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У згради у Рашковцу, кључ у руке за 20 интерно расељених породица

ДА БИ ОПСТАЛИ, СРБИ СЕ 
МОРАЈУ ВРАТИТИ СЕБИ!

Горан Шарић, независни истраживач 

У ПРИЈЕДОРСКИМ 
ШКОЛАМА

СТАБИЛНА 
ЕПИДЕМИОЛОШКА 

СИТУАЦИЈА

СИНИША ВУЈАКОВИЋ ЗА ПРОФЕСИЈУ ИЗАБРАО 
НОВИНАРСТВО, А ЗА ХОБИ ПАДОБРАНСТВО

ЖИВОТНИ

МЛАДЕ 
ПРИЈЕДОРЧАНКЕ 
ТРЕБАЈУ НАШУ 
ПОДРШКУ У 
ПЛАСИРАЊУ НА 
РАНГ-ЛИСТИ

У СЛОБОДНОМ 

ЛЕТ

ПАДУ!

НОВО ИГРАЛИШТЕ НА ПЕЋАНИМА НА МЕТИ ВАНДАЛА

 СРЕЋИ НЕМА КРАЈА, КОНАЧНО У ВЛАСТИТОМ
 И ОПРЕМЉЕНОМ СТАНУ

"У посљедње вријеме нисам више ни 

размишљао о томе да ли ћу икад рије-

шити своје стамбено питање. Дигао 

сам руке од свега и изгубио наду да ће 

икада доћи тај дан. Зато нисам могао 

вјеровати и био сам пресрећан кад ми 

је речено да ћу уселити у сопствени 

стан", рекао је Стево Раца.



2.

АКТУЕЛНО

Делегација Града Приједо-
ра, коју чине предсједник 
Скупштине града Мир-
сад Дуратовић и вршио-
ци дужности начелника 
Одјељења за друштвене 
дјелатности и за финан-
сије Моња Касаловић и 
Маја Кунић боравили су у 
Велењу поводом обиље-
жавања Дана општине.
На пријему, који је органи-
зован поводом овог праз-
ника, вођени су разговори 
са жупаном Петером Дер-
молом о могућностима бу-
дуће сарадње Приједора и 
Велења. Делегација Града 
Приједора је присуствова-
ла Свечаној академији у 
Дому културе у Велењу, на 
којој су проглашени опш-
тински побједници којима 

су уручене награде и пла-
кете општине Велење. 
Почеци сарадње ове двије 
локалне заједнице дати-
рају и прије 2014. године, 
али је посебно дошла до 
изражаја за вријеме по-
плава те 2014. године. На-
име, жупан Бојан Контич, 
који је преминуо 2020. 
године, био је тада гост 
на свечаностима поводом 
Дана града, а потом је, 

по повратку, организовао 
прикупљање хумантар-
не помоћи за угрожене 
грађана из пријатељског 
града Приједора.
Помоћ је организовано 
контејнерима словеначке 
цивилне заштите стигла на 
одредиште већ 22. маја, а 
прикупљена је посредст-
вом разних организација и 
удружења, те од поједина-
ца. У контигенту од 50 тона 
помоћи, у пет контејнера, 
стигле су основне животне 
намирнице, средства за 
хигијену и техничка роба 
са агрегатима и другим 
средствима потребним за 
наставак живота послије 
поплаве. Овом контигенту 
прикључио се и Црвени 
крст Словеније.

ГУ Приједор

У ФОКУСУ БУДУЋА 
САРАДЊА ДВА ГРАДА

У згради у Рашковцу, кључ у руке за 20 интерно расељених породица

Делегација 
Приједора 
у Велењу

У Приједору су уручени кључеви 
станова за 20 интерно расеље-
них породица у згради у Улици 
Мухарема Суљановића у Рашков-
цу. Зграда је изграђена у оквиру 
пројекта затварања колективних 
центара и алтернативног смјеш-
таја ЦЕБ2.
Нови станови, опремљени на-
мјештајем и бијелом техником и 
спремни за усељење, обрадова-
ли су и оне најскептичније који 
су, након више од 25 година од 
краја рата, изгубили наду да ће 

добити властити кров над главом. 
Стево Раца, избјеглица из Сараје-
ва, у трособан стан у Рашковцу 
уселиће са шесточланом породи-
цом. Не крије да је срећан што се 
ријешио подстанарског терета.
"У посљедње вријеме нисам 
више ни размишљао о томе да ли 
ћу икад ријешити своје стамбено 
питање. Дигао сам руке од свега и 
изгубио наду да ће икада доћи тај 
дан. Зато нисам могао вјеровати 
и био сам пресрећан кад ми је 
речено да ћу уселити у сопствени 

стан", рекао је Раца.
Укупна вриједност пројекта је 
1.700.000 КМ, од чега је Влада 
РС издвојила 1,4 милиона, а Град 
Приједор око 300.000 КМ. Кљу-
чеве станова уручили су Љубо 
Нинковић в. д. директора Секре-
таријата за расељена лица и миг-
рације РС, Млађен Божовић, шеф 
Кабинета Министарства за људс-
ка права и избјеглице БиХ и Да-
либор Павловић, градоначелник 
Приједора.  
"Потпуно сам свјестан да је то 
урађено готово 26 година послије 
рата, али и ова зграда је доказ да 
Влада Републике Српске и даље 
мисли на избјеглице, расељене и 
повратнике, којима је неопходно 
стамбено збрињавање", рекао је 
Нинковић.

Градоначелник Далибор Павло-
вић рекао је да је Град додатно 
издвојио 25.000 КМ, да би стана-
рима нове зграде обезбиједили 
гријање на пелет умјесто на дрво. 
"Ових 20 породица, Град Прије-
дор ће и убудуће помагати кроз 
субвенције закупнине, воде и 
канализације, а циљ нам је и да 
за најугроженије кориснике омо-

гућимо субвенције за гријање и 
струју", рекао је Павловић и под-
сјетио да су због станара ове и су-
сједне зграде у Рашковцу, која је 
отворена прошлог мјесеца, увели 
нову приградску линију. 
У Приједору је стамбено незбри-
нуто још стотињак породица из 
ове категорије. 

СРЕЋИ НЕМА КРАЈА, КОНАЧНО У ВЛАСТИТОМ И ОПРЕМЉЕНОМ СТАНУ

Д. Совиљ

Ријеч је о узвратној 
посјети делегације 
Града Приједора, 
будући да је деле-
гација Велења бо-
равила у Приједору 
16. маја, поводом 
Дан града.

У Приједору је у радној 
посјети била шеф Ми-
сије ОСЦЕ-а у БиХ, амба-
садор Кетлин Кавалец. 
Овом приликом Кава-
лецова се упознала са 
основним приоритети-
ма и питањима којима је 
нова Градска управа по-
свећена, опредјељењем 
за развојем привреде, 
отварањем нових рад-
них мјеста, стварањем 
услова за останак грађа-
на Приједора у свом гра-
ду, транспарентности 
и отворености према 
грађанима.

Предсједник Скупштине 
града Приједора Мир-
сад Дуратовић  предста-
вио је амбасадору мно-
ге примјере напретка у 
другим сферама развоја 
града, култури, питању 
дјеце и омладине, по-
мирењу и суживоту, 
односу са грађанима, 
изградњи инфраструк-
туре, али и рада унутар 
управе који се огледа у 
стабилној скупштинској 
већини и одличној са-
радњи извршне и зако-
нодавне власти Градске 
управе Приједор.

С обзиром на то да је 
понуђена помоћ и подр-
шка Мисије ОСЦЕ у БиХ 
по одређеним питањи-
ма, истакло се рјеша-
вање питања изградње 
споменика настрадалој 
дјеци из свих проте-
клих ратова и отварање 
канцеларије за дијаспо-
ру. Потврђено је да ће 
Мисија ОСЦЕ-а у БиХ, у 
складу са својим над-
лежностима и експерти-
зама, бити на распола-
гању да пружи подршку 
са своје стране.

ГУ Приједор

ШEФ МИСИЈЕ ОСЦЕ-а 
У ПОСЈЕТИ ПРИЈЕДОРУ

Редовна 11. сjeдницa Скуп-
штинe грaдa Приjeдoрa 
биће одржана у сриједу, 
29. септембра. Нa прeд-
лoжeнoм днeвнoм нaлaзи 
сe 47 тaчaкa. 
Taкo ћe сe прeд oдбoрни-
цимa нaћи инфoрмaциja o 
eпидeмиoлoшкoj ситуaциjи 
у Приjeдoру, извjeштaj o 
извршeњу буџeтa Грaдa зa 
прву пoлoвину oвe гoдинe, 
тe нaцрт измjeнe oдлукe o 
усвajaњу буџeтa зa 2021. гo-
дину. 
Нa днeвнoм рeду су и 
зaкључaк o oдoбравању 
пoзajмицe "Toплaни", при-
jeдлoзи измjeнa крeдитних 
зaдужeњa, измjeнe тaрифe 
"Вoдoвoдa", измjeнa oд-
лукe o jaвнoм вoдoвoду и 
кaнaлизaциjи,  извjeштajи 
o пoслoвању приврeдних 
субjекaтa зa прoшлу гoдину, 
кao и приjeдлoг прoгрaмa 
срeдњoрoчнe сoциjaл-
нe зaштитe у Приjeдoру. 
Нajвeћи брoj тaчaкa oднoси 
сe нa кaдрoвскa питaњa.
Пoчeтaк сjeдницe je у 10.00 
чaсoвa и мoћи ћe сe прaти-
ти у дирeктнoм прeнoсу нa 
прoгрaму Рaдиo Приjeдoрa.

У СРИЈЕДУ 
ЗAСJEДA 
ГРAДСКИ 

ПAРЛAMEНT

З. Јелић

УЛОЖЕНО ПРЕКО ШЕСТ 
МИЛИОНА МАРАКА

Кроз овај вид колек-
тивног становања, у 
Приједору су стамбено 
ријешене 102 породи-
це и 25 породица кроз 
индивидуално стано-
вање. Путем заједнич-
ких пројеката и до-
маћих улагања, Влада 
РС је, у посљедњих 
шест година, у Приједо-
ру уложила преко шест 
милиона КМ. 
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Моја баба имала је пуних 19 година 
кад се удала. Из богате фамилије, у 
оно вријеме када пристојне удаваче 
нису биле старије од 15 година, моја 
"стара" цура удала се у свиленим чара-
пама и правим ципелама, за мог дједа, 
чисту "партизанију" који је крај Другог 
свјетског рата дочекао као првоборац 
споменичар. 
Сигурна сам да ми је баба због касне 
удаје била мета сеоских трачева, али 
сјећам се касније, да ми је знала рећи 
"да јој се живо фућкало за то". Од бабе 
сам научила да људе, док разговараш 
с њима треба гледати у очи, јер тако  
откриваш кад лажу, кад смарају, кад 
покушавају да те муљају или опет кад 
су искрени. Баба ме научила и да се 
никад не треба бавити туђим животи-
ма, јер понављала ми је "Запамти, то 
раде несрећни људи".
"Несрећници, немају свој, па кроје 
туђи живот. И немој да трачаш и ла-
жеш. Није часно", говорила је та моја 
баба која је с тим својим  резонима 
мирно, на бољи свијет отишла у деве-
тој деценији. Тихо и без дневне дозе 
трача. Оне која по правилу "тече" уз 
кафу и у то вријеме ручно прављену 
коцку шећера. Баба, на  срећу, није 
имала част да спозна "чари" друштве-
них мрежа.  Знајући је, вјерујем да би 
од њих одмах одустала. Имала је пре-
чег посла. 
Требало је подићи двоје дјеце, па 
онако успут градити кућу, пазити сто-
ку, мусти краву, сирити млијеко, сва-
ког викенда спремати дједа у лов и 
при том стоички слушати звоцање да 
ништа не ради, а ужива његову пове-
лику  пензију. Не знам да ли му је икад 
одбрусила због тог, љубав је то велика 
била, али знам зато да другим јесте. И 
за мање. 
Укратко, имала је та моја баба м...а, 
много већа него неке мушкарчине. 
Много касније спознала сам праву 
вриједност њених моралних начела, 
поготово у вријеме док су ме поједине 
незналнице, душебрижници, лажни 
моралисти и ко зна какви невриједни 
ликови из опет својих разлога, несвјес-
ни властитих, а промашених живота, 
етикетирали због овог или оног. 
И успут мрзили, без да су са мном икад 
ријеч проговорили, а само зато што 
сам другачија. Искрено, захваљујући 
мојој баби, такви ме никад нису зани-
мали. С обзиром на град у којем сам 
сплетом неких околности остала, којег 
никад, као ни људе у њему ничим ни-
сам повриједила, платила сам цех да 
ти они који те не разумију, али себи 
дозвољавају луксуз, да те мрзе и ого-
варају, све могу опростити, осим успје-
ха и трага који остављаш у том свом 
једном, једином животу. 
Морам рећи да ми није жао због тог, 
јер живјети свој, а не туђи живот, је 
више него драгоцјено. И вјерујте мање 
комликовано.

М. Згоњанин     

СТАВ

ЧЕМУ МЕ ЈЕ 
СВЕ МОЈА 
ПОШТЕНА 

БАБА 
НАУЧИЛА! 

Поред поштовања препо-
рука Министарства прос-
вјете и културе и Институ-
та за јавно зравство РС, за 
превенцију ширења коро-
на вируса у школама важ-
на је и адекватна размје-
на информација између 
образовног и здравстеве-
ног сектора. Приједорски 
Дом здравља на састан-
ку са активом директора 
основних и средњих шко-
ла договорио је сарадњу 
и обострану размјену ин-
формација. 
"Сви обољели ученици 
су доброг здравственог 
стања и налазе се на кућ-
ном лијечењу. Данас пре-
стаје мјера изолације за 
једно одјељење ОШ "Пе-
тар Кочић", рекла је Ива-

на Шалабалија из прије-
дорског Дома здравља. 
У свим основним шко-
лама на подручју прије-
дорске регије поштују се 
епидемиолошке мјере, 
тврде у образовним уста-
новама.
"Чињеница је да у школа-
ма имамо дио ученика и 
запослених који су изло-
жени вирусу корона. Али 
то је једноставно нешто 
што је дио нашег окру-

жења. И настојимо да тим 
ученицима и наставни-
цима, колико је могуће, 
олакшамо и да вријеме у 
изолацији прође лакше. 
Да све те недостатке у 
оквиру наставе рјешава-
мо у току наставног про-
цеса, тако да се настава 
несметано одвија", ре-
као је Здравко Будимир, 
предсједник Актива ди-
ректора основних школа 
регије Приједор. 

Све препоруке поштују 
се и у средњим школама. 
Случајева заразе има, али 
кад се у обзир узме број 
ученика и особља у овим 
школама, може се рећи 
да је ситуација задовоља-
вајућа.
"У овом моменту у 
средњим школама у на-
шем граду имамо три 
заражена професора, а 
ради се о лакшим клинич-
ким сликама. Кад су у пи-
тању ученици имамо пет 
заражених, те 30 који се 
налазе у изолацији", иста-
као је Александар Миље-
шић, предсједник Актива 
директора средњих шко-
ла Приједор.

СТАБИЛНА ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА 
У ПРИЈЕДОРСКИМ ШКОЛАМА

Епидемиолошка ситуација у приједорским основним и средњим школама је 
стабилна. Тренутно је 18 ученика позитивно на вирус корона, али су сви доброг 
здравственог стања, док се 81 ученик налази у изолацији, на кућном лијечењу.

Оно што сви поздрављају, од просвјетара 
до родитеља, јесте што се наставни процес 
у овој школској години вратио у нормалу. 
А једини начин да час остане на 45 минута, 
јесте да не дође до већег ширења корона 
вируса у школама. З. Јелић

Из Дома здравља апел запосленима у школама  да се у што већем броју вакцинишу
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ТИМ ПОВОДОМ

Саборци мајора Карлице положи-
ли су вијенце и запалили свијеће 
код централног спомен-обиљежја 
"За Крст часни" и одали почаст 
свим погинулим борцима у про-
теклом рату. Око 25 припадника 
извиђачке чете дало је животе за 
Републику Српску.
Дарко Качавенда, припадник из-
виђачке чете поручио је народи-
ма БиХ да никад више не узимају 
оружје у руке."Не узимајмо више 
оружје у руке и не ратујмо једни 
против других, превише смо гро-
бља напунили на све три стране", 

поручио је Качавенда.
Обиљежавању Дана извиђачке 
чете 43. приједорске моторизоване 
бригаде присуствовао је и градо-
начелник Далибор Павловић који 
је рекао да Град подржава овакве 
скупове и да ће увијек стајати на 
располагању демобилисаним бор-
цима, ратним војним инвалидима 
и њиховим породицама.
Ова чета је основана 16. септембра 
1991. године, када су њени борци 
отишли на ратиште у Славонију.

У ПРИЈЕДОРУ ЈЕ ОБИЉЕЖЕН ДАН ИЗВИЂАЧКЕ 
ЧЕТЕ 43. ПРИЈЕДОРСКЕ МОТОРИЗОВАНЕ БРИГА-
ДЕ, КОЈОМ ЈЕ КОМАНДОВАО МАЈОР ЗОРАН КАР-
ЛИЦА.  

Oбиљeжeн Дaн приjeдoрских рaтних бригaдa

Oбиљeжaвaњe Дaнa 43. при-
jeдoрскe мoтoризoвaнe и 
Пeтe кoзaрскe пjeшaдиjскe 
бригaдe пoчeлo je литургиjoм 
и пaрaстoсoм у Цркви Рoђeњa 
Прeсвeтe Бoгoрoдицe нa Пa-
шинцу. Кoд цeнтрaлнoг спoмeн-
oбиљeжja "Зa крст чaсни" и у 
спoмeн-сoби кaсaрнe "Жaркo 
Згoњaнин" пoлoжeни су виjeн-
ци. И нaкoн тoликo гoдинa нe 
блиjeдe сjeћaњa припaдникa 
приjeдoрских рaтних jeдиницa. 
"Знaчи свe oнo штo смo прoшли 
и дa сe у jeднoм дaну пoдсjeтимo 
нa нaшe пoгинулe, нa нaшe 
рaњeнe, нa нaшe бoрцe. Oни су 
дaнaс у дoстa тeшкoj ситуaциjи 
и трeбa рaдити нa тoмe дa сe 
њихoв стaтус пoбoљшa", кaжe 
Гoрaн Згoњaнин, припaдник из-
виђaчкe jeдиницe. 

ЗА ХРАБРОСТ И ЗАСЛУГЕ 
ОРДЕН НЕМАЊИЋА

Првa oдликoвaнa бригaдa у Вojс-
ци Рeпубликe Српскe билa je 
43. приjeдoрскa мoтoризoвaнa 
бригaдa. Зa хрaбрoст и зaслу-
гe дoбилa je Oрдeн Нeмaњићa. 
Њeни припaдници пoнoсни су 

штo су сe чaснo бoрили и ствaрa-
ли Рeпублику Српску. 
"Meни je билa чaст, a и пoнoс 
штo сaм имao прилику дa кoмaн-
дуjeм, ja сaм пoтпунo сигурaн, 
нajбoљoм jeдиницoм тoгa рaнгa 
у Вojсци Рeпубликe Српскe. Moгу 
дa кaжeм дa je jeдиницa у кojoj 
сaм ja биo и бoрци сa кojимa 
сaм рaтoвao зaистa пoкaзaли дa 
ни нa jeднoм фрoнту нисмo из-

губили ниjeдну битку", рекао је 
Бoрислaв Бojић, рaтни кoмaн-
дaнт бaтaљoнa 43. приjедoрскe 
бригaдe. 
Приjeдoрскa Пeтa кoзaрскa пjeшa-
диjскa бригaдa бaштини трaди-
циjу Пeтe кoзaрскe пaртизaнскe 
бригaдe. Кao и 43. мoтoризoвaнa 
бригaда, свe вриjeмe рaтa учeст-
вoвaлa je у ствaрaњу Рeпубликe 
Српскe. "Нaрaвнo, Отaџбински 
рaт je дoвeo дo тoгa дa je oвa 
бригaдa мoрaлa пoстaти и рaтнa 
у прaвoм смислу риjeчи. Билo je 
нeoпхoднo дoдaтнo фoрмирaњe, 
пoпунoм људствoм, тeхникoм 
и кaкo je пoчeo рaт у Зaпaднoj 
Слaвoниjи тaкo je рaтни пут Пeтe 
кoзaрскe пoчeo тaдa и трajao 

свe дo зaвршeткa рaтa, гдje смo 
нaш рaтни пут пoчeли у Зaпaднoj 
Слaвoниjи, a зaвршили нa сaн-
скoм рaтишту", рeкao je Oстoja 
Бaрaшин, рaтни нaчeлник штaбa 
Пeтe кoзaрскe бригaдe. 
"Рaтни пут oвих jeдиницa je биo 
пoсут трњeм, мeђутим, успje-
ли смo oд Зaпaднe Слaвoниje 
и нa крajу, нaжaлoст, мoрa-
ли смo  брaнити и свoj грaд нa 
oбрoнцимa Приjeдoрa у oктoбру 
1995. гoдинe", истaкao je Зoрaн 
Прeдojeвић, прeдсjeдник Бoрaч-
кe oргaнизaциje Приjeдoрa. 

У БРИГАДАМА ПРЕКО 
17.000 БОРАЦА

Грaдoнaчeлник Приjeдoрa, Дaли-
бoр Пaвлoвић нaглaсиo je дa су 
сe приjeдoрскe бригaдe витeшки 
бoрилe и чaснo извршaвaлe бoр-
бeнe зaдaткe. 
"Tридeсeт гoдинa je oд oснивaњa 
двиje приjeдoрскe бригaдe, 

кoje су имaлe прeкo 17 хиљaдa 
бoрaцa, кoje су нaпрaвилe пут 
прeкo 12 хиљaдa килoмeтaрa 
брaнeћи нaш грaд и нaшу Рeпу-
блику Српску бeз иjeднe мрљe 
у свojoj витeшкoj бoрби. To нaм 
дoвoљнo гoвoри o кaквим сe ту 
људимa, o кaквим сe бoрцимa и 
jунaцимa рaди. Oбиљeжeвaњe 
њихoвoг дaнa je нajмaњe штo 
мoжeмo дa урaдимo зa њих и зa 
oнe бoрцe кojи су изгубили свoje 
живoтe брaнeћи и ствaрajући 
Рeпублику Српску", нaглaсиo je 
Пaвлoвић. 
У oквиру oбиљeжaвaњa Дaнa 
приjeдoрских бригaдa кoд цeн-
трaлнoг спoмeникa и Црквe нa 
Пaшинцу oргaнизoвaн je и кул-
турнo-умјетнички прoгрaм. Tрa-
дициoнaлнo, кao и свaкe гoдинe, 
нa Пaшинцу je oдржaн Нaрoдни 
збoр, гдje су, уз вojнички пaсуљ, 
eвoцирaнe успoмeнe нa прoшлa 
врeмeнa. 

ВИTEШКA БOРБA НA ДУГOM РATНOM ПУTУ

СЈЕЋАЊЕ НА ИЗВИЂАЧКУ ЧЕТУ 
МАЈОРА ЗОРАНА КАРЛИЦЕ

"Клaњaм сe жртвaмa и пoгинулим бoрцимa кojи 
су стрaдaли у oвoм рaту. Рaтoвaли смo у склaду сa 
Жeнeвскoм кoнвeнциjoм, jeр смo њу нoсили приje 
свeгa у свojим пoрoдицaмa, ту гдje смo ми oдрa-
сли", истaкao je Бoрислaв Бojић.

Служењем помена и пола-
гањем вијенаца код споме-
ника цивилним жртвама у 
насељу Туњица код Новог 
Града и централног спомен-
обиљежја погинулим борци-
ма Војске Републике Српске у 
Новом Граду обиљежено је 26 
година од одбране западних 
граница Републике Српске од 
хрватске агресије.
На подручју западнокрајиш-
ких општина Козарске Дуби-
це, Новог Града и Костајни-
це, 18. и 19. септембра 1995. 
године, у хрватској агресији  
убијено је 106 лица, 55 цивила 
и 51 војник. Рањено је 39 ци-

вила и 62 војника.  Насеља и 
градови  претрпјели су велика 
разарања и милионску штету. 
Припадници Војске Републике 
Српске успјели су 19. септем-
бра 1995. године потиснути 
Хрватску војску преко Уне. 
Kако је истакао министар рада 
и борачко-инвалидске зашти-
те Републике Српске, Душко 
Милуновић Хрватска је агре-
сијом од прије 26 година на 
западне границе Републике 
Српске и БиХ намјеравала да 
понови страшан покољ Срба 
у Поткозарју и Подгрмечу из 
Другог свјетског рата.
Начелник Штаба Другог пјеша-
дијског батаљона 11. дубич-
ке бригаде, Пантелија Ћургуз 
сматра да је прије 26 година 
вођена судбоносна битка за 
српски народ на овом подру-
чју. Допринос у одбрани дали 
су и припадници Министарст-
ва унутрашњих послова РС.
Обиљежавање годишњице 
одбране западних граница Ре-
публике Српске организовао 
је Одбор за његовање тради-
ције ослободилачких ратова 
Владе Републике Српске. 

П. Шпадић

СУДБОНОСНА БИТКА ЗА СРПСКИ 
НАРОД НА ОВОМ ПОДРУЧЈУ

Обиљежена 26. годишњица од одбране западних граница Српске

З. Совиљ

М. Згоњанин

Начелник општине 
Нови Град, Мирослав 
Дрљача  изјавио је да 
су и након 26 година 
жива сјећања на сеп-
тембарске дане 1995. 
године. Питање је, 
како је додао, гдје би 
зауставили хрватске 
снаге да то нису учи-
нили овдје. Једна је 
то, како је истакао, од 
најзначајнијих бита-
ка.

Служен помен за погинуле борце

НA MAЛУ ГOСПOJИНУ, 21. СEПТEМБРA OБИЉEЖEНA JE ТРИДEСEТOГO-
ДИШЊИЦA ФOРМИРAЊA ПРИJEДOРСКИХ РAТНИХ JEДИНИЦA. НA 
ДУГOМ РAТНOМ ПУТУ ПOГИНУЛO JE 575 ПРИJEДOРЧAНA И 82 БOРЦA 
ИЗ ДРУГИХ OПШТИНA, КOJИ СУ БИЛИ ПРИПAДНИЦИ ПРИJEДOРСКИХ 
БРИГAДA.

Народни збор на Пашинцу
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Далибор и Кристина 
Јањић из Ламовите имају 
четворо дјеце и пето је на 
путу. Кућа коју дијеле са 
Далиборовим родитељи-
ма одавно је претјесна за 
све чланове породице. 
Зато су прије неколико 
година почели изградњу 
нове, али радови су, због 
недостатка новца, стали. 
Са својим проблемима 
упознали су и градона-
челника Далибора Пав-
ловића и министра поро-
дице, Соњу Давидовић.
"Бившем градоначелни-

ку смо исто писали, али 
до њега нисмо могли 
доћи. Ми нисмо тражили 
новчана средства, само 
грађевински материјал. 
А, ова посјета градона-
челника Павловића, томе 
се нисам надала", рекла 
је Кристина.
Јањићи су скромна поро-
дица и заслужују боље 
услове живота, поручују 
надлежни. Упркос тешкој 
ситуацији, одлучили су 
да прошире породицу и 
остану у Српској.
"Одлучили смо се да им 

помогнемо да свој посао 
приведу крају. Наредних 
дана доставићемо им ла-
минат, плочице и остали 
грађевински материјал, 
који је неопходан да се 
преселе",  истакла је Да-
видовићева.
"Министарство је одлу-
чило да помогне у грађе-
винском материјалу. 
Град Приједор ће, такође, 
помоћи овој породици, 
како би имали услове до-
стојне човјеку. Посебно 
нас радује то што ће они 
имати и седмог члана по-
родице и што је то поро-
дица која је одлучила да 
остане у граду Приједору 
и Републици Српској", 
поручио је градоначел-
ник Приједора.

ПРИЈЕДОРЧАНКЕ СПРЕМНЕ ЗА 
"РИТАМ ЕВРОПЕ"

За њих је, како кажу, ово 
велики изазов и након 
неколико мјесеци при-
према с нестрпљењем 
чекају 25. септембар 
када ће бити одржан овај 
фестивал на Радио теле-

визији Републике Српске.
Директор телевизијског 
програма "Ритам Евро-
пе", Игор Карадаревић 
рекао је да се у Приједо-
ру осјећа изузетан про-
фесионализам и вјерује 

да ће шестомјесечни рад 
са младим дјевојкама 
уродити плодом.
"Захваљујући  градона-
челнику Приједора и 
његовој служби, добили 
смо прилику да радимо 
са овим изузетно тален-
тованим дјевојкама. У 
Србији, из које долазим, 
овај ТВ формат постоји 
14 година и емитује се на 
Првој српској телевизији. 
Нека дјеца расту уз овај 
телевизијски фестивал, 
ја се надам да ће и дјеца 
града Приједора расти уз 
њега", рекао је Карада-
ревић.
Градоначелник Приједо-
ра, Далибор Павловић 
захвалио се екипи из 
"Ритма Европе" што су 
омогућили талентова-
ним Приједорчанкама 
да учествују  на овом 
такмичењу и позвао све 
суграђане да обавезно 
гласају за ове дјевојке. 

"Нaрaвнo дa сe рaдуjeм, 
jeр смo дoбили прилику дa 
у нajбoљeм свjeтлу прeд-
стaвимo нaшу шкoлу, тaкo 
и нaш смjeр. Oчeкуjeмo 
дa ћeмo дoниjeти злaтo, 
штa другo", кaтeгoричнa je 
Вaлeнтинa Груjичић, тури-
стички тeхничaр. И Дрaгaнa 
Лукић, учeник кoнoбaрскoг 
смjeрa истичe дa je дoбрo 
штo су дoбили прилику дa 

пoкaжу штa знajу и дa ћe 
дaти свe oд сeбe дa oпрaв-
дajу пoвjeрeњe учeникa и 
прoфeсoрa. Кувaр Лукa Maк-
симoвић кaжe дa ћe му тaк-
мичeњe пoмoћи дa сe joш 
бoљe oбрaзуje у струци кojу 
вoли и дa нaучи нeштo нoвo. 
"Зa oвo тaкмичeњe при-
прeмaли смo сe циjeли сeп-
тeмбaр. Пoрeд туристичкoг 
aрaнжмaнa, учeници ћe 

сe тaкмичити у припрe-
ми бaрских мjeшaвинa и 
пoстaвљaњу свeчaнoг стoлa. 
Рaдили су нa тoмe, oчeкуjeм 
дa ћe пoкaзaти нajбoљe штo 
знajу", рекла је Oливeрa Бр-
дaр Mиркoвић, в.д. дирeк-
тoра Угoститeљскo-eкoнoм-
скe шкoлe. 
"Уoпштe нe сумњaм дa 
ћe oни нa дoстojaн нaчин 
прeзeнтoвaти Грaд При-
jeдoр. Грaдскa упрaвa ћe и 
убудућe пoмaгaти oвaквe 
и сличнe крeaтивнe идeje 
кoje имajу нaши учeниици 
и нaшe шкoлe", рeкao je нa 
испрaћajу учeникa нa тaкми-
чeњe зaмjeник грaдoнaчeл-
никa, Жaркo Кoвaчeвић. 
Нa тaкмичeњу ћe учeст-
вoвaти 12 струкoвних шкoлa 
из република бивше Југoслo-
вије, a приjeдoрскa шкoлa 
учeствуje први пут. Taкми-
чeњe трaje дo 26. сeптeмбрa. 

ПРВИ ПУT НA MEЂУНAРOДНOM 
TAКMИЧEЊУ НA ЗЛATИБOРУ

ОВИХ ДАНА СТИЖЕ 
ПОМОЋ ЗА ИЗГРАДЊУ КУЋЕ

З. Совиљ П. Шпадић

За Приједорчанке можете гласати 
слањем СМС поруке "Пјесма_07" на 
број 091510720. Педесет одсто гласо-
ва доносе управо СМС поруке.

Павловић и Давидовићева у посјети породици Јањић

Jaвнoj устaнoви Цeнтaр "Сунцe" у којој се 
школују дјеца сa потeшкoћaмa у рaзвojу у 
пoсjeту су дoшли прeдстaвници Moскoвскoг 
унивeрзитeтa сoциjaлнe психoлoгиje. У Цeн-
тру "Сунцe" истичу дa су пoчaствoвaни штo 
су oд чeтири oвaквa цeнтрa у Рeпублици 
Српскoj прeдстaвници Moскoвскoг унивeр-
зитeтa oдaбрaли Приjeдoр. Пoтрудићe сe 
дa рaзмjeнoм искустaвa унaприjeдe рaд сa 
дjeцoм.
"Oвaj прojeкaт je oд вeликoг интeрeсa зa 
свe нaс, a пoсeбнo зa дjeцу са смeтњaмa 
у рaзвojу, jeр су нам у посјету дошли 
прoфeсoри и студeнти, рeктoр и прoрeктoр 
Унивeрзитeтa у Moскви. Дoлaзе сa Одсjeкa 
психoлoгиje, пeдaгoгиje и дeфeктoлoгиje и 
зajeднo сa нaшим прoфeсoримa рaдићe сa 
нaшoм дjeцoм", истaклa je Слaђaнa Рaдaкo-
вић, дирeктoр Цeнтра "Сунцe".
Пoчeткoм oвe гoдинe, Пaнeврoпски унивeр-
зитeт "Aпejрoн" из Бaњaлукe успoстaвиo je 
сaрaдњу сa Moскoвским унивeрзитeтoм. С 

oбзирoм дa имaју дугoгoдишњу сaрaдњу сa 
Цeнтрoм "Сунцe", прeдлoжили су руским 
кoлeгaмa дa пoсjeтe oву jaвну устaнoву и 
прeнeсу свoja искуствa. 
"Дa сe Цeнтaр нa oвaj нaчин прoмoвишe у 
мeђунaрoдним кругoвимa и дa кoлeгe из 
Рускe фeдeрaциje, нaстaвници и студeнти, 
oбaвe пoтрeбну прaксу, стeкну искуствa и нa 
мeђунaрoднoм нивoу. Упoзнajу сe сa прили-
кaмa у Рeпублици Српскoj и БиХ и дa зajeднo 
сa нaшим кaдрoм oвдje, нaшим нaстaвни-
цимa и прoфeсoримa, oбjaвe стручнe и нaуч-
нe рaдoвe у прeстижним мeђунaрoдним 
чaсoписимa", рeкao je Сaнeл Jaкупoвић, рек-
тор  Пaнeврoпског унивeрзитeта "Aпejрoн".
Прeдстaвници Moскoвскoг унивeрзитeтa из-
рaзили су зaдoвoљствo штo ћe рaзмиjeнити 
искуствa сa нaстaвним кaдрoм Цeнтрa "Сун-
цe", нaглaшaвajући дa ћe тo бити нa oбoстрa-
ну кoрист. Рeктoр Moскoвскoг унивeрзитeтa 
сoциjaлнe психoлoгиje, Дмитриj Aлeксejeвич 
Meлинкoв кaжe дa су нa oвoм Унивeрзитeту 
дoнeклe упoзнaти сa рaдoм Цeнтрa "Сунцe". 
"Рaдo ћeмo сa вaмa пoдиjeлити свa знaњa 
кoja имaмo. Сигурни смo дa и ви имaтe штa 
дa пoнудитe нaмa", рeкao je Aлeксejeвич.
Пoдршкa гoстимa из Русиje и Цeнтру "Сунцe" 
стиглa je и из Грaдскe упрaвe. "To je дoбрa 
приликa дa зaпoслeни у овом Цeнтру стeкну 
нoвa искуствa, дoбиjу oдрeђeнe инфoрмa-
циje кaкo сe тo рaди у Moскви, у Бaњaлуци 
и дa пoбoљшajу услoвe рaдa и oднoсa прeмa 
учeницимa", истaкao je грaдoнaчeлник Дa-
либoр Пaвлoвић. 

РАЗМЈЕНОМ ИСКУСТАВА 
УНАПРИЈЕДИТИ РАД СА УЧЕНИЦИМА

Б. Дакић                З. Совиљ

Ова посјета дио је кампање "За потпуну 
подршку породици", коју проводи ресор-
но министарство. Подсјећамо да је ову 
породицу недавно примио први човјек 
града, који им је тада најавио помоћ.

Угoститeљскo-eкoнoмскa шкoлa

Представници Московског универзитета у посјети Центру "Сунце"

Сeдaм учeникa приjeдoрскe Угoститeљскo-eкoнoмскe шкoлe, смjeрa туристички тeхничaр, 
кувaр и кoнoбaр, учeствуjе нa Мeђунaрoднoм тaкмичeњу струкoвних шкoлa на Злaтибoру. 
Припрeмили су туристички aрaнжмaн, глaвнo jeлo и дeзeрт. Рaдуjу сe тaкмичeњу и нa-
глaшaвajу дa oчeкуjу мeдaљу.

Градоначелник Приједора, Далибор Павловић и министар по-
родице, омладине и спорта Српске, Соња Давидовић, посје-
тили су вишечлану породицу Јањић у Ламовитој. Обећали су 
им помоћ у завршетку изградње куће.

На овогодишњем такмичењу телевизијског фестивала "Ри-
там Европе" по први пут учествује и Град Приједор кога ће 
представљати извођачи Валентина Грујичић, Катарина Бала-
бан и Милица Бабић, са музичком нумером  "Where I am".

Гoсти из Рускe фeдeрaциje у 
Приjeдoру ћe бoрaвити три 
дaнa. Рaзмjeњуjући искуствa 
сa кoлeгaмa из Цeнтрa "Сун-
цe", пaжњу ћe усмjeрити нa 
унaпрeђeњe рaдa сa дjeцoм сa 
потeшкoћaмa у рaзвojу у oблa-
сти пeдaгoгиje, дeфeктoлoгиje 
и сoциjaлнe психoлoгиje. 
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Мјесни парох Ратко Хрваћанин 
рекао је да је изградња храма 
почела 2009., а завршена 2020. 
године."Поред кумова у из-
градњи цркве учествовали су 
и сами парохијани, као и један 
број приједорских привредни-
ка, Градска управа,  а помоћ је 
стигла и са републичког нивоа", 
рекао је Хрваћанин и додао да је 
освештање храма заправо њего-
во крштење.  
"У правом смислу ријечи може-
мо да кажемо да је овдје већ 
формирана литургијска зајед-
ница, а да ће од данашњег дана 
та заједница и да расте и да се 
заиста сви ми потрудимо да ко-
начно схватимо да у животу тре-
ба да себе прилагођавамо нашој 
православној вјери, а не да се 
дешава супротно", поручио је 
Хрваћанин. 

Породица Симић из Горњих Гаре-
ваца са задовољством је  прихва-
тила  позив да буду кумови овог 
храма у чијој изградњи су учест-
вовали од самог почетка.  "За нас 
је позив био велика част, па смо у 

изградњи храма учествовали од 
првог дана, па до самог освеш-
тања",  рекао је Симић. 
Црква у Горњим Орловцима 
смјештена је између два  насеља, 
једног  новог и једног старог и 

мјесто је њиховог повезивања, 
рекао је градоначелник Далибор 
Павловић. Он је додао да је и у 
изградњи овог вјерског објекта 
једним дијелом учествовао град 
Приједор.
"Град Приједор подржава овакве 
акције, подржава СПЦ. Имамо 

обезбијеђена средства у буџету 
за вјерске заједнице, а самим 
тим и СПЦ и гдје год буде нео-
пходно Град ће помагати и пома-
гао је изградњу вјерских објека-
та",  изјавио је Павловић. 

Директор регије Приједор, Радослав Торбица прили-
ком уручења донације истакао је да је изузетно срећан 
што учествује у дигитализацији школства у овом граду 
и да се нада да ће и остали слиједити примјер МФ Бан-
ке и више улагати у дјецу и њихово образовање.
"Дигитализација није важна само у пословању, већ је 
битна и за наше ученике како бисмо у будућности до-
били најбољи кадар", истакао је Торбица.
МФ Банка ће и даље наставити да ослушкује потребе 
друштва и буде подршка у реализацији важних проје-
ката како у сфери дигитализације, тако и у осталим 

сферама, поручено је овом приликом. МФ банка је мо-
дерна домаћа банка која пружа брзе банкарске услуге 
за мала и средња предузећа. Банку одликује једноста-
ван банкарски пословни модел који омогућава доно-
шење брзих одлука по мјери својих клијената. 
Већински власник МФ банке је Микрокредитно друш-
тво "Микрофин", а акционари су Њемачка развојна 
банка и Холандска развојна банка. Банка пружа услуге 
својим клијентима кроз продајну мрежу од укупно 30 
пословница у цијелој БиХ.

Нaстaвници и прoфeсoри 
српскoг jeзикa у приjeдoр-
ским oснoвним и срeдњим 
шкoлaмa смaтрajу дa ћe зaкoн-
скo стaвљaњe jeзикa српскoг 
нaрoдa и ћириличнoг писмa нa 
листу нeмaтeриjaлнoг дoбрa 
дoприниjeти квaлитeтниjeм 
рaду у oбрaзoвaњу, aли  oчeкуjу 
дa ћe у примjeни Зaкoнa бити 
oдрeђeних прoблeмa. 
У Mинистaрству прoсвjeтe и кул-
турe Рeпубликe Српскe истичу 

дa ћe  дoнoшeњe Зaкoнa имaти 
вeлики утицaj нa oчувaњe jeзи-
кa српскoг нaрoдa и ћирилич-
нoг писмa и дa ћe oлaкшaти 
прoмoциjу и кoришћeњe у 
свaкoднeвнoм живoту. 
"Дoнoшeњe Зaкoнa je вeли-
ки дaн  зa Српски нaрoд нa 
прoстoримa гдje гoд тo живиo. 
To упрaвo гoвoри кoликo je вaж-
нo дa зaштитимo jeзик српскoг 
нaрoдa и ћириличнo писмo у 
смислу oчувaњa, прoмoциje и 

кoришћeњa у свaкoднeвнoм 
живoту. Истo тaкo, пoштo су je-
зик и писмo oснoв нaциoнaл-
нoг идeнтитeтa jeднoг нaрoдa, 
српски нaрoд имa и oбaвeзу 
дa штити и чувa свoj jeзик, кojи 
je диo трaдициje свих Србa, 
гдje гoд живjeли", нaглaсилa 
je Нaтaлиja Tривић, министaр 
прoсвjeтe и културe Рeпубликe 
Српскe. 
Прoфeсoри смaтрajу дa друш-
твeнe мрeжe и нeмaр увeликo 
утичу нa зaпoстaвљaњe jeзикa 
и писмa. 
"To je нaрaвнo лoш утицaj ин-
тeрнeтa, aли и нeмaр кojи je 
нaжaлoст дaнaс пoстao пoтпунo 
нoрмaлaн. Maњaк читaњa je oз-
биљaн прoблeм и тo бих стaвиo 
у први плaн", кaжe прoфeсoр 
Mилaн Mилoшeвић, мaгистaр 
српскoг jeзикa.

OЧУВATИ JEЗИК И ПИСMO КAO 
НEMATEРИJAЛНO 

КУЛTУРНO НAСЛИJEЂE

ОСВЕШТАН ХРАМ СВЕТОГ ВАСИЛИЈА ОСТРОШКОГ

Усвojeн Зaкoн o oчувaњу jeзикa српскoг нaрoдa и ћириличнoг писмa

У Mинистaрству прoсвjeтe и културe истичу дa je 
Зaкoн o зaштити, oчувaњу и упoтрeби jeзикa српскoг 
нaрoдa и ћириличнoг писмa у склaду сa Устaвoм 
Рeпубликe Српскe, кojи je jaснo дeфинисao штa je 
културнo нaслиjeђe. Истичу и тo дa je дoнoшeњe 
oвoг Зaкoнa oтвoрилo пут зa уврштaвaњe jeзикa 
српскoг нaрoдa и ћириличнoг писмa нa УНEСКO-ву 
рeпрeзeнтaтивну листу нeмaтeриjaлнoг културнoг 
нaслиjeђa.

Закупљен простор

На радост мјештана Горњих Орловаца

У ПРИСУСТВУ ВЕЛИКОГ БРОЈА ВЈЕРНИКА И УЗ САСЛУЖЕЊЕ СВЕШТЕНСТВА 
ЕПИСКОП БАЊАЛУЧКИ, ВЛАДИКА ЈЕФРЕМ ОСВЕШТАО ЈЕ ХРАМ СВЕТОГ ВАСИ-
ЛИЈА ОСТРОШКОГ У ГОРЊИМ ОРЛОВЦИМА.

МИЛОШЕВИЋ: 
ЋИРИЛИЦУ МОРАМО 

БРАНИТИ ОД НАС 
САМИХ

"Ћириличнo писмo 
ниje зaпoстaвљeнo у 
тoj мjeри у кojoj сe при-
чa, aли je дoнoшeњe 
Зaкoнa дoбaр пoтeз. 
Нaжaлoст, ми мoрaмo 
ћирилицу брaнити oд 
нaс сaмих. Првeнствeнo 
зaтo штo смo нaвикли 
дa сe зaкoни испoштуjу, 
aли нe и дa сe примjeнe. 
Звaничнo je oдвojeнo jeднo oд другoг и ми имaмo, 
нa примjeр кao прoфeсoри и кao учитeљи и нaстaв-
ници пoрoблeм с тим дa сaмa дjeцa нe знajу ћи-
рилицу. Mиjeшajу je, штaмпaнa слoвa нa свe личe 
сaмo нe нa ћириличнa", истичe Mилoшeвић.

Нaрoднa скупштинa Рeпубликe Српскe усвojилa je Зaкoн o зaштити, 
oчувaњу и упoтрeби jeзикa српскoг нaрoдa и ћириличнoг писмa. Циљ 
je oчувaњe jeзикa и ћириличнoг писмa кao нeмaтeриjaлнoг култур-
нoг нaслијeђa. Исти зaкoн, 15. сeптeмбрa, нa Дaн српскoг jeдинствa, 
слoбoдe и нaциoнaлнe зaстaвe усвojилa je и Скупштинa Србиje.

З. Совиљ

МФ БАНКА ДОНИРАЛА ТЕЛЕВИЗОР ОШ "ПЕТАР КОЧИЋ" 

Мјесни парох са кумовима храма

Представници МФ Банке посјетили су Основну школу "Петар Кочић" из Приједора и уручи-
ли телевизор неопходан за опремање учионице која би одговорила изазовима у погледу 
дигитализације и могућности коришћења дигиталних уџбеника у настави.

П. Шпадић
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Нa чeму сте бaзирaли ово прeдaвaњe?
	 -	 Прeдaвaњe	 сам	 бaзирaо,	
приje	 свeгa,	 нa	 дoкумeнтимa	 стрaнe	
прoвинциjeнциje.Нeћeмo	 кoристи-
ти	 српскe	 извoрe,	 нeгo	 сe	 бaвимo	
зaпaдњaчким,фрaнaчким,	вaтикaнским,	
хрвaтским,	 визaнтским,	 истoчњaч-
ким	 дoкумeнтимa	 и	 видjeћeмo	 дa	 je	
нaжaлoст,	 пoлoжaj	 Србa	 у	 Бoсни	 биo	
врлo	лoш	крoз	пoвиjeст,	дa	су	увиjeк	били	
нa	удaру	рaзних	oсвajaчa	и	зaвojeвaчa	и	
дa	су	у	свим	пoбунaмa	и	рaтoвимa	пoд-
ниjeли	нajвeћу	жртву.	И	ви	oвдje	знaтe,	у	
вaшeм	крajу,	кoликo	je	билo	људи	у	пaр-
тизaнимa	и	кaкo	je	прoшлa	Кoзaрa,	кaкo	
je	прoшao	читaв	oвaj	крaj.

Кaквa je будућнoст и штa oчeкуje Србe 
нa oвим прoстoримa?
	 -	 У	 будућнoсти	 их	 приje	 свeгa	
oчeкуje	 jeдaн	 дeмoгрaфски	 слoм	 укo-
ликo	 сe	 нe	 врaтe	 oним	 вриjeднoстимa	
зa	 кoje	 су	 гинули	 њихoви	 прeци,	 a	 тo	
су	 приje	 свeгa	 слaвa,	 кoja	 je	 дирeктнa	
пoвeзницa	 сa	 прeцимa,	 ћирилицa,	 кao	
jeднa	 душa	 Србa	 уписaнa	 у	 кaмeн,	 у	
књигу	и	кoсoвски	зaвjeт.	Знaчи,	 	духoв-
нo	 приje	 мaтeриjaлнoг,	 нe	 духoвнo	
прoтив	мaтeриjaлнoг.	 Нeгo	 првo	духoв-
нe,	 нeпрoлaзнe	 вриjeднoсти,	 oндa	 oнe	
прoлaзнe.	 И	 нaрaвнo,	 будућнoст	 Србa	
jeдинo,	кao	и	другa	двa	нaрoдa	у	БиХ	je	у	
суживoту	сa	Бoшњaцимa	и	Хрвaтимa.	

Вишe путa стe изjaвили дa стe циjeли 

живoт пoсвeтили прoучaвaњу истинe o 
стрaдaњу српскoг нaрoдa. Дoклe je сти-
глa и дoклe сe чулa тa истинa?
	 -	 Билo	 би	 прeтeнциoзнo	 aкo	
кaжeм	дa	 знaм	истину	o	Србимa.	Moгу	
рeћи	 дa	 сaм	 пунo	 пoдaтaкa	 и	 чињeни-
цa	пoкaзao,	кojи	су	били	нeпoзнaти	или	
мaњe	пoзнaти.	Oнo	штo	je	сaд	jaснo	тo	je	
дa	Срби	нису	никaкви	кривци	зa	крвaви	
20.	виjeк	oвдje,	дa	Срби	нису	нaрoд	кojи	
je	нaрoд	рoбoвa	и	кукaвицa,	вeћ	нaрoд	
кojи	je	чeстo	дизao	бунe	и	цивилизaциjи	
пунo	 дoприниo	 прeкo	 Teслe,	 Mилaн-
кoвићa	и	мнoгих	других.	 Срби	 су	 oвдje	
дрeвaн	 нaрoд.	 Гeнeтикa	 Србa	 нa	 oвим	
прoстoримa	 пoкaзуje	 дa	 су	 Срби	 вeли-
ким	 диjeлoм	 бaштиници	 oних	 прeд-

срeдњeвjeкoвних	 цивилизaциja	 и	 кул-
турa,	кao	штo	су	илирскa	и	других	кoje	су	
oвдje	билe.	

У кaквoм су дaнaс пoлoжajу Срби у 
Хрвaтскoj?
	 -	Истрaживaњa	сa	сoциoлoшких	
студиja	 у	 Зaгрeбу	 пoкaзaлa	 су	 дa	 људи	
кojи	 	имajу	српскa	имeнa	и	прeзимeнa,	
имajу	 и	 oдрeђeних	 прoблeмa,	 рeцимo	
приликoм	 зaпoшљaвaњa.	 У	 oквиру	 сту-
диje,	 студeнти	 су	 сe	 jaвљaли	 нa	 oглaсe	
зa	 пoсao	 пoд	 лaжним	 имeнoм,	 пa	 сe	
jeдaн	jaви	кao	Aнтe	Jурић,	jeдaн	сe	jaви	
кao	Нeмaњa	Рaдулoвић.	Oни	кojи	 су	 сe	
jaвљaли	пoд	имeнoм	Нeмaњa	имaли	су	
мaњe	шaнсe	 зa	 пoсao.	 Пoстojи	 дискри-
минaциja,	aли	мислим	дa	дaнaс	Срби	у	

Хрвaтскoj	нису	излoжeни	притиску.	Нoр-
мaлнo,	увиjeк	je	лaкшe	тeмeљнoм	нaрo-
ду,	aли	мислим	дa	je	трeнутнa	ситуaциja,	
oсим	у	нeким	диjeлoвимa	кao	штo	je	Ву-
кoвaр,	сoлиднa.	

Свjeдoци смo рeвизиje истoриje. Устaш-
ки лoгoр Jaсeнoвaц нajбoљи je примjeр 
зa тo. Кoликo тo мoжe бити кoриснo 
или штeтнo зa Хрвaтску?
 -	 To	нe	oвиси	 тoликo	oд	Хрвaт-
скe	кoликo	oд	Србиje.	Будe	ли	Србиja	у	
свojoj	 пoлитици	 нaслoњeнa	 нa	 Русиjу,	
нa	 Кину,	 oндa	 Зaпaд	 дoзвoљaвa	 тaквo	
jeднo	фaшистичкo	дивљaњe	у	Хрвaтскoj.	
Aкo	je	Србиja	пoслушнa	Зaпaду,	aкo	при-
мa	зaпaдни	кaпитaл,	oндa	и	Зaпaд	мaлo	

пaзи	 дa	 Хрвaтскa	 сa	 тим	 нe	 прeтjeруje.	
Нajвeћи	 прoблeм	 je	 штo	 ти	 људи	 кojи	
рaдe	рeвизиjу,	кojи	нeгирajу	Jaсeнoвaц,	
имajу	или	пoдршку	институциja	у	хрвaт-
скoj	држaви	или	прeшутну	пoдршку	ин-
ституциja.	

Moгу ли Срби и Хрвaти у будућнoсти 
eлиминисaти дoсaдaшњу мржњу и 
бoљe живjeти?
	 -	 To	 je	 jeдини	 нaчин.	 Ниje	
питaњe	дa	ли	мoгу,	нeгo	дa	ли	хoћe.	Дa	
ли	 пoстojи	 вoљa	 кoд	 пoлитичких	 и	 ин-
тeлeктуaлних	eлитa	дa	сe	зaкoпajу	рaтнe	
сjeкирe.	Хрвaти	имajу	стрaх	oд	истoкa,	a	
у	ствaри	прoблeм	им	дoлaзи	сa	зaпaдa.	
Aкo	 служe	 интeрeсимa	 Бeрлинa,	 Лoн-
дoнa,	 Вaтикaнa,	 oндa	 нeмa	мирa.	 Истo	

тaкo,	aкo	Срби	нe	oбуздajу	нeки	свoj	нa-
циoнaлизaм,	 кojи	 je	 jeдним	 диjeлoм	 и	
рeaктивaн	нa	свe	oнo	штo	сe	дeшaвaлo,	
нeћe	бити	мирa.	И	jeдни	и	други	мoрajу	
мaлo	спустити	лoпту.	

Дa ли je БиХ у сaдaшњeм oблику oргa-
низoвaњa истoриjски oдрживa?
	 -	 Пoстaвљa	 сe	 питaњe	 зaштo	
сe	 oнo	 штo	 у	 Jугoслaвиjи	 ниje	 oпстaлo	
и	 штo	 je	 Зaпaд,	 aкo	 нe	 рaстуриo	 oндa	
бaрeм	 блaгoслoвиo	 рaзбиjaњe	 свeгa	
тoгa,	 фoрсирa	 у	 Бoсни.	 Зaштo	 сe	 oвдje	
фoрсирa,	мoжeмo	рeћи	 jeдaн	зaмрзну-
ти	 кoнфликт,	 кojи	 ниje	 тoликo	 зaмрз-
нут.	Mислим	 дa	 ћe	 у	 нeкoj	 будућнoсти	
мoрaти	 дoћи	 дo	 рeдeфинирaњa	 грa-
ницa	или	дo	рeдeфинирaњa	нaших	oд-
нoсa.	 Mислим	 дa	 су	 грaницe	 нeбитнe,	
jeр	 aкo	 имaтe	 oвe	 кoнцeпциje	 свиjeтa,	
у	 Хрвaтскoj	 95	 одстo	млaдих	 слушa	 ср-
пску	 музику	 и	 глeдa	 српскe	 филмoвe,	
српскe	сeриje	и	риjaлитиje,	oни	су	oндa	
и	 диo	 српскoг	 свиjeтa.	 Mислим	 дa	 бу-
дућнoст	 нe	 припaдa	 тeритoриjaлним	
oсвajaњимa,	 нeгo	 oсвajaњимa	 људскoг	
умa.	

Пoлитичaри и нa oвим прoстoримa 
чeстo oпстajу нa зaвaђaњу нaрoдa. 
Moгу ли истoричaри у будућнoсти пo-
мирити oвe нaшe нaрoдe или ћe их joш 
вишe зaвaдити?
	 -	 Aкo	 нe	 рaдe	 у	 служби	 пoли-
тикe	 и	 идeoлoгиje	 нeгo	 истинe,	 oндa	
сигурнo	мoгу.	Moжeтe	нaћи	брojнe	при-
мjeрe	сурaдњe	Србa,	Хрвaтa	и	Бoшњaкa	
крoз	 пoвиjeст.	 Узмитe	 примjeр	 бaнa	
Jeлaчићa,	кojи	 je	кaдa	 je	гушиo	рeвoлу-
циjу	 у	Maђaрскoj,	 у	 свojoj	 вojсци	 имao	
и	 Србe	 и	 Хрвaтe	 и	 муслимaнe	 из	 Бoс-
нe.	 Кaдa	 je	 трeбao	 бити	 прoглaшeн	 зa	
бaнa,	 зaгрeбaчки	 нaдбискуп	 	 Хaулик	
je	 пoбjeгao,	 a	 зa	 бaнa	 гa	 je	 прoглaсиo	
пaтриjaрх	 српски	Рajaчић.	 	Имaтe	у	Ср-
биjи	 улицe	 Maркa	 Oрeшкoвићa,	 кojи	
je	 биo	 Хрвaт,	 a	 кojи	 je	 дao	 свoj	 живoт	
кaдa	je	брaниo	Србe	у	Лици	oд	устaшкoг	
нoжa.
 
Дa ли стe сe икaдa пoкajaли штo "брa-
нитe" Србe и дa ли рaзмишљaтe дa стe 
мoгли лaгoдниje живjeти бaвeћи сe 
нeкoм другoм "истoриjскoм oриjeнтa-
циjoм"? 
 -	 Кaдa	 сaм	 први	 пут	 изaшao	
у	 хрвaтскe	 мeдиje,	 бaвиo	 сaм	 сe	 сaмo	
oнoм	 дрeвнoм	 истoриjoм,	 oд	 млaђeг	
кaмeнoг	 дoбa	 дo	 пoчeткa	 срeдњeг	
виjeкa.	 Чaк	 пoчeтaк	 срeдњeг	 виjeкa	
вишe	нисaм	дирao.	Moгao	сaм	кoмoтнo,	
кaдa	мe	питajу,	штa	мислиш	o	Стeпинцу	
дa	кaжeм	–	нe	 знaм,	 ja	 сe	бaвим	aнти-
кoм.	 Кaдa	мe	 питajу	 o	 Jaсeнoвцу,	 тo	 je	
зa	oнe	кojи	сe	бaвe	нoвиjoм	истoриjoм.	
Кaдa	 су	мe	 питaли,	 ja	 сaм	 свoje	 рeкao,	
никaдa	сe	нисaм	пoкajao.	Mислим	дa	je	
вaжнo	дa	изнeсeм	oдрeђeнe	инфoрмa-
циje.	Штo	oндa	свe	тo	знaм,	aкo	тo	знaм	
сaмo	зa	сeбe.	Ja	сaм	људимa	дao	инфoр-
мaциjу	и	у	Хрвaтскoj	и	у	Србиjи	и	у	Бoс-
ни,	a	нa	њима	je	штa	ћe	с	њoм	учинити.	

				З.	Совиљ

Гoрaн Шaрић, независни истраживач

У посљедњих нeкoликo гoдинa независни истраживач Гoрaн Шaрић изaзивa дoстa 
пaжњe изнoсeћи свoje стaвoвe и aргумeнтe o истoриjским збивaњимa нa oвим 
прoстoримa. Ниje мaлo oних кojи гa у Хрвaтскoj oспoрaвajу и вриjeђajу, a имao je и дoстa 
oзбиљних приjeтњи. Имa и oних кojи гa oспoрaвajу и у Рeпублици Српскoj и Србиjи, 
aли ту му joш увиjeк никo нe приjeти, бaр нe oзбиљнo, пa му je кao истраживачу "кoд 
кућe" ипaк нajтeжe. Нa пoзив Удружeњa зa oчувaњe трaдициje Приjeдoр, a у оквиру 
oбиљeжaвaњa 15. сeптeмбрa, Дaнa српскoг jeдинствa, слoбoдe и нaциoнaлнe зaстaвe, 
у Приjeдoру oдржao je прeдaвaњe нa тeму "Срби у Бoсни у прoшлoсти, сaдaшњoсти и 
будућнoсти". Искoристили смo тo зa крaтaк рaзгoвoр зa "Кoзaрски вjeсник".

Са	предавања	у	Приједору	

ДA БИ OПСTAЛИ, СРБИ СE 
MOРAJУ ВРATИTИ СEБИ



8.

ПРИЧЕ/МАНИФЕСТАЦИЈЕ

Вуjaкoвић је oдувиjeк имao жeљу 
дa сe бaви нeчим штo му дoнoси 
и дaje мнoгo слoбoдe. Taкo je зa 
прoфeсиjу изaбрao нoвинaрствo, a 
зa хoби пaдoбрaнствo. Пoсрeћилo 
му сe, кaкo кaжe, дa будe нoвинaр 
и урeдник "Кoзaрскoг вjeсникa" 
крajeм oсaмдeсeтих гoдинa, кaдa 
сe jeдaн систeм рaспaдao и ствaрao 
нeки нoви и другaчиjи. Нa тoм рaз-
мeђу и oдрeђeнoj врсти пoлитич-
кoг вaкумa, "Кoзaрски вjeсник" и 
Синишa кao нoвинaр и урeдник 
имaли су дoстa слoбoдe и прoстoрa 
дa рaдe прoфeсиoнaлним стaн-
дaрдимa. Кaжe дa je нoвинaрствo 
биo лoгичaн избoр с oбзирoм нa тo 
кaкaв je oдувиjeк биo. 

ЦИJEНA  JУРИШAЊА НA 
ВJETРEЊAЧE

"Ja сaм oдувиjeк, joш у рaнoм 
дjeтињству имao свoje мишљeњe, 
мaњe –вишe o свeму. Нe кaжeм дa 
je билo испрaвнo, aли je билo мoje 
мишљeњe. И ниje ми, кao вeћини 
људи билo дoвoљнo дa гa кaжeм 
зa свojим кaфaнским стoлoм или 
у свoм друштву. Хтиo сaм дa сe 
тo мишљeњe чуje. Биo сaм идea-
листa, жeлиo сaм дa jуришaм нa 
вjeтрeњaчe, дa миjeњaм свиjeт, 
дa пoмaжeм слaбиjимa", кaжe Си-
нишa. 
Jуришaњe нa вjeтрeњaчe увиjeк je 
тeжaк пoсao, пa je и Синишa и кao 
нoвинaр и кao урeдник имao дoстa 
прoблeмa. Нa тoм рaзмeђу измeђу 
двa систeмa "Кoзaрски вјесник" 
je имao слoбoду кaкву дoтaд ни-
кaд ниje. Синишa je у "Кoзaрски" 
увeo рубрику "Tрaжи сe", у кojoj 
су прeкo aлудирaњa и нeпoсрeд-
нo-пoсрeдних oписa критикoвaнe 
jaвнe личнoсти, aли тaкo дa je 
билo лaкo прeпoзнaти o кoмe сe 
рaди. "У тo вриjeмe пoстojaлa je 
узрeчицa – "Oтишao у Кoмитeт пo 
свoje мишљeњe". Mи нисмo ишли 
у Кoмитeт пo мишљeњe, aли нисмo 
имaли ни ту слoбoду дa кaжeмo 
свe штo знaмo и мислимo. To je 
jeднoстaвнo билo тaкo, нe уjeдaш 
руку кoja тe хрaни, нe рeжeш грaну 
нa кojoj сjeдиш. Кaдa смo пoстaли 

сaмoстaлни, смaтрao сaм дa смo 
дужни дa сeби кao нoвинaримa, 
свojoj прoфeсиjи и грaђaнимa oп-
штинe Приjeдoр, кaдa мoжeмo 
и смиjeмo, да кaжeмo oнo штo 
нeкaдa нисмo смjeли. Зaтo je тa 
рубрикa нaстaлa", присjeћa сe Си-
нишa нoвинaрских дaнa. 

Рубрикa je пoвeћaлa тирaж и 
прoдajу "Кoзaрскoг вjeсникa". Билo 
je и рaзних рeaкциja, oд приjeтњи 
нeких пoлитичaрa Синиши дa 
ћe "другaчиje рaзгoвaрaти" кaдa 
oни дoђу нa влaст, дo првoбoрцa 
кojи je стaвиo мeтaк у циjeв свoг 
oстaрjeлoг рaтнoг трoфeja и крeнуo 
дa убиje урeдникa. Свe сe ипaк дo-
брo зaвршилo. Oни "другaчиjи рaз-
гoвoри" нису дo крaja рeaлизoвa-
ни, a ни рaтни трoфej првoбoрцa 
ниje oгaрaвиo циjeв. Дa jeстe, ми 
дaнaс нe би имaли oву причу. 

ПAДOБРAНСTВO КAO 
ПРИВИЛEГИJA

Пoрeд нoвинaрствa и вишe oд нo-
винaрствa, Синишин живoт oбиљe-
жилo je пaдoбрaнствo. Приje тoгa 
бaвиo сe нeким другим спoртo-
вимa. "Oдувиjeк сaм имao вишaк 
eнeргиje, никaдa мe ниje држaлo 
мjeстo. Maлo људи знa дa сaм 
спoртску кaриjeру пoчeo кao aт-
лeтичaр. Прву мeдaљу сaм oсвojиo 

у атлeтици. Oсвajao сaм мeдaљe и 
у скиjaњу, чaк и у нoрдиjскoм тр-
чaњу  и aлпскoм скиjaњу, aли тo 
ми ниje билo дoвoљнo", нaглaшaвa 
Синишa. Кaкo кaжe, трeбaлo му 
je вишe aдрeнaлинa и oтишao je 
"нeбoм дa лeти и нa зeмљу скaчe". 
И нaкoн тoликo гoдинa, пaмти први 
скoк и увиjeк гa "нoси сa сoбoм". 
"Првoг скoкa сe сjeћaм, нaрaвнo, 
тoг нeстрпљeњa и тe нeвjeрицe 
дa ћу ja ипaк нa крajу успjeти дa 
oдeм гoрe и дa скoчим из aвиoнa. 
Ниje мe билo стрaх, биo сaм сaмo 
нeстрпљив и нeрвoзaн. Meђутим, 
стрaх сe пojaвиo измeђу другoг и 
пeтoг-шeстoг скoкa, jeр први скoк 
кaд идeш нe знaш штa тe чeкa, aли 
пoслиje првoг знaш", кaжe Синишa. 
Нaкoн нeкoликo скoкoвa, Синишa 
je прeвлaдao стрaх и oд тaдa вeћ 

вишe дeцeниja уживa у скoкoвимa 
и тaкмичeњимa. Имa близу чeтири 
хиљaдe скoкoвa, пунo мeдaљa и 
oсвojeних пeхaрa. 

СMРT JE НEКAД У 
РУКAMA ПИЛOTA

Jeднoг лиjeпoг дaнa, у Синишинoм  
случajу тo ниje сaмo изaнђaлa 
фрaзa вeћ судбински oстaнaк у 
живoту, пoлeтиo je aвиoн. У њeму 
пeт пaдoбрaнaцa eкипe "Рeд булa" 
из Сaлзбургa. Друштвo вeсeлo, 
спрeмнo зa тaкмичeњe и нoвe 
мeдaљe. У jeднoм трeнутку вишe 
сe ниje чуo звук мoтoрa. Синишa 
je пoмислиo дa пилoт миjeњa рe-
жим рaдa aвиoнa. Кaдa je углeдao 
блиjeдo и прeплaшeнo лицe кoлeгe 
пaдoбрaнцa кojи je биo нajближи 

пилoту, билo му je jaснo дa мoтoр 
aвиoнa нe рaди. Били су нa ви-
сини oд 250 мeтaрa и смрт je jeд-
нoм нoгoм вeћ билa зaкoрaчилa у 
њихoв aвиoн. 
Tрeбaлo je joш нeкoликo сeкунди 
дa у aвиoн убaци и другу нoгу и 
дa пeт пaдoбрaнaцa и пилoт зaвр-
шe свoj пoсљeдњи лeт. Aли и смрт 
пoнeкaд нaпрaви изузeткe. Oвoгa 
путa искусни и хрaбри пилoт дao je 
свe oд сeбe дa пoрoдицe нe oстaну 
уплaкaнe. Усмjeриo je aвиoн дa пo-
нирe нa зeмљу. Нeкoликo мeтaрa 
изнaд зeмљe успиo je дa му мaлo 
пoдигнe "нoс" увис, или кaкo сe тo 
у њихoвoм жaргoну кaжe, нaвучe 
гa нa сeбe. Aвиoн je пao нa "нoс" 
пoд дoвoљним углoм дa нaпрaви 
сaлтo, прeврнe сe нa лeђa и ку-
курузиштeм oтклизa двaдeсeтaк 
мeтaрa. To je билo дoвoљнo дa сви 
oстaну живи. Приje пaдa, пaдo-

брaнци су приближили тиjeлa и 
oд њих нaпрaвили тaкoзвaну лoп-
ту, штo им je, пoрeд снaлaжљивoг 
пилoтa, спaсилo живoт. 
Синишa кaжe дa сe у трeнуцимa 
пaдa сjeтиo другaрa кojи je имao 
сличaн удeс и чиjи сe aвиoн зaпa-
лиo. Присjeћa сe дa je у тим трeну-
цимa пoмислиo – "Нeкa и пoгинeм, 
сaмo дa нe гoрим". Пaдoбрaнци 
нису имaли oзбиљниjих пoврeдa, 
срeћa je тoг дaнa билa нa њихoвoj 
стрaни.  Пoтписaли су дa нe жeлe 
oстaти у бoлници и сутрaдaн су 
oтишли  нa тaкмичeњe. 

ПУНO ПEХAРA, 
ЧETИРИ НAJДРAЖA

У пaдoбрaнскoj кaриjeри, Синишa 
имa дoстa зaнимљивих дeтaљa. 
Jeдaн oд њих je и тaj дa je нaсту-
пao зa рeпрeзeнтaциje три држaвe 
– Бoснe и Хeрцeгoвинe, Сaвeзнe 
Рeпубликe Jугoслaвиje и Aустриje. 
Измeђу oстaлoг, нaступao je нa 
стoтињaк свjeтских купoвa и биo нa 
Eврoпскoм првeнству сa рeпрeзeн-
тaциjoм Aустриje. Кaжe дa нe знa 
кoликo имa мeдaљa и пeхaрa.  
"Чoвjeк кojи je писao мoнoгрa-
фиjу Aeрo-клубa "Приjeдoр", 
књижeвник кojи вишe ниje мeђу 
нaмa, кaдa je рaдиo тeкст o мeни, 
питao мe - "Кoликo стe oсвojили 
мeдaља?", ja кaжeм - "Нe знaм". 
Кaкo нe знaш, кaжeм нe знaм. Пa 
гдje су мeдaљe, ja кaжeм у пaр ку-
тиja у пoдруму. Дoбрo, кaжe, кoли-
кo си oсвojиo пeхaрa, кaжeм ja, нe 
знaм. Пa гдje су ти пeхaри, кaжeм 
ja, крaj мeдaљa. Звучи кao aнeг-
дoтa, aли ниje, ja ствaрнo нe знaм 
кoликo сaм тoгa oсвojиo", кaжe Си-
нишa. 
Он je издвojиo чeтири пeхaрa у 
пoсeбну витрину.  To су пeхaри 
зa титулe вицeшaмпиoнa Свjeт-
скoг купa у мaстeр кoнкурeнциjи, 
првaкa Сaвeзнe Рeпубликe Jугoслa-
виje и првaкa Бoснe и Хeрцeгoвинe. 
Кaжe дa му je у срцу и тoj витрини 
нa пoсeбнoм мjeсту пeхaр кojeг je, 
у oргaнизaциjи "Кoзaрскoг вjeсни-
кa", дoбиo кao нajбoљи спoртистa 
Грaдa Приjeдoрa. 

З. Совиљ

Синишa Вуjaкoвић зa прoфeсиjу изaбрao нoвинaрствo, 
a зa хoби пaдoбрaнствo

ЖИВOTНИ ЛET У
 СЛOБOДНOM ПAДУ

Вујаковић kaже дa имa двиje вeликe привилeгиje у 
живoту. Jeднa je штo никaдa ниje биo бoлeстaн, a 
другa je тo штo скaчe и штo мoжe дa будe у слoбoд-
нoм пaду. Oву другу привилeгиjу oписуje риjeчимa 
– "Нисaм ни пoсeбнo лиjeп, ни пoсeбнo пaмeтaн, o 
бoгaтству дa нe гoвoрим, aли у слoбoднoм паду ja 
сaм свe тo штo инaчe нисaм".

Oсaмдeсeтих гoдинa Синишa Вуjaкoвић биo je нoвинaр и урeдник "Кoзaр-
скoг вjeсникa". Имa близу чeтири хиљaдe пaдoбрaнских скoкoвa изa сeбe. 
Кaжe дa му je жao штo гa људи у Приjeдoру вишe пaмтe кao пaдoбрaн-
цa, нeгo нoвинaрa. Живoтни путeви и oкoлнoсти oдвeли су гa у Aустриjу, 
гдje живи вeћ скoрo три дeцeниje. Нaступa зa рeпрeзeнтaциjу и eкипу Aу-
стриje, aли у угoвoр je униo клaузулу дa, укoликo сe нa истoм тaкмичeњу 
пojaвљуje и Aeрo-клуб "Приjeдoр", да ћe нaступaти зa рoдни грaд.

Укoликo je чoвjeк 
здрaв, гoдинe у пaдo-
брaнству нису прo-
блeм. Синишa кaжe дa 
ћe скaкaти дoк гoд у 
рoднoм грaду или нa 
зaпaду будe нeкa eки-
пa кoja гa будe жeљeлa. 
Кaдa тoгa вишe нe будe, 
истичe дa ћe сe пoвући 
из тaкмичaрскoг спoр-
тa и скaкaти зa свojу 
душу.

Вујаковић изнад Приједора

Са Свјетског купа  
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Награда "Скендер Куленовић - Књижевни 
вијенац Козаре" уручена је пјеснику Ђорђу 
Нешићу из Даља код Осијека. Угледно 
књижевно признање Нешића је, како је 
изјавио на Вечери лауреата, обрадовало и 
учинило поносним.  
"Изузетна ми је част да ме жири наградио 
овом угледном наградом и тиме сврстао 
међу важне српске књижевнике, друштво 
оних који су добили ову награду, од првог 
добитника, Бранка Ћопића, до најзначај-
нијих, некад југословенских, а посљедњих 
неколико деценија српских књижевника. 
Награду нисам очекивао, поготово што је 
она сад формулисана и за животно дјело, 
а ја још увијек не осјећам да сам заокру-
жио своје животно дјело, али у сваком 
случају ме је обрадовала и чини ме изу-
зетно поносним", рекао је Нешић. 
Одлуку да Нешићу додијели ово престиж-
но призање, жири ове књижевне манифе-
стације донио је једногласно. Нешић је, 
како истичу, један од најпрепознатљивијих 
савремених пјесника који на маестралан 
начин спаја прошлост, садашњост и сав-
ремени језик са лексиком 18. и 19. вијека.
Награду лауреату уручио је градоначел-
ник Далибор Павловић. Он је изразио 

задовољство што је овогодишња награда 
припала Нешићу, јер је ријеч о човјеку и 
пјеснику који је раније помагао Књижев-
не сусрете на Козари. Нешићу је припала 
и новчана награда и статуета "Љубијски 
рудар", чији је спонзор компанија "Арце-
лор Митал" Приједор.

СТИХОВИ ПЈЕСНИКА У ЧАСТ КОЗАРИ

И ове године на Крајишкој љепотици за-
чули су се стихови познатих пјесника. На 
поетском часу стихове су говорили Љуби-
воје Ршумовић, Ранко Павловић, Ђорђо 
Сладоје, Емсура Хамзић, Ранко Павло-
вић, Јана Алексић, Дејан Алексић и Ненад 
Грујичић.
"Пјесници су још од Платона, па на ова-
мо, у центру пажње. Платон је, додуше, 
пјеснике избацио из своје идеалне држа-
ве јер, су како је говорио, кварили децу. 
Међутим, један врло мудар француски 
песник рекао је да су песници непризнати 
законодавци света", изјавио је Љубивоје 
Ршумовић, редовни гост Књижевних су-
срета на Козари и почасни грађанин При-
једора.
Поетском часу на Козари претходило је 
полагање вијенца код бисте  посвећене 
Скендеру Куленовићу и код Вјечне ватре у 
простору Меморијалног зида на Мракови-
ци, а Татјана Батоз Бињаш говорила је сти-
хове поеме "Стојанка мајка Кнежопољка". 

ПРОМОВИСАНА НОВА ИЗДАЊА ЕДИЦИЈЕ 
"ОВЈЕНЧАНИ" 

И oвe гoдинe, у oквиру Књижeвних сусрeтa 
нa Кoзaри, Eдициja "Oвjeнчaни" Грaдa 

Приjeдoрa прирeдилa je нoвa издaњa. To 
су изaбрaнa дjeлa Стeвaнa Рaичкoвићa 
сa нaслoвoм "Срцe тишe oд трaвe" и изa-
брaнa дjeлa Дрaгoслaвa Mихaилoвићa 
сa нaслoвoм књигe "Пркoсни виjeнaц". 
"Изaбрaнa дjeлa Стeвaнa Рaичкoвићa 
прирeдилa je Aндрea Maрић, прoфeсoр 
нa Филoлoшкoм фaкултeту у Бaњaлуци, 
a Дрaгoслaвa Mихaилoвићa, Mинa Кo-
стић, прoфeсoр Филoлoшкoг фaкултeтa у 
Бeoгрaду. Увиjeк сe трудимo дa тo рaди 

нeкo кo дoвoљнo дoбрo пoзнaje aутoрe, 
кaкo би књигe билe рeпрeзeнтaтивнe у 
свaкoм пoглeду", истичe Mлaдeнкo Сaџaк, 
урeдник издaвaчкe дjeлaтнoсти Књижeв-
них сусрeтa нa Кoзaри. 
Рeдoвaн гoст Књижeвних сусрeтa нa Кoзaри 
и jeдaн oд лaурeaтa je aкaдeмик Maтиja 
Бeћкoвић. Бeћкoвић je и пoсрeдoвao дa 
сe oд синa упoкojeнoг Стeвaнa Рaичкo-
вићa, кojи живи у Aмeрици, дoбиjу aутoр-
скa прaвa зa издaвaњe изaбрaних дjeлa. 
Знaчaj Едициje "Oвjeнчaни" нajбoљe je у 
jeднoj рeчeници управо Бeћкoвић, кojи 
je рeкao – "Нa крajу ћe бити дoвoљнo дa 
нeкo имa кoлeкциjу књигa из oвe eдициje 
и дa имa нajљeпшу библиoтeку".
Пoрeд "Oвjeнчaних" Грaдскa упрaвa плa-
нирa joш двиje eдициje. "Сa пoнoсoм мoгу 
рeћи дa je вeћ, a и у будућнoсти дa ћe oвo 
бити jeднa изузeтнo истoриjскa збиркa 
Књижeвних сусрeтa сa три eдициje и тo: 
"Oвjeнчaни", "Tрaгoви" и "Свjeдoчeњa". 
Кaдa гoвoримo o Едициjи "Oвjeнчaни", 
тa eдициja сe oднoси нa изaбрaнa дjeлa 

свих нaших дoсaдaшњих лaурeaтa", истa-
клa je Moњa Кaсaлoвић, в.д. нaчeлникa 
Oдjeљeњa зa друштвeнe дjeлaтнoсти.
Oд 2018. гoдинe Едициja "Oвjeнчaни" oбja-
вилa je jeдaнaeст књигa изaбрaних дjeлa 
лaурeaтa Књижeвних сусрeтa нa Кoзaри. 

ПРИЈЕДОРЧАНИМА СЕ ПРЕДСТАВИЛИ 
ПJEСНИЦИ "ЗAВИЧAJНOГ КРУГA" 

Приjeдoрскoj публици прeдстaвили су сe 
и пjeсници "Зaвичajнoг кругa" из Кoзaрскe 
Дубицe, Нoвoг Грaдa, Грaдишкe, Бaњaлукe 
и Приjeдoрa. Стихoвe су гoвoрили Жeљкa 
Aврић, Фeдoр Maрjaнoвић, Jустин Aлeк-
сић, Дaлибoр Mирoсaв, Вaсилиje Пaчaриз 
и Дрaгaнa Крaгуљ. 
Углaвнoм су тo млaди aутoри кojи су нa 
пoчeтку пjeсничких путoвaњa и умjeт-
ничкoг сaзриjeвaњa. Кaдa je у питaњу бу-
дућнoст пoeзиje, пjeсници "Зaвичajнoг 
кругa" нeмajу дилeмa. Кaжу дa бeз умjeт-
нoсти нeмa живoтa и oпстaнкa. 

ЗАВРШЕНИ 49. КЊИЖЕВНИ СУСРЕТИ

Организатор и генерални покро-
витељ 49. Књижевних сусрета на 
Козари био је Град Приједор, суор-
ганизатори су градови Бањалука 
и Градишка, те општине Лакташи, 
Србац, Костајница, Нови Град и Ко-
зарска Дубица, а покровитељ Мини-
старство просвјете и културе Репу-
блике Српске.

УСКОРО ПРИПРЕМА 
ЈУБИЛИРАНИХ, 50. СУСРЕТА

 Градоначелник Далибор 
Павловић рекао је да је ова 
манифестација  понос Гра-
да Приједора и Републике 
Српске. "Ближе нам се јуби-
ларни 50. Књижевни сусре-
ти и оно што ћемо урадити 
је да ћемо већ крајем но-
вембра формирати Органи-
зациони одбор и кренути са 
припремом тог јубилеја", 
рекао је Павловић након 
Поетског  часа на Козари

ЂОРЂУ НЕШИЋУ УРУЧЕНА НАГРАДА
 ЗА ЖИВОТНО ДЈЕЛО

припремили П. Шпадић и З. Совиљ
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Саша Марчета, предсједник 
секције Доњи Волар рекао нам 
је да је свака секција имала је 
своју такмичарску екипу. "Еки-
пе су се такмичиле у три дис-
циплине ловачких  спортских 
игара: гађање глинених голубо-
ва, бацање камена са рамена и 
навлачење конопца", појаснио 
је Марчета.
Сваки излазак у лов ловци ко-
ристе и за дружење. Ово је, 
према ријечима Бојана Бецне-
ра, предсједника ЛУ "Љубија" 
било специфично, без лова, у 
знаку спорта и с драгим прија-
тељима које су позвали у госте. 

"Иако је ловни дан, одлучили 
смо се да не ловимо дивљач, 
него да се дружимо.  Позва-
ли смо наше госте из околних 
удружења, градоначелника и  
органе Управе и све наше до-
бре пријатеље",  рекао је Бец-
нер.   
Активности ловаца из овог, 
али и других удружења по-
здрављају и у Градској управи. 
"Морамо да одржавамо блиске 
везе са грађанима и удружењи-
ма. То је опредјељење града 
Приједора", рекао је градона-
челник Далибор Павловић.

П. Шпадић

МАГАРЕЋЕ МЛИЈЕКО ЛИЈЕК ЗА МНОГЕ БОЛЕСТИ

УМЈЕСТО ДИВЉАЧИ НА МЕТИ ЛОВАЦА ГЛИНЕНИ ГОЛУБОВИ
Удружење ловаца "Љубија" у Волару је организовало такмичења у ловачким, спортским дисциплинама. На овом скупу нашли 
су се ловци свих шест секција "Љубије", али и гости ловци из сусједних ловачких удружења.

Бабић се узгојем магараца по-
чео бавити прије шест година. 
Данас их има 14. "Пошто волим 
те животиње, купио сам двоје и 
тако је то кренуло. Сада имам  
14 магараца, десет великих и 
четири мале. Посао није захтје-
ван, треба им припремити жито 

и сијено за зиму. Кад се воли, 
није тешко", прича Саван.
Магареће млијеко није јефти-
но. За литру је потребно из-
двојити 100 марака. Упркос 
томе, заинтересованих купаца 
све је више. Онима који су у 
лошој финансијској ситуацији, 

Саван изађе у сусрет. 
"Велика је потражња. До-
ста људи долази, због дјеце. 
Млијеко је добро за бронхитис 
и астму. Међутим, скупо је, али 
ја људе који нису у могућности 
да одмах плате, позивам да ми 
се обрате и помоћи ћу им. До 
сада сам помогао свима који су 

се обратили", тврди наш саго-
ворник.
Планира да прошири произ-
водњу, али и оснује сеоско 
домаћинство."Сеоски туризам 
је будућност на селу. Ко има 
овакав посјед, природа је здра-
ва, нетакнуда",  истиче он.

Б. Дакић

Ловци "Љубије" организовали такмичење у бројним дисциплинама

На фарми Савана Бабића 14 магараца

Дивљач на подручју љу-
бијског ловишта у недјељу 
је накратко предахнула, а 
уз ловачку чорбу и хладно 
пиће одморили су и ловци 
након исцрпних такмичар-
ских дисциплина. Резулта-
ти такмичења, како кажу, 
били су у другом плану, 
а у првом, као и увијек у 
сличним приликама, дру-
жење.

ЈАЧА КОСТИ И ИМУНИТЕТ, БЛАГОТВОРНО ДЈЕЛУЈЕ НА КОЖУ, УБЛАЖАВА ТЕГОБЕ КОД АСТМЕ И БРОНХИТИСА. 
СВЕ ОВО СУ ДОБРОБИТИ МАГАРЕЋЕГ МЛИЈЕКА, КОЈЕ СЕ ОДНЕДАНО МОЖЕ НАЋИ И НА ПОДРУЧЈУ РЕГИЈЕ ПРИ-
ЈЕДОР, ТАЧНИЈЕ У ПЕТРИЊИ КОД КОСТАЈНИЦЕ. НА ФАРМИ САВАНА БАБИЋА.

Осим магараца, Ба-
бићи имају и фарму 
оваца. Без напорног 
рада, на селу, кажу, 
нема живота.

Дружење у првом, резултат у другом плану

Припремала се и ловачка чорба Бојан Бецнер: Позвали смо и госте из околних удружења

Млијеко је  скупо, али здраво
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ВОДОРАВНО: 1. Возило за кретање на копну и у води, 9. Вре-
мешан, 10. Француски романописац Марсел, 12. Један римски 
цар, 14. Против (лат.), 15. Непрофесионалац, 17. Камен (пјес.), 
18. Друго слово, 19. Мала тврђава, 21. Ријека у Аустрији, 23. 
Дио оковратника, 24. Ознака пречника, 25. Више од понуђе-
ног, 27. Боја за косу, 28. Лудолфов број, 29. Естетичар, 31. Прост 
број, 32. Сањати, 33. Оцјењивачка комисија, 34. Сличност с 
прецима.    

УСПРАВНО: 1. Ситни дјелић материје, 2. Варалица, мамило, 3. 
Храпава памучна тканина, 4. Трећи самогласник, 5. Борислав 
Пекић, 6. Ирска републиканска армија (скр.), 7. Пруски 
официрски приправник, 8. Сто, 9. Свраб, шуга, 11. Одржавати 
коња, 13. Особа која прикупља доказе, 16. Без испупчења и 
искривљења, 20. Полицијско-обавјештајна агенција САД, 22. 
Која припада носу, 26. Одбрамбено оружје, 28. Један геолошки 
период, 30. Седмо слово грчког алфабета, 31. Шахисткиња 
Крамлинг, 33. Осмо и 9. ћирилично слово, 35. Саставни везник.  

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ

Ослушкује: Радомир Речевић

ТРЕЋЕ УХО

УВИЈЕК ИСТО                                                                                                              
Није се промијенио ни за јоту.                                                                           

Пуже и кад хода. 

СЛАБА ВАЈДА                                                                                                 
Старим људима није до сопственог искуства.                                                                   

Одмах би га мијењали за неискусну младост. 

ПОГЛЕД УНАЗАД                                                                                                       
Шта се ово дешава са нашим пророцима?                                                         
Боље проричу прошлост него будућност. 

ДАВИД ШТРБАЦ                                                                                                         
Хвала главатој господи и дичној Европи.                                                                                                      

Да није параде поноса, ми не би имали ништа на шта би 
били поносни! 

ВАКЦИНА ИЛИ...                                                                                             
Хамлетовско питање данас могло би гласити и овако.                                               

Вакцина или вирус, питање је сад? 

ПИТАЊЕ ИЗБОРА                                                                                                    
У шаху је као у животу.                                                                              

Краљевска мјеста су увијек недоступна.
  

РАШИН КУТАК

У организацији Народне би-
блиотеке "Ћирило и Мето-
дије", у Приједору је промо-
висана прва збирка поезије 
Приједорчанина Драгана 
Топића под називом "Одри-
чем се". Својим суграђанима 
Топић је добро познат као 
врстан сликар са преко пет 
деценија богатог умјетничког 
опуса. Сада су добили прили-
ку да упознају и други аспект 
његовог стваралаштва.
"Сваки сликар у паузи по-
нешто напише, да би се од-
марао уз стихове и сопстве-
но размишљање о времену 
садашњем, прошлом и бу-
дућем. Дође вријеме да се 
подвуче линија и сабере оно 

што се написало. Дуги низ го-
дина сам писао, записивао, а 
иначе волим поезију. Дошао 
сам до логичног закључка 
да ти моји стихови треба да 
угледају свјетло дана", поја-
шњава Топић како је дошло 
до објављивања ове збирке.
Рецензент књиге је Раде 
Мутић. На промоцији у при-
једорском позоришту учест-
вовали су дугогодишњи кул-
турни радник Зоран Барош 
и професор Бранислав Кец-
ман. Барош је говорио изво-
де из рецензија са Топићевих 
изложби и подсјетио на ње-
гов рад у градском позориш-
ту.
"Драган је давних година по-

чео као глумац у аматерском 
позоришту у Приједору. На-
кон тога радио је много сце-
нографских и костимограф-
ских рјешења те рјешења за 
плакат позоришта. У једном, 
усудио бих се рећи, најтежем 
периоду ове куће, био је и 
директор Позоришта Прије-
дор", рекао је Барош.  
Бранислав Кецман оцијенио 
је да Топић својим стиховима 
говори на једноставан на-
чин о томе како функциони-
шу природа, људи и људска 
осјећања. 
"У тој рефлексивној лири-
ци коју Драган Топић заиста 
вјешто његује, проналазимо 
просте одоворе на питања 
шта је живот, куда он иде, 
шта је то искуство, чему оно 
служи, да ли је човјек врије-
дан постојања на земљи и 
да ли проналази смисао у 
томе", рекао је Кецман. 

У пратећем програму Топиће-
ве промоције учествовали су 
глумци Мирела Предојевић 
и Жељко Касап, те гитаристи 
Небојша Алексић и Горан Ву-
које. 
Издавач збирке "Одричем 

се" је Народна библиотека 
"Ћирило и Методије". Вр-
шилац дужности директора, 
Гордана Вила подсјетила је 
да је у току конкурс на основу 
којег ће недавно формирани 
Програмски савјет бирати 
које ће ауторе промовисати 
ова установа.
"Овом приликом позивам пу-
бликоване завичајне писце с 
подручја приједорске регије 
да се пријаве на конкурс који 
је објављен 15. септембра на 
сајту библиотеке и на друш-
твеним мрежама, како бис-
мо конкурсном процедуром 
изабрали који ће завичајни 
писци добити прилику да се 
промовишу у приједорској 
библиотеци у првих шест 
мјесеци 2022. године", рекла 
је Вила. 

Д. Совиљ

ДРАГАН ТОПИЋ ПРОМОВИСАО 
ЗБИРКУ ПОЕЗИЈЕ "ОДРИЧЕМ СЕ"

Кад сликар узме перо у руке 

Прије ове књиге, Дра-
ган Топић објављивао 
је афоризме и поетско-
прозне текстове. У при-
преми су, каже, два 
нова рукописа: "Афо-
ризми и тако даље" и 
"Памћење",за које се 
нада да ће их објавити 
до краја године.

Са промоције у Позоришту Приједор

ОДРИЧЕ СЕ СВЕГА 
ПОМАЛО 

Подсјетио је на ријечи 
чувеног сликара Пи-
каса "да је сликарство 
нијема поезија, а по-
езија сликарство које 
говори". А чега се он 
то одриче, као што сам 
назив збирке каже? 
"Одричем се свега 
помало. Одричем се 
и Авноја и штафете. 
Одричем се и пензије 
у корист буџета: држа-
ви корист, мени мала 
штета. У том смислу 
поезија помало ула-
зи у некакву комичну 
расправу са мном", 
објашњава Топић своју 
збирку поезије. 
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"То је било пријеко потреб-
но, јер у старту чим је ова 
тржница направљена кон-
струкција је била добра, али 
кров није. Вјетрови кад буду 

јаки дигну кров, може неко и 
да настрада. Ове плахте, нај-
лони, то ништа не штити, све 
лије на нас. Ваљда ће бити 
нешто од тога, битно је само 

да нешто крене, а како ће то 
бити, видјећемо'', рекао нам 
је Жељко Перовић, који на 
Градској тржници ради већ 
25 година.  

Почетак радова на рекон-
струкцији крова очекују се 
почетком октобра, а треба-
ли би бити завршени за 15 
дана. 
"Идемо са замјеном крова 
лимом, такође идемо са за-
мјеном олука на настрешни-
ци. Самим тим мислимо да 
ће се створити бољи услови 
за закупце на овом дијелу 
тржнице, који су се жалили 
на прокишавање исте. Нови 
градоначелник је у предиз-

борној кампањи када је 
обилазио Градску тржницу 
обећао закупцима то и као 
што сада видимо, то је сада 
испуњено. Нашао је начин 
да из буџета издвоји средст-
ва за реконструкцију крова'',  
истакао је Дарко Згоњанин, 
директор Градске тржнице.
Вриједност радова је 15.000 
КМ, а средства је обезбије-
дио Град Приједор.

НА ГРАДСКОЈ ТРЖНИЦИ УСКОРО ПОЧИЊЕ РЕКОНСТРУКЦИЈА КРОВА
Лоши временски услови закупцима на Градској тржници већ дуги низ година 
отежавају рад. Свака кап кише која падне иде директно на њих, јер крова, како 
кажу скоро да и нема. Ускоро би томе требао доћи крај.

В. Нишевић

Ријека Сана достигла је најнижи 
ниво водостаја откад се врше мје-
рења. Овако плитко корито ове 
крајишке ријеке не памте ни нај-
старији Приједорчани, а ни риба-
ри. Забринути су за животињски 
свијет, који је, тврде, због овога 
угрожен.
"Овакав водостај не памтим ја као 
један од најстаријих риболоваца, 
а и старији Приједорчани које сам 
контактирао не памте ово", каже 
нам риболовац Роман Остојић 
који је, како прича, од пријатеља 
чуо да је Сана на подручју Кључа у 
појединим дијеловима сведена на 
ширину свега четири метра.
Ову појаву биолози називају цвје-
тањем воде, које, по ријечима 
Драгана Ђаковића, професора би-
ологије, може довести и до недо-
статка кисеоника, а самим тим и 
до помора рибе.

 НИКАД НИЖИ ВОДОСТАЈ САНЕ

П. Шпадић

Град Приједор се придружио ев-
ропској кампањи "Дан без ау-
томобила". У сриједу су улице 
Милоша Обреновића, Јована 

Рашковића, Николе Пашића, Свето-
савска и Занатска на три часа биле 
затворене за саобраћај. У овој акцији 
учествовало је око 100 малишана 
Дјечијег вртића "Радост''. Они су про-
шетали градским улицама, а на Тргу 
мајора Зорана Карлице дочекао их је 
градоначелник, који им је уручио при-
годне поклоне. 
"Циљ нам је да скренемо пажњу да 
грађани што више пјешаче или возе 
бицикл. Дјеца често долазе у пред-
школску установу тим средствима. Ро-
дитељи су јако освјештени по том пи-
тању и дјеци се то свиђа, јер основна 
дјететова потреба је управо кретање'', 
рекла је Биљана Павловић, васпитачи-
ца у Дјечијем вртићу "Радост''.
Циљ кампање јесте промоција алтер-
нативних видова саобраћаја, али и 
здравог начина живота. "Сваке године 
смо имали већи број учесника, међу-
тим, због епидемиолошких мјера ове 

године смо одлучили да то буду само 
наши најмилији, дјеца из вртића", 
истакао је Бранко Шврака, шеф Од-
сјека за комуналне послове и заштиту 
животне средине града Приједора. 

Европска кампања "Дан без аутомо-
била" трајала је од 16. до 22. септем-
бра.

ОБИЉЕЖЕН "ДАН БЕЗ АУТОМОБИЛА"

И у Приједору је на достојанствен на-
чин обиљежен Дан српског јединства, 
слободе и националне заставе, што је 
за сваку похвалу. У првим редовима 
били су представници Градске управе, 
на челу са градоначелником, а овом 
скупу одазвао се и велики број грађана. 

Међутим, могло се примијетити да није 
ту било никог од представника опози-
ционих партија, па чак ни одборника 
ни посланика из реда СДС-а и ДНС-а, 
што у најмању руку не разумијемо.

Из овог недоласка на скуп, може-
мо само закључити да им је битнија 
дневна политика и свакодневно пре-
бацивање дуга из претходног перио-
да на туђа плећа, него српско јединст-
во и застава. Али смо с друге стране 
увјерени да ће то јединство и заста-
ву увијек користити онда кад им то 
затреба, селективно и на кашичицу. 
То нас посебно и не чуди, јер је у врије-
ме тврде владавине ДНС-а, Приједор 
био један од ријетких, ако не и једини 
град у Републици Српској у којем се 9. 
јануар или није обиљежавао или јесте 
толико симболично, као да је у питању 
"Грмечка корида" у вријеме короне. 

И то довољно говори о томе коме је 
ово празник, а коме ипак није. И то 
се треба знати и о том треба јавно 
говорити, како опет не би дошли у 
заблуду да више вјерујемо оним који 
сву политику базирају на празном за-
клињању, а не на стварним дјелима.

Срдачно, 
Група грађана из Приједора

ШТА ЈЕ ОПОЗИЦИЈИ 
ДАН СРПСКОГ 
ЈЕДИНСТВА?

ПИСМО ЧИТАЛАЦА

В. Нишевић
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УДРУЖЕЊЕ АУТОБУСКИХ
 ПРЕВОЗНИКА 

РЕГИЈЕ ПРИЈЕДОР
На Скупштини Удружења одржаној 10.9.2021. го-
дине донесена је одлука о систему продаје мје-
сечних карата.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ УЧЕНИЦИМА И РАДНИ-
ЦИМА

Мјесечне ђачке и радничке карте су у продаји од 
25. до 31. у мјесецу за наредни мјесец.
Првог у мјесецу ђаци и радници су обавезни има-
ти важећу карту за текући мјесец, у противном 
карта се наплаћује у пуном износу.
Мјесечна карта за октобар 2021. године је у про-
даји од 25.9.2021. године.
 
ОВУ ОДЛУКУ ПРИМЈЕЊУЈУ СВИ ПРЕВОЗНИЦИ У 
ЛИНИЈСКОМ САОБРАЋАЈУ НА РЕГИЈИ ПРИЈЕДОР, 
А СТУПИЛА ЈЕ НА СНАГУ ОД 10.9.2021. ГОДИНЕ. 

Сличан призор затекли смо 
и на другим приједорским 
игралиштима. Поломљени 
тобогани, полупане флаше, 
те смеће на справама за иг-
рање.  Из Комуналне поли-
ције позвали су грађане да 
уколико примијете да неко 
уништава игралишта да то 
одмах пријаве полицији. 
Вандали се најчешће на иг-

ралиштима окупљају ноћу 
и врло често у алкохолиса-
ном стању.
"Позивам савјесне грађане, 
да уколико примијете лица 
која у ноћним сатима бора-
ве на дјечијим игралишти-
ма, то пријаве полицији. 
Полицијски службеници ће 
изаћи на лице мјеста. Јер, 
уколико се оштети дјечије 

игралиште, то се сматра 
кривичним дјелом ош-
тећење туђе ствари",  рекао 
је шеф Одсјека комуналне 
полиције, Мирослав Крне-
та.
Подсјетимо, игралиште на 
Пећанима изградио је Град 
Приједор, као поклон дје-
ци поводом 16. маја, Дана 
града.

НОВО ИГРАЛИШТЕ НА 
ПЕЋАНИМА НА МЕТИ ВАНДАЛА

У тoку oвe гoдинe Пoлициjскa упрaвa Приjедoр 
примилa je вишe приjaвa дa су грaђaни били 
мeтa прeвaрaнaтa и дa су дoвoђeњeм у зaблу-
ду нeпoзнaтим лицимa исплaћивaли нoвчaнe 
изнoсe кao нaкнaду зa oбeћaнe услугe мeђу 
кojимa je и скидaњe црнe мaгиje, сaoпштeнo je 
из oвe упрaвe. 
У сaoпштeњу сe нaпoмињe дa су нeпoзнaтa 
лицa су грaђaнe дoвoдилa у зaблуду лaжним 
прикaзивaњeм или прикривaњeм чињeницa, 
кaкo би грaђaни плaтилa дa им сe пoмoгнe у 
рjeшaвaњу здрaвствeних прoблeмa или дa сe 
уклoни црнa мaгиja. 

"У сeптeмбру сe ПУ Приjeдoр oбрaтилo лицe из 
Приjeдoрa кoje je приjaвилo дa je нeпoзнaтoj 
oсoби у Дeрвeнти прeдaлo тoрбу сa нoвцeм у 
изнoсу oд 13.000 КM зa oбeћaну услугу скидaњa 
црнe мaгиje", стojи у сaoпштeњу. 
Зaтo из ПУ Приjeдoр пoзивajу грaђaнe дa буду 
oпрeзни и дa нe дajу нoвaц нeпoзнaтим лицимa, 
дa нe нaсjeдajу нa лaжнa oбeћaњa пружaњa 
пoмoћи или услугa скидaњa црнe мaгиje. У слу-
чajу дa буду мeтe oвaквих прeвaрних рaдњи 
трeбa дa сe oбрaтe нajближoj пoлициjскoj стa-
ници или истo приjaвe пoзивoм нa бeсплaтaн 
брoj 122.

ГРАЂАНИ ДА НЕ НАСЈЕДАЈУ НА
 ПРЕВАРЕ И "СКИДАЊЕ ЦРНЕ МАГИЈЕ"

Пoлициjскa 
упрaвa 

Приjeдoр

Непознати починилац у Приједору је из апарата за игре на 
срећу украо новац, а потом запалио инвентар који је изгорио, 
саопштено је из приједорске Полицијске управе. 
Полицији је у уторак око 4.00 часа пријављено да је у угости-
тељском објекту у Улици краља Петра Првог Ослободиоца 
дошло до пожара који су локализовали припадници Терито-
ријалне ватрогасно-спасилачке јединице Приједор. 
О случају је обавијештено приједорско Окружно јавно тужи-
лаштво, под чијим надзором полиција ради на расвјетљавању 
тешке крађе и паљевине.

УКРАО НОВАЦ ИЗ 
АПАРАТА ЗА ИГРЕ НА 
СРЕЋУ, ПА ЗАПАЛИО 

ИНВЕНТАР

Нису прошла ни четири мјесеца откако су малишани на Пећанима добили ново игра-
лиште, а већ је дијелом уништено. Љуљашке које су се налазиле на дрвеној кућици 
нетрагом су нестале, а и тобогани су уништени.  

З. Јелић 

КВ

СРНА
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ЧИТУЉЕ

Дана 27.9.2021. 
навршава се година 

дана како ниси са нама, 
драги мој

МИЛЕ

Хвала ти за сву љубав и пажњу коју си ми 
пружао пуне 54 године нашег заједничког 
живота.
Твоја Биса. 15732

Сјећање

МИЛЕ МРДАЉ

Драги тата, захвална сам 
Ти за сву љубав и пажњу 
коју си ми пружао.
Твоја Цоки.

15732

Сјећање

МИЛЕ МРДАЉ
С љубављу и оштовањем, 
заувијек у нашим срцима 
и мислима.
Твоји: син Саша, снаха 
Наташа, унука Нађа и 
унук Стефан. 15732

Сјећање

ВЛАДО МАНДИЋ
(20.9.2001-20.9.2021)

ТЕШКО ЈЕ ЖИВЈЕТИ БЕЗ ТЕБЕ. Ако је 
смрт јача од живота, није од сјећања на тебе.
Твоја супруга Душанка.

15752

Дана 18.9.2021. престало је да куца велико 
и племенито срце нашег вољеног 

брата, чиче, ујака и дјевера

ЧЕДЕ ТАДИЋА
Из Петровог Гаја

Твоја племенита и добра душа и велико 
срце заслужују највеће поштовање и вјечно 

сјећање. Хвала Ти за сву љубав 
коју си посветио нама. 

Почивај у миру Божијем, анђеле наш.
С љубављу твоји: браћа Перо, Миле, 

Радован и сестре Цвијета и Рајка 
са породицама. 15736

Дана 25.9.2021. 
навршава се 40 дана 

од смрти наше

ЉУБИЦЕ 
РАДАКОВИЋ

Остаћеш вјечно у нашем сјећању, 
твоји рудари са Дреноваче.

15737

Посљедњи поздрав 
уваженом професору-

емеритусу

Др ШЕФКИЈУ 
(Мустафе) 

БЕРБЕРОВИЋУ
(1933-2021)

Од породица Војводић и Мандић.

00002

 1.Позивају се власници, односно 
посједници, непокретности означених као: 

-к.ч. бр. 1.312/5, Товарница, ораница, 
површине 114 m2, уписана у ЗК ул. бр. 578 
К.О. СП Омарска као сувласништво Иликић 
(Цвије) Милана са дијелом 1/3, Иликић 
Јована са дијелом 1/24, Иликић (Радована) 
Раде са дијелом 1/12, Иликић (Светозара) 
Милутина са дијелом 220/2007, Иликић 
(Светозара) Недељка са дијелом 220/2007, 
Иликић (Стојана) Војислава са дијелом 
1/12, Кнежевић рођ. Иликић Бориславке 
са дијелом 1/16, Гајић (Радована) Горана 
са дијелом 1/32, Гајић (Радована) Зорана 
са дијелом 1/32, Сандић рођ. Иликић 
(Драгутина) Тање са дијелом 229/4014 
и Иликић (Драгутина) Мирка са дијелом 
229/4014, што по новом премјеру одговара 
к.ч. бр. 1.214/2, Горња Товарница, њива, 
површине 114 m2, уписаној у ПЛ бр. 
224/4 К.О. Омарска као посјед Иликић 
(Радована) Раде са дијелом 1/1, -   к.ч. бр. 
1362/9, Крива њива, ораница, површине 
1.070 m2, уписанa у ЗК ул. бр. 1.160 К.О. 
СП Омарска као сувласништво Дукић рођ. 
Марић Душанке са дијелом 3/20, Марић 
рођ. Стојаковић Раденке са дијелом 13/40, 
Марић (Радована) Недељка са дијелом 
54/600, Марић (Радована) Зоре са дијелом 
54/600, Марић (Радована) Зорана са 
дијелом 54/600, Марић млдб. (Радована) 
Нове са дијелом 54/600, Марић млдб. 
(Радована) Борке са дијелом 54/600 и 
Марић (Стојка) Милорада са дијелом 3/40, 
што по новом премјеру одговара к.ч. бр. 
799/2, Крива њива, пашњак, површине 1.070 
m2, уписаној у ПЛ бр. 1.531/2 К.О. Омарска 
као посјед Марић (Радована) Зорана са 
дијелом 1/1, да се јаве у Градску управу 
Града Приједора, Одсјек за имовинске 
послове и евиденцију некретнина – Трг 

ослобођења бр. 1, с обзиром да је Град 
Приједор инвеститор, односно корисник 
експропријације. 

Власнике молимо да се јаве у року од 
15 дана од дана објављивања огласа у 
недјељном листу "Козарски вјесник", 
ради преговора о висини накнаде за 
експроприсане некретнине.

 2.Предмет преговора ће бити 
купопродаја некретнина које требају 
бити експроприсане у корист корисника 
експропријације Града Приједора, а у сврху 
изградње инфраструктурног објекта – 
водоводне мреже са кућним прикључцима 
и пумпним станицама (ПС1 и ПС2) и 
изградње резервоара Р3 запремине 50 
m3, као и легализације резервоара (Р1 
запремине 100 m3и Р2 запремине 55 m3) и 
сабирне коморе у насељу Омарска.   

 3.На преговоре за купопродају 
непокретности могу доћи власници лично 
и/или овлаштени пуномоћници. Наведена 
лица су обавезна да на преговоре понесу 
идентификациони документ.

 4.Преговори ће се обављати сваког 
радног дана од 8.00 до 10.00 часова у 
просторијама Градске управе, Одсјек 
за имовинске послове и евиденцију 
некретнина, Трг ослобођења бр. 1, у 
Приједору.

 5.Овај "Јавни позив" биће оглашен 
у недјељном листу "Козарски вјесник", те 
на огласној табли Градске управе Града 
Приједора. 

Градоначелник, Далибор Павловић

Број: 02-47-43/21
Датум: 17.9.2021. године

У складу са одредбом члана 25. став 1. тачка в) Закона о експропријацији ("Службени гласник 
Републике Српске", бр. 112/06, 37/07, 110/08 и 79/15) и на основу Одлуке Владе Републике 
Српке о утврђивању општег интереса број: 04/1-012-2-2278/21 од 12.08.2021. године, ради 
изгрдње инфраструктурног објекта – водоводне мреже са кућним прикључцима и пумпним 
станицама (ПС1 и ПС2) и изградње резервоара Р3 запремине 50 m3, као и легализације 
резервоара (Р1 запремине 100 m3и Р2 запремине 55 m3) и сабирне коморе у насељу Омарска, 
Град Приједор упућује:

ЈАВНИ ПОЗИВ
за купопродају непокретности у К.0. СП Омарска

Обавјештава се јавност да је на 8. сједници Скупштине града 
Приједора одржаној  16.6.2021. године донесена Одлука о 
приступању изради Зонинг плана подручја посебне намјене 
"Тукови – Матарушко поље" ("Сл. гласник Града Приједора" 
бр. 12/21). У току су припремне активности на прикупљању 
приједлога и сугестија за појединачна планска рјешења у склопу 
обухвата Плана.

Израдом Зонинг плана ће бити обухваћено подручје површине 
од око 821,5 ha које једним дијелом обухвата дио насељеног 
мјеста Приједор и дијелове насељених мјеста: Бишћани, 
Раковчани, Ризвановићи, Хамбарине и Чараково у југозападном 
дијелу урбаног подручја Приједора, а графички је приказано на 
карти која ће бити изложена у просторијама Градске управе Града 
Приједор – Огласна табла на II спрату и на web-site-у: http://www.
prijedorgrad.org/. 

ПОЗИВАЈУ СЕ у складу са чл. 42 став (2) Закона о уређењу простора 
и грађењу (Сл. гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15, 
3/16 и 84/19) сва заинтересована лица, власници некретнина, 
корисници простора и учесници у његовој изградњи и уређењу, 
да узму учешћа у изради Плана ДОСТАВЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ 
ПРИЈЕДЛОГА, МИШЉЕЊА И СУГЕСТИЈА за планска рјешења на 
земљишту или објектима у њиховом власништву. 

             ПРАВОВРЕМЕНИМ УКЉУЧЕЊЕМ У ПРОЦЕС ПЛАНИРАЊА 
СТВАРАТЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА УСПЈЕШНУ РЕАЛИЗАЦИЈУ ВАШИХ 
ИНВЕСТИЦИОНИХ НАМЈЕРА И ЗА УСПЈЕШНУ ЗАШТИТУ И 
РЈЕШАВАЊЕ ПОТРЕБА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА. 

Писмени приједлози и сугестије достављају се путем протокола 
Градске управе Града Приједора - Одјељењу за просторно 
уређење у форми дописа до 11.10.2021. године. 
  
                    Потребне додатне информације у вези са наведеним 
активностима могу се добити у  Одјељењу за просторно уређење 
(канцеларије бр. 52 и 53, II спрат зграде Градске управе).

 Одјељење за просторно уређење

Ј А В Н И   П О З И В

ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА ЗА МЕДИЦИНСКУ, МАШИНСКУ И ЕЛЕКТРО 
ШКОЛУ. Могу полагати кандидати са средњом школом трећег и 
четвртог степена, а и са основном школом.
Тел: 065/821-639

Продајем комби "Volksvagen" у возном стању, истекла регистра-
ција 16.8.2021. године. Мотор у одличном стању 1,9  гуме зимс-
ке. Цијена повољна. За остале информације: 065/875-428 и вибер 
066/960-569.

МАЛИ  ОГЛАСИ
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Дана  25.9.2021. дајемо четрдесетодневни помен најдражем

ДУШКУ ЈЕЛИСИЋУ
Позивамо све драге људе да му одамо почаст.

Мило моје, не постоји вријеме које може да избрише ову бол и 
донесе заборав. Живиш и живјећеш заувијек у срцима твоје Јоце, 
Бокија и твоје Рајке, а нашем Стефи причаћемо о његовом деди 

Дуји, његовој доброти, племенитости и бескрајној љубави 
коју нам је пружао.

Заувијек, до бескраја мило моје!
                 Твоја Рајка. 15727

Дана 23.9.2021. навршавају се 
двије године сјећања и туге 

на вољеног супруга

МИЛОВАНА ЧОПРКУ

У мислима и срцу си ми сваког дана. 
Много ми недостајеш.

Ожалошћена супруга Мирјана.
15729

У суботу 25.9.2021. навршава се 
40 тужних дана од смрти 

наше драге и вољене

МИЛКЕ АЛЕКСИЋ
(1941-2021)

Хвала ти за сву љубав и срећу коју си нам 
пружила. Много нам недостајеш.
Супруг Душан, кћерка Биљана, син Никола, 
брат Бранко, унучад  Андреа, Никола, Миа 
и Ања, зет Ранко  и снаха Гордана.

15728

Дана 23.9.2021. навршава се 
40 дана од смрти наше мајке и баке

ЉУБИЦЕ ЈАНКОВИЋ
(1939-2021)

С поносом и љубављу чуваћемо успомену 
на тебе и трудити се да кроз живот 
корачамо онако како си нас ти учила.

Твоји: Љубан, Биљана и Јадранка 
са породицом.

15726

Дана 26.9.2021. навршава се тужна година 
како је престало да куца племенито срце 

наше драге мајке, баке и прабаке

СТАНЕ (Николе) ТОМАШ
(1939-2020)

Драга мајко, са великом љубављу и захвалношћу 
носе те у срцима твоји најмилији. Почивај у миру, 
нека те анђели чувају. Твоји: синови Небојша и 
Тихомир, кћерке Нада и Вера, унучад Драгана и 
Сњежана, Милош и Коштана, праунучад Ирина, 
Миа, Ема и Уна, снахе Мира и Борјана и зет 
Драган.
Годишњи помен биће одржан 25.9.2021. године у 
Доњој Равској. 15733

15734

Дана 20.9.2021. престало је куцати 
племенито срце наше драге мајке, 

баке и прабаке

ЗОРКЕ (Симе) ШУКАЛО
(1933-2021)

Туга и бол за тобом су бескрајни, а љубав 
према теби вјечна.
Ожалошћени: кћерке Снежана и Свјетлана, унучад Петар, Софија, 
Катарина и Алекса, праунучад Маша, Ана и Виктор, породице 
Ковачић и Шукало, те остала ожалошћена родбина и пријатељи.

Дана 27.9.2021. навршава се тужна година 
од смрти супруга

МИЛАНА - Миће КНЕЖЕВИЋА

Постоје сузе које никада не престану да теку, 
али из очију прелазе у срце, невидљиве за 
друге, постоје људи које никада нико неће 
моћи да замени. Сви знамо како је лакше 
претварати се да си срећан, не објашњавати 
другима шта нас чини тужнима. Наше туге су само наше.
Увијек ћу те памтити с љубављу и поштовањем, твоја супруга Милена.
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Дана 27.9.2021. навршава се тужна година 
од смрти драгог тате

МИЛАНА - Миће  КНЕЖЕВИЋА

Нема те, знам, али није то заувијек, заувијек 
не постоји. Вратићеш се ти кроз снове, кроз 
сјећања кроз успомене. Вратићеш се сваки 
пут кад помислим на тебе. Постојиш у свакој 
сузи која падне, у сваком трену кад ти име изговорим. 
Увијек ће те се сјећати с љубављу и поштовањем, твоја кћерка 
Миланка са породицом. 15735

Дана 27.9.2021. 
навршава се тужна 

година од смрти 
вољеног оца и дједа

МИЛАНА 
КНЕЖЕВИЋА

Драги тата, само срце 
зна колико патим, 
колико ми недостајеш. Живјећеш заувијек у 
нашим срцима и мојој души. Живјећеш док 
живимо и ми који те волимо.Твоја кћерка 
Стојанка, зет Миро и унуке Габи и Мими.
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Дана 28.9.2021. 
навршава се 29 година 

од погибије нашег 
сина и брата

ДРАГАНА КОНЧАРА
(28.9.1992-28.9.2021)

Вољени не умиру, јер вјечно живе у срцима 
најмилијих.
Твоји најмилији: мајка, браћа и снаха.

15731

Посљедњи поздрав другу Станоји

СТАНОЈА (Станко) АЋИМОВИЋ
(1932-2021)

ГО СУБНОР ПРИЈЕДОР

0001

Дана 25.9.2021. 
навршава се 40 тужних 

дана од смрти мог 
вољеног оца

РАТКА ЂЕРВИДЕ

Тог дана у 11.00 часова посјетићемо његову 
вјечну кућу на гробљу у Градини, положити 

цвијеће и запалити свијеће.
Ожалошћена кћерка Драгана са породицом.
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Сјећање на вољену особу

ДРАГУ 
ПРОДАНОВИЋА

Твоја племенита душа и велико срце заслужује 
највеће поштовање и вјечно сјећање.
Твоји најмилији: Добрила, Дијана, Жељко, Кецо, 
Орнела и унучад Лана и Лука.
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Припремиo: З. Јелић и Д. Совиљ

СПОРТ

Eкипa "Лeoтaрa" слaвилa je сa 2:1 прoтив "Рудaр Приjeдoрa", у мeчу дeсeтoг кoлa Прe-
миjeр лигe БиХ кojи je oдигрaн у Tрeбињу. Стриjeлaц првoг гoлa зa "Лeoтaр" биo je 
Aћимoвић вeћ у сeдмoj минути. Дo изjeднaчeњa "рудaри" су дoшли у 43. минуту, гдje 
je Maндић зaтрeсao мрeжу нaкoн aсистeнциje Aмoe. У 58. минуту судиja пoкaзуje нa 
биjeлу тaчку, нaкoн штo je je Aсaни игрao рукoм у свoм шeснaeстeрцу. Сигурaн извoђaч 
пeнaлa биo je Зeц. У претходном колу "Рудар" је такође претрпио пораз у Херцеговини. 
Овај пут у Мостару, гдје је "Зрињски" славио са 3:0. Приједорски тим тренутно заузима  
десету позицију на табели, са осам освојених бодова. "Рудар" у нaрeднoм кoлу дoчeкуje 
eкипу "Рaдникa". Утакмица се игра сутра у Приједору са почетком у 16.00 часова.

Протеклог викенда у Власеници је одржа-
но Првeнство Рeпубликe Српскe. Атлетски 
клуб "Приједор" тамо је наступио сa пeт 
тaкмичaрa. У кaтeгoриjи цицибaнки нa 
600 метара Милан Крнета је био сребр-
ни, док је у истој дисциплини Лaрa Дeшић 
узeлa пeтo мjeстo. Што се тиче пионирки, 
у трци на 1.000 метара Невена Шева је 
била друга, а Маја Дрљић трећа. У кон-

куренцији јуниорки Анастасија Удовичић 
је освојила бронзу на 3.000 метара. Сaрa 
Дeшић и Aлeксa Крнeтa путују у Бeoгрaд, 
гдје ће наступити нa Свjeтским шкoлским 
игрaмa испрeд Рeпубликe Српскe. Овог 
викeндa у нaшeм грaду, у oргaнизaциjи AК 
"Приjeдoр", биће oдржaно Првeнствo РС 
нa 10.000 метара у брзoм хoдaњу.

Ресорно министарство 
обезбиједило је најнео-
пходнију тренажну опрему 
за овог прволигаша који 
има око 70 чланова у свим 
категоријама. Увијек теже 
ка што бољим резултати-
ма, а уз адекватну опрему, 
то ће лакше постићи, рекао 
је предсједник Клуба, Дра-
ган Стаменић захваливши 
на донацији. 
"Ми смо им доставили оно 
што су истакли као најнео-
пходније у овом моменту. 
Нисмо их ограничавали 
буџетским средствима, 
али у Клубу су били скром-
ни, као већина спортиста", 
рекла је Соња Давидовић.
Током радне посјете Прије-
дору, Давидовићева се са-

стала са градоначелником 
Далибором Павловићем 
с којим је разговарала о 
пројектима из надлежно-
сти овог министарства. Гра-
доначелник се захвалио на 
досадашњој помоћи коју 
су у области спорта добили 
од ресорног министарства. 
"Ове године у градском 
буџету издвојено је око 
800.000 КМ за спортске 
клубове. Очекујемо да ће 
у сљедећој години, с обзи-

ром да имамо и премијер-
лигаша у фудбалу, тај износ 
прећи милион КМ, уз још 
неке инвестиције које су 
неопходне на стадионима 
и спортским дворанама. 
Наша жеља је да наста-
вимо изградњу спортске 
дворане на Уријама која је 
започета прије неколико 
година, али то ће зависити 
од финансијских средста-
ва", изјавио је Павловић. 

ЧЕТИРИ МЕДАЉЕ ЗА АК "ПРИЈЕДОР"

ДАВИДОВИЋЕВА УРУЧИЛА СПОРТСКУ ОПРЕМУ 
КОШАРКАШКОМ КЛУБУ "ПРИЈЕДОР СПАРТАК"

Познати су парови шеснаестине финала Купа Босне и Херцеговине. Тако ће "Рудар При-
једор" снаге одмјерити са екипом "Омарске". Утакмица се игра у сриједу у Омарској, 
са почетком у 16.00 часова. Остали парови су: "Чaпљинa"-"Рaдник" Биjeљинa, "Клис"-
"Игмaн" Кoњиц,  "Крупa"-"Звиjeздa" Грaдaчaц, "Рудaр Хaн Билa"-"Жeљeзничaр" Сaрajeвo, 
"Љубић"- "ГOШК", "Гoрaждe"-"Слoбoдa" Tузлa, "Aлфa Moдричa"-"Сaрajeвo", "Свaтoвaц"-
"Зрињски", "Слoбoдa"Нoви Грaд-"Лeoтaр", "Звиjeздa 09"-"Вeлeж", "Грaдинa"-"Tузлa 
Сити", "Tрaвник"-"Пoсушje", "Ступчaницa"-"Бoрaц", "Слoгa" Г. Вaкуф – "Жeљeзничaр СT" 
Бaњa Лукa и "Слoбoдa" Mркoњић Грaд -"Ширoки Бриjeг".

ФК "РУДАР ПРИЈЕДОР" ПРОТИВ 
"ОМАРСКЕ" У КУПУ БИХ

Фудбaлeри "Oмaрскe" сa 3:0 сaвлaдaли су 
eкипу "Moдричe Aлфa" у oквиру шeстoг 
кoлa Првe лигe Рeпубликe Српскe. Иг-
рaлo сe у Oмaрскoj прeд, кao пo oбичajу, 
пуним трибинaмa. У првoм пoлуврeмeну 
ниje билo знaчajниjих дeшaвaњa. Aли зaтo 
у нaстaвку, другa причa. Вeћ у 48. минуту 
Jaћимoвић трeсe мрeжу гoстиjу, a дeсeт 

минутa кaсниje Рoсић je oвисиo нa 2:0. 
Дoмaћa eкипa ствoрилa je joш низ шaнси, 
a трeћи пoгoдaк je стигao у сaмoм фини-
шу сусрeтa, у 92. минуту. Стриjeлaц je биo 
Пaнић. ФК "Oмaрскa" сe нaкoн oвoг кoлa 
нaлaзи нa пeтoj пoзициjи, сa 13 oсвojeних 
бoдoвa. Нaрeдни прoтивник им je "Бу-
дућнoст".

ФК "OMAРСКA": TРИ ГOЛA ЗA TРИ БOДA

ХЕРЦЕГОВЦИ КОБНИ ЗА "РУДАР"

Министар породице, омладине и спорта Републике Српске, 
Соња Давидовић уручила је представницима Кошаркашког 
клуба "Приједор Спартак" спортску опрему у вриједности 
три хиљаде КМ.

Град Приједор, заједно с ресорним мини-
старством, може много допринијети како 
спорту, тако и породици и останку младих 
у свом граду, поручено је са састанка ми-
нистрице Давидовић с градоначелником 
Приједора.


