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МЛАДЕ 
ПРИЈЕДОРЧАНКЕ 
ТРЕБАЈУ НАШУ 
ПОМОЋ И 
ПОДРШКУ У 
ПЛАСИРАЊУ НА 
РАНГ-ЛИСТИ

УКОЛИКО СЕ ПОГОРША СИТУАЦИЈА БИЋЕ 
РАЗМОТРЕНО ПООШТРАВАЊЕ МЈЕРА!

ЖЕЉКО ШОРМАЗ, 
ДИРЕКТОР УДРУЖЕЊА 
ЗА ОЧУВАЊЕ 
ТРАДИЦИЈЕ

РАДИМО 
КРАТКИМ 
КОРАЦИМА, 
АЛИ НА ДУГЕ 
СТАЗЕ!

НА "БЛАНИК КУПУ" 40 ПИЛОТА ИЗ РЕГИОНА

Из Института за јавно 
здравство РС саопш-
тено је да је Служба 
за микробиологију 
Института, уз огром-
не напоре, утврдила 
присуство делта соја 
вируса корона у Репу-
блици Српској, чиме 
су потврђене сумње 
да је један од разлога 
наглог повећања броја 
обољелих и сам делта 
сој који има изузет-
но брзу моћ ширења 
међу популацијом, на-
рочито млађом.

НЕ РАЗУМИЈЕМ СЕ У 
МЕДИЦИНУ, ПА РАДИЈЕ 

СЛУШАМ СТРУКУ!

Неша Галија о пандемији, 
вакцинацији и музици
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АКТУЕЛНО

Вакцинација дјеце против 
вируса корона узраста од 
12 година почела је у зе-
мљама Европске уније, 
али и региону. У Републи-
ци Српској постоји препо-
рука Института за јавно 
здравство РС да се уз пот-
пис родитеља вакцинишу 
и  дјеца изнад 12 година 
старости. И то "Фајзер" 
вакцином.   
У Приједору је до сада 
против короне вакцини-
сано неколико дјеце ста-
рости изнад 12 година, 
уз сагласност родитеља, 
"Фајзер" вакцином. Роди-
тељи с којим смо разго-
варали на ову тему, још 
су у дилеми. Сматрају да 
би струка требала дати 
мишљење и аргументе да 
ли и зашто то треба ура-
дити.  
Горана Босанчић, дирек-
тор ОШ "Петар Кочић", 
рекла је да припада гене-
рацији људи који су при-
мили све вакцине. Вјерује 
у здравствену струку.
"Ако љекари и ти који ис-

тражују поријекло и узрок 
овог вируса препоруче да 
се дјеца требају вакцини-
сати, ја се онда слажем с 
тим, да је то потребно и 
неопходно", поручила је 
Босанчић.
Посљедице короне еви-
дентне су и код дјеце. 
Могу проузроковати упа-

лу срчаног мишића или 
бубрежне болести. За ље-
каре је то довољан разлог 
да препоруче вакцинацију 
дјеце.
Азра Пашалић, специјали-
ста педијатар, истиче да 

смо свједоци све чешћег 
оболијевања дјеце старо-
сти од 12 до 17 година.
"Видимо у окружењу, зе-

мљама ЕУ и САД дјеца се 
већ вакцинишу. И то уве-
лико. Такође у Србији се 
дјеца вакцинишу и став 
Удружења педијатара 
Србије је да се вакцини-
шу сва дјеца која имају 
хроничне болести и неу-
ролошке поремећаје, а и 
здрава дјеца која то желе. 

Вакцина је медицински 
поступак који спасава жи-
воте. Знамо за вакцине 
против парализе, мор-
била и осталих дјечијих 
болести, које су фактички 
искоријењене зато што су 

дјеца вакцинисана, тако 
очекујемо и код ковида да 
се дјеца вакцинишу и да 
родитељи заштите себе и 

своје дијете", препоручи-
ла је Пашалићева.   
У сваком случају, одлуку о 
вакцинацији  дјеце треба 
препустити родитељима, 
који свакако треба да  се 
посавјетјују са љекарима.

П. Шпадић

У ПРИЈЕДОРУ ВАКЦИНИСАНО 
НЕКОЛИКО ДЈЕЦЕ

Градски Штаб за ванредне 
ситуације потврдио је да је 
дошло до погоршања епиде-
миолошке ситуације, када је 
у питању број пацијената који 
се јављају на прегледе, али и 
број хоспитализованих грађа-
на чије је здравствено стање  
погоршано усљед заражавања 
вирусом корона. 
У приједорској болници тре-
нутно је 29 пацијената чија 
се клиничка слика сврстава у 
тежу категорију, од којих 50 
одсто треба неку врсту меха-
ничке подршке. 
Инспекцијски надзори и над-
зори и контроле полиције и ко-
муналне полиције су редовни.
Градски штаб ће размотрити 
могућност пооштравања мјера 
у Приједору уколико ситуација 
са бројем обољелих од вируса 
корона настави са даљим по-
горшавањем. КВ

УКОЛИКО СЕ ПОГОРША СИТУАЦИЈА, 
БИЋЕ РАЗМОТРЕНО ПООШТРАВАЊЕ МЈЕРА!

Уз сагласност оба родитеља

Градски штаб за ванредне ситуације упозорава

Збoг пoгoршaњa eпидe-
миoлoшкe ситуaциje у 
Рeпублици Српкoj и у при-
jeдoрскoм Дoму здрaвљa 
прeлaзe нa кoвид-рeжим 
рaдa. Taкo je oд 30. aв-
густa пoнoвo oтвoрeнa aм-
булaнтa зa Акутнo-рeспи-
рaтoрнe инфeкциje (AРИ) у 
прoстoриjaмa Вaтрoгаснoг 
дoмa. Aмбулaнтa рaди oд 
7.00 до 20.00 чaсoвa.
"Имaмo вeлик прилив 
грaђaнa кojи нaм сe 
jaвљajу сa симптoмимa 
сличним грипи или кoви-
ду. Дaклe, тo су пoвишeнa 
тjeлeснa тeмпeрaтурa, 

грлoбoљa, зaчeпљeн 
нoс, пoврaћaњe, прoлив. 
Oни сe jaвљajу у AРИ aм-
булaнту, кoja рaди у двиje 
смjeнe. Штo сe тичe Кo-
вид-aмбулaнтe, oнa сe и 
дaљe нaлaзи у прoсто-
риjaмa Мjeснe зajeдницe 
нa Уриjaмa", пojaснилa je 
др Диjaнa Ђeрић, пoмoћ-
ник дирeктoрa Дoмa 
здрaвљa зa мeдицинскe 
пoслoвe.
Oстaлe пoрoдичнe aм-
булaнтe рaдe нoрмaлнo, с 
тим дa je нoшeњe мaски 
и oдржaвaњe дистaнцe 
oбaвeзнo.  Из oвe здрaв-

ствeнe устaнoвe зaмoлили 
су грaђaнe дa нa вриjeмe 
нajaвe дoлaзaк нa прeглeд, 
jeр ћe сe тaкo пoштeдити 
дугoг чeкaњa. A, штeдe и 
вриjeмe љeкaримa, кojих 
je кaд сe рaди у кoвид- рe-
жиму нeдoвoљнo.
"Mи у нoрмaлним услoви-
ма рaдa имaмo дoвoљaн 
брoj љeкaрa. Meђутим, 
у oвoм кoвид-рeжиму,  
љeкaри сe пoвлaчe прeмa 
AРИ и кoвид-aмбулaн-
тaмa, тe прeмa вaкцинaл-
нoм цeнтру, jeр сe иму-
низaциja и дaљe рeдoвнo 
oдвиja. To сe пoтoм oдр-
жaвa нa рaд пoрoдичних 
aмбулaнти, гдje jeдaн 
љeкaр мoрa дa рaди у 
двa дo три тимa", кaжe 
Ђeрићeвa.
Oд пoчeткa пaндeмиje, 
Дoм здрaвљa aктив-
нo трaжи љeкaрe, aли 
нeмa их ни нa Бироу зa 
зaпoшљaвaњe, нити им сe 
иjeдaн љeкaр jaвиo, кaкo 
би трaжиo пoсao у oвoj 
устaнoви.

З. Jелић

ПОНОВО РАДЕ АРИ И
 КОВИД-АМБУЛАНТЕ

ВЕЛИКА МОЋ ШИРЕЊА ДЕЛТА СОЈА, 
ПРИДРЖАВАЊЕ МЈЕРА НЕОПХОДНО

Директор Института за јавно здравство Републи-
ке Српске Бранислав Зељковић изјавио је да је 
са појавом делта соја у Српској потребно раз-
мишљати о евентуалној модификацији одређе-
них епидемиолошких мјера. Зељковић је иста-
као да ношење заштитних маски представља 
јако битну карику у заштити здравља сваког 
појединца. Кад је ријеч о симптомима зараже-
них делта сојем, Зељковић је навео да су нови 
симпоми стомачне тегобе, мучнина и дијареја, 
те као и код претходних сојева губитак чула оку-
са и мириса, грлобоља, главобоља, температура, 
болови у костима, општа малаксалост... Он је на-
вео да је Служба за микробиологију Института, 
уз огромне напоре, утврдила присуство делта 
соја вируса корона у Републици Српској, чиме су 
потврђене сумње да је један од разлога наглог 
повећања броја обољелих и сам делта сој који 
има изузетно брзу моћ ширења међу попула-
цијом, нарочито млађом.

Вакцина "Фајзер" која се препоручује 
дјеци, има довољно за ову намјену,  
истичу у Дому здравља. Доктор спе-
цијалиста породичне медицине, Ел-
вира Ђаковић истакла је да је стигло 
одобрење  да се  могу вакцинисати 
и дјеца од 12 година старости па на 
даље. "Имали смо троје дјеце узраста 
од 16 година. Та дјеца морају имати 
сагласност оба родитеља за вакцина-
цију и морају бити здрава. Тој дјеци 
се даје "Фајзер" вакцина", рекла је 
Ђаковићева.

Родитељ Бранка Чавић 
каже да је незахвално го-
ворити по питању вакци-
нације дјеце. "Ја лично, 

мој супруг, пријатељи, 
родбина углавном смо 
вакцинисани, а по питању 
вакцинације дјеце препу-
стила бих то струци да од-
лучи. Ипак, свако од нас 
одговоран је првенствено 
за своје здравље, а онда и 
за здравље своје дјеце. У 
сваком  случају данас смо 
бомбардовани свакаквим 
информацијама и ту је 
прилично тешко одлучити 
се и донијети одлуку шта 
је то добро за нашу дјецу", 
рекла је Чавићева.

ЧАВИЋ: ПРЕПУСТИЛА БИХ СТРУЦИ ДА ОДЛУЧИ 
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Мрачи ми се од дуговања. Рата 
кредита, позајамица, сталних 
слалома како покрити једно, 
а намаћи ово друго. Знате већ 
како то изгледа. До половине 
мјесеца плаћаш једно, па онда с 
картице дижеш неку другу лову, 
па плаћаш ово прво. Углавном, 
мораш платити. 
Својевремено сам из властите 
глупости направила рачун за те-
лефон од преко 400 марака. И 
док сам се ја сирота убјеђивала, 
жалила коме све већ не,  стигла 
је тужба. На крају сам морала 
платити. Исто као и гријање, 
рачун за воду или репрограме 
који настају онда кад  данима, 
због депресије изазване беспа-
рицом, игноришем поштанско 
сандуче и рачуне у њему. Друга-
рице, не госпођо, јер то нисам, 
као да вришти са свих тих рачу-
на.  И плаћам... 
Зато ме као другарицу не мало 
изненади изјава цијењеног нам 
доктора и предсједника прије-
дорског ДНС-а, Горана Предоје-
вића који на прес конференцији 
лежерно изјави да је из медија 
сазнао да су на адресу Градске 
управе дошле судске пресуде 
тешке 1,1 милиона марака?!  
Пожали се при том, да му није 
речено о каквим се пресудама 
ради, па опет лежерено конста-
това да су пресуде, ваљда би 
то требала бити олакотна окол-
ност, долазиле увијек, како пре-
цизира и за вријеме док је на 
власти био  ДНС. Да ли трагом 
тог размишљања то значи да их 
и сад требамо игнорисати, да 
ће рате у репрограму или цје-
локупан износ судских пресуда 
бити мањи и да се сви они који 
зависе од градског буџета  могу 
покрити јорганом преко главе и 
мирно заспати. 
У плаћању својих рачуна ову ме-
тоду још нисам пробала, али чи-
сто онако  практично, кад скла-
пам коцкицу по коцкицу, бојим 
се да та лежерност и логика не 
плаћају дуговања, мада можда 
не би било лоше ни експери-
ментисати. Или пробати срећу 
са оним што након поноћи на ТВ 
екранима нуде скидање црне 
магије и остале "враголије". 
Можда и помогне.

М. Згоњанин   

СТАВ

КАКО 
СКИНУТИ 

ЦРНУ МАГИЈУ 
И СУДСКЕ 
ПРЕСУДЕ?

Шест породица из Новог Града, којима 
су куће уништене у земљотресу доби-
ло је новчану помоћ у износу од по 
8.000 КМ. Једна од њих је и породица 
Гордане Вуковић из Горњег Водичева. 
Кућа им је у потпуности уништена. Ко-
мисија је процијенила да је објекат за 
рушење, па Гордана са сином и супру-
гом већ више од осам мјесеци живи у 
једној просторији у дјеверовој кући. 
Није лако, али другог рјешења нема.
"Била сам у кући. Осјетио се неки ту-
тањ, излетила сам вани и почела сам 
плакати. Када сам послије ушла видје-
ла сам да је кућа страдала, да од ње 
нема ништа. Звали смо Општину. Они 
су дошли одмах други дан, погледали 
су и рекли да је кућа за рушење", при-
ча Гордана.
Вуковићи су једна од шест породица из 
Новог Града која је од Владе Српске до-
била новац за санацију настале штете. 
Према процјени Општинске комисије 

на подручју општине 33 куће након 
земљотреса не испуњавају услове за 
становање.
"Добили смо 50.000 КМ од Владе РС 
за санацију штете. Најугроженијим 
породицама додијелили смо по 8.000 
КМ. Имамо обећања да ћемо доби-
ти још средстава за санацију штете. С 
обзиром да је грађевинска сезона при 
крају, сматрали смо да је неопходно 
овим породицама додијелити средст-
ва, како би кренули у санацију својих 
објеката", каже начелник општине 
Нови Град, Мирослав Дрљача.
Иако 8.000 није довољно за градњу 
нове куће, породица Вуковић, ипак је 
захвална Влади и Општини на помоћи.
"Значи нам то, пошто је ситуација теш-
ка и без помоћи би тешко било шта. 
захвалила бих се Влади РС, начелнику 
и Општини на помоћи", истиче Гордана 
Вуковић.
У земљотресу, чији је епицентар био 
у Петрињи и Хрватској, у Новом Граду 
страдало је 475 објеката. Процијењена 
штета је око два милиона и 300 хиљада 
марака. У Новом Граду очекују и помоћ 
Србије.

ЗА ШЕСТ ПОРОДИЦА ПО 8.000 КМ
Влада РС: За санацију штете од земљотреса у Новом Граду 50.000 КМ

Б. Дакић

СТАЛЕ КАЗАЉКЕ НА САТУ 

Гордана прича да 
су казаљке на зид-
ном сату стале баш у 
вријеме када је био 
земљотрес. И данас 
стоје, као сјећање на 
тај немили догађај. 
Каже да ће сат чувати 
као успомену, у нади 
да се овако нешто ни-
када више неће поно-
вити. 

Све је нестало у неколико тренутака

Мирослав Дрљача: 
Очекујемо помоћ и од Србије
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ТИМ ПОВОДОМ

Обилазак приједорских на-
сеља и разговор с мјештанима, 
градоначелник Приједора на-
ставио је у Мјесној заједници 
Приједор два. Велики број ули-
ца на Уријама нема тротоаре, а 
на Аеродромском насељу још 
није завршено асфалтирање и 
насипање саобраћајница. Ово 

је само дио инфраструктурних 
проблема о којима су мјештани 
разговарали с градоначелни-
ком Далибором Павловићем. 
"Циљ нам је да, у разговору с 
градоначелником и представ-
ницима Градске управе При-
једор, предочимо најприори-
тетније проблеме и дођемо 

до заједничког рјешења о раз-
воју насеља која припадају МЗ 
Приједор два", рекао је Срђан 
Смиљанић, мјештанин Аеро-
дромског насеља.
Душанка Добријевић, пред-
сједник Савјета МЗ Приједор 
два, истакла је као једно од 
најважнијих питања завршетак 

пројекта водоснабдијевања.
"Ми у наш програм за сваку 
годину стављамо да треба за-
вршити те послове. Очекујемо 
подршку градских власти и код 
постављања тротоара. Наиме, 
имамо велики број ученика, 
али и великих саобраћајница 
без тротоара. Недостаје нам 

око 2.000 метара тротоара и то 
нам је сваке године у приорите-

ту", рекла је Добријевићева.
На Уријама прижељкују и нов 
Друштвени дом или бар рекон-
струкцију објекта Мјесне зајед-
нице која је у лошем стању, а у 
којој се, како је речено, одржа-
вају бројне активности. 
С обзиром да је ријеч о једној 
од највећих и најнасељенијих 
мјесних заједница, бројни су 
и проблеми, које ће градске 
власти настоји ријешити у дого-
вору с мјештанима Урија и Ае-
родромског насеља, поручено 
је у разговору Далибора Павло-
вића с грађанима. 
"Настављамо са обиласком 
приједорских мјесних заједни-
ца. У мјесној заједници Прије-
дор два много је захтјева, а и  
великих проблема које смо ми 
уочили од самог преузимања 
мандата. Све ћемо то евиден-
тирати и оно што могнемо, у 
наредном периоду ћемо рје-
шавати", поручио је градона-
челник Павловић, који обила-
ске мјесних заједница види као 
добру прилику да му се грађа-
ни директно обрате и укажу на 
проблеме с којима се суочавају. 

Д. Совиљ

НА ЈЕСЕН ИЗБОРИ ЗА 
НОВЕ САВЈЕТЕ МЈЕСНИХ 

ЗАЈЕДНИЦА 

Градоначелник Дали-
бор Павловић, након 
разговора са мјешта-
нима Мјесне заједнице 
Приједор два, рекао је 
да многи грађани нису 
задовољни досада-
шњим радом савјета 
мјесних заједница, те 
да ће на јесен бити одр-
жани избори за нове 
савјете.

Градоначелник разговарао са мјештанима Урија и Аеродромског насеља

ПОЧИЊЕ СТРУЧНА ОБУКА ЗА 50 ЛИЦА
Представници Аген-
ције "ПРЕДА-ПД" и 
"УСАИД-а" потписали 
су ове седмице уговор 
за реализацију пројек-
та "Повећање компе-
тенција радне снаге 
за мала и средња 
предузећа у области 
металопрераде и ИТ-
а", који суфинансира 
Америчка агенција за 
међународни развој 
УСАИД кроз WHAM 
пројекат. 
Циљ поменутог 
пројекта је, по ријечи-
ма Фуада Ћурчића, ди-
ректора УСАИД-овог 
WHAM пројекта, обука 
радне снаге из обла-
сти металопрераде и 
информационих тех-
нологија.
"Планирано је да се 
пројекат реализује 
до краја фебруара 
идуће године, циљ је  
помоћи фирмама да 

обуче нове раднике, 
да стекну нова знања 
и да у сталној потре-
би фирмама за новом 
радном снагом, та 
цијена новог радника 
буде што јефтинија",  
рекао је Ћурчић. 
Александар Дрљача, 
в.д. директора Аген-
ције "ПРЕДА-ПД" ре-
као је да ће се кроз 
овај пројекат бити 

организована обука 
за 50 лица. "Ради се о 
ЦНЦ програмерима, 
конструкторима ала-
та и веб-дизајнерима. 
Све смо то урадили у 
договору са локалним 
компанијама са који-
ма смо се све дого-
ворили и препознали 
шта им треба",  рекао 
је Дрљача.

У Приjeдoру je oдржaн сaстaнaк Грaдскe 
упрaвe сa прeдстaвницимa Рeпубличкe 
упрaвe зa гeoдeтскe и имoвинскo-прaвнe 
пoслoвe, нa кojeм je билo риjeчи o прojeк-
ту прeмjeрa кaтaстaрскe oпштинe Oмaрска. 
Диo je oвo прojeктa  кojим ћe бити извршeн 
прeмjeр 14 кaтaстaрских oпштинa у РС.
Из РУГИПП-a су нaвeли дa пoстoje знaчajнa 
oдступaњa измeђу пoстojeћeг кaтaстaрскoг 
прeмjeрa и ствaрнoг стaњa нa тeрeну, тe 
дa ћe нa oвaj нaчин тaквe нeусaглaшeнoсти 
бити уклoњeнe. Taкoђe, нa oснoву нoвих 
пoдaтaкa дoбићe сe и дeтaљнa eвидeнциja o 
нeпoкрeтностимa.
"Кaтaстaрски плaнoви и бaзa пoдaтaкa кojи 
ћe сe изрaдити нa oснoву прeмjeрa бићe 
oснoвa зa успoстaвљaњe eвидeнциje o 
нeпoкрeтнoстимa. Утoликo je вeћи знaчaj, 
jeр oсим дoбиjaњa aжурних плaнoвa, кojи 
су oдрaз стaњa нa тeрeну у смислу пoлoжaja 
и oбликa oбjeкaтa, вeличинe пaрцeлa и 
oбjeкaтa, имaћeмo и успoстaвљeну eвидeн-
циjу o нeпoкрeтнoстимa",  изjaвиo je нaчeл-
ник Oдjeљeњa зa кaтaстaрски прeмjeр и 
прeмjeр вoдoвa РУГИПП-a, Зoрaн Mилoвaнo-
вић.
Грaду Приjeдoру у интeрeсу je дa сe тaj 
пoсao oбaви штo eфикaсниje, и пружићe сву 
нeoпхoдну пoмoћ. 

"Стojимo нa рaспoлaгaњу, и зaтo jeр je и 
Грaд влaсник oдрeђeних нeпoкрeтнoсти 
и имa интeрeс дa сe тaj пoсao зaврши нa 
нajбoљи мoгући нaчин", пoручиo je зaмjeник 
грaдoнaчeлникa Жaркo Кoвaчeвић.
Из РУГИПП-a су пoзвaли грaђaнe и прaвнe 
субjeктe нa пoдручjу Oмaрскe дa прoпис-
нo oбиљeжe грaницe свojих пaрцeлa, jeр 
у супрoтнoм нeћe бити мoгућe извршити 
прeмjeр, a тo je и њихoвa зaкoнскa oбaвeзa. 
Из Мjeснe зajeдницe Oмaрскa пoздрaвљajу 
прojeкaт и пoзивajу мjeштaнe нa мaксимaл-
ну сaрaдњу.
"Mи вjeруjeмo дa ћe прeмjeр,  кaд сe свe 
зaврши, бити дoстa квaлитeтнo и прeцизнo 
oдрaђeн. И тo би нaм итeкaкo билo oд кoри-
сти. Зaтo пoзивaм свe стaнoвникe кaтaстaр-
скe oпштинe Oмaрскa дa сe oдaзoву и oз-
биљнo приступe oбиљeжaвaњу пaрцeлa", 
рeкao je прeдсjeдник Сaвjeтa MЗ Oмaрскa, 
Жeљкo Рoмaнић.
O свим aктивнoстимa у oквиру oвoг прojeктa 
грaђaни ћe бити блaгoврeмeнo oбaвjeштe-
ни, пoручeнo je сa сaстaнкa. Прeмjeр, кojи ћe 
вршити "ГeoAстoр" из Бaњaлукe, трajaћe дo 
31. jулa нaрeднe гoдинe.

НOВИМ ПРEМJEРOМ ДO 
ТAЧНИJИХ ПOДAТАКА O 

НEПOКРEТНOСТИМA У OМAРСКOJ

ОЧЕКУЈУ БОЉЕ ВОДОСНАБДИЈЕВАЊЕ, ТРОТОАРЕ, САОБРАЋАЈНИЦЕ...

Агенција "ПРЕДА-ПД"

П. Шпадић 

З. Јелић

За ЦНЦ програмере у металској ст-
руци и конструкторе алата биће об-
учено по 10 лица која су већ запо-
слена и по 10 лица са Бироа, те за 
веб-дизајн 10 лица. Овај пројекат 
је подржала група од 11 локалних 
компанија, Завод за запошљавање 
РС - Филијала Приједор, Електротех-
ничка и Машинска школа. Укупна 
вриједност пројекта износи 82.000 
КМ, од чега ће 34.000 КМ финанси-
рати УСАИД кроз WHAM пројекат.

Потписан уговор за почетак обуке
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Служењем литургије и 
парастоса за погинуле 
борце мјештани села 
Цикоте обиљежили су 
храмовну славу Успење 
Пресвете Богородице. 
"Храмовну славу Успење 
Пресвете Богородице у 
народу познатију као Ве-
лика Госпојина мјештани 

села Цикоте, љубијске и 
околних парохија и ове 
године прославили су уз 
жељу да сачувају своје 
народне обичаје, тради-
цију, али и становништ-
во, чији се број из године 
у годину  смањује", рекао 
је  Зоран Комосар, пред-
сједник Савјета Мјес-

не заједнице Цикоте, 
додајући да ово мјесто 
данас, нажалост, броји 
мање од 300 становника.
Обиљежавање храмовне 
славе помогао је  Град 
Приједор. Градоначел-
ник Приједора истакао је 
да слога и заједиништво 
мора да постоји како би 
очували наше просторе.
"Искуство у протеклом 
периоду упућује нас на 
то", поручио је Далибор 
Павловић констатујући 
да је нажалост у селима 
све мање становништва, 
због чега се треба борити 
за бољу будућност села и 
њихово очување.
Служен је парастос за 40 
погинулих бораца у про-
текла два рата, а више 
делагација положило је 
вијенце на мјесно спо-
мен-обиљежје и прислу-
жило свијеће. 

ДНС: ГРАДСКА УПРАВА ДА ИНФОРМИШЕ 
ЈАВНОСТ О САДРЖАЈУ ПРЕСУДА

Билo je риjeчи o рaду нeдjeљoм, a  
прeдсjeдник Грaдскoг oдбoрa oвe 
стрaнкe, Гoрaн Прeдojeвић кoмeн-
тaрисao je и сeдaм судских прeсудa 
прeмa кojимa Грaд трeбa дa исплaти 
oкo 1,1 милиoн КM. 
Кaкo кaжe, прeсудe су стизaлe и зa 
вриjeмe влaсти ДНС-a и дa тo ниje 
ништa нeуoбичajeнo, при тoм пo-
зивajући Грaдску упрaву дa oбja-
ви инфoрмaциje o тим прeсудaмa. 
Нeзвaничнo, кaжу из ДНС-a, мeђу 

прeсудaмa je и прoдaja пoслoвнoг 
прoстoрa "Aлeгрo-прoмeту". 
"Oнo штo сигурнo знaм дa je нa 
прoдajу тoг пoслoвнoг прoстoрa 
Прaвoбрaнилaштвo Рeпубликe Спр-
скe дaлo сaглaснoст, jeр je тo, у тoм 
пeриoду, билo влaсништвo oпштинe 
Приjeдoр. Дaклe, Грaд je прoдao 
свoj пoслoвни прoстoр и нa тo je 
прихoдoвao", тврди  Прeдojeвић.

Делегати Изборне скупштине Градског од-
бора Народне партије Српске  Приједор јед-
ногласно су подржали избор Оливере Брдар 
Мирковић за предсједника Градског одбора 
ове странке у Приједору. 
За само неколико мјесеци, према ријечима 
Брдар Мирковићеве ова странка у Приједо-
ру формирала је 27 мјесних одбора и тренут-
но броји преко 1.000 чланова.
"Сигурна сам, ако будемо на овакав начин 
радили, као што смо до сада,  можемо се 
надати само добром резултату, без обзира 
на то што су постојале  евентуалне сумње 
да ћемо у Приједору направити нешто. Сма-
трам да једна добра енергија и људи који се 
око те енергије окупљају, могу да направе 
позитивне ствари", рекла је она. 

Изборној скупштини присуствовао је и пред-
сједник Странке Дарко Бањац који је изра-
зио задовољство због добре организације 
чланова НПС-а у Приједору.
"Нама предстоји до краја године завршетак 
изборног процеса у оквиру организационе 
структуре, у оквиру општинских и градских 
одбора, а сљедеће ћемо дати све од себе да 
покажемо који је то наш програм и шта је то 
НПС",  поручио је Бањац.
Он очекује добар изборни резултат НПС-а  у 
Приједору. "Знам да многи сумњају, али мо-
рам рећи да очекујем да ће резулат у Прије-
дору бити преко 2.500 гласова. Гарант таквог 
резултата су и људи, делегати и чланови Из-
борне скупштине Градског одбора НПС-а", 
поручио је Бањац.

ОЛИВЕРА БРДАР МИРКОВИЋ 
ПРЕДСЈЕДНИК ГО НПС-а ПРИЈЕДОР

ОБИЉЕЖЕНА ХРАМОВНА 
СЛАВА У ЦИКОТАМА

ТРАДИЦИОНАЛНО У ЈЕЛИЋКОЈ

З. Jелић 

Приjeдoрски ДНС oдржao je прeс кoнфeрeнциjу нa кojoj сe oсврнуo нa 
пoсљeдњe зaсjeдaњe грaдскe Скупштинe.

На Велику Госпојину

Село Јелићка своју крсну 
славу Велику Госпојину и 
ове године обиљежило 
је   традиционалним На-
родним збором код Цр-
кве, на којем се и поред 
лошег времена окупио 
велики број мјештана 

овог и сусједних села. И 
ове године тим поводом 
организована је Смотра 
изворног пјевања.
"Мало нас је киша омела, 
али је ипак било весело. 
Ове године на Смотри из-
ворног пјевања окупило 

се 14 пјевачких група", 
рекао је Зоран Граховац, 
организатор Смотре и 
вођа изворне групе "Ти-
мар".
Ову манифестацију подр-
жала је Градска управа. 
Градоначелник Прије-
дора Далибор Павловић 
рекао је да су народни 
зборови један од начина, 
да се бар на те дане, оку-
пе људи који су отишли са 
ових простора и сретну са 
родбином и пријатељи-
ма. 
Народни збор у Јелићкој, 
поводом Велике Госпоји-
не, одржава се поред јед-
не од најстаријих цркава 
брвнара која је посвеће-
на празнику Преноса Мо-
штију Светог Оца Нико-
лаја, а саграђена је 1841. 
године.

СМОТРА ИЗВОРНОГ ПЈЕВАЊА

П. ШпадићСлужен парастос за погинуле борце

П. Шпадић

Дружење није омело ни лоше вријеме
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АКТУЕЛНО/ ИНТЕРВЈУ

Психијатријско одјељење поново ради на 
старој адреси, у реконструисаној згради 
Психијатрије. Особље и пацијенти мје-
сецима су користили уступљени простор 
Дома за лица са инвалидитетом у Чиркин 

Пољу, а недавно су се вратили у матични 
објекат. 
Реновирани су приземље и спрат Пси-
хијатрије, саниран је кров и урађена нова 
столарија, те термоизолација са фасадом. 

"Напокон смо дочекали повратак у нашу 
стару, сада реновирану зграду. Капацитети 
су нам 33 кревета, а тренутно је попуњено 
осам. Прегледе поново обављамо у згра-
ди Психијатрије. Грађани информације 
могу добити преко локала приједорске 
болнице или мобилног телефона који су 
раније користили, а који ће бити активан 
још мјесец дана", рекла је Снежана Дра-
гојевић, начелник Одјељења психијатрије.
Реконструкција приједорске Психијатрије 

трајала је три мјесеца. Услови за завр-
шетак радова стекли су се са побољшањем 
епидемиолошке ситуације и премјеш-
тањем ковид-пацијената из овог објекта 
у централну зграду приједорске болнице. 
Како каже Драгојевићева, сналазили су се 
са инвентаром. 
"Нешто смо добили из централне зграде, 
а имали смо и помоћ приједорских пред-
узећа, посебно 'Боснамонтаже'", рекла је 
она. Д. Совиљ

ПРИЗЕМЉЕ ЗА КОВИД-ПАЦИЈЕНТЕ, 
СПРАТ ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКО ОДЈЕЉЕЊЕ 

Одјељење психијатрије заузима горњи спрат, има једну пријем-
ну и двије специјалистичке амбуланте, док ће приземље бити на 
располагању ковид-пацијентима. "Погоршава се епидемиолошка 
ситуација. Посљедњих неколико дана, пуни се ковид-одјељење у 
централном објекту. У случају да попунимо капацитете, смјеш-
таћемо ковид-пацијенте у приземље психијатријске зграде које 
располаже 21 креветом и са исто толико кисеоничких мјеста", 
рекао је Андрија Вукотић, директор Болнице "Др Младен Стоја-
новић". 

ПОНОВО НА СТАРОЈ АДРЕСИ

ЗАВРШЕНА РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗГРАДЕ 
ПРИЈЕДОРСКЕ ПСИХИЈАТРИЈЕ

Реконстукција је обављена у оквиру Пројекта енергетске ефикас-
ности и средствима Свјетске банке у износу од 570.000 КМ. Пројек-
том енергетске ефикасности требало би да буде обухваћена и 
централна зграда приједорске болнице. Вриједност тог пројекта 
је пет милиона КМ, а радови би требало да почну крајем ове или 
на прољеће наредне године.

"У протеклих мјесец дана од про-
изводње млијека на подручју При-
једора  одустало је седам фармера. 
Сад их има 57", каже  Драган Бал-
тић из Трнопоља, који се произ-
водњом млијека бави посљедњих 
20 година. Сматра да су на то дије-
лом утицале и знатно више цијене 
репроматеријала. 
Соја је, како каже, поскупила за 
130 одсто, кукуруз за 100 одсто, 
али и регресирано гориво на које 
имају подстицај од 50 фенинга по 
литри. Иако по литри произведе-
ног млијека добија екстра цијену 
и редовну премију, Балтић сматра 
да је то због горе наведеног ипак 
недовољно.
"Имам екстра цијену, имам и пре-
мије, цијена је 60 фенинга што 
плаћа "Млијекопродукт" из Козар-
ске Дубице, а 25 фенинга имамо од 
Владе РС. И то редовно исплаћују и 
Мљекара и Влада РС, али то је не-
довољно за ово сада. Посљедице 
су то пандемије и по мени је то и 
разлог зашто су скочиле цијене ре-
проматеријала", каже Балтић.

Мјесечно на својој фарми произ-
веде између 50 и 55 хиљада лита-
ра млијека и спада у ред средњих 
произвођача. Истиче да би ваљало 
да су цијене млијека веће у откупу 

и да су то испред Удружења мље-
кара Републике Српске  тражили 
још прије пандемије короне. Соја и 
кукуруз су поскупили, јер их нема 

довољно на тржишту, па се Балтић 
плаши да би исто могло бити и са 
млијеком.
"Бојим се да не би дошли у си-
туацију, сљедеће године да нам 
млијеко поскупи за сто одсто. Не 
нама, већ у трговинама. Као што 
се догодило нама, фармерима, да 
нам поскупи соја 130 одсто", каже  
Балтић. 
Проблеме око производње млије-
ка дијеле заједно и велики и мали 
произвођачи. Они велики имају 
још додатну муку, лимит на пре-
мије, који је уведен 2019. године. 
Једна од њих је и компанија "Ари-
фагић инвестмент". На фарми тре-
нутно имају 236 музних грла и због 
лимита на премијама  због којег је, 
према тврдњи Арифагића, компа-
нија била у губитку од скоро пола 
милиона марака, ове године про-
изводњу су смањили на око два 
милиона милитара млијека. 
Губитке су покушали надокнадити и 
кроз властиту производњу жита, јер 
ни велики не могу издражи пораст 
цијена репроматеријала."Мислим 
да је то била једна несрећна мјера. 
Она је по мени зауставила развој 
млијечне индустрије РС, јер смо у 
том моменту имали значајан број 
фармера који су планирали дизати 
производњу и до два милиона ли-
тара. Сам сам имао планове да у тој 
години дигнем производњу преко 
три милиона литара, данас би вје-
роватно ова фарма производила и 
преко пет милиона литара да није 
било лимита на подстицаје", каже 
Арифагић мишљења "да ће фарме  
сигурно пропадати, ако се та мјера 
не уклони". 
Понавља да произвођачи млијека 
немају простора да компензирају  
повећање цијена репроматеријала 
уз природне непогоде које су их за-

десиле. "У овој години гдје имамо 
екстремну сушу и гдје ћемо имати 
огроман губитак због силажног 
кукуруза.  Значи, наша једина мо-
гућност је дизање производње или 
повећање броја литара млијека. 
По мени је рјешење да се уклоне 
лимити и да се добро размисли 
шта је то што још треба стимули-
сати код наших фармера како би 

произвели што више хране за наше 
потребе", каже он. Према калкула-
цијама из Удружења, произвођачи 
млијека  по литри произведеног 
млијека у минусу су за 16 фенинга. 
"Ако би их добили или кроз већу 
откупну цијену или повећање пре-
мије, били би на нули", каже Бал-
тић. 

У МЈЕСЕЦ ДАНА ЗАТВОРЕНО СЕДАМ ФАРМИ

СКОК ЦИЈЕНА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА СМАЊИО КОЛИЧИНУ МЛИЈЕКА
Борис Пашалић, министар пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде у РС раније је изјавио  да је у 
посљедње три године забиљежен раст производње 
млијека, али и пад броја газдинстава који се баве 
овом производњом. Према његовим ријечима, 
тренутно се не може говорити о повећању премија 
за млијеко, али је обезбијеђена њихова редовна 
исплата, те мљекари могу да рачунају на то.

На фарми Арифагић 236 музних грла

М. Згоњанин

Балтић:  Посљедице су то 
пандемије 

Арифагић: У плану производња од два 
милиона литара млијека
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УДРУЖЕЊЕ ЗА ОЧУВАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ, 
ПОНОСНО НА БРОЈНЕ СЕКЦИЈЕ, ОВОГ 
МЈЕСЕЦА КРЕЋЕ СА НОВОМ СЕЗОНОМ, 
КОЈА ДОНОСИ ЈОШ САДРЖАЈА ЗА 
НАШЕ СУГРАЂАНЕ. ОКО 90 ОДСТО ЧЛА-
НОВА СУ НАЈМЛАЂИ ПРИЈЕДОРЧАНИ, 
КОЈИ СЕ ОД МАЛИХ НОГУ УЧЕ ПРАВИМ 
ВРИЈЕДНОСТИМА, ОЧУВАЊУ НАШЕ 
ТРАДИЦИЈЕ И ОБИЧАЈА. "НЕ ЖУРИМО 
НИГДЈЕ. СВЕ ШТО РАДИМО, РАДИМО 
КРАТКИМ КОРАЦИМА, ЗАТО ШТО ЖЕ-
ЛИМО ДА РАДИМО НА ДУГЕ СТАЗЕ", 
ИСТАКАО ЈЕ У ИНТЕРВЈУУ ЗА "КОЗАР-
СКИ ВЈЕСНИК" ЖЕЉКО ШОРМАЗ, ДИ-
РЕКТОР УДРУЖЕЊА ЗА ОЧУВАЊЕ ТРА-
ДИЦИЈЕ ПРИЈЕДОР. 

.Који су то нови садржаји којим ће нас 
у новој сезони обрадовати Удружење за 
очување традиције?
 - Почињемо са Школом стандардних и ла-
тино-америчких плесова, уписујемо двије 
узрасне категорије, дјецу од шест година 
и одрасле који до сада нису имали при-
лике да науче на плешу, а то желе. Број је 
у једној групи ограничен, али можемо да 
имамо више група у оквиру једне узрасне 
категорије. Нови садржај је и Омладин-
ски-камерни хор, за дјецу узраста од 11 до 
18 година. У оквиру Удружења већ годину 
дана дјелује Дјечији хор "Вилењак" који 
окупља дјецу од 11 година. Указала се по-
треба да дјеца која "заврше своју каријеру" 
у Дјечијем хору желе да наставе озбиљно 
да се баве хорским пјевањем. Објавићемо 
упис, организоваћемо и аудицију. Након 
аудиције договорићемо се када ће бити 
одржаване пробе и у ком обиму. Осим тог 
хора, у истој узрасној категорији оснивамо 
и Народни оркестар. Врло је важно, да по 
први пут у нашем граду, оснујемо један та-
кав оркестар, ту смо се водили тим да дје-
ца која упишу Музичку школу да би било 
добро да заврше бар три разреда ниже 
Музичке школе, да овладају инструмен-
том који свирају. Не очекујемо да су дјеца 
у тим годинама посебни виртуози, већ да 
имају већ неко одређено знање, да имају 
жељу и вољу да раде групно. Желимо да 
развијемо посебан дух заједништва чему 
иначе и тежи наше удружење. У плану је 
оснивање Рекреативно-ветеранске групе 
играча народних игара, односно фоклора. 
Посљедњих годину дана имали смо много 
позива људи који желе тим да се баве, до 
сада то нисмо организовали, јер смо свој 
рад углавном посветили дјеци. 

.Припремате и манифестације у оквиру 
обиљежавања 15. септембра, Дана ср-
пског јединства, слободе и националне 
заставе. 
- У наредном периоду, очекује нас једна 
прелијепа манифестација,  тачније 15. 
септембра, када се у Републици Српској и 
Србији обиљежава Дан српског јединства, 
слободе и националне заставе. 
Ја сам иначе члан Удружења кореографа 
у Србији и ми смо преко тог Удружења 
поднијели иницијативу да се тај дан зове 
и Дан традиције. Тако да ћемо, поводом 
тог празника организовати двије мани-
фестације 14. и 15. септембра у нашем 
граду. Првог дана ћемо организовати 

предавање, а другог дана концерт - колаж 
програм свега оног што може чинити нашу 
традицију, а не смијемо заборавити да је 
15. септембар и Дан пробоја Солунског 
фронта. Улаз ће бити слободан, а мани-
фестације ћемо организовати у складу са 
препорученим епидемиолошким мјерама 
које тада буду на снази. Покровитељ те 
манифестације је Град Приједор. Након 
тога, имамо гостовања на одређеним ма-
нифестацијама, 12. октобра ћемо обиље-
жити крсну славу, а половином децембра 
ћемо организовати концерт, концепција је 
да то буде један годишњи концерт, а ује-
дино и Никољдански концерт посвећен 
нашим најмлађим члановима.
 .Које секције броји Удружење за очу-
вање традиције, које ће са новим, наста-
вити дјеловати и у наредном периоду? 
- Удружење је свој рад организовало у 
пет одсјека. Имали смо већ неколико 
припремних састанака, а ускоро ћемо 
одржати и Скупштину, тако да ће тих пет 
одсјека доживјети преименовање и нову 

структуру управо због ових нових садр-
жаја које уводимо, да направимо једну 
могућност да наше Удружење буде једна 
врста Културног центра у нашем граду. Да 
сви они који желе да се баве културом, 
традицијом и обичајима могу наћи мјесто 
за то. Оно са чим смо ми до сада радили, 
то је наш Традиционални васпитно-обра-
зовни центар у оквиру Одјељења за рад са 
предшколском дјецом од три до шест го-
дина. Ми смо били вриједни сво вријеме 
до сада, направили смо паузу само током 
августа, имали смо неколико дјечијих гру-
па и они ће наставити свој рад већ првог 
понедјељка у септембру. Највећи број на-
ших чланова је у Школи фолкора, до сада 
смо имали четири узрасне групе те дјеце, 
очекујемо и упис нових чланова, па ћемо 
у складу са новим члановима направити 
расподјелу и група и термина за пробе. 
Школа фолкора броји преко 100 члано-

ва. Имамо и Фолклорну групу за одрасле. 
Припремамо све оне игре које су нам 
важне да представимо традицију нашег 
града, нашег краја, а прије свега, Козаре, 
Поткозарја, Грмеча, Републике Српске, 
БиХ, и свих оних које су на нашем репер-
тоару. До сада смо успјешно радили и са 
Мушком пјевачком групом и као што сам 
рекао Дјечијим хором "Вилењак". Пјевач-
ка група има највише наступа у току годи-
не, кад год нас неко позове, ми се радо 
одазовемо. Пјевамо све жанрове и на тај 
начин у могућности смо да организујемо 
различите садржаје, али и да одговоримо 
на позиве различитих субјеката који нас 
позивају на гостовање. Почетком маја по-
чели смо радити и са Женском пјевачком 
групом имали смо два успјешна наступа, 
тако да могу рећи да је то нешто старо-
ново, вршићемо упис у све секције, па и у 
ту. Такође, и наш оркестар је исто тако био 
вриједан цијело љето, и ту организујемо 
рад у више праваца свирајући различите 
жанрове. 

.Удружење за очување традиције је 
организатор Међународног фестивала 
фолклора "Козарско коло", које је одр-
жано и ове године. Да нам кажете нешто 
више о значају овог Фестивала који и није 
само Фестивал фолклора?
 - Наше Удружење је једино у овом граду 
које је члан ЦИОФ-а, Националне секције 
ЦИОФ-а БиХ која окупља организаторе 
фестивала који се баве традиционалном 
умјетношћу, они у том смислију користе 
ријеч "фолклор", јер фолклор значи и на-
родна игра и народна пјесма, музика и 
обичаји, све оно што има везе са животом 
једног народа. У том смислу наш Фести-
вал смо назвали Међународни фестивал 
фолклора "Козарско коло", јер смо хтјели 
да изаберемо нешто што је аутентично за 
наш крај. Радом на терену и у сарадњи са 
етнологом из нашег Музеја ми смо деле-
гирали то коло рефернтну листу немате-
ријалне баштине српског народа у БиХ и 
оно је као такво и уврштено. Слиједећи 
кораке да добијемо сагласност на нивоу 
РС и БиХ, да то коло уврстимо на Свјетску 
УНЕСКО-ву листу нематеријалне културне 
баштине због тога је и важан назив нашег 
фестивала и могу рећи да је већ постао 
препознатљив у оним круговима који се 
баве очувањем традиције. Фестивал се 
одржава од 2019. године, а учествовало је 
близу 700 учесника и 18 ансамбала из шест 
земаља. Због епидемиолошке ситуације, 
2020. га нисмо одржали. Ове смо орга-
низовали Фестивал у потпуно другачијим 
околностима и сам Фестивал није само 
концерт. Фестивал су и радионице, преда-
вања, семинари, округли столови, дневни 
наступи... Наступе смо организовали и по 
мјесним заједницама, сусједним општи-
нама, у градским удружењима и органи-
зацијама, те установама. Жеља нам је да 
тај Фестивал проширимо на цијелу регију.  

Ове године смо имали Округли сто на тему 
"Улога ЦИОФ-а и значај дигитализације у 
процесу очувања традиције", то је заиста 
нешто што је први пут организовано на 
нашим просторима и имали смо одличне 
предаваче. Наредне године, након трећег 
одржавања овог Фестивала можемо ра-
чунати да ће Приједор бити на Свјетској 
листи свих оних градова, који организују 
ЦИОФ-ове фестивале. Наш циљ је да на 

тај начин промовишемо наш Приједор, да 
доводимо друге кулутре, али исто тако да 
и тим другим културама покажемо ко смо 
и шта смо. Највећа вриједност у таквом 
граду је управо рад на традиционалним и 
народним играма, а не на стилизованом 
фолклору. 

.Каква је сарадња овог Удружења са 
осталим у овом граду и шире, и са Град-
ском управом?
 - Заиста имамо одличну сарадњу са дру-
гим удружењима и институцијама, од 
Градске управе до установа културе и не-
ких других организација. Ове године наше 
Удружење није било директно у буџету 
града Приједора, али могу се захвалити 
Градској управи на челу са градоначелни-
ком, јер смо ми правовремено слали до-
писе за одређене активности које одржа-
вамо, те да су те активности препознате.  
Градска управа је препознала и значај одр-
жавања Међународног фестивала "Козар-
ско коло". Сарадња је добра и ја се надам 
да ће у будућности бити још боља, оноли-
ко колико се може, у датим околностима. 
Приједор је град који издваја одређена 
средства за културу, међутим, свјесни смо 
ми да је на првом мјесту живот, еконо-
мија, запошљавање и тако даље, али само 
онај град који издваја довољно средстава 
за културу може очекивати да му грађа-
ни буду добре личности, прави људи и у 
том правцу очекујемо да ће она средства 
која се издвајају за културу у нашем граду 
бити увећана, онолико колико то буџет, 
буде дозвољавао. У сусрет нам излазе и 
приједорски привредници и свима њима 
можемо рећи једно велико хвала што пре-
познају рад људи у културном аматериз-
му. 

M. Шодић 

Постоје новине и у оквиру наше 
издавачке дјелатности, до сада 
смо имали издавачку дјелатност 
само за штампана издања, а оно 
што вам могу рећи, ми ћемо нај-
касније до 12. октобра, поводом 
наше крсне славе Михољдана, 
организовати промоцију два ау-
дио-издања. Један је студијски 
материјал Славка Митровића - 
Цалета и Београдског омладин-
ског-народног оркестра, а други 
ЦД су снимци њихових нумера 
са концерата које су одржали 
у Приједору. То су наши прија-
тељи, са којима имамо одличну 
сарадњу, који су три пута госто-
вали у Приједору.

ЖЕЉКО ШОРМАЗ, ДИРЕКТОР УДРУЖЕЊА ЗА ОЧУВАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ ПРИЈЕДОР

РАДИМО КРАТКИМ КОРАЦИМА, 
АЛИ НА ДУГЕ СТАЗЕ

Желимо и дјеци и одрасли-
ма да пружимо прилику да 
се обогате као људи, те да 
упознају другу културу. Сви 
заинтересовани за нове сад-
ржаје могу се пријавити на 
бројеве телефона који су до-
ступни на нашој Интернет и 
Фејсбук страници.

Најмлађи чланови понос Удружења за очување традиције 
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ПРИЧЕ/ СПОРТСКЕ АКТУЕЛНОСТИ

Рoђeн je приje шeздeсeтaк гoдинa, 
нeдaлeкo oд тaдaшњeг приjeдoр-
скoг кoрзa. У тo вриjeмe и нa oвим 
прoстoримa биo je пoпулaрaн aр-
гeнтински рeвoлуциoнaр Eрнeстo 
Чe Гeвaрa. Taкo je jeднa oд при-
jeдoрских бeбa, прeзимeнa Бaдњe-
вић, дoбилa имe Eрнeст. Дjeтињст-
вa сe сjeћa пo бeзбрижнoсти и 
дружeњу сa вршњaцимa. 

"У тo дoбa ниje мoглo кao дaнaс, из-
лaсци су нaм били дo дeсeт увeчe, 
aли ми смo сe и тaкo лиjeпo дру-
жили, прoвoдили и зaбaвљaли", 
присjeћa сe Eрнeст нeкaдaшњих 
излaзaкa. 
Кao и сви првaчићи тoгa врeмeнa, 
кaдa je пoшao у први рaзрeд oснoв-
нe шкoлe, пoстao je Tитoв пиoнир. 
И дaнaс, нaкoн тoликo врeмeнa, 
сjeћa сe прирeдбe нa кojoj су му oкo 
врaтa стaвили пиoнирску мaрaму, 
a oн je сa oстaлим пиoниримa из-
гoвaрao пиoнирску зaклeтву.
"Oд тoг трeнуткa пa нaдaљe, 
пoкушaвao сaм дa нa тaдaшњoj 
пиoнирскoj зaклeтви грaдим 
цијели свoj живoт. Дубoкo ми сe 
урeзaлo у пaмћeњe тo дa ћeш бити 
дoбaр и вjeрaн друг, дa ћeш слу-
жити свojoj дoмoвини, људимa, 
пoкушaвaти бити пристojaн, кул-
турaн, нaстojaти дa будeш oнaкaв 
кaкaв би трeбao бити", oписуje Eр-
нeст пaмћeњe пиoнирских дaнa.  

 ПРИJEДOРСКИ КOРЗO 
У НOГAMA ШETAЧA

У вриjeмe њeгoвoг мoмкoвaњa, у 
Приjeдoру je "рaдиo" чувeни кoр-

зo. To je дaнaшњa глaвнa улицa и 
шeтњa oд "Пaтриje" дo мoстa нa 
Сaни. Хoдaлo сe дeснoм стрaнoм 
улицe, a нa трoтoaру сa jeднe и 
другe стрaнe стajaли су "пoсмaтрa-
чи". Шeтaчи и пoсмaтрaчи чeстo 
су сe смjeњивaли, a млaди мoм-
ци и дjeвojкe, билo дa су били у 
шeтњи или нa трoтoaру, чeстo су 
кoмуницирaли пoглeдимa и тaкo 

прoцjeњивaли кoликe су им шaнсe 
дa успoстaвe oзбиљниjу „причу“. 
Билo je ту и рaзних дoбaцивaњa, 
aли мoмци су сe трудили дa тo 
увиjeк будe духoвитo и шaрмaнтнo.
"To je пeриoд кaдa нису пoстoja-
ли тeлeфoни, ни фиксни a кaмoли 
мoбилни, aли знaлo сe тaчнo у кoje 
дoбa сe нaлaзилo, гдje су мjeстa 
сaстajaњa. To су билa и мjeстa гдje 
су сe упoзнaвaлe и стицaлe љубaви. 
Биo je тo пeриoд гдje je у вeчeрњим 
сaтимa глaвнa улицa интeнзивнo 
живjeлa нa нaчин кojи je тaдa биo 
примjeрeн", oживљaвa Eрнeст 
сjeћaњa нa приjeдoрски кoрзo.  
Имao je срeћe дa ниje билo пoтрeбe 
дa пoстaнe рeвoлуциoнaр, кao 
њeгoв имeњaк. Сa дeвeт гoдинa 
пoстao je извиђaч и тo oстao вишe 
oд пoлa виjeкa. Првo извиђaчкo 
кaмпoвaњe имao je нa Бeнкoвцу, 
кaдa je имao двaнaeст гoдинa. Te 
1972. гoдинe пoчeлe су припрeмe 
зa Сaвeзну oмлaдинску рaдну aк-
циjу нa Бeнкoвцу. Кaжe дa je тaдa 
дeфинитивнo схвaтиo, a и oдлучиo, 
дa je извиђaчки пут и нaчин живoтa 
диo њeгa и њeгoвoг живoтa. Нa 
прву смoтру Сaвeзa извиђaчa БиХ 
у Бaнoвићe oтишao je нeкoликo 

гoдинa кaсниje, a 1976. гoдинe, 
кaдa je имao 16 гoдинa, нa Бoрaч-
кoм jeзeру зaвршиo je шкoлу зa 
нaчeлникe oдрeдa. Диo Eрнeстoвoг 
живoтa су и нeкaдaшњe oмлaдин-
скe рaднe aкциje. 
"Сa oмлaдинским рaдним aк-
циjaмa вeћ сe сусрeћeм тих нeких 
сeдaмдeсeтих гoдинa, кaдa крeћe 
припрeмa и изгрaдњa нaсeљa зa 

Сaвeзну oмлaдинску рaдну aк-
циjу нa Бeнкoвцу. Oд тaдa je и тo 
пoстaлo диo мeнe и билo ми je 
дрaгo дa мoгу дaти свoj дoпринoс 
урeђeњу свoгa грaдa и ширe зajeд-
ницe", кaжe Eрнeст.

 JУРИШНA MЛAДOСT 
ГРAДИЛA ДРЖAВУ

Кaкo je биo aктивaн у тaдaшњeм 
Сaвeзу сoциjaлистичкe oмлaдинe 
и пун идeja, Eрнeстa су примили 
у Кoмисиjу зa дoбрoвoљни oмлa-
дински рaд. Приjeдoр je тaдa имao 

двиje бригaдe кoje су ишлe нa 
сaвeзнe oмлaдинскe рaднe aкциje, 
"Љубиjски рудaр" и "Кoзaру". Зa 
oдлaзaк нa aкциjaњe билo je пунo 
приjaвљeних. 
"Припрeмe су трajaлe нeкoликo 
мjeсeци. Приjaвa oмлaдинaцa, 
пa избoр кo ћe oтићи. Бригaдa je 
брojaлa oкo пeдeсeтaк бригaдирa, 
a знaлo сe приjaвити пo пeтстo, 
хиљaду oних кojи жeлe дa oду. To je  

пeриoд у кojeм су сe млaди људи 
знaчajнo aнгaжoвaли у oчувaњу 
свoje срeдинe, пo мjeсним зajeд-
ницaмa, улицaмa, шкoлaмa, рaд-
ним oргaнизaциjaмa пa дo сaвeз-
них рaдних aкциja, нa кojимa су сe 
грaдили и рaдили oзбиљни прojeк-
ти", нaглaшaвa Eрнeст. 
У тo вриjeмe Приjeдoрчaни, a мeђу 
њимa и Eрнeст, учeствoвaли су нa 
брojним сaвeзним омлaдинским 
рaдним aкциjaмa ширoм Jугoслa-
виje. Грaдили су и чувeну пругу Бр-
чкo-Бaнoвићи. Билo je тo вриjeмe 
зajeдничкe изгрaдњe и држaвe и 

влaститoг живoтa. 
"To je биo jeдaн пoсeбaн eлaн, 
мoтив, oдлaзaк тaмo. Идeтe и 
мjeсeц дaнa, штo сe кaжe, џaбa 
рaдитe. Дaнaс je тo нeпojмљивo. 
И млaдим људима и oвим мaлo 
стaриjим, нeпojмљивo je дa билo 
штa рaдe, a дa je тo бeсплaтнo", 
истичe Eрнeст.  
Бригaдири су имaли oбeзбиjeђe-
ну исхрaну, смjeштaj, рaднe 

унифoрмe и свe другo штo je билo 
нeoпхoднo зa рaд. Рaднe aкциje 
су трajaлe пo мjeсeц дaнa, a бeз 
знaчajниjeг учeшћa грaђeвин-
ских мaшинa, уз пjeсму и дoтaд 
нeвиђeни eлaн, млaди су гoлим 
рукaмa прaвили пругe, мoстoвe, 
нaсипe и joш мнoгo тoгa. У тoку 
дaнa, бригaдe су сe тaкмичилe кo 
ћe имaти бoљи учинaк, a увeчe су 
припрeмaлe културнo-зaбaвни 
прoгрaм. Рeзултaти рaдa свaкoд-
нeвнo су били видљиви нa зидним 
нoвинaмa. Зaвршaвaни су рaзни 
курсeви, пoлaгaни вoзaчки испити. 
Mнoги сe дaнaс и са рaдoшћу и ту-
гoм сjeћajу тих врeмeнa. 
Рaд сa извиђaчимa Eрнeсту je oдрe-
диo живoтни пoзив и eгзистeнциjу. 
Из хoбиja, пoтрeбe зa извиђaчким 
aмблeмимa, диплoмaмa, зaхвaл-
ницaмa, пoхвaлaмa, приje мнoгo 
гoдинa сусрeo сe сa првим рa-
чунaрoм, a пoслиje рaзвиo и лични 
бизнис кojи трaje 21 гoдину. 
"Нисaм нaпрaвиo нeку мeгa штaм-
пaриjу, aли то је пристojнo прeд-
узeћe кoje трeнутнo имa шест 
зaпoслeних, пристojнe прихoдe", 
кaжe Eрнeст. Oсaмдeсeтих гo-
динa прoшлoг виjeкa, сa двojи-
цoм кoлeгa Eрнeст oснивa Рaдну 
oргaнизaциjу "Интeгрaл", кoja сe 
бaвилa ситo штaмпoм. Taдa су 
у Бугojну, гдje je билa фaбрикa 
писaћих мaшинa "Oливeти", купи-
ли рaчунaр зa грaфичку припрему, 
кojи je, кaжe Eрнeст, у сaдaшњoj 
вриjeднoсти кoштao oкo 30 хиљaдa 
мaрaкa. Приje тoгa припрeмa сe 
рaдилa ручнo, oднoснo писaћим 
мaшинaмa, шaпирoгрaфимa, 
мaтрицaмa... Пoрeд рaчунaрa, ку-
пили су и лaсeрски принтeр, кojи je 
у тo вриjeмe "биo прaвo чудo". Oд 
тaдa пa дo дaнaс, Eрнeст je зa рa-
чунaрoм и oд тoгa живи у влaститoj 
фирми "Принт", кoja сe бaви ситo 
штaмпoм. 

                З. Сoвиљ

Eрнeст Бaдњeвић

И ДAНAС ЖИВИ ПИOНИРСКOM ЗAКЛETВOM

НИСУ ЗНAЛИ ПOКРEНУTИ ПРВИ РAЧУНAР 

Кaдa су купили први кoмпjутeр, ни Eрнeст ни кoлeгe 
нису знaли нa њeму рaдити. Дoшao je инжeњeр из 
Бугojнa, гдje су гa купили, и oдржao им вишeсaтну 
oбуку.
"Дoк je oн биo ту, ми смo тo нeштo и знaли. Чoвjeк 
je oтишao, ми смo oстaли дo пoнoћи рaдeћи нa рa-
чунaру, прeсрeћни штo смo дoбили прaву ствaр, 
кoja ћe нaм уштeдjeти вриjeмe и пoвeћaти квaлитeт 
изрaдe. Угaсили смo рaчунaр, уjутрo кaдa смo дoш-
ли нa пoсao, jeдвa смo ми тo укључили, aли никaкo 
пoкрeнути. Moрaли смo звaти чoвjeкa у Бугojну дa 
нaм oбjaсни штa дa рaдимo", присjeћa сe Eрнeст 
рaчунaрских пoчeтaкa. Нaкoн тoликo гoдинa зa рa-
чунaрoм, дaнaс je тo мнoгo другaчиje. Нa oвoj чу-
дeснoj мaшини мoжe дa урaди штo гoд пoжeлитe.  

EРНEСТ БAДЊEВИЋ ИМA ВЛAСТИТУ ШТAМПAРИJУ, ЗA КOМПJУТEРОМ JE ДEЦEНИJAМA, AЛИ 
СУГРAЂAНИ ГA НAJВИШE ПAМТE ПO ТOМE ШТO JE ВEЋ ПEДEСEТ ГOДИНA НEУМOРНИ ИЗВИЂAЧ. 
ПAМТИ ПИOНИРСКУ ЗAКЛEТВУ И КAЖE ДA СE ЦИJEЛИ ЖИВOТ ТРУДИ ДA ЖИВИ ПO ТИМ ПРИН-
ЦИПИМA И ВРИJEДНOСТИМA - ДA ЋEШ БИТИ ДOБAР И ВJEРAН ДРУГ, СЛУЖИТИ СВOJOJ ДOМOВИ-
НИ... ДOМOВИНЕ У КOJOJ JE ДAO ТУ ЗAКЛEТВУ ВИШE НEМA. УМИРAЊE JУГOСЛAВИJE НИКAД НИJE 
ПРEЖAЛИO И КAЖE ДA МУ НИJE JAСНO ЗAШТO СМO УНИШТИЛИ СВE OНO ШТO JE БИЛO ДOБРO 
И НAСТAВИЛИ ДA ЖИВИМO НA БEЗБРOJ НEЧИJИХ ЛAЖНИХ OБEЋAЊA. НOСТAЛГИЧНO КAЖE ДA 
МУ JE БИВШA JУГOСЛAВИJA ИПAК НA НEКИ НAЧИН OСТAЛA ДOМOВИНA, JEР OД TРИГЛAВA ДO 
ЂEВЂEЛИJE ИМA ПУНO ПOЗНAНИКA ИЗВИЂAЧA, СA КOJИМA СE ЧEСТO СРEТНE. НEДAВНO СУ 
EВOЦИРAЛИ УСПOМEНE НA OХРИДСКOМ JEЗEРУ.

Извиђaчи су хoби, aли и пoлa Eрнeстoвoг живoтa

Кao oмлaдинaц нoсиo je штaфeту зa Tитa
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Члан Аеро-клуба "Ју-
рика Бовец" Јуре Кав-
шек побједник је 16. по 
реду приједорског "Бла-
ник купа" у појединачном 
пласману отворене конку-
ренције, док је Љубиша Ара-
манда, члан Аеро-клуба "При-
једор" побједник у конкуренцији 
Републике Српске, а Ибрахим 
Топић члан Аеро- клуба "Бихаћ" 
у конкуренцији БиХ. У екипној 
конкуренцији на отвореном 
првенству најбоља је била ком-
бинована екипа Црне Горе и Сло-
веније, на првенству Републике 
Српске  Аеро-клуб "Приједор", а 
БиХ Аеро-клуб "Бихаћ".
На овогодишњем такмичењу 
учествовало је 40 пило-
та, чланова 12 екипа из 
аеро-клубова региона. 
Овогодишњи побјед-
ник Јуре Кавшек на 
такмичење  једри-
личара у Приједор 
долази годинама.
"Ја нисам први пут овдје, мислим 
да сам већ осам година већ био 
у Приједору. Битно је дружење. 
Морам подсјетити да овај једри-
личарски потенцијал, долази код 
мене у Алпе да научи и код нас 
нешто, јер систем летења у Ал-
пама је много другачији од овог 
овдје",  рекао је Кавшек. 
Задовољан резултатом, али и ор-
ганизацијом купа био је и Ненад 
Давидовић  из АК "Куманово".
"Организација је била феноме-
нална, било је доста потешкоћа, 
али то смо успјели да преброди-
мо, тако да смо презадовољни 

овогодишњим такмичењем", ре-
као је Давидовић.
Упркос лошим временским усло-
вима и киши која је падала ције-

ли дан  безбједност такмичара 
била је максимална, истакли 

су  организатори Купа.
"Вријеме је било, што 

кажу, врло критично. 
На срећу, имали смо 

један слободан мо-
менат од неких 

два до три сата 
и искористи-

ли смо га да 
ово так-

мичење 
приве-

д е м о 
крају. Хвала и не-

бесима што су нам 
омогућила да ово 
приведемо крају. Нај-

бољи су побиједили, али ја сам 
рекао да смо сви побједили, да 
смо сви јунаци", поручио је Љу-
биша Араманда, директор "Бла-
ник купа". 
Свечаности уручивања награда 
присуствовала је и министар тр-
говине и туризма Републике Ср-
пске, Сузана Гашић која је иста-
кла да је задовољство видјети 
људе, који с пуно воље и жеље, 
желе да  одрже овај спорт. "Бла-
ник куп" је, по њеним ријечима, 
значајан догађај за Приједор. 

Градоначелник 
Приједора, Дали-
бор Павловић затво-
рио је 16. "Бланик куп" 
и поручио да је Приједор  

постао препознатљив по једри-
личарству. 
"Град Приједор је подржао и овај 
Куп као и све оно што раде наши 
спортисти, све манифестације 
које се обиљежавају у току једне 
календарске године. Надам се 
да ће ово остати дуга традиција 

и да ће град и даље учествовати 
у свему овоме. Желим да се за-
хвалим свим учесницима овог 
Купа, јер је град Приједор постао 
препознатљив по "Бланик купу", 

по једриличарству, а чули смо да 
постоји и Школа за младе пилоте 
и једриличаре, што нам је посеб-
но драго, јер ће традиција једри-
личарства опстати у Приједору",  
поручио је Павловић.
Организатор 16. "Бланик купа" 
и ове године био је Аеро-клуб 

"Приједор", а покровитељи Ми-
нистарство породице, омладине 
и спорта РС и град Приједор.

           П. Шпадић 

Завршен 16. "Бланик куп"

ПРОМОЦИЈА ЈЕДРИЛИЧАРСТВА НА ГРАДСКОМ ТРГУ

У сусрет "Бланик купу", на градском тргу уприличена je промоција једрили-
чарства. Поред једрилице, грађани су могли да разгледају пратећу опрему, те 

освојене пехаре и медаље приједорских једриличара. Овом несвакидашњом 
презентацијом ваздухопловног спорта највише су били одушевљени најм-

лађи Приједорчани. Једриличарство у Приједору, по ријечима Љубише 
Араманде директора "Бланик купа" и наставника једриличарства, има 

дугу традицију. Тренутно, Школу једриличарства у организацији Ае-
ро-клуба "Приједор", како каже, похађа седам младих пилота је-

дриличара, од којих четворица већ самостално лете. 

Успјешна приједорска екипа

НАЈВИШЕ НАГРАДА 
АЕРО-КЛУБУ 
"ПРИЈЕДОР"
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У основним и средњим школама у Ре-
публици Српској 1. септембра је поче-
ла нова школска година. На подручју 
Приједора наставу у новој школској 
години похађа 5.300 основаца и  2.279 
средњошколаца.
Наставни процес по-
чео је по унапријед 
утврђеном плану и 
уз поштовање свих 
епидемиолошких 
мјера, тврди Здрав-
ко Будимир, пред-
сједник Актива ди-
ректора основних 
школа. "Настава је 
почела без пробле-
ма. На вријеме су 
извршене  све припреме, а  проводе 
се и све епидемиолошке мјере, које је 
прописао Институт за јавно здравство 
РС, као и наше ресорно министарство",  
рекао је Будимир.  
У прве разреде средњих школа у При-
једору се ове године уписана су 594 
ученика, од чега 54 у Гимназију "Свети 
Сава", чиме је број одјељења у овој шко-
ли мањи од планираног. "У Гимназији 
ове године имамо мање ученика, а са-
мим тим, мање је и одјељења. Смањује 

се и наставничка норма, тако да Гимна-
зија, нажалост, посљедњих четири-пет 
година биљежи пад броја одјељења и 
број часова. Пред нама је тежак пери-
од", рекао је Вељко Јањетовић, дирек-

тор Гимназије. 
Моња Касало-
вић, в.д. начел-
ника Одјељења 
за друштвене дје-
латности рекла је 
да су све школе 
испуниле услове 
за одвијање на-
ставе, једино што 
је споран смјештај 
за ученике  Гимна-
зије.

"Познато је да смо имали проблема 
због земљотреса и санације другог 
спрата школе. У току је јавна набавка 
за извођење радова. Од 13 одјељења 
који наставу похађају у Гимназији, 
пет одјељења на настави ће бити у 
Средњошколском центру Приједор и у 
Пољопривредној школи, док ће прео-
сталих осам наставу похађати у Гимна-
зији", рекла је Касаловићева.  

ОТВОРЕНО ИГРАЛИШТЕ У ДВОРИШТУ 
ОШ "ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ"

У дворишту Основне школе "Де-
санка Максимовић" отворено је 
ново игралиште, које је поставље-
но у оквиру акције градоначелни-
ка Приједора и приједорских при-
вредника под називом "За срећно 
дјетињство". Игралиште за ђаке ове 
приједорске школе обезбиједила је 
Фабрика кекса "Мира".
"Одазвали смо се овој акцији и од-
лучили да донирамо једно играли-
ште на локацији коју је предложио 
Град. Показали смо да смо, као и 
увијек, друштвено одговорно пред-
узеће", рекла је директор "Мире", 

Марина Ступар. 
За уређење терена и постављање 
игралишта побринуло се приједор-
ско предузеће "Комуналнe услуге". 
Директор Далибор Грабеж најавио 
је да неће на томе стати, већ да ће 
и они донирати једно игралиште за 
најмлађе суграђане. Отварању иг-
ралишта присуствовао је замјеник 
градоначелника Приједора Жарко 
Ковачевић који је подсјетио да је 
ово четврто од укупно десетак но-
вих игралишта која ће бити отворе-
на у акцији "За срећно дјетињство".

О безбједном учешћу дјеце у саобраћају, 
поред родитеља и наставника, брину и при-
падници полиције. Ријеч је о акцији "Зашти-
тимо дјецу у саобраћају", коју Министарство 
унутрашњих послова РС традиционално ор-
ганизује пред почетак школске године. 
Првачиће су у школу допратили родитељи 
који су се, како кажу, побринули да своју 
дјецу науче основним саобраћајним пропи-
сима и опрезном преласку улице. Полиција 
ће дјеловати репресивно уколико примије-
те пребрзу вожњу, непрописно паркирање 

и заустављање у зонама школа. Такође ће, 
уколико се посумња у техничку исправност, 
упућивати на ванредни преглед аутобусе 
који врше организовани превоз дјеце.
"Апеловао бих на све возаче да поштују сао-
браћајна правила и прописе. Прије свега да 
у зонама школа возе са појачаним опрезом 
и посвете пажњу најмлађим учесницима у 
саобраћају", рекао је Марио Милашин, на-
челник Сектора полиције ПУ Приједор.

ПОЈАЧАНО ПРИСУСТВО ПОЛИЦИЈЕ
 У ЗОНАМА ШКОЛА

У ПРИЈЕДОРУ 7.579 УЧЕНИКА 
СЈЕЛО У ШКОЛСКЕ КЛУПЕ

Д. Совиљ

Почела нова школска година

У Основне школе на под-
ручју Приједора у прве 
разреде уписана су 493 
ученика, што је у односу 
на прошлу годину мање 
за 41-ог ђака. Уприличе-
на им је добродошлица 
у свим школама, између 
осталог и Основној школи 
"Десанка Максимовић'' 
у Приједору и подручној 
"Доситеј Обрадовић'' у 
Расавцима.
У складу с постојећим 
епидемиолошким мјера 
простор свих школа при-
је почетка наставе је де-

зинфикован. Родитељи и 
дјеца су упознати и с мје-
рама заштите. Све у циљу 
безбједног одвијања на-
ставе. Ништа није изос-
тављено ни у подручним 
школама. Ђацима прва-
цима добродошлицу у 
школске клупе пожељела 
је Моња Касаловић, в.д 
начелника Одјељена за 
друштвене дјелатности. 
Донијела им је и пригод-
не поклоне.
"Испред града Приједо-
ра и у име градоначел-
ника желим да пожелим 

срећан почетак школске 
године свим нашим ђаци-
ма првацима, као и оста-
лим ученицима у основ-
ним и средњим школама. 
Осим поклона, ђацима 
првацима град Приједор 
ће такође да обезбиједи 
и комплете уџбеника за 
ученике ромске попула-
ције, којих има 56 ове го-
дине и то за разреде од 
петог до деветог разреда. 
Обезбједићемо и школ-
ски прибор за ученике", 
истакла је Касаловићева. 

ОРГАНИЗОВАНЕ ДОБРОДОШЛИЦЕ 
ЗА ЂАКЕ ПРВАКЕ

В. Нишевић

Поклони за првачиће 
у ОШ "Десанка 
Максимовић"

Ове године, за разлику 
од прошле, наставни час 
трајаће 45 минута, јер епи-
демиолошке мјере то тре-
нутно дозвољавају, што ће 
олакшати одвијање наста-
ве, тврде у свим основним 
и средњим школама.

Добродошлица за ђаке прваке и у ОШ "Доситеј 
Обрадовић'' у Расавцима 

Д. Совиљ

П. Шпадић

Четврто игралиште у оквиру акције "За срећно дјетињство"
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У Галерији "Сретен Стојановић" у 
Приједору отворена је изложба  
бањалучког академског сликара 
Бранка Јунгића под називом "Ви-
брантност у простору поља".
Према ријечима аутора изложбе, 
ријеч је о серији акварела наста-
лих у претходне двије године. 
"Част ми је да излажем у Прије-
дору, јер је то град умјетника, а 
посебно ликовних. Када је у пи-
тању ова изложба, морам да ка-
жем да ја у суштини  користим 
друге примарне технике акрила, 
уља... Користим и акварел, али 
генерално, ово је један излет од 
уљаног сликарства великих фор-
мата на папиру и платну, тако да 
би се добила нека нова ликовна 
вриједност, али генерално, све је 
повезано са претходним мојим 
радом", рекао је Јунгић.

Синиша Видаковић, истори-
чар умјетности рекао је да је 
задовољство представити по 
ко зна који пут стваралаштво 
Бранка Јунгића.
"Ово је један излет у његовом 
сликарском раду, с обзиром 
да више ради уље и акрил на 
платну, него акварел. Може-
мо слободно најавити да је 
ова изложба уједно и најава 
његове мини ретроспекти-
ве, која је већ припремљена 
и која ће садржавати у себи 
преглед његових радова у 
посљедњих 17 година", наја-
вио је Видаковић.
Изложба Бранка Јунгића у 
приједорској Галерији  биће 
отворена мјесец дана. 

П. Шпадић

НЕ РАЗУМИЈЕМ СЕ У МЕДИЦИНУ, ПА РАДИЈЕ СЛУШАМ СТРУКУ

Ненад Милосављевић, по-
знатији као Неша Галија,  
каже да, када је ријеч о пан-
демији и вакцинацији против 
вируса корона, слуша ријеч 
струке, поготово што у поро-
дици има будућег љекара.
"Имамо у породици дјевојку 
која је 6. година медицине и 
биће доктор. Кад она крене 
да ми прича о тим ствари-
ма из неког свог дјевојачког 
угла, видите ту снагу и искре-
ност будућих великих људи. 
Страшно сам поносан кад 
пред собом имам такве људе 

који о важним темама умију 
да заузму веома озбиљан 
став. Поставља се питање, 
како онда да не послушаш 
струку", коментарише Галија. 
Први пут се догодило у но-
вијој цивилизацији да цијели 
свијет стане пред једним ви-
русом. Новим околностима 
морали су се прилагодити 
сви, па тако и музичари.
"Доста смо мировали, што је 
супротно ономе на што смо 
навикли. Рад по цијели дан, 
непрекидно размишљање о 
новим ситуацијама и изазо-

вима који су пред нама, то је 
ритам музичара. Међутим, 
пандемија је зауставила тај 
темпо на неко вријеме. По-
кушали смо да се снађемо у 
тој ситуацији. Ја сам, на при-
мјер, учио. Учио сам нешто 
што ме одавно занимало и 
што сам стално одлагао због 
мањка времена", прича Га-

лија који се посветио изуча-
вању филмске монтаже.
"Увијек ме занимала филмс-
ка монтажа. Није ме мрзило 
да мјесецима скидам с ин-
тернета потребне податке и 
полако учим о том програ-
му. У протеклих годину дана, 
врло озбиљно сам радио и на 
писању нове музике, трудећи 
се да направим помак у од-
носу на претходне периоде, 
колико је то уопште могуће. 

То је као да хоћете да побјег-
нете од самог себе, а побјећи 
од себе није лака ствар. У 
умјетности је пожељно бити 
нов и непоновљив, а то је и 
најтеже. По томе се мјери да 
ли је неки умјетник велики 
или не", истиче Неша Галија. 
Додаје да радо свира нове 
пјесме, али да је увријежено 
правило међу музичарима 
да тек када се нове пјесме 
изборе за свој статус, онда их 
треба изводити пред публи-
ком. 
"У Приједору сам извео и 
двије нове ствари, а то је 
јако добар албум који ће за-
живјети тек за неких десетак 
година. Концептуално је по-

стављен као прича о врхун-
ским умјетницима, пјесници-
ма и књижевницима попут 
Милорада Митровића, Ма-
тије Бећковића и Пере Зупца. 
Такви великани су дали печат 
једном времену. Сви смо ми 
учили на њиховој естетици и 
велика је ствар кад се дохва-
тите такве поезије и таквих 
громада", закључује Неша 
Галија.

Д. Совиљ

Неша Галија о пандемији, вакцинацији и музици

Неша Галија: 
Вакцинација је 
паметна ствар

"СМАТРАМ ДА ЈЕ ВАКЦИНАЦИЈА ПРОТИВ ВИРУСА 
КОРОНА ВЕОМА ПАМЕТНА СТВАР. УВИЈЕК САМ СЕ 
ЧУДИО ЉУДИМА КОЈИ ПОКУШАВАЈУ ДА ДОНЕСУ 
СУД НА ОСНОВУ НЕЧЕГА ШТО НЕ ЗНАЈУ ДОВОЉНО. 
ЈА СЕ НЕ РАЗУМИЈЕМ У МЕДИЦИНУ И ОСЈЕЋАО 
БИХ СЕ СТРАШНО ГЛУПО КАДА БИХ ДОНОСИО 
СУД О ТЕМИ О КОЈОЈ НЕ ЗНАМ НИШТА. АКО ВЕЋ 
НЕ ЗНАШ НИШТА, ОНДА СЛУШАЈ СТРУКУ", ОВАКО 
ЈЕ ГОВОРИО ПОЗНАТИ МУЗИЧАР НЕША ГАЛИЈА 
ПРИЛИКОМ НЕДАВНОГ ГОСТОВАЊА У ПРИЈЕДОРУ. 

Увијек се радо враћа приједорској публици

У ПРИЈЕДОРУ УВИЈЕК ДОБРИ КОНЦЕРТИ 

Како каже, присилно мировање није му сувише тешко 
пало. Није се досађивао. Ипак, једва је чекао поновне 
наступе, а велико задовољство му је причинио концерт 
који је у јулу одржао пред приједорском Галеријом, 
у оквиру Фестивала цртежа и музике. "Концерти у 
Приједору увијек су били добри. Углавном су били 
тематски другачији од осталих, јер је ситуација то 
наметала. Наша група је довољно вјешта да се томе може 
прилагодити. Из тог прилагођавања увијек проистекне  
неки неочекивани нови квалитет, који ми памтимо и то 
је у суштини стваралаштво. У Приједору су се дешавали 
стваралачки концерти који су мијењали нашу бит, на 
што сам веома поносан", рекао је Галија.  

У приједорској Галерији нова изложба АКВАРЕЛИ БРАНКА ЈУНГИЋА
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Шаховски клуб 
"Рудар" Приједор 
први пут је организо-
вао Госпојински тур-
нир у брзопотезном 
шаху. Турниру су се 
одазвали како старији 
чланови, тако и мла-
ди шахисти, који овај 
клуб настоје окупити 
у што већем броју.
Епидемиолошке мје-
ре и недостатак нов-
ца, прошле па и ове 
године, смањило је 
редовне активно-
сти  Шаховског клуба 
"Рудар" Приједор. 
Раде Јаворић,  пред-
сједник овог клуба, 
каже да се ипак по-
нешто се успије ор-

ганизовати, попут Го-
спојинског турнира у 
брзопотезном шаху. 
"Посебно нас радује 
што смо окупили вр-
лики број омладине, 
настојаћемо чешће да 
организујемо овакве 
турнире", рекао је он. 
Шах је заинтересовао 
и младе, како основ-
це, средњошколце 
тако и студенте.  
"Члан сам Шаховског 
клуба "Рудар" Прије-
дор већ пет година. 
Играм за прву лигу 
РС и на Купу. Ми смо 
већ устаљена екипа и 
драго ми је што Ша-
ховски клуб из Прије-
дора одржава ту тра-
дицију и што је један 
од ријетких женских 
клубова, који година-
ма успијева да окупи 
екипу са којом иде 
на бројна такмичења 
са којих се враћамо 
углавном са  златним 
медаљама", рекла је  

Сара Јаћимовић, узда-
ница Шаховског клуба 
"Рудар".
У овом клубу, како 
истичу много пажње 
посвећују младом 
нараштају, а посебно 

дјевојкама, како би у 
што већој мјери зажи-
вио женски шах, који 
је нажалост, на репу-
бличком нивоу врло 
мало заступљен.
Средњошколка Маја 
Зекановић, члан је 
ШК "Рудар" Приједор 
пуних пет година."Већ 
неколико година иг-
рам шах, то ми пома-
же да будем добра 
ученица, да се боље 
организујем, тако 

бих препоручила сви-
ма да играју шах, јер 
ипак то значи доста за 
дјецу и помаже им у 
њиховом одрастању", 
каже Зекановићева.
Ученик генерације, 
будући гимназијалац 
и ђак Музичке школе, 
те портретиста Маја 
Коврлија гаји љубав 
и према шаху. Члан је 
ШК "Рудар" Приједор 
такође пет година.
"Са клубом идем на 
такмичења, па тако и 
имамо добре резул-
тате. Битан је труд ми 
смо радили доста са 
тренером и са другом 
дјецом, резултати су 

нам одлични", рекла 
је Коврлија. 
У овом Шаховском 
клубу истичу да су 
прошле године ос-
тварили оно што су 
планирали. Поносни 
су на то што је женс-
ка екипа била прва у 
Првој лиги и Купу. И 
ове године на Репу-
бличком такмичењу 
у Фочи освојили су 
прво мјесто. 

П. Шпадић

ПОНОСНИ НА МЛАДЕ 
ШАХИСТКИЊЕ

Шаховски клуб "Рудар" Приједор-одржан 
Госпојински турнир

Шаховски клуб "Рудар Приједор" 
тренутно броји 93 активна члана. 
Проблем су им и даље просто-
рије, јер немају властите, па се 
тако свако неколико пресеља-
вају. Тренутно им је Удружење 
пензионера уступило простор, 
али то како каже Јаворић, није 
адекватно и коначно рјешење.  

Маја Коврлија (лијево) члан Шаховског клуба пет година 

Сара и Маја одмјеравају снаге

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16, 36/19 i 61/21) и члана 3. Правилника о критеријумима, начину и поступку расподјеле 
средстава за пројекте младих („Службени гласник Града Приједора“, број: 5/18),  градоначелник 

Приједорa,  р а с п и с у ј е     п о н о в н и 

ЈАВНИ КОНКУРС
за избор најповољнијих пројеката у области побољшања положаја

младих Града Приједора

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

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

2.Апликант може аплицирати само са једним пројектом. Пријава треба да садржи сљедеће:

 а) За омладинске организације:

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

 б) За неформалне групе:

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

3.Образац за писање приједлога пројекта доступан је на званичној страници Града Приједора (www.
prijedorgrad.org) и може се преузети у Одјељењу за друштвене дјелатности (канцеларија бр. 67).

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

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

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

Број: 02-40-5868/21
Датум: 1. 9.2021. године

ГРАДОНАЧЕЛНИK
Далибор Павловић

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е
          
Обавјештава се јавност да је завршен јавни увид на Нацрт Урбанистичког плана Козарац и 
контакт подручје 2019-2039. година.

У складу са чл. 48. став (5.) Закона о уређењу простора и грађењу ("Сл. гласник РС" бр. 43/13, 
106/15, 3/16 и 84/19) по затварању јавног увида и разматрању примједби, приједлога, сугестија 
и мишљења који су достављени током јавног увида и заузимања ставова Носиоца израде по 
истим, организује се Jавна расправа на којој могу присуствовати сва заинтересована лица.  

          Јавна расправа биће одржана 8.9.2021. године у 12.30 часова у сали за састанке ЈП "Завод 
за изградњу града" Приједор  (Ул. Милоша Обреновића 18 Ц, приземље).

          На Јавну расправу обавезно се позивају представници Носиоца припреме, Носилац 
израде и овлашћени стручни представници органа и правних лица који газдују комуналном и 
енергетском инфраструктуром или је у њиховом дјелокругу рада област повезана са природом 
Плана, те чланови Савјета Плана. 

Моле се и сва остала заинтересована лица да узму учешћа у овој расправи и тиме допринесу 
добијању што квалитетнијег планског рјешења за предметно подручје.  

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ
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На основу члана 2. Правилника за реализацију пројекта "Економско оснаживање социјално и материјално угрожених особа и младих особа кроз 
пластеничку производњу поврћа у пластеницима" на подручју Града Приједора ("Службени гласник Града Приједор", број:  15/21) Градоначелник, расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ
за подношење захтјева  за суфинансирање пластеника од 100 м2  са системом за наводњавање 

и садним/сјеменским материјалом
Предмет Јавног позива

Члан 1.

 Предмет Јавног позива је суфинансирање пластеника од 100 м2 са системом 
за наводњавање и садним/сјеменским материјалом за физичка лица која се баве 
пољопривредном производњом на подручју града Приједора.

Члан 2.

Споразумом о сарадњи, број: 02-330-42/21 од 8.4.2021.године, потписаним између 
Града Приједора и НВО "Muslim Aid Asсociation" Сарајево, предвиђена је сарадња у 
реализацији суфинансирања набавке 20 пакета које чине: пластеник површине од 100 
м2 са системом за наводњавање и садним/сјеменским материјалом.
Финансијско учешће дефинисано Споразумом обављаће се на сљедећи начин: 
 •Град Приједор – 40% од вриједности старт - уп пакета (укупно 23.008,00КМ),
 •НВО "Muslim Aid Asсociation" Сарајево (у даљем тексту: донатор) – 40% од 
вриједности старт-уп пакета (укупно 23.008,00 КМ) и
 •Учешће корисника – 20% од вриједности старт-уп пакета (укупно 11.504,00 
КМ) или 575,20 КМ по једном физичком лицу.

Услови за остваривање права
Члан 3.

Право на суфинансирање пластеника имајуфизичка лица која се баве 
пољопривредном производњом, која испуне следеће услове:
 1.Да живе и обављају пољопривредну производњу у руралном подручју 
града Приједора,
 2.Да су незапослена лица,
 3.Да су посједници или закупци пољопривредног земљишта, погодног за 
пластеничку производњу,
 4.Да парцела намијењена за постављање пластеника није удаљена више од 
500 м од породичне куће подносиоца захтјева,
 5.Да суфинансирају 20% вриједности пластеника са партећом опремом,
 6.Да обавезно присуствују едукацији из области пластеничке производње,
 7.Да не отуђе пластеник у периоду од пет година и да исти намјенски 
користе,
 8.Да подносиоци захтјева и чланови њихових домаћинства нису остварили 
у последњих 5 година право на донацију, додјелу или суфинансирање набавке 
пластеника од стране Града Приједора и
 9.Да не посједују пластеник, односно да не посједују пластеник површине 
веће од 100  м².
Право на суфинансирање пластеника може остварити само један члан у оквиру једног 
домаћинства.

Потребна документација
Члан 4.

Захтјев за остваривање права на суфинансирање пластеника подносе физичка лица 
која се баве пољопривредном производњом. Захтјев се таксира са 10,00 КМ градске 
административне таксе, у складу са чланом 8. Одлуке о градским административним 
таксама („Службени гласник Града Приједора“, број 8/21) тарифни број 2.
Уз захтјев је потребно приложити следећу документацију:
 •Доказ о незапослености за подносиоца захтјева (Завод за запошљавање 
Републике Српске, Пореска управа Републике Српске, Фонд ПИО Републике Српске);
 •ЦИПС пријава пребивалишта  из текуће године за подносиоца захтјева;
 •Овјерена кућна листа;
 •За пунољетне чланове домаћинства доказ о незапослености, односно 
потврду о редовном школовању;  
 •Докази о висини примања за запослене чланове домаћинства (задња 
платна листа или одрезак од пензије);
 •Доказ о посједу или закупу над парцелом пољопривредног земљишта 
(уговор закључен са чланом домаћинства из кућне листе), на којој подносилац 
захтјева намјерава смјестити пластеник и обављати пластеничку производњу;
 •Изјава овјерена од надлежног органа Градске управе: да ће суфинансирати 
20% од вриједности пластеника, да подносилац захтјева и чланови домаћинства нису 
остварили право на донацију, додјелу или суфинансирање набавке пластеника од 
стране Града Приједора, да не посједују пластеник, односно да не посједују пластеник 
површине веће од 100 м², да неће отуђити пластеник у периоду од 5 годинаи да 
ће исти намјенски користити, да ће обавезно присуствовати едукацији из области 
пластеничке производње;
 •Уколико јеподносилац захтјевасамохрани родитељ –писмени доказ 
надлежне институције и
 •Уколико је подносилац захтјева родитељ дјетета са инвалидитетом –
писмени доказ надлежне инстутуције.

Рок за подношење захтјева
Члан 5.

Рок за подношење захтјева је 15 дана од дана објављивања Јавног позива. 
Захтјеви се достављају на прописаном обрасцу, лично у Пријемну канцеларију Градске 
управе Града Приједора или путем поште, на адресу: Градска управа Града Приједор, Трг 
ослобођења бр. 1, 79101 Приједор.
Образац Захтјева биће објављен на званичној интернет страници Града Приједор и биће 
доступан на Инфо пулту Градске управе Приједор и у Одјељењу за пољопривреду и 
рурални развој.
Јавни позив ће бити објављен у седмичном листу "Козарски Вјесник" и на званичној 
интернет страници Града Приједора. Ако Јавни позив не буде објављен истовремено, рок 
ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.
Захтјеви поднесени након прописаног рока неће се узети у разматрање.

Начин бодовања
Члан 6.

Комисија за реализацију пројекта "Економско оснаживање социјално и материјално 
угрожених особа и младих особа кроз пластеничку производњу поврћа у пластеницима" 
на подручју града Приједора ће након истека рока за подношење захтјева утврдити 
испуњеност услова по питању документације, извршити теренски обилазак и бодовање 
по сваком појединачном захтјеву који испуњава услове,на сљедећи начин:
 •Незапослени пунољетни члан породице ....................................    1 члан/1 бод,
 •Родитељ дјетета до  18 годин астарости.......................................   1 дијете/1 бод,
 •Старосна доб подносиоца захтјева до  40 година.......................    2 бода,
 •Подносилац захтјева - особа женског пола..................................   2 бода,
 •Подносилац захтјева – самохрани родитељ.................................   4 бода,
 •Подносилац захтјева – родитељ дјетета са инвалидитетом ........  4 бода.
Погодност земљишта за пластеничку производњу, на лицу мјеста утврђује и бодује 
Комисија, на сљедећи начин:
 •Лоши услови (велики нагиб терена, могућност наводњавања и удаљеност 
пластеника од куће до 500 м) ..........................................................................   1 бод,
 •Добри услови (релативно велики нагиб терена, могућност наводњавања и 
удаљеност пластеника од куће 300-400м)........................................................  2 бода,
 •Јако добри услови (благи нагиб, могућност наводњавања и удаљеност 
пластеника од куће до 300 м) ...........................................................................  3 бода,
Социјални аспект у зависности од мјесечних примања по члану домаћинства бодује се на
сљедећи начин:
 •Домаћинство без примања .............................................................. 4 бода,
 •Примања по члану домаћинства до 100 КМ ..................................  3 бода,
 •Примања по члану домаћинства до 200 КМ...................................  2 бода,
 •Примања по члану домаћинства до 300 КМ...................................  1 бод.

Социјални аспект  на лицу мјеста утврђује и бодује Комисија, у распону бодова од 1 до 5.
Уколико се у коначном збиру за више подносилаца захтјева утврди исти број бодова, 
предност ће остварити особа млађе животне доби.

Члан 7.

Након извршеног бодовања 20 подносилаца захтјева који остваре највећи број бодова 
оствариће и право на додјелу пластеника.
Одјељење за пољопривреду и рурални развој, најкасније у року од 30 дана од дана 
истека рока за подношење захтјева, доноси рјешење о захтјеву.
На рјешење је дозвољена  жалба градоначелнику у року од 15 дана од дана пријема 
истог. Жалба се таксира са 10,00 КМ градске административне таксе, у складу са чланом 
8. Одлуке о градским административним таксама ("Службени гласник Града Приједора", 
број: 8/21),тарифни број 1.

Обавезе одабраних корисника
Члан 8.

Изабрани корисници потписаће са Градом Приједор и донатором уговоре о додјели 
пластеника, којим ће се регулисати међусобна права и обавезе. 
Прије потписивања уговора, корисници су дужни извршити уплату средстава на рачун 
донатора, о чему ће правовремено бити писмено обавјештени.
Након потписивања уговора, корисници су дужни присуствовати обуци на тему 
производње у пластеницима, коју уз техничку помоћ Комисије, проводи донатор.

Остале напомене
  Члан 9.

 За додатне информације сва заинтересована лица могу се обратити у Градску 
управу Приједор на Инфо пулт и у Одјељење за  пољопривреду и рурални развој, на број 
телефона: 052/211-200 и 211-400. 

ГРАДОНАЧЕЛНИK
Далибор Павловић

Број: 02-40-5882/21
Датум:2.9.2021. године
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ЧИТУЉЕ

Помен за 40 тужних дана нашем вољеном Неши, 
одржаћемо  4.9.2021. године у 11.00 часова на 

гробљу Жилавица у Брезичанима

НЕНАД ЗГОЊАНИН – НЕШО

Вољени никад не умиру, док поносни за њима остају и њиховим стопама корачају.
Ожалошћена породица и пријатељи. 0002

Тужно сјећање на наше драге

КАЛАЈЏИЋ

Захвална породица.
15674

ЈОЗЕФИНА – ФИНКА
(17.9.1989 – 17.9.2021)

ФРАЊО
(27.9.1985 – 27.9.2021)

БРАНКА
(1.9.2019 – 1.9.2021)

Посљедњи поздрав

Др РАТКУ СТОЈИЋУ

Интерни одјел ЈЗУ Болница 
"Др Младен Стојановић".

0002

Посљедњи поздрав

Др РАТКУ СТОЈИЋУ

Скупштина града Приједора.

0001

In memoriam

МИЛЕНКО ЧОЛИЋ – ЧОКИ

Од радних колега Службе 
енергетике и одржавања.

15680

Посљедњи поздрав 

Др РАТКУ СТОЈИЋУ

Почивај у миру пријатељу.
Борачка организација града 

Приједора..
0001

ФОТОГРАФИЈЕ
ЧИТУЉА ЧУВАМО

40 ДАНА
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Дана 7.9.2021. навршавају се двије године 
како нас је напустио наш драги супруг, тата и деда

МИЛЕ БАТОЗ

Почивај у миру вољени и добри наш Миле!
С тугом и љубављу супруга Мирјана, 

син Драган и кћерка Сњежана са породицама.

Дана 27.8.2021. године преминуо је наш драги брат

ЖЕЉКО КЕЦМАН – КЕЦ
Успомену на тебе чуваћемо од заборава.

Твоје сестре Невена, Мирјана, Жељка 
са својим породицама.

Породица се захваљује свима који су притекли у 
помоћ и испратили нашег Кеца на вјечни починак.

15676

In memoriam

Прим. др ЖИВКО ДУКИЋ
(2.9.2020 – 2.9.2021)

Хвала ти за сву љубав и срећу коју си нам пружио. 
Нека те у тишини вјечног мира 

прати наша љубав јача од времена и заборава.
С љубављу и тугом твоји Еллена, Аљоша и Јелена.

15677

Дана 4.9.2021. године навршава се 
40 дана од смрти драгог супруга

ДАНЕ ВУЈНОВИЋА
(1934-2021)

Тог дана у 11.00 часова посјетићемо 
његов гроб на гробљу у Јаругама.

Позивамо родбину, пријатеље  
и комшије да нам се придруже.

Полазак испред куће 
у Кнежопољској број 5 у 10.00 часова.

Супруга Јованка. 15668

Дана 4.9.2021. навршава се 40 дана 
од смрти нашег драгог тате

ДАНЕ ВУЈНОВИЋА
(1934 – 2021)

Много нам недостајеш...
Твоја кћерка Дијана и син Душко.

15668

Посљедњи поздрав нашем драгом брату

ЖЕЉКУ КЕЦМАНУ - КЕЦУ

Увијек ћеш бити у нашим срцима и мислима.
Сестре Рада и Невена са породицама.

15669

Дана 4.9.2021. навршава се 40 дана 
од смрти нашег драгог деде

ДАНЕ ВУЈНОВИЋА
(1934-2021)

Заувијек ћеш остати у нашим срцима.
Твоји унуци Јована, Бојан, Срђан и Никола.

15668

Дана 5.9.2021. навршава 
се 14 година откако ниси 

са нама

САВАН БАНОВИЋ

Са љубављу 
и поштовањем. Вјечно ћеш 

остати у нашим срцима.
Твоја породица.

15675

Сјећање на брата

ДРАГАНА САРАЈЛИЋА

С љубављу и поштовањем.
Брат Милан са породицом.

15673

Дана 6.9.2021. године 
навршава се 40 дана од 
смрти наше драге мајке, 

баке и прабаке

ГОСПОВЕ 
ПРЕДОЈЕВИЋ

(1939-2021)

Драга наша мајко, нека ти је вјечна слава 
и хвала за све што си учинила за нас.

Твоји потомци.

15670

Дана 7.9.2021. навршавају 
се двије године од смрти 
моје драге жене, мајке и 

баке

БРАНКЕ 
МАРЧЕТИЋ
(1951-2019)

Нећемо те никад заборавити. Остаје нам лијепо 
сјећање на тебе, на твоју љубав и жртвовање. 
Вољени никад не умиру. Остајеш заувијек вјечна. 
Твој муж Милан, кћерка Младена, зет Хусеин, 
унуци Идриз, Аријана и Николина.

Дана 9.9.2021. навршава се година дана 
од смрти вољеног нам супруга, 

тате и деде

ПЕРЕ ВУЧЕНОВИЋА
(1938-2020)

Мили мој, прође година туге, 
а ја још увијек имам осјећај 

да заједно дочекујемо нова јутра.
Док живим ја и ти живиш у срцу мом!

Твоја Нена. 0002
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СПОРТ

Синиша Лукић, члан Бициклистич-
ког клуба "Козара" из Приједора 
освојио је друго мјесто у категорији 
сениора на такмичењу у бициклиз-
му. Такмичење у Љубушком "XCO 
Херцег Стјепан" одржано је у окви-
ру Премијер лиге БиХ, а окупило је 
око 50 такмичара из свих катего-
рија. 
Синиша прича да су га мали про-

блеми са гумом на бициклу сприје-
чили да кроз циљ прође први.
"Стаза је била технички захтјевна, 
пошто је ријеч о камењару, све се 
вози по камењу. Када сам у трећем 
кругу стизао првог такмичара имао 
сам дефект са гумом, имао сам 
бушну гуму, међутим, у фит-зони 
успио сам да замјеним точак. Изгу-
био сам доста времена, нисам сти-
гао први, али све је то у такмичар-
ском духу'', каже Синиша. 
Синиша се бициклизмом бави од 
2015. године. Има само 19 годи-
на, а скоро са свих такмичења на 
којима је до сада био вратио се са 

медаљама. У Бициклистичком клу-
бу "Козара'' поносни су на Лукића. 
Његова посвећеност, жеља и од-
лични резултати у овом спорту тре-
ба да буду мотивација и осталим 
члановима, поручују у овом клубу. 
"Његови успјеси су постали нор-
матив за наш клуб. Бавећи се тим 
спортом, млади се формирају и 
креирају као особе и то је јако бит-
но за даљи развој'', истакао је Горан 
Гарача, предсједник БК "Козара''.
Синишини планови за наредни пе-
риод су да постане члан неких од 
свјетских тимова. 

СРЕБРО ЗА СИНИШУ ЛУКИЋА 
НА ТАКМИЧЕЊУ У ЉУБУШКОМ

Одбојкашки 
клуб "Вожд" 
д о м а ћ и н 
је Међуна-
родног од-
б о ј ка ш ко г 
турнира на 
којем ће 
учествовати 
шест клубо-
ва. Турнир је 
дио пројек-
та "Одбојка 
за све", а 
подршку је 
дао и Град 
П р и ј едо р . 
Наступиће тимови из Србије, Хрватске, Аустрије, те ОК 
"Смеч" из Новог Града и екипа домаћина. Турнир се 
игра у два дијела. Први се игра данас (петак), у Новом 
Граду, гдје ће снаге одмјерити пионирске селекције, 
док ће сутра (субота) у Приједору у Дворани "Мла-
дост" играти екипе сениора. Отварање турнира пред-
виђено је за 9.00 часова.

Фудбалери ОФК "Брдо" освајачи 
су Купа града Приједора. Они су 
у финалу савладали "Рудар При-
једор" резултатом 3:1. Стријел-
ци за екипу са Хамбарина били 
су Исаковић, Сархатлић и Мио-
драговић. Побједнички трофеј 
"Брду" је уручио предсједник 
Скупштине града Приједора, 
Мирсад Дуратовић. Након овог 
успјеха екипа се окреће такми-
чењу у Другој лиги Републике Ср-
пске – група Запад, гдје у недјељу 
дочекују екипу "Јединства" из 
Жеравице.

ОК "ВОЖД" ДОМАЋИН 
МЕЂУНАРОДНОГ 

ТУРНИРА У ОДБОЈЦИ

ОФК "БРДО" ПОДИГAО ТРОФЕЈ КУПА ГРАДА

ФК "Рудар Приједор" по-
ражен је на гостовању код 
екипе "Тузла Сити", резул-
татом 3:2, у мечу седмог 
кола Премијер лиге БиХ. 
Домаћа екипа повела је у 
30. минуту, а стријелац је 
био Дофо. Свега три ми-
нута касније за 2:0 погађа 
Мишић. "Рудар" је  у 44. 
минуту смањио разлику, 
а стријелац је био Јакупо-
вић. У другом полувреме-
ну приједорски тим дола-
зи до изједначења, голом 
Дојчиновића у 64. минуту.  
Треба поменути да је код 
оба гола приједорског 

тима асистент био Родри-
гез. Ипак, на  крају је срећа 
била више наклоњена до-
маћој екипи, јер је у 89. 
минуту Механовић за-
тресао мрежу "Рудара". 
Са овом побједом "Тузла 
Сити" је потврдила да је 
заслужено на првом мје-
сту Премијер лиге, са 16 
освојених бодова. Из њих 
је "Слобода" са 14 бодова. 
ФК "Рудар" је на деветој 
позицији, са пет освојених 
бодова. Наредни против-
ник биће им екипа "По-
сушја".

СРЕЋА 
ОКРЕНУЛА ЛЕЂА 

"РУДАРУ" У 
ПОСЉЕДЊЕМ 

МИНУТУ

Eкипa "Oмaрскe" дeбитaнт у Првoj лиги Рeпубликe Српскe, нaкoн три oдигрaнa кoлa нe знa зa пoрaз. Taкo су сa 
1:0 слaвили нa гoстoвaњу у Jaњи, прoтив "Пoдрињa". Стриjелaц jeдинoг гoлa биo je Oгњeн Јаћимoвић, кojи je у 10. 
минуту сурeтa лaкo сaвлaдаo дoмaћeг гoлмaнa. "Пoдрињe" je пoкушaлo дa прeoкрeнe рeзултaт, aли "Oмaрскa" 
je кoнтрoлисaлa мeч уз нeкoликo дoбрих приликa кoje су мoглe и дa пoвeћajу прeднoст. На крajу, "Oмaрскa" имa 
сeдaм бoдoвa, двиje пoбjeдe и jeдaн рeми. У нaрeднoм кoлу, нa свoм тeрeну дoчeкуjу eкипу "Жeљeзничaр Спoрт 
Tимa". Утaкмицa сe игрa у нeдjeљу, 5. сeптeмбрa, сa пoчeткoм у 17.00 чaсoвa.

"OMAРСКA" СЛAВИЛA У ГOСTИMA
Синиша Лукић и Горан Гарача


