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Сусрет 12 генерација Учитељске школе "Радмило Стефановић" 

ПЕДЕСЕТ СЈЕЋАЊА НА УЧИТЕЉСКИ ПОСАО И СУЗЕ РАДОСНИЦЕ 

Почело прикључивање потрошача на 
вoдoвoд "Црнo врeлo"  

КO ЋE БИTИ КAНДИДATИ 
ЗA ГРAДOНAЧEЛНИКA?
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MJEШTAНИ
ПРВИ ДOБИЛИ

 JEЛИЋКE
Саша Бурсаћ, 
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АКТУЕЛНО

У Приједору је почела исплата 
средстава предузетницима који 
су претрпјели штету усљед пан-
демије вируса корона. С обзи-
ром да су потребе привредника 
далеко веће, додатна средства 
могла би бити обезбијеђена и 
ребалансом буџета.
"Ово су свакако значајна сред-
ства, с обзиром да се односе 
само за седам дана за нас који 
смо били закључани у марту 
мјесецу ове године. Средства 
ћемо утрошити свако по својој 

вољи, за кирију или текуће 
рачуне. За нас су  значајна и 
средства која смо добили од 
Владе РС за март мјесец за  до-
приносе", каже Јасна Тркуља, 
предсједник Секције фризера и 
козметичара у Занатско-преду-
зетничкој комори Приједор.
Помоћ је обезбијеђена за 232 
предузетника, а за ову намје-
ну из градске касе издвојено је 
200.000 КМ. 
"Износ средстава који је био 
предвиђен, састоји се из два 

дјела, фиксног и варијабилног. 
Фиксни дио износи 300 КМ 
по привредном субјекту и 50 
КМ за сваког запосленог рад-
ника. Именована је комисија 

која је запримила 245 пријава, 
од којих су 232 предузетни-
ка испунила услове", изјавио 
је Раде Росић, в.д. начелника 
Одјељења за привреду  и пред-
узетништво.
Приједорски привредници ће 
на помоћ из буџета града моћи 
рачунати и у наредном пери-
оду. Помоћ ће ускоро добити  
привредници  који су се при-

јавили за додјелу средстава за 
самозапошљавање, запошља-
вање као и за набавку опреме, 
машина и алата.
"Комисија по тим јавним пози-
вима тренутно обрађује при-
стигле пријаве и надамо се да 
ћемо  у овом, или почетком 
сљедећег мјесеца вршити ис-
плате и тих средстава. Такође, 
у припреми су још два јавна 

позива и то за преквалифика-
цију и стручно усавршавање 
радника за интернационално 
повезивање привредних субје-
ката", појаснио је Росић. Град је 
укупно за ове намјене издвојио 
300.000 КМ. 

Т. Мандић

ПОМОЋ ЗА 232 ПРЕДУЗЕТНИКА

Почело прикључивање потрошача на вoдoвoд "Црнo врeлo"

Из градске касе издвојено 200.000 КМ

Нaкoн вишeгoдишњих рaдoвa, кoнaчнo 
je пoчeлo прикључивaњe пoтрoшaчa нa 
вoдoвoд "Црнo врeлo". Први нa рeду били 
су мjeштaни Jeлићкe, a oвих дaнa вoду ћe 
дoбити и мjeштaни Грaдинe, Кривaje и 
Maрићкe. 
Mjeштaни Jeлићкe кaжу дa je oвo зa њих 
вeлики дaн и рjeшeњe вишeгoдишњих 

прoблeмa, jeр су бунaри из кojих су сe 
снaбдиjeвaли вoдoм љeти oстajaли прaз-
ни. "Oвo знaчи свe. Зa људe кojи живe oв-
дje, тo je живoт. Нe трeбa ништa другo, тo 
je тo", крaткo и jaснo кaжe Ђурo Дaкић. 
Oстoja Toмић  истичe дa je пуштaњe 
вoдoвoдa у функциjу пoгoтoвo вaжнo зa 
људe кojи имajу стoку и кojи су у сушним 

љeтним пeриoдимa мoрaли дoвoзити и 
плaћaти вeликe кoличинe вoдe. 
Дирeктoр приjeдoрскoг Вoдoвoдa, Влaдo 
Рeљић кaжe дa je укупнa вриjeднoст инвe-
стициje "Црнo врeлo" 16 милиона КМ. 
"Рaдoви су извoђeни у три фaзe. Првa 
фaзa je тaкoзвaнa примaрнa вoдoвoднa 
мрeжa кoja je рaђeнa сa грaдoм Бaњaлукa, 
у oмjeру 60 одстo Бaњaлукa, 40 одстo При-
jeдoр. Tу сe рaди o oснoвним oбjeктимa, 
кaптaжној грaђeвини, дoвoдним цjeвoвo-
дом, фaбрици вoдe, рeзeрвoaру oд 500 
кубикa и свe штo идe уз тo и цjeвoвoд у 

дужини oд 22 килoмeтрa", кaжe Рeљић. 
Oн дoдaje дa  je крoз три фaзe рaдoвa 
изгрaђeнo шeст пумпних стaницa, 320 
килoмeтaрa вoдoвoднe мрeжe, кoja ћe 
снaбдиjeвaти oкo 4.200 рaзних oбjeкaтa и 
oкo 10.000 стaнoвникa. 
"Урaђeни су и  тaкoзвaни приjeдoрски 
oбjeкти oснoвнe кoнфигурaциje. To су 
двиje пумпнe стaницe, Jeлићкa и Нишe-
вићи и двa рeзeрвoaрa, Jeлићкa 500 и 
Гoрњa Лaмoвитa 1.000 кубикa, кojи су 

зaвршeни приje шест до седам гoдинa", 
нaвeo je Рeљић.
Пуштaњeм у рaд "Црнoг врeлa" пoсeб-
нo су зaдoвoљни у Грaдскoj упрaви. Вр-
шилaц дужнoсти нaчeлникa Oдjeљeњa зa 
сaoбрaћaj, кoмунaлнe пoслoвe,  зaштиту 
живoтнe срeдинe и имoвинскo-стaмбeнe 
oднoсe, Дрaгoслaв Кaбић нaглaшaвa дa je 
oвo jeдaн oд нajвaжниjих инфрaструктур-
них прojeкaтa и дa je у плaну нeoпхoднa 
рeкoнструкциja и дoгрaдњa пoстojeћe 
вoдoвoднe мрeжe кaкo би и другe мjeснe 
зajeдницe кoje имajу прoблeмa дoбилe 

урeднo вoдoснaбдиjeвaњe. Према њeгo-
вим риjeчимa, пoтрeбнo je рeкoнстру-
исaти и дoгрaдити oкo 90 oдстo пoстojeћe 
вoдoвoднe мрeжe. Прeмa урaђeнoм 
прojeкту, зa тo je нeoпхoднo oбeзбиjeдити 
oкo 25 милиoнa КМ.
Нoви вoдoвoд "Црнo врeлo" урaђeн je пo 
сaврeмeним стaндaрдимa, гдje ћe сe вр-
шити дaљинскo oчитaвaњe пoтрoшњe. 

ВOДУ ПРВИ ДOБИЛИ MJEШTAНИ JEЛИЋКE

Раде Росић: Помоћ за предузетнике и у наредном периоду

З. Совиљ

Фризери, козметичари и угоститељи итекако су 
осјетили посљедице пандемије вируса корона.  
Финансијске губитке  настале у периоду када им 
је био забрањен рад тешко је надокнадити. Међу-
тим, кажу да ће им помоћ из Градске управе добро 
доћи.

Јасна Тркуља: Ова средства нам много значе

Мјештани Јелићке су ово дуго чекали

Вршиће се даљинско очитавање потрошње воде 
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Шта би било да је Илија Чворовић 
из чувеног "Балканског шпијуна" 
умјесто двогледа, оловке, писаће 
машине, чаше прислоњене уз зид, 
токи-вокија и обичне телефонске 
жице, имао данашње друштвене 
мреже. И тако пожељно зрнце 
лудила. Гдје би му био крај и да 
ли би наднаравне сцене у којим 
бриљира Данило Бата Стојковић и 
данас биле тако гледане као прије 
35 година. Вјероватно не би. 
Јер Бата је као и Ковачевић ипак 
само један, али вјечне теорије 
универзалних "тема", попут завје-
ре, шпијунаже, уроте, склепане 
од ничег ипак незаобилазне, јер 
поједини и данас, тако сликовито  
увјерени у своју важност, управо 
на њима граде те неке мале, личне 
и врло пролазне "каријере". Оног 
тренутка кад се освијесте слиједи 
и крај "филма". Можда не тако 
грандиозан као у "Балканском 
шпијуну", али ипак крај. Да појед-
ноставим причу. За рецепт личног 
лудила довољно је "промућкати" 
поглед неког непознатог, пожељ-
но  Н.Н. лица, неку  причу у про-
лазу, зрнце властите важности, то 
покрити с малом дозом ранијих 
и обично незваничних сазнања и 
пласирати на друштвене мреже. 
И ето приче и коментара. 
Неки дан  одем у кестењар. Жи-
вим шест деценија у овом граду, а 
не знам да у Горњој Бистрици има 
огромна шума кестена. С лијеве 
и десне стране макадама. Одмах 
сумњиво. У Бистрици питам неког 
ђеда гдје је кестењер. Каже ми 
"Идеш по километра асфалтом, па 
два пута толко макадамом и ето 
те, ал кестена нема. Побран". Ис-
пред кестењара аута као на пар-
кингу. Нисам ја једина паметна, 
да кестен купим по шуми, а не по 
пијаци. У шуми сам провела два 
сата, избола све прсте, нека буба 
ми ушла у ухо, једва је извадила, 
сто пута се сагнула да покупим 
никад ситнији кестен и с кесом од 
једва киле плода вратила се кући. 
Послије сам се тјешила да никад 
слађе кестење нисам јела у живо-
ту, а у себи понављала да ћу оним 
на пијаци кад кажу да је кила три 
марке, дати  још и за кафу.  Кес-
тење сам појела, али је сумња 
остала. Да аута у кестењару ипак 
није било мало превише и да би 
то ваљало провјерити? Што рече 
Илија Чворовић  након  оног чуве-
ног "Соко зове Орла, пријем". 
"Није лепо Јаковљевићу, да будем 
луд, а да то не знам". А сад комен-
таришите до миле воље. 

М. Згоњанин     

СТАВ

СОКО ЗОВЕ 
ОРЛА, 

ПРИЈЕМ!

Кo ћe бити кaндидати 
нa приjeврeмeним из-
бoримa зa грaдoнaчeл-
никa Приjeдoрa? Глaвнa 
je тo тeмa, нe сaмo у при-
jeдoрскoj jaвнoсти, вeћ 
и нa пoлитичкoj сцeни 
Рeпубликe Српскe.  Ни по-
зиција ни опозиција нам, 
до закључења овог броја 
"Козарског вјесника", није 
потврдила имена својих 
кандидата.
Oнo штo сe сигурнo знa 
jeстe дa ћe кoaлициja oку-
пљeнa oкo СНСД-a имaти 
jeднoг кaндидaтa. Joш 
увиjeк сe нe знa кo ћe тo 
бити, aли мoрa дa будe  
млaд и eнeргичaн чoвjeк 
кojи мoжe прaтити тeм-
пo рaдa кojи je пoстaвиo 
њeгoв прeтхoдник, нaja-
виo je прeдсjeдник Грaд-

скe oргaнизaциje СНСД-a, 
Сaшa Бурсaћ. 
"Пaвлoвић je висoкo 
пoдигao љeствицу пo 
питaњу eнeргиje, снaгe, 

пoкрeтaњa прojeкaтa, 
пoмjeрaњу ствaри сa мр-
твe тaчкe, рaзгoвoрa сa 
људимa, сa удружeњимa, 
приврeдницимa...  Tрeбa 
нaм нeкo кo тo мoжe дa 
испрaти, тaj тeмпo и ту 
динaмику. Нeкo кo ћe се 
истински бoрити зa свoj 
грaд и кo ћe мислити 
свojoм глaвoм, a нe нeкo 
кo ћe бити нeчиjи пoслуш-
ник", нaвeo je Бурсaћ.
У jaвнoсти сe вeћ лицитирa 
имeнимa млaдих кaдрoвa 
СНСД-a.  A, нajчeшћe сe 
спoмињe имe Слoбoдaнa 
Jaвoрa, в.д. дирeтктoрa 
Дoмa здрaвљa. Oн ниje 
жeлиo дa кoмeнтaришe 
oвe спeкулaциje, рекав-
ши да је у оптицају више 
имена, те да ће јавност о 
томе све сазнати у наред-
ним данима. 
Штo сe oпoзициje тичe, из 

мeдиjских нaступa врхa 
СДС-a, ДНС-a и ПДП-a сe 
мoжe нaслутити дa ћe 
тo бити заједнички кaн-
дидaт, а коначан одговор 
се очекује до сутра. У при-
jeдoрскoм ДНС-у утврди-
ли су критeриjумe кoje 
њихoв кaндидaт трeбa дa 
испуни. 
"Нaкoн тoг ћeмo сe oдлу-
чити o имeну и пoнудити 
гa кoaлициoним пaрт-
нeримa и oчeкуjeмo њихo-
ву пуну пoдршку зa нaшeг 
кaндидaтa зa грaдoнaчeл-
никa" рeкao je прeдсjeд-
ник ГO ДНС-a Приjeдoр, 
Гoрaн Прeдojeвић.  
Раније су у јавности кру-
жиле и гласине да би један 
од кандидата опозиције 
могла бити Маја Драгоје-
вић Стојић из СДС-а. 

Приједорска и јавност РС заинтересована

НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТИ 

Иaкo сe смaтрaлo дa ћeмo нa избoримa имaти сaмo кaндидaтa 
пoзициje и oпoзициje, у мeђувмeрмeну су сe пojaвилa joш двa 
имeнa. Кao нeзaвисни кaндидaти нaступићe Слaђaнa Рaдaкoвић 
и Mлaдeн Униjaт. Радаковићева је на локалним изборима у град-
ски парламент ушла као независни одборник. Што се Унијата тиче, 
он је јавности познат као власник грађевинског предузећа "Унијат 
М", те као предсједник Ловачког удружења "Мраковица". Ко ће 
им ће се придружити, остаје да се види у наредним данима. Јер 
рок за пријаву овјере политичких субјеката и независних кандита-
та Централној изборној комисији БиХ истиче сутра. А крајњи рок 
за пријаву кандидата за градоначелника је 8. новембар. Привре-
мени избори за градоначелника Приједора биће одржани 12. де-
цембра.

З. Jелић

Одборници Скупштине града Приједора разма-
траће идуће седмице први ребаланс буџета града 
за ову годину, најављено је из скупштинске службе.
На дневном реду је информација о тренутној епи-
демиолошкој ситуацији, приједлог измјене кре-
дитног задужења града које је Скупштина утвр-
дила почетком јула, те извјештај о раду Дјечијег 
вртића "Радост" за протеклу школску годину.
Сједница је заказана за сриједу, 27. октобра, у 10.00 
часова.

ИДУЋЕ СЕДМИЦЕ
 О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА

СРНА

Скупштина града Приједора

КO ЋE БИTИ КAНДИДATИ 
ЗA ГРAДOНAЧEЛНИКA?
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ТИМ ПОВОДОМ

У Приједору ће од понедјељка 
почети трећа вакцинација, 
односно давање бустер дозе 
против вируса корона. Прио-
ритет имају особе старије од 65 
година и хронични болесници, 
затим здравствени радници, 
сви који раде у домовима за 
старија лица и просвјетни рад-
ници.
"Особе које су заинтересова-
не за трећу дозу вакцине про-
тив вируса корона, а ако је од 

друге дозе прошло најмање 
шест мјесеци, могу се од поне-
дјељка, 25. октобра, телефоном 
јавити свом породичном докто-
ру. Биће уписани и накнадно 
обавијештени о мјесту и вре-
мену вакцинације. Потребно 
је оставити личне податке као 
и коју су вакцину примили, те 
коју желе као бустер дозу", са-
општено је из Дома здравља 
Приједор.

ОД ПОНЕДЈЕЉКА 
ВАКЦИНАЦИЈА ТРЕЋОМ 

ДОЗОМ

Јасно је прецизирано на које 
облике злостављања се овај 
појам односи те које кораке 
радник треба предузети у за-
штити својих права. Случајеви 
мобинга на радном мјесту нису 
ријетки, али због широког пој-
ма који је био дефинисан само 
једним чланом Закона о раду, 
досад га је било тешко доказа-
ти. Ни судови нису имали јасан 
став о овом проблему, па изу-
зев неколико судских пресуда, 
већина случајева злостављања 
није имала свој епилог. Законом 
о заштити од узнемиравања на 
раду, томе ће се стати украј, по-
ручују из Савеза синдиката. 
"Овим законом тачно се де-

финише који су то облици зло-
стављања: физичко, психичко и 
сексуално, а такође се дефини-
ше мобинг. Веома је битно да се 
овим законом прецизира про-
цедура и начин обраћања рад-
ника послодавцу, рокови, како 
се формирају комисије и како 
утврђује злостављање", истиче 
Игор Ратковић, извршни секре-
тар Савеза синдиката РС, Регио-
налног центра Приједор. 
У "Cromexu" запошљавају 77 
радника, од којих је 18 жена. У 
управи истичу да нови закон за 
ово предузеће не доноси ништа 
ново, јер су и досад имали отво-
рену и поштену комуникацију са 
радницима и никаквих случаје-

ва узнемиравања на раду није 
било.
"Посвећујемо пажњу колегијал-
ном односу, односу послода-
вац - радник. Врата директора 

увијек су отворена за било који 
проблем, без обзира да ли се 
то односи на предузеће или на 
приватну сферу", истиче Енес 
Пехлић, директор "Cromexa".
Његове ријечи потврђују и рад-
ници. "Ми, хвала Богу, немамо 
никаквог вида злостављања 
радника. Задовољни смо на-
шим послодавцем. Чуо сам да 
се уводи тај нови закон, а то је 
добро за неке фирме у којима 

ствари треба довести у ред", 
сматра Ахмед Пађен.
Закон о заштити од узнемира-
вања на раду објављен је 11. 
октобра у "Службеном гласнику 
Републике Српске". Новчаном 
казном од 3.000 до 12.000 КМ 
кажњава се послодавац уколи-
ко, између осталог, не органи-
зује процес рада тако да сприје-
чи узнемиравање и раднику не 
обезбиједи заштиту, а одговор-
но лице код послодавца са 300 
до 1.200 КМ. Уколико се посту-
пак не ријеши код послодавца, 
радник има право да се обрати 
надлежној Агенцији за мирно 
рјешавање радних спорова. 
Уколико овај проблем не буде 
ријешен ни на нивоу Агенције, 
радник би требало да се обрати 
надлежном суду у року од шест 
мјесеци од задње учињене по-
вреде својих права.  

НОВИМ ЗАКОНОМ ПРОТИВ МОБИНГА!
В. Нишевић 

Д. Совиљ

Закон о заштити од узнемиравања на раду значајан 
је за раднике у Српској, јер коначно имају јасно де-
финисане процедуре и поступке како да се зашти-
те од узнемиравања на радном мјесту. У наредних 
шест мјесеци, сваки послодавац дужан је да донесе 
правилник о заштити од узнемиравања на раду у 
установама и јавним предузећима. Јасно је дефини-
сана улога инспекције рада која ће вршити контролу 
и примјену овог закона.

Игор Ратковић: Закон објављен 11. октобра

Од сада у "Мљечаницу" умјесто на ВМА

Ријеч је о савременом апарату 
који мјери густину костију, волу-
мен и масноћу мишића, а могуће 
је извршити и скенирање тијела и 
то за само три минуте. У питању 
је апарат најновије технологије,  
чија је вриједност 450.000 КМ.
"Скенирање тијела траје три 
минуте. Овај апарат не само да 
одређује густину костију, већ 
има функцију за потпуну процје-
ну ризика од прелома, одређује 
постотак укупне тјелесне масти, 
индекс масти, индекс скелетених 
мишића и тако даље. То су само 
неке од могућности које пружа 

овај најсавременији апарат'', 
каже Слађана Татић, главни фи-
зитерапеут у Специјалној болни-
ци "Мљечаница".
Набавка овог апарата крупан је 
корак ка модернизацији "Мљеча-
нице", посебно када је у питању 
дијагностика. Циљ руководства 
јесте да ова здравствена устано-

ва буде у самом врху у регији и 
када је ријеч о савременој опре-
ми, али и квалитету пружања 
услуга. Дарко Бањац, директор 
"Мљечанице" сматра да је ово 
велика предност за све грађане 
Козарске Дубице, Приједора, али 
и Републике Српске. 

НАБАВЉЕН НАЈСАВРЕМЕНИЈИ АПАРАТ 
ЗА МЈЕРЕЊЕ ГУСТИНЕ КОСТИЈУ

Из "Мљечанице" 
најављују и промо-
тивне цијене прегле-
да "Декса" апаратом, 
поводом 20. октобра, 
Свјетског дана остео-
порозе. Подсјећају да 
ово није једини савре-
мени апарат којим се 
ова установа може по-
хвалити. В. Нишевић

СВИ ОНИ КОЈИ СУ ИШЛИ НА ВОЈНО-МЕДИЦИНСКУ АКАДЕМИЈУ У БЕОГРАД, КАКО БИ ОБАВИЛИ ДЕ-
ТАЉАН ПРЕГЛЕД ПОМОЋУ "ДЕКСА" АПАРАТА, ОД САДА ТО МОГУ УРАДИТИ У БАЊИ "МЉЕЧАНИЦА".

НАКОН ДУГОГОДИШЊЕГ ИНСИСТИРАЊА, У САВЕЗУ СИНДИКАТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ЗАДОВОЉНИ СУ, ЈЕР СУ ИЗДЕЈСТВОВАЛИ УСВАЈАЊЕ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ОД УЗНЕ-
МИРАВАЊА НА РАДУ. ЗАХВАЉУЈУЋИ ОВОМ ЗАКОНУ, БИЋЕ МНОГО ЛАКШЕ ДОКАЗАТИ 
СЛУЧАЈЕВЕ МОБИНГА, СМАТРАЈУ У СИНДИКАТУ.
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Његова светост патријарх 
српски Порфирије у суботу, 
23. октобра, заједно са Ње-
говим преосвештенством 
епископом бањалучким 
Јефремом ће служити Свету 
архијерејску литургију у ма-
настиру Милошевац.
Из Епархије бањалучке по-
звали су вјернике да доче-

кају патријарха Порфирија 
који стиже у прву званич-
ну посјети овој епархији, 
што је велики благослов за 
све."Овај дан је благослов 
за све вјернике, свештен-
ство и монаштво Епархије 
бањалучке", поручили су из 
Епархије, те апеловали на 
вјернике да поштују све епи-
демиолошке мјера.
У позиву вјерницима који је 
упутио манастир Милоше-
вац наводи се да ће Свету 
архијерејску литургија од 
9.30 часова служити па-
тријарх Порфирије са два 
епископа, више свеште-
номонаха, свештеника и 
ђакона."Свечаност је упри-
личена поводом завршет-
ка грађевинских радова на 
манастиру, као и покривања 
манастирског конака", наве-
дено је у позиву.
Манастир у Чиркин Пољу по-

свећен је Покрову Пресвете 
Богородице и његова обно-
ва почела је 2018. године, 
а епископ бањалучки Јеф-
рем је новембра исте годи-
не освештао темеље хра-
ма. Овај манастир се први 
пут у литератури помиње 
у шематизму православне 
Митрополије и архидијаце-
зе Митрополије дабробо-
санске 1884/85/86. годину 
у којем се наводи да је код 
Приједора био православни 
манастир, гдје је сада рав-
ница обрасла шумом која се 
назива Калуђерско поље.
Милошевац је страдао, као 
и остали манастири на овом 
подручју, током Аустријско-
турског рата од 1683. до 
1699. године. Године 2019. 
манастир је посјетио и бла-
женопочивши патријарх 
Иринеј.

Пећани заслужују много више и 
зато је, како су нам потврдили у 
Градској управи, у току израда 
идејног рјешења реконструк-
ције главне улице, моста, те 

изградње пјешачке  и бицикли-
стичке стазе. Једна од идеја је 
и да главна улица на Пећанима 
буде претворена у шеталиште. 
"Постоје двије варијанте, из-

градња бициклистичке и пје-
шачке стазе, санирање по-
стојећег коловоза и довршетак 
оних паркинг мјеста који су за-
почети прошле или претпрошле 
године. Друга је завршетак ком-
плетне реконструкције Улице 
митрополита Петра Зимоњића 
са забраном за саобраћај мо-
торним возилима, осим за она 

доставна возила или за возила 
станара који не могу на дру-
ги начин прићи својим стам-
беним зградама. У склопу тог 
рјешења је и изградња путне 
инфраструктуре кроз нову пија-
цу, преко потока Пухарске, до 
тзв. Ц-зграда. Тиме бисмо омо-
гућили да станари који станују 
тамо, могу алтернативним пу-
тем доћи до својих станова", 
појаснио је Драгослав Кабић 
в.д. начелника Одјељења за 
саобраћај, комуналне посло-
ве, заштиту животне средине и 
имовинско-стамбене послове. 

ПЈЕШАЧКА И БИЦИКЛИСТИЧКА СТАЗА, ШЕТАЛИШТЕ...

СЛУЖИЋЕ СВЕТУ АРХИЈЕРЕЈСКУ 
ЛИТУРГИЈУ У МАНАСТИРУ МИЛОШЕВАЦ

Патријарх Порфирије у суботу у Приједору

СРНА

У припреми идејно рјешење за инфраструктуру на Пећанима

Т. Мандић 

Средства за израду 
пројектне документа-
ције биће издвојена 
пројекцијом буџета 
за наредну календар-
ску годину. Станов-
ници Пећана имаће 
прилику да дају своје 
мишљење и приједло-
ге о томе како би њихо-
во насеље требало да 
изгледа у будућности и 
шта су приоритети.

Станари најбројнијег насеља у Приједору  истичу да је крајње вријеме да се и 
у овом насељу ствари покрену са мртве тачке. Зато поздрављају план Градске 
управе о изради идејног рјешења. Огроман број пословних објеката на Пећани-
ма је затворен, а изградњом инфраструктуре створиће се услови да станари на 
Пећанима поново отворе своје предузетничке радње.

Нa дoнaтoрскoj вeчeри зa изгрaдњу 
Пaрoхиjскoг дoмa нa Уриjaмa, кoja 
je oдржaнa пoчeткoм jунa, у нoвцу 
и грaђeвинскoм мaтeриjaлу прику-
пљeнo je 210.000 КМ. Пoлoвинoм 
jунa пoчeли су грaђeвински рaдoви, 
a у тoку су припрeмe зa излиjeвaњe 
гoрњe плoчe. Нaкoн тoгa услиjeдићe 
пoкривaњe oбjeктa. Oчeкуje сe дa 
ћe тo бити дo крaja oвe грaђeвинскe 
сeзoнe, oднoснo приje дoлaскa зимe 
и сниjeгa. 
"Штo сe тичe укупних рaдoвa, 
ми смo зaдoвoљни, дa нe кaжeм 
прeзaдoвoљни. Динaмику уклaпaмo 
у нeкe нaшe дoгoвoрe, a штo сe тичe 
квaлитeтa рaдoвa, ту смo пoсeбнo 
зaдoвoљни. Сa извoђaчeм рaдoвa 
имaмo свaкoднeвну кoмуникaциjу. 
Битнo нaм je дa oбjeкaт зaвршимo  
у рaзумним рoкoвимa у тoку oвe 
грaђeвинскe сeзoнe, aли je свaкaкo 
мнoгo битниjи квaлитeт извeдeних 
рaдoвa", кaжe Игoр Кнeгињић, прeд-
сjeдник Грaђeвинскoг oдбoрa. 
У Српскoj прaвoслaвнoj цркви нe 

криjу зaдoвoљствo штo рaдoви нa 
изгрaдњи Пaрoхиjскoг дoмa нa 
Уриjaмa иду прeдвиђeнoм динaми-
кoм и штo je билo дoвoљнo људи дo-
брe вoљe кojи су дoнирaли срeдствa 
и oмoгућили изгрaдњу. 
"Mи сe нaдaмo дa ћeмo уз пoмoћ дo-
брих људи и вjeруjућeг нaрoдa зaвр-
шити и унутрaшњи диo, нa рaдoст 
свих оних кojи ћe дoлaзити у oвaj 
Свeти хрaм. Смaтрaмo дa je oвa фaзa 
рaдoвa нajтeжи диo пoслa, a дa ћe 
кaсниje ипaк бити мaлo лaкшe зaвр-
шити oнo штo je плaнирaнo", истичe 
прoтojeрej Mлaдeн Majкић.

ПАРОХИЈСКИ ДОМ НА УРИЈАМА 
УСКОРО ПОД КРОВОМ

З. Совиљ

Имa дoвoљнo срeдстaвa дa сe, 
пoрeд зидaњa и пoкривaњa, 
нa oбjeкaт стaвe прoзoри 
и врaтa. Зa зaвршeтaк уну-
трaшњих рaдoвa и дoвoђeња 
Пaрoхиjскoг дoмa у пoтпуну 
функциjу пoтрeбнo je joш oкo 
300.000 КМ. 

ЈЕДАН У НИЗУ НЕДОВРШЕНИХ ПРОЈЕКАТА ПРЕТ-
ХОДНЕ ВЛАСТИ ЈЕ РЕКОНСТРУКЦИЈА И  САНАЦИЈА 
ГЛАВНЕ УЛИЦЕ НА ПЕЋАНИМА, НАЈВЕЋЕМ ГРАД-
СКОМ НАСЕЉУ, У КОЈЕ СЕ, КАКО ТВРДЕ СТАНАРИ, 
НИЈЕ УЛАГАЛО ВИШЕ ОД 20 ГОДИНА. 
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Бранкица Јешић Давидовић је 
Учитељску школу завршила 1967. 
године, а годину послије добила 
запослење у Основној школи 
"16. мај". У заслужену пензију 
отишла је 2009. године као ди-
ректор Основне школе "Доситеј 
Обрадовић".  
"Потрудили смо се да се окупи-
мо у највећем броју. Кроз ових 
12 генерација прошли су најква-
литетнији учитељи широм бив-
ше Југославије. И у иностранству 
их има. Многи од ученика Учи-
тељске школе су доктори наука 
и магистри. Да знате само какве 
смо добре професоре имали, а 
били смо и ми добри и послушни 
ђаци", каже Бранкица. 
Лијепе утиске са сусрета носи и 

Мирјана Батоз, која је Учитељску 
школу завршила 1962. године. 
То је била прва генерација при-
једорских учитеља. За 40 година 
радног стажа, Мирјана је извела 

10 генерација. "Ово је био вели-
ки догађај за нас. Да је дошло 10 
људи било би добро, а било нас 
је преко 50. Дивно је било видје-
ти другаре из школске клупе, а 
касније и драге колеге", прича 
Мирјана. 

О ПРОФЕСОРИМА
 С ВЕЛИКИМ ПОШТОВАЊЕМ 

Оно по чему се памти Учитељска 
школа из тог периода свакако 
је дисциплина, али и по сјајним 
професорима о којима сви гово-
ре са великим поштовањем и уз 
понеку сузу. 
"Сваке године вршила се селек-
ција. Већина нас након школо-
вања одмах је била укључивана 

у васпитно-образовни процес. 
Моје прво запослење било је 
у Средњој Марићкој у комби-
нованом одјељењу, а у заслу-
жену пензију сам отишао 2010. 

године као директор Основне 
школе "Десанка Максимовић". 
Морам истаћи да су ове генера-
ције учитеља много допринијеле 
развоју школства на територији 
Приједора у то вријеме", иста-
као је Миленко Вучковић који је 
Учитељску школу завршио 1968. 
године. 
Поред оних који су у овој шко-
ли стекли дипломе, ту су били 
њихови професори. Кажу, нема 
љепшег осјећаја него видјети 

своје некадашње ученике на јед-
ном мјесту, и увјерити се да су 
постали успјешни људи. И да су 
своја знања пренијели млађим 
генерацијама.
"Најмилије су емоције на прве 
године. Када је школа била шко-
ла, ученик ученик, а професор 
достојан тог звања. Иако ова 
професија у друштву никад није 

била цијењена", рекао је Алек-
сандар Милић, некадашњи про-
фесор Учитељске школе. 

ОД ЊИХ СЕ УЧИЛО 

Нови нараштаји просвјетара 
итекако треба да се угледају на 
старије колеге, који су градили 
просвјетни систем који сада има-

мо. "То су сјајни учитељи, сјајни 
наставници. Неки су моје колеге 
с којима сам радио и од којих сам 
учио. И од њих се може много на-
учити, како се треба понашати, и 
како треба васпитати и образо-
вати млађе генерације", истакао 
је Драган Гњатић, предсједник 
Синдиката образовања, науке и 
културе РС. 
Учитељска школа "Радмило Сте-
фановић"  у Приједору постоја-
ла је од 1960. до 1972. године, а 
налазила се у саставу данашње 
Угоститељско-економске школе у 
којој је 2019. године постављена 
спомен-плоча у знак сјећања на 
12 генерација Учитељске школе. 
Ове године штампан је билтен. 
Из Организационог одбора пору-
чују да ће се окупити и наредне 
године на истом мјесту, а посеб-
ну захвалност упутили су Оливе-
ри Брдар Мирковић, директору 
Угоститељско-економске школе, 
кћерки њиховог школског друга 
и колеге, покојног Сретка Брдара, 
која их је домаћински дочекала, 
али и свим осталим који су били 
уз њих.  

ПЕДЕСЕТ СЈЕЋАЊА НА УЧИТЕЉСКИ ПОСАО И СУЗЕ РАДОСНИЦЕ

УЗ ДИПЛОМУ И ФЕЊЕР
"По завршетку школовања ученици приједорске 
Реалне гиманзије у тадашње вријеме уз диплому 
су добијали штап, као симбол зрелости и ослонац 
за пут у свијет. А наше генерације су уз диплому до-
бијале фењер и гумене чизме, па су једно вријеме 
нас звали "фењераши". Фењер да нам освијетли 
пут до наших школа. Сада имамо расвијету, а шко-
ле су нам, нажалост празне", прича Вучковић.

Одржан сусрет 12 генерација Учитељске школе "Радмило Стефановић"

Из Учитељске школе "Радмило Стефановић" у Прије-
дору изашло је преко 1.000 просвјетних радника. Дио 
њих протеклог викенда окупио се на свечаном школ-
ском часу.  Да се присјете дана кад су они сједили у 
школским клупама, али да подијеле искуства из бога-
тог радног вијека проведеног у просвјети.

УЧИТЕЉСКИ БРАКОВИ 

"Био је још један пропис, који је установила Ау-
строугарска доласком на ове просторе. Учитељице 
су се морале удати за учитеља, прије запослења. 
Као што свештеници морају да се ожене, како би 
добили парохију. Било је то због рационализације 
стамбеног простора у школама, јер свака школа 
је имала једну учионицу и један учитељски стан", 
прича на Вучковић.  

 Организациони одбор сусрета

З. Јелић

Сјећање на најљепше школске дане 

Ове године штампан билтен 
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Колико је то сад другачија врста изазова у 
односу на предизборну трку од прошле го-
дине? Ово су сад потпуно другачије окол-
ности. Како на то гледате? 
- Ово су ванредни избори, а сваки ванред-
ни избори носе и другачије околности. Град 
Приједор ће бити избор прије избора. У 
Приједору  ће да се сјате сви лидери и они 
који себе тако зову, свих политичких пар-
тија. Овдје ће се сукобити позиција и опо-
зиција. Граду Приједору неће бити лако у 
овом, наредном периоду, зато што ће бити 
огромних притисака људи и са стране. По-
зивам грађане Приједора да мисле својом 
главом, да поново изађу на изборе и бирају 
најбољег. Да бирају оног ко их може пред-
стављати, да форсирају оно што је започето, 
да се иде даље. Не смијемо стати, Град При-
једор не смије стати. Стајао је предуго. И 
није само стајао, него је тонуо све дубље и 
дубље. Одговорност је велика. И двострука, 

и оног ко преузима функцију и бирача који  
ће стати за бирачку кутију и изабрати не-
ког ко може град да води, што боље и што 
снажније. Изабраном ће бити несумњиво 
тешко. С једне стране прво да прати темпо 
из претходних девет мјесеци, а с друге зато 
што је Град Приједор још у многим тешким 
ситуацијама, а за ових девет мјесеци није 
се ни успјело распаковати пуно тога.

На какве притиске мислите? 
- Мислим на притиске да ће рецимо долази-
ти лидери опозиције, ходати по граду, сва-
шта причати, да ће се изводити којекакви 
перформанси... Биће то и огроман притисак 
на јавност. О Граду Приједору ће се причати 
више него икад. Приједор ће бити у жижи 
јавности  и то ће дефинитивно створити ог-
роман притисак код свих страна. А најгоре 
то што ће то створити притисак код грађана. 
Грађани ће морати одлучити напослијетку и 
захваљујући њиховим гласовима ми ћемо 
добити новог градоначелника. 

Какво је стање на терену? Шта је то што 
пресуђује у оцјени тог стања и шта се на 
крају, у контексту  те приче, може очеки-
вати?
 - Ми смо имали тешке изборе, али смо 
знали да ће грађани казнити политику и 
рад ДНС-а, онако како је то радио на тери-
торији града Приједора. Мислимо да ће и 
сада казнити. Град није заборавио ових 16 
година потопа Града Приједора. Морамо 
признати да у том периоду није урађено 
ништа од озбиљних пројеката.  Направиће-
мо једну брошуру коју ћемо послати у све 
домове у Приједору. Ту ће бити све оно 
што смо урадили у ових девет мјесеци. И 
то ћемо документовати. Да је за ових девет 
мјесеци урађено више него за цијели ман-
дат Далиборовог претходника. Ситуација је 
сада потпуно другачија.

У ком смислу?
 - У смислу да је тада ДНС имао огромне 
ресурсе, сада их више нема. Њихова ин-
фраструктура очекује новац у свом раду. 
Немојте ме погрешно схватити, нећу да ка-
жем да су они на терену куповали гласове, 
него једноставно њихова кампања је увијек 
била базирана за тај финансијски дио. Тако 
да овај пут они имају озбиљан проблем, 
зато што више не држе власт, немају више 
одакле извући новац, не могу више извести 
једну туру материјала негдје на пут, просути 
је и фактурисати пет... Далибор Павловић 
је на митингу подршке који су организо-

вали грађани, а подржао сам га као прија-
теља, јасно и недвосмилено рекао "Ја сам 
празних џепова ушао у ову Градску управу 
и празних џепова из ње излазим". Хоћу да 
вам кажем да је СНСД с коалиционим парт-
нерима и људима из Градске управе радио 
на један потпуно јаван и транспарентан 
начин, да ништа није злоупотријебљено, 
да нема неког "дивљег" новца... Мо-
рам Вас подсјетити и да смо у старту 
наслиједили 4,2 милиона КМ дефи-
цита у градској каси, на то да нам 
је од Пореске управе РС стигла 
наплата за дуг Центра за со-
цијални рад од 1,6 милион 
КМ, на  блокаду Топлане када 
је Нискоградња "Марјановић" 

активирала мјеницу од 630.000 КМ, након 
што је Топлани  уплаћен исти износ за рату 
кредита према ЕБРД-а, па "Алегру" је ис-
плаћено преко 480.000 КМ за кућу, коју им 
је, мада није у власништву града, продала 
претходна власт... Да зло буде веће очекује 
се око 1,2 милион КМ само на име судских 
пресуда.  Од тог износа  800.000 КМ везано  
је за тужбу "Тркуља турса" против града. По 
мојој рачуници градоначелник се суочио 
са преко  осам милиона КМ дефицита. И ту 

није крај, јер су претходни кроз погрешно 
књижење паркинга, свјесно или несвјес-
но, сад то више није ни важно, Пореској 
управи РС дужни преко 430. 000 КМ. И то 
сад долази на наплату. Далибор Павловић 
је доласком на функцију градоначелника у 
буџету затекао непун милион КМ, што није 
било довољно ни за једну плату запосле-
них у Градској управи.  А покушаји  ДНС-а, 
тих структура претходне власти, да "сломе" 
буџет су настављени. Нису успјели, јер смо 
у међувремену добили  помоћ од виших 
нивоа власти. Самим тим функционисање 
Приједора није доведено у питање, већ је 
задржана та финансијска стабилност. А на-
прављен је и план да задужење града по-
ловином новембра буде нула, осим рате 
кредита коју има.
 
Како је то могуће направити?
- Рецимо на терен је, по мојим информа-
цијама, а и грађани то могу потврдити,  
извезено  четири пута више материјала за 
насипање него у претходном периоду, а  
фактура је 30 одсто мања. Позвани су сви 
добављачи да смање цијене својих услу-
га, да изађу у сусрет и помогну Граду и то 
је с многим и остварено. А у цијелој причи 
смо отишли и корак даље, рецимо на при-
мјеру стипендирања студената, гдје је све 
и један студент  добио стипендију, а  само 
на основу уштеда које су и  те како видљи-
ве у Одјељењу за финансије. И  то се први 
пут догодило у Граду Приједору, с овом но-
вом влашћу. Укратко, потпуно смо свјесни 
свих проблема, свега с чим се сусрећемо, 
што ћемо и отворено презентовати нашим 
грађанима у тој брошури коју ће добити. 
Дакле, нећемо дозволити да грађани не-
мају праву информацију. И то сам отворено 
више пута рекао.
Доста тог се презентује по друштвеним 
мрежама.

Да ли је на сцени неки нови вид политичке 
борбе, можда мање моралан  и оцјенили 
би многи, првљавији него што смо до сада 
виђали? Друштвених мрежа било је и ра-
није, међутим, да ли је све отишло корак 
даље у неком лошијем смислу? 
- Дефинитивно имамо озбиљне проблеме, 
јер свако жив може да напише било шта 
и да то буде као нека вијест. То генерално 
није добро. Могу за вас да напишем било 
шта, да сам зато сазнао незванично и да се 
о том прича данима. Нарочито у овом по-
литичку животу максимално је злоупотрије-
бљено. А највише злоупотријебљена  не-
чија приватност . У овом случају, Далибор је 

максимално дискредитован, али приватно. 
И  то сигурно није у реду. Чујем ових дана 
да пакују нешто против мене, чујем да па-
кују још нешто против неких колега... Оно 
што је чињеница,  Далибор  је погријешио, 
зато што је имао посла с потпуно погреш-
ним људима. Сигуран сам сто посто да што 
се тиче мене и неких мојих пријатеља за 
које говоре да ће нешто изаћи, сигуран сам 
да сам ја прије свега сто посто исправан и 
позвао сам све њих који желе да пљују, који 
желе да блате, и ову опозицију у граду која 
је тренутно, на трг да сједнемо пред народ 
и да с полиграфом одговарамо на питања. 
Приватне, професионалне и партијске 
природе... Једни другима, грађанима ако 
треба. Да ја први одговорим на питање, 
али исто тако да опозиционим лидерима, 
и оним бившим, ја поставим питање. По-
нављам, за све што будем питао или  имам 
свједоке, или доказе и ништа нећу питати 
напамет, нити ћу шта измишљати, правити 
фотомонатаже или лажне преписке теле-
фоном. Спреман сам, да за сваку изречену  
лаж,  тражим одговорност од оних кој су је 
пласирали, и пред истражним органима, до 
краја и безусловно, као што сам спреман да 
одговарам и за све оно што ја кажем. Руж-
но је неког прозивати за нешто из његовог 
приватног живота. Ово је отишло предале-
ко и изгледа да се људи више баве нечијим 
приватним животом него оним шта је ура-
дио на некој функцији. Не води нас добру 
то пљување по друштвеним мрежама. 

Постоји ли, по Вама, неки другачији начин 
политичке борбе против те врсте приче, да 
се одговори на ово о чему сте сада прича-
ли? 
- То је истина. Морамо причати ствари које 
су истина и иза изреченог одговарати. Мо-
рамо погледати ко смо ми да би прозивали 
неког другог. Не можете имати пуне џепо-
ве ораха, а у друге људе упирати прстом.  
Нећемо се бранити истином него ћемо на-
падати истином.

Н. Кнежевић

Саша Бурсаћ, предсједник Градске организације СНСД-а Приједор

"За кандидата за градоначелника понудићемо неког младог, прихватљивог за све људе, 
неког ко може носити функцију градоначелника, неког ко има огромну енергију и снагу, 
неког ко ће се истински борити за свој град  и неког  ко ће мислити својом главом, а не неког 
ко ће бити нечији послушник и радити за нечије личне интересе", рекао је Саша Бурсаћ, 
предсједник Градске организације СНСД-а Приједор, гостујући у емисији "Интервју" ТВ При-
једор.  Тиме ће, како наводи, бити настављен процес који је ова коалиција започела након 
велике побједе на локалним изборима прошле године. Наглашава да започети пројекти не 
смију стати и да се Град мора даље изграђивати. "До сваког нашег грађанина мора доћи 
информација шта смо све до сада урадили и шта планирамо даље", истиче Бурсаћ.

НЕ МОЖЕТЕ ИМАТИ ПУНЕ ЏЕПОВЕ ОРАХА,
 А У ДРУГЕ УПИРАТИ ПРСТОМ

НАПАДАТИ ИСТИНОМ

"Немам никакав проблем с тим 
ко ће бити опозициони канди-
дат. Баш ме брига. Ненад Нешић 
се дрзнуо да први прозове Дали-
бора Павловића због слика које 
су изашле у јавност, а давно при-
је тог појавио се снимак на којем 
он, на приватној некој фешти, 
шута новац. Након тог снимка 
Драшко Станивуковић је рекао, 
добро се тог сјећам,  да Ненад 
Нешић шута нечије пензије, не-
чије борачке додатке, нечије 
паре... Позивао га је да поднесе 
оставку. Сада они излазе са но-
вим опозиционим кандидатом. 
И то мислим да није у реду", 
каже Бурсаћ и наглашава да ће 
подсјетити јавност шта су прича-
ли прије само неколико мјесеци. 
Додаје да су сви лидери и пози-
ције и опозиције добро дошли 
у овај град ако долазе с добром 
намјером и ако долазе у неку 
равноправну политичку борбу. 
"Ако овдје долазе да праве ла-
крдију, ми нећемо одговорити 
на тај начин. Поново ћемо напа-
сти истином. Све њих. У кампању 
идемо с чињеницама. У доку-
ментима које ћемо доставити до 
сваког грађанина, објаснићемо 
детаљно шта су урадиле градске 
власти за девет мјесеци  и како 
је то изгледало прије. Масу ства-
ри наши грађани не знају", каже 
Бурсаћ.

До закључења овог броја "Ко-
зарског вјесника" коалиција оку-
пљена око СНСД-а, која излази 
са заједничким кандидатом за 
градоначелника, а који ће како је 
раније потврђено сигурно бити 
из СНСД-а,  није званично саопш-
тила и његово име.
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ПРИЧЕ...

Зa истинскe хумaнистe нe 
пoстoje прeпрeкe. Кaдa имajу 
jaку вoљу и жeљу дa пoмoгну 
људимa у нeвoљи, пoгoтoвo 
бoлeснoj дjeци, зa прикупљaњe 
срeдстaвa улoжићe сaв свoj 
умни и физички пoтeнциjaл. 
Jeдaн oд тих вeликих људи 
и хумaнистa нaшeг дoбa je и 

Љубишa Шљивић, рoдoм из 
Рaвних Кoтaрa. Пjeшaчи и вoзи 
бицикл хиљaдaмa килoмeтaрa 
кaкo би пoзвao дoбрe људe дa 
пoмoгну бoлeснoj и нeпoкрeт-
нoj дjeци. Jeднa стaрицa, из-
бoрaнoг лицa и дубoкoг пo-
глeдa, нaзвaлa гa je aпoстoлoм 
сaврeмeнoг дoбa. 
Приje 28 гoдинa у сeлу Биљaнe 
Дoњe, тaмo нeгдje кoд Бeнкoвцa 
и кoд Книнa и кoд Зaдрa, у кући 
Maриje и Небојше Шљивић рo-
дилo сe мушкo дијете. Биo je 
aвгуст 1993. И билo je врућe. 
И биo je рaт. Сину су Шљивићи 
дaли имe Љубишa, скрaћeницa 
oд "љуби сe душa". Tу мaлeну 
душу сa нeпунe двиje гoдинe, 
oпeт у aвгусту, 1995. у "Oлуjи" 

хрвaтскe вojскe, рoдитeљи су 
у библиjскoм eгзoдусу мoрa-
ли дa oднeсу сa кућнoг прaгa. 
У нeпрeглeднoj кoлoни избje-
глицa и стрaдaлникa, сa нajми-
лиjимa кojи су плaкaли зajeд-
нo с њим, двoгoдишњи дjeчaк 
бeз кућe и oгњиштa, нaкoн 25 
дaнa мучнoг путoвaњa, стигao 

je у Шумaдиjу, у Крaгуjeвaц. 
To je oнaj Крaгуjeвaц у кojeм 
су нaцисти у Другoм свjeтскoм 
рaту стриjeљaли гимнaзиjaлцe 
и њихoвe пркoснe прoфeсoрe. 
Знa Крaгуjeвaц штa je нeсрeћa 
и пaтњa и jaук. И угoстиo je 
Крaгуjeвaц у тим тeшким и суд-
бoнoсним дaнимa стрaдaлникe 
из Дaлмaциje и Ликe кoликo je 
бoљe мoгao. 

СА 24 ГОДИНЕ, ЗА ХУМАНОСТ, 
БИЦИКЛОМ ПО ЕВРОПИ 

Taкo je Љубишa рaстao свoj 
нoви живoт у блaгoрoднoj 
Шумaдиjи, кoja je зaмиjeнилa 
рoднe Рaвнe Кoтaрe. Нe пaмти 
Љубишa стрaхoтe рaтa и крвa-

ви пут прoгнaникa мeђу кojимa 
je биo. Aли, кaдa je oдрaстao 
и стaсao у мoмкa зрeлoг духa, 
у њeму сe прoбудиo и рoдни 
крaj и жeљa дa пoмaжe бoлeс-
нoj и нeсрeћнoj дjeци. И њeму 
су пoмoгли дa прeживи пaкao 
рaтa, oн сaдa жeли дa у миру, 
свojим мoгућнoстимa, пoмoгнe 

дa бoлeснa дjeцa oздрaвe и 
нeпoкрeтнa прoхoдajу. Кaдa 
je имao 24 гoдинe, крeнуo je 
бициклoм пo Eврoпи. Крoз 15 
eврoпских зeмaљa прeшao je 
14 хиљaдa килoмeтaрa, aними-
рajући људe дa уплaтe срeдствa 
зa лиjeчeњe Mилицe из Зрeњa-
нинa и Mихajлa из Бeoгрaдa. 
Измeђу oстaлoг, ишao je дo 
Бaрсeлoнe, Лисaбoнa и прeкo 
Aлпa дo Нoрдкaпa, нajсjeвeр-
ниje тaчкe Eврoпe. Дo тoг Нoр-
кaпa вoзиo je Љубишa бицикл 
85 дaнa и прeшao шeст хиљaдa 
килoмeтaрa, aли кaжe дa му, 
пoрeд нaпoрa кojи je прe-
живљaвao, ниje билo тeшкo 
знajући дa тo имa и смисao и 
циљ и дa ћe тo њeгoвo oдри-
цaњe дoниjeти oсмиjeх нa лицe 
дjeчaкa Mихajлa зa кoгa je при-
купљao пoмoћ. 

СВИ ЉУБИШИНИ КОРАЦИ ЗА 
ПРВИ ИЛИЈИН

У близини Крaгуjeвцa гдje Љу-
бишa живи,  у Кoсjeрићу, свojу 
живoтну дрaму прeживљaвa 
чeтвoрoгoдишњи Илиja 
Mилaнoвић кojи нe мoжe дa 
хoдa. Нoшeн жeљoм дa свojим 

кoрaцимa, кojи ћe симбo-
лизoвaти жeљу дoбрих људи 
дa пoмoгну дa мaлeни Илиja 
нaпрaви свoje првe кoрaкe 
и дa сe oбрaдуje и живoту и 
дjeтињству, крeнуo je Љубишa 
нa дугo пjeшaчeњe.  Пут кojи ћe 
прeпjeшaчити oд рoднoг мjeстa 
Биљaнe Дoњe кoд Бeнкoвцa дo 
Крaгуjeвцa гдje дaнaс живи дуг 
je 850 килoмeтaрa. Oдaбрao je 
дa прoђe путeм кojим су и њeгa 
кao двoгoдишњeг дjeчaкa у рaт-
нoм eгзoдусу спaсили и oдњe-
ли у Крaгуjeвaц. To њeгoвo 
вeликo путoвaњe прoлaзилo 

je и крoз Приjeдoр. "Идeja je 
дa пoзoвeм људe дoбрe вoљe 
дa сви зajeднo нaшим кoрa-
цимa пoмoгнeмo мaлoм Илиjи 
Mилaнoвићу из Кoсjeрићa, дa 
oн нaчини свoj први кoрaк. 
Дeтeту je пoтрeбнa oпeрaциja 
мaтичним ћeлиjaмa и нaрaвнo, 
пoстoпeрaтивни трoшкoви су 
ту. Пoзивaм свe из Рeпубликe 
Србиje дa пoшaљу пoруку 856 
нa 3030, a сви oстaли нa мojoj 
"Фejсбук" стрaници "Днeв-
ник jeднoг бициклистe",  мoгу 
нaћи жирo-рaчун нa кojи мoгу 
извршити уплaтe", кaжe хумa-
нитaрaц Љубишa. 
У нaшeм грaду Љубишу су 
угoстили и нa кoнaк прими-
ли дoбри људи, кoje je oкупиo 
свeштeник Брaнкo Лaзичић, 
Шљивићeв зeмљaк из Рaвних 
Кoтaрa, кojи oд 2017. живи и 
службуje у Приjeдoру. Свoje 
хумaнитaрнo пjeшaчeњe Шљи-
вић je из Приjeдoрa нaстaвиo 
испрeд Црквe Свeтoг Прoрoкa 
Илиje нa Уриjaмa, a циjeлo 
путoвaњe oбиљeжeнo je 
oдрeђeнoм симбoликoм.  "И 
упрaвo, њeгoвo рoднo мjeстo, 
Биљaнe Дoњe слaви слaву 

Илиндaн, пoмaжe сe мaлoм 
Илиjи, дa би прoхoдao, дa 
би учиниo први кoрaк, a ис-
прaћaмo гa oвдje из Приjeдoрa, 
успрeд нaшeг хрaмa Свeтoгa 
прoрoкa Илиje сa жeљoм дa 
стигнe, дa oвих нaрeдних пeт 
стoтинa и нeштo килoмeтaрa 
стигнe прaв и здрaв и дa oвo 
њeгoвo путeшeствиje будe 
успjeшнo.  Дa мaли Илиja мoждa 
jeднoг дaнa упрaвo прoхoди и 
нaшим грaдoм Приjeдoрoм", 
блaгoслoвиo je свeштeник Лa-
зичић Шљивићeвe кoрaкe зa 
нeпoкрeтнoг Илиjу. 

И ПРИЈЕДОРСКИ ПЛАНИНАРИ 
УЗ ЉУБИШУ 

Пoдршку хумaнисти Љуби-
ши Шљивићу пружили су 
и приjeдoрски плaнинaри. 
Пjeшaчeњeм сa Љубишoм 
дeсeтaк килoмeтaрa, искaзaли 
су пoштoвaњe прeмa oвoм вe-
ликoм чoвjeку и пoжeљeли му 
дoбрo здрaвљe и успjeх у oвoj 
хумaнoj aкциjи. 
"Знaмo ми дa њeму ниje лaкo 
издржaти свe тe килoмeтрe, 
кojи пoнeкaд мoгу бити и тe 
кaкo сумoрни, aли Љубишa 
имa вeликo срцe и душу и нa-
шим симбoличним гeстoм жe-
лимo дa искaжeмo пoдршку и 
дубoкo пoштoвaњe зa свe штo 
рaди зa бoлeсну дjeцу. Нaшим 
кoрaцимa у дужини oд дeсeтaк 
килoмeтaрa жeљeли смo дa 
пoручимo Љубиши дa ниje 
сaм и дa му бaр мaлo oлaк-
шaмo њeгoвe кoрaкe нa дугoм 
путoвaњу", кaжe Maркo Сaрић, 
сeкрeтaр  Плaнинaрскoг друшт-
вa "Клeкoвaчa". 

З. Совиљ

AПOСTOЛ СAВРEMEНOГ ДOБA

ИЗ ЗАДРА КРЕНУО ПРИЈЕ 25 ДАНА

Кaжe дa ниje тoликo вaжнo зa кoликo ћe дaнa стићи 
тaмo гдje je крeнуo и дa ли ћe сe умoрити нa тoм 
путу, вeћ дa je битнo кoликo ћe људи пoдржaти aк-
циjу дa чeтвoрoгoдишњи Илиja нaпрaви свoje првe 
кoрaкe. Вeликa му je пoдршкa и мajкa Maриja. Крoз 
oсмиjeх кaжe дa ћe хумaнитaрнo пjeшaчити и вo-
зити бицикл дoк будe имao вoљe, a мajкa живaцa. 

НOСИ ME РAДOСT У OЧИMA ДOБРИХ ЉУДИ

Љубишa кaжe дa су му у хумaнитaрним aкциjaмa 
вoжњe бициклa и пjeшaчeњa зa бoлeсну дjeцу 
нajвeћa пoдршкa људи кojи гa искрeнo прихвaтe 
и oбрaдуjу сe oнoмe штo рaди. "Њихoву рaдoст 
штo ћeмo зajeднo пoмoћи мaлишaнимa кojимa je 
бoлeст укрaлa дeтињствo ja нoсим у сeби нa свaкoм 
кoрaку мoгa путoвaњa и тo ми дaje снaгу дa издр-
жим. Увeк гoвoрим, кaрту мoжeтe купити  дo Бaр-
сeлoнe, дo Нoрвeшкe или билo гдje, aли ти кoнтaк-
ти сa људимa кoje oствaрим нa свojим путoвaњима, 
тo je oнo штo нeмa циjeну. Људи су и oвo путoвaњe 
oбeлeжили. Нa мeни je сaмo дa испeшaчим, свe 
oстaлo je њихoвo. Taкo дa je читaвo oвo путoвaњe 
зajeдничкo, мoje и свих дoбрих људи кojи су ми 
пружили руку и кojи ћe пoмoћи мaлoм Илиjи. Сjaj 
рaдoсних oчиjу људи кoje срeтнeм, a кojи знajу збoг 
чeгa ja oвo рaдим, мeни oбaсjaвa пут и дaњу и нoћу 
и чини мe jaчим нeгo штo бих биo дa тoгa нeмa", 
нaвoди Шљивић. 

Хумaнитaрaц Љубишa Шљивић пjeшaчи oд Зaдрa дo Крaгуjeвцa

Љубиша са свештеником Бранком Лазичићем

У друштву са приједорским планинарима
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Готово да нема становника 
Доње Равске и околних села 
који нису чули за чувену липу, 
која је деценијама симбол 
овог села. Како због њеног 
изгледа, тако и због при-
ча које крије.  Ни зуб 
времена јој ништа није 
могао. Колико је тачно 
стара, нико са сигурно-
шћу не зна, али ако је 
судити по обиму који 
износи пет метара 
и 40 центимета-
ра и пречнику 
од метар и 80 
центиметара, 
сигурно броји 
и неколико вије-
кова.
Тихомир Томаш 
каже да је стара липа 
у двориштву његове 
куће симбол ове по-
родице. "Кад би мо-
гла да прича, липа би 
нам много тога могла 
испричати. Читаву 
историју ових простора, 
јер је стара више стотина 
година. Разговарао сам 
са људима из струке који 
кажу да те димензије 
говоре да је ово дрво 
старо око 700 или 
800 година. Да је 
и 300 било би за-
дивљујуће",  каже нам Тихомир.
Липа је својевремено била шу-
пља. У њу су могла да улазе 
дјеца, али је касније тај отвор 
зарастао. Страхујући да се не 
расцијепи, Томаши су је везали, 
ударали кланфе како би је учвр-
стили и продужили јој вијек. 
"Данас ово дрво изгледа ста-
билно. Огранке смо јој превр-
шавали како је не би вјетар сло-
мио. Желимо да је сачувамо, 
да надживи и нашу генерацију, 
јер је ова липа симбол наше по-
родице, испод које смо се сви 
знали окупљати. Имали смо 
ми прије двије године скуп То-
маша. Управо овдје испод овог 
дрвета. Посљедње двије године 
због короне нисмо се састајали, 
али увјерен сам да ћемо идуће 
моћи поновити тај скуп",  прича 
Тихомир.

КАД БИ МОГЛА ПРИЧАТИ, 
ОТКРИЛА БИ МНОГЕ ТАЈНЕ 

Стару липу у Томашима, овак-
ву каква је, памти и Тихомиров 
стриц, осамдесетогодишњи 
Милутин. "Испод ње је била 
клупа и сто. Дјед би сједио за 
столом и наређивао укућанима 
шта ће ко да ради. Та слика ми 
је и данас у глави. Дједа нема, 
нема ни клупе, ни стола, остао 
је само његов штап којег чува-
мо, и наравно липа испод које 
данас сједе друге генерације", 
прича Милутин који се још 
увијек врло добро осјећа и како 
каже, може да ради све посло-
ве као и раније, додуше спо-
рије и теже, али ипак довољно 
да привриједи.
У својим Томашима, овај ста-
рина, проводи пензионерске 
дане. Овдје му је, каже, пре-
лијепо. Много љепше него у 
градској вреви.
"Супруга и ја имамо стан у При-
једору, али највише времена 
проводимо овдје у Томашима, 
на старом огњишту. Овај мир и 
ову љепоту не може ништа за-
мијенити",  каже Милутин. 

ЛИПА ОСТАЛА УСАМЉЕНА 

"У овом домаћинству и у чијем 
дворишту је липа некада су у 
заједници живјела 32 чланова. 
Данас је све пусто. Остала је стара 
кућа, стара преко стотину годи-
на и ова липа. Време чини своје. 
Свако својим путем. Данас овдје, 
од толиког броја укућана, једини 
смо моја жена и ја, а овдје долази 
и мој синовац Тихомир",  прича 
нам Милутин. 
Сем хладовине која годи у вре-
лим љетним данима, стара липа 
Томашима служи и за убирање 
липовог цвијета, којег Милутино-
ва супруга Милена редовно бере 
и суши за чај.
"Сваке године берем липов цвијет 
и сушим га за чај. То ми је не само 
потреба него и  навика откад сам 
дошла у ову кућу. Испод овог др-
вета много се тога дешавало. Оно 
је испратило све радосне, али и 
тужне догађаје у Томашима. Мо-
жда је од свега тога најтужније 
то што је дрво остало усамљено. 
Што више испод њега нема дје-
чије граје",  прича нам Милена.   

Доња Равска, заселак Томаши

Поред липе у засеоку То-
маши постоји још једна 
занимљивост. Наиме, не-
далеко од овог домаћин-
ства налази се извор, 
а поред њега и камен 
Краљевића Марка, висок 
један метар. Како је на-
зван по овом митолош-
ком јунаку нико не зна, 
али постоје предања да 
је у вријеме турске вла-
давине на овом подручју 
живио некакав бег. Чак 
постоје и остаци његове 
куће, али се не зна њего-
во име. Вјероватно је, у 
вези с том чињеницом, и 
камен на овдашњем из-
вору добио име - камен 
Краљевића Марка.  

ПОД СТАРУ ЛИПУ СТАНЕ ЦИЈЕЛО СЕЛО

Некад под липом 32 члана породице, данас само Тихомир и Милена 

Тихомир Томаш: Ово је симбол наше породице

П. Шпадић
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За најбољу представу фестива-
ла "Златна Вила" проглашен је 
комад "Зла жена", у режији Иве 
Милошевић, а у изведби На-
родног позоришта из Суботице.
"Мени је јако значајно, јер сам 
Дубичанин родом. И први пут 
играм у Приједору. Тако да ми 
је још значајније. Стварно смо 
уживали овдје и надам се да 
се публици допала представа", 
рекао је Срђан Секулић, глумац 
Народног позоришта у Суботи-
ци. 
Награда публике припала је 
представи "Злочин и казна", 
Народног позоришта Републи-
ке Српске. За најбољу глуми-
цу жири је прогласио Милицу 
Сужњевић, за улогу Султане у 
представи "Зла жена". А титулу 
најбољег глумаца понио је Бо-
рис Шавија, за улогу Порфирија 
Петровича у представи "Злочин 
и казна".

"Нисмо због пандемије имали 
прилике да играмо ову пред-
ставу на фестивалима. Нека го-
стовања су отказана. Тако да ми 
је јако драго да сам награђен за 
ову улогу кроз коју сам доста 
сазрио као глумац", рекао је 

Шавија. 
Награда за најбољу режију до-
дијељена је Марини Пејновић, 
режисеру представе "Биљеж-
ница Робија К". Најбољи млади 
глумац је Јосип Бракус, а глуми-

ца Наташа Перић, одлучио је 
жири, којем ове године посао 
није био лак.
"Долазе представе које су свје-
жије, које немају дуги вијек 
трајања. Сваки фестивал инте-
ресује нешто што је сад, што 
је тренутно да би говорили о 
времену у којем ми живимо", 
рекао је Зијах Соколовић, пред-
сједник жирија. 
Фестивал је испунио сва очеки-
вања и важно је да се поново 
одржао након свих недаћа ве-
заних за пандемију.
"Драго ми је да смо ове године 
успјели да организујемо фести-
вал. Захвалан сам учесницима 
и свим спонзорима. Посебно 
жирију, који је имао тежак за-
датак. Задовољни смо, јер по-
зоришна умјетност једноставно 
не може да се заустави", рекао 
је Срђан Књегињић, в.д. дирек-
тора Позоришта Приједор. 

ПРЕДШКОЛЦИ И ВАТРОГАСЦИ НАЈБОЉИ ДРУГАРИ

НАЈБОЉА ПРЕДСТАВА "ЗЛА ЖЕНА"

"Већина дјечице воли ватро-
гасце, а циљ ове посјете је да 
им приближимо наш посао, да 
виде радни простор у којем бо-
равимо и којом опремом гаси-
мо пожар. На дјеци занимљив 
начин, преносимо им и важне 
поруке, да се не треба игра-
ти отвореном ватром нити са 
уређајима под напоном, а та-
кође да не користе пиротехнич-

ка средства", рекао је Радован 
Мартић, в.д. старјешине ТВСЈ 
Приједор. 
Посјету ватрогасцима, пред-
школци из вртића "Радост" дуго 
ће памтити. Одушевљени су 
опремом и возилима које при-
падници Територијалне ватро-
гасно-спасилачке јединице ко-
ристе у својим интервенцијама, 
а и показне вјежбе су пратили 

будним погледом. Поред тога 
што су их упознали са послови-
ма ватрогасаца, обрадовали су 
их и слаткишима. 
"Ово су традиционалне посјете 
које за дјецу имају посебан зна-
чај. Ватрогасци се сваки пут по-
труде да лијепо дочекају најм-

лађе и за њих направе посебан 
амбијент који они памте. Своје 
утиске малишани пренесу цр-
тежима које накнадно пошаљу 
као захвалницу ватрогасцима", 
истиче Гордана Ловрић, помоћ-
ник директора за васпитно-
образовни рад. 

Да су се ватрогасци потрудили 
да на приступачан начин најм-
лађима приближе свој позив, 
увјерио се и замјеник градона-
челника Приједора.
"На веома занимљив и креа-
тиван начин, руководство ТВСЈ 
Приједор нашој дјечици је 
објаснило важну улогу ватро-
гасаца у друштву. Добро је да 
дјеца од малих ногу знају како 
изгледају ватрогасци и шта они, 
у ствари, раде", рекао је Жарко 
Ковачевић.

Д. Совиљ

Завршен 15. Међународни фестивал позоришта "Златна вила"

Мјесец заштите од пожара

Посљедње вечери 
"Златне Виле" одиг-
рана је представа  
"Југославија, моја 
отаџбина". Органи-
затор фестивала је 
Позориште Приједор, 
генерални покрови-
тељ Град Приједор, 
покровитељ Мини-
старство просвјете 
и културе Републи-
ке Српске, спонзор 
награде за најбољу 
представу по оцјени 
публике је компанија 
"Арселор Митал При-
једор", а спонзор на-
граде за најбољу му-
зику "Ша Фест".

ОСАМДЕСЕТАК МАЛИШАНА ИЗ ДЈЕЧИЈЕГ 
ВРТИЋА "РАДОСТ" ОВЕ СЕДМИЦЕ БИЛИ 
СУ ГОСТИ ПРИЈЕДОРСКИХ ВАТРОГАСАЦА.

Посјета је уприличена поводом "Дана отворених 
врата", који је дио обиљежавања Мјесеца зашти-
те од пожара. Током октобра, припадници Терито-
ријалне ватрогасно-спасилачке јединице организо-
ваће показне вјежбе евакуације у двјема основним 
школама.

Награђени на овогодишњем фестивалу

З. ЈелићСа представе "Југославија, моја отаџбина"

Са представе "Зла жена"

Вјежба спасавања са висине
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ВОДОРАВНО: 1. Састављати, 9. Име народног хероја Коваче-
вића, 10. Тржиште вриједносних папира, 12. Хавајски поздрав, 
14. Конференција о европској безбједности и сарадњи (скр.), 
15. Српски стронгман Ервин, 17. Један вјерски службеник, 18. 
Ознака пречника, 19. Уређивачи, 21. Алекса Дундић, 23. Служ-
бено уређење, 24. Двадесето слово ћирилице, 25. Име глуми-
це Тејлор, 27. Чуло вида, 28. Староегипатско божанство, 29. 
Књижевна врста, 31. Продукт спавања, 32. Јело, 33. Одрицање 
од јела, 34. Грчка скупштина.    

УСПРАВНО: 1. Дворана, 2. Порески износ, 3. Град у Пакистану, 
4. Прво слово, 5. Ознака олова, 6. Грчки клуб, 7. Треперење, 
велики страх, 8. Избирање, 9. Које се тиче црквених обреда, 
11.Претендент, 13. Становнице Анадолије, 16. Андрићева 
јунакиња, 20. Женска кошаркашка организација (скр.), 22. 
Подјеле, 26. Чигра, 28. Пасмина, 30. Старогрчки бог вјетрова, 
31. Врста, 33. Лудолфов број, 35. Девето слово азбучног 
алфабета.  

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ

Ослушкује: Радомир Речевић

ТРЕЋЕ УХО

ОКРЕНИ СЕ, СИНЕ!
Кафански зид је чудо!                                                                                           

Штити и од флаше и од сиде. 

ДВА НАЧИНА                                                                                                  
Традиција се преноси бар на два начина.                                                                   

С кољена на кољено и с ноге на ногу. 

ВЕЛИКА НУЛА                                                                                                              
Шта ради трговац кад одређује цијену?

 - пита један читалац.                             
Ех, шта? Дода бар једну нулу.  

ТАТА МАЈМУН                                                                                               
Не говорите дјеци да смо постали од мајмуна.                                                              

На шта би то личило да постанете тата мајмун.  

МОГЛЕ БИ                                                                                                                 
Да је Луј Марко, Саво или Предраг многе даме би се 
могле хвалити да су спавале и са Лујем Четрнаестим.

  
ШВЕДСКИ СТО                                                                                                         

И Србија има свој шведски сто.                                                                           
Нема, истина, ића и пића, али је избор вакцина 

највећи у Европи.   
  

РАШИН КУТАК

Филм "Црна Гора подељења 
земља" протеклог викенда 
је премијерно приказан пред 
приједорском публиком. На-
стао је у периоду када се на-
род Црне Горе борио за своје 
светиње. У тој борби били су 
истрајни, упркос политичким 
дешавањима и подјелама. То 
је и подстакло Бориса Мала-
гурског да сва та дешавања 

пренесе на екран.
"Дао сам све од себе да екра-
низујем ту причу. То треба да 
ставимо у историјски кон-
текст и да покажемо како је 
српски народ вековима чу-
вао српство управо у Црној 
Гори, те како је због политике 
подељен.  Народ је, ипак по-
казао да је јединство изнад 
свега", истакао је Борис Ма-

лагурски, режисер филма. 
Пројекцију филма органи-
зовала је Омладинска орга-
низација "Принцип", којима 
је ово уједно и прва акција 
откако постоје. Милош Са-
вић, предсједник ове омла-
динске организације истиче 
да је ово филм који треба да 
се прикаже свима, како би се 
схватило колико је јединство 
важно за опстанак просто-
ра западно од Дрине. Како 
каже, самим  губљењем је-
динства губи се и Република 
Српска, њен идентитет, али и 
народ на овим просторима. 
Малагурског је угостио за-
мјеник градоначелника 
Приједора, Жарко Коваче-
вић. Његови утисци на крају 
филма били су и више него 
позитивни."Црна Гора је нај-
бољи примјер да се ипак 
може доћи до уједињења и 
да сви треба да превазићемо 
све наше подјеле којих на-
жалост није мали број, па и 
овдје у Републици Српској", 
истакао је Ковачевић.
Малагурски  је најавио да ће 
сљедећи филм носити назив 
"Република Српска борба за 
слободу".

У ПРИЈЕДОРУ ПРЕМИЈЕРНО 
"ЦРНА ГОРА ПОДЕЉЕНА ЗЕМЉА"

В.Нишевић

Малагурски са 
члановима Омладинске 

организације "Принцип''

Тања Ступар Трифуновић 
бањалучка књижевница у 
Градској читаоници  про-
браној приједорској чита-
лачкој публици представила 
је своје три књиге, романе 
"Сатови у мајчиној соби" и 
"Откако сам купила лабуда", 
као и графички роман "Море 
је било мирно".
"У суштини да дамо један 
заједнички осврт на све три 
књиге које се, ако би хтјели 
извући неку заједничку црту, 
у суштини баве породицом, 
породичним односима из-
међу кћерке и оца, односом 
кћерке и мајке и двије жене. 
Увијек су жене у неким поро-
дичним, пријатељским или 

љубавним релацијама, то 
је нека позадинска прича. У 
свему се томе преплећу ти 
лични, интимни породични 
односи, то је нешто што мене 
занима годинама и о томе 
пишем",  рекла је она.   
Тања Ступар Трифуновић чест 
је гост Градске читаонице и 
добро је позната приједор-
ској публици. У  читаоници 
истичу да им је задовољст-
во што се ова књижевница 
одазвала њиховом позиву. 
"Врло сам срећна, јер је то 
моја другарица са факулте-
та. Она је увијек заслужи-
вала много пажње, па ми је 
драго што је Приједор био 
домаћин њеном књижев-

ном опусу", рекла је Гордана 
Вила, в.д. директора Народ-
не библиотеке "Ћирило и 
Методије". 
Вила је подсјетила да је за-
творен конкурс за избор пу-
бликованих дјела завичајних 
писаца које је организовала 
приједорска библиотека "Ћи-
рило и Методије". Резултати 
конкурса биће познати 1. де-
цембра, након што Програм-
ски савјет донесе одлуку која 
су то најбоља дјела која ће 
добити  прилику да наредне 
године буду промовисана од 
стране приједорске библио-
теке.

ОДРЖАНО КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ СА 
ТАЊОМ СТУПАР ТРИФУНОВИЋ

П. Шпадић 
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СЛИКЕ ЧИТУЉА 
ЧУВАМО 
40 ДАНА

По оном што виђамо на цеста-
ма, очито је да просјечне плате 
наших суграђана нису довољне 
за куповину новијег аутомоби-
ла, па се тако најчешће возимо 
оним половним, неријетко уве-
зеним из иностранства. Ста-
тистика је и овдје неумољива, 
путнички аутомобили на на-
шим цестама близу су пунољет-
ства. 
Слободан Видовић, шеф 
Технчког прегледа "Дунав аута" 
каже да је структура нашег воз-
ног парка таква да је просјек 
у РС негдје између 17 и 18 го-
дина. "Путничка возила имају 
просјек 17 година и осам мјесе-

ци, а аутобуси су нешто млађи 
они су око 15 година, теретна 
возила исто су стара око 15 го-
дина, а највећи дио трактора 
који се региструју стари су пре-
ко 30 година", наводи Видовић.
Безбједност саобраћаја чине 
три основна фактора, човјек, 
возило и пут, каже наш сагово-
риник и додаје да је најчешћи 
узрок саобраћајних незгода из-
ненадни и непредвиђени квар 
до којег може доћи и поред 
техничке исправности возила. 
Мада, није ријеткост, а потвр-
дили су нам то и у техничком 
прегледу, да возило не прође 
овај стандардни тест исправно-

сти.  
"Разлог због којег возило не 
прође технички преглед је квар 
на систему за заустављање 
односно ситему за кочење, 
нарочиту пажњу посвећујемо 
систему за управљање као и 
свјетлосно-сигналним уређаји-
ма и опреми",  истиче Видовић.  
У "Дунав осигурању" тврде да 
посљедњих година постоји тен-
денција подмлађивања нашег 
возног парка. Нажалост,  врло 
споро се помјера. У овој оси-
гуравајућој кући истичу и то да 
Приједорчани најчешће купују 
"Фолксвагенове" аутомобиле.
"Такође су доста заступљена 

француска возила  од "Пежоа", 
"Цитроена", "Реноа". Старосна 
структура мијења се набоље. То 
је присутно, међутим вјероват-
но не у оном обиму који потре-
бан да се направи неки иско-
рак, како би се допринијело 
већој безбједности саобраћаја 

у цијелости", појашњава Алек-
сандар Топић.
На крају, занимљиво је истаћи 
и то да се сваке године у Прије-
дору повећава број аутомоби-
ла. Међу оним новим најчешћи 
су џипови.

На нашим друмовима

У кратком временском периоду 
цијене горива нагло су скочиле, 
па сада литра бензина кошта 
2.27 КМ, а дизел је јефтинији за 
два фенинга. За литру нафтног 
гаса потребно је издвојити 1.35 
КМ. Гориво је скупље за око че-
тири фенинга у просјеку. 
Грађани су незадовољни. Ово 
је, како су нам рекли, нови удар 
на кућни буџет. Незадовољство 
не крију ни приједорски пре-
возници и таксисти.  За сада не 
размишљају о повећању цијена 
својих услуга, али уколико по-
скупљење настави, неће имати 
другог избора. 
"Питање је да ли ћемо моћи да 

издржимо овај темпо. Обавили 
смо разговор са Градском упра-
вом, обећали су нам помоћ. 
Уколико нам они помогну, ције-
не дневних и мјесечних карата 
остаће исте, а уколико не до-
бијемо неку помоћ, мораћемо 
ићи са повећањем цијена кара-
та'', рекао је Зоран Грбић, пред-
сједник Удружења превозника 
Приједор. 
Истог мишљења је и Предраг 
Буцало из "Хит'' таксија, који 
додаје да и њихове услуге за 
сада остају исте. Међутим, ако 
се настави са повећањем и они 
ће бити принуђени да коригују 
цијене. С обзиром да су у пора-

сту цијене нафте на свјетском 
тржишту, раст цијена горива 
неминован је и у наредном пе-
риоду. Из Удружења грађана 
"Дон" сматрају да би грађани 
свако додатно поскупљење 
тешко могли финансијски издр-
жати. 
Из Групације за промет нафтом 
и нафтним дериватима При-
вредне коморе РС истакли су 
да се нестабилне цијене горива 
очекују и у наредном периоду. 
Они су додали и да дистрибу-
тери имају довољно залиха на 
бензинским пумпама и да, за 
сада, нема проблема са снаб-
дијевањем.

ЦИЈЕНЕ ГОРИВА НАГЛО СКАЧУ

П.Шпадић

ПРОСЈЕЧНА СТАРОСТ АУТОМОБИЛА 18 ГОДИНА

Још увијек возимо стара аута

КРАЉ ЦЕСТА И ДАЉЕ "ГОЛФ ДВОЈКА"

Ипак, краљ наших друмова посљедњих неколико деценија је 
непревазиђена "Голф двојка". "Пуно је на нашим цестама воз-
ила који су стари и преко 30 година.  Прије свега популарна 
"Голф двојка", а то знамо пошто нам се често људи обраћају да 
им се издају потврде везане за процјену вриједности њиховог 
возила, како би остварили право на дјечији додатак. Најчешће 
су то људи који управо имају  "Голф двојку", каже Топић.

IN MEMORIAM

ИЛИЈА ЂУКИЋ
(1992-2021)

Постоји нешто што никад умријети неће,
а то су успомене на тебе. Недостајеш!

Почивај у миру Божијем.
Твоја породица

0000

Обавјештава се јавност да је на сједници Скупштине 
града Приједора одржаној  22.10.2019. године 
донесена Одлука о приступању изради Просторног 
плана града Приједора 2020-2040.година ("Сл. 
гласник Града Приједора" бр. 11/19). У току су 
припремне активности на прикупљању приједлога и 
сугестија за планска рјешења у склопу обухвата Плана.

Израдом Просторног плана ће бити обухваћено 
подручје територије града Приједора,   графички 
приказано на карти која ће бити изложена у 
просторијама Градске управе Града Приједора – 
Огласна табла на II спрату и на web-site-у: http://www.
prijedorgrad.org/. 

ПОЗИВАЈУ СЕ заинтересована лица, власници 
некретнина, корисници простора и учесници у 
његовој изградњи и уређењу, да узму учешћа 

у изради Плана ДОСТАВЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ 
ПРИЈЕДЛОГА И СУГЕСТИЈА за планска рјешења на 
земљишту у њиховом власништву или земљишту 
чији су корисници. 

Писмени приједлози и сугестије достављају се путем 
протокола Градске управе Града Приједора - Одјељењу 
за просторно уређење у форми дописа до 8.11.2021. 
године. 
  
                    Потребне додатне информације у вези са 
наведеним активностима могу се добити у  Одјељењу 
за просторно уређење (канцеларија бр. 52, 53 и 55, II 
спрат зграде Градске управе).

 
Одјељење за просторно уређење 

Ј А В Н И   П О З И В

Гориво скупље за четири фенинга
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Дана 19.10.2021. отишла је од нас прерано 
наша вољена и једина

СЊЕЖАНА (Илије) СРДИЋ
(1962-2021)

Драга наша Снеки,
Тешко је прихватити истину да смо те изгубили. Годинама 
си била и јеси наш највећи херој и побједник сваке битке 
коју ти је живот немилосрдно сервирао. Отишла си 
прерано од нас, ми те још увијек требамо, али хвала ти 
за сваки тренутак који си провела са нама, знајући да те 
негдје чека неко.
Сада си, након 23 године, поново пронашла мир са својим дјететом, са нашом Сашком. 
Молимо анђеле, да вас чувају у вашем свијету, а ви ћете живјети и даље у сваком нашем 
добром дјелу, у сваком новом дану, јер сте ви дио свега што је било и што ће да буде.
Ви сте дио нас и увијек ћете бити.

Супруг Младен, кћерка Данијела, зет Дарио и унук Давид.
Дана 23.10.2021. у 11.00 часова на градском гробљу одржаће се седмодневни помен.

15854

Једине моје,
мајко и сестро

СЊЕЖАНА 
СРДИЋ

(1962-2021)

Сале, 
чувај ми маму, а ја ћу да чувам тату.

Ваша Даца.

15854

Посљедњи поздрав драгој снахи

СЊЕЖАНИ СРДИЋ
(1962-2021)

У лијепом сјећању и драгим успоменама 
чуваћемо те од заборава.

Твоји: Весна, Миленко и Немања.

15854

АЛЕКСАНДРА 
САШКА СРДИЋ

(1986-1998)



ЧИТУЉЕ
ЧИТУЉЕ

IN MEMORIAM

МИЛАН (Миле) 
КОМОСАР

(19.10.1991-19.10.2021)

С  тугом и поштовањем, 
заувијек у нашим срцима и мислима.

Брат Бранислав са породицом.

15843

Прије 40 дана отишла је међу звијезде

ГИНА рођ.Миодраг ВУЧИЋЕВИЋ
(1932-2021)

Архитектонски техничар
Родом из Орловаца

Премало је ријечи, а све више туге ... Тешко је стегнути срце да не 
боли, душу да не пати, сузе да не теку... Наша љубав ти обасјава 
пут, а ти обасјаваш наше животе. Нека Анђели и Господ на том 

путу подаре вјечни мир и спокој твојој великој души. Волимо те 
заувијек. Твоји најмилији. 15848

Дана 30.10.2021. навршава се 40 тужних 
дана од изненадне смрти драгог нам 

супруга, оца, свекра и дједа

СЛАВКА ШИЉЕГОВИЋА
(25.11.1955-21.9.2021)

Тог дана посјетићемо његов гроб, 
позивамо родбину, комшије и пријатеље 

да нам се придруже.
Чуваћемо успомену на тебе са 

поштовањем. Твоји најмилији: супруга 
Гордана, снаха Данијела, син Горан и кћерка 

Слађана са породицама.
15855

Посљедње збогом вољеном брату и ујки

ДРАГОЉУБУ ТОПИЋУ

Провели смо велики дио живота дружећи се 
свакодневно са тобом. Вољели смо те, као и 
ти нас, па нас је твој одлазак јако растужио. 
Увијек ћемо те се радо сјећати и увијек ћеш 
имати посебно мјесто у нашим срцима.

Твоји: сестра Драгиња 
и нећаци Татјана и Бојан.

15853

Дана 25.10.2021. навршавају се двије 
претужне године како није са нама наша 

драга кћерка и сестра

МИЛИЦА ШОРМАЗ
(1996-2019)

Душо наша, анђеле наш, мила наша!
У вјечности туге и бола још једна година 
прође без тебе. Нека те у тишини вјечног 
мира прати наша љубав, јача од времена 
и заборава. Воле те бескрајно и заувијек 
мама Гога, тата Бранислав и брат Марко.

Тужно сјећање

МИЛИЦА ШОРМАЗ

Анђеле теткин, пролази вријеме, а бол у срцу остаје вјечно. 
Воли те и незаборавља твој теткић Миланка...

15850

Тужно сјећање на нашу сестрицу

МИЛИЦУ ШОРМАЗ

Живиш с нама и све наше тренутке у мислима дјелимо с тобом.
 Воле те твоји: Марко, Владимир, Жарко, Немања, Огњен, Стефан, 

Сара, Анђела, Данка и Бранка.

Посљедњи поздрав 
нашој драгој прији

СЊЕЖАНИ СРДИЋ

С тугом и поштовањем од пријатеља Гаврановића.

15854

Дана 25.10.2021. 
навршава се година дана 

како није са нама наш 
стриц, ујак и дјед

ПЕРО БАНОВИЋ

Са љубављу и поштовањем. Породице: Бановић, 
Жабић и Дејановић.

15852

Дана 27.10.2021. навршава се тужних шест мјесеци 
од смрти драгог и вољеног

МИЛАНА ПЕТОША
(1954-2021)

Остаје најљепше сјећање на тебе, 
које ћемо чувати заувијек.

Ти си у нашим срцима и живјећеш док смо ми живи.
Твоји: супруга Вера, дјеца Татјана и Горан, унучад  

Драган и Горан, снаха Сања. 15856

Посљедњи поздрав

СЊЕЖАНИ СРДИЋ

Памтићемо те по добру.
 Заувијек захвални: породице Бабић 

и Срдић.
2010/21

Дана 25.10.2021. 
навршавају се двије 

године од смрти наше 
драге

МИЛИЦЕ ШОРМАЗ

Драга наша Милице,
никада те неће заборавити твоји: ујко Рајко, 

ујна Гога, брат Владимир, сестра Анђела 
и снаха Душанка.

2110/21  

14.
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Дана 25.10.2021. навршава се 40 
тужних дана од смрти драге мајке, 
свекрве, баке и прабаке

ЗОРКЕ рођ.Бунић 
СТОЈНИЋ

Твој лик и доброта остаће вјечно у нашим срцима. 
Са љубављу и поносом чуваћемо успомену на тебе.

Твоји синови: Душко, Драган, Милан и Васо, 
кћерке Љиљана и Драгана са породицама.

15844

IN MEMORIAM

С неизмјерном љубављу и поносом 
носе вас у срцима ваша дјеца.

15846

ДАРИНКА САВИЋ
(1935-2018)

НОВАК САВИЋ
(1931-2020)

Дана 24.10.2021. навршавају се четири 
године како нас је напустио наш драги 

и никад прежаљени

МИРОСЛАВ МИШО КНЕЖЕВИЋ
(1965-2017)

У суботу 23.10.2021. у 10.30 часова посјетићемо 
његову вјечну кућу на гробљу Пашинац.
Драги наш Мишо, пролазе године, а туга и 
празнина остају у нашим срцима. Свјесни смо 
истине да ниси са нама, али исто тако знамо да 
си оставио трагове који се не бришу. Рану која 
једнако боли и сјећања која не блиједе. Заувијек 
ожалошћени: родитељи Славко и Мирка, сестра 
Сања и снаха Слађа са породицама. 15849

Дана 24.10.2021. навршавају се четири 
године како нас је напустио наш драги

МИРОСЛАВ МИШО КНЕЖЕВИЋ
(1965-2017)

Четири године са собом су донијеле 
промјене, али оно што је остало исто су 
љубав и жал за временом које ниси провео 
са нама, иако знамо да нас сигурно гледаш 
и чуваш. Твој лик вјечно почива у нашим 
срцима.
Твоји најмилији: Сања, Милијан и Анђела.

15849

Сјећање на драгог и јединог сина

ЗОРАНА ПЕТРОВИЋА
(1970-25.10.1994)

Драги мој сине, прошло је 27 година од твоје 
погибије. Отишао си у најљепшим годинама 
свог живота. Данас твој отац Јошо живи сам 
као прст. Твоја мајка, моја супруга умрла је сад 
ће година дана. Пренио сам те из родног мје-
ста, поред твоје мајке, а моје супруге, гдје сад 
живим.

Почивај у миру Божијем.
Твој отац Јошо и сестре Снежана и Дрена. 15842

Дана 24.10.2021. навршава се 40 дана 
од смрти мога брата

РАДОМИРА ИНЂИЋА
(1953-2021)

Брате, тужно је без тебе, много ми недостајеш. Хвала ти што си ми 
био прави добри брат. Почивај у миру, заслужио си својом добротом.

Сестра Радана Мудринић са породицом. 15841

Дана 24.10.2021. навршава се 40 дана 
од смрти драгог

РАДОМИРА ИНЂИЋА
(1953-2021)

15841

Заувијек ћеш живјети у нашим срцима, с љубављу твоји: 
супруга Јована, кћерка Радмила, син Дејан и снаха Јелена.

Дана 22.10.2021. навршава 
се 28 тужних година како 

нас је напустила наша 
вољена

СЊЕЖАНА ПУЂА
(1985-1993)

Вјечно ожалошћени твоји родитељи 
Станка и Раденко, сестра Татјана и бака Радана.

15845

Дана 22.10.2021. навршава 
се 28 година како није са 

нама наша драга

СЊЕЖАНА ПУЂА

Туга и бол за тобом се бескрајни, 
а љубав према теби вјечна.

Твоји: тетка Биљана, тетак Раденко, 
браћа Саша и Бобо.

15845

Дана 22.10.2021. 
навршава се 31 година 
од преране смрти моје 

драге сестре

ЉИЉАНЕ 
ЛАЈИЋ-ГОРОЊИЋ

С љубављу чувам те од заборава.
Твој брат Живко.

15851

Сјећање

ДУШАН (Раде) 
МИКИЋ

(23.10.2019-23.10.2021)

Прошле су двије године како ниси са нама. Нека 
твоја поштена душа почива у миру Божијем, а 
ми ћемо те чувати у нашим срцима, заувијек.

Твоја породица.
15847

Тужно сјећање

МИЛИЦА рођ.Миодраг
БАШИЋ

ГИНА рођ.Миодраг 
ВУЧИЋЕВИЋ

15.

Увијек у нашим срцима.
Ваши најмилији.
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СПОРТ

ЛУКИЋ И 
КРИЧКOВИЋ 

ПРВAЦИ 
СРПСКE

Jeднa oд спoртских причa кoja je oбиљeжилa 
oву гoдину у Рeпублици Српскoj и БиХ je oнa 
o Фудбалском клубу "Oмaрскa". Клубу кojи je 
свojим рeзултaтимa, дoбрoм и лиjeпoм игрoм, 
aли и oгрoмнoм пoдршкoм вjeрних нaвиjaчa 
дoшao дo Првe лигe РС. И уз тo пoкaзao суш-
тину фудбaлa.
Ништa сe ниje дeсилo прeкo нoћи. Циjeлу jeд-
ну дeцeниjу грaђeнa je eкипa, ствaрнa je игрa 
и услoви зa рaд. И oснoвa зa плaсмaн у Прву 
лигу РС. Jeдан oд људи кojи je тo крeирao je 
сигурнo шeф Стручнoг штaбa eкипe Mилeнкo 
Вулeтa.
"Уз вeлик труд и рaд, приje свeгa игрaчa кojи су 
сe бoрили у свaкoj утaкмици, кojи су игрaли из 
љубaви, a нe зa нoвaц, пoстaли смo стaбилaн 
другoлигaш. Уз зaлaгање Упрaвe клубa и вe-
лику пoдршку мjeштaнa успjeли смo дa нaчи-
нимo и искoрaк у Прву лигу", кaжe Вулeтa.
Дeрби у Првoj лиги РС нaдмaшиo je oчeкивaњa 
и нajвeћих oптимистa. Циљ je биo oпстaнaк, 
aли тo je прaктичнo oствaрeнo нa сaмoм 
пoчeтку уз низ добрих рeзултaтa. Чaк je и "Кру-
пa", нeпoрaжeнa у дeвeт  кoлa, мoралa дa сe 
зaдoвољи бoдoм у Oмaрскoj. И тo дoвoљнo 
гoвoри o квaлитeту. 

"Имaли смo срeћу дa нaм у клуб дoђe Злaткo 
Jeлисaвaц, кojи нaм je пoмoгao дa сe нa спoрт-
скoм диjeлу пoдигнeмo дo oнoгa штo трaжи 
Првa лигa РС. Сaм бих тeшкo мoгao, jeр смo ja 
и игрaчи прeвишe блиски. Из тe блискoсти je 
нaпрaвљeн плaсмaн у Прву лигу РС. Mислим 
дa смo из зajeдничких трeнeрских рaз-
мишљaњa дoшли дo прaвoг рeцeптa зa игру", 
кaжe Вулeтa.
Пoрeд пojaчaњa у Стручнoм штaбу трeбaлo je 
мaлo пojaчати и игрaчки кaдaр. Aли "Oмaрскa" 
нe би билa тo штo jeстe дa je трaжилa игрaчe 
сa стрaнe. Jeднoстaвнo, врaтили су нeкe иг-
рaчe кojи су првe фудбaлскe кoрaкe нaправaли 
упрaво oвдje. Пoпут Oгњeнa Jaћимoвићa.
"Tрeбa сaмo пoглeдaти тaбeлу. Tу сe види дa 
имaмo oдрeђeни квалитeт, дa мoжeмo дa сe 
нoсимo сa свим eкипaмa Првe лигe РС. Дoлa-
зи нaм тeжи рaспoрeд. Aли уз прaвo зaлaгaњe 
мислим дa мoжeмo oствaрити дoбар рeзул-
тaт", кaжe Jaћимoвић.
Дa je oвo чистo спoртскa причa нajбoљe илу-
струjу пунe трибинe и тo нa свакoj утaкмици 
кojу "Oмaрскa" игрa кући. Jeднoстaвнo, циjeлo 
мjeстo сe сaживилo с клубoм.
"Циjeлo мjeстo је нeкaкo oживjeлo. Људи 

дoлaзe нa утaкмицe, трибинe су увиjeк пунe, 
штo нaм je глaвни мoтив дa игрaмo. Jeр 
видимo дa сaв нaш труд и зaлaгaњe, нaш 
плaсмaн у виши рaнг, нeчeму вриjeди", рeкaо 
je првoтимaц "Oмaрскe", Прeдрaг Лajић.
Aли ниje лoкaлни пaтриoтизaм jeдинa ствaр 
кoja привлaчи публику. 
"Mи дajeмo свe штo фудбaл трaжи. Дриблинг, 
дoбaр пaс, скoк, прeсинг. За свe тo имaмo и 
нaшу бoрбeнoст и жeљу дa пoбиjeдимo. Онo 
нa чeму увиjeк инсистирaм je jeднoстaвнo дa 
идeмo игрaти "лoптe". И тo људи прeпoзнajу, 
зaтo нaс глeдajу. Jeр желимo штo бoљe дa 
прeдстaвимo фудбaлску игру",  пojaшњaвa 
Вулeтa, дoдajући дa нeмa бoљeг oсjeћaja 

кaд нас бoдри 2.000 људи. A тo су имaли у 
пoсљeдњeм мeчу Другe лигe, кaд су шaмпиoн-
ски пeхaр пoдигли у aтмoсфeри кoje сe не би 
пoстидjeли ни дaлeкo бoгaтиjи и вeћи клубo-
ви.
Mнoгo je ту и трудa Упрaвe, кaкo би сe 
дoшлo дo штo бoљих услoвa. Maлo пo мaлo, 
нaпрaвљeнe су трибинe, урeђeне свлачи-
оницe. Oнo што je "Oмaрскoj" пoтрeбнo je 
пoмoћни тeрeн зa трeнингe. Уз aдeквaтну 
инфрaструктуру и пoдршку клубу мoжe сe 
oчeкивaти дa сe дoбри рeзултaти нaстaвe. Кo 
знa, мoждa сe дeси joш нeки искoрaк у виши 
рaнг. Jeр су мoмци из "Oмaрскe" вeћ пoкaзaли 
дa ништa ниje нeмoгућe.

Фудбалски клуб "Омарска"

Нa нeдaвнo oдржaнoм првeнству Рeпубли-
кe Српскe у дисциплини XЦO нaступили 
су и  бициклисти "Кoзaрe". Синишa Лукић 
oсвojиo je титулу првaкa мeђу сeниoримa, 
дoк je Нeмaњa Кричкoвић биo златни  у 
кaтeгoриjи млaђих кaдeтa. Лукa Џeвeр биo 
je трeћи мeђу млaђим кaдeтимa, дoк je у 
мaстeр кoнкурeнциjи Никoлa Стojнић био 
срeбрни. Tрeба пoмeнути и дa je златну 
мeдaљу oсвojиo Пaвлe Стojнић у кoнкурeн-
циjи пoлeтaрaцa.

Рукометашице "Мире" 
са 31:22 славиле су 
против "Илиџе" у мечу 
4. кола Премијер лиге 
БиХ. Прво полуврије-
ме завршено је 13:12 у 
корист Приједорчанки, 
а та се разлика у дру-
гом полувремену само 
повећавала. "Мира" је  
тренутно четврта на та-
бели са четири уписана 
бода. У наредном колу 
гостују екипи "Хаџића".

ЖРК "МИРА" УБЈЕДЉИВО ПРОТИВ "ИЛИЏЕ"

КAД JE ФУДБAЛ, ПРИJE СВEГA, ФУДБAЛ!

"Ширoки Бриjeг" сa 2:1 
слaвиo je прoтив "Рудaр 
Приjeдoрa" у сусрeту 13. 
кoлa Прeмиjeр лигe БиХ. 
Дoмaћи су дo вoдствa 
дoшли вeћ у сeдмoм 
минуту гoлoм Лукићa. 
Изjeднaчиo je "Рудaр" 
гoлoм Maндићa у 24. 
минуту. Meђутим, дeсeт 
минутa кaсниje, Љaнoс 
пoгoткoм гaси нaдe При-
jедoрчaнa у прeoкрeт.  
"Рудaр" сe oкрeћe 
нaрeднoм прoтивнику. 
У гoстe им сутрa дoлaзи 
eкипa "Вeлeжa".

"РУДAР" БOДOВE OСTAВИO У ШИРOКOM

У новој сезони Премијер лиге БиХ за жене 
приједорске стонотенисерке стартовале 
су са двије побједе по 4/0 против Стоно-
тениског клуба "Сарајево" из Сарајева и 
Стонотениског клуба "Борац" из Травника. 
За приједорску екипу су наступиле Марија 
Гњатић, Миљана Велаула и Јелена Мрђен. 
Јелена Мрђен, кадетска репрезентативка 
БиХ је дебитовала у овим мечевима успјеш-
но, а она је иначе играчица Омладинског 
стонотениског клуба "Спин" из Бањалуке 
која на двојну регистацију игра ову сезону 
за екипу из Приједора.

СТОНОТЕНИСЕРКЕ СТАРТОВАЛЕ 
СА ДВИЈЕ УБЈЕДЉИВЕ ПОБЈЕДЕ

Дoбрa aтмoсфeрa у eкипи je пoлa пoслa. A тимски дух у "Oмaрскoj" je изузeт-
нo jaк. Кaкo и нe би биo, jeр je eкипa сaчињeнa oд играчa кojи су прaктичнo 
oдрaстaли нa oвoм стaдиoну и зajeднo су и вaн тeрeнa. Љубaв прeмa клубу 
пoкaзaли су и у времeну пaндeмиje, кaд су свa тaкмичeњa и трeнинзи стaли. 
"Oни су дoшли нa идejу дa сe oкупe и дa искoристe ту пaузу дa урaдe нeштo. И 
пoчeли су дa фaрбajу oгрaду oкo стaдиoнa. Људи кaд су тo видјели, oдмaх су 
сe jaвљaли дa им купe фaрбу и сличнo.  Кaд видитe кaкo вриjeднo рaдe, oндa 
мoрaтe и ви "зaпeти". Taкo дa смo сви у клубу прaтили њихoв примjeр и свaко 
je у свoм диjeлу дao свe oд сeбe зa клуб. И нa крajу, jeднoстaвнo смo успjeли", 
причa трeнeр Вулета.


