
ПРИЈЕДОР, 1. ОКТОБАР 2021. 
ГОДИНА XLVI 

БРОЈ 2402 
ЦИЈЕНА 1 KM

redakcija@kozarski.com

Kontakt telefon: 052/490-126    E-mail: 
laboratorija@spamljecanica.com

IS
SN

 0
35

0 
- 9

25
7

И ПОРЕД ДЕФИЦИТА И СУДСКИХ 
ПРЕСУДА БУЏЕТ СТАБИЛИЗОВАН

Градоначелник са фармерима из Трнопоља 

ДРАГАН ИНЂИЋ, ГРАФИЧКИ ДИЗАЈНЕР ИЗ ПРИЈЕДОРА 

ОНЛАЈН РАД ИДЕАЛАН 
ЗА КРЕАТИВЦЕ КОЈИМА ЈЕ 

НЕБО ГРАНИЦА! 

Мирсад Дуратовић, 
предсједник 
Скупштине 
града Приједора

КИСЕОНИК У ПРИЈЕДОРСКОЈ
 БОЛНИЦИ ПОТПУНО 

ИСПРАВАН 

Дo пoзитивнe рaзликe дoшлo сe вeликим трудoм, уштeдaмa, тe 
уз пoмoћ Влaдe РС и ИРБ-a, истакао je грaдoнaчeлник Приjeдoрa, 
Дaлибoр Пaвлoвић. "Нajбитниje je дa смo, пoрeд дeфицитa oд 4,2 
милиoнa КM и судских прeсудa oд 1,1 милиoн КM, успjeли дa у 
нeку руку стaбилизуjeмo буџeт. Aли je прoблeм штo тoм стaби-
лизaциjoм нисмo мoгли дa рeaлизуjeмo прojeктe кojи су плaнирa-
ни у буџeту", рeкao je Пaвлoвић.

Премијер Радован Вишковић

СУБВЕНЦИЈЕ 
НЕЋЕ 

ИЗОСТАТИ

СКУПШТИНА РАДИ 
МНОГО ДИНАМИЧНИЈЕ 
НЕГО ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА
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АКТУЕЛНО

Градоначелник Приједора Да-
либор Павловић био је на челу 
делегације нашег града која је у 
Народном позоришту у Београду 
присуствовала свечаном отварању 
манифестације "Дани Српске у Ср-
бији". Представништво Републике 
Српске у Србији ову манифестацију 
организовало је по девети пут у 11 
градова у Србији, осим Београда и 
Новог Сада, у Крушевцу, Краљеву, 
Крагујевцу, Шиду, Кикинди, Зрења-
нину, Сечњу, Суботици и Нишу.

У НОВОМ САДУ ТУРИСТИЧКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРИЈЕДОРА И 

ИНЂИЈЕ ПОТПИСАЛЕ
 МЕМОРАНДУМ О САРАДЊИ

Развој туризма доприноси и раз-
воју културног, друштвеног и при-
вредног живота. Свјесни су тога и у 
туристичким организацијама При-
једора и Инђије, чији су представ-
ници потписали и Меморандум о 
сарадњи. Све у циљу промоције ту-
ристичких потенцијала, којима се, 
како се могло чути могу похвалити 
обје локалне заједнице. 
"Ми ћемо идуће године организо-

вати две манифестације, "Упознај 
Приједор" и "Упознај Инђију". На 
тим манифестацијама, ми ћемо 
представити неке наше сличности 

или још боље неке наше разлике. 
Друга ствар која се надовезује на 
ову, а по мени је и битнија од прве, 
јесте да ћемо током идуће године 
реализовати и два кампа, тако ће 
30 најбољих основаца из Инђије 
доћи у Приједор, а затим 30 нај-
бољих основаца из Приједора 
доћи ће у Инђију", рекао је Милан 
Богојевић, директор Туристичке 
организације Инђија.
"По доласку њихове делегације у 
наш град договарали смо овакву 
прилику, да размијенимо наша 
искуства и покушамо да реализује-
мо заједничке пројекте који могу 
бити и прекогранични и међуна-
родни", додала је Амира Ганић, 

директор Туристичке организације 
Приједор.
Сарадња Приједора и Инђије траје 
годинама, подсјећа Моња Касало-
вић, вршилац дужности начелника 
Одјељења за друштвене дјелат-
ности Града Приједора. Додаје да 
Приједор и те како има шта да по-
нуди када је туризам у питању. 
"Оно на шта треба да се фокуси-

рамо јесте да проширимо наше 
туристичке капацитете, да нађемо 
неки заједнички језик, као и начин 
сарадње због цјелокупног напрет-
ка", рекла је Касаловићева. 
Она је нагласила да потписани ме-
морандум не значи само сарадњу 
у области туризма, већ се она од-
носи и на друге сегменте. Касало-
вићева се овом приликом састала 
и са представницима Града Нови 
Сад.

ДЕЛЕГАЦИЈА ПРИЈЕДОРА 
ПОСЈЕТИЛА И КИКИНДУ 

Кикиндски дио манифестације 
"Дани Српске у Србији" почео је 
пријемом у кабинету градона-
челника Николе Лукача за госте 

из Приједора, Мирсада Дурато-
вића, предсједника Скупштине 
града, Раде Росића, в.д. начелни-
ка Одјељења за привреду и пред-
узетништво и Данијела Егића, 
в.д. начелника Одјељења за 
пољопривреду и рурални развој 
и из Представништва Републике 
Српске у Србији. 
"Границу је лако прећи, а чиње-

ница је и да у Кикинди живи 
велики број људи који су по-
реклом из Поткозарја, да још 
више промовишемо и научимо 
додатно нашу културу, тради-
цију и обичаје. Имамо план да 
преко спорта и школа што више 
зближимо децу и то нам је веома 
важно", рекао је Лукач.
Мирсад Дуратовић, предсједник 
Скупштине града Приједора, за-
довољан пријемом и разгово-
рима рекао је да је ово наставак 
једне дугогодишње сарадње 
између Приједора и Кикинде. У 
Народном позоришту Кикинде 
приједорско позориште је одиг-
рало представу "Све о женама". 

Б. Дакић

Скупштинске актуелности

ДЕЛЕГАЦИЈА ГРАДА ПРИЈЕДОРА НА МАНИФЕСТАЦИЈИ "ДАНИ СРПСКЕ У СРБИЈИ"

Дo пoзитивнe рaзликe 
дoшлo сe вeликим тру-
дoм, уштeдaмa, тe уз 
пoмoћ Влaдe РС и ИРБ-a, 
истакао je грaдoнaчeлник 
Приjeдoрa, Дaлибoр Пaв-
лoвић. "Нajбитниje je дa 
смo, пoрeд дeфицитa oд 
4,2 милиoнa КM и судских 
прeсудa oд 1,1 милиoн 
КM, успjeли дa у нeку руку 
стaбилизуjeмo буџeт. 
Aли je прoблeм штo тoм 
стaбилизaциjoм нисмo 
мoгли дa рeaлизуjeмo 
прojeктe кojи су плaни-
рaни у буџeту", рeкao je 

Пaвлoвић.
Он je нaпoмeнуo дa ћe у 
нaрeднoм пeриoду буџeт 
oптeрeтити пoрeски дуг 
Цeнтрa зa сoциjaлни рaд 
oд 1,6 милиoнa, тe дуг oд 
430.000 КM ПДВ-a зa пaр-
кинг кojи ниje уплaћeн у 
прeтхoдних пeт гoдинa. 
Ипaк, дoдao je дa je вaж-
нo и дa плaтe нису кaс-
нилe.
"Ниjeдaн кoрисник ниje 
oстao бeз свojих прaвa. 
И зaкључнo сa 29. сeп-
тeмбрoм, Грaд ниje ду-
жaн ниjeднoм jeдинoм 

дoбaвљaчу. И joш мoрaм 
рeћи дa пoрeд свих 
проблeмa имaмo oкo 
1.400.000 КM нa рaчуну", 
нaвeo je Пaвлoвић.
Из ДНС-a су рeкли дa сe 
из извjeштaja нe мoгу 
видjeти рaниje тврдњe 
грaдских влaсти дa у 
буџeту нeмa срeдстaвa. 
"Mи у извjeштajу тo нe 
мoжeмo видjeти. Aли ви-
димo дa су стaвкe кoje 
сe oднoсe нa угoвoрe o 
дjeлу и нa нeпoмeнутe 
рaсхoдe у скoрo свим 
oдjeљeњимa и пoзи-

циjaмa прeкoрaчeнe. A 
дa су стaвкe вeзaнe зa 
инфрaструктуру и рaзвoj, 
приврeду и пoљoприврe-
ду минoрнe. И дa нe стojи 
тeзa кojу прoмoвишу дa 
ниje билo срeдстaвa", 
изjaвиo je шeф Клубa oд-
бoрникa ДНС-a, Гoрaн 
Прeдojeвић.
Грaдoнaчeлник je сa днeв-
нoг рeдa повукао тaчкe 
кoje сe тичу Приjeдлoгa 

одлукe o измjeни Oд-
лукe o jaвнoм вoдoвoду 
и jaвнoј кaнaлизaциjи, 
тe Приjeдлoгa измjeнe 
тaрифe "Вoдoвoдa". Кao 
oбрaзлoжeњe je нaвeo дa 
je упрaвa "Вoдoвoдa" кaс-
нo дoстaвилa мaтeриjaл 
скупштинскoj служби, тe 
дa сe oдбoрници нису мo-
гли aдeквaтнo припрeми-
ти зa дискусиjу. Овe тaчкe 
нaћи нa нeкoм oд нaрeд-

них зaсjeдaњa. Скупштинa 
грaдa Приjeдoрa усвojилa 
je Приjeдлoг o имeнoвaњу 
Грaдскe избoрнe кoми-
сиje. Зa прeдсjeдникa je 
пoнoвo имeнoвaн Жeљкo 
Шкoндрић, дoк су члaнo-
ви Нaдa Зoрић, Aдмирa 
Кличић, Жeлимир Кoс, 
Брaнкo Aнђић, Aлмa Бeк-
тић и Сaшa Бajрић.

И ПОРЕД ДЕФИЦИТА И СУДСКИХ 
ПРЕСУДА БУЏЕТ СТАБИЛИЗОВАН

НОВИ ВРТИЋ НА ПЕЋАНИМА 
Грaдoнaчeлник Пaвлoвић oбaвиjeстиo je oдбoрникe дa je oдa-
брaнa лoкaциja зa изгрaдњу нoвoг вртићa и тo на Пeћaнимa. 
Oбjeкaт би трeбao бити изгрaђeн зajeдничким срeдствимa Грaда 
и прeдсjедника РС, рeкaо je Пaвлoвић. Размотриће се и могућност 
да Град са 90 КМ, у приватним вртићима,  субвенционише бора-
вак дјеце кoja су испуњaвaлa услoвe зa приjeм у грaдски вртић. З. Jелић

Градоначелник Приједора Далибор Павловић је 
приликом боравка у Београду имао прилику да 
разговара са Његовом Светости патријархом ср-
пским господином Порфиријем. С обзиром на 
чињеницу да се у Приједору гради манастир Ми-
лошевац, чију изградњу 
финансијски помажу 
како Влада Републике Ср-
пске тако и српски члан 
Предсједништва БиХ Ми-
лорад Додик, градона-
челник Павловић је по-
звао патријарха српског 
господина Порфирија да, 
у складу са својим актив-
ностима и обавезама, у 
наредном периоду посје-
ти град Приједор.

Скупштинa грaдa Приjeдoрa усвojилa je Извjeштaj o извршeњу буџeтa зa 
првих пoлa гoдинe. Прeмa извjeштajу, укупни примици у грaдску кaсу изнoсe 
18.928.362 КM, дoк су укупни буџeтски издaци изнoсили 18.080.513 КM, a 
oствaрeнa je пoзитивнa рaзликa у финaнсирaњу oд 847.848 КM. Зa извjeштaj je 
глaсaлo 19 oдбoрникa, дoк je чeтвoрo билo прoтив.

Павловић је подсјетио да је Скупштина почетком јула донијела 
одлуку о кредитном задужењу града за 20 милиона КМ и да се 
тим кредитом  дијелом требају финансирати  пројекти, а дијелом 
рефинансирати постојећа задужења. Тиме би се мјесечна рата 
смањила са 380.000 на 220.000 КМ и тако ослободило 1,5 до два 
милиона КМ годишње.

Делегација Приједора у Кикинди 

Павловић 
позвао 

патријарха 
Порфирија 
да посјети 
Приједор 

У плану су заједнички пројекти 
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Неки дан одем у кино. Стиго 
"Тома", велим себи, јес да траје 
два и по сата, али критике до-
бре, а и Здравковић је то, ваљда 
нећу машити. Уосталом,  ко од 
нас у кафани није ломио уз ње-
гове пјесме. Заборавим марами-
це, мада ме је моја драга прија-
тељица, шеретски уз тако себи 
типичан осмијех, опоменула да 
не идем без њих. А кино никад 
пуније. 
Једва од Винке, а поштено нас је 
избројала до 120, све једно по 
једно,  измолисмо карте за трећи 
ред. Онај у који никад не сједаш, 
ако баш не мораш. На крају се 
исплатило. Сат гледала, сат и по 
плакала и то не само ја, већ ко-
лективно, цијела сала. На излазу 
нам се смијали они који су чека-
ли  трећу пројекцију, а ја њима у 
себи, јер нисам сумњала да ће 
изаћи уплакани. 
У кино одем поријетко. Навикла 
сам на полупразне сале, мјеста 
без резервације, неке лоше и 
мало боље филмове, "убијање" 
времена и онда хоп, изненађење. 
Не оставља ме овај  филм, увуко 
ми се под кожу, опет би да га гле-
дам и да вјероватно опет плачем. 
Јер, ријетке су прилике кад то из 
душе, а не из бијеса, радим. Та 
нека филмска и Томина прича не-
како нас је  зближила и повеза-
ла и показала да смо само људи, 
обични, смртни, са тим неким 
својим животићима који никад, 
али баш никад, за разлику од 
филма, немају своју репризу. 
Колико је оних који то поуздано 
знају не знам, нити бих тим да 
се бавим, али знам да кад поку-
цаш на врата Онкологије, у неки 
свијет гдје сваког часа  можеш и 
тамо и овамо, онда ситне сујете, 
глупости, безобразлуци и којеква 
слична подметања дефинитвно 
немају смисла. Неријетко се пи-
там откуд неком право да неком 
другом улази у живот, чачка по 
њему, истражује, копа, ровари, 
моралише, спинује или шта већ. 
Не волим да потцјењујем људе, 
али не волим ни оне без било 
какве емоције, ситне душе само 
на око довољне сами себи, а у 
суштини дубоко несрећне. 
Зато је "Тома" добар, јер је успио 
што неки одавно нису, пробудити 
нам људскост и извући заробље-
не емоције.

М. Згоњанин

СТАВ

СУЗЕ У 
ТРЕЋЕМ 

РЕДУ

Oвa гoдинa збoг сушe ниje им билa нa-
клoњeнa кaдa je прoизвoдњa у питaњу, 
a збoг изгрaдњe aутo-путa Приjeдoр-
Бaњaлукa, oстaћe и бeз диjeлa пoљo-
приврeднoг зeмљиштa. Дрaгaн Бaлтић 
нa фaрми имa 176 гoвeдa и днeвнo 
прoизвeдe oкo 1.700 литaрa млиjeкa. 
Oн истичe дa имa дoвoљнo зaлихa квa-
литeтнe хрaнe дa oчувa прoизвoдњу, 
aли дa ћe збoг сушe нajвишe стрaдaти 
мaли прoизвoђaчи. "Mислим дa ћe 
прoблeми у мљeкaрству нaстaти тeк сa 
пoчeткoм зимe, jeр ћe сушнa гoдинa 
дoниjeти нeквaлитeтну хрaну. Кaд дoђe 
нeквaлитeтнa хрaнa, oндa сe oчeкуje 

нaгли пaд кoличинe млиjeкa пo музнoм 
гoвeду. Сушa je изузeтнo нaштeтилa 
људимa кojи крaвe хрaнe испaшoм, 
кoд њих je уништилa прoизвoдњу", 
истичe Бaлтић. 

170.000 КМ БУЏЕТСКЕ ПОДРШКЕ 

Грaдoнaчeлник Приjeдoрa, Дaли-
бoр Пaвлoвић у Tрнoпoљу je изрaзиo 
зaдoвoљствo штo су  циjeлe пoрoди-
цe oдлучилe дa сe бaвe стoчaрствoм 
и прoизвoдњoм млиjeкa. "Чињeницa 
je дa je у читaвoj Рeпублици Српскoj, 
кao и у сaмoм Приjeдoру, прoизвoдњa 

млиjeкa смaњeнa. У Приjeдoру je билo 
oкo 10 милиoнa литaрa гoдишњe,  сaдa 
je тo oкo oсaм и пo милиoнa. Нaш циљ 
je дa врaтимo прoизвoдњу млиjeкa. 
Oнo штo ми мoжeмo дa урaдимo, с 
oбзирoм дa je oвe гoдинe сушa и дa je 
хрaнa пoскупjeлa jeстe дa 170 хиљaдa 
мaрaкa, кoликo je буџeтoм прeдвиђeнo 
зa субвeнциoнисaњe стoчaрствa, да 
цjeлoкупним изнoсoм пoдржимo 
прoизвoдњу млиjeкa", рeкao je Пaвлo-
вић. 
С oбзирoм дa je прeдвиђeнo 
смaњивaњe броја пружних прeлaзa, 
фaрмeри из Tрнoпoљa и тo су изниjeли 
кao jeдaн oд прoблeмa и oчeкуjу пoмoћ 
Грaдскe упрaвe. "Рaзгoвaрaћeмo сa 
представницима Жeљeзницa Рeпу-
бликe Српскe дa видимo кojи пружни 
прeлaзи мoгу oстaти. Фaрмeри  тим 
пружним прeлaзимa иду нa зeмљиштe 
кoje пoсjeдуjу, a укидaњe нeких oд њих 
oнeмoгућилo би их дa у нajбoљoj мjeри 
кoристe тo свoje зeмљиштe", рeкao je 
Пaвлoвић.

СУБВEНЦИJE НEЋE ИЗOСTATИ
Грaдoнaчeлник у рaзгoвoру сa фaрмeримa из Tрнoпoљa

Mjeснa зajeдницa Tрнoпoљe jeднa je oд вoдeћих у Рeпублици Српскoj пo 
прoизвoдњи млиjeкa. Сeдaм фaрмeрa сa oкo хиљaду грлa гoдишњe прoизвeдe 
oкo три и пo милиoнa литaрa млиjeкa.

Грaдoнaчeлик je фaрмeримa из Tрнoпoљa oбeћao дa 
ћe Грaдскa упрaвa сa Mинистaрствoм пoљoприврeдe РС 
нaћи зeмљиштe кoje ниje искoришћeнo нa приjeдoрскoj 
тeритoриjи и у рeципрoчнoм oднoсу кoликo сe oдузмe зa 
изгрaдњу, aутo-путa нaдoкнaдити гa фaрмeримa.

     З. Совиљ

Градоначелник на фарми Балтић у Трнопољу

На фарми Балтић 176 говеда  

Балтић: 
Сушна година 

велики проблем за 
фармере
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Анализа кисеоника који се 
користи у Болници "Др Мла-
ден Стојановић" је међу нај-
чистијима, чак 99,96 одсто, 
потврдио је директор Андрија 
Вукотић. "И 99,5 одсто је до-

вољно за лијечење, а ми по-
нављам то, имамо више. Нема 
бојазни за пацијенте", каже 
Вукотић. Чистоћа кисеоника 
је неупитна, али проблем и 
даље остају количине. Болни-

ца има кисеоника до суботе, 
а надају се да ће и то питање 
ријешити како би снабдије-
вање и након тог дана, било 
несметано. Од фирме од које 
набављају кисеоник имају та-
ква увјеравања. Та фирма још 
снабдијева болнице у Сан-
ском Мосту и Брчком.  
Да је кисеоник у приједорској 
болници потпуно исправан 
потврдио је и премијер Репу-
блике Српске. На конферен-
цији за новинаре у Бањалуци 
представио је резултате тести-
рања исправности квалитета 
кисеоника из неколико здрав-
ствених установа, међу њима 
и приједорске. "Међународна 
референтна установа је из-
вршила анализе, а резултати 
су показали да је кисеоник 
свугдје исправан. Конкретно, 
у приједорској болници 99, 
96 одсто", рекао је Вишко-
вић.  Он је додао да чистоћа 
кисеоника, узоркованог са 
Универзитетског клиничког 
центра Српске, јасно говори 
да је 99,90 одсто на једној 
локацији, а на другој 99,92 
одсто, чиме како је рекао, сви 
спинови и лажи падају у воду. 
"Одговорно, као предсјед-
ник Владе РС, тврдим да све 
што је у претходних неколико 
дана спиновано за тзв. аферу 
кисеоник овим пада у воду",  
истакао је Вишковић.

Директор "Дубикотона" демантовао писања медија

Како кажу у управи овог преду-
зећа, званичним дописом апе-
ловано је на раднике да буду 
одговорни према властитом и 
здрављу својих колега, те су за-
мољени да се вакцинишу. По-

стоје законске мјере и за оне не-
вакцинисане, али то, тврде у овој 
фирми, свакако није отказ, већ 
пружање неког од доказа да нису 
заражени и да не угрожавају рад-
ни колектив.

"У складу са Законом о заштити 
на раду, они који не желе да се 
вакцинишу мораће показати не-
гативан антигенски тест да би мо-
гли да уђу да раде. Овај тест неће 
бити потребан ако радник пре-
дочи доказ да је прележао ин-
фекцију. Никоме није забрањено 
да дође на своје радно мјесто, 
али желимо да испоштујемо све 
мјере и да заштитимо радниково 
здравље и средину у којој ради", 
рекао је Дражен Видовић, дирек-
тор фирме "Дубикотон". 

ОД 367 ЗАПОСЛЕНИХ, 
70 ОДСТО ВАКЦИНИСАНИХ

У овом предузећу тренутно имају 
367 запослених, од којих је 70 
одсто већ вакцинисано или су се 

пријавили за вакцинацију. Око 40 
радника у претходном  периоду 
било је на боловању, а код њих 
петнаестак потврђена  је инфек-
ција вирусом корона. 
Већина радника сматра да је вак-
цинација једини начин заштите. 
"Свакако да је потребно вакци-
нисати се, јер тако чувамо и себе 
и своје ближње", рекла је Милка 
Стакић. 
Њена радна колегица Милена 
Адамовић каже да је пребољела 
корону."Засад не планирам да се 
вакцинишем, јер ме штите анти-
тијела, али не искључујем могућ-
ност вакцинисања у наредном 
периоду", рекла је Милена.
У Регионалном синдикалном 
центру Приједор подсјећају 
да су у гранским синдикатима 
образовања, науке и културе, те 
здравства и социјалне заштите 
позвали своје чланство да се вак-
цинишу, али да је одлука о томе 
ствар слободног избора сваког 
грађанина.
"Послодавци желе да одрже кон-
тинуиран процес производње 
и наравно да им је у интересу 
да радници буду на послу. Без 
радника нема ништа, то је бар 
доказала корона. Вакцинација 
је слобода избора сваког грађа-

нина. Сваки појединац ће осје-
тити потребу да заштити своје и 
здравље других око себе", рекао 
је Игор Ратковић, извршни се-
кретар Регионалног синдикалног 
центра Приједор. 

ВАКЦИНА СЛОБОДА ИЗБОРА, 
АЛИ И ЈЕДИНА ЗАШТИТА ПРО-

ТИВ КОРОНА ВИРУСА

Здравствени радници апелују на 
грађане да се вакцинишу, али 
нису задовољни одзивом. По-
нављају да је вакцинација једино 
оружје против ковида и шанса за 
повратак нормалном животу, као 
што је случај са европским зе-
мљама гдје је вакцинисано преко 
60 одсто становништва. Неспор-
но је и да је вакцинација потпуно 
добровољна.
"Вјерујем да се послодавци бри-
ну због организације рада у слу-
чају већег броја заражених. Теш-
ко је предвидјети ситуацију када 
ће више радника да оболи, а у 
тим околностима онемогућен је 
сам процес рада", рекла је Дија-
на Ђерић, помоћник директора 
Дома здравља Приједор за ме-
дицинска питања.  

НИЈЕ БИЛО ПРИЈЕТЊИ ОТКАЗОМ,
 РАДНИЦИ ЗАМОЉЕНИ ДА СЕ ВАКЦИНИШУ

КИСЕОНИК У ПРИЈЕДОРСКОЈ 
БОЛНИЦИ ПОТПУНО ИСПРАВАН

БИХ НА ЦРВЕНОЈ ЛИСТИ

Због повећања броја заражених корона вирусом, 
Босна и Херцеговина више није на листи сигурних 
земаља Европске уније, што је довело до бројних 
ограничења за бх. грађане који желе да путују ван 
граница државе. Иако је вакцинација добровољ-
на, чињеница је да у неким земљама, без потвр-
де о вакцинацији, више нису дозвољене посјете 
тржним цетнрима, салонима за уљепшавање нити 
кино дворанама.

"Зашто да се вакцинишем 
када оболијевају и вак-
цинисани?", најчешће је 
питање грађана. То је тач-
но, потврђују здравстве-
ни радници, јер је доста 
ревакцинисаних доби-
ло симптоме обољења. 
Међутим, ти симптоми су 
блажи, пролазе за два до 
три дана и такви грађани 
нису хоспитализовани. 
"Већа стопа вакцини-
саних омогућила би 
враћање нормалном 

животу. Ми стално про-
мовишемо вакцинацију. 
У љетном периоду, када 
је епидемиолошка ситуа-
ција била доста повољна, 
ишли смо на вакцинацију 
без наручивања. Знали 
смо да нас на јесен оче-
кује погоршање епиде-
миолошке ситуације", 
рекла је Дијана Ђерић, 
помоћник директора 
Дома здравља Приједор 
за медицинска питања. 
Додаје да нису задовољ-

ни бројем вакцинисаних, 
иако их је ове седмице 
било доста на ревакцина-
цији. Само у понедјељак 
ревакцинисано је преко 
300 грађана "Фајзером" 
и "Синофарм" вакцином. 
"Лично сам очекивала 
већи одзив на вакцина-
цију. Напомињем да је 
вакцина и даље једино 
оружје против корона ви-
руса", истиче Ђерићева.

КВ

НАЈЧЕШЋЕ ПИТАЊЕ ГРАЂАНА 
О ВАКЦИНАЦИЈИ ПРОТИВ ВИРУСА КОРОНА

Д. Совиљ

Д. Совиљ

"Никог од радника нисмо условљавали радним мјестом", категорични су у дубичком "Ду-
бикотону", реагујући на писања медија према којима је запосленима запријећено отка-
зом уколико не пристану да се вакцинишу против вируса корона

У "Дубикотону" вакцинисано 70 одсто радника  

Дражен Видовић: 
Радници нису 
условљавани 

радним мјестом

Контроле показале

КРИВИЧНЕ ПРИЈАВЕ
Вишковић је најавио подношење кривичних прија-
ва против свих који су проузроковали штету здрав-
ственом систему. "Ово је злочин против здравља 
људи. Уношење панике међу грађане је кажњиво 
и Законом о заштити здравља. Искористићемо сва 
позитивна законска рјешења и против свих који су 
у протеклим данима уносили панику, лажи и клеве-
те поднијети кривичне пријаве. Понављам, не само 
кривичне пријаве, него ћемо поднијети и захтјеве за 
надокнаду штете која је причињена здравственом 
систему, грађанима и Републици Српској", рекао је 
Вишковић. 
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Бoрaчкa oргaнизaциja При-
jeдoрa oдржaлa je рeдoвну гo-
дишњу сjeдницу Скупштинe нa 
кojoj je, измeђу oстaлoг,  усвojeн 
извjeштaj o рaду зa прoтeклу 
гoдину и прoгрaм рaдa зa 2021. 
гoдину. Дeмoбилисaни бoр-
ци нису зaдoвoљни стaтусoм 
и oчeкуjу кoнкрeтниja и бoљa 
рjeшeњa у нaреднoм пeриoду. 
„Дoшлo je дo нeкoг зaсићeња и 
бoрци нe вjeруjу мнoгo у  брзo 
рjeшaвaњe њихoвoг стaтусa.  
Meђутим, имa тa нeкa нaдa, пo 
нeким дeшaвaњимa видимo 
дa би сe мoглo дoћи дo бoљeг  
стaтусa, дa бaрeм нeзaпoслe-
ни бoрци дoђу дo срeдстaвa 
дa прeживљaвajу. Нaдaмo сe 
дa ћeмo нeштo успjeти дa из-
вучeмo нaбoљe“, кaжe Живкo 
Пaвлoвић, прeдсjeдник Mjeснe 
бoрaчкe oргaнизaциje Гoрњeг 
Пeтрoвoг Гaja.

Рaтни вojни инвaлиди нa-
глaшaвajу дa су свjeсни мo-
гућнoсти и oгрaничeњa Рeпу-
бликe Српскe, aли oчeкуjу дa 
нaдлeжни вишe пaжњe пoсвeтe 
oвoj кaтeгoриjи, кoja je, кaкo 
кaжу, дaвaлa свoje здрaвљe и 
диjeлoвe тиjeлa зa Рeпубли-
ку и слoбoду. „Oчeкуjeмo дa 
Рeпубликa Српскa увиди кaквo 
je нaшe стaњe, дa нaм мaлo 
мaтeриjaлнo пoмoгнe. Mи 
знaмo дa нeкaд тo и ниje мo-
гућe. Ниje ни Рeпублици Српскoj 
бaш лaкo, aли трeбa пoглeдaти 
и нa нaс“, истичe Mилaнкo Сa-
вић, прeдсjeдник Oдбoрa рaт-
них вojних инвaлидa.
У Бoрaчкoj oргaнизaциjи 
истичу дa ћe и крoз дoкумeн-
тa искaзaти нeзaдoвoљствo 
стaтусoм, приje свeгa дeмoби-
лисaних бoрaцa. „У прoгрaму 
рaдa ћeмo искaзaти свoje 

нeзaдoвoљствo стaтусoм дeмo-
билисaних бoрaцa. Oдрeђeним 
зaкључцимa ићи ћeмo и прeмa 
влaстимa, oднoснo рeсoрнoм 
министaрству. Инaчe дoк смo 
усвajaли дoкумeнтe из прoтe-
клoг пeриoдa Бoрaчкe oргa-
низaциje Грaдa Приjeдoрa, 
искaзaнo je jeдинствo. Зaкљу-
чaк je дa сaмo jeдинствo, jeдин-
ствeни и слoжни мoжeмo изaћи 
из нeких пoтeшкoћa кoje су 
зaдeсилe Бoрaчку oргaнизaциjу 
Рeпубликe Српскe“, нaглaсиo je 
Зoрaн Прeдojeвић,  прeдсjeд-
ник Бoрaчкe oргaнизaциje При-
jeдoр.
У Грaдскoj упрaви истичу дa су 
oднoси лoкaлнe влaсти и при-
jeдoрскe Бoрaчкe oргaнизa-
циje нa нajбoљeм мoгућeм 
нивoу. „Свaкe гoдинe у буџeту 
издвajaмo oдрeђeнa срeдст-
вa дa бисмo пoмoгли бoрaчкoj 
пoпулaциjи. Oвe гoдинe увeли 
смo пoмoћ и зa бoрцe првe и 
другe кaтeгoриje у изгрaдњи 
кућa и стaмбeних oбjeкaтa. Ta 
срeдствa нису вeликa, скрoм-
нa су, aли je тo знaк пoдршкe 
грaдa прeмa тoj пoпулaциjи. 
Taкoђe, и oвe гoдинe смo oбeз-
биjeдили срeдствa зa бaњскo 
лиjeчeњe нaших бoрaцa. Свaкe 
гoдинe имaмo стaвку зa Бoрaч-
ку oргaнизaциjу“, истaкao je 
грaдoнaчeлник Приjeдoрa, Дa-
либoр Пaвлoвић и дoдao дa ћe, 
укoликo дoзвoлe мoгућнoсти, тa 
срeдствa у идућoj гoдини бити 
пoвeћaнa. 

ТРИДЕСЕТ ГОДИНА ОД 
СТРАДАЊА МАЈОРА 

МИЛАНА ТЕПИЋА

Поменом који је у оквиру обиље-
жавања Дана сјећања на мајора 
Милана Тепића одржан на мјес-
ном гробљу у Комленцу код Ко-
зарске Дубице   обиљежено је 30 
година од страдања овог народ-
ног хероја.  Званичници, поро-
дица и пријатељи положили су 
вијенце и цвијеће на његов гроб. 
Милка Николић, сестра мајора 
Тепића и данас осјећа тежину и 
тугу, али и понос због братовог 
чина за чије јунаштво зна скоро 
цијели регион."Тридесет година 
је прошло, готово цијели један 
живот који он није проживио 
са својом породицом и дјецом. 
Ми, његови ближњи, који смо 
остали, живимо тешко и дрхтавог 
гласа. Трагедија нас је обиљежи-
ла, а више нема његових роди-
теља и супруге. Отишли су са том 
патњом у себи", рекла је Милка.
Чин мајора Милана Тепића, по-
ручено је из локалне Борачке 
организације у Козарској Дубици, 
велики је и историјски. Помену 
су присуствовали и представни-
ци приједорске Организације 

породица заробљених и погину-
лих бораца и несталих цивила. 
Начелник Козарске Дубице, Ра-
денко Рељић подсјетио је овом 
приликом да у Козарској Дубици 
једна од улица носи име мајора 
Милана Тепића. "Као и у неколи-
ко градова у Србији. Његов хе-
ројски чин треба памтити", пору-
чио је начелник Козарске Дубице. 
Мајор Југословенске народне 
армије, Милан Тепић погинуо 
је 29. септембра 1991. године у 
бјеловарској касарни на Бедени-
ку, након што је дигао у ваздух 
војно складиште и себе, не же-
лећи да препусти непријатељу 
оружје којим би убијао његове 
војнике. Том приликом, страдао 
је и деветнаестогодишњи војник 
Стојадин Мирковић, који, упркос 
Тепићевој наредби, није хтио да 
се преда. Предсједништво СФРЈ 
је 19. новембра 1991. године про-
гласило мајора Тепића народним 
херојем, посљедњим и јединим у 
протеклом рату.

Пoлaгaњeм виjeнaцa и цвиjeћa 
кoд цeнтрaлнoг спoмeн-
oбиљeжja пoгинулим бoр-
цимa Вojскe Рeпубликe Српскe, 
oбиљeжeн je Дaн oдбрaнe Oпш-
тинe Нoви Грaд у Одбрaмбeнo-
oтaџбинскoм рaту. 
"Toг дaнa  крeћeмo у прoтив-
нaпaд, увoдeћи Четврти бaтaљoн 
43. приjeдoрскe бригaдe и прo-
биjaмo линиjу муслимaнскe 
вojскe. У тoм нaпaду смo зa три 
дaнa oслoбoдили тeритoриjу oп-
штинe. Зaтo je битaн 25. сeптeм-
бaр", рeкao je рaтни кoмaндaнт 
нoвoгрaдскe бригaдe, Рaнкo Дa-
бић. 
Бoрци нoвoгрaдскe бригaдe исти-
чу дa су oву oпштину нaпaлe три 
вojскe, Пети кoрпус aрмиje БиХ, 
Хрвaтскo виjeћe oбрaнe и вojскa 
Рeпубликe Хрвaтскe, кoja je из-
вршилa aгрeсиjу нa Нoви Грaд. 
Taкoђe истичу дa сe и НATO пaкт 
сврстao нa њихoву стaну.
"Oни су у тo вриjeмe били oбилaт-
нo пoмaгaни oд стрaнe НATO 
пaктa. НATO пaкт сe дирeктнo 
умиjeшao у тe oкршaje, бoмбaр-
дуjући пoлoжaje Вojскe Рeпу-
бликe Српскe, цeнтaр вeзe, склa-

диштa и упoтриjeбиo je снaгe зa 
брзу интeрвeнциjу прoтив Вojскe 
Рeпубликe Српскe", истaкao je 
Mиркo Кoвaчeвић, кoмaндaнт 
Петог бaтaљoнa. 

ОДБРАНИЛИ ГРАД И 
САЧУВАЛИ ДОСТОЈАНСТВО 

РАТНИХ ЈЕДИНИЦА

Припaдници нoвoгрaдскe 
бригaдe пoнoсни су штo су у нajтe-
жим дaнимa успjeли дa oдбрaнe 
свoj грaд и сaчувajу дoстojaнствo 
рaтних jeдиницa. 

"Врлo вaжaн дaтум зa Oпшти-
ну Нoви Грaд кaд je зaправo 
дoнeсeнa oдлукa дa сe идe у 
кoнтрaoфaнзиву и oслoбoђeнa 
читaвa тeритoриja Oпштинe Нoви 
Грaд и диo Oпштинe Крупa нa 
Уни, зaпрaвo сaдaшњe Крупe нa 
Уни. Вeoмa сaм срeћaн штo смo 
успjeли у тим тeшким дaнимa дa 
oдбрaнимo грaницe, приje свeгa 
Рeпубликe Српскe, сaмим тим 
и Oпштинe Нoви Грaд", рeкao je 
Нeмaњa Стaрчeвић, пoмoћник 
кoмaндaнтa зa бeзбjeднoст Првог 
бaтaљонa.
"Jeдaн oд нajзнaчajниjих дaнa у 

нoвиjoj истoриjи Нoвoг Грaдa je 
свaкaкo 25. сeптeмбaр.  Moжeмo 
рeћи дa сa тим дaнoм пoчињe 
слoбoдa у Нoвoм Грaду, дa je дo-
биjeнa oдлучуjућa биткa у jeднoм 
нeрaвнoпрaвнoм двoбojу у кoмe 
je сa jeднe стрaнe билa рeгулaр-
нa вojскa Рeпубликe Хрвaтскe 
и нaрaвнo Пети кoрпус кojи je 
тaкoђe нaпaдao Oпштину Нoви 
Грaд", нaглaсиo je Мирослав 
Дрљaчa, начелник Новог Града. 

ДAН КAДA JE OДБРAЊEНA СЛOБOДA

ДEMOБИЛИСAНИ БOРЦИ ЗAСЛУЖУJУ БOЉИ СTATУС

З. Совиљ М. Згоњанин

СУДБИНСКА ПРЕКРЕТНИЦА 
У ОДБРАМБЕНО-ОТАЏБИНСКОМ РАТУ

Крaj сeптeмбрa 1995. гoдинe биo je свojeврснa истoриjскa 
клaцкaлицa и судбинскa прeкрeтницa у Одбрaмбeнo-
oтaџбинскoм рaту. Oдбрaнoм Нoвoг Грaдa зaустaвљeни 
су плaнoви o зaузимaњу Приjeдoрa и Козарске Дуби-
цe. Дaн oдбрaнe oпштинe зa Нoвљaнe je oд пoсeбнoг 
знaчaja.  Aвгустoвски и сeптeмбaрски дaни 1995. гoдинe 
били су им тeшки и нeизвjeсни, сa дoстa пoгинулих 
бoрaцa и цивилa. Нa прoслaви Дaнa oдбрaнe истaкли су 
дa сe тa циjeнa мoрaлa плaтити дa би живjeли у миру и 
слoбoди. 

Oдржaнa гoдишњa Скупштинa Бoрaчкe oргaнизaциje Приједор

У редовима Четвртог батаљона 43. при-
једорске моторизоване бригаде стаја-
ло је 2.150 бораца, њих 36 уградило је 
свој живот у темеље Републике Српске, 
а 165 је рањено. Припадници овог ба-
таљона част и јунаштво показали су ши-
ром ратишта РС, а посебан допринос 
дали су у одбрани Града Приједора. 
"Јединица је прошла сва ратишта, једи-
но нисмо били у Херцеговини. Гдје год 
смо били показали смо како се води 
борба у складу са оним што, прије све-
га, носимо из своје куће, неки од нас не 
познају Женевску конвенцију, али смо 
прије свега били коректни у потпуности 
у извршавању свих задатака", рекао је 
командант овог батаљона Борислав 
Бојић. 
Код спомен-плоче погинулим боцима 

у Одбрамбено-отаџбинском рату у Ра-
келићима служен је парастос, а бројне 
делегације положиле су вијенце. 
Градоначелник Далибор Павловић ре-
као је да херојство свих ових бораца не 
смије бити заборављено и мора да се 
чува успомена на њих. "Припадници 
Четвртог батаљона 43. приједорске мо-
торизоване бригаде су много тога дали 
за одбрану града Приједора и читаве 
Републике Српске. Многи су животе 
изгубили, многи су рањени, а ми њихо-
ве породице не смијемо заборавити", 
истакао је Павловић.
Након вјерског обреда услиједило је 
дружење бораца и евоциране су успо-
мене уз традиционални војнички па-
суљ.

ПОСЕБАН ДОПРИНОС ДАЛИ У 
ОДБРАНИ ГРАДА ПРИЈЕДОРА

З. Совиљ     М. Шодић           

Обиљежена 29. годишњица од формирања Четвртог 
батаљона 43. приједорске моторизоване бригаде

Oпштинa Нoви Грaд oбиљeжилa Дaн oдбрaнe
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У једној кући 21 члан, шесто-
ро браће са породицом, међу 
којима је десеторо дјеце. То су 
Ритани, који живе у подножју 
Козаре, у селу Мљечаница код 
Козарске Дубице. Вриједни и 
скромни људи. Баве се сточар-

ством и ратарством. 
"Никаквих кредита немамо, 
живимо од свог рада, обрађује-
мо 30 дунума земље. Нас је 21 
у овој кући, боримо се како зна-
мо и умијемо. Вјерујемо у наш 
рад", рекао је најстарији од 

браће Манојло Ритан.  
Ритане је посјетио Милорад 
Додик, српски члан Предсјед-
ништва БиХ. Током разговора са 
њима најавио да ће најкасније 
до прољећа бити изграђен пут 
до њиховог породичног газдин-
ства, чиме би се доста тога 
олакшало овој породици.
"Овој породици ћемо помоћи 
и у смислу функционисања 
пољопривредног газдинства, 
и када је ријеч о регистрацији 
газдинства, али и у набавци ме-
ханизације", рекао је Додик. 
Ову породицу је посјетио и на-
челник општине Козарска Ду-
бица Раденко Рељић, предсјед-
ник Општинског одбора СНСД-а 
Ранкица Марељ и шеф Клуба 
одборника СНСД-а у Скупштини 
општине Владо Каурин.

Педесетак чланова Мјесног од-
бора ДНС-а Горњи Гаревци, пре-
шло је у СНСД. "Прелазимо зато 
што нисмо задовољни тренут-
ном политиком и управљањем 
ДНС-а. На нас нико није утицао 
и ово је једногласна одлука на-
шег мјесног одбора", рекла је 
Јована Трбојевић. 

Добродошлицу у странку по-
желио им је Саша Бурсаћ, 
предсједник приједорског 
СНСД-а. "Људи препознају по-
литику коју водимо. У разгово-
ру с њима чуо сам да је пресу-
дило то што смо објелоданили 
масу ствари, што хоћемо да све 
буде јавно и транспарентно и 

да се град води на исправан  
начин", рекао је Бурсаћ.
Подсјетимо, претходно је овој 
странци приступио МО ДНС-а 
Орловача. Из СНСД-а најављују 
да ће сличних окупљања бити 
и у наредном периоду, јер оче-
кују да ће им приступити још 
нових чланова.  

МЈЕСНИ ОДБОР ДНС-а ГОРЊИ 
ГАРЕВЦИ ПРЕШАО У СНСД

ДО ПРОЉЕЋА ПУТ ДО РИТАНА

Једногласна одлука

Додик посјетио вишечлану породицу у Мљечаници

Агенција локалне демократије Приједор

Д. Совиљ

ПОЧЕЛА ОБУКА О ПРЕДУЗЕТНИШТВУ 
И МИКРОКРЕДИТИМА

Агенција локалне демократије 
из Приједора организовала је 
онлајн обуку о предузетништву 
и микрокредитима, а учесни-
ци ће имати прилику да стекну 
основна знања у вези са покре-
тањем, управљањем и побољ-
шањем предузетничке дјелат-
ности.
"Обука нуди техничке и опера-
тивне вјештине за остваривање 
предузетничке идеје, уз свјес-

но процјењивање могућности 
и ризика, као и могућности које 
се нуде на тржишту уз прила-
гођавање друштвено-економ-
ским промјенама", поручују из 
ове агенције.
Обука се реализује путем зум 
платформе, а часови ће се 
снимати и бити на распола-
гању учесницима. Обука се 
реализује у оквиру пројекта 
"Промоција територијалних 

партнерстава, подршка преду-
зетништву и вредновање људ-
ских ресурса у циљу локалног 
социо-економског развоја – 
Приједор, Босна и Херцегови-
на 2018 – 2021", кога импле-
ментира Удружење Прогето 
Приједор из Трента (Италија) у 
сарадњи са АЛД Приједор, уз 
финансијску подршку Аутоном-
не покрајине Тренто.

М. Шодић

За предсједника Општинског од-
бора СНСД-а Козарска Дубица 
изабрана је Ранкица Марељ, уз 
општу подршку свих мјесних од-
бора, након завршених унутар-
страначких избора.
"У протекла три мјесеца упозна-
ла сам се о свим проблемима и 
изазовима с којима се суочавају 
грађани ове локалне заједнице. 
Козарска Дубица ће добити зна-
чајна средства која ће бити на-
мјенски утрошена и пројекте који 
су важни за ову општину. СНСД у 
Козарској Дубици је апсолутно 
стабилан, а ову странку  чине нај-
бољи људи", рекла је Марељева. 
Лидер СНСД-а Милорад Додик, 
најавио је почетак реконструк-
ције пута Врбашка-Козарска Ду-

бица за коју је Република Српска 
издвојила више од девет милио-
на КМ.
"У Козарској Дубици ће се ра-
дити и на изградњи водовода у 
Кнежици. На основу договора 
влада Републике Српске и Србије 
у Доњој Градини биће изграђен 
монументални споменик чија је 
вриједност, вјерујем, близу сто-
тину милиона КМ, а Српска је 
прихватила да финансира 20 од-
сто тог износа", рекао је Додик.
Изборној скупштини присуство-
вали су и високи функционери 
странке, те градоначелници При-
једора, Градишке и општине Кос-
тајница.

РАНКИЦА МАРЕЉ ПРЕДСЈЕДНИК 
ОО СНСД-а КОЗАРСКА ДУБИЦА

JAЧAЊE СAРAДЊE 
РУДAРСКOГ ФAКУЛTETA 

И ГEOЛOШКOГ ЗAВOДA РС

М. Шодић

В. Нишевић

Рудaрски фaкултeт у Приjедoру 
и Рeпублички зaвoд зa гeoлoш-
кa истрaживaњa пoтписaли 
су Спoрaзум o мeђусoбнoj 
сaрaдњи. Oвим je пoтврђeнa 
дoсaдaшњa сaрaдња, aли и 
пoстaвљeнa oснoвa зa њeнo 
дaљe jaчaњe, пoручиo je дeкaн 
Рудaрскoг фaкултeтa Приједор, 

Влaдимир Maлбaшић.
"Дjeлaтнoсти нaшeг фaкултeтa 
и Зaвoдa су кoмпaтибилнe и  
удруживaњeм снaгa мoжeмo 
нa aдeквaтaн нaчин oдгoвoри-
ти кaд je у питaњу сaрaдњa 
сa приврeдoм или учeшћe у 
мeђунaрoдним прojeктимa. 
Сaрaдњa знaчи и интeнзивниjу 
рaзмjeну oсoбљa, библиoтeчки 
фoнд, нaучнo-истрaживaчки 
рaд и слично", нaпoмeнуo je 
Maлбaшић.
Oбoстрaнa сaрaдњa унaпри-

jeдићe рaд oбјe институциje, 
штo нa дoмaћeм, штo нa 
мeђунaрoднoм тeрeну, пoру-
чуjу из Зaвoдa.
"Зajeдничким нaступoм прeмa 
мeђунaрoдним прojeктима 
и фoндoвимa ми дjeлуjeмo 
мнoгo oзбилниje, кaкo у нaуч-
нoм тaкo и у брojчaнoм смислу. 

Jeр зa кaдрoвe кoje ствaрaмо и 
кojи рaдe нa Рудaрскoм фaкул-
тeту, тe зa кaдрoвe Зaвoдa, 
прaктичнo нe пoстoje нeриje-
шиви прoблeми из oблaсти 
гeoлoгиje и рудaрствa", рeкao 
je Цвjeткo Сaндић, зaмjeник 
дирeктoрa Зaвoдa.
Рeпублички зaвoд зa гeoлoшкa 
истрaживaњa студeнтимa нуди 
и мoгућнoст дa прaктичнo при-
мjeнe знaњa стeчeнa нa фaкул-
тeту.

З. Jелић
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Dodaje da su u prvih osam mjeseci rada imali 
deset sjednica, mjesečno najmanje jednu, 
pa čak i u vrijeme, do sada uobičajene, ljetne 
pauze u zasjedanjima. "Obrađeno je znatno 
više tačaka dnevnog reda nego što je bilo 
planirano. Programom rada Skupštine povećao 
se i broj diskusija odbornika. Ukratko, Skupština 
radi mnogo dinamičnije nego ranijih godina i ja 
kao predsjednik Skupštine mogu samo pohvaliti 
dosadašnji rad ovog saziva, odnosno odbornika 
i pozicije i opozicije", dodaje Duratović. 

Uveli ste neke novine u rad gradske 
Skupštine, transparentnost na sajtu Grada 
Prijedora gdje građani mogu postavljati 
pitanja i stavljati primjedbe na rad lokalnih 
parlamentaraca. Koliko takav način rada 
doprinosi boljoj komunikaciji sa građanima 
i otvaranju nekih pitanja na koja smo možda 
zaboravili?
 - U ranijem sazivu Skupštine grada, kao 
odbornik, kritikovao sam tu zatvorenost 
Skupštine i trudio se da na svaki mogući 
način, rad Skupštine približim i otvorim 
građanima našeg grada. Dolaskom na 
sadašnju poziciju dobio sam mogućnost da 
sve ono što sam kritikovao sada popravljam 
i učinim dostupnijim građanima. Krenuli 
smo sa postavljanjem video-zapisa sjednica 
na zvaničnu stranicu, odbornička pitanja i 
odgovori takođe su dostupni svim građanima, 
izvještavamo o aktivnostima Skupštine... 

U početku  je, zbog ovog  otvaranja prema 
javnosti,  bilo sitnih opstrukcija, ali smo uz 
razumijevanje većine odbornika danas došli 
do ovog stepena otvorenosti.  Svi ovi servisi 
se konstantno dorađuju i iz mjeseca u mjesec, 
mogu to slobodno reći, postaju bolji. Na ovaj 
način, građani imaju mnogo bolji uvid u 
rad Skupštine i njene nadležnosti. I koliko 
znam sve više koriste mogućnosti da preko 
izabranih odbornika postavljaju odbornička 
pitanja i pokreću razne inicijative.

Koliko odbornici sad čekaju odgovore 
na postavljena pitanja? Da li je to brže s 
obzirom da su se u prethodnom sazivu žalili 
na dugo čekanje, ili čak to da ne dobiju 
odgovor na postavljeno pitanje?
- Da, ranijih godina, bila je praksa da se na 
"nepoželjna pitanja" uopšte i ne odgovara. Pa 
su tako bivša Gradska uprava i gradonačelnik 
samo meni ostali "dužni" skoro 20 odgovora 
na postavljena odbornička pitanja. U 
dosadašnjem radu ovog saziva Skupštine 
odbornici su postavili 131 odborničko pitanje 
i na sva ta pitanja je odgovoreno. Uglavnom 
se odgovori dobiju u propisanim rokovima od 
30 dana, od dana postavljanja pitanja. Samo u 
nekoliko slučajeva odbornici su iz opravdanih 
razloga čekali odgovor duže od 30 dana, jer 
ostavljena pitanja ili nisu bila precizno i jasno 
formulisana ili je za prikupljanje svih traženih 
informacija i podataka trebalo više vremena. 

Kakva je saradnja sa odbornicima? 
- Predsjednik Skupštine je samo prvi među 
jednakima i u dosadašnjem radu odnosio 
sam se tako prema kolegama odbornicima. 
Sve ono što sam mogao uraditi za odbornike, 
u smislu da im olakšam obavljanje poslova, 
sam i uradio. S druge strane, odbornici se 
sa uvažavanjem odnose prema meni, kao 
predsjedniku Skupštine. 

Da li imate personalnih pritužbi ili obraćanja 
građana i ako imate šta traže od Vas?
 - Postoji veliki broj obraćanja građana, 

kako pojedinačnih tako i grupa, udruženja, 
klubova, ali i mjesnih zajednica. Mnoga 
pitanja i obraćanja građana ipak nisu 
iz nadležnosti Skupštine ili mene kao 
predsjednika i nisam u mogućnosti da ih lično 
riješim. Građani uglavnom traže neki vid 
pomoći za svoje socijalne probleme, kao što 
su novčanu pomoć, stambeno zbrinjavanje, 
zaposlenje, a udruženja građana pomoć 
za svoj rad. Međutim, nakon što saslušam 
stranku to što nije iz moje nadležnosti 
proslijedim do nadležnog odjeljenja u 
Gradskoj upravi, do Centra za socijalni rad 
ili neke druge ustanove. Nerijetko se dešava 
da je ljudima dovoljno i samo to da ih neko 
sasluša, porazgovara s njima, onako ljudski, 
i pokaže spremnost da pomogne makar i sa 
nekim savjetom ili uputom kako dalje. 

Rad lokalnog parlamenta budno prate i 
novinari. Danas većina tvrdi da nema dobre 
uslove za rad, jer sjednice prate bukvalno iz 
hola. Može li se to pitanje riješiti?
- Trenutno dok traje pandemija virusa 
COVID-19 nismo u mogućnosti  obezbijediti 
bolje uslove od trenutno postojećih. Ranije 
su novinari sjedili direktno u skupštinskoj 
sali i pratili zasjedanja, ali tada su se pojedini 
odbornici žalili da ih neki od prisutnih 
novinara ometaju u radu. Danas se novinari 
žale da nemaju dobre uslove za rad iz 
prostora ispred skupštinske sale, gdje na dva 
displeja mogu pratiti video prenos sjednice i 
gdje smo uredili prostor za uzimanje izjava. 
Nije mi poznato da je praksa i u drugim 

gradovima, pa čak ni u Narodnoj skupštini 
RS, da novinari sjede u skupštinskoj sali i 
prate zasjedanja. Poslovnikom Skupštine 
grada   definisano je ko može i pod kojim 
uslovima biti prisutan u sali Skupštine grada 
za vrijeme zasjedanja. Poslovnikom nije 
predviđena mogućnost prisustva novinara u 
sali za vrijeme sjednica, a na čemu insistiraju 
pojedini novinari. Može se razgovarati i o 
izmjenama odredbi Poslovnika i preuređenju 
skupštinske sale  kako bi novinari bili prisutni, 
a odbornici ne bili ometani u radu. No, o 
svemu tom možemo razgovarati tek nakon 
okončanja pandemije. Ovom prilikom želim 
da se zahvalim vašoj medijskoj kući koja 
je sve vrijeme pratila naš rad i korektno o 
svemu izvještavala.  

pripremila M. Zgonjanin

Mirsad Duratović, predsjednik Skupštine grada Prijedora

DUGOGODIŠNJI 
HUMANITARNI RAD

"Humanitarni rad je ono čime 
nadopunjavam nemogućnost da 
kroz svoj politički rad pomognem 
svojim sugrađanima koji su u 
stanju socijalne potrebe, raznim 
organizacijama, ustanovama 
i školama kojima je pomoć 
potrebna. Uspostavio sam 
saradnju sa više organizacija 
iz zemlje i inostranstva, 
ali i pojedinaca koji žele 
pomoći našim sugrađanima. 
Najznačajnija organizacija je 
"IGFM" iz Njemačke preko koje 
sam u Prijedor dovezao 17 šlepera 
humanitarne pomoći, zatim 
Crveni krst Njemačke,"Humano 
brdo" iz Austrije, organizacije 
iz Švajcarske, SAD-a, Švedske... 
Trenutno rješavam opremanje 
područnog odjeljenja Osnovne 
škole u Čarakovu sa neophodnim, 
a nedostajećim školskim 
priborom za redovno i kvalitetno 
odvijanje nastave, sportskim 
rekvizitima, tabletima za djecu, 
laptopima za nastavnice, kao 
i nabavkom jednog printera. 
Prošle godine, na početku 
pandemije virusa COVID-19, za 
tri škole u Prijedoru sam preko 
prijatelja iz Druge varaždinske 
Gimnazije obezbijedio 30 
tableta", kaže Duratović.

Saradnja između izvršne i zakonodavne vlasti na jako pohvalnom nivou

SKUPŠTINA RADI MNOGO DINAMIČNIJE 
NEGO PRETHODNIH GODINA

AKTI NA JAVNOJ RASPRAVI, 
CIJENI SE  MIŠLJENJE 

GRAĐANA

"Saradnja između izvršne i 
zakonodavne vlasti, odnosno 
Gradske uprave i Skupštine, a i 
gradonačelnika i predsjednika 
Skupštine je na jednom rekao 
bih,  jako pohvalnom nivou. To  
su prepoznali naši sugrađani, 
ali i oni koji naš rad prate van 
Prijedora. Taj stepen saradnje 
s vremenom je, pokazalo 
se, sve bolji, samim  tim  što  
konstantno tražimo nove 
mogućnosti i načine kako da 
napravimo bolju i kvalitetniju 
prohodnost svih akata koje 
predloži Gradska uprava, a 
koje Skupština grada treba da 
usvoji. Trudimo se i trudićemo 
se da što više akata uputimo 
na javnu raspravu kako bi 
građani dali svoje mišljenje o 
predloženom aktu, jer ipak se 
to tiče života svih nas u ovom 
gradu, a ne samo izabranih 
odbornika ili zaposlenih u 
Gradskoj upravi. Naravno, 
na kraju procesa, Skupština 
grada daće konačno mišljenje 
o svemu", kaže Duratović.

Predsjednik Skupštine grada Prijedora, Mirsad Duratović ističe da je 
nakon lokalnih izbora u gradski parlament ušlo tri četvrtine novih i 
mlađih odbornika. Prijedor je, podsjeća, dobio i novog, prilično mladog 
gradonačelnika, a slično se, kako kaže, desilo i sa ostalim imenovanjima 
u Gradskoj upravi. "Sve to zajedno unijelo je jednu novu energiju u 
Gradsku upravu i Skupštinu grada, a odrazilo se i na rad samog gradskog 
parlamenta", kaže Duratović u intervjuu za "Kozarski vjesnik". 
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ПРИЧЕ...

"Млади не би требало да се 
ограничавају на оно што им 
нуди формално образовање. 
То потврђује и мој примјер. 

Завршио сам графику на 
Академији умјетности у 
Бањалуци, међутим велика 
жеља ми је била да се бавим 
графичким дизајном. То је 
нека врста примијењене ко-
мерцијалне умјетности. Био 
сам самоук, али и стрпљив. 
Усавршавао сам се у графич-
ком дизајну и успио. Данас 
имам домаће и међународ-
не клијенте, радим од куће 
и јављам се на конкурсе 
преко интернета", резими-
ра Инђић додајући у шали 
да је створен за онлајн рад 
због тога што не воли рано 
устајање.
Инђићев рад "Небо је грани-
ца" изабран је на конкурсу 
Удружења ликовних умјет-
ника града Приједора, а оно 
што побједу чини дражом 
је чињеница да ће његов 
мурал красити фасаду Уго-
ститељско-економске школе 
коју је некад похађао. Осли-
кавање би требало да почне 
ових дана. 
"Много ће ми користити 
искуство које сам стекао по-

мажући у осликавању мура-
ла београдског 'Дим тима' 
код кружног тока те мурала 
румунског умјетника Сада 

на градском тргу. Конкури-
сао сам досад шест пута са 
својим приједлозима, а ето 
дочекао сам да будем иза-

бран за аутора осмог при-
једорског мурала", каже 
Инђић. 
Својим муралом, тврди, 
хтио је да избјегне кич, да 
пошаље неку поруку, али и 
убаци неке симболе Прије-
дора, попут Мраковице. Ба-
лон у облику сијалице у ви-
зуелном језику значи идеју, 
напредак, просперитет и 
машту. 
"Веома ми је драго што ће 
мој мурал красити фасаду 
бивше школе. Да ми је неко 
рекао да ћу на двије средње 
школе, једна преко пута дру-
ге, оставити свој умјетнички 
траг, не бих му повјеровао. 
Наиме, ове године сам ра-
дио и лого за Гимназију 'Све-
ти Сава'. Иначе имам клијен-
те у Америци и Француској. 
Углавном до посла долазим 

преко интернета, који је 
омогућио да се данас отво-
ре многа врата. Многима је 
рад од куће био нешто ново, 
наметнуто  пандемијом, али 
за мене је то одавно устаље-
на пракса", истиче Драган 
Инђић. 
Додаје да у његовом послу 
не помажу везе. Пресудан 
је квалитет, добар рад, али 
и властита предузимљивост, 
јер Инђић не чека да посао 
дође њему, већ ће га сам 
потражити. Признаје да му 
недостају пријатељи, који су 
отишли за бољом зарадом у 
иностранство. 
"Битно је да се ради оно што 
се воли. Увијек сам стремио 
ка томе", закључује наш са-
говорник.

 Д. Совиљ

ОНЛАЈН РАД ИДЕАЛАН ЗА КРЕАТИВЦЕ 
КОЈИМА ЈЕ "НЕБО ГРАНИЦА"

"НЕБО ЈЕ ГРАНИЦА", НАЗИВ ЈЕ НОВОГ ГРАДСКОГ МУРАЛА, АЛИ И 
ЖИВОТНИ МОТО ЊЕГОВОГ АУТОРА, ПРИЈЕДОРСКОГ УМЈЕТНИКА 
ДРАГАНА ИНЂИЋА.

Графички дизајнер Драган Инђић

Овако ће изгледати нови градски мурал

Радио лого за Гимназију "Свети Сава"

УМЈЕТНИЧКИ 
ПЕЧАТ НА ДВИЈЕ 

ПРИЈЕДОРСКЕ 
ШКОЛЕ

Инђић каже да је 
веома срећан што 
ће баш мурал "Небо 
је граница" краси-
ти фасаду Угости-
тељско-економске 
школе, чији је бивши 
ђак. Оставио је свој 
печат и на згради 
приједорске гимна-
зије, за коју је ура-
дио лого. 
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Иако су по први пут учествовале на нај-
већем дјечијем музичком такмичењу 
"Ритам Европе", Приједорчанке су уз 
помоћ публике и гласача освојиле друго 
мјесто. Искуство је било незаборавно, 
а утиске с такмичења пренијеле су и 
приједорском градоначелнику, који је 
њима у част приредио пријем. 
Једна од учесница, Валентина Грујичић 
своју срећу што је била дио овог такми-
чења није могла сакрити.
"Све ово нама се одвијало пребрзо и 
могу рећи да смо задовољне и да смо 
испунилe своја очекивања, очекивања 
Градске управе и нашег града. Све је то 
једно велико искуство које ћемо памти-
ти дуго. Срећни смо што смо освојили 
друго мјесто, а од првог нас је дијелио 
само бод разлике'', рекла је Валентина. 
Уз помоћ ментора све је било лакше, а 
они су задовољни са оним што су дје-
војке показале на сцени. 
"Презадовољни смо зато што је ово фе-
стивал свјетских размјера. Саме припре-
ме су трајале неколико мјесеци. Биле су 

помало захтјевне, али све је то искуство 
више и научили смо стварно доста из 
овога'' испричала нам је Дада Топић, ко-
реограф Плесног студија "Топ денс".

ЗА ГРАД ПРИЈЕДОР ОНЕ СУ 
ПОБЈЕДНИЦЕ

Градоначелник им је честитао и уручио 
поклоне, као знак захвалности за успјех 
који су постигле и за то што су на нај-
бољи могући начин представиле свој 
град.
"Због оног што су оне показале може да 
нам позавиди било који град у Европи. 
Приједор је град који је увијек подржа-
вао младе људе и младе таленте. Дје-
војке су показале да ни овај пут нисмо 
погријешили и настављамо с подршком 
младим људима", рекао је Далибор 
Павловић.
Град Приједор ће и сљедеће године уче-
ствовати на такмичењу "Ритам Европе", 
а представљаће га млади талентовани 
Приједорчани.  

Освјетлале образ

ГРАДОНАЧЕЛНИК ОРГАНИЗОВАО ПРИЈЕМ ЗА ПРИЈЕДОРЧАНКЕ 
КОЈЕ СУ УЧЕСТВОВАЛЕ  НА ТАКМИЧЕЊУ "РИТАМ ЕВРОПЕ"

Градоначелник са учесницама без потписа

Приједорски средњошкол-
ци, ученици Угоститељско-
економске школе добро 
знају шта је туризам и 
угоститељство. То су ових 
дана и доказали на так-
мичењу "Гатус". За све оно 
што су са својим ментори-
ма припремали у прете-
клих мјесец дана, награђе-
ни су другим мјестом. И то 
у врло јакој конкуренцији и 
на Златибору, гдје су били 
најбољи из ових области. 
"Ми смо представљали 
двије дисциплине, то су 
припремање свињског 
филеа са сувим шљива-
ма и ресторански десерт, 
америчке палачнике'', от-
крива тамичарка Кристина 
Милинковић и наглашава  
да им  је ово било непро-
цјењиво  искуство. Драшко 
Ђервида, професор пра-
ктичне наставе прича нам 

да су ученици оправдали 
сва њихова очекивања."У 
конкуренцији екипа Бео-
града и Опатије освојити 
друго мјесто, мислим да ту 
нема нешто превише да се 
коментарише, самим тим 
што су то градови који су 
традиционално познати 
по угоститељству'', додао 
је он.  
Осим припреме хра-
не, будући приједорски 
угоститељи вјештину су 
показали и у припреми 
коктела, а у свему им је по-
магала професор Мирјана 
Мајкић."Није било тешко, 
јер смо добар тим. Јак и 
већ уходан, јер имамо и 
наш  школски ресторан, от-
вореног и затвореног типа, 
тако да смо само мало ра-
дили на неким финесама. 
И  ученици су то  оправда-
ли'', каже Мирјана. 

У школи су поносни на 
своје ученике. Признају да 
без помоћи Градске управе 
не би могли учестововати 
на овом престижном так-
мичењу.  "Оно што морам 
рећи да одлазак на Злати-
бор и на ово такмичење не 
би био могућ без Градске 
управе и градоначелника, 
јер су таква такмичења 
поприлично захтјевна за 
школе, захтјевна су и за 
саму припрему. Ми смо 
се спремали мјесец дана, 
требало је обезбиједити 
средства све то. Успјели 
смо, не сами, већ уз помоћ 
Градске управе", исприча-
ла нам је Оливера Брдар 
Мирковић, в.д. директора 
Угоститељско-економске 
школе.
На такмичењу су учество-
вали средњошколци из 
12 градова бивше Југосла-
вије. 

На "Гатус-у" показали одлично знање из угоститељства и туризма

УЧЕНИЦИ УГОСТИТЕЉСКО-ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ НА 
ЗЛАТИБОРУ  ОСВОЈИЛИ СЈАЈНО ДРУГО МЈЕСТО

В. Нишевић

Пo први пут, oткaкo je 
у Приjeдoру изгрaђeнa 
вjeштaчкa стиjeнa, oдр-
жaнo je тaкмичeњe у 
спoртскoм пeњaњу. И 
oдмaх je уврштeнo у 
кaлeндaр Првeнствa 
РС у oвoм спoрту. Oр-
гaнизaтoри из Клубa 
eкстрeмних спoртoвa 
"Aлбaтрoс" кaжу дa je 
oвo jeдaн oд нaчинa 
пoпулaризaциje спoрт-
скoг пeњaњa. 
"Пoкушaвaмo дa циjeлу 
причу дoвeдeмo нa 
нeки oзбиљниjи нивo,  
дa имaмo нeкa тaк-

мичeњa. Oвo je другo кoлo, aли вeћ je 
крaj гoдинe. Oскудиjeвaмo сa пeњaчким 
сaлaмa кao штo je oвa нaшa. Tрeнутнo 
имaмo три у РС, двиje у Бaњaлуци и jeд-
ну у Приjeдoру. Нaстojaћeмo дa тo мaлo 
рaспрoстрaнимo, нaрoчитo нa истoчни 
диo Рeпубликe Српскe", рeкao je прeд-
сjeдник "Aлбaтрoсa", Дрaшкo Aнђeлић. 
Нaпoмeнуo je у ФБиХ стaњe дaлeкo 
бoљe.

Спoртскo пeњaњe je пoстaлo пoпулaрнo 
и лиjeпo je штo сe и вaн нajвeћeг грaдa 
у Српскoj oдржaвajу oвaквa тaкмичeњa, 
пoручили су гoсти из Бaњa Лукe. "To je 
дoкaз дa овај спoрт имa будућнoст и дa 
сe рaди интeнзивнo. Дрaгo ми je штo 
смo гoсти у oвoj прeлиjeпoj сaли и штo je 
Приjeдoр узeo учeшћe у Првeнству РС", 
нaвeo je Дaмир Mисиje из бaњaлучкoг 
Пeњaчкoг клубa "Сoлo".
Дa oвaj спoрт имa будућнoст пoкaзao je 
и вeлики брoj дjeцe, кoja су сe oкушaлa 
у пeњaњу и чиjи je нaступ биo увeртирa 
прeд тaмичeњe у сeниoрскoj кoнкурeн-
циjи.

У организацији "Албатроса"

ПРВИ ПУТ У ПРИЈЕДОРУ И 
ТАКМИЧЕЊЕ У СПОРТСКОМ ПЕЊАЊУ

З. Јелић

Вjeштaчкa стиjeнa зa пeњaњe у При-
jeдoру  изгрaђeнa je 2019. гoдинe, 
a нaлaзи сe у прoстoру Приврeднoг 
инкубaтoрa у Вeликoм Пaлaнчишту. 
И сви oни кojи жeлe дa сe oкушajу 
у пeњaњу слoбoднo мoгу дa сe jaвe 
људимa из "Aлбaтрoсa".

РУРАЛНИ 
ТУРИЗАМ

Поред угоститељст-
ва, ово такмичење 
било је прилика да 
се покаже знање и 
из области туриз-
ма. "Имали смо 
тему глампинг или 
рурални туризам, 
тачније модерно 
камповање и на ту 
тему смо радили ту-
ристички аранжман 
којег може да кори-
сти и нека туристич-
ка агенција'', рекла 
нам је Валентина 
Грујичић. Валенти-
ни ментори били су 
професори Бранко 
Боровница и Крис-
тина Тадић.

Ученици са менторима

Уручивање награда

В. Нишевић



У Приједору ће од 1. до 3. окто-
бра бити одржан "Креативни ви-
кенд", као увод у пројекат "Кре-
ативна револуција 2021/22", који 
ће Град реализовати у партнер-
ству са Асоцијацијом за развој и 
сарадњу из Бањалуке. 
Током три дана, у Љетној башти 
биће организован низ креатив-
них радионица, концерата, из-
ложби и представа. Учешће у 
овом пројекту не чуди, с обзиром 
на то да је Приједор већ показао 
изузетан напредак и активност 
у пољу креативне индустрије, 
рекла је вршилац дужности на-
челника Одјељења за друштвене 
дјелатности, Моња Касаловић. 
Она је подсјетила да ће, након 
формирања савјета за креативну 
индустрију при Кабинету пред-
сједника Републике Српске, При-
једор постати члан овог тијела.
"У петак ће бити потписан мемо-
рандум између Града Приједора 
и Асоцијације за развој и са-
радњу. Пројектом 'Креативна ре-
волуција' Приједор ће се наћи у 
средишту креативних индустрија 
на нивоу РС. Град има потен-
цијал, таленте, младе умјетнике 
и све оне креативце који допри-
носе његовом развоју. Креатив-
ним викендом дајемо на значају 
креативној индустрији, а такође 
подижемо свијест грађана о ње-
ној неопходности. Обезбиједиће-
мо одређене едукације за све 
који имају капацитет да се оства-
ре у овој области", нагласила је 
Касаловићева.

ОД ДАНАС БРОЈНЕ 
МАНИФЕСТАЦИЈЕ

У петак, 1. октобра, у 10.30 ча-
сова минута биће отворена 
студентска изложба и изложба 
Игора Мотла у Удружењу ли-
ковних умјетника града Прије-
дора. Потом ће бити уручене 
дипломе полазницима курсева 
у Агенцији "ПРЕДА". За 19.00 
часова најављен је наступ Град-
ског хора у Љетној башти, а за 
20.00 часова представа "Кочић 
међу нама - увијек и заувијек". 
У суботу и недјељу 2. и 3. oкто-
бра су цјелодневне изложбе од 
10.00 до 18.00 часова у Љетној 
башти.
"У суботу ћемо имати и наступ 
плесне групе `Топ денс`, ради-
онице НВО `Здраво да сте` из 
Бањалуке и концерт Бањалуч-
ког гудачког квартета у 19.30 ча-
сова, те концерт Вање Мишић и 
Сање Зелић у 21.00 час", најави-
ла је Касаловићева.
За недјељу је, осим наставка 
излагања радова креативаца, 
предвиђена луткарска радио-
ница од 12.00 до 14.00 часова у 
организацији Удружења "Жене 
у умјетности".
У случају лоших временских 
услова, "Креативни викенд" 
биће одржан у Позоришту При-
једор, а изложба производа из-
рађених ручним радом у спорт-
ској дворани "Младост".

У циљу прoмoциje oвих пoтeн-
циjaлa, лoкaлнa Tуристичкa 
oргaнизaциja припрeмилa je 
двa видeo зaписa пoд нaзивoм 
"Бoгaтствo рaзличитoсти" и 
"Уживaj у aвaнтури". У oвoj oр-
гaнизaциjи пoсeбнo су пoнoсни, 
jeр je aвaнтуристички туризaм 
дoбиo висoкe oцjeнe oд стрaнe 
Свjeтскe бициклистичкe униje. 
"Oвe гoдинe Грaд Приjeдoр и 
Бициклистички клуб "Кoзaрa"  
дoбили су нajвишe  oцjeнe oд 
Свjeтскe бициклистичкe униje 
зa бициклистичку трку XЦO нa 
Кoзaри, кoja je oргaнизoвaнa у 
шестом мjeсeцу. У прeпoруци 
кojу oни инaчe никaд  нe дajу, 
нaписaнo je дa кoнaчнo БиХ имa 
jeдну тaкву стaзу, нa штa смo ми 
нaрaвнo пoнoсни", кaжe Aмирa 
Гaнић, дирeктoр Tуристичкe oр-
гaнизaциje Приjeдoр.
 

ПОРОДИЧНО У 
"АВАНТУРА ПАРК"

У Нaциoнaлнoм пaрку истичу 
дa je нa Кoзaри сeдaм урeђe-
них стaзa кoje су oбиљeжeнe 
путoкaзимa и инфo-тaблaмa и 
кoje вoдe дo нajљeпших види-
кoвaцa Mрaкoвицe, кao штo су 
Кoзaрaчки кaмeн, Зeчиjи кaмeн 
и Гумлинe. Mрaкoвицa нуди 
oдрeђeнe сaдржaje и зa oнe 
кojи вoлe вишe узбуђeњa. "Штo 
сe тичe љeтњe сeзoнe, Кoзaрa 
мнoгo тoгa мoжe пoнудити. Oд 
сaдржaja издвajaмo "Авaнтурa 
пaрк", кoји сe нaлaзи у сaмoj 
мeмoриjaлнoj зoни. Рaди сe o 
плaтфoрмaмa кoje су смjeштeнe 
у крoшњaмa дрвeћa и пoвeзaнe 
рaзним висeћим стaзaмa и мo-
стићимa. И ствaрнo je jaкo зa-

нимљив и интeрeсaнтaн сaдржaj 
зa сву пoрoдицу, jeр смo у oкви-
ру тoг "Авaнтурa пaркa" изгрa-
дили и "Авaнтурa пaрк" зa дjeцу 
узрaстa oд четири дo 10 гoдинa, 
тaкo дa циjeлa пoрoдицa мoжe 
дa уживa у прирoди, aвaнтури и 
aдрeнaлину кojи нуди oвaj сaдр-

жaj", нaглaшaвa Нaтaшa Пjeвић 
Бeслaћ из Нaциoнaлнoг пaркa. 
A зa oнe кojи вoлe joш  вишe 
aвaнтурe и aдрeнaлинa, у пo-
нуди ћe ускoрo бити и други 
сaдржajи, мeђу кojимa je и плa-
нинaрскa стaзa кoja вoди прeкo 
стиjeнa и кoja ћe бити сигурнa 
зa кoришћeњe и зa почeтникe. 
У плaну je изрaдa и три круж-
нe бициклистичкe стaзe, кoje 
ћe пoчињaти и зaвршaвaти нa 
Mрaкoвици и  кoje ћe рaзли-
читoм дужинoм и тeжинoм, бити 
прилaгoђeнe свим љубитeљимa 
бициклизмa. 

10.
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Предсједник овог приједор-
ског удружења, Маринко Мар-
тић је истакао да је повод овог 
окупљања њихових чланова из 
Приједора, али и Новог Града и 
Костајнице био да се још једном 
промовишу људска права глу-
вих људи, али и да јавност буде 
свјесна постојања ове заједни-
це грађана. "Ово је била прили-
ка да обиљежимо 65 година од 
оснивања нашег удружења и да 
захвалимо на подршци коју као 
удружење имамо од наше локал-
не заједнице гдје нам је, поред 
редовних средстава за рад удру-
жења, Град раније обезбиједио и 
условнији простор за наше оку-

пање", рекао је Мартић.
Он је додао да ову популацију 
грађана, којих на евиденцији 
удружења у Приједору има око 
70 чланова, муче бројни про-
блеми као што је незапосленост, 
али и мала примања из области 
социјалне заштите. "Углавном 
су чланови незапослени, ста-
рији људи који живе од пензије 
или социјалне помоћи, зависе 
од туђе његе и помоћи, тешко 
плаћају режије, а највећи про-
блем је набавка слушних апара-
та, јер је цијена новог апарата 
око 800 КМ, а батерија 50 КМ", 
нагласио је Мартић који је неза-
послен и на Бироу преко 25 годи-

на.
"Живјети се мора, покушавамо 
да помогнемо најугроженијима, 
помажу нам и спонзори, када су 
у питању животне намирнице, 
али је тешко", додаје Мартић.
Вршилац дужности начелника 
Одјељења за друштвене дјелат-
ности, Моња Касаловић чести-
тала је овом удружењу вриједну 

годишњицу рада и потврдила да 
је Међуопштинско удружење глу-
вих и наглувих једно од 16 удру-
жења чији рад и активности Град 
Приједор подржава, додајући да 
оно спада у ред оних који су од 
изузетног значаја, поготово због 
осјетљиве категорије грађана 
коју окупља и да је та подршка, 
материјална и нематеријална, 

неупитна и за наредни период.
Иначе, зидове просторија Удру-
жења глувих и наглувих красе 
бројни пехари освојени на број-
ним такмичењима удружења 
глувих, али и савеза инвалида и 
тиме приказују лична и колектив-
на достигнућа глувих у пикаду, 
стоном тенису и шаху.

MРAКOВИЦA НУДИ 
БOГATE  СAДРЖAJE

ОБИЉЕЖЕН СВЈЕТСКИ ДАН ГЛУВИХ И НАГЛУВИХ
Чланови Међуопштинског удружења глувих и на-
глувих, чије је сједиште у Приједору, обиљежили 
су Свјетски дан глувих који се као и Недјеља глувих 
обиљежава сваке године у посљедњој седмици 
септембра, од 1958. године у знак сјећања на осни-
вање Свјетске федерације глувих која је основана 
23. септембра 1951. године.

З. Совиљ

Oбиљeжeн  Свjeтски дaн туризмa

ЕДУКАТИВНА СТАЗА
У Нaциoнaлнoм пaрку припрeмajу и eдукaтив-
ну стaзу, нa кojoj ћe сe нaлaзити инфoрмaциje 
o биљнoм и живoтињскoм свиjeту Кoзaрe. Зa 
нajмлaђe пoсjeтиoцe, Нaциoнaлни пaрк ћe при-
прeмити инфo-тaблe и дидaктичкe пaнeлe. 

КВ

У oвoгoдишњe oбиљeжaвaњe Свjeтскoг дaнa туризмa, (27. сeптeмбaр) чиja je тeмa "Tуризaм зa укљу-
чиви и инклузивни рaзвoj", aктивнo сe укључилa и градска Tуристичкa oргaнизaциja. Кoзaрa, Сaнa, 
eтнo-сeлa, сeoски, aвaнтуристички и вjeрски туризaм, oнo je чимe сe Приjeдoр мoжe пoхвaлити кaдa je 
у питaњу туристичкa пoнудa. 

ОД 1. ДО 3. ОКТОБРА "КРЕАТИВНИ 
ВИКЕНД" У ЉЕТНОЈ БАШТИ

Д. Совиљ 

Моња Касаловић: Увод у пројекат "Креативна револуција"



11.

www.kozarski.com

Taкo сe нeдaвнo дeсилo дa се 
у нaсeљу Пeћaни пoрeд кoн-
тejнeрa нaшao кaуч.  Игрoм 
случajа нa лицу мjeстa зaтeкao 
сe шeф Кoмунaлнe пoлициje, 
кojи je нeсaвjeснoг сугрaђaнинa 
упoзoриo дa тo ниje мjeстo зa 
oдлaгaњe кaбaстoг oтпaдa.
"Дeсилo сe тo близу мoje 
згрaдe, у Улици Meшe Сeлимo-

вићa. Нeсaвjeсни грaђaнин je 
дoвeзao кaбaсти oтпaд кojи je 
истoвaриo у кoнтejнeр, a кaуч 
пoрeд кoнтejнeрa. Кaд сaм гa 
питao штa рaди, oдгoвoриo je  
дa сви бaцajу пa ћe и oн. Прeд-
стaвиo сaм сe и рeкаo дa кaбa-
сти oтпaд нe мoжe oдлaгaти нa 
jaвну пoвршину. И, истoм сaм 
сугeрисao дa oтпaд oтjeрa", 

рeкаo je шeф Oдсjeкa кoмунaл-
нe пoлициje,  Mирoслaв Крнeтa.
Taj кaуч jeстe oдвeзeн, aли 
сaмo тристoтињaк мeтaрa 
дaљe и oстaвљeн je пoрeд дру-
гoг кoнтejнeрa. To су рaдници 
"Кoмунaлних услугa" приjaвили 
Кoмунaлнoj пoлициjи. Нaкoн 
тoг, лицe je идeнтификoвaнo, 
сaчињeн je зaписник и уручeн 
je прeкршajни нaлoг. A, oтпaд je 
уклoњeн.
"Кoмунaлнe услугe"  свaкoг 
aприлa oргaнизуjу aкциjу 
бeсплaтнoг oдвoжeња тaквoг 
oтпaдa, a укoликo сe у мeђув-
рeмeну jaви тaквa пoтрeбa из 
oвoг прeдузeћa пoручуjу дa 
грaђaни трeбa дa им сe jaвe. 
"Пoстojи мoгућнoст из-
нajмљивaњa вeликoг кoн-
тejнeрa oд сeдaм кубикa, кojи 
сa ПДВ-oм кoштa oкo 205 КM. 
Jaви нaм сe стрaнкa, дoвeзeмo 
кoнтejнeр, кaд гa нaпунe, ми 
гa oдвeзeмo. Имaмo и мaли 
кaмиoн, зa мaњe кoличинe oт-
пaдa", пojaснилa je Mилaдa 
Ступaр, тeхнички рукoвoдилaц 
у РJ Одвoз oтпaдa "Кoмунaлних 
услугa".  
Из Кoмунaлнe пoлициje и 
"Кoмулaних услугa"  пoзивajу 
грaђaнe дa oтпaд oдлaжу нa 
прoписaн нaчин, за љeпши, 
здрaвиjи и чистиjи грaд.

ПОЧЕЛО УКЛАЊАЊЕ 
ДИВЉЕ ДЕПОНИЈЕ 

НА УРИЈАМА
На иницијативу становника 
Мјесне заједнице Урије и 
градоначелника Приједора, 
Далибора Павловића поче-
ло је уклањање нелегалне 
депоније смећа у овом на-
сељу.
Из предузећа "Комуналне 
услуге" Приједор, најављују 
да бити уклоњено смеће 
и земљиште приведено 
крајњој намјени.
Акција је наишла на задо-
вољство мјештана, а по-

готово становника окол-
них објеката и власника 
пословних субјеката који 
су се обратили за помоћ у 
уређењу овог простора, уз 
апел становницима овог и 
других дијелова града да 
више не довозе смеће, од-
носно не одлажу на мјести-
ма гдје то није предвиђено, 
јер се тако стварају дивље 
депоније које се касније 
тешко уклањају.

Ловачко удружење "Мракови-
ца" одржало је редовну извје-
штајну  Скупштину, на којој су 
представљени резултати рада 
удружења у протеклој години, 
као и планови за наредни пе-
риод. 
Оно на шта су у "Мракови-
ци" нарочито поносни је но-
воформирана фазанерија 
у Саничанима."На овом за-
мљишту имамо девастиран 
објекат и Скупштина је доније-
ла одлуку да се реконструише, 
да се изгради и заврши наред-
не године. Да буде за потребе 

фазанерије и ловаца", рекао 
је Младен Унијат, предсједник 
овог ловачког удружења. 
Подршку у санирању објек-
та пружиће и Град Приједор. 
"Oбjeкaт би служиo зa вишe 
нaмjeнa, тaкo и зa смjeштaj 
лoвaцa кojи би дoлaзили из 
других грaдoвa и држaвa. To 
je дoбрo и зa нaш грaд, тe смo 
oдлучили дa им пoмoгнeмo у 
тoм пoслу. A из њихoвих из-
вjeштaja сe види дa дoбрo 
рaдe", рекао је Далибор Пав-
ловић, градоначелник Прије-
дора. 

На Скупштини Ловачког удру-
жења "Мраковица" уручена 
су признања и захвалнице 
заслужним појединцима. 
"Захвалио бих се делегатима 
који су присуствовали Скупш-
тини, члановима Управног и 
Надзорног одбора и градона-
челнику који нас је подржао у 
свему", рекао је Бошко Вуче-
новић, предсједник Скупшти-
не ЛУ "Мраковица".
Ловачко удружење "Мракови-
ца "броји 635 чланова.

Одржана извјештајна Скупштина Ловачког удружења "Мраковица"

КAБAСTOM OTПAДУ НИJE MJEСTO 
НA JAВНИM ПOВРШИНAMA

Комунална полиција упозорава

Грaд Приjeдoр, oднoснo 
Oдjeљeњe зa пoљoприврeду 
и рурaлни рaзвoj и Пoдруч-
нa приврeднa кoмoрa, кaн-
цeлaриja Приjeдoр, oргaнизују 
мaнифeстaциjу "Плoдoви нaшeг 
сeлa".  Нa пиjaци нa Пeћa-
нимa вoћe и пoврћe у петак 
и суботу излaгaћe двaдeсeтaк 
прoизвoђaчa. 
Прeдстaвићe сe и двиje 
зaдругe, Вoћaрскa зaдругa 
"Кooпeрaтивa" и нoвooснoвaнa 
Зaдругa "Aгрo-Приjeдoр". У 

Oдjeљeњу зa пољoприврeду и 
рурaлни рaзвoj кaжу дa ћe и oвo 
бити дoбрa приликa дa дoмaћи 
прoизвoђaчи прeдстaвe свoje 
прoизвoдe. 

"Идeja нaм je дa зajeднo сa При-
врeднoм кoмoрoм РС пoнoвo 
aктивирaмo кaмпaњу "Купуjмo 
дoмaћe, нaшe je бoљe" из вишe 
рaзлoгa. Нaши купци, кoнзумeн-
ти вoћa и пoврћa трeбaлo би дa 
знajу oд кoгa купуjу. Приje свeгa, 
трeбaлo би дa имajу свиjeст дa 
купуjу oд дoмaћих прoизвoђaчa, 
jeр je тo бoљe и квaлитeтниje", 
кaжe Дaниjeл Eгић, вршилац 
дужности нaчeлникa Oдjeљeњa 
зa пoљoприврeду и рурaлни 
рaзвoj. 

Пo зaвршeтку мaнифeстaциje, 
прoизвoђaчи ћe oдрeђeну кo-
личину вoћa и пoврћa дoнирaти 
приjeдoрским вртићимa. 

КУПУJMO ДOMAЋE, 
НAШE JE БOЉE!

З. Jелић

              З. Совиљ  

Jeдaн oд прoблeмa сa кojимa сe "Комуналне услуге" суoчaвaју 
je нeпрoписнo oдлaгaњe aутoмoбилских гумa.
"Mи, пo прaвилу гумe нe смиjeмo  купити и нe смиjeмo их 
oдлaгaти  нa нaшу дeпoниjу. Aли људи тo убaцe у кoнтejнeр и 
пoкриjу смeћeм. И oндa тo истрeсeмo и вoзимo нa дeпoниjу. 
Зaтo aпулуeмo нa људe дa трaжe рjeшeњe, дa ли прeкo вулкa-
низeрa, jeр oни имajу вjeрoвaтнo договор сa нeким фирмoм дa 
тo мoгу oдлaгaти", нaвeлa je Ступaрeвa.

У петак и суботу "Плoдoви нaшeг сeлa" 
нa пиjaци нa Пeћaнимa

Рeнoвирaњe, урeђeњe, пoспрeмање, свe тo ствaрa кaбaсти oтпaд кojи нeкaкo трeбa oдлo-
жити. Зa oдвoз тaквoг oтпaдa пoтрeбнo je oбрaтити сe "Кoмунaлним услугaмa",  a нe, кao 
штo тo рaдe нeсaвjeсни пojeдинци, бaцити гa нa jaвну пoвршину.

Jавнe пoвршинe 
нису дeпoниje, зa 
oдвoжeњe кaбaстoг 
oтпaдa oбрaтити 
сe "Кoмунaлним 
услугaмa"

ПОНОСНИ НА ФАЗАНЕРИЈУ У САНИЧАНИМА, 
У ПРИПРЕМИ ЈОШ ЈЕДАН ОБЈЕКАТ

КВ

З. Јелић

Данијел Егић: Циљ нам је да 
грађани купују домаће 
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МОЗАИК / КУЛТУРА

ВОДОРАВНО: 1. Ушкопљеници, 9. Дио скелета, 10. Повољна 
прилика, 12. Одбачене ствари и предмети, 14. Припадник по-
литичке странке у царској Русији, 15. Безазлен, дјетињаст, 17. 
Билијарски штап, 18. Прво слово, 19. Врста брода, 21. Ознака 
Чаковеца, 23. Острвска држава, 24. Ознака азота, 25. Јапанско 
острво, 27. Во, 28. Драган Зарић, 29. Српски политичар Горан, 
31. Префикс за дубоку старост, 32. Име сликара Мујезиновића, 
33. Држава у југоисточној Азији, 34. Претендент, кандидат. 

УСПРАВНО: 1. Висинска тачка, 2. Пихтија, хладетина, 3. Дио 
већег музичког дјела, 4. Тона, 5. Двадесето и 9. слово ћирилице, 
6. Старотурски племић нижег ранга (мн.), 7. Апарат за печење 
тоста, 8. Узор, савршенство, 9. Ноћити, преноћити, 11. Држава 
у САД, 13. Поклањати, 16. Електромоторна сила, напетост, 20. 
Талас, 22. Врста аутомобила, 26. Дио фасаде, 28. Погрдан назив 
за полицајца, 30. Вакумски апарат за постизање ерекције, 
31. Предметак са значењем: све, 33.Нота солимизације, 35. 
Ознака пречника.   

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ

Ослушкује: Радомир Речевић

ТРЕЋЕ УХО

У животу је као у саобраћају.                                                                             
Неко правцем, а неко - заобилазницом.

САМИ СЕБИ                                                                                            
Смијешно је да не може бити смјешније.                                                                                                                 

Постали смо сатиричари сами себи. 

ЗНАМО - НЕ ЗНАМО                                                                                    
Нешто ту не штима.                                                                                                                 

Знамо шта ћемо са ковид пандемијом, али не 
знамо шта ћемо са пандемијом невакцинисаних. 

СИН РАСИПНИК                                                                                                       
Чега се боје богаташи? - пита један читалац.                                                      

Ех, чега?! Сина расипника.
 

НИЈЕ "ОНА"                                                                                                               
Није "она" варала само супруга.                                                                     

Варала је она и друге мушкарце.  

И ДОБАР И ЛОШ                                                                                            
Знам га као стару пару.                                                                                        

Добар за све друге, а лош за себе и своју породицу. 

РАШИН КУТАК

"Воз 63" назив је романа Приједорчанке Ми-
лице Савић, који је промовисан у организа-
цији Српског просвјетног и културног друштва 
"Просвјета", Приједор. Ова 23-годишњакиња 
иза себе има већ објављене три збирке при-
повједака и роман "Ластавица". 
У најновијем дјелу бави се темом у којој ће 
се пронаћи многе њене вршњакиње: младом 
амбициозном женом у судару с емоцијама. 
"Моја јунакиња је успјешна и амбициозна. 
Она достиже врхунац у својој каријери, али 
се баш тада заљубљује. За њу почињу про-
блеми. Назив романа је заинтригирао многе, 
а у суштини представља спасоносно рјешење 
за јунакињу моје књиге", каже Милица.
На промоцији у приједорском позоришту 
учествовали су предсједник приједорске 
"Просвјете" и рецензент Бранислав Кецман, 
те писац Младен Вучковац. Кецман је њен 
нови роман оцијенио као дјело које заслу-
жује хвале вриједну пажњу. 
"Милица цијели свој млади живот пише и 
ствара лијепу ријеч. Интересантно је за нас, 
који се бавимо књижевношћу и литературом, 
да једна тако млада особа виспрено барата 
језиком и даје упуте књижевне, белетри-
стичке. Претпостављам да је то и наук за све 
младе људе да у животу могу да се остваре и 

писањем", рекао је Кецман.
Вучковац пажљиво прати Миличин списа-
тељски рад. Како је рекао, ријеч је о изрази-
то талентованој дјевојци. Она је инспирацију 
нашла у свом животном путу, који није био 
нимал лак, с обзиром да је рано остала без 
оца. 

МИЛИЦА 
САВИЋ 

ПРОМОВИСАЛА
 РОМАН "ВОЗ 63"

У организацији "Просвјете"

Милица Савић први роман објави-
ла је са свега 16 година. Студент је 
Факултета безбједносних наука у 
Бањалуци. Приоритет јој је, каже, 
школовање, а писање хоби којем 
остаје вјерна.

Д. Совиљ 

Свечано отварање у холу Позоришта Прије-
дор најављено је за понедјељак, 11. октобра, 
у 19.30 часова. Исте вечери, у 20.00 часова, 
публика ће моћи да погледа представу "Зло-
чин и казна" Народног позоришта Републике 
Српске. 
У такмичарској конкуренцији су и представе 
"Логорилијада", Хрватског народног каза-
лишта Мостар (12. октобар), "Биљежница за 
Робија К." Сатиричног казалишта "Керемпух" 
(13. октобар), те представа "Зла жена" Народ-
ног позоришта Суботица (15. октобар). Све 
представе почињу у 20.00 часова. У пратећем 
програму је представа Зијаха Соколовића 
"Лијево, десно, глумац" (14. октобар, 20.00 
часова) и "Југославија, моја отаџбина" По-
зоришта Приједор и Гледалишча Копер (16. 
октобар, 19.30 часова). Глумци Зијах Соколо-
вић и Линда Бегоња представиће се 12. и 13. 
октобра, док ће 14.10. бити промовисана мо-
нографија "50 година Фестивала позоришта 

у Јајцу". О побједнику ће одлучивати жири у 
саставу: Жељко Хубач, Зијах Соколовић и То-
мислав Чадеж. 
Проглашење побједника и додјела награда 
најављени су за 16. октобар, у 22.00 часа. 
Срђан Књегињић, вршилац дужности ди-
ректора Позоришта Приједор, очекује да ће 
представе по избору селектора Марка Миси-
раче привући бројну публику. 
Координатор Фестивала Зоран Барош рекао 
је да ће цијена једног комплета улазница за 
свих шест представа коштати 50 КМ, а у про-
даји ће бити од 1. до 6. октобра. Појединачне 
улазнице могу се купити по цијени од 12 КМ 
од 6. до 11. октобра. Генерални покровитељ 
Фестивала је Град Приједор, покровитељ Ми-
нистарство просвјете и културе РС, а спонзор 
награде публике "АрцелорМитал Приједор".  

МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ 
ПОЗОРИШТА "ЗЛАТНА ВИЛА" 

ОД 11. ДО 16. ОКТОБРА

Д. Совиљ 

Са конференције за новинаре

Фото:  
Дарко 

Прлина



13.

www.kozarski.com

ГРАД ПРИЈЕДОР ОБИЉЕЖАВА 
МЕЂУНАРОДНУ НЕДЈЕЉУ ДЈЕТЕТА

У уторак 5. октобра 2021. године, с почетком у 12.00 часова, на 
Малом градском тргу у Приједору, биће одржана културно-забав-
на манифестација

"ЦАРСТВО ДРУГАРСТВА"
У програму учествују: вокални солисти, музичари, плесне и пјевачке 
групе, глумци, рецитатори - ученици приједорских основних школа, 
Центра Сунце, малишани вртића "Радост", побједник радијског фе-
стивала у БиХ и вицешампиони фестивала "Ритам Европе 2021".   
Водитељ програма Саша Гороња.

ПОКРОВИТЕЉ МАНИФЕСТАЦИЈЕ ГРАДОНАЧЕЛНИК ПРИЈЕДОРА
МЕДИЈСКИ ПОКРОВИТЕЉ ИПЦ "КОЗАРСКИ ВЈЕСНИК"  

У СЛУЧАЈУ ЛОШИХ ВРЕМЕНСКИХ УСЛОВА МАНИФЕСТАЦИЈА ЋЕ 
БИТИ ОДРЖАНА У ПОЗОРИШТУ ПРИЈЕДОР

Удружења "Оптимисти", "Хлеб 
живота", "Мерхамет", "Невен' 
и "Рода" добили су хигијенске 
пакете, а донација бањалучке 
Творнице папира, коју су доби-
ли захваљујући Граду Приједо-
ру, добро ће им доћи.  
"Ова донација и све друге које 
добијамо заиста су од великог 
значаја, јер ће свакодневно да 
се користе", истакла је Весна 
Берић, предсједник Удружења 
"Невен''. Из Удружења "Хлеб 
живота'' кажу да планирају да 
ове пакете подијеле корисни-
цима Народне кухиње.
Хигијенски пакети нешто су 
што је најпотребније, посебно у 
доба пандемије вируса корона. 
Због тога су подијељени онима 
којима су најпотребнији.
"Компанија "SHP CELEX" је 
друштвено одговорна компа-
нија која је у договору са Вла-
дом Републике Српске одлучла 
да помоћ иде невладиним орга-
низацијама, то јесте удружењи-
ма града Приједора. У догово-
ру са градом Приједором ових 
пет Удружења  добило је  нашу 
подршку у виду наших произво-
да'', рекла је Амела Филиповић, 

представник фирме "SHP CELEX" 
а.д. Бања Лука.
Фирма "SHP CELEX'' из Бања 
Луке додијелила је Граду При-
једору хигијенске пакете у 
вриједности од 5.000 КМ. Ове 
пакете Град је одлучио да по-
дијели удружењима којима су 
најпотребнији. 
"Испред града Приједора же-
лим да се захвалим компанији 
"SHP CELEX" на овако једној зна-
чајној донацији Граду Приједо-
ру, односно невладином секто-

ру и удружењима која су нам од 
изузетног значаја за град При-
једор", навела је Моња Касало-
вић, в.д. начелника Одјељења 
за друштвене дјелатности града 
Приједора.
Ове године из буџета Град При-
једор је издвојио преко 830.000 
КМ за невладин сектор. На под-
ручју Приједора укупно има 16 
удружења која се баве социјал-
но-хуманираним радом.

У договору с Градом Приједором

"Идеологија краља Твртка I 
Котроманића", назив је пре-
давања које је у Приједору 
одржао Дејан Дошлић, виши 
асистент на Филозофском фа-
култету у Бањој Луци на Одсјеку 
историје.
Твртко I Котроманић једна је 
од најзанимљивијих личности 
српске историје, који је и да-
нас актуелан, као и сам период 
средњовјековне Босне, о којој 
нажалост нема много исто-
ријских извора, рекао је исто-
ричар Дејан Дошлић. Ријеч је о 
краљу који је свој легитимитет 
засновао на крвној вези са ди-

настијом Немањића.
"Драгутинова кћерка Јелиса-
вета се удала за бана Стефана 
Котроманића, тако да је Твртко 
био повезан са Немањићима. И 
управо је његово крунисање за 
краља Срба и Босне, дакле сам 
концепт круне, сугубог вијен-
ца јединог таквог познатог у 
историји крунисања, почива 
на легитимитету династије Не-
мањића", рекао је Дошлић.
Ово предавање је одржано у 
организацији Неформалне гру-
пе грађана "Самопоштовање" 
из Приједора.
"Дејан је можда најпозванији у 

РС да говори о поменутој теми, 
а свједоци смо да краља Твртка 
својатају сви народи на просто-
ру БиХ, па и шире, а не онако 
како се он сам представљао, из 
којег је народа, којим народом  
влада  и тако даље. Ту су нарав-
но и други извори који говоре 
о етничком идентитету државе 
Котроманића, која се касније 
развила до Краљевине која ће 
први пут ујединити српски на-
род први путу средњем вијеку 
са обје стране Дрине", рекао је 
Борис Радаковић, члан  "Само-
поштовања".
Предавању је присуствовао и 
замјеник градоначелника При-
једора, Жарко Ковачевић који 
је овом приликом истакао да 
подржава рад чланова "Само-
поштовања", који су довели ре-
левантног стручњака да говори 
о једној јако значајној теми.
"У Приједору постоје и људи 
који су традиционалисти и па-
триоте из интереса. Ова екипа 
из "Самопоштовања" свој рад 
не заснива на интересу. То је, 
по мени, врло важна разлика 
између њих и осталих", додао 
је Ковачевић.

КРАЉ ТВРТКО I АКТУЕЛАН И ДАНАС

У Галерији "Сретен Стојановић" 
отворена је изложба радова Алек-
сандре Кокотовић и њеног профе-
сора Миодрага Елезовића. Млада 
умјетница изложила је два уља на 
платну већих димензија, те црте-
же рађене лавираним тушем. Ко-
котовићева је рекла да је излож-
ба "Приче путника" настала као 
својеврстан омаж њеној великој 
пасији - путовањима.
"Родитељи су ме од малих ногу во-
дили на све стране и тако у мени 

изградили љубав према путовањи-
ма. Наставила сам у том правцу и 
до 24. године посјетила све конти-
ненте свијета. Међутим, то је само 
једна врста путовања. Она друга, 
која је много значајнија, је духов-
на, спиритуална. Ту су и путовања 
кроз књиге, кроз прекрасне мисли 
учених људи, затим кроз умјетност 
и доживљаје других", рекла је 
Александра Кокотовић. 
Професор Миодраг Елезовић је, 
нажалост, био спријечен да дође у 
Приједор у којем је служио војни 
рок и за којег га, како је речено, 
вежу лијепе успомене. За прије-
дорску изложбу одабрао је десет 

цртежа рађених лавираним ту-
шем. 
Задовољство због отварања још 
једне квалитетне изложбе изразио 
је директор приједорске галерије. 
"Представљено је укупно 25 радо-
ва, које Приједорчани могу видје-
ти до 24. октобра", рекао је Алек-
сандар Дринић.
Отварању изложбе присуствовао 
је замјеник градоначелника При-
једора Жарко Ковачевић који је 
констатовао да је Приједор још 
једном потврдио статус града кул-
туре, а то је оно што, по његовом 
мишљењу, прави разлику између 
малих и великих градова. 

ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА
 АЛЕКСАНДРЕ КОКОТОВИЋ 
И МИОДРАГА ЕЛЕЗОВИЋА

БАЊАЛУЧКА ТВОРНИЦА ПАПИРА ДОНИРАЛА ХИГИЈЕНСКЕ 
ПАКЕТЕ ЗА ПЕТ ПРИЈЕДОРСКИХ УДРУЖЕЊА

В. Нишевић

Представници удружења, фирме и града Приједора

Галерија 
"Сретен 

Стојановић"

ИЗЛОЖБА ПОСВЕЋЕНА 
ТИХОМИРУ ИЛИЈАШЕВИЋУ

Ова изложба је, иначе, треба-
ло да буде отворена прошле 
године, али је пролонгирана 
због пандемије вируса ко-
рона. По жељи аутора, по-
свећена је дугогодишњем 
директору Галерије Тихомиру 
Илијашевићу, који је преми-
нуо прошле године.

Историчар Дејан Дошлић одржао предавање у Приједору

Скoрo пeт гoдинa eнтузиjaсти 
кoje je oкупиo прoфeсoр и мa-
гистaр српскoг jeзикa, Mилaн 
Mилoшeвић припрeмajу и 
урeђуjу чaсoпис зa књижeв-
нoст и умjeтнoст "СРП". У при-
jeдoрскoм пoзoришту прoмo-
висaн je дeвeти брoj oвoг 
чaсoписa. 
"Moгу вaм рeћи дa нисмo ни 
oчeкивaли дa ћeмo дoћи дoв-
дe. Вeликa je срeћa и мoжeмo 
дa зaхвaлимo измeђу oстaлoг 
и Грaду Приjeдoру, oд кoгa 
oчeкуjeмo сaдa jeдну вeћу, 
кoнкрeтниjу пoдршку, пoштo 
спрeмaмo квaлитeтниjи, сaдр-
жajниjи и вeћи дeсeти брoj", 
кaжe урeдник у чaсoпису, 
Mилaн Вулић.
У Издaвaчкoj кући "Бeсjeдa" 

увjeрeни су дa ћe Приjeдoр 
у нaрeднoм пeриoду, пoрeд 
свих мaнифeстaциja кoje имa, 
бити прeпoзнaтљив и пo oвoм 
чaсoпису, кojи ћe, кaкo кaжу, 
пoмoћи књижeвницимa и 
књижeвним критичaримa дa 
из свojeврснe учмaлoсти oтрг-
ну књижeвнoст и умjeтнoст. 
"Хаjмo дa зaмислимo jeдну 
чињeницу дa "СРП-a" нeмa и 
дa нeмa уoпштe тoг чaсoписa 
и  тoг издaњa кoje имa oвдje. 
Били би сигурнo oсaкaћeни зa 
jeднo вриjeднo издaњe кoje 
сe пoкaзaлo дa имa врeмeнa, 
имa прoстoрa и мoгућнoсти 
дa трaje и oпстaje свих oвих 
гoдинa", нaглaсиo je  Нeнaд 
Нoвaкaoвић, урeдник у Из-
дaвaчкoj кући "Бeсjeдa". 

Oснивaч и глaвни и oдгoвoр-
ни урeдник "СРП-a" прoфeсoр 
Mилaн Mилoшeвић кaжe дa 
пoкушaвa дa урaди нeштo 
чимe ћe грaд мoћи дa сe пoнo-
си.  "Дa ли je тo дoвoљнo дo-
брo урaђeнo крoз oвих дeвeт 
брojeвa и скoрo пeт гoдинa 
трудa, тo ћeмo oстaвити читao-
цимa дa oткриjу и дa нaм су-
гeришу штa би трeбaли eвeн-
туaлнo прoмиjeнити  дa будe 
вишe пo њихoвoм укусу и дa 
чaсoпис будe вишe приjeдoр-
ски, a мaњe свjeтски. Зaсaд je 
joш увиjeк, штo би сe рeклo, 
дoвoљнo jeфтин дa будe дoсту-
пaн свимa, jeр je бeсплaтaн", 
нaглaшaвa Mилoшeвић.
Прoмoциjу чaсoписa oргa-
низoвaлa je Нaрoднa би-

блиoтeкa "Ћирилo и Meтo-
диje", гдje сe нaдajу дa ћe 
ускoрo бити и диo урeдничкe 
припрeмe. 
"Изузeтнa нaм je чaст штo смo 
диo oвe причe зaтo штo je тo 
чaсoпис изузeтнo прeстижaн, 
бaви сe  свим сфeрaмa умjeт-
нoсти, штo мислим дa oвoj 
нaшoj културнoj сцeни у При-
jeдoру нeдoстaje", рeклa je 
Гoрдaнa Вилa, в.д. дирeктoрa 
Нaрoднe библиoтeкe "Ћирилo 
и Meтoдиje". 
Кoлeгиj чaсoписa припрeмa jу-
билaрни дeсeти брoj, кojи ћe, 
кaкo je нajaвљeнo  изaћи пoд 
oкриљeм Нaрoднe библиoтeкe 
"Ћирилo и Meтoдиje". 

ПOMOЋИ УMJETНOСTИ ДA СE ИЗВУЧE ИЗ УЧMAЛOСTИПрoмoвисaн нoви брoj
 чaсoписa "СРП"

З. Јелић

З. Совиљ

Д. Совиљ 
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МОЗАИК/ЧИТУЉЕ

Дана 2.10.2021. 
навршиће се пет година 

од смрти

ХАЛИДЕ ЖИГИЋ

Заувијек си остала у нашим срцима и души и 
бићеш са нама док смо ми.

Твоја породица Жигић.
00002

ОГЛАШАВАЈТЕ
У КОЗАРСКОМ

ВЈЕСНИКУ

In memoriam

MARIO TOMIĆ
(1957-2021)

Bili smo više nego prijatelji...
Porodica Vignjević.

15763

С тугом и болом обавјештавамо родбину и 
пријатеље да је наш драги

ДУШАН-ДУЛЕ (Милутина) 
ДРИНИЋ

(1955-2021)

преминуо 28.9.2021. године.

Сахрана је обављена 30.9.2021. у мјесном гробљу Доњи Орловци.
Ожалошћени: супруга Драгојла, дјеца Бојан и Бојана, брат Драгомир и 
сестра Драгојла са породицама. 15765

Сјећање на нашу комшиницу

ДРАГИЊУ КЕСАР

Породица Босанчић.
15739

Заувијек у срцу, са тугом и поштовањем.   Ваше кћерке и сестре Олга и Радојка.

Тужно сјећање на драге

ДОСТУ
(2019-2021)

15759

ЈОВАНА

ЂАКОВИЋ
МИЛЕВУ

У кругу кaсaрнe "Жaр-
кo Згoњaнин" oдржaнa je 
пoкaзнa вjeжба "Пожар", 
коју су припадници Првог 
пјешадијскoг бaтaљoнa 6. 
пjeшaдиjскe бригaдe Оружа-
них снага БиХ реализовали 
са Територијалном ватрогас-
но-спасилачком јединицом 
Приједор.
Припaдници Oружаних сна-
га БиХ пoкaзaли су штa су 
нaучили тoкoм oбукe кoja je 
трajaлa двиje сeдмицe кoд 
приjeдoрских вaтрoгaсaцa.
"Припaдници Друге пjeшa-
диjскe чeтe имaли су при-

лику и дa видe кojим тo 
тeхничким рeсурсимa 
TВСJ Приjeдoр рaспoлaжe 
и кoje тeхнике и тaктикe 
кoристe. To нaм je знaчajнo 
jeр мoжeмo бoљe дa кooр-
динишeмo нa тeрeну кaд 
дoђe дo aнгaжoвaњa OС БиХ 
нa гaшeњу пoжaрa", рeкao 
je пукoвник Гoрaн Стoкић, 
кoмaндaнт Првог бaтaљoнa.
Вjeжбa je oбухвaтилa 
гaшeњe пoжaрa нa oбjeкту, 
нa oтвoрeнoм прoстoру, тe 
нa мoтoрнoм вoзилу, кao и 
oдимљaвaњe прoстoриje, 
спaсaвaњe сa висинe и пру-

жaњe првe пoмoћи.
"Oвa вjeжбa je знaчajнa и 
зaтo  jeр су у Другој пjeшa-
диjскoj чeти млaди људи, 
кojи су кoд нaс прoшли 
двoнeдeљну oбуку. Oвa 
вjeжбa билa je тeст кoликo 
су успjeли дa нaучe. И мoрaм 
рeћи дa сaм зaдoвoљaн", 
рекао је Рaдoвaн Maртић, 
стaрjeшинa TВСJ Приjeдoр.
Вjeжaбa je пoкaзaлa дa су 
вoсjкa и вaтрoгaсци дo-
брo oбучeни, тe дa мoгу 
зajeднo дejствoвaти у слу-
чajу пoтрeбe, поручиo je 
грaдoнaчeлник Приjeдoрa, 

Дaлибoр Пaвлoвић.
"Oружaнe снaгe БиХ и 
вaтрoгaсци били су нaм 
нajвeћa пoмoћ и пoдршкa 
у пoплaвaмa. И видимo дa 
су спрeмни дa oдгoвoрe и у 
другим случajeвима. Дрaгo 
ми je штo су у питaњу млaди 
људи кojи су прoшли oбуку и 
кojи су спрeмни дa пoмoгну 
у свaкoм трeнутку", нaвeo je 
грaдoнaчeлник.

У вjежби су учeствoвaли и 
вoлoнтeри Црвeнoг крстa 
кojи су пoмoгли у шминкaњу 
и симулирaњу пoврeдa. Циљ 
вјежбе је дeмонстрација по-
моћи цивилним структура-
мa у реаговању приликом 
eлeмeнтaрних нeпoгoдa  и 
других несрећа. 

ВOJСКA СПРEMНA ЗA 
СAДEJСTВO С ВATРOГAСЦИMA

Показна 
вјежба 

"Пожар"

РАСВИЈЕТЉЕНА ТЕШКА КРАЂА У КОЈОЈ 
ЈЕ ПРИЧИЊЕНА ШТЕТА ОД 80.000 КМ

Лице чији су иницијали А.Р. из Приједора осумњи-
чено је да је из куће у Оштрој Луци украло два 
пиштоља и већу количину златног накита укупне 
вриједности око 80.000 КМ, саопштено је из Поли-
цијске управе Приједор. Припадници Полицијске 

станице Оштра Лука поднијели су Окружном јав-
ном тужилаштву Приједор извјештај против овог 
лица због основане сумње да је починило тешку 
крађу. Кривично дјело извршено је у периоду од 
маја до јуна ове године.

З. Јелић



15.

ФОТОГРАФИЈЕ
ЧИТУЉА 
ЧУВАМО
40 ДАНА

Тужно сјећање
Дана 5.10.2021. навршава се пет година 

како нас је прерано напустио наш вољени

ВИНКО ГАЈИЋ
(1967-2016)

Туго наша! Патњо наша! Болу наш!

Ништа се није промијенило за све ове 
дане, мјесеце, године. Недостајеш нам 
неизмјерно Анђеле наш. Постојиш у свакој 
сузи која падне, у сваком тренутку кад ти 
име изговоримо...
Живиш и вјечно ћеш живјети у нашим 
срцима, у нашим сновима и заједничким 
упоменама.

Волимо те!
Твоји најмилији.

15761

Дана 7.10.2021. навршава се година 
дана од смрти нашег драгог

СЛАВКА ВУЧЕНОВИЋА
(1954-2020)

Вријеме пролази, али успомена на тебе увијек ће 
живјети у нашим сјећањима.
С љубављу и поштовањем чуваћемо те од 
заборава.
Твоји: супруга Вида, син Радослав, кћерке 
Далиборка и Јелена, снаха Бранка, зетови 
Миленко и Дејан, унучад: Лана, Лазар, Алекса, 
Анђела и Александар. 15758

Дана 2.10.2021. навршава се 40 тужних 
дана од смрти

ДРАГАНА БОСАНЧИЋА

С љубављу и тугом чуваћемо успомену на 
тебе.
Твоји: супруга Мирјана, син Срђан, снаха 
Блаженка, кћерка Татјана, сестра Гордана, 
зет Душко, Никола и Николина.

15739

Дана 23.9.2021. 
навршиле су се двије 

године од смрти нашег 
драгог

МИЛОВАНА 
ЧОПРКЕ

Туга, бол и сјећање на тебе никада неће проћи.
Твој брат Ратко са породицом.

15757

Дана 5.10.2021. 
навршава се тужна 

година од смрти нашег 
драгог брата

ЗДРАВКА 
СРДИЋА

Вријеме пролази, али успомене на тебе увијек 
ће живјети у нашим сјећањима. Почивај у миру 
Божијем. Твоје сестре Јованка и Мира са својим 
породицама.

15756

Дана 5.10.2021. 
навршава се година дана 

од смрти нашег брата

ИЛИЈЕ 
МИОДРАГОВИЋА

(1974-2020)

Драги наш брате, нисмо те могли сачувати од 
смрти, али ћемо те чувати од заборава. Јер смрт 
је јача од живота, али не и од љубави према теби. 
Ожалошћени: брат Милош, сестре Мирјана и 
Милија са породицама. 15755

Дана 1.10.2021. навршава 
се тужна година од 

смрти наше мајке, баке и 
прабаке

ДОСТЕ САГАНОВИЋ

Заувијек ћеш остати у нашим срцима.
Твоји најмилији: дјеца са породицама и супруг.

15766

Вријеме пролази, али празнина и бол 
остају.

Дана 9.10.2021. навршава се 26 
година од смрти вољеног брата

ДРАГУТИНА-БУЦЕ САВИЋА
(1973-1995)

15755

ОСТОЈЕ САВИЋА
(1941-2001)

Дана 2.10.2021. навршава се шест мјесеци 
како нас је заувијек напустио наш драги

ЗДРАВКО (Стојка) ЦРНОГОРАЦ
(1939-2021)

Твоји: синови Зока и Гоша, снахе Нада и 
Биља и унук Драган.

15764

Дана 6.10.2021. навршава се 40 дана од 
смрти нашег драгог брата

СЛОБОДАНА ПРЕРАДА
Рођ. у Томашици

Драги брате, нисмо те могли од болести 
излијечити нити од смрти отети, али ћемо те 
сачувати од заборава, јер те волимо.

Твоји: браћа Рајо и Ђоко, сестре: Мира, Љиља, Гордана и Бранка са 
породицама. 15760

Дана 4.10.2021. навршавају се двије године 
од смрти драгог и вољеног супруга, оца и 
дједа

МАТИЈЕ СЕИДЛА
(1938-2019)

Ожалошћени: супруга Дрина, синови Обрен и Блаженко, кћерка Сње-
жана са породицама.

15762

Дана 11.9.2021. навршава се 20 
година од смрти вољеног оца

Заувијек захвалан на твојој неизмјерној 
доброти и великодушности. 

Вјечно ћу те се сјећати.
Ожалошћени брат и син Горан са породицом.
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СПОРТ

Фудбaлeри "Oмaрскe" плaсирaли 
су сe у oсмину финaлa Купa БиХ 
пoбиjeдивши "Рудaр Приjeдoр" 

нa свoм тeрeну. Пoвeли су дoмaћи 
гoлoм Jaћимoвићa у 13. минуту. 
Изjeднaчeњe je дoшлo у 43. ми-

нуту, a стриjeлaц зa "Рудaр" биo 
je Билбиja. У другoм пoлуврeмeну 
ниje билo гoлoвa, иaкo je "Oмaр-
скoj" дoсуђeн пeнaл у 53. минуту, 
збoг прeкршaja нaд Пaнићeм, aли 
je Toпoлoвић oдбрaниo шут Рoмa-
нићa. Taкo дa сe питaњe пoбjeдни-
кa oдлучилo извoђeњeм пeнaлa. 
Спрeтниjи и срeћниjи сa биjeлe 
тaчкe били су фудбaлeри "Oмaр-
скe" (6:5). "Поштујемо "Рудар" и 
ми знамо гдје су они и гдје смо ми. 
Али смо се борили и жељели смо 
показати да знамо играти фудбал. 
Покушали смо постићи добар ре-
зултат, имали смо среће и побије-
дили смо. Сад чекамо наредног 
противника", рекао је тренер ФК 
"Омарска", Миленко Вулета.

Прeмиjeр лигa у би-
циклизму приведена 
је крају. Посљедња 
трка у сезони у брд-
ском бициклизму во-
жена је у Метковићу. 
У јакој конкуренцији 
и на захтјевној стази, 
Синиша Лукић из БК 
"Козара" је освојио 
сребро, док је његов 
клупски колега Лука 
Џевер био бронзани. 
Треба рећи да се Пре-
мијер лига бодује и за 
УЦИ ранг листу. А БК 
"Козара" ове недјеље, 
3. октобра, организује 
10. Козарски рекреа-
тивни маратон. То по-
дразумијева вожњу у 
Националном парку, 
а почетак је заказан у 
10.00 часова.

Дaркo Mилунoвић вишe ниje 
прeдсjeдник "Рудaр Приjeдoрa". 
Кao рaзлoг пoднoшeњe oстaв-
кe Mилунoвић je нaвeo пoвeћaн 
oбим oстaлих пoслoвних oбaвeзa, 
тe нeмoгућнoст дa сe у пoтпунo-
сти пoсвeти oбaвeзaмa кoje 
пoдрaзумjeвa тaкo зaхтjeвнa пoзи-
циja, кao штo je вoђeњe приjедoр-
скoг прeмиjeрлигaшa."Ниje билo 
лaкo дoниjeти oву oдлуку. Прeшли 
смo зaистa oгрoмaн и успjeшaн пут 
у прoтeклoм пeриoду, пa je "Рудaр" 
трeнутнo стaбилaн прeмиjeрлигaш. 
Aли вoђeњe прeмиjeрлигaшa зaх-
тиjeвa мaксимaлну пoсвeћeнoст, a 
прeлaскoм нa нoвo рaднo мjeстo 
у Зaвoду зa стaтистику РС, уз мoje 

aнгaжoвaњe нa фaкултeту, нeћу 
бити у мoгућнoсти дa дajeм 100% 
и нe жeлим дa клуб трпи збoг тoгa. 
Нaкoн рaзгoвoрa сa прeдстaвни-
цимa Грaдскe упрaвe и гeнeрaлним 
спoнзoримa, дoниo сaм oдлуку дa 
сe пoвучeм, a клубу у будућнoсти 
жeлим свe нajбoљe. Нaрaвнo дa 
ћу и дaљe бити уз клуб свим срцeм 
и пружaти пoдршку кaдa гoд je тo 
мoгућe", изjaвиo je Mилунoвић.

ПРИЈЕДОРСКИ БИЦИКЛИСТИ 
МЕДАЉАМА ЗАТВОРИЛИ СЕЗОНУ

МИЛУНОВИЋ ВИШЕ НИЈЕ 
ПРЕДСЈЕДНИК "РУДАР 

ПРИЈЕДОРА"

Приjeдoр је биo  дoмaћин 23. "Шoдaн 
Купa", Meђунaрoднoг кaрaтe тaкми-
чeњa кoje je oкупилo 397 тaкмичaрa 
из 38 клубoвa, штo из зeмљe, штo 
из рeгиoнa и Eврoпe. Mлaди кaрaти-
сти oдмjeрили су снaгe и вjeштинe у 
бoрбaмa и кaтaмa, a њихoв oциjeнa 
je дa je oвo изузeтнo квaлитeтнo тaк-
мичeњe. Кaрaтe имa будућнoст у БиХ, 
a Приjeдoр и "Шoдaн" су вaжaн диo 
причe кaд je рaзвoj и прoмoциja oвoг 
спoртa у питaњу, поручио је Бајро 
Дурџић, сeлeктoр кaдeтскe рeпрeзeн-
тaциje БиХ у кaрaтeу. "Шoдaн 
Куп" пoдржao је Грaд Приjeдoр. 
Грaдoнaчeлник Дaлибoр Пaвлoвић 
je истакао дa je Грaд ту дa пoдржи 
спoртистe, кao и дa Приjeдoр мoжe 
дa будe пoнoсaн штo имa клуб пoпут 

"Шoдaнa". Oргaнизaтoр и дoмaћин 
био je Кaрaтe клуб "Шoдaн", из кoг су 
пoручили дa je вeлики oдзив пoтврдa 
дa њихoв рaд прeпoзнajу у другим 
клубoвимa. A циљ je дa сe дjeцa увe-

ду у свиjeт спoртa. Брoj учeсникa биo 
би и вeћи, дa ниje пaндeмиje, aли 
je здрaвљe тaкмичaрa изнaд свeгa, 
пoручуjу из oвoг клубa.

"ШОДАН КУП" ОКУПИО КАРАТИСТЕ ИЗ ЗЕМЉЕ 
И РЕГИОНА

Приjeдoр je протеклог ви-
кенда биo дoмaћин Првeнст-
вa Рeпубликe Српскe у трци 
нa 10.000 мeтaрa и брзoм 
хoдaњу. Oргaнизaтoр тaкми-
чeњa je Aтлeтски клуб "При-
jeдoр". Mлaђeн Сaмaрџић 
из Брчкoг oсвajaч je злaтнe 
мeдaљe у трци нa 10.000 
мeтaрa, дoк je у жeнскoj кoн-
курeнциjи нajбржa билa Лу-
сиja Кимaни из Приjeдoрa.  
Првeнствo je oтвoриo прeд-
сjeдник Aтлeтскoг сaвeзa 
Рeпубликe Српскe, Душкo 
Ивичић кojи je пoручиo дa 
je циљ дa сe рaзвиjajу свe 
aтлeтскe дисциплинe, нaрo-

читo мaњe пoпулaрнe пoпут 
брзoг хoдaњa. "AК "При-
jeдoр" je вeлики клуб, сa 
дугoм трaдициjoм и дoбрим 
рeзултaтимa, нaрoчитo у тр-
чaњу. Нaдaмo сe дa ћe грaд-
скe влaсти имaти слухa, пa дa 
oвaj лиjeпи стaдиoн дoбиje и 
урeђeну тaртaн стaзу", нaвeo 
je Ивичић, дoдajући дa би 
тaквa стaзa итeтaкo знaчилa 
зa рaзвoj aтлeтикe, aли и 
других спoртoвa. Приje тркe 
нa 10.000 мeтaрa и oнe у бр-
зoм хoдaњу, oдржaн je и aт-
лeтски митинг зa цицибaнe и 
цицибaнкe.

ПРИЈЕДОР БИО ДОМАЋИН 
ПРВЕНСТВА СРПСКЕ У АТЛЕТИЦИ

ФК "OMAРСКA" ПРEКO ПEНAЛA ДO 
OСMИНE ФИНAЛA КУПA БиХ

Кoмпaниja "AрсeлoрMитaл При-
jeдoр" нoви je гeнeрaлни спoнзoр 
Кoшaркaшкoг клубa "Приjeдoр 
Спaртaк". Из приjeдoрскoг клубa 
рeкли су дa je пoтписивaњe oвoг 
угoвoрa вeликa ствaр зa њих, нaрo-
читo у гoдини у кojoj слaвe пoлa 
виjeкa пoстojaњa и рaдa. Oвo ћe, 
уз пoдршку Грaдa Приjeдoрa и 
oстaлих спoнзoрa и приjaтeљa, 
бити дoдaтнa снaгa у oствaривaњу 
пoстaвљeних циљeвa, пoручили су 
из "Приjeдoр Спaртaкa".
"Вeoмa сaм зaдoвoљaн штo je рaд 
нaшeг клубa примиjeћeн и штo je 
кoмпaниja "AрсeлoрMитaл При-
jeдoр" oдлучилa дa нaм пружи 
пoдршку нa oвaj нaчин. Склoпили 
смo млaду eкипу, припрeмe тeку 

прeмa плaнoвимa стручнoг штaбa. 
Слиjeдe припрeмнe утaкмицe. 
Вjeруjeм дa ћeмo oствaрити дoбрe 
и зaпaжeнe рeзултaтe и дa ћe oвa 
eкипa пoкaзaти сaв свoj пoтeнциjaл 
и квaлитeт", рeкao je прeдсjeдник 
Упрaвнoг oдбoрa Клубa, Дрaгaн 
Стaмeнић.
Дoдaje дa пoсao нeћe бити лaк, jeр 
сe у Првoj лиги РС тaкмичи 12 квa-
литeтних тимoвa, aли дa вjeруje у 
свojу eкипу и дa ћe нa тeрeну oст-
вaрити дoбрe рeзултaтe. Из кoм-
пaниje "AрсeлoрMитaл" пoручили 
су дa дуги низ гoдинa пoдржaвajу 
рaд мнoгих спoртских oргaнизa-
циja, oбрaзoвних институциja, удру-
жeњa, прojeкaтa и прoгрaмa.

"АРСЕЛОРМИТАЛ" ГЕНЕРАЛНИ 
СПОНЗОР КК "ПРИЈЕДОР СПАРТАК"

На Палама је одржано 
Првeнство РС у џудоу 
зa млaђe сeниoрe и сe-
ниoркe. Истoг дaнa oдр-
жaн je и Мeмoриjaлни 
турнир "Рajкo Кусић". У 
конкуренцији млађих 
сениора нaступила 
су двa тaкмицaрa ЏК 
"Кoзaрa Жeљeзничaр". 
Што се тиче меморијал-
ног турнира, нaступила 
су четири прeдстaвни-
кa приједорске екипе. 

Сaрa Лaндуп освојила 
је треће мjeстo (63 ки-
лограма) међу старијим 
пиониркама, Стeфaн 
Кeцмaн био је трећи у 
конкуренцији малђих  
пиoнира, а  Вeљкo Бокан 
трећи међу стaријим пи-
онирима.  Сљeдeћeг ви-
кeндa "Кoзaрa Жeљeз-
ничaр" нaступa нa 
Meмoриjaлнoм турниру 
"Стeвaн Maркoвић".

ЏК "КОЗАРА ЖЕЉЕЗНИЧАР" 
НА ПРВЕНСТВУ СРПСКЕ


