исто толи-
ко финалиста, побједник "Села 
веселог" ће се знати крајем ав-
густа, када би требало да буде 
одржана завршна манифеста-
ција, рекао је аутор и коорди-
натор Саша Гороња. Пријатељи 
Манифестације су "Аутотранс-
порт" Приједор и Творница 
кекса "Мира", а медијски по-
кровитељ ИПЦ "Козарски вјес-
ник". 

Д. Совиљ

Нова емисија из 
љетњег серијала Ју-
тарњег програма Ра-
дио-телевизије Репу-
блике Српске кренула 
је са Трга мајора Зора-
на Карлице у Приједо-
ру. Поред града Прије-
дора, као домаћина, 
представљена је и ре-
гија Поткозарја.

ГОРЊИ ОРЛОВЦИ У ФИНАЛУ КАРАВАНА "СЕЛО ВЕСЕЛО"

Екипа Горњих 
Орловаца по-
бједник је дру-
ге овосезонске 
културно-за -
бавне манифе-
стације "Село 
весело". 

ГУ Приједор
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Предности су бројне. Неће више 
бити редова пред шалтерима и 
чекања да се овјери књижица. 
Такође неће бити непотребног хо-
дања и папирологије, подизања 
налаза, упутница и рецепата. Све 
ће се то налазити у електронској 
здравственој картици.
"Осигураници у свим пословни-
цама Фонда здравственог оси-
гурања РС већ могу да подижу 
своје картице, укључујући и наше 
пословнице на подручју Филијале 
Приједор. У Приједору је подјела 
већ кренула и нема великих гуж-
ви. Рокови за преузимање карти-
ца нису одређени, али сугерише-
мо осигураницима да искористе 
повољнију епидемиолошку ситу-
ацију и да преузму своје карти-
це", рекла је Николина Душанић, 
руководилац Одјељења за одно-
се с јавношћу у ФЗО РС. 
Док траје пандемија вируса коро-
на, здравствена заштита у јавним 
установама је обезбијеђена за 
све грађане, чак и неосигуране, и 
нема потребе ни да се овјеравају 
књижице, наводе у Фонду уз на-
помену да се електронске карти-
це иначе не овјеравају. Осигурано 

лице може да преузме картице и 
за чланове свог домаћинства или 
уже породице. Прве електронске 
картице су бесплатне, односно 
осигураници их не плаћају. У слу-
чају да се деси да за некога није 
израђена електронска картица, 
осигурано лице може у послов-
ницама ФЗО поднијети захтјев за 
картицу и у најкраћем могућем 
року картица ће бити припре-
мљена. Досадашњи картони 
пацијената биће замијењени 
електронским здравственим кар-
тонима, који садрже све подат-
ке о пацијенту на једном мјесту, 
независно од тога у којој здрав-
ственој установи су прикупље-
ни. Љекари ће на једном мјесту 
имати детаљан увид у пацијен-
тову историју лијечења и важне 
податке о алергијама, хроничним 
обољењима, терапијама које је 
примао и слично. Све док у пот-
пуности не заживи нови систем, 
упоредо са електронским карти-
цама, моћи ће се користити и ста-
ре здравствене књижице, наводе 
у Фонду здравственог осгиурања 
Републике Српске.

СВИ ПОДАЦИ О ПАЦИЈЕНТУ У 
ЕЛЕКТРОНСКОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ КАРТИЦИ

Д. Совиљ

У новембру 2020. уручена је прва електронска здравстве-
на књижица у Приједору. Од августа ове године, Интегри-
сани здравствени информациони систем (ИЗИС) требало 
би да се примјењује у цијелој Републици Српској. 

 Pored fizikalne medicine i rehabilitacije, pacijentima u Banji "Mlječanica" od sada su dostupne 
laboratorijske usluge koje su zasnovane na najsavremenijim medicinskim dostignućima koje garantuju 
tačnost, preciznost i pouzdanost izdatih rezultata laboratorijskih analiza koje našim pacijentima 
omogućavaju dobijanje rezultata u najkraćem roku, uspostavljanje adekvatne medicinske dijagnoze i 
primjenu efikasne terapije. Nova laboratorija opremljena je najsavremenijim aparatima, čija vrijednost 
iznosi 200.000 KM.
 To su aparati posljednje generacije, imunološki, hematološki, biohemijski, aparat za određivanje 
elektrolita te uređaj za detekciju vena, što je jako bitno kod onkoloških pacijenata. Što se tiče pretraga 
naša laboratorija nudi analizu kompletne krvne slike na hematološkom analizatoru koja se može raditi 
iz kapilarne krvi, tj. iz samo jedne kapi krvi uzete iz jagodice prsta može se uraditi diferencijalna krvna 
slika, odnosno kompletna leukocitna loza, što do sada nije bilo moguće. Na koagulometru se vrše 
sljedeći testovi: PV, INR, APTT, FIBRINOGEN. Od imunohemijskih analiza izdvajamo hormone (T3, T4, 
TSH, ESTRADIOL, PROLAKTIN, PROGESTERON), antitijela: IGG, IGA, IGM, vitamine (vitamin D), tumor 
markere, D-dimer, troponin itd. Od biohemijskih analiza radimo pretrage koje se odnose na funkcije 
pojedinih organa i žlijezda kao što su jetra, bubrezi, srce, pluća, pankreas, prostata i sl. Nudimo sve vrste 
testiranja kao i brze antigenske testove na virus Corona njemačkog proizvođača koji je priznat od strane 
Evropske Unije. Cijena testa je 25,00 KM.
 Možemo slobodno reći da je naša laboratorija među tri najsavremenije u RS, te da sa svojim 
stručnim timom sa dugogodišnjim iskustvom svakodnevno stvaramo uzajamno povjerenje sa našim 
pacijentima.

RADIMO SVAKIM RADNIM DANOM OD 7.30 DO 19.30 ČASOVA, SUBOTOM OD 7.30 DO 14.30 ČASOVA.

Kontakt telefon: 052/490-126    E-mail: laboratorija@spamljecanica.com
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Ђорђе Шебез, парох Гомје-
ничко-петровски и органи-
затор путовања рекао је да 
им је традиција да крајем 
маја или почетком јуна ор-
ганизују дужа поклоничка 
путовања. Ове године од-
зив је био велики, јер је 
људима недостајала овак-
ва врста дружења, тако да 
су на пут кренули са два 
аутобуса. 
"Ове године смо одлучи-
ли да посјетимо Манастир 
Острог. Први дан обишли 
смо Манастир Завала гдје 
смо служили јутарњу ли-
тургију, затим смо посје-
тили Цетињски манастир, 
Манастир Ждребаоник 
и навече смо стигли на 
Острог гдје смо преноћи-
ли. Ујутру смо ту служили 
литургију, затим кренули 
назад и обилазили ма-
настире Жупу Никшићку, 
Херцеговачку Грачаницу, 
Манастир Светих апостола 
Петра и Павла, те Мана-
стир Тврдош и на крају сти-
гли у Приједор",  навео је 
парох Шебез и додао да је 
циљ ових путовања да се 
људи првенствено друже и 
продухове посјећујући ове 
велике светиње. 
Приједорчани са овог по-
клоничког путовања носе 
само лијепе утиске. 
"Редовна сам на оваквим 
путовањима. Ово је јако 
предивно путовање, јако 
лијепи утисци, доста тога 
смо обишли", рекла је 
Сања Чича.
"Ово ми је седми  пут да 
идем на поклоничко путо-
вање. Суштина свих ових 
путовања је молитва Богу, 
заједничко дружење и да 
се у Манастир који идемо 
поклонимо сви заједно и 
у што већем броју приче-
стимо. Парохија која може 

себе да пруишти покло-
ничко путовање има вели-
ку предност, сви учесници 
тих поклоничких путовања 
се међусобно зближе кроз 
заједничко путовање", на-
вео је Кристијан Кремић, 
студент Теолошког факул-
тета.
У току године у овој паро-
хији реализују се три по-

клоничка путовања. Прво 
је организовано у јуну, 
друго је планирано за јул 
или почетком августа, оби-
лазе се манастири Липље, 
Ступље или Осовица и 
треће у септембру, једнод-
невно, када је планирана 
посјета манастирима Го-
мионица или Моштаница.

В. Нишевић 

ПРИЈЕДОРЧАНИ НА 
ПОКЛОНИЧКОМ ПУТОВАЊУ 

С обзиром да се пандемија корона вируса полако 
смирује, вријеме је дошло и за оно што је људима 
највише недостајало, а то су путовања. Поклоничкo 
путовање које je традиција већ 13 година Гомјеничко-
петровске парохије и ове године успјешно је реализо-
вано. Окупило је 109 Приједорчана. 

Свештеник Ђорђе Шебез са Сањом и Кристијаном

Од јутарњих сати, прош-
лог петка, није недостаја-
ло интересовања хума-
них људи за куповину 
предмета изложених на 
штандовима на градском 
тргу. Било је ту књига, 
ручних радова, одјеће, 
накита и украсних пред-
мета, а цијене нису биле 
одређене. Све је препуш-
тено доброј вољи купа-
ца, јер грађани су ти који 
су и донирали продајне 
артикле. Ово је трећи 

базар који су иницирали 
ентузијасти из Фејсбук 
групе "Лицитације При-
једор".
"Први базар био је за 
Мињу, па за Оливера, а 
сад за Бошка. Углавном 
су то дјеца која болују од 
мишићне атрофије типа 
1 и за њихово лијечење 
потребно је два и по ми-
лиона евра. Генска тера-
пија тренутно је најску-
пља на свијету", рекла је 
Драгана Врабичић, једна 

од организатора.
Акцији се придружио и 
приједорски кафић "Даун 
таун", па је од јутарњих 
до подневних сати свако 
ко је попио кафу у овом 
локалу, такође учество-
вао у хуманитарном ба-
зару. До краја мјесеца, 
отворен је хуманитарни 
број 1432, а сваким по-
зивом дарује се по једна 
КМ за лијечење малог 
Бошка. 

ОРГАНИЗОВАН ХУМАНИТАРНИ 
БАЗАР ЗА ПОМОЋ МАЛОМ БОШКУ

Иако припада Оштрој 
Луци, до Доње Козице 
може се доћи само пре-
ко Санског Моста, и то 
возећи се неколико ки-
лометара макадамским 
путем. Ту, у трошној кући 
старој преко стотину го-
дина, живи и породица 
Ђаковић. Домаћин Ма-
ринко, његова супруга 
Николина и четворо дје-
це, а и пето је на путу. 
Маринко је незапослен, 
ради на дневницу и тако 
храни породицу. И гради 
нови дом. "Што на днев-
ницу зарадим са својих 
десет прстију, то ми је. 
Хвала Богу дјецу имам и 
ако буде среће биће их 

још. Хвала свима који по-
мажу, јер сам ово не бих 
могао", прича Маринко.
Кућа започета прије 
двије године могло би 
ускоро бити усељива.  У 
свему томе помоћ пружа 
организација "Срби за 
Србе", који прикупљају 
средства за завршетак 
куће. Недостаје још не-
ких 40.000 КМ.
"Желимо да кућа буде 
завршена прије рођења 
дјетета. И да нека нова 
и срећнија времена до-
чекају у бољим услови-
ма. До сада су живјели 
у кући старој преко јед-
ног вијека, и мислим да 
је ред да им се помогне 

и да се радови заврше 
у што краћем периоду", 
поручио је члан ове ху-
манитарне организације, 
Срђан Ступар.
"Срби за Србе" помажу 
и породици Алексић из 
Приједора, те породици 
Сучевић из Будимлић 
Јапре. Средства су при-
купљена организовањем 
"Трке из блока", а 25. јула 
биће организовано и так-
мичење "Тројка из бло-
ка" са истим циљем. Та-
кође, сви они који желе 
могу већ сад да помогну 
позивом на хуманитарни 
број 17763.

"СРБИ ЗА СРБЕ" ПОМАЖУ ИЗГРАДЊУ 
КУЋЕ ПОРОДИЦИ ЂАКОВИЋ

З. Јелић

Познато је да Приједорчани имају вели-
ко срце, а када је ријеч о болесном дје-
тету, онда је солидарност грађана још из-
раженија. Свјесни су тога и организатори 
хуманитарног базара за помоћ у лијечењу 
бебе Бошка Гуглете из Новог Сада. 

Хуманитарни 

број 1432 у 

функцији до 

краја мјесеца

Д. Совиљ
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ЗАБАВА / КУЛТУРА

ВОДОРАВНО: 1. Ратовати, 9. Пулс, 10. Њемачки композитор Јо-
ханес, 12. Узбуна, 14. Позив, 15. Слично, једнако, 17. Женско 
име, 18. Тона, 19. Република у Руској Федерацији, 21. Исак Са-
моковлија, 23. Недовољно висока, 24. Прво слово, 25. Астал, 
27. Самостална трговачка радња (скр.), 28. Два иста слова, 29. 
Врста класичне композиције, 31. Врста бактерије, 32. Полупа-
разитска биљка, 33. Овца из Андрићеве приповјетке, 34. Бо-
лест зглобова. 

УСПРАВНО: 1. Раскошна кућа за одмор, 2. Бивши предсједник 
Француске Франсоа, 3. Држава на Блиском истоку, 4. Други 
самогласник, 5. Вук Бранковић, 6. Врста папагаја, 7. Зидна 
облога, 8. Називи, 9. Чланови хришћанске секте, 11. Сточна 
болест, 13. Академско звање, 16. Италијански фудбалер 
Алесандро, 20. Саамостална каменорезачка радња (скр.), 
22. Пора на епидерму листа, 26. Загасита жута боја, 28. Глас 
(лат.), 30. Најдубљи женски глас, 31. Грчко слово, 33. Коњ, 35. 
Саставни везник.     

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ

Ослушкује: Радомир Речевић

ТРЕЋЕ УХО

ПОЧЕТАК И КРАЈ
Једнакости има само на почетку и на крају. 
Оно између припада "њима" -  тајкунима. 

НИШТА НАРОЧИТО 
Узалуд је узео ствар у своје руке. 

Мало за употребу, а прескромно за показивање.  

ПИТАЊЕ ДАНА
Шта је тв-естрада? - пита један читалац.

Ех, шта?! Добра слика, а катастрофалан тон. 

ИЗ ДРУГОГ УГЛА
Балкан није буре барута.

Прије ће бити да је буре ракије.

(НЕ)РАЗУМИЈЕВАЊЕ
Не умијем да разумијем.

Сви би да буду газде, али не на селу, већ у граду.

КО ЈЕ ПОГРИЈЕШИО?
Питање за сутра би могло гласити и овако.
Ко је погријешио: компјутер или човјек? 

РАШИН КУТАК ОРКЕСТАР ХАРМОНИКА "СКАЈ ГЛОРИ" 
ПРИЈЕДОРЧАНИМА ПРИРЕДИО 

МУЗИЧКИ СПЕКТАКЛ

"Овај приједорски оркестар, 
који броји 22 члана. Наша 
мисија је да огромну енер-
гију коју имамо пренесемо 
на наше грађане. Публика 
нас је управо такве и завоље-
ла, јер смо једноставни и у 
својим наступима спонтани", 
рекла је Сара Родић, члан ор-
кестра. 
Поносан на своје ученике је 
диригент Милош Зец, који је 
нагласио да су се неколико 
мјесеци интензивно припре-
мали за овај концерт.
"За наступ смо се припрема-
ли и у доба короне. Радили 
смо углавном онлајн. Много 
труда и рада смо уложили у 
све ово и вјерујем да је пу-

блика уживала у нашем ре-
пертоару", рекао је Зец.
Градоначелник Приједора, 
Далибор Павловић је рекао 
да град Приједор полаже ве-
лику наду у ове младе људе, 
јер су управо они  прави 
представници културе, како 
у РС и БиХ, тако и у региону. 
Гости на концерту били су 
професор гитаре у Музичкој 
школи "Саво Балабан" Игор 
Мотл и Женски камерни хор 
"А Виста". Музички спектакл 
приређен је у оквиру ма-
нифестације "Приједорско 
љето културе".

Оркестар хармоника "Скај глори", на челу са диригентом Милошем Зецом 
за приједорску публику приредио је музички спектакл. Ово је био њихов 
други самостални концерт пред домаћом публиком, а на разноврсном ре-
пертоару нашле су се композиције од класике и џеза до поп и рок нумера.

Т. Мандић 

Игор Мотл

Женски камерни хор "А Виста"
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МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ФОЛКЛОРА 
"КОЗАРА И ПРИЈАТЕЉИ" 

ОКУПИО ПРИЈАТЕЉЕ ИЗ РЕГИОНА

Манифестацијом "Вече извор-
ног стваралаштва" отворен је 
фестивал фолклора, а публи-
ци су се у Чиркин Пољу пред-
ставили Завичајно удружење 
"Сана" из Старе Пазове, Удру-
жење гуслара из Словеније, 
КУД "Кнешпоље" из Кнежице, 
Удружење за очување тради-
ције Приједор и КУД "Козара" 
Приједор. 
"Посебно је важно нама који 
живимо у туђини, да тамо у 
туђем свијету не заборавимо 
ко смо, шта смо, одакле смо. А 
мислим да се то посебно изра-
жава у гуслама, јер оне су опје-
вале читаву српску историју, 
српске муке, патње", рекао је 
Давид Радишић, српски гуслар 
из Љубљане.
Расељени Сањани познати су 
по својој организованости и 
упорности. Чувају обичаје и 

преносе их на млађе генера-
ције. "Велико ми је задовољ-
ство и поносан сам на себе и 
ове моје другаре, који у овим 
временима, која су прилично 
тешка и неповољна за одржа-
вање и оваквих манифеста-
ција, успијевају да нас окупе 
на овом мјесту", истакао је 
Ранко Војводић, предсједник 
Завичајног удружења "Сана", 
Стара Пазова.
По седми пут домаћин Међу-
народног фестивала фолкло-
ра "Козара и пријатељи" био 
је КУД "Козара" из Приједора.  
"Трудимо се да младима пре-
несемо пјевање и фолкор. Теш-
ко је, ово су нека, да кажем, 
чудна времена, али ја вјерујем 
да ће ово, као и културно-
умјетничко друштво, пјевање 
и играње имати дугу традицију 
и да ће то опстати", истакао је 

Младен Стакић, предсједник 
КУД-а "Козара". 
Подршка фестивалу стигла је 
из Градске управе. "Град При-
једор увијек подржава овакве 
манифестације и у наредном 
периоду ћемо то чинити. За 
добробит свих ових људи, 
младих људи, који су учесници 
у овим дешавањима, а онда 
у корист свих наших грађана 
који могу да дођу и да се мало 
опусте и да уживају у нашој 
традицији", поручио је градо-
начелник Далибор Павловић. 
Фестивал је завршен са "Вече-
ри фолкора", на којој су учест-
вовали културно-умјетничка 
друштва "Извор" из Старих Ба-
новаца, "Посавина" из Шамца, 
"Васо Пелагић" из Пелагићева 
и "Козара" из Приједора. 

КОНЦЕРТ НАЦИОНАЛНОГ 
АНСАМБЛА "КОЛО" 

ОДУШЕВИО ПРИЈЕДОРЧАНЕ

Пред бројном приједорском  пу-
бликом којој је очигледно, након 
дуге паузе,  недостајало култур-
них дешавања чланови Нацио-
налног ансамбла "Коло" извели 
су низ кореографија, публика је 
уживала и у наступу оркестра. 
Ненад Станић, шеф оркестра Ан-
самбла "Коло" захвалио се на по-
зиву, истичући да овај ансамбл 
најмање једном годишње гостује 
на овом простору Републике Ср-
пске. "Данас се наши концерти 
много разликују од концерата 
које смо организовали прије не-
колико година. Продукцијски, 
све је другачије,  због чега смо 
увјерени да то публика са ужи-
вањем прати",  рекао је Станић.
Жељко Шормаз, предсједник 
Удружења за очување традиције 
Приједор рекао је да га радује 
што су овај концерт дошли да 
погледају и љубитељи фолклора 
из сусједних општина и градова. 

"Нама је, прије свега, била част 
и задовољство, да такав један 
ансамбл позовемо да дође да 
гостује на нашем фестивалу и на-
шим суграђанима прикажу оно 
што раде", рекао је Шормаз.
Градоначелник Приједора Да-
либор Павловић  истакао је да 
је посебна част и задовољство 
кад вам у град дође један ова-
кав ансамбл. "Надам се да су и 
они били задовољни боравком 
у Приједору и да ће понијети  
лијепе успомене  и  вратити се и 
сљедеће године како би увелича-
ли ову манифестацију", рекао је 
Павловић.
Национални ансамбл "Коло", 
који у свом програму интерпре-
тира народне игре и пјесме из 
Србије, основан је 1948. године и 
састављен је од професионалних 
играча и музичара.  

ДВИЈЕ ПРЕДСТАВЕ ЗА НАШЕ 
ЗДРАВСТВЕНЕ РАДНИКЕ

"Захвални смо свима у 
Позоришту Приједор, што 
су се сјетили да органи-
зују овако нешто, што су 
одиграли представу за 
нас и самим тим показа-
ли колико цјене наш рад. 
Сви смо ми, здравствени 
радници, уморни због ове 
пандемије и ова предста-

ва нам је добро дошла да 
се опустимо, побјегнемо 
од стварности и мало ужи-
вамо", рекла је Душанка 
Смиљић, главни техничар 
Дома здравља Приједор. 
"Ове двије представе су 
потпуно другачије, потпу-
но другачији редитељски 
приступ. Ово је наш начин 

да се захвалимо нашим 
медицинским радницима 
за све", истакла је глумица 
Мирела Предојевић. 
Они који овај пут нису 
доћи на представу, имаће 
прилику 15. јула да погле-
дају представу "Силе у ва-
здуху". 

ОДРЖАНО ИЗВЛАЧЕЊЕ 
РЕДОСЛИЈЕДА НАСТУПА 

ТАКМИЧАРА ЗА "РИТАМ ЕВРОПЕ"

У Лопарама је одржано 
извлачење редослиједа 
наступа такмичара који ће 
учествовати на фестивалу 
"Ритам Европе". По први 
пут на највећем дјечијем 
такмичењу представиће 
се и Град Приједор.
Петнаест омладинаца из 
градова и општина Ре-
публике Српске имаће 
прилику да се покаже на 

највећем дјечијем музич-
ком такмичењу "Ритам 
Европе". На интернацио-
налној сцени биће шест 
представника града При-
једора, а то су Милица 
Бабић, Катарина Балабан 
и Валентина Грујичић, као 
музички извођачи и три 
чланице Плесног студија 
"Топ денс". Оне ће насту-
пити под редним бројем 

7. 
Домаћин овогодишњег 
такмичења је општина 
Лопаре, којој је уједно 
припала и част да отво-
ри поменуто такмичење. 
Велико финале овог так-
мичења биће одржано у 
септембру, уз директан 
пренос на Радио-телеви-
зији Републике Српске.

В. Нишевић В. Нишевић 

У приједорском Позоришту одиграна је представа "Све о женама" 
посвећена здравственим радницима, у знак захвалности за све оно 
што раде у времену пандемије вируса корона. 

П. Шпадић 

Концертом Националног  ансамбла "Коло" из Београда  завр-
шен је Међународни фестивал фолклора "Козарско коло", у 
организацији Удружења за очување традиције Приједор. 

Мноштво чувара традиције и фолклорних група из земље и ре-
гиона окупило се на Међународном фестивалу фолклора "Ко-
зара и пријатељи", који је одржан у Приједору. 

З. Совиљ
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ТИМ ПОВОДОМ / ЧИТУЉЕ

НАКОН ЈЕДНОГОДИШЊЕ ПАУЗЕ 
ОДРЖАНА КОТЛИЋИЈАДА У 

МИСКОЈ ГЛАВИ 

Петнаест екипа је у Ми-
ској Глави припремало 
котлиће, у којима се кува-
ле ловачке чорбе и рибљи 
паприкаши. Поред екипа 
са домаћег терена, у ово 
Љубијско насеље, стигли 
су и гости из сусједних оп-
штина. 
Горан Љепојевић, ловац 
из Вилуса код Градишке 
рекао је да су чести го-
сти на овој котлићијади. 
"Лијепо нам је овдје и са 
радошћу долазимо", ре-
као је Љепојевић.
Секција из Равске припре-
мила је чорбу од четири 
врсте меса. "Свега у њој 
има, међутим, не смијемо 
открити рецепт, то је наша 
мала тајна. Главни кувар 
је Јосип Павловић. Награ-
да нам није битна, важно 

је само да учествујемо", 
рекао нам је Ивица Шо-
лаја.
Организатори ове мани-
фестације увјерени су да 
би њихова котлићијада 
наредних година могла 
постати права туристичка 
атракција. Живко Бабић 
истиче да Миска Глава и 
њена околина немају пуно 
тога понудити, немају ре-
сурса за било какву произ-
водњу, али имају каже, за 
ловни туризам.
Бојан Бецнер, предсјед-
ник ЛУ "Љубија" појаснио 
је да је котлићијада сваке 
године организована прве 
недеље у мају, али због 
епидемиолошке ситуа-
ције ове године помјере-
на је за јули.
"Захваљујем се свим сек-

цијама нашег удружења, 
свим гостима који су нам 
дошли овдје, јер одржали 
смо традицију",  рекао је 
Бецнер.
Градска управа и ове годи-
не подржала је овај скуп 
ловаца који има такми-
чарски карактер. 
"Ја нисам ловац, али 
уживам у специјалите-
тима која ова удружења 
припреме, поготово на 
овој манифестацији. Град 
Приједор је подржао ову 
манифестацију и убудуће 
ће сигурно бити подр-
шка манифестацијама, на 
којима се окупља велики 
број грађана који уживају 
у оном што се припрема 
овдје", рекао је Драгослав 
Кабић из Градске управе.  

П. Шпадић 

УВЕЛИКО ПОЧЕЛА ЖЕТВА 
ЈЕЧМА И ЗОБИ 

Ратари су започели жет-
ву јечма и зоби. Прино-
си су задовољавајући, с 
обзиром да су времен-
ске прилике ове године 
биле доста нестабилне и 
промјенљиве. Комбајни 
су увелико заузели своја 
мјеста у дугим њивама. 
Упркос великим прољећ-
ним кишама, априлском 
снијегу и високим јун-
ским, температурама жет-
ва јечма и зоби за сада 
добро иде.
"Кренули смо ове године 
са жетвом јечма. Приноси 

су како гдје. Негдје већи, 
негдје мањи. Зависно 
од третирања јечма, а и 
зависно од тога какво је 
зрно и како је посијано", 
рекао је Драган Грубор, 
комбајнер. 
Из Одјељења за пољопри-
вреду и рурални развој 
наводе да принос зависи 
од културе и временских 
прилика, те да цијена от-
купа још увијек није по-
зната. 
"Приноси су просјечни, од 
три и по до четири тоне, 
с тим да имамо домаћи-

не који имају приносе и 
изнад тих просјечних. На 
територији града Прије-
дора немамо откупљи-
ваче такве врсте житари-
ца, претежно су то неке 
друге општине, као што 
је Козарска Дубица која 
има откупну станицу, док 
Приједор не врши откуп 
житарица", рекао је Горан 
Кецман, шеф Одсјека за 
биљну и анималну произ-
водњу. 

Суша и талас врућине ош-
тетили су усјеве и пого-
дили пољопривреднике. 
Година која је на почетку 
обећавала, видљиво је то 
већ сад, је подбацила, па 
се овим слиједом, уколи-
ко не производите само 
за кућне потребе, може 
очекивати и већа цијена 
поврћа и ратарских кул-
тура.

У Одјељењу за пољопри-
вреду и рурални развој 
очекују да би због суша 
и наглих температурних 
промјена могао бити 
ослабљен и принос пше-
нице. Жетва ове културе 
се очекује за неких 15 
дана. "Принос ће бити 
знатно слабији управо 
због ових врелих дана", 
наводе у овом градском 

одјељењу.
Проблема би због суше 
могло бити и у сточарској 
производњи. Због очеки-
вано веће цијене кукуруза 
и тог да стока на врућини 
одбија да једе, што би 
већ у најавама стручња-
ка, могло смањити произ-
водњу млијека и меса. 

ФОРМИРАНО НОВО СПОРТСКО-
РИБОЛОВНО ДРУШТВО "САНА"

Након вишегодишњег не-
функционисања Риболов-
ног друштва "Приједор" 
група љубитеља природе, 
а посебно риболова оку-
пила се и формирала ново 
друштво. Један од прио-
ритета им је да, како кажу, 
зауставе неконтролисан 
излов рибе. 
Никола Гаврановић, пред-
сједник Спортско-рибо-
ловног друштва "Сана" 
Приједор рекао је да су се 
риболовци с овим пробле-
мом годинама  суочавали. 
"Један од главних наших 
циљева је да формирамо 
јаку рибочуварску служ-
бу, у којој већ имамо два 
професионална рибочу-
вара и три рибочувара во-
лонтера. Такође, један од 

циљева је и омасовљење 
чланства, организовање 
Школе за риболов за дје-
чији узраст и порибља-
вање ријеке Сане", иста-
као је Гаврановић.
Раденко Мариновић, 
предсједник Скупштине 
СРД "Сана" поручио је ри-
боловцима да на подру-
чју Приједора једино ово 
друштво издаје дозволе 
за риболов, јер има пот-
писан уговор са ресорним 
министарством.
"Ми смо сад фактички 
једино легално друштво 
на подручју града При-
једора, које је признао 
матични савез и ресорно 
министарство. Поручујем 
свим риболовцима да 
нам се прикључе и да у 

што већем броју вратимо 
стари сјај ријеци Сани", 
рекао је Мариновић.  
Рибочувар Владислав То-
мић каже да је велики 
број риболоваца већ из-
вадио дозволе. "Нисмо 
никоме наплаћивали каз-
не, јер су риболовци још 
увијек довољно необа-
вијештени, али прихватају 
наше сугестије и учлањују 
се", каже Томић. 
Ово друштво које је зва-
нично са радом почело 
19. маја, већ броји 200 
чланова, а како кажу, 
свакодневно постоји ин-
тересовање риболоваца 
за учлањење и добијање 
риболовне дозволе.

В. Нишевић 

Сана је, коначно, враћена риболовцима, порука је ово чланова и ру-
ководства новоформираног Спортско-риболовног друштва "Сана". 

М. Згоњанин

П. Шпадић 

СУША И ВРУЋИНА 
ОШТЕТИЛИ УСЈЕВЕ

У Организацији Ловачког удружења Љубија, секције Миска 
Глава је одржана 15. традиционална котлићијада. 
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Дана 16.7.2021. навршава се тужна 
година од смрти

МИЛКЕ БОГДАНОВИЋ

Успомену на тебе чуваћемо од заборава. 
Кћерка Милена, зет Милорад, унуке 
Сања и Тања са породицама

15459

Дана 16.7.2021. навршава се година 
дана од смрти моје мајке

МИЛКЕ БОГДАНОВИЋ

С љубављу и поштовањем, чуваћемо те 
у нашим срцима и сјећањима.
Кћерка Драгана, унука Андреа и зет 
Горан

15458

Дана 11.7.2021. навршавају се три 
године од смрти наше вољене супруге, 

мајке и баке

НЕВЕНКЕ ЂУРАШИНОВИЋ
Знамо да смо живјели са дивном 
супругом, мајком и баком, и то је оно 
што нам даје утјеху и што ће вјечно 
живјети у нашим срцима и сјећањима. 
Супруг Милан, кћерка Лариса, син 
Александар, зет Милан, снаха Дејана и 
унуци: Алекса, Милош, Милица и Јован

15415

Посљедњи поздрав драгом супругу, оцу 
и деди

БЛАГОЈИ (Васо) МАТИЈАШУ
(1949-2021)

Ожалошћени: супруга Душанка, кћерке 
Весна, Дијана и Слађана са породицама

15446

Дана 3.7.2021. у 66. години преминуо је 
наш драги и никад прежаљени

ЂУРО КОСИЋ – ЂУКА
(1955 – 2021)

Твој лик и доброта остаће вјечно у 
нашим срцима. Са љубављу и поносом 
чувамо успомену на тебе.
Твоји најмилији са породицама

15456

Посљедњи поздрав нашем милом, 
никад прежаљеном супругу, оцу и дједу

ВЛАДИ (Стојан) ТАДИЋУ
(1942-2021)

Волимо те и хвала ти за све. 
Твоји: супруга Дубравка, син Владимир, 
кћерка Кристина, унучад Настја, Кјара, 
Филип и Тибор, снаха Александра, те 
шурјак Дадо са породицом

15454

ВЛАДО ТАДИЋ
(1942-2021)

Драги Владо, хвала Ти на несебичном прија-
тељству, на Твојој доброти и људској посеб-
ности.
Почивај у миру и нека Ти је лака земља, добри човјече.
С љубављу и поштовањем, твоји Драшко, Данијела, Тамара и Теодора 
Љубичић 15455

Тужно сјећање на драгог 
брата

РАЈКА (Душан) 
ЦВИЈИЋА

(1948-2010)
Увијек си у мом срцу.

Сестра Мира са породицом

15457

ФОТОГРАФИЈЕ
ЧИТУЉА ЧУВАМО

40 ДАНА

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

Firmi  "Calzedonija" (Kalcedonija) sa sjedištem u 
Brezičanima b.b. Prijedor

potreban veći broj ženskih radnika u proizvodnji 
čarapa.

Radno iskustvo nije neophodno.

Prijave dostaviti na kapiju preduzeća ili putem 
pošte "Calzedonia" Brezičani b.b. Prijedor.

Издајем једнособан стан у центру града. 

Информације на број телефона 
065/872-643

Информативно-пословни центар "Кoзaрски вjeс-
ник" примa тeрeнскoг кoмeрциjaлисту зa пoслoвe 
мaркeтингa.

Свe инфoрмaциje нa број тeлeфoна 060/3603-129 
или у прoстoриjaмa ИПЦ-а "Козарски вјесник".
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"Нaмa je нajдрaжe тo штo je Куп oдржaн. 
Тo je нaшa трaдициjа, нeштo штo траje 
чeтврт виjeкa и штo сe нe смиje прeки-
нути. Овo je вeликa ствaр и зa нaш грaд, 
пoштo сe рaди o jeднoj oд нajвeћих 
спoртских мaнифeстaциja у РС. Mи ћeмo 
сe свим снaгaмa трудити дa Куп будe 
joш вeћи, a ми joш бoљи дoмaћини", 
рeкао je члaн шaмпиoнскe eкипe, Дрaш-
кo Лajић.
Штo сe тичe пojeдинaчнe кoнкурeнциje, 
ту je први пoнoвo биo  нeприкoснoвe-
ни Слoвeнaц Пeтeр Бaлтa. "Вoлим дa 
дођем у Приjeдoр. Вриjeмe зa скaкaњe 
ниje билo идеално, aли мeни тo oд-
гoвaрa, jeр тeк кaд je тeшкo, видиш у 
кaквoj си тaчнo фoрми", рeкao нaм je 
Бaлтa.
Изa њeгa су били Лajић и Дeлeв. 
Taкoђe, Лajић je биo нajбoљи у мaстeр 
кaтeгoриjи, мeђу вeтeрaнимa. Meђу 
дaмaмa нajбoљa je билa Рaдмилa Ђу-
рић, из eкипe "Нeбeскe видрe". У jу-
ниoрскoj кoнкурeнциjи нajбoљи je биo 
Нeмaњa Гaврић, из eкипe "Скyдивe" 
Бaњa Лукa. У Aeрo-клубу "Приjeдoр" су 
зaдoвoљни тaкмичeњeм, нaрoчитo квa-
литeтoм учeсникa.
"Имaли смo пeх, дa сe у истoм oвoм 
тeрмину oдржaвaлo и jeднo тaкмичeњe 
истoчнoeврoпскoг купa, пa смo ту из-
губили од eкипа из Пoљскe, Maђaрскe 
и Бугaрскe. Taкoђe, двиje eкипe "Рeд 
булa", кoje су нajaвилe дoлaзaк нису 
успjeлe дa сe oкупe. Знaчи, штo сe квaн-
титeтa тичe ту смo "пaли", aли штo сe 
квaлитeтa тичe oстaли смo нa свjeтскoм 
нивoу. Имaли смo двojицу вишeструких 
пoбjeдникa Свjeтскoг купa, кao и чoвjeкa 
кojи je свjeтски шaмпиoн у eкипнoj кoн-
курeнциjи", кaжe члaн шaмпиoнскe eки-
пe "Приjeдoрa", Синишa Вуjaкoвић.

У Aeрo-клубу "Приjeдoр" зaдoвoљни су 
кaкo je свe прoшлo и штo je нajвaжниje 
бeзбjeднo. A, мoглo сe глeдaти зaистa 
квaлитeтнo тaкмичeњe. 
"Зaдoвoљни смo и штo je нajвaжниje 
мeтeo услoви су били тaкви дa сe дoбрo 
мoгao видjeти квaлитeт пojeдинaцa. Нaj-
битниje je дa су бeзбjeдонoсни услoви 
испуњeни. Није билo откaзa, пoврeдa, 
ниjeднoг удeсa. To je зaистa висoк стaн-
дaрд у oвoм спoрту. И ми гa рeдoвнo ис-

пуњaвaмo",  рeкao je спoртски дирeктoр 
Купa, Зoрaн Срeдић.
Из приjeдoрскoг Аeрo-клубa нaрoчитo 
су зaхвaлни Mинистaрству oдбрaнe Ср-
биje и Гeнeрaлштaбу Вojскe Србиje, jeр 
су пo први пут нa Пeтрoвдaнскoм купу 
учeствoвaлe и "Нeбeскe видрe", eкипa 
кojу чинe искусни пaдoбрaнци 63. Пaдo-
брaнскe бригaдe.
Куп oргaнизуje Aeрo-клуб "Приjeдoр", уз 
пoдршку грaдa Приjeдoрa, Mинистaрст-
вa пoрoдицe, oмлaдинe и спoртa РС, тe 
Mинистaрствa сaoбрaћaja и вeзa РС.

Припремио: З. Јелић

ПРИJEДOРЧAНИ ПOБJEДНИЦИ 25. 
ПETРOВДAНСКOГ ПAДOБРAНСКOГ КУПA

СПОРТ

ИНФОРМАЦИЈЕ НА ТЕЛЕФОН: 052 / 225  - 755 

ДОМ ЗА СТАРИЈА ЛИЦА   ДРИНИЋ ПРИЈЕДОР

Нa тeрeнимa Teнис клубa 
"Др Mлaдeн Стojaнoвић" 
окo 50 дjeчaкa и дjeвojчицa 
узрaстa дo 12 гoдинa учeст-
вуje нa 15. "Приjeдoр Oпeн" 
турниру, кojи je диo кaлeн-
дaрa "Teнис Eврoпe". 
У питaњу су тeнискe нaдe 
кoje би крoз кojу гoдину 
врлo лaкo, мoгли глeдaти нa 
вeликим турниримa. 
"Tурнир je пoчeo 5. jулa и 
трajaћe дo 11. jулa. Дoсaд 
je прикaзaн изузeтнo квa-
литeтaн тeнис. Искoристиo 
бих прилику дa пoзoвeм свe 
љубитeљe биjeлoг спoртa 
дa дoђу нa тeнискe тeрeнe 

и дa уживajу у мajстoриjaмa 
тeниских нaдa", рeкaо je 
дирeктoр TК "Др Mлaдeн 
Стojaнoвић", Рaдoвaн 
Mилojицa.
Упркoс врућинaмa, свe тeчe 
кaкo трeбa и мoжe дa сe 
види дoбaр тeнис.
"Уз зajeднички нaпoр oргa-

низaтoрa и нaс судaцa дoсaд 
jе све ишло одлично. Врлo 
дoбрo смо oргaнизoвaли 
oвaj турнир. Што је најваж-
није, oви дjeчaци и дjeвojкe 
игрajу фeнoмaлнo и oвaj тур-
нир je  нa вeликoм нивoу", 
рекао је врховни судија тур-
нира Борут Дереани.

Приjeдoр je био дoмaћин 
Дjeчиjeг aтлeтскoг митин-
гa, нa кojeм је учeствова-
ло  прeкo 150 тaкмичaрa. 
Пoрeд клубoвa из БиХ ту 
су били и тaкмичaри из Ср-
биje. 
Oвим сe aтлeтикa врaћa у 
грaд нa Сaни, кaжу из Aт-

лeтскoг клубa "Приjeдoр" 
кojи je био oргaнизaтoр 
овог тaкмичeњa.
"Двиje гoдинe смo прaктич-
нo били бeз aтлeтикe у При-
jeдoру, свe збoг пaндeмиje. 
Ниje билo уличних тркa, 
ниje билo шкoлских тaкми-
чeњa. Taкo смo дoшли нa 

идejу дa oдржимo aтлeтски 
митинг зa дjeцу. Дa будeмo 
први у БиХ кojи тo рaдe", 
рeкao je Зoрaн Рaдинoвић, 
трeнeр у AК "Приjeдoр".
Нa атлетском митингу нa-
ступила су дjeцa узрaстa 
oд три дo дeсeт гoдинa, a 
тaкмичила су се у тркaчким 
дисциплинaмa, тe скoку у 
дaљ и бaцaњу вoртeксa.
Из oвoг клубa зaхвaлили су 
сe прeдузeћу "Приjeдoр-
путeви", кoje je финaсиjски 
и oргaнизaциoнo пoдр-
жaлo oву мaнифeстaциjу 
и кoje је инaчe спонзор AК 
"Приjeдoр".

Више од стoтину тркaчa и 
бициклистa учествовало 
је у трци од Maлoг грaд-
скoг тргa кa Мaнaстиру 
Клисинa. У питaњу je била 
"Tркa из блoкa", изa кoje 
стojи Хуманитарна оргa-
низaциja "Срби зa Србe". 
Кaкo кaжу oргaнизaтoри, 
oдзив je био изнaд свих 
oчeкивaњa.
"Maлo je рeћи дa сaм 
пoзитивнo изнeнaђeн. 
Приjaвилo сe прeкo 100 
тркaчa и вишe oд 30 би-
циклистa. Нису ту сaмo 
били Приjeдoрчaни, вeћ и 
људи из Нoвoг Грaдa, Грa-
дишкe, Бaњaлукe. Било 
је и људи из инoстрaнст-
вa. Прeзaдoвoљни смo", 
рекао је Mлaдeн Ступaр, 
jeдaн oд члaнoвa Хумани-

тарне oргaнизaциje "Срби 
зa Србe".
Срeдствa прикупљeнa нa 
трци намијењена су за 
пoмoћ сoциjaлнo угрoжe-
ним пoрoдицaмa.
"Oвe гoдинe пoмaжeмo 
пoрoдици Ђaкoвић из 
Дoњe Кoзицe, пoрoдици 
Aлeксић из Приjeдoрa и 
пoрoдици Сучeвић из Бу-
димлић Jaпрe. Риjeч je o 
пoрoдицaмa сa чeтвoрo 
и вишe дjeцe. Учeшћe у 
трци било je 10 КM, aли 

зaистa je мнoгo и oних кojи 
су дaли нoвaц, a уoпштe 
нису трчали", истакао је 
Душкo Кaурин, jeдaн oд 
oргaнизaтoрa ове хумане 
aкциje.
Tу ниje крaj, вeћ 25. jулa 
нa кoшaркaшкoм тeрeну 
испрeд Спортске двoрaнe 
"Mлaдoст" бићe oдржaнa 
"Tрojкa из блoкa", тaкми-
чeњe у шутирaњу трojки, 
гдje ћe сe тaкoђe прику-
пљaти срeдствa зa пoмoћ 
нaвeдeним пoрoдицaмa.

Aeрo-клуб "Приjeдoр" eкипни je пoбjeдник 25. Пeтрoвдaнскoг пaдoбрaн-
скoг купa. Tим je нaступao у сaстaву Дрaшкo Лajић, Синишa Вуjaкoвић, 
Бoбaн Ивeтић, Ивajлo Дeлeв и Aлeксaндaр Цвeткoвић.

Квaлитeт тaкмичaрa нa 
нajвишeм нивoу

"ПРИЈЕДОР ОПЕН": МЛАДЕ НАДЕ ЕВРОПСКОГ ТЕНИСА У ПРИЈЕДОРУ

МАЛИШАНИ НА АТЛЕТСКИМ СТАЗАМА

"ТРКА ИЗ БЛОКА"ЗА УГРОЖЕНЕ ПОРОДИЦЕ
Одзив изнад свих очекивања

Млади тенисери показали шта знају


