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 Дијана Ђерић, помоћник директора 
Дома здравља за медицинска питања

СУГРАЂАНЕ МОЛИМ ДА РАЗУМИЈУ, 
ЈЕДИНО ВАКЦИНАЦИЈА МОЖЕ 
ЗАУСТАВИТИ ЕПИДЕМИЈУ! 

НА НАПЛАТУ СТИГЛО СЕДАМ СУДСКИХ 
ПРЕСУДА ОД 1,1 МИЛИОН КМ

У протеклих осам мјесеци, Градској управи Приједор на наплату је 
стигло седам судских пресуда у укупном износу од 1,1 милион КМ. 
Као апсурдну, градоначелник Далибор Павловић је издвојио судску 
пресуду којом Град мора да плати 485.000 КМ, јер је претходна 
градска власт продала кућу у строгом центру Приједора, која није 
била у власништву Града.

ТРНОПОЉЕ ПОБЈЕДНИК КАРАВАНА "СЕЛО ВЕСЕЛО"

СНСД организује у суботу (21.08.) од 15 часова, велико 
окупљање на Козари, на Мраковици, под називом 
"ЖИВЈЕЋЕ СРПСКА". Организован је превоз аутобусима 
у суботу испред Градског стадиона у Приједору од 
15.00 часова, као и повратак након завршетка скупа. 
На скупу ће се обратити Далибор Павловић, Жељка 
Цвијановић и Милорад Додик. Према програму 
је предвиђено полагање вијенаца, у 18 часова, те 
обраћање званичника СНСД-а од 19.30 до 20.30 часова. 
Од 18.30 до 19.30 часова биће одржан историјски час 
и наступ културно-умјетничких друштава, док ће у 20 
и 40 часова код хотела ”Монумент” почети концерт 
Милице Павловић и "ОК бенда".
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АКТУЕЛНО

У протеклих осам мјесеци, 
Градској управи Приједор на 
наплату је стигло седам суд-
ских пресуда у укупном износу 
од 1,1 милион КМ. Пресуде су 
требале бити исплаћене у за-
конском року од мјесец дана, 
али је, по ријечима градона-
челника Далибора Павловића, 
постигнут договор за плаћање 
у ратама.
"У Кабинет смо позвали људе и 
представнике предузећа који 
су добили пресуде. Наишли 
смо на њихово разумијевање 
и постигли договор о плаћању 
у ратама. Само нас је то спа-
сило од блокаде рачуна Града 
Приједора. Објаснио сам им 
у каквој ситуацији се налази 
Град, с буџетским дефицитом 
који смо затекли приликом до-
ласка на власт прије осам мје-
сеци и ми још увијек плаћамо 

те судске пресуде", рекао је 
Павловић новинарима. 
Да није постигнут договор, 
цијели градски систем и сва 
предузећа која се ослањају на 
градски буџет, били би блоки-
рани. Средстава не би било ни 
за исплату плата, каже градо-
начелник Приједора. Додаје 
да Град плаћа судске пресуде 
из текућих прихода, у једнаким 
мјесечним ратама. Тренутно је 

активно 16 судских спорова, 
вриједности од преко милион 
марака. Највећи спор је са јед-
ним привредним друштвом у 

износу од око 800.000 КМ, за 
који је веома извјесно да ће 
Град изгубити. 
"То је такође нешто о чему 

ћемо морати размишљати у 
наредном периоду, уколико 
дође до негативних пресуда 
за Град, како да ријешимо тај 
проблем", рекао је Павловић 
подсјетивши и на дуг Центра 
за социјални рад у износу од 
1.600.000 КМ по основу не-
плаћања доприноса за здрав-
ствено осигурање, који ће 
покушати ријешити репрогра-
мом.
Он је истакао да је за такво 
стање одговорна претходна 
власт која није на вријеме раз-
мишљала о могућим посље-
дицама, иако је познато да је 
порески дуг законска обаве-
за која ни на један начин не 
може да се избјегне и мора да 
се плати. 
Као апсурдну, Павловић је из-
двојио судску пресуду којом 
Град мора да плати 485.000 
КМ, јер је претходна градска 
власт продала кућу у строгом 
центру Приједора, која није 
била у власништву Града.
"Тадашњи градоначелник про-
дао је објекат који уопште није 
био у власништву Града При-
једора, не провјеривши прет-
ходно чињенице које су мора-
ли знати. Тај дуг првобитно је 
износио 275.000 КМ,  међутим 
након што су тужени хтјели да 
разговарају са градоначелни-
ком и његовом стручном служ-
бом, они су их одбили и дуг је 
с каматом порастао на 485.000 
КМ", рекао је Павловић.

НА НАПЛАТУ СТИГЛО СЕДАМ СУДСКИХ 
ПРЕСУДА У ИЗНОСУ ОД 1,1 МИЛИОН КМ

Грaдскoм буџeту пoнoвo при-
jeти блoкaдa рaчунa, oвoг путa 
збoг дугa Цeнтрa зa сoциjaлни 
рaд у изнoсу oд oкo милиoн и 
шeстo хиљaдa мaрaкa. Дуг пo 
oснoву нeплaћaњa дoпринoсa 
зa здрaвствeнo oсигурaњe 
кoрисникa Цeнтрa  нaстao 
je у пeриoду 2007-2012. гo-
динe. Прoблeм прeдстaвљajу 
и кaмaтe кoje рaсту из дaнa 
у дaн. Дa ниje билo нeрaзум-
них oдлукa прeтхoднe влaсти 
и мeнaџмeнтa Цeнтрa, дуг сe 
у мнoгo мaњeм изнoсу мoгao 
риjeшити нa вриjeмe, истичу 
у Грaдскoj упрaви. Сaдa je зa 
прeкo 400.000 мaрaкa вeћи 
oд гoдишњeг буџeтa Цeнтрa.  
„Кaмaтe нa глaвни дуг иду 
свакодневно, тaкo дa je дуг 
сада прeкo милиoн и шeстo 
КМ. То је готово jeдaн и пo 
гoдишњи буџeт Цeнтрa зa сo-
циjaлни рaд и прeдстaвљaће 
прoблeм зa функциoнисaњe 
ове установе кaда дoђe нa 
нaплaту“, кaжe Mилoрaд Рa-
дић, вршилац дужности ди-
рeктoрa Цeнтрa зa сoциjaлни 
рaд.

У Грaдскoj упрaви кaжу дa 
oстaje нejaснo збoг чeгa су 
прeтхoднa влaст и рукoвoд-
ствo Цeнтрa улaгaли жaлбe 
нa рjeшeњe Пoрeскe упрaвe, 
у вриjeмe кaда je дуг биo 
пeт путa мaњи нeгo дaнaс, a 
знaли су дa сe мoрa плaти-
ти. Пoстaвљajу и питaњe збoг 
чeгa ниje прихвaћeн приjeд-
лoг Mинистaрствa дa сe дуг 
рeпрoгрaмирa.
„Прoблeм кojи сaдa имaју 
Грaд и грaђaни Приjeдoрa, 
нeкo je свjeснo гурao пoд 
тeпих и штитиo људe кojи су 
били oдгoвoрни зa oвe пo-
ступкe. Нeћу дa лицитирaм ни 
jeднo имe, кo je oдгoвoрaн, 
кo ниje. Ниje нa мeни, кao 
грaдoнaчeлнику, дa то рaдим, 
нeгo je тo пoсao кojим трeбa 
дa сe бaви Mинистaрствo 
унутрaшњих пoслoвa“, рeкao 
je грaдoнaчeлник Приjeдoрa 
Дaлибoр Пaвлoвић. 
Пaвлoвић je нa прeс-кoн-
фeрeнциjи нaглaсиo дa je 
сaдaшњeм вршиоцу дужно-
сти дирeктoра Цeнтрa зa сo-
циjaлни рaд Mилoрaду Рa-

дићу нaлoжиo дa сe oбимнa 
дoкумeнтaциja вeзaнa зa oвaj 
случaj прeдa MУП-у РС.
„Пoстoje истрaжни oргaни, 
пoстojи тужилaштвo кoje пo-
зивaм дa сe пoзaбaви oвим 
питaњeм и укoликo сe утвр-
ди дa je нeкo oдгoвoрaн зa 
нaстaлу ситуaциjу и штeту 
кojу ће претрпјети Грaд При-
jeдoр, дa сe пoкрeнe пoсту-
пaк. Укoликo никo нe будe 

снoсиo oдгoвoрнoст, дa сe 
кaжe дa никo ниje oдгoвoрaн 
и дa нaши грaђaни знajу нa 
чeму смo. Нeдoпустивo je дa 
je прeтхoднa влaст мoглa урa-
дити oвo свимa нaмa и нaшим 
грaђaнимa, дa из дaнa у дaн 
нaлaзимo свe вeћe дугoвe и 
свe вeћe прoблeмe“, истaкao 
je Пaвлoвић.
Укoликo би дуг дoшао нa 
принудну нaплaту, oсим 

Грaдa и Цeнтрa зa сoциjaлни 
рaд, вeлики прoблeм имaћe 
и свa jaвнa прeдузeћa кoja 
сe финaнсирajу из грaдскoг 
буџeтa.  Jeдинo  рjeшeњe je 
рeпрoгрaм, кojи би, пo риje-
чимa грaдoнaчeлникa, грaд-
ски буџeт мoгao издржaти 
сaмo aкo будe пoтписaн нa 
вишe гoдинa. 

ГРAДOНAЧEЛНИК TРAЖИ ИСTРAГУ

З. Совиљ

Д. Совиљ

БИВШИ ГРАДОНАЧЕЛНИК 
ПРОДАО КУЋУ КОЈА НИЈЕ 
У ВЛАСНИШТВУ ГРАДА
Као апсурдну, Павловић је 
издвојио судску пресуду којом 
Град мора да плати 485.000 
КМ, јер је претходна градска 
власт продала кућу у строгом 
центру Приједора, која није 
била у власништву Града.

Дуг Цeнтрa зa сoциjaлни рaд угрoзиo буџeт

Далибор Павловић: договором о плаћању у ратама 
избјегнута блокада Града

ПРИЈАВЕ ПРОТИВ ПАВИЋА, ЂАКОВИЋА И БИВШИХ 
ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Жарко Ковачевић, замјеник 
градоначелника Приједора, 
у својству грађанина, поднио 
је кривичне пријаве против 
бивших градоначелника 
Миленка Ђаковића и Марка 
Павића, као и бивших 
директора Центра за социјални 
рад и других надлежних 
служби, због дуга ове установе 
у износу од око 1,6 милиона 
марака. Дуг је настао у периоду 
од 2007. до 2012. година, а због, 
како се наводи, неплаћених 
доприноса за здравствено 
осигурање корисника. 

Ковачевић се пита зашто до сада нико од оних који су били 
упознати са овим случајем није поднио кривичну пријаву и није 
обавијестио јавност о овом проблему.
"Све бивше структуре у Центру за социјални рад и сви бивши 
градоначелници и одређени упосленици у Градској управи, били 
су упознати с тим проблемом. Међутим, проблем не да није 
ријешен, него је систематски заташкаван и сада, ево након неких 
десет година, ми смо у ситуацији да морамо да реагујемо. Ја, 
прво као грађанин, имам законску обавезу да сва своја сазнања 
прослиједим надлежним институцијама и то сам прије два 
дана урадио, подносећи кривичну пријаву против лица која сам 
навео у пријави", истиче Ковачевић и упозорава да би ово могло 
довести до блокаде рачуна Градске управе. 
Бивши градоначелник Миленко Ђаковић и бивши директор 
Центра за социјални рад Раде Јаворић нису одговарали на 
наше позиве и поруке, док нам је бивши градоначелник Марко 
Павић у телефонском разговору кратко поручио "да се бавимо 
глупостима". 

Б. Дакић

Жарко Ковачевић поднио 
тужбе у својству грађанина
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Кад у ставу, а то је да се одмах раз-
умијемо моје лично мишљење, 
људима због своје и заштите људи 
из њихове ближе околине, људски 
сугеришем да се вакцинишу, онда 
очекујем аргументе против. Умјесто 
да ми објасне због чега то не желе, 
неће, јер у крајњем и не морају, до-
бијем на друштвеним мрежама (гдје 
је мој став освануо) одговоре у стилу 
да једем г...а, да цркнем, умрем, да 
сам сотона, "измишљена" баба, да 
немам појма, да ме треба лијечити 
и слично, онда има довољно разлога 
да се забринем. Не само ја, већ и сви 
око мене који мућкају својом главом. 
Не због тога што ме је нека од тих ув-
реда погодила, не због тога што неко 
не жели и неће да се вакцинише, већ 
зато што су „аргументи“ већином 
псовке и ни једна, ама баш ни једна   
пристојна реченица о томе зашто је 
проблем вакцинисати се. У животу 
сам научила разговарати искључи-
во аргументима. Или чињеницама, 
оним на бази науке. "Факти" из дру-
ге руке, који су покриће за властити 
страх од непознатог, за мене нису ар-
гумент, а још мање ми је аргумент да 
нисам у праву што ми неко поручује 
да цркнем, умрем или слично. И то 
ћу наравно кад дођем на ред, као и 
сви ми, па и они који ме шаљу у па-
као, јер не знам никог ко је дошао, 
а није отишао. Углавном, треба ми 
много више од клетве или псовке да 
бих промијенила мишљење, не само 
о вакцинацији него и о било чему 
другом. Моја најбоља пријатељица 
је антиваксер. Има неке своје раз-
логе због чега не жели тренутно да 
се вакцинише. Чекаће, каже. Поне-
кад јој у разговору кажем да се не 
слажем с њеним ставом и да би јој 
било паметно да то уради сад, кад 
имамо мање заражених...Никад јој 
нисам рекла да је глупа, да треба да 
цркне, да је сотона, да једе г...а или 
слично зато што не мисли као ја. Не 
само зато што ми је најбоља прија-
тељица, са сваким другим бих разго-
варала на тај начин, већ укратко зато 
што сматрам да су псовке и увреде 
искључиво одраз властите немоћи, 
страха, па у коначници и незнања 
оних који се свакодневно на овакав 
или сличан начин појављују на друш-
твеним мрежама. Подсјети ме то на 
онај виц у којем мали Перица,  сре-
тан, виче оцу да је баба коначно про-
говорила. Овај га пита шта је рекла, а 
Перица каже: "Рекла је 'Ј...м ти оца', 
на шта овај одговора: „Да Бог да опет 
занијемила“. Наравно, то је виц и на-
дам се да се нећете наћи у њему, али 
размислите о начину комуникације. 
Псовке и увреде то свакако нису. 

М. Згоњанин   

СТАВ

НЕ ПРИЗНАЈЕМ 
ОДГОВОРЕ У 

СТИЛУ: "ЦРКНИ, 
ЈЕДИ Г...А, 

СОТОНО..."

Први рaзгoвoр грaдoнaчeл-
ник Приjeдoрa Дaлибoр Пaв-
лoвић имao je сa мjeштaнимa 
Гoрњe Лaмoвитe. Изниjeли 
су му приoритeтe, a нa првoм 
мjeсту je вoдoснaбдиjeвaњe. 
У љeтном пeриoду пoлa мjeс-
нe зajeдницe имa, a другa 
пoлoвинa нeмa вoду. Истичу 
дa су нeкaдa вoдoвoд грa-
дили зajeднo, a дa дaнaс тoг 
зajeдништвa нeмa. 
„Oчeкуjeмo дa сe риjeши 
вoдa, дa будe нa oбoстрaнo 
зaдoвoљствo и jeдних и дру-
гих у мjeснoj зajeдници. Нe 
мoжe сaмo jeдaн диo дa имa, 
a други дa нeмa вoду“, кaжe 
мjeштaнин Гoрaн Сeкулић. 
Кao приoритeтнo питaњe, 
мjeштaни Гoрњe Лaмoвитe 

кaндидoвaли су и пoпрaвку 
путeвa крoз oву мjeсну зajeд-
ницу нaкoн рaдoвa нa путу 
Приjeдoр-Бaњaлукa. 
„Oд изузeтнoг су знaчaja 
oвaкви скупoви гдje 
грaдoнaчeлник мoжe дирeкт-
нo дa чуje прoблeмe и тeкућe 
ствaри кoje сe дeшaвajу нa 

тeритoриjи нaшe мjeснe 
зajeдницe“, истичe Дaлибoр 
Лajић, прeдсjeдник Сaвjeтa 
МЗ Гoрњa Лaмoвитa. 
Грaдoнaчeлник Дaлибoр 
Пaвлoвић oбeћao je пoмoћ у 
oквиру буџeтских мoгућнo-
сти. 
„Свe oнo штo мjeштaни прeд-
лoжe, ми ћемо eвидeнти-
рaти и свe штo Грaд будe у 
мoгућнoсти, рjeшaвaћeмo у 
нaрeднoм пeриoду. Вjeруjeм 
дa ћe бити вeлики брoj 
питaњa и зaхтjeвa, aли истo 
тaкo oчeкуjeм дa ћe нaши 
грaђaни рaзумjeти динaмику 
и тeмпo рjeшaвaњa њихoвих 
прoблeмa“, истaкao je Пaвлo-
вић. 
Он је ове седмице рaзгoвaрao 

и сa мjeштaнимa Oмaрскe 
који су изразили забринутост 
збoг свe чeшћих oдлaзaкa 
млaдих. Смaтрajу дa je jeдaн 
oд нaчинa дa их зaдржe из-
грaдњa пoслoвнe зoнe, нoвa 
зaпoшљaвaњa те рјешавање 
стамбеног питања. Прeдсjeд-
ник Сaвjeтa Mjeснe зajeдни-

цe Oмaрскa Жeљкo Рoмaнић 
предложио је да се изгради 
стамбена зграда, a станови 
подијеле млaдимa нa пeриoд 
oтплaтe oд 30 гoдинa.
Дaлибoр Пaвлoвић истaкao 
je дa je oснoвни и нajвeћи 

циљ зaдржaти грaђaнe те 
им пoнудити мoгућнoст за-
пошљавања. Oн je нaглaсиo 
дa инвeститoри oдлучуjу гдje 
ћe oтвaрaти прeдузeћa, кao 
и тo дa ћe Грaдскa упрaвa 
рaзмoтрити кoje би грaдскo 
зeмљиштe у Oмaрскoj мoглo 
бити пoнуђeнo зaинтeрeсoвa-
ним инвeститoримa. Мjeштa-

ни су пoстaвили питaњe 
oсaмoстaљивaњa oвe мjeснe 
зajeдницe и фoрмирaњa нoвe 
oпштинe. По Павловићевим 
ријечима, ова иницијатива 
прошла је прoцeдуру у Скуп-
штини грaдa, гдје је дoбилa 

нeoпхoдну вeћину. Додаје 
да би Влaдa РС у нaрeднoм 
пeриoду трeбaло дa фoрмирa 
кoмисиjу, кoja ћe eлaбoрaтoм 
прoучити свe aспeктe 
oсaмoстaљивaњa и приjeдлoг 
упутити Нaрoднoj скупштини 
на коначну одлуку. 

РАЗГОВОРОМ ДО ЗАЈЕДНИЧКИХ РЈЕШЕЊА 

З. Совиљ

ГРАДОНАЧЕЛНИК ПРИЈЕДОРА КРЕНУО ЈЕ У ПО-
СЈЕТЕ МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА КАКО БИ СЕ, У 
ДИРЕКТНОМ КОНТАКТУ С МЈЕШТАНИМА, ИН-
ФОРМИСАО О ПРОБЛЕМИМА С КОЈИМА СЕ СУ-
ОЧАВАЈУ ТЕ ДА ЗАЈЕДНО ДОЂУ ДО РЈЕШЕЊА. 

Прошлу суботу градоначелник Приједо-
ра започео је радно, али не због пријема 
званичних делегација, него због разгово-
ра с грађанима. Преко стотину захтјева 
грађана пристигло је у Кабинет градона-
челника, а проблеми су различити: од за-
пошљавања, инфраструктурних питања 
па до помоћи вишечланим породица-
ма. Павловић је потврдио да ће пракса 
разговора с грађанима суботом бити на-
стављена. Грађани ће по позиву долази-
ти у Градску управу, а за она питања која 
Град не могне ријешити, грађани ће до-
бити адекватно образложење.

Грaдoнaчeлник у пoсjeти мjeсним зajeдницaмa Горња Ламовита и Омарска

ВOДOСНAБДИJEВAЊE ПРИOРИTET ГOРЊE ЛAMOВИTE

ПOСЛOВНA ЗOНA И СTAНOВИ ЗA MЛAДE У OMAРСКOJ
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Ватрогасци апелују на 
грађане да се, у данима 
великих врућина, суздр-
же од паљења отпада 
или, ако то већ морају да 
раде, буду максимално 
опрезни. Напомињу да не 
би требало палити ватру у 
шуми, парковима, у бли-
зини објеката или запаљи-
вог материјала. У већини 
случајева, узрок пожара је 
људски фактор. Некада су 
два човјека била довољ-
на за интервенцију када 
плане у шуми, прича ва-
трогасац Душко Карајица. 
Сада то није могуће. Каже, 
све је другачије, почевши 
од климе па је, у већини 
случајева, за интервенцију 
потребно барем пет људи. 

"У посљедње вријеме 
теже је угасити пожаре, 
јер су високе температуре 
и већи је пламен. Раније 
смо ватру могли гасити ду-
вачем. Сада је то немогуће 
без камиона. На непристу-
пачним теренима смањен 
је кисик, не можемо нор-
мално дисати ни прићи 
да бисмо угасили пожар'', 
истакао је Карајица.
Све је више пожара чији је 
узрок људски немар или 
непажња. Приједорски ва-
трогасци брзо интервени-
шу, без обзира на то ко је 
крив. Ових дана највише 
посла имају због шумских 
пожара. 
"У мају смо имали чети-
ри шумска пожара, у јуну 

осам, у јулу 12, а за првих 
десет дана августа око пет 
пожара, што јасно пока-
зује тренд раста'', рекао је  
Радован Мартић, старје-
шина Територијално ва-
трогасно-спасилачке јед-
нице Приједор.
Ватра је непредвидива. У 
само неколико секунди, 
може да прогута вели-
ке површине и објекте. 
Дешава се да крчење ра-
стиња разбукта пожаре 
који заврше трагичним 
исходом. У случају да је 
узрок пожара људски не-
мар, физичко лице биће 
кажњено износом од 100 
до 1.000 марака.

Град Приједор, Одјељење за 
финансије, јуче је почело с ис-
платом средстава за шездесетак 
воћара на име надокнаде штете 
настале усљед касних прољет-
них мразева,потврдио је Да-
нијел Егић, вршилац дужности 
начелника градског Одјељења 
за пољопривреду и рурални 
развој. Он је навео да ће воћа-
рима бити исплаћен износ од 
око 70.000 КМ и то су, како је 
рекао, средства која су у датим 
условима била једино могућа за 
исплатити. Исплаћена штета из-
носиће осам до 10 одсто укупно 
процијењене штете на парцела-
ма од пола хектара и више по-

вршине.
"Воћари су се обратили Градској 
управи с молбом да им се сани-
рају посљедице касних прољет-
них мразева, након чега је Дали-
бор Павловић, градоначелник 
Приједора, одобрио одређена 
средства. Одјељење за пољо-
привреду и рурални развој 
потом је формирало комисију 
која је обишла све оштећене 
пољопривредне произвођаче 
и донијела одлуку о исплати за 
насталу штету", рекао је Егић 
и додао да су пољопривредни 
произвођачи већ добили рје-
шења о исплати средстава. Егић 
је пољопривредне произвођаче 

подсјетио да је ово посљедњи 
пут да се штета исплаћује на 
овакав начин.
"Будућност је у осигурању усје-
ва. Подсјећам да Министар-
ство за пољопривреду са 50 
одсто суфинансира премију, 
односно осигурање воћњака, а 
Одјељење ће то подржати са не-
ких 20-30 одсто, зависно од мо-
гућности. Сљедеће, а и свих на-
редних година, пољопривредни 
произвођачи моћи ће да своје 
засаде осигурају са само неких 
20 до 30 досто укупне вриједно-
сти премије осигурања", нагла-
сио је Егић. 

М. Згоњанин

В. Нишевић

СВЕ ВИШЕ ПОЖАРА ИЗАЗВАНИХ 
ЉУДСКОМ НЕПАЖЊОМ

Добре вијести за 60 воћара 

Душко Карајица и Радован Мартић у разговору са нашом новинарком

ПОЧЕЛА ИСПЛАТА ШТЕТА ОД КАСНИХ ПРОЉЕЋНИХ МРАЗЕВА 

Због посљедица екстрем-
них врућина, пољопри-
вредници се хватају за гла-
ву. Суша узима данак, па 
многи увелико сабирају гу-
битке. Процјењује се да ће 
кукуруз претрпјети највећу 
штету. 
"Имам око 200 хектара 
кукуруза. Година ће бити 
лоша, тако да очекујем 
30 одсто приноса. Прош-
ла јесен била је изразито 

кишовита, нису се стигле 
засијати озиме културе па 
се ушло са већом сјетвом 
кукуруза. Онда је наступила 
суша, што је само погорша-
ло стање'', истакао је пољо-
привредник Милан Шкун-
дрић.
Више се неће моћи без 
наводњавања, кажу у Ми-
нистарству пољопривреде 
РС. Температурни екстре-
ми сваке године праве све 
већу штету и мора се раз-
мишљати како се с тим из-
борити. Преко 60 хиљада 
хектара у Српској тренутно 
се наводњава, а мораће 
много више. 
"Имамо план како да те по-
вршине повећамо. Међу-
тим, за неколико година 
неће бити могуће бавити се 
пољопривредном произ-
водњом без наводњавања. 
Да је неко прије 10 година 
рекао да ће наши произ-
вођачи наводњавати куку-
руз, они то вјероватно не би 
вјеровали, али ова година 
је најбољи примјер за то", 
саопштио је Борис Паша-
лић, министар шумарства, 
водопривреде и привреде 
РС.  

Ситуација са сушом је при-
лично озбиљна и код свих 
пољопривредника принос 
је много мањи у односу на 
прошлу годину. 
"Ако гледамо најрашире-
нију ратарску културу за ис-
храну стоке, за производњу 
млијека, ситуација је веома 
озбиљна. Људи нам се сва-
кодневно јављају са тере-
на. Суша, као елементарна 
непогода, узела је велики 
данак код пољопривредни-
ка'', навео је Данијел Егић, 
в.д. начелника Одјељења 
за пољопривреду и рурал-
ни развој града Приједора.
На температуре не може 
да се утиче, али могу се 
покушати предуприједити 
посљедице. Из Министар-
ства су раније саопштили 
да нису у могућности да 
рефундирају трошкове 
овогодишње суше, али да 
су спремни да, са 30 одсто 
средстава, суфинансирају 
изградњу система за на-
водњавање. Грађани стра-
хују да би све ово могло 
довести до поскупљења 
основних животних намир-
ница.

Климатске промјене узимају данак 

В. Нишевић

Министар Пашалић: 
Са 30 одсто средстава 

суфинансирамо изградњу 
система за наводњавање

БАВЉЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДОМ 
БИЋЕ НЕМОГУЋЕ БЕЗ 
НАВОДЊАВАЊА
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У Омарској је организо-
вано донаторско вече за 
изградњу Светосавског 
дома поред Храма Светог 
цара Лазара. Светосавски 
дом потреба је мјештана 
овог краја. 
“Стварно је потреба, јер 
свака мања мјесна зајед-
ница има такве домове.  
Одлучили смо и ми да 
изградимо тај објекат, за 
шта ћемо имати подршку 
Града, Мјесне заједнице 
и околних села”, рекао је 
Богољуб Мармат, пред-

сједник Грађевинског од-
бора.
Како истиче свештеник 
Срето Алексић, Свето-
савски дом биће мјесто 
у којем ће се окупљати 
вјерници након богослу-
жења у овдашњем храму. 
На донаторској вечери 
био је и градоначелник 
Приједора. 
“Заједничким снагама 
можемо много тога ура-
дити. Лично ћу учество-
вати у овој акцији. Град 
Приједор ће издвојити 

из буџета колико буде 
у могућности, као што 
смо учествовали и у дру-
гим мјестима, јер има-
мо предвиђену ставку у 
буџету за вјерске објекте 
и вјерске заједнице”, ре-
као је Далибор Павловић.
За прву фазу радова, који 
су најављени за почетак 
септембра, већ су обез-
бијеђена средства. План 
је да до краја године овај 
објекат буде под кровом.

У низу мјера које је Град 
увео с циљем подршке 
развоју привреде и пред-
узетништва је и подршка 
привредницима који су 
ове године претрпјели 
штету у пословању због 
пандемије вируса корона. 
За ублажавање тих посље-
дица, из градског буџета 
обезбијеђено је 200.000 
КМ.
"Програм је сачињен у са-
радњи са Занатско-пред-
узетничком комором, 
предузетницима којима је 
ове године био забрањен 
или ограничен рад и они-
ма који су били највише 
погођени пандемијом, а 

то су угоститељи, фризе-
ри, козметичари и остале 
услужне дјелатности. Рок 
за пријаве истиче 31. авгу-
ста ", рекао је Раде Росић, 
в. д. начелника градског 
Одјељења за привреду и 
предузетништво. 
У надлежном одјељењу 
напомињу да су у току и 
јавни позиви за самозапо-
шљавање незапослених, 
за женско предузетништ-
во, за запошљавање нових 
радника и младих високо-
образованих кадрова те за 
увођење стандарда квали-
тета. Актуелан је и јавни 
позив за додјелу подсти-
цаја за јачање конкурент-

ности малих и средњих 
предузећа. Подстицај се 
одобрава за набавку но-
вих машина, опреме и ала-
та уз максималан износ до 
15.000 КМ. За самозапо-
шљавање, запошљавање 
нових радника и увођење 
стандарда квалитета у 
буџету је обезбијеђено 
200.000 КМ, а за набавку 
опреме, алата и машина 
100.000 КМ, рекао је Ро-
сић. Ови позиви отворени 
су до 30. септембра. При-
јавни обрасци доступни су 
на градском сајту, у шал-
тер-сали и у инфо-центру у 
Градској управи.

Из градског "Водовода" 
апелују на потрошаче 
да рационално троше 
воду, како не би дошло 
до несташице. Упркос 
високим температурама 
и појачаној потрошњи 
воде, у овом предузећу 
истичу да већих пробле-
ма није било, осим на 
подручју Љубије где је 
водоводна мрежа у ло-
шем стању.
"Прошли мјесец било 

је проблематично водо-
снабдијевање у Горњој 
Љубији, али смо то 
успјели стабилизовати. 
Имамо довољну коли-
чину воде, али то није 
рупа без дна. Присутни 
су одређени лимити и 
потребна је рационална 
потрошња. Није пред-
виђено да се вода кори-
сти за прање јавних по-
вршина и залијевање у 
пољопривреди'', истакао 

је Владо Рељић, дирек-
тор АД "Водовода'' При-
једор.
Апел је упућен и свим по-
трошачима који нису из-
мирили своја дуговања 
према "Водоводу", да се 
јаве на вријеме како би 
то ријешили на што јед-
ноставнији начин. Сви 
који краду и злоупотре-
бљавају градску воду, 
биће новчано кажњени. 

АПЕЛ ПОТРОШАЧИМА ДА 
РАЦИОНАЛНО ТРОШЕ ВОДУ

У ТОКУ ВИШЕ ЈАВНИХ ПОЗИВА 
ЗА ГРАДСКЕ ПОДСТИЦАЈЕ

 ДОНАТОРСКО ВЕЧЕ ЗА 
ИЗГРАДЊУ СВЕТОСАВСКОГ 

ДОМА У ОМАРСКОЈ 

В. НишевићМ. Шодић 

Буџeтoм грaдa Приjeдoрa 
прeдвиђeнo je дa сe oвe гoдинe 
у бaњaмa Рeпубликe Српскe 
рeхaбилитуje 55 дeмoбилисa-
них бoрaцa. Протеклог викен-
да, њих дeсeт oтишлo je у Бaњу 
„Врућицу “ у Teслићу, док је по-
четком седмице нa лиjeчeњe 
у Бaњу „Mљeчaницу“ упућeнa 
првa групa oд пeтнaeст дeмoби-
лисaних бoрaцa. Кaжу дa сaми 

нe би мoгли oбeзбиjeдити срeд-
ствa. 
„Ппрви пут одлазим у бaњу 
прeкo Бoрaчкe oргaнизaциje. 
То је корисно зa свe бoрцe. До-
бро је штo нaм Грaдскa упрaвa 
пoмaжe дa мoжeмo oтићи и 
ми, сирoмaси, дa видимo кaкo 
нaрoд живи,“ истичe Mилoрaд 
Mикaнoвић из Буснoвa. 
Уз пoмoћ мjeсних oдбoрa, кo-
мисиja Бoрaчкe oргaнизaциje 

oдрeдилa je  кo ћe oвe гoдинe 
нa климaтскo-бaњскo лиjeчeњe.
„Вjeруjeм дa ћe сe oвaj прoгрaм 
нaстaвити и слeдeћe гoдинe. 
Бoрци су изузeтнo зaдoвoљни и 
oдушeвљeни oвим прoгрaмoм“, 
нaглaшaвa прeдсjeдник при-
jeдoрскe Бoрaчкe oргaнизaциje 
Зoрaн Прeдojeвић.
Грaд издвaja нeoпхoднa срeд-
ствa зa функциoнисaњe Бoрaч-
кe oргaнизaциje. Пoрeд тoгa, 

буџeтoм je oбeзбиjeђeнo 30.000 
КМ зa бaњскo лиjeчeњe дeмo-
билисaних бoрaцa у oвoj гoди-
ни. 
„To je нajмaњe штo смo мo-
гли урaдити зa oву кaтeгoриjу 
стaнoвникa. Грaд je oпрe-
диjeљeн дa и у нaрeднoм пeриo-
ду oбeзбиjeди дoдaтнa срeдствa 
у буџeту, кaкo би oвa, jeдна oд 
нajoсjeтљивиjих кaтeгoриja, 
имaлa штo вeћa и штo бoљa 

прaвa, jeр oни су тo зaслужили“, 
кaжe грaдoнaчeлник Приjeдoрa 
Дaлибoр  Пaвлoвић.
Дeмoбилисaни бoрци ћe нa 
бaњскo-климaтскoм лијeчeњу 
бoрaвити дeсeт дaнa. У Бaњу 
„Врућицу“ упућуjу сe oни са кaр-
диoвaскулaрним прoблeмимa, a 
у „Mљeчaницу“ сa прoблeмимa 
кичмe и зглoбoвa. 

ДЕМОБИЛИСАНИ БОРЦИ НА БАЊСКОМ ЛИЈЕЧЕЊУ

З. Совиљ

Д. Совиљ
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МЛАДИ И ДРУШТВО / ИНТЕРВЈУ

У Приједору је одржана 
репликациона обука за 
професоре три прије-
дорске средње школе, у 
оквиру пројекта "Табла". 
Седамдесет професора 
из Угоститељско-еко-
номске, Пољопривред-
но-прехрамбене школе 
и Средњошколског цен-
тра Приједор прошло 
је кроз четвороднев-
ну обуку из предмета 
из STEAM области, као 
што су математика, ин-
жењерство, умјетност 
и технологија. Реплика-
циона обука састојала 
се из предавања и ра-
дионица, а професори 
би требало да научено 
примијене у наставном 
процесу и тако ученике 
што боље припреме за 
тржиште рада.

 "Надам се да ћемо обно-
вити старо градиво, нау-
чити нешто ново и ићи у 
корак са свијетом. Ово 
је један велики пројекат 
који се имплементира у 
више држава", рекао је 
Александар Миљешић, 
директор Средњошкол-
ског центра који је био 
домаћин обуке. 
С професорима су ради-
ли едукатори-ментори 
Мирјана Мудринић и 
Јованка Дражић. Дра-
жићева је подсјетила 
да су, у оквиру пројекта 
"Табла", који Министар-
ство просвјете и културе 
реализује у сарадњи са 
организацијом "Спаси-
мо дјецу", те уз подршку 
USAID-а, три приједорс-
ке средње школе опре-
мљене STEAM лаборато-

ријама.
"Сам пројекат је веома 
значајан, јер смо добили 
вриједну наставну опре-
му која ће нам послу-
жити да наше ученике 
што боље припремимо 
за тржиште рада. Опре-
му, између осталог, чине 
паметна табла, 3Д штам-
пачи, лего робот и учи-
онички инвентар. Њена 
вриједност износи око 
30.000 КМ за сваку шко-
лу", рекла је Дражићева.
Циљ ове обуке, кроз коју 
ће проћи 50 средњих 
школа у Републици Ср-
пској, је модернизација 
наставног процеса, да 
час буде занимљивији 
ученицима те да лакше 
усвајају потребна знања 
и вјештине.

Поводом 12. августа, 
Међународног дана мла-
дих, у Приједору је одр-
жан Сајам омладинских и 
спортских организација. 
Овај датум био је прили-
ка да се укаже на значај 
младих у друштву. Тим по-
водом, своје активности 
представили су волонте-
ри приједорског Црвеног 
крста, извиђачи Одреда 
“Доктор Младен Стоја-
новић", те представници 
Рударског факултета При-
једор, Омладинске банке, 
Удружења “Русаг” и Сто-
нотениског клуба “Прије-
дор”. 
"Ово је била изванредна 
прилика да се предста-
вимо и младима и граду: 
чиме се бавимо, које сту-
дијске програме имамо, 
чиме располажемо, јер ми 
смо једина високошкол-
ска установа у Приједору", 
рекао је Душко Торбица, 
асистент на Рударском фа-

култету Приједор Универ-
зитета у Бањој Луци. 
Приједорски извиђачи 
дали су занимљив приказ 
својих активности кроз 
историју Одреда "Доктор 
Младен Стојановић". Им-
провизовали су извиђачки 
камп на Малом градском 
тргу, уз шатор, логорску 
ватру, мапе и карте које 
користе на терену.
"На Козари имамо свој ко-
мад земље на коме при-
премамо будући камп. На-
дамо се да ћемо сљедећег 
љета организовати актив-
ности у властитом кампу", 
рекао је Ненад Мишко-
вић, начелник Одреда из-
виђача „Др Младен Стоја-
новић“, Приједор. 
Организатор Сајма је 
Међународна организа-
ција за миграције (ИОМ). 
Ове године, тема Међуна-
родног дана младих била 
је "Здрави стилови живо-
та". Срђан Шобот, локал-

ни координатор ИОМ-а, 
рекао је да су грађанима 
дијелили воду и мед, како 
би указали на важност 
очувања здравља. Сајам 
је обишао градоначелник 
Далибор Павловић који је 
изразио очекивање да ће 
ову презентацију млади 
искористити да се придру-
же некој од омладинских 
организација.
 “Морамо анимирати мла-
де и заинтересовати их да 
што више времена про-
воде у друштвено корис-
ном раду. Град Приједор 
и ја, као градоначелник, 
стојимо на располагању 
свим омладинским орга-
низацијама. За пројекте 
младих и финансирање 
Омладинског савјета При-
једора издвајамо сред-
ства из градског буџета. 
Град ће то чинити и убу-
дуће", рекао је Павловић.

Д. Совиљ

Цртањем графита и уручи-
вањем награда у Љетној 
башти, завршена је вишед-
невна манифестација "Дани 

младих". Била је то прилика 
да свој талент покажу умјет-
ници из Београда, Сарајева, 
Зенице, Тузле, Бања Луке и 

Приједора. 
Марко Колић из Београда до-
шао је у Приједор на позив 
другара. Истиче да је пре-

задовољан гостопримством и 
да су његова очекивања пре-
машена. 
"Овдашњи људи су прељубаз-
ни. Признајем да на тако не-
што нисам навикао у Београ-
ду", истиче Марко. 
Едвин Кадић једини се у При-
једору бави цртањем графи-
та. Каже да користи посебне 
спрејеве: од фарбе, нијансе 
па до притиска. 

"У Приједору, нажалост, нема 
радње у којој бих могао да 
их купим. Такви спрејеви до-
ступни су само на два мјеста у 
Бања Луци и Сарајеву", рекао 
је Кадић уз жељу да се више 

младих заинтересује за ову 
врсту умјетности.
Протеклих дана организована 
су такмичења у фудбалу, ба-
скету, шаху, за најбољу фото-
графију и поезију, те квизови 
из општег знања и спорта.
"Овако нешто први пут је ор-
ганизовано у Приједору, али 
и у БиХ. Мотивацију смо до-
били у разговору с младим 
људима, који су рекли какве 
би то садржаје жељели имати 
у свом граду на једном мјесту 
у љетном периоду'', истакао 
је Срђан Шобот, предсједник 
Омладинског савјета Прије-
дор.
Младе је обишао градоначел-
ник Приједора Далибор Пав-
ловић. 
"Омладински савјет града 
Приједора направио је за-
нимљиву и квалитетну  мани-
фестацију коју нисмо имали 
до сада. Ми ћемо им помоћи 
да она у будућности дуже 
траје, како би се више мла-
дих представило на најбољи 
могући начин. Потребно је 
подржати младе, да кроз 
ове активности покажемо да 
имају на кога да рачунају, а 
то је Град Приједор'', навео је 
Павловић.

Д. Совиљ 

Седамдесет професора укључено у обуку

ЗАВРШЕНА МАНИФЕСТАЦИЈА 
"ДАНИ МЛАДИХ''

В. Нишевић

НАЈУСПЈЕШНИЈА 
ЕКИПА У МАЛОМ 
ФУДБАЛУ ЈЕ КМФ 
ПРИЈЕДОР, А У БАСКЕТУ 
"ПАНТЕРИ''. ЗА 
НАЈБОЉУ ФОТОГРАФИЈУ 
НАГРАЂЕНА ЈЕ БОЈАНА 
САВИЋ, ЗА СЛИКУ 
КАТАРИНА БУРСАЋ, А 
АУТОР НАЈБОЉЕ ПОЕЗИЈЕ 
ЈЕ АНЂЕЛА КОБАС. 

Млади су наша будућност, поручио градоначелник 

РЕПЛИКАЦИОНА ОБУКА ЗА 
ПРОФЕСОРЕ ТРИ ПРИЈЕДОРСКЕ ШКОЛЕ 

ОДРЖАН САЈАМ ОМЛАДИНСКИХ
И СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
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 ДИЈАНА ЂЕРИЋ, ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА ЗА МЕДИЦИНСКА ПИТАЊА

Докторица Дијана Ђерић рекла је 
да су тренутно доступне вакцине 
Спутњик В, АстраЗенека и Сино-
фарм, као и да у наредној сед-
мици очекују одређене количине 
вакцине Фајзер. „Располажемо 
довољним бројем вакцина“, на-
глашава Ђерићева у интервјуу 
„Козарском вјеснику“. Она је 
подсјетила да је, у циљу прибли-
жавања услуге вакцинације свим 
становницима града Приједора, 
менаџмент Дома здравља Прије-
дор одлучио да од идуће седми-
це организује вакцинацију и на 
пунктовима у Омарској, Козарцу 
и Љубији. 
„Вакцинација на овим пунктови-
ма обављаће се без заказивања, 
у времену од 10.00 до 14.00 ча-
сова и то у амбуланти Љубија, 24. 
августа, у  амбуланти Козарац 25. 
и амбуланти Омарска, 26. авгу-
ста. Становницима ових мјесних 
заједница биће доступне вакцине 
произвођача Синофарм и Астра-
Зенека. Поред тога, организовали 
смо вакцинацију и за непокретне 
становнике, на кућним адресама, 
путем мобилног тима за имуни-
зацију. Становници који припа-
дају овој категорији, требало би 
да позову нашу Хигијенско-епи-
демиолошку службу на телефон 
052/238-104 и договоре термин 
вакцинације који ће провести мо-
билни тим“, каже Ђерићева.

► Због чега постоји отпор 
када је ријеч о имунизацији и 
који су аргументи струке „за“ 
вакцинацију?
- Нажалост, један дио суграђа-
на и даље одбија вакцинацију и 
на тај начин потенцијално угро-
жава сопствено здравље, али и 
здравље и живот других особа с 
којима је у контакту или са којима 
може доћи у контакт. Отпор вак-
цинацији углавном потиче због 
дезинформација о штетности вак-
цина као и других навода који се 
учестало шире, најчешће путем 
друштвених мрежа, али и путем 
других медија, првенствено елек-
тронских. У појединим држава-
ма се спроводе праве кампање 
против вакцинације, које обилују 
фалсификованим наводима, а 
које могу довести у заблуду особе 
које ове информације конзуми-
рају и побудити сумњу у процес 
вакцинације. Ово је тренутно 
глобални проблем који може 
да угрози напоре да се спријечи 
даље ширење инфекције. Уопш-
тено, вакцинација против зараз-
них болести је једно од највећих 
достигнућа двадесетог вијека, а 
истраживања говоре да се, за-
хваљујући овој мјери, у свијету 
годишње спаси између два и три 

милиона људских живота. Ово је 
једна од најефикаснијих јавно-
здравствених мјера у историји 
медицине која је самостално про-
дужила људски вијек за најмање 
20 година. Сходно томе, молим 
наше суграђане да разумију и 
прихвате чињеницу да је вакци-
нација против ЦОВИД-19  тренут-
но једини начин за заустављање 
епидемије. Највећи проценат 
новообољелих су невакцинисане 
особе, а уколико и дође до поја-
ве инфекције код вакцинисаних, 
такве особе имају слабије изра-
жене симптоме инфекције, блажу 
клиничку слику која не захтијева 
болничко лијечење. Све вакцине 
које су у употреби су ефикасне, 
поуздане и одобрене за кори-
штење и ја позивам становништ-
во да се што прије вакцинише, 

јер тренутни показатељи показују 
пораст броја обољелих у многим 
земљама, а и код нас, као и даље 
погоршање ситуације и повећање 
броја заражених.

► Требамо ли страховати 
због најаве заразније делта 
варијанте вируса и  доласка 
јесени када се може очеки-
вати већи број заражених, те 
почетка школске године?
- Ми већ сада имамо свакод-
невни пораст броја заражених, 
а нажалост за очекивати је и по-
раст броја обољелих с доласком 
јесени и хладнијих дана. Иако се 
за сада не може поуздано потвр-
дити присуство делта соја вируса, 
сама чињеница о сталном пора-
сту обољелих је показатељ да је 
потребно убрзати процес вак-
цинације, као и да је неопходно 
предузимати препоручене мјере 
заштите од инфекције. Сви виру-
си, укључујући и овај, мутирају 
тако да се у будућности може оче-
кивати појава нових сојева вируса 
САРС-KоВ-2. 

► Многи се не придржавају 
мјера заштите, осим уколико 
нису приморани на то, нпр. 
маске се носе искључиво при-
ликом уласка у банку, неки 
тржни центар и слично, о ди-
станци да не говоримо. Шта 
препоручујете?
- Свједоци смо да је у претходном 
периоду због повољније епиде-
миолошке ситуације дошло до 
опуштања становништва, али тре-
нутна ситуација свакако захтијева 
веће мјере опреза и строго по-
штовање мјера заштите станов-
ништва. С обзиром на тренутне 
показатеље и озбиљност ситуа-
ције,  апелујем на становништво 
да неизоставно примјењује пре-
поручене мјере заштите, а оне се 

првенствено односе 
на обавезно но-
шење заштитне 
маске у затво-
реним просто-
рима, учестало 
прање руку, 
о д р ж а в а њ е 
физичке ди-
станце и избје-
гавање мјеста 
гдје је присутан 
већи број особа. 
У свим ситуација-
ма када није могуће 
осигурати физичку ди-
станцу, и на отвореним 
просторима,  потребно је 
носити маску која прекрива нос 
и уста. Наравно, вакцинација као 
специфична мјера заштите остаје 
најзначајнија мјера у глобалној 
борби против ове пандемије.   

► Да ли су се љекари мало 
одморили, с обзиром да је 
овај период било  мање за-
ражених и да ли страхујете 
од периода када су љекари и 

медицинско осо-
бље радили буквало 24 часа 
дневно без одмора?
- Претходна два мјесеца, наши 
здравствени радници су има-
ли предах у раду са зараженим 
пацијентима због мањег броја 
обољелих од ове болести, али 
су истовремено започели са 
процесом масовне вакцинације 
становништва. Ова активност 
захтијевала је даноноћни рад на 
организацији и спровођењу вак-
цинације, тако да је наше ангажо-
вање на заштити становништва 
од епидемије континуирано и не 
пружа много могућности за од-
мор. 
► Да ли се Дом здравља вра-
тио у нормалан систем функ-
ционисања као прије почетка 
пандемије?
- Наш Дом здравља обезбјеђује 
становништву града Приједора 
све здравствене услуге као и при-
је почетка пандемије и не постоје 
никаква ограничења у доступ-
ности ових услуга. Организација 
Дома здравља условљена је епи-
демиолошком ситуацијом, тако 
да, и поред повратка у нормалан 
режим рада са пацијентима, наша 
установа за рад Ковид амбуланте 
и пункта за вакцинацију ангажује 
кадар из Службе породичне ме-
дицине. Наведено доводи да по-
времене одсутности породичних 

докто-
ра из матичних тимова, што по-
времено доводи до незадовољст-
ва наших пацијената. Овим путем 
молимо грађане за разумијевање 
и стрпљење.

► Да ли планирате неке 
нове услуге или набавку нове 
опреме? Конкретно, шта не-

достаје Дому здравља, да ли 
су то љекари или нешто од 
опреме?
- Дом здравља Приједор по-
сједује сву потребну опрему и 
средства за пружање сигурних и 
квалитетних здравствених услуга 
становништву. У протеклом пери-
оду, захваљујући разумијевању 
и подршци Градске управе,  на-
бављена су два лабораторијска 
апарата-имуноанализатора, тако 
да смо сада у могућности да де-
тектујемо антитијела на вирус ко-
рона, али и да израђујемо друге 
лабораторијске анализе од зна-
чаја за праћење здравственог 
стања обољелих особа и спре-
чавање компликација ове боле-
сти. Такође, радимо и БАТ-брзи 
антигенски тест на САРС-ЦоВ-2 
што нам је од значаја за брзо от-
кривање инфекције, а ову услугу 
нудимо и комерцијално, у сврху 
путовања у иностранство. Тесто-
ви које користимо налазе се на 
Заједничкој листи антигенских 
тестова које међусобно признају 
државе чланице Европске уније. 
Што се тиче људских ресурса, 
евидентан је мањак љекара, јер 
се за рад у Ковид амбуланти и 
пунктовима за вакцинацију сва-
кодневно, укључујући и викенде, 
ангажује значајан број љекара.

► Шта на крају поручити на-
шим суграђанима?
- Желим да апелујем на све ста-
новнике који имају пребивалиш-

те на подручју града Приједора 
и који из било ког разлога до  

сада нису вакцинисани, 
да се што прије вакци-

нишу против болести 
KОВИД-19. Већ дужи 
период пунктови за 
вакцинацију раде по 
принципу отворе-
них врата, односно 
слободан је приступ 
свим заинтересова-
ним грађанима, без 

потребе претходног 
наручивања. Морамо 

показати одговорност 
према себи, али и према 

другим особама и друштву 
у којем живимо. Времена за 

чекање више немамо, јер је за 
достизање одговарајућег иму-
нолошког одговора потребан 
одређен временски период који 
траје и неколико седмица након 
комплетне вакцинације. Мој лич-
ни савјет грађанима је да се вак-
цинишу првом вакцином која је 
доступна, јер су све вакцине које 
су нам доступне дјелотворне и 
сигурне за употребу. 

СУГРАЂАНЕ МОЛИМ ДА РАЗУМИЈУ, 
ЈЕДИНО ВАКЦИНАЦИЈА МОЖЕ 
ЗАУСТАВИТИ ЕПИДЕМИЈУ! 

Припремила М. Згоњанин

Вакцинација једина заштита

У ПРИЈЕДОРУ ЈЕ ДО СРИЈЕДЕ ПРОТИВ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ ЦОВИД-19 ВАКЦИНИСАНО 
УКУПНО 23.949 СТАНОВНИКА. ОД ТОГ БРОЈА ПРВУ ДОЗУ ДОБИЛО ЈЕ 12.298 ПРИЈЕДОР-
ЧАНА, А БРОЈ КОМПЛЕТНО ВАКЦИНИСАНИХ СА ДВИЈЕ ДОЗЕ ВАКЦИНЕ ИЗНОСИ 11.651, 
КАЖЕ ДОКТОРИЦА ДИЈАНА ЂЕРИЋ, ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ЗА МЕДИЦИНСКА ПИТАЊА 
ДОМА ЗДРАВЉА ПРИЈЕДОР

ЗБОГ ВРУЋИНА ВИШЕ 
ПАЦИЈЕНАТА У ХИТНОЈ ПОМОЋИ

- Због екстремних врућина, које трају дужи 
временски период, биљежи се повећан број 

јављања пацијената у Службу хитне медицинске 
помоћи, а повећан је и број интервенција мобилних 
екипа ове службе на терену - каже др Дијана Ђерић. 
Грађанима препоручује да избјегавају дужи боравак 

и рад на отвореном простору, нарочито у најтоплијим 
дијеловима дана, узимање више течности, 

те расхлађивање просторија у којима бораве.
- Такође, потребно је носити лагану, комотну одјећу, 

заштитити главу капом са широким ободом или 
шеширом, а очи наочалама за сунце. Потребно 

је искључити или смањити на минимум 
конзумирање алкохолних пића, као и 

смањити унос кафе и газираних 
сокова - савјетује Ђерићева.
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ПРИЧЕ/ МОЗАИК

Да поједини људи у себи крију 
таленте, а да тога нису ни свјес-
ни, није ријеткост. Једну та-
кву причу забиљежили смо у 
Доњим Орловцима, а њен јунак 
је Предраг Марић (47). 
Главни актер недавно снимље-
ног рекламног спота за један 
салон намјештаја је био управо 
Марић, дугогодишњи произ-
вођач расада и поврћа. Позив 
за снимање рекламе га је, како 
каже, изненадио, али га је са за-
довољством, прихватио. Треме 
пред камерама није било, јер је 
на објектив навикао, с обзиром 
да је за телевизије и раније да-

вао изјаве. 
"Могу да признам да ме изнена-
дило. Од неких младих момака 

који су професионалци у томе, 
да баш мене неко тражи да то 
одглумим, али ето, успио сам 
да то одрадим како треба. Људи 
су задовољни, кажу да сам као 
професионалац", рекао је он.  
Предрага су, како нам прича, 
спазили у телевизијској серији 
"Добро јутро, комшија", гдје је 
играо епизодну улогу градона-
челника. Његова физиономија, 
а и показани глумачки дар у 
серији, био је пресудан да 
га људи из једне бањалучке 
маркентишке агенције позо-
ву на снимање.
"Једно искуство које је јако 
лијепо, погото- в о , 
искуство у 

екипи "Добро јутро, комшија". 
Нисам ни знао да је то толико 
гледано, док ме нису неки људи 

почели да зову и питају "Откуд 
ти ту?". Кажем им "Сасвим слу-
чајно" и немам неких очеки-
вања, али ми је драго да сам 
дио свега тога, поготове екипе 

"Добро јутро, комшија". То је 
посебна ствар", додаје Марић. 
Глума није једини хоби овог 
Приједорчанина. Велика љубав 
му је и музика. Од ране младо-

сти свира гитару, био је дуги низ 
година члан приједорског хора 
"Вила", а духовна музика и цр-
квено појање је нешто за шта и 
поред бројних свакодневних об-
авеза нађе времена. 
"Музика је моја велика љубав, 
како би то рекли, Бог ме ство-
рио за умјетност за музику нај-
више. Од малих ногу сам имао 
ту страст према музици, свирао 
сам гитару, свирао мало и по 
бендовима, уз то све хорско пје-
вање. Од почетка оснивања Пје-
вачког друштва "Вила", неких 16 
година сигурно био сам активан 
члан "Виле". Сад мање имам 
времена, тако да не могу да се 
посветим томе, духовна музика, 
црквено појање је велика моја  
љубав, тако да и ту сам много 
ангажован", прича он. 

П.Шпадић 

                                                                               -              ПРЕДРАГ МАРИЋ ИЗ ДОЊИХ ОРЛОВАЦА

ОД ПОВРТАРСТВА ЖИВИ, 
У ГЛУМИ И ПЈЕВАЊУ УЖИВА Музика и глума су нешто чега се сигурно неће 

одрећи, али од тога не очекује много. Сваки по-
зив ће прихватити са задовољством, али повр-
тларство је и даље оно од чега живе он и његова 
породица.

Човјек на селу, каже 
Марић, приморан 
је да се бави свим и 
свачим како би обез-
бједио основна сред-
ства за егзистенцију. 
Марић се одлучио за 
пластеничку произ-
водњу. Прије свега, 
производњу раног и 
касног парадајза али 
и производњу повр-
тларског расада.

Из серије "Добро јутро, комшија" 

Из рекламе за салон намјештаја
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Захваљујући акцији Градске 
управе и локалних привредни-
ка, Приједор је добио још два 
дјечија игралишта, у улицама 
Вука Караџића и Бранка Бујића. 
У популарној "потковици", не-
када је било игралиште, али 
је уништено. Средства за ново 
обезбиједила је компанија "ВБ 
прогрес". Власник Борислав Ба-
шић каже да се радо одазвао 
позиву Градске управе да буду 

дио акције. 
"Имам четворо унучади, игра-
оница им је код куће, а желио 
бих да свако дијете има мјесто 
у граду гдје ће моћи да се игра'', 
рекао је Башић.
 Ново игралиште у Улици Вука 
Караџића финансирали су ''При-
једорпутеви'', док су ''Комунал-
не услуге'' припремиле терен. 
''Ово је само један у низу проје-
ката у којима учествујемо и дра-

го нам је да смо коначно реали-
зовали овај пројекат'', рекао је 
Раденко Црногорац, директор 
''Приједорпутева''. 
Хвала свим привредницима 
који су се одазвали позиву да 
направимо нова игралишта и 
дјеци обезбиједимо простор за 
игру, каже градоначелник и до-
даје да се наставља са акцијом. 
''Имамо још привредника који су 
се пријавили и очекујемо нова 

игралишта у наредном периоду. 
Акција неће стати. Позваћемо 
све који буду заинтересовани 
да наставимо с том причом. Си-
гурно ће бити још пријављених 
када виде како ми то овдје лије-
по и сложно радимо, како су 
дјеца срећна и весела. Такође, 
и град ће да обезбиједи још 
неколико игралишта'', рекао је 
Далибор Павловић током оби-
ласка игралишта у Улици Вука 
Караџића.
Ријеч је о акцији Градске упра-
ве и локалних привредника ''За 

срећно дјетињство'', у оквиру 
које ће 16 локалних привредни-
ка изградити 12 игралишта на 
подручју града. На ту идеју се 
дошло на Дан града, када је од-
лучено да се новац не троши на 
ручкове и прославе. До сада су 
направљена три. Осим два која 
су данас отворена у граду, не-
давно је једно постављено у Ма-
рићкој. Раније је Градска управа 
финансирала изградњу два иг-
ралишта у насељима Јањића 
Пумпа и Пећани. 

В. Нишевић 

Акција "За срећно дјетињство"

"Преко зиме, кад имам 
времена, довезем стајски 
ђубар. Зими се узоре, у 
прољеће дода вјештачко 
ђубриво. Не дајем цијелу 
површину, него само ретке. 
Развучем фолију и црије-
ва, па садим. Производим 
и расад. Радимо и зими и 
у марту. Припрема се зе-
мљиште и наводњава. Ни-
кад нисам више наводња-

вао него ове године. Сваки 
други или трећи дан иде 
кап по кап. Имам одабрано 
сјеме које користим од по-
четка, то је 'водени крим-
сон' и од њега дефинитив-
но нећу одустати'', рекао је 
Драго.
Најчешће му помаже су-
пруга Зденка која најви-
ше посла има у прољеће, 
али додаје да су и остали 

чланови породице ту да 
притекну у помоћ. Слога је 
најбитнија у свему, да тога 
нема, не би успјели, истиче 
Зденка. 
"Мај је потежак, јер се тад 
почиње, преноси се и изно-
си садња. Тад има више по-
сла. Нисам сама. Кћерка и 
син помажу кад могу", при-
ча ова вриједна домаћица.
Циперови истичу да је зара-
да добра, док је на другим 
културама пуно мања. Про-
дају врше само код куће у 
Марићкој. Некада, када је 
сијао више лубенице, Дра-
го је коњском запрегом 
возио лубенице до муште-
рија у селу. По томе га, како 
каже, људи највише  памте. 
"Препознатљив сам и у 
осталим селима, не само у 
нашем. Људи купују лубе-
ницу, јер је квалитет добар. 
Са продајом никада нисам 
имао проблема'', додаје 
он.
Цијена лубенице код поро-
дице Ципер никада се не 
мијења. На почетку бербе, 
али и сада, износи пола 
марке по килограму. 

У занимљивом троднев-
ном походу, планинари  
ПД "Клековача" прош-
ле недјеље, у продуже-
ном викенду, освојили 
су  Маглић, његов нај-
виши врх, и висину од 
2.386 метара. Први дан 
путовања испунило је 
углавном угодно дру-
жење, "тестирање" трав-
ничких ћевапа, оних код 
„Бајре“, кратких пауза у 
Пријевору и ноћи прове-
дене у шаторима на Тр-
новачком језеру. У зору 
су кренули у освајање 
Маглића.
"Један другар је одустао 
и вратио се да ужива у 
језеру. На врх смо сти-
гли у предвиђеном року. 
Са само једним погле-

дом на огроман видик, 
чудесну и величанстве-
ну љепоту природе, не-
стао је сав умор, а остао 
осјећај испуњености 
и поноса. На врху смо 

остали  50-так минута. 
Било је сликања, али и 
дружења са пристиглим 
члановима других друш-
тава", утисци су  Милана 
Милосавца Уче.
 Додаје да је повратак, 
због сунца и вјетра, био 
захтјевнији од успона. 
Успјели су по повратку 
и да се окупају у језеру, 
након чега су настави-
ли дружење уз логорс-
ку ватру, музику и белу. 
По повратку у Приједор,  
посјетили су видиковац 
на Драгош седлу, кањон 
Казани на ријеци Жељез-
ници, одмарали на рије-
ци Угар те бацили поглед 
на прашуму Перућица и 
водопад Скакавац.

ОД ТРНОВАЧКОГ ЈЕЗЕРА ДО 
ВИСИНЕ ОД 2.386 МЕТАРА 

СВЕ РАСПРОДАЈУ 
НА КУЋНОМ ПРАГУ  

В. Нишевић KB

Планинари "Клековаче" освојили Маглић Породица Ципер дневно убере преко 300 килограма лубенице

ПРИЈЕ 15 ГОДИНА, ПОРОДИЦА ЦИПЕР ЗАПОЧЕЛА ЈЕ ПРОИЗВОДЊУ 
ЛУБЕНИЦЕ. ДРАГО ЦИПЕР КАЖЕ ДА ЈЕ НАЈБИТНИЈЕ ДА СЕ ЗЕМЉИШТЕ 
ДОБРО ПРИПРЕМИ, АЛИ И ДА ВРИЈЕМЕ ПОСЛУЖИ, КАКО БИ СЕЗОНА 
БИЛА УСПЈЕШНА. СА ТРИ ЗАСАЂЕНА ДУНУМА, ЦИПЕРИ НА ДНЕВНОМ 
НИВОУ УБЕРУ И ПРЕКО 300 КИЛОГРАМА ЛУБЕНИЦЕ. 

Игралиште у Улици Вука Караџића

Најмлађи уживају у новим реквизитима

Драго и Зденка Ципер

ЈОШ ДВА ДЈЕЧИЈА ИГРАЛИШТА У ГРАДУ
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У Горњој Драготињи одржане су 39. 
„Драготињске вечери“, традиционална 
манифестација која, осим промовисања 
једине кнежевине на Балкану, има значај 
и за Драготињце расуте по свијету, који 
не пропуштају прилику да се у родном 
крају окупе друге суботе у августу. И тако 
већ деценијама. Већ традиционално на 
„Драготињским вечерима“ уручују се 
признања по одлуци Совјета, као врхов-
ног тијела Кнежевине Горња Драготиња 
и Марини. Ове године добитник „Драго-

тињске повеље“ је протонамјесник јереј 
Борис Нарић, док је за почасног житеља 
изабрана Јадранка Речевић. 
„Лијепо је примити повељу, али и одго-
ворност према духовном његовању тра-
диције. Драготиња Горња и Марини који 
су у саставу парохије маринске, имају 
овај прелијеп догађај, 'Драготињске ве-
чери', који је широм свијета проширио 
име парохије и села која се налазе овдје. 

То су најбољи амбасадори наше Репу-
блике Српске“, рекао је Нарић.
Организатори „Драготињских вечери“ с 
поносом истичу дугу традицију Кнеже-
вине Горња Драготиња и Марини. 
„Кнежевина је обновљена 2000-тих го-
дина, али се још у првом турском попису 
1604. године, Горња Драготиња наводи 
као кнежевина“, истиче Оливера Брдар 
Мирковић, предсједник Совјета. 

Није изостала традиционална поворка 
драготињског кнеза који је прошетао 
са својом гардом и градоначелником 
Приједора. Актуелни, осми по реду дра-
готињски кнез Чедомир Вила, ушао је у 
четврту годину мандата, а појаснио је 
неке од својих дужности. 
„По потреби, као кнез, рјешавао сам не-
сугласице међу мјештанима, а било је и 
значајних привредних и културних ини-
цијатива“, рекао је Вила.
Да ће Кнежевина Горња Драготиња и Ма-
рини опстати, Вила види и кроз идеју о 
њеном проширивању на села Доња Дра-
готиња, Брезичани и Јутрогошта. Тиме би 
било више живота и више младих, што 
и јесте болна тачка већине села, сматра 
драготињски кнез.
„Драготињске вечери“ биле су попраће-
не културно-умјетничким програмом у 
којем је наступило осам пјевачких група 
из Приједора, Бањалуке и Костајнице. 
Градоначелник Далибор Павловић по-
тврдио је подршку Града овој манифеста-
цији и у наредном периоду. Потенцирао 
је значај традиције и преношења обичаја 
на нове генерације. „Драготињске вече-
ри“ дио су „Приједорског љета културе“.

ОДРЖАНЕ 39. „ДРАГОТИЊСКЕ ВЕЧЕРИ“

БОРИСУ НАРИЋУ НАЈВИШЕ ПРИЗНАЊЕ КНЕЖЕВИНЕ

Д. Совиљ

Екипа Трнопоља побједник је културно-
забавне манифестације "Село весело", 
чије је финално такмичење одржано у 
Доњој Марићкој. Други су били домаћи-
ни, трећа Јутрогошта, док је четврто мје-
сто заузела екипа Горњих Орловаца. 
"Веома смо задовољни освојеним пе-
харом. Годинама учествујемо на овој 
манифестацији и није нам први пут да 
однесемо коначну побједу. Због сезоне 
годишњих одмора, није било лако оку-
пити адекватну екипу, али успјели смо. 
По резултатима се показало да је то била 
и најбоља екипа", рекао је Љубан Балтић 
из екипе Трнопоља. 
Бодрени бројном публиком која је на-
вијала за своје фаворите, екипе четири 
села такмичиле су се у традиционал-
ним спортским дисциплинама и пољо-
привредном квизу. Миладин Рендић из 
Доње Марићке рекао је да им је била 
част да буду домаћини финала.
"Цијело село је дошло и то је веома лије-
по. Требало би да се мјештани сусједних 
села чешће окупљају и друже", рекао је 
Рендић.
Побједнички пехар екипи Трнопоља уру-
чио је покровитељ "Села веселог", градо-
начелник Приједора Далибор Павловић.
"Овдје није битно ко ће да побиједи, 
него је битно да се људи друже, разгова-

рају и размјене  своја искуства. У ового-
дишњем каравану 'Село весело' видјели 
смо да наша села нису нестала. Чињени-
ца је да је један број људи одселио, али 
је велики  број становника остао. Наша 

села ималу потенцијала и капацитета 
да буду боља него што јесу. Град Прије-
дор ће кроз буџет помоћи свим мјесним 
заједницама да се што боље развију и да 
што већи број људи остане овдје", пору-
чио је градоначелник.
У културно-умјетничком програму на-
ступили су вокални солисти, музичари и 
чланови КУД-а "Омарска". Предсједник 
КУД-а Ранко Анђић најавио је да ће го-
дишњи концерт овог друштва бити одр-
жан средином септембра. 

Аутор и координатор Каравана "Село ве-
село" Саша Гороња задовољан је, јер је 
ова традиционална манифестација по-
ново оправдала свој циљ.
"Циљ је оживљавање наших села спор-

тским, културним и другим садржајима. 
Успјели смо у томе, што потврђује и ве-
лики број гледалаца и учесника који се 
окупио на финалној манифестацији. Све 
четири екипе су побједници, јер они су 
дио ове приче која заиста вриједи и која 
ће бити подржана и у наредном перио-
ду", рекао је Гороња.
Манифестација је одржана под покро-
витељством градоначелника, медијским 
покровитељством "Козарског вјесника" 
и уз подршку пријатеља "Села веселог", 
Творнице кекса "Мира" и предузећа "Ау-
тотранспорт". "Село весело" дио је "При-
једорског љета културе".

ТРНОПОЉЕ ПОБЈЕДНИК МАНИФЕСТАЦИЈЕ "СЕЛО ВЕСЕЛО"

Д. Совиљ

Дружење важније од побједе

Градоначелник уручује побједнички 
пехар Љубану Балтићу

Навлачење конопца

У програму учествовало осам пјевачких група

„Драготињскa повељa“ протонамјеснику 
јереју Борису Нарићу
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 „To je, зaпрaвo, причa o jeднoм 
брaчнoм пaру и приjaтeљицaмa 
супругe глaвнoг ликa Бoшкa, 
кoje су мaлo нeстaшнe и увиjeк 
прaвe нeкaквe, дa кaжeм, зaвр-
злaмe. Дeбљи крaj извучe Бoки“, 
пojaшњaвa Перо Шпaдић. Се-
рија је рађена у кoпрoдукциjи 
TВ Приjeдoр и БН тeлeвизиje.
Сцeнe зa eпизoду „Oбрa-
чун“ снимaнe су у пaрку кoд 
Аутoбускe стaницe. Први пут 

у Шпaдићeвим сeриjaмa глу-
ми Вaњa Кртoлинa, глумицa из 
Биjeљинe. Кaжe дa су приjeдoр-
ски глумци сjajнa eкипa и дa рaдe 
кao пoрoдицa. Oдушeвљeнa je 
срдaчнoшћу кojoм су je дoчeкa-
ли. Прихвaтилa je дa игрa улoгу 
кoja ниje увиjeк пoпулaрнa мeђу 
глумцимa. „Нeмoрaлнa жeнa 
je блaгa риjeч зa улoгу кojу ja 
имaм, jeр сaм ja жeнa из пaркa. 
Први пут у живoту играм тако 

нешто. Дa ми je чуднo, jeстe, дa 
ми je приjaтнo, пa и ниje. Aли 
и тo je зaнимљивo искуствo, 
jeр упoзнajeш нeки нoви диo, 
нeштo нoвo рaдиш, тaкo дa je 
свaкaкo зaнимљивo“, истичe 
Кртoлинa.
Скoрo дeцeниjу и пo, у сeриjaмa 
Пeрe Шпaдићa je приjeдoрски 
глумaц Дeaн Бaтoз. Зaдoвoљaн 
je глумaчкoм eкипoм сa кojoм 
гoдинaмa сaрaђуje и кaжe дa 
тo штo сe дoбрo пoзнajу, дoнo-
си и дoбрe рeзултaтe. „Свaки 
дaн снимaмo пo jeдну eпизoду 
и стaлнo су нeкe рaзличитe си-
туaциje, oкoлнoсти, рaзличи-
ти људи и свe функциoнишe. 
Mислим дa je кључ свeгa тoгa 
штo сe ми дoбрo пoзнajeмo. 
Нa првoм мjeсту сe дoбрo 
зaбaвљaмo, дружимo, a из тoгa 
мoрa прoизaћи нeки дoбaр 
прoизвoд“, кaжe Бaтoз. 
И aутoр је зaдoвoљaн глумaчкoм 
eкипoм, нe сaмo у oвoм нeгo 
и у свим прeтхoдним прojeк-
тимa. Кaжe дa je aтмoсфeрa нa 
снимaњимa увиjeк пoзитивнa и 
дa глумци вoлe дa рaдe jeдни с 
другимa.
„У свим oвим прojeктимa рa-
дилo je jaкo пунo глумaцa из 
Бaњaлукe, Биjeљинe и При-
jeдoрa и joш нeких мjeстa, 
штo знaчи дa смo oкупили oну 
глумaчку eкипу кoja je рaниje 
рaдилa сeриjу „Дoбрo jутрo, 
кoмшиja“. Нaрaвнo, уз joш нeкe 
глумцe кojи нису имaли при-
лику дa игрajу у „Кoмшиjaмa“. 
Mи смo, кao мaлa eкипa и прo-
дукциja, успjeли дa нaпрaвимo 
нeштo знaчajнo", истичe Шпa-
дић. Сeриje „Бaш мe бригa“,“Кoд 
Вeљe“ и „Бoки, мajстoрe“ пу-
бликa ћe мoћи дa глeдa oд oктo-
брa oвe дo мaja идућe гoдинe. 
Уoбичajeнo, бићe тo нeдjeљoм у 
вeчeрњим сaтимa. 

ШАНСА ЗА ОЖИВЉАВАЊЕ СЕЛА

Сцeна снимана у пaрку кoд Аутoбускe стaницe

Туристичка организација Прије-
дор, у сарадњи са надлежним 
локалним одјељењем, почела 
је да евидентира пољопривред-
не произвођаче који желе да се 
баве сеоским туризмом. Само 
једно домаћинство се, тренутно, 

бави овим обликом туризма на 
подручју града. 
„Долазе нам гости и задовољни 
смо. Овдје и те како може да се 
развија сеоски туризам“, при-
ча Ратко Граховац у чијем сео-
ском домаћинству у Ламовитој 

може да преспава до 15 гостију, 
а дневно да борави и 200. Пла-
нова имају. Узгој рибе, пласте-
ничка производња, а тренутно 
проширују капацитете. Уз неко-
лико соба и два апартмана, у из-
градњи су још три, са кухињом. 
„Апартмани су нам неопходни, 
јер гости који нам долазе с по-
родицама, рецимо из Словеније 

и сусједних република, желе да 
имају приватност. Задовољни 
смо бројем туриста, ваљда је и 
до локације, јер смо на пола пута 
Приједор - Бањалука, у самом 
подножју Козаре. На руку нам 
иду и приступачни путеви који 
су доста добри, нисмо удаље-
ни, тако да се и аутом може до 
нас доћи. У тај дио, гдје смо ми, 
уклопљена је планинарска стаза 
која пролази кроз наше двориш-
те“, каже Граховац.  
У приједорској Туристичкој орга-
низацији  истичу да имају потен-
цијал да развију сеоски туризам. 
„Има ствари које нам не иду на-
руку. Фали радне снаге, па није 
једноставно бавити се пољопри-
вредом и у исто вријеме бринути 
о гостима. Зато смо замислили 
да пројекат буде нека врста `од-
говорног туризма`'', каже Амира 
Ганић, директор Туристичке ор-
ганизације града Приједора. 
Појашњава да би у „одговорном 
туризму“ једно сеоско домаћин-
ство могло да прихвати, рецимо, 
десет туриста, у другом би они 

могли да спавају, у трећем да ве-
черају... На тај начин покушали 
би да оживе село. На подручју 
града само се једно домаћин-
ство бави сеоским туризмом. 
Осим радне снаге, потребна је 
и одговарајућа инфраструктура, 
али и садржаји који би од овог 
вида одмора направили активну 
варијанту за коју постоји инте-
рес. 
„То значи да постоје туристи и 
упити људи који желе да оду на 
село, да оду и помогну домаћи-
нима у вршењу сеоских послова, 
тако да и на тај начин можемо да 
рјешавамо проблеме. Међутим, 
највећи проблем је велика миг-
рација сеоског становништва, 
што у град што у друге државе", 
каже Ганићева.
Евиденција оних који би жеље-
ли да се баве сеоским туризмом 
требало би да буде готова до 
краја године. Очекује се барем 
15 пријава.

Евиденција домаћинстава која желе да се баве сеоским туризмом

Након "Комшије", при крају нова комедија "Боки, мајсторе"

З. Совиљ

КАД БРАЧНИ ЖИВОТ ЗАЧИНЕ ЖЕНИНЕ ПРИЈАТЕЉИЦЕ

В. Нишевић

Домаћинство Ратка Граховца

Амира Ганић: пројекат по 
принципу одговорног туризма

НAКOН ПOПУЛAРНE КOМEДИJE "ДOБРO 
JУТРO, КOМШИJA", НOВИНAР НAШE 
МEДИJСКE КУЋE, ПEРO ШПAДИЋ, 
OДЛУЧИO JE ДA СA ДOБРO ПOЗНAТOМ 
ГЛУМAЧКOМ EКИПOМ СНИМИ ТРИ НOВE 
СEРИJE. TРEНУТНO СНИМAJУ ЗAВРШНE 
СЦEНE ЗA СEРИJУ "БOКИ, МAJСТOРE", 
КOJA ЋE ИМAТИ ДEСEТ EПИЗOДA. 

Перо Шпадић: сјајна атмосфера на сету

Мирела Предојевић и Деан Батоз  
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МОЗАИК / ЧИТУЉЕ / ОГЛАСИ

ВОДОРАВНО: 1. Каквоћа, својство, 9. Име НБА тренера Попо-
вића, 10. Завјештање, 12. Излагање опасности, 14. Ријечна жи-
вотиња, 15. У облику јајета, 17. Крајња тачка земљине осе, 18. 
Тона, 19. Произвођачи калема за расађивње, 21. Други и први 
самогласник, 23. Џудиста из Србије Борис, 24. Ознака сумпора, 
25. Цјелокупна, 27. Једно чуло, 28. Тина Мајорино, 29. Спра-
ва за мјерење тежине, 31. Вијек, 32. Мађарско мушко име, 33. 
Владарски пријесто, 34. Направа која свијетли.  

УСПРАВНО: 1. Супротно од: прав, 2. Вез, пјеснички, 3. 
Предузимљив, 4. Тринаесто слово ћирилице, 5. Симбол 
илинијума, 6. Катран, 7. Афричка држава, 8. Војнички логор, 
9. Драма која приказује необичне догађаје, 11. Амајлија, 13. 
Фински народни еп, 16. Тјескоба, 20. Пчелињи производ, 
22. Предујам, 26. Стари Словени, 28. Град у Француској, 30. 
Показна замјеница, 31. Електронски рачунски центар (скр.), 33. 
Лична замјеница, 35. Литар.          

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ

Ослушкује: Радомир Речевић

ТРЕЋЕ УХО

ЈЕДИНО ОН
Да није стомака, не би ни било апсолутне истине.                    

Једино он никад не лаже.     

ПЕТ МИНУТА                                                                                          
Лоши и покварени људи тек на гробљу дочекају својих 

„пет минута“. 
Тамо се никад не говори лоше о покојницима.  

ВЈЕРУЈЕМ - НЕ ВЈЕРУЈЕМ                                                                           
Истина. Многи вјерују у добро.                                                                                     

Нажалост, само вјерују. 

ЦРНИ ХУМОР
Лако је старом човјеку!                                                                                          

Он увијек може да буде вјеран. 

ПРВИ И ПОСЉЕДЊИ                                                                                             
Није најважније бити први!?                                                                    

Памти се и посљедњи.  

ВИШЕ И БОЉЕ
Да разјаснимо још нешто.

Лош радиша је и онај који може радити и више и боље.  

РАШИН КУТАК

У посљедње вријеме све је 
више оних који имају про-
блема са алергијом на коров 
амброзије. Због тога је Ми-
нистарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде 
Републике Српске још једном 
позвало сва лица да изврше 
уклањање корова ове биљке 
са својих парцела.
Амброзија је једна од нај-
познатијих и најопаснијих 
алергених биљака у свијету 
која у љетним мјесецима за 
многе представља велики 
проблем. Због тог је  њено 
уклањање са јавних, али и 
приватних површина обавез-
но. 
"Имамо више начина на које 
ћемо уништавати тај коров. То 
је кошење, односно чупање 
корова амброзије, јер он тако 
неће доспијети у природу и 
вршити даље опрашивање, 
јер 100 година се чува његово 
сјеме у земљишту. Град редов-

но врши кошење и одржавање 
травнатих површина. Свједо-
ци смо и да се раде уређeња 
корита око ријека, канала то 
су све површине које време-
ном зарастају и оне се одржа-

вају',' истакао је Горан Кецман, 
шеф Одсјека за биљну и ани-
малну производњу у оквиру 
Одјељења за пољупривреду и 
рурални развој.
Кашаљ, отежано дисање, 
свраб очију, цурење из носа 
само су неки од симптома 
ове алергијске болести. Стру-
чњаци савјетујују да ако се 
пацијенти јаве на вријеме, 
симптоми могу бити бар мало 
ублажени. 
"Имамо доста пацијената, 
мале дјеце, оних школске 
доби, али и одраслих који 
имају алергију на амбро-
зију, тако да они већ почет-
ком јула превенирају то своје 
обољење. Лијекови који се ко-
ристе су лијекови против алер-
гије који смањују симптоме 
болести'', рекла је др Дијана 
Ђерић. За непровођење мјера 
за сузбијање и уништавање 
амброзије прописане су казне 
у износу од 200 до 2.000 КМ.
"Ове године по препоруци 
Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде 
Републике Српске и Инспек-
тора Републике Српске поја-
чане су контроле за сузбијање 
високо алергенске коровске 
биљке и обавезно издавање 
прекршајних налога у овим 
контролама. Субјекти који не 
предузимају мјере за уништа-
вање амброзије биће кажње-
ни", истакао је Лазо Марчетић 
из Одсјека за инспекцијске по-
слове града Приједора. 

КАЗНЕ ЗА НЕУКЛАЊАЊЕ 
АМБРОЗИЈЕ И ДО 2.000 КМ

В. Нишевић

НЕПОЖЕЉАН КОРОВ

АПЕЛ ГРАЂАНИМА

Апел је упућен и 
свим грађанима, 
власницима приват-
них посједа да коров 
амброзије уклоне 
на вријеме. Надзор 
за уклањање ове 
биљке вршиће се у 
редовним контрола-
ма, по пријави Ин-
спектора Републике 
Српске и пријавама 
грађана.

Р. Речевић  

Приједорски ватрогасци од-
говорили су жену која је при-
јетила да ће скочити с крова 
двоспратнице   високе десе-
так метара, од ове самоуби-
лачке намјере, потврдио је 
Радован Мартић, старјешина 
Територијалне ватрогасно-
спасилачке јединице Прије-
дор.  Све се догодило у ноћи 
између понедјељка и уторка. 
Након петнаестоминутног 
убјеђивања,  несретна жена, 
која је била боса, пристала је 
да сиђе. 
"Сазнао сам да је дан раније 
хоспитализована на Одјелу 
психијатрије. Током ноћи је 
напустила ову здравствену 
установу, прешла цесту и 
попела се на приватну кућу. 
Мене су позвали ватрогас-
ци. Испоставило се да је 
познајем. Хтјела је само са 
мном да разговара, ником 
није дозвољавала да се поп-
не на кров, па ни ватрогасци-
ма. Пријетила је да ће ско-
чити, галамила... У једном 
тренутку, кад сам поменуо 
дјецу због којих она треба  
живјети, пристала је да сиђе. 
Тражила је да је кући врати  
ватрогасно возило", испри-
чао је Мартић. 

Не крије да му је било тешко, 
јер ријеч је ипак о драматич-
ним тренуцима. 
"Није свеједно, али драго ми 
је што смо успјели да  је одго-
воримо", каже он.
На лицу мјеста били су поли-
цијски службеници ПС При-
једор 2,  ПУ Приједор, који 
су први изашли на лице мје-
ста те Служба хитне помоћи 
Дома здравља Приједор која 
је жену вратила на Психија-

трију на даљње лијечење. 
Како сазнајемо, она је Пси-
хијатрију напустила непо-
средно прије наведеног до-
гађаја. Ријеч је о особи која је 
и раније, у више наврата, хо-
спитализована у овој здрав-
ственој установи. У полицији 
су кратко потврдили да им је 
овај случај пријављен пола 
сата након поноћи, када су 
изашли на терен.

ВАТРОГАСЦИ ОДГОВОРИЛИ 
ЖЕНУ ОД СКОКА С КРОВА КУЋЕ

К. В.

Психијатријски случај на крову куће
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Навршава се тужних 40 дана 
откако нас је напустио наш драги комшија

ДРАГАН-РУС ПЕРИХОТКО

Много нам недостајеш.
Породица Грубљешић

15625

С љубављу и поштовањем.
Породица

Тужно сјећање

МИРКО ГРУБЉЕШИЋ
(19.08.2002 - 19.08.2021)

15625

МАРИНКО ГРУБЉЕШИЋ
(23.08.1997 - 23.08.2021)

Чувамо те од заборава.
Син Јадранко, супруга Душанка 

и снаха Мира.

Дана 16.08.2021. у 83. години живота 
преминула је наша драга

ГОСПОВА МРКАЉ

Сахрана миле нам покојнице биће 
обављена у петак 20.08.2021. године 

у 13 часова на гробљу Пашинац.
С тугом и љубављу, твој син Ненад 

са породицом.
15629

Посљедњи поздрав нашој драгој тетки

ГОГИ

Од нетјака Томислава, Дарка и Ненада.

15629

Дана 21.08.2021. навршава се 40 болних 
и тужних дана од смрти нашег драгог 

и вољеног супруга, оца и таста

МИРОСЛАВ - БАЈА СТУПАР
(1956 - 2021)

Тога дана одржаћемо четрдесетодневни помен
у 11 часова на Градском гробљу у Приједору.

Позивамо родбину, пријатеље и комшије 
да нам се придруже.

Премало је ријечи, а превише туге да ти кажемо 
колико те волимо и колико нам недостајеш.

Твоји: супруга Дражана, кћерке Милијана 
и Милица и зет Александар.

15632

Дана 21.08.2021. навршава се 40 болних 
и тужних дана од смрти нашег драгог 

и вољеног брата, дјевера и стрица.

МИРОСЛАВ - БАЈА СТУПАР
(1956 - 2021)

Туга и бол не могу те вратити, али 
сјећања на тебе вјечно ће трајати.
Ожалошћени: брат Милош, снаха 

Милада, братићи Младен и Срђан.

15632

ДА ЗАЈЕДНО ПОБИЈЕДИМО САМОЋУ
ПЕНЗИОНЕР 62 ГОДИНЕ ТРАЖИ 
ПЕНЗИОНЕРКУ ДО 65 ГОДИНА

Све инф. на телефон:  066/ 033 - 486

ОГЛАШАВАЈТЕ
У КОЗАРСКОМ

ВЈЕСНИКУ

Од укупно 138 контр-
олисаних возача трак-
тора током трајања 
кампање "Вози опрез-
но, путуј безбједно" 
кажњена су 72 возача, 
од којих 40 због неко-
риштење жутог ротаци-
оног свјетла приликом 
кретања трактора на 
јавном путу. Из Поли-
цијске управе Приједор 
саопштено је да је 14 
возача санкционисано 
због управљања тех-
нички неисправним 
трактором, а из сао-
браћаја су искључена 
24 возила ове кате-
горије. Ова акција је 

спроведена од 11. до 
16. августа како би се 
допринијело смањењу 
броја саобраћајних не-
згода у којима учест-
вују возачи трактора и 
радних машина. У са-
општењу из ПУ Прије-
дор подсјећају да је за 
првих шест мјесеци ове 
године, евидентирано 
осам саобраћајних не-
згода у којима су уче-
ствовали трактори, од 
којих једна са смртном 
исходом. И полиције 
апелују на све возаче 
трактора да поштују 
саобраћајна правила 
и прописе, да прилаго-

де вожњу условима и 
стању на коловозу, да 
управљају технички ис-
правним тракторима и 
да кретања користе за-
коном прописано жуто 
ротационо свјетло.

КАЖЊЕНО 40 ВОЗАЧА ТРАКТОРА 
ЗБОГ НЕКОРИШТЕЊА РОТАЦИЈЕ

СРНА

Око 3.000 КМ и већа 
количина цигаре-
та вриједности око 
10.000 КМ украдено 
је из објекта трго-

вачке радње у Кос-
тајници. Полицији је 
јуче око 7.00 часова 
пријављено да је у 
току ноћи са уторка 
на сриједу, 17. на 18. 
август, у Костајници 
извршено кривично 
дјело тешка крађа, 
саопштено је из при-
једорске Полицијске 
управе. О наведе-
ном је обавијештен 
тужилац Окружног 
јавног тужилаштва 
Приједор, под чијим 
надзором припад-
ници Полицијске 

управе Приједор 
предузимају мјере 
и радње с циљем 
расвјетљавања кри-
вичног дјела и про-
наласка извршиоца. 
У протекла 24 часа 
на подручју Поли-
цијске управе Прије-
дор евидентирано је 
шест кривичних дје-
ла и једно наруша-
вање јавног реда и 
мира, а догодиле су 
се двије саобраћајне 
незгоде са тјелесним 
повредама.

ИЗ ПРОДАВНИЦЕ У КОСТАЈНИЦИ 
УКРАДЕНО ОКО 3.000 КМ И 

ЦИГАРЕТЕ ВРИЈЕДНЕ 10.000 КМ
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ЧИТУЉЕ

Навршава се година тужних дана, тишине и бола 
у којој се с љубављу сјећамо нашег драгог

БОШКА ВУЈИЧИЋА
(1958 - 2020)

У суботу, 21.08.2021. године у 11 часова обиљежићемо годишњи помен и 
посјетити његову вјечну кућу на гробљу Пашинац.

Година је прошла, а бескрајна туга не јењава. Утјехе нема, заборав не постоји.
С љубављу, тугом и поносом, остаћеш вољен и увијек наш муж, тата, деда и таст.

Заувијек твоји: Нада, Јелена, Славица, Ана, Лука, Матија и Дамир.
15624

Драгој мајци, баки и свекрви посљедњи поздрав

ЉУБИЦА (Пекија) ТОЛИЋ
(1939 - 2021)

Са љубављу и поносом, чувамо успомену на тебе.
Волимо те пуно, твоји: Душко, Зорица, Петар, 

Горан, Елма, Зана и Дени.
15622

Посљедњи поздрав 
драгој тетки

ЉУБИЦИ (Пекија) 
ТОЛИЋ

(1939 - 2021)

Заувијек у нашим срцима и мислима.
Братичина Славица Јешић са породицом.

15622

Дана 23.08.2021. навршава се 26 година 
од смрти нашег драгог

МИЛАНА-БАТЕ СТОЈИЋА

Наша љубав и сјећање на тебе
живјеће вјечно.

Твоји Ђорђе, Моника и Дијана, 
породице Росић, Савић и Даљевић.

0002

Тужно сјећање на драгог и вољеног стрица 
поводом четрдесетодневног помена

СВЕТОЗАРА КОРАЛИЈЕ

Са тугом и болом, чувамо успомену на тебе.
Твоји: синовац Борислав и снаха Милица са породицом.

15628

Дана 19.08.2021. навршило се 
40 тужних дана од смрти

БОГДАНА (Радослава) ШИБАРА

Понекад зафале ријечи, а кад зафале ријечи, 
можеш мислити колико фали тај неко. 
Фалиш нам.

Супруга Благица са породицом. 
Четрдесетодневни помен одржан је на гробљу Пашинац 

19.08.2021. у 11 часова. 15626

Дана 21.08.2021. навршава се 
40 тужних дана од смрти нашег

СВЕТОЗАРА (Васкрсије) 
КОРАЛИЈЕ

(1939 - 2021)

Туга и бол не могу те вратити, али сјећање на тебе остаје вјечно.
Ожалошћени: син Милутин, кћерка Милка, зет Младен, 

унучад и праунучад.
15623

БОШКО ВУЈИЧИЋ

Драги брате, вријеме које пролази, не доноси 
заборав, већ љубав и сјећање на тебе.
Остаћеш вољен и никад заборављен, 

сестра Радана са породицом.

15630

Дана 20.08.2021. навршава 
се девет тужних година од 

смрти моје баке

СТАНЕ ЕГИЋ
(1924 - 2012)

Остаје вјечна успомена 
на твоју мудрост, 

племенитост и доброту.
Твој унук Гого

15631

Тужно сјећање на драгог

УРОША МИЈОДРАГА

Никад прежаљен, вјечно ћеш 
остати у нашем сјећању.

Твоји: супруга Радана и син Драган 
са породицом.

15627

ФОТОГРАФИЈЕ
ЧИТУЉА ЧУВАМО

40 ДАНА
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Дана 20.08.2021. године навршавају се двије 
тужне године од смрти наше драге и вољене 

кћерке, супруге и мајке

САЊЕ МАЏАР
(1968 - 2019)

Вријеме пролази, бол и туга не престају и љубав се не гаси.
Никад те неће заборавити твоји најмилији: мајка Смиља, супруг и кћерка.

15548
Дана 26.08.2021. навршава се 40 дана 

откад није више са нама наш драги

ДРАГАН-РУС ПЕРИХОТКO

Твоју доброту, племенитост и велико 
срце никад нећемо заборавити. 

Почивај у миру.
Од свастике Јосипе и баџе Нијаза 

са породицом.
15619

Дана 26.08.2021. навршава се 40 тужних 
дана од смрти нашег вољеног 

супруга и оца

ДРАГАН-РУС ПЕРИХОТКO

Ми који те волимо, знамо колико 
је тешко живјети без тебе. Нека те 
у тишини вјечног мира прати наша 
љубав, јача од времена и заборава.

Од супруге Штефице и кћерке Дарје са 
породицом. 15620

СТАКА КЕЧАН

Пет дугих и тешких година од када ниси са нама. 
Нека те анђели чувају, живјећеш вјечно у мом срцу.

Твоја кћерка Стојанка. 15609

Тужно сјећање на драгу

СТАКУ КЕЧАН

Хвала ти на свему, на свој твојој дoброти и љубави 
коју си ми несебично давала.

Твоја Адријана 15609

Живјели сте тихо, мирно, поштено и спокојно.
Од ваших најмилијих: сина Драгана, кћерке Драгице, снахе Гордане, зета Мирка, 

брата и дјевера Милана и унука: Предрага, Милоша и Давида.

Дана 16.08.2021. навршило се 
девет година од смрти

БОГДАНА (Душан) СТЕВИЋА
(1931 - 2012)

15598

ПЕРСЕ (Милан) КЕСИЋ СТЕВИЋ
(1936 - 1997)

Дана 02.09.2021. навршавају се 
24 године од смрти

Дана 13.08.2021. навршило 
се 26 година од погибије 

вољеног оца

МИЛЕ БАНОВИЋА

С љубављу и поштовањем, чувамо те од заборава.
Твој син Предраг са породицом.

15621

Дана 13.08.2021. навршило 
се 26 година од погибије 

нашег драгог супруга, оца, 
свекра и дједа

МИЛЕ БАНОВИЋА

Вољени не умиру док живе они који их воле и 
који се са болом сјећају.
Твоја супруга Нада са синовима и породицом.

15621
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Фудбалери "Рудар-Прије-
дора" поражени су у 5. колу 
м:тел Премијер лиге Босне и 
Херцеговине на Грбавици од 
"Жеље" резултатом 2:0. Тре-
нер ФК "Рудар-Приједора" 
Никица Миленковић рекао је 
да су прво полувријеме има-

ли шансе, али да их нису иско-
ристили.
"Нема ту пуно да се прича. 
Била је то заслужена побједа 
`Жеље`. Честитам им на побје-
ди, а ми треба да се спреми-
мо да будемо још бољи", ре-
као је Миленковић и додао да 

стално имају тешке утакмице. 
"То нису исприке него реал-
ност. Сада нас чека `Борац`, 
али то је тако. Нова прилика 
за доказивање", сматра Ми-
ленковић. Одговарајући на 
новинарско питање да ли за-
довољан игром своје екипе, 

он је нагласио да је фудбал 
игра интелигенције. 
"Прво полувријеме смо имали 
мало више од игре, а у другом 
дијелу смо нестали. Имали 
смо проблема с повредама, 
али то није исприка. Фудбал 
се игра ради голова и када 

падне гол, све пада у воду. 
Све екипе тешко дају голове, 
поготово код куће. Потребна 
је мирноћа пред голом и на 
том пуно морамо да радимо. 
Сваки дан крваво радити и 
када имаш прилику, мораш 
је искористити", закључио је 
тренер "Рудара". "Рудар-При-
једор" следећи сусрет игра 
против "Борца" на домаћем 
терену у недјељу, 22. августа, 
у 17 часова.
АТФ "ЖЕЉЕЗНИЧАР" УДВО-
СТРУЧИО ВОДСТВО У ПО-
СЉЕДЊИМ ТРЕНУЦИМА
Велико узбуђење пред голом 
"Жељезничара" виђено је већ 
у петој минути. Сантос је уба-
цио у казнени простор, лоп-
ту је окрзнуо Врховац, а она 
промијенила путању и умало 
преварила голмана Бендера. 
У наставку акције Мандића је 
изблокирао Малић. Здунић 
је на другој страни покушао 
главом у седмој минути, али 
Шћекић није имао пробле-
ма. Прву прилику у другом 
полувремену имао је Лука 
Јуричић, али је слабо шути-
рао са пет метара и Шћекић 
то лагано брани. У 67. ми-
нути свој ударац према голу 
гостију је испробао и Мекић, 
Шћекић то одлично брани. 
Жељезничар”је ипак удво-
стручио водство у посљедним 
тренуцима судијске надокна-
де. Јуричић је био на правом 
мјесту након центаршута Ма-
лића и постигао гол за конач-
них 2:0.

текст и фото infoprijedor. ba

РУДАРИ ИЗГУБИЛИ НА ГРБАВИЦИ

Никша Суртов из приједорског Бок-
синг тима "Јањанин", изгубио је меч 
од искусног Мађара резултатом 
30:27 у осмини финала Европског 
првенства у боксу за кадете до 16 
година. На Првенству у Источном 
Сарајеву учествовало је преко 300 
такмичара из 26 националних ти-
мова. У Клубу су задовољни, иако 
је њихов такмичар елиминисан. 
Тренер Дражан Јањанин рекао је 
да су, за три године постојања Клу-
ба, успјели да створе боксере који 
имају мјесто у репрезентацији и 
освајају медаље на републичким и 
државним првенствима. Он је наја-
вио да ће, уз Суртова, идуће године 
на Европском првенству за кадете 
учествовати још један борац из БК 
тима "Јањанин".

У недјељу, 22. августа, 
са почетком у 11.00 ча-
сова, у Доњим Орлов-
цима у организацији ФК 
"Козара" биће одржан 
23. по реду меморијал 
у част настрадалих фуд-
балера овог клуба у От-
аџбинском рату. А, њих 
је 11! Убједљиво најви-
ше у Републици Српској, 
колико је један клуб 
могао дати у темеље 
Српске, комплетан је-
дан тим, једна младост 
отишла је гордо у вјеч-
ност… Поред домаћина, 

"Козаре", на меморија-
лу учествују ФК "Гомје-
ница" и ФК "Брзи", а 
пехар освојен прошле 
године брани домаћин. 
Ово је уједно и позив 
релевантним институ-
цијама, Граду Приједо-
ру, Фудбалском саве-
зу Републике Српске и 
Борачкој организацији 
Српске, да не забора-
ве подвиге фудбалских 
мајстора, који су дали 
оно највредније, своје 
животе. На нама свима 
је да их се сјећамо…

СУРТОВ ПОРАЖЕН У ОСМИНИ ФИНАЛА 
ЕВРОПСКОГ ПРВЕНСТВА У БОКСУ

КЛУБ ХЕРОЈ ИЗ ДОЊИХ 
ОРЛОВАЦА ПО 23. ПУТ 

ДОМАЋИН МЕМОРИЈАЛА!

Премијер лига БиХ

"Жељо" побиједио резултатом 2:0


