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РИБЊАК "БОБИЦА" У РАКЕЛИЋИМА

ТАКВОГ ШАРАНА НА ЖАРУ НИГДЈЕ НЕМА! 

"Бијелим турниром" обиљежено 107 година играња тениса у Приједору

НА ТЕРЕНУ СА ДРВЕНИМ РЕКЕТИМА

ДРАСТИЧНО ПОРАСТАО БРОЈ ОНКОЛОШКИХ ПАЦИЈЕНАТА 

НА ЧЕЛУ ГРАДА ДО ИЗБОРА 

У СУБОТУ ЗАТВАРАЊЕ 15. 
МЕЂУНАРОДНОГ ФЕСТИВАЛА 
ПОЗОРИШТА "ЗЛАТНА ВИЛА" 

Др Дијана Ђерић

ВАКЦИНАЦИЈОМ 
ДО НОРМАЛНОГ 
ЖИВОТА

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД И ПРИХОДИ 
ОД ПАРКИНГА ПРИЈЕТЕ ГРАДСКОМ БУЏЕТУ!

ЖАРКО КОВАЧЕВИЋ:
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АКТУЕЛНО

СНСД у Приједору увје-
рен је у побједу на пред-
стојећим ванредним 
изборима, а од напада 
опозиције, који су нарочи-
то изражени посљедњих 
мјесеци, браниће се искљу-
чиво истином. Рекао је ово 
новинарима Саша Бурсаћ, 
предсједник Градске орга-
низације СНСД-а Приједор. 
"Изабраћемо што бољег и 
квалитетнијег кандидата, 
како бисмо поново побије-
дили. Наши органи функ-
ционишу и раде, странка 
функционише одлично. Ми 
идемо у сигурну побједу. 
То заслужују грађани, то 
заслужујемо ми, јер Дали-
бор Павловић као градо-
начелник није имао нијед-
ну мрљу, а смијенио га је 
његов приватни живот", 
истакао је Бурсаћ и додао 
да има информације да се 
Маја Драгојевић Стојић, 
предсједник Градске орга-
низације СДС-а Приједор, 
свом страначком шефу по-
хвалила да су њени људи 
откупили телефон од жене, 
којој је Далибор Павловић, 
наводно, слао поруке и фо-
тографије. 
"Имамо информацију да 
је одборник Предраг Стар-
чевић откупио телефон од 
Ане Јеж. То је касније зло-
употријебљено на најгори 
могући начин. Задрли су 
у нечији приватни живот 
и то је за нас из СНСД-а 
осуђујуће. Далибор је по-
гријешио и то је непобитно, 

али није заслужио да буде 
овако разапет", сматра он.
Огласила се и Драгојевић 
Стојић, која је новинари-
ма поручила да нису тачне 
приче о откупу фотогра-
фија, те да иза тога не стоје 
активисти СДС-а.
"Фотографије нису први 
објавили наши активи-
сти, што је лако провјери-
ти. Лично не желим, нити 
имам намјеру да се бавим 
било чијим приватним 
животом. Моја је обавеза 
била да као грађанин по-

зовем бившег градоначел-
ника на одговорност, јер 
обављати јавну функцију 
захтјева лични интегритет 
и одговорност у јавном на-
ступу", навела је, између 
осталог, она.
Свој коментар имао је и 
Предраг Старчевић, одбор-
ник СДС-а. "На прозивке 
предсједника Градског од-
бора СНСД-а, Саше Бурсаћа 
морам рећи да сам изне-
нађен, јер сам финансијски 
добростојећи. Могу себи 
приуштити нови телефон. 
Поручио бих предсједнику 
СНСД-а Приједор госпо-
дину Бурсаћу да кривца 

траже у својим редовима, 
а да мање окривљују опо-
зицију", поручио је Старче-
вић.
Бурсаћ је опозицију позвао 
на полиграф испитивање, 
како би се утврдило ко го-
вори истину, а ко не.
"Једно питање они, једно 
питање ја, па да видимо 
да ли је чиста докторица 
Маја Драгојевић Стојић, па 
да причамо о кривичним 
пријавама и истрагама, о 
истрагама које су вођене 
против мене и како су завр-

шиле, да донесем сва доку-
мента и покажем како ми 
је ДНС годинама паковао", 
истиче Бурсаћ.
У СНСД-у великим губитком 
сматрају то што су изгубили 
функцију градоначелника 
у Приједору, али убјеђени 
су да ће њихов кандидат 
побиједити на ванредним 
изборима. Кажу и да је Да-
либор Павловић за девет 
мјесеци, колико је обављао 
ову функцију, урадио више 
него његов претходник за 
четири године. Оставку је, 
подсјећају, поднио из мо-
ралних разлога.

БУРСАЋ: ПОБИЈЕДИЋЕМО НА 
ПРЕДСТОЈЕЋИМ ИЗБОРИМА

Б. Дакић

Далибор Павловић у поне-
дјељак је потписао оставку на 
функцију градоначелника и 
послао Централној изборној 
комисији Босне и Херцегови-
не, која треба да је верифи-
кује. 
"ЦИК БиХ има рок од 15 дана 
да верификује оставку, те да 
покрене процедуру за распи-
сивање пријевремених избо-
ра за градоначелника. Рокови 
су не прије 30, а не касније 
од 90 дана од верификације 

оставке",  појаснио је пред-
сједник градског парламента 
Мирсад Дуратовић.
До избора новог градона-
челника, његове послове и 
дужности обављаће замјеник 
градоначелника Жарко Кова-
чевић.
У Приједору сад слиједе при-
јевремени избори за градо-
начелника. Тако да је главна 
тема у граду на Сани ко ће 
бити кандидати? Из СНСД-а 
поручују да ће се о томе изјас-

нити ускоро, а с друге стране, 
сматра се да би опозиција мо-
гла имати заједничког канди-
дата. 
Подсјећамо, да су оставци гра-
доначелника претходиле ком-
промитујуће фотографије које 
су се појавиле на друштвеним 
мрежама. Протеког викенда 
неформална група грађана 
организовала је скуп подршке 
током којег је тражила да Пав-
ловић оставку не подноси. 

ПОТПИСАНА ОСТАВКА

З. Јелић

И лидер СНСД-а, Милорад Додик вјерује 
да ће кандидат ове странке побиједити 
на изборима у Приједору. Није открио 
ко је у питању, али каже да је ријеч о 
човјеку који припада млађој генерацији 
политичара.

Након преузимања дужности гра-
доначелника Приједора, Жарко Ко-
вачевић поручује да ће, у наредних 
неколико мјесеци, јавно говорити 
о незаконитим радњама, утајама 
пореза, криминалу и несавјесном 
раду у служби. Центар за социјални 
рад, чији су дуг по основу доприно-
са за здравствено осигурање поно-
во контролисали инспектори Поре-
ске управе, једна је од таквих прича, 
рекао је новинарима Ковачевић. У 
питању је цифра од око милион и по 
марака. 
''Неко је свјесно, свих ових годи-
на, развлачио тај случај знајући да 
ће писање жалби одужити процес 
и само проузроковати већу ма-
теријалну штету која је била око 
350.000 КМ, а сада је 1.532.000 КМ, 
са дневном каматом од 450 КМ'', 
рекао је Ковачевић и запитао се 
како ће град то да плати. 
Онима који мисле да ће на овакве 
ствари ћутати поручује да се варају 
и очекује од Тужилаштва да се што 
прије огласи како би се дефинитив-
но знало ко је кривац у том случају.
''Град и Приједорчани можда не 
морају да плате све ово ако се јас-
но утврди, именом и презименом, 
ко је крив. У кривичној пријави коју 
сам поднио због тог случаја у својст-
ву грађанина, јасно сам навео ко ја 
мислим да је кривац, а то су бивши 
градоначелници, бивши директори 
Центра за социјални рад и шефови 
стручних служби. У документима се 
јасно види да су за ово знали, али 
да нико није реаговао'', каже Кова-
чевић. 
Рекао је и да је нови проблем пред 
градом – дуг за обрачунати ПДВ-а за 
наплаћене услуге Паркинг сервиса. 
У питању је 436.000 КМ са камата-
ма, а проблем је у томе што је бив-
ша градска администрација наплату 
паркинга књижила као комуналну 
таксу умјесто приходом који је кон-
курентан. За то се сазнало тек када је 
стигло рјешење о наплати од Управе 
за индиректно опорезивање. 
Маја Кунић, вршилац дужности на-
челника Одјељења за финансије у 
Градској управи Приједор деман-
товала је информације које су пре-
нијели поједини медији да је у пи-
тању погрешно књижење Одјељења 
за финансије које она води. 
''Није погрешно књижење већ по-
грешно третирање прихода. Услу-
га паркирања се сматра приходом 
који је конкурентан што значи да се 
може појавити неко други да ради 
ту исту услугу. Зато такав приход 
мора бити опорезован'' рекла је Ку-
нићева. 

Из Градске управе поручују да је го-
динама то књижено као комунална 
такса и да су појединци из претход-
не власти то знали, али нису хтјели 
да донесу одлуку којом би се то ис-
правило. 
Замјеник градоначелника Прије-
дора Жарко Ковачевић који је пре-
узео и дужности првог човјека гра-
да, каже да је све ово потенцијална 
опасност за локални буџет, тачније, 
његову блокаду.
Постоји могућност да се то плати у 
12 рата што захтјева процедуре која 
траје, а за коју град нема времена, 
јер рок за уплату истиче, друга оп-
ција је да се заложи некретнина у 
градском власништву у дупло већој 
вриједности од дуга, што је исто 
процедура, а трећа и најбржа је ау-
томатска уплата комплетног дуга. 
''Ово, и дуг Центра за социјални рад, 
реално, могу да блокирају буџет. На 
рачуну неће остати ништа. Чија ће 
то, онда, афера да буде?'', упитао је 
Ковачевић. 
Говорећи о Центру за социјални рад 
поменуо је и питање имовине те 
установе. Каже да ће се провјерити 
колико Центар има имовине, гдје се 
налази, у каквом је стању и како се с 
њом располаже. ''Ово ће бити поли-
тичке, а не приватне афере које су 
одвратне'', рекао је Ковачевић. 
Говорило се и о гаранцијама за за-
дужење града. Демантовани су 
наводи које су објавили поједини 
портали да град неће добити гаран-

цију Републике Српске за кредит од 
20.000.000 КМ. 
''Добили смо усмено увјеравање за 
гаранцију Српске у вези тог креди-
та. Провели смо процедуру и након 
доношења одлуке расписали јавни 
позив и ставили информацију да ће 
РС дати гаранцију на то кредитно за-
дужење. Онда смо од Министарства 
финансија добили  инструкције на 
који начин РС може да гарантује за 
кредитно задужење града. Тек кад 
се проведе сва процедура и изабе-
ре понуђач, онда се шаље захтјев 
Министарству финансија да РС изда 
писмену гаранцију. С обзиром на то 
да је још увијек у току јавна набавка,  
тачније није завршена процедура, 
нисмо могли писати захтјев. У мо-
менту расписивања јавне набавке 
нисмо имали писмену гаранцију и 
зато смо сматрали да је најбоље да 
повучемо информацију са портала 
јавних набавки. Зато је повучена, 
а не због тога што нећемо добити 
кредит'', појаснила је Маја Кунић, 
в.д .начелника Одјељења за финан-
сије.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
И ПРИХОДИ ОД ПАРКИНГА 

ПРИЈЕТЕ ГРАДСКОМ БУЏЕТУ

Ковачевић и Кунић о незаконитостима 
претходне власти која стижу на наплату

Н. Кнежевић

Жарко Ковачевић

Маја Кунић
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Знам да нисам ни прва, ни је-
дина која вас упозорава да 
се чувате којекаквог шљама и 
преваранта, али не причам на-
памет, јер та багра, за разлику 
од мог друга пензионера, који 
ујутро воли да мало дремуцне, 
никад не спава. Елем, мог друга 
су три пута узастопно будили. И 
уз буђење слатко нудили ручак 
и контролу здравља. 
Трећој, која се представила као 
извјесна Вида, мој друг је рекао 
да је сит, да га здравље одлич-
но служи, а мени кроз причу 
најавио да ће искључити фикс-
ни телефон, јер не може више. 
Дакле и раније је било тих по-
зива иза којих стоје одређене 
куће које пензионере часте, 
мјере им шећер у крви и прити-
сак и тако ситим и здравим, јер 
једини имају сигурна примања 
уваљују на рате неке од својих 
производа. 
"Гледао сам својим очима како 
људи купују неки од масажера 
или нешто слично по неколико 
пута већим цијенама. Касније 
сам те апарате гледао  у при-
једорским излозима, по много 
нижој цијени него што је она 
на коју су пензионери насјели", 
каже овај приједорски пензио-
нер, увјерен да ти преваранти 
у сваком граду имају спискове 
својих потенцијалних купаца 
које упорну зову на све своје 
презентације.
"Одустају само кад умру, па 
ћу зато и искључити телефон, 
мада није лоше отићи, руча-
ти, па онда одмаглити. И то 
сам два пута пробао. Не треба 
имати гриже савјести, као оно 
ручао си, па мораш да купиш. 
Ништа се не мора, то би ми који 
живимо од пензије морали зна-
ти", најављује кроз смијех. 
Разумијем га у потпуности, а 
требало би да то знају и њего-
ви "школски другари", а ако не, 
бар их је упозорио. У Приједо-
ру је посљедњих дана цурило 
као из кабла. Временска, али и 
остале прогнозе, на цијени су 
након сушног љета. А тражена 
роба прогнозери, посебно они 
који будућност, кад те само по-
гледају, предвиђају до године 
дана.  
Ето, мени лично би требала 
једна од тих краткорочних про-
гноза, чисто да знам да ли ћу 
чизме, које сам годину дана 
отплаћивала у ратама као веш 
машину, а које су "попустиле" с 
првом кишом, након реклама-
ције замијенити за нове. Дукат 
би дала да знам. 

СТАВ

ШТО МЕ БУДИШ 
ДРАГА ВИДО?

Вршилац дужности дирек-
тора Позоришта Приједор, 
Срђан Књегињић је изјавио 
новинарима да је овај фе-
стивал велики подстицај и 
то не само за приједорско 
позориште, већ и за читав 
регион."Мислим да је ово 
једна добра културна ствар 
и добра културна сфера која 
се одржава у нашем граду", 
рекао је Кнегињић.
"Велико нам је задовољство 
што смо нашим суграђани-
ма омогућили шестодневно 

уживање у чарима драмске 
умјетности и што је Прије-
дор ових дана центар кул-
турних дешавања у РС", ре-
кла је Моња Касаловић, в.д.  
начелника  Одјељења за 
друштвене дјелатности.
Част да отвори такмичар-
ски дио фестивала припала 
је Народном позоришту РС  
представом "Злочин  казна". 
Највећи аплауз, заслужено, 
добили су  глумци  који су 
предводили  многобројни 

ансамбл, Златан Видовић у 
улози Раскољникова и  Бо-
рис Шавија  у улози Порфи-
рија Петровича.
Овогодишњи фестивал, по-
ред покровитеља града При-
једора, подржали су бројни 
спонзори. Занимљиво  је да 
се  међу спонзорима нашао 
и "Ша фест", јер се на нашим 
просторима ријетко дешава 
да једна културна манифе-
стацијa подржава другу. 
"Ви знате да у оквиру "Ша 
феста"  дјелује и истоимено 

удружење, односно Фон-
дација "Далибор Поповић 
– Микша". Одлучили смо 
да дио новчаних средстава 
усмјеримо према "Златној 
вили", тако да ће награда 
за најбољу музику бити до-
дијељена уз подршку "Ша 
феста", изјавила је Јелена 
Максимовић, један од орга-
низатора "Ша феста". 
У ревијалном дијелу глумац 
Зијах Соколовић играо је 
монодраму "Лијево, десно, 
глумац", а Позориште При-
једор и Гледалишче Копар 

у част награђених у суботу 
ће од 19.30 часова извес-
ти  комад "Југославија, моја 
отаџбина". Проглашење по-
бједника и додјела фести-
валских награда је у суботу 
од 22.00 часа. Жири фести-
вала чине Жељко Хубач, 
Зијах Соколовић и Томислав 
Чадеж. Осим награде публи-
ке, жири ће додијелити на-
граде за најбољу представу 
у цјелини, најбољу режију, 
најбољег глумца и глуми-
цу, најбољу сценографију, 
најбољу костимографију, 
најбољу ауторску музику и 
најбољег младог глумца или 
глумицу. Жири може до-
дијелити и двије специјалне 
награде.
Организатор фестивала је 
Позориште Приједор, ге-
нерални покровитељ град 
Приједор, покровитељ Ми-
нистарство просвјете и кул-
туре Републике Српске, а 
спонзор награде за најбољу 
представу компанија "Арсе-
лорМитал Приједор".

У СУБОТУ ЗАТВАРАЊЕ 15.МЕЂУНАРОДНОГ 
ФЕСТИВАЛА "ЗЛАТНА ВИЛА"

Т. Мандић

У оквиру пратећег програма организова-
но је  представљање глумца Зијаха Соко-
ловића и његових књига, потом  глумице 
Линде Бегоња, која је на прошлом Фе-
стивалу добила награду за најбољу жен-
ску улогу и монографије "50 година Фе-
стивала позоришта у Јајцу" коју је радио 
Марко Мисирача и у којој је заступљено 
Позориште Приједор.

ТАКМИЧАРСКЕ ПРЕДСТАВЕ
Друге фестивалске вечери у такмичар-
ском дијелу изведена је представа  "Ајмо 
на фука", која је копродукцијски пројекат 
Хрватског народног казалишта у Мостару 
и Народног позоришта Мостар. Публици 
су се на овогодишњем фестивалу пред-
ставили и Сатирично казалиште "Керем-
пух" из Загреба, комадом "Биљежница 
Робија К", а Народно позориште из Субо-
тице, представом "Зла жена".

М. Згоњанин

Фестивал отворен представом "Злочин и казна" 

Срђан Књегињић: Поносни смо на овај фестивал

У ПОЗОРИШТУ ПРИЈЕДОР СУТРА ЋЕ БИТИ ЗАТВОРЕН ПОЗОРИШНИ ФЕСТИВАЛ 
"ЗЛАТНА ВИЛА". ПУБЛИКА ЈЕ, ПРОТЕКЛИХ ДАНА, ИМАЛА ПРИЛИКУ ДА 
ПОГЛЕДА ПРЕДСТАВЕ АНСАМБАЛА ИЗ ХРВАТСКЕ, СРБИЈЕ И БиХ.
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Спуштањем цвијећа и 
вијенаца са градског мо-
ста у ријеку Сану, у Прије-
дору је обиљежено 26 го-
дина од егзодуса Срба из 
Санског Моста. Киломе-
тарске колоне беспомоћ-
ног народа на трактори-
ма, махом старијих људи и 
жена с дјецом, призори су 
које не заборављају При-
једорчани који су били 
свједоци ријеке избјегли-
ца из Санског Моста, нити 
Срби који су морали напу-
стити деценијама стицану 
имовину. 
Срећни су, кажу, да су, 
бјежећи од муслиманских 
снага, извукли живу гла-
ву, али има и оних који су 
тада изгубили своје нај-
милије. "Мој отац је до-
шао у Гомјеницу и онда га 
комшиница замолила да 

се врате и покупе кукуру-
зе и још неке ствари. Ура-
дио је тако, међутим, до-
чекали су га пред кућом 
и убијен је на кућном 
прагу. Страдала је и ње-
гова рођена сестра, која је 
имала 70 година", рекла 

је Борка Гњатовић. 
О тим тешким сјећањима 
на 1995. годину, са суза-
ма у очима говори Алек-
сандар Стојковић Пикси, 

сада познато ТВ лице, а 
тада 23-годишњи младић 
и припадник Шесте сан-
ске бригаде. "Није тачно 
да вријеме доноси забо-
рав. Како године пролазе, 
све је теже. Обновили смо 
ђедовину у селу Кљевци, 

нисмо допустили да нам 
родна кућа пропадне. 
Међутим, то се не може 
заборавити. Наши про-
тивници постигли су свој 
циљ, да нас очисте са тих 
простора, а оно што за-
мјерам нашем тадашњем 
политичком и војном ру-
ководству је да су ћутали 
о паду тих 12 општина. А 
народ изгинуо", истиче 
Стојковић.
Сјећање на егзодус Срба 
из Санског Моста обиље-
жава се на иницијативу 
Организације заробље-
них и погинулих бораца 
и несталих цивила града 
Приједора. По ријечима 
предсједника ове органи-
зације, Здравке Карлица 
малобројни Срби који су 
се вратили у Сански Мост, 
немају основне предусло-
ве за нормалан живот као 
што су путна инфраструк-
тура, вода и струја. Ријеч 
је углавном о старијем 
становништву, код којег је 
превагнула љубав према 
родној груди.
Потпредсједник Орга-
низације заробљених 
и погинулих бораца и 
несталих цивила града 
Приједора, Славиша Кње-
гињић нагласио је да ни-
кад нису процесуирани 
они који су вршили зло-
чине над Србима, прили-
ком заузимања Санског 
Моста.
"Ни са даном данашњим, 
Суд БиХ није процесуирао 
никог од Бошњака из Сан-
ског Моста, а зна се да су 
тамо били логори и да су 
вршени злочини", истиче 
Књегињић.
Овај датум прилика је да 
се пошаљу поруке поми-
рења, поручују из Градске 
управе Приједор."Ми не-
мамо другог избора него 
да живимо овдје гдје је-
смо и са својим комшија-
ма гајимо добросусједске 
односе, да нам се таква 
зла из прошлости никад 
више не понове", рекао је 
замјеник градоначелника 
Жарко Ковачевић.

Обиљежено 26 година од егзодуса Срба из Санског Моста

На археолошком локали-
тету Градина, у Доњим 
Козицама, откривени су   
трагови живота који поти-
чу још од периода касног 
бронзаног доба. О томе 
свједоче остаци праи-
сторијског грађевинског 
насеља. До сада је иско-
пан низ предмета, као и 
један људски скелет, што 
иде у прилог тврдњама  
да је ова локација била 

насељена не само у праи-
сторијском добу, него и у 
средњем вијеку.
Иницијативу за архео-
лошким истраживањем 

градине у Доњој Козици 
покренуло је Удружење 
грађана ове мјесне зајед-
нице које се обратило  За-
воду за заштиту културног 

историјског и природног 
насљеђа РС, како би доби-
ли  дозволу за уређење и 
одржавање остатака пра-
историјског насеља.
Према ријечима Дејана 
Јалића, представника овог 
удружења, након дозволе  
формиран је истраживач-
ки тим са стручним надзо-
ром  два археолога. Циљ 
је био да се заштити кул-
турно насљеђе овог краја, 

а резултати сјајни, ново 
богато налазиште.
"Наша мотивација је да 
бринемо о историји нашег 
краја, јер историја и ово 

културно насљеђе које је 
на територији наше МЗ 
Доња Козица је велико, 
али због небриге грађа-
на за тим дијелом наше 

културе није вођено ра-
чуна о његовом очувању.  
Одлучили смо то да про-
мијенимо, јер имамо  мо-
гућности, воље и жеље да 
се нешто уради по овом 
питању", рекао је он. 
Све досад ископано на 
овом локалитету каракте-
ристично је и за предмете  
пронађене у  некрополи у 
Чаракову, кажу археоло-
зи. И то је још један  доказ 

да је долина ријеке Сане 
била насељена и у пери-
оду праисторијског доба, 
каже Данијела Радосавац, 
кустос Музеја Козаре у 
Приједору.
"Претпоставили смо да 
ћемо овако нешто наћи, 
зато што је овај дио доли-
не ријеке Сане најјужнија 
тачка гдје смо пронашли 
некрополу из касне брон-
зе. То је негдје осми вијек 
прије нове ере, а некро-
пола је скоро идентична 
са оном у Чаракову. По-
ред тога смо у продужет-
ку сонде пронашли и три 
урне. Ради се о типичном 
сахрањивању покојника 
са прилогом у виду мањих 
посудица",  појаснила је 
она. 
Истраживање овог лока-
литета биће настављено 
на прољеће наредне  го-
дине.

У ДОЊОЈ КОЗИЦИ  ОТКРИВЕНА 
ПРАИСТОРИЈСКА НЕКРОПОЛА

Богато археолошко откриће 

У Хашанима, родном мјесту 
књижевника Бранка Ћопића, 
гдје је одржана манифестација 
"Ћопићевим стазама дјетињст-
ва", ускоро ће бити реализован 
пројекат учионице на отворе-
ном. За ове намјене Министар-
ство културе и информисања 
Србије обезбиједиће  80.000 
КМ. 
Институције Републике Српске 
помогле су обнову родне куће 
Бранка Ћопића и спомен-шко-
ле, те изградњу млина дједа 
Трише. Код родне куће Бранка 
Ћопића у Хашанима на живот 
и дјело великог српског писца 
подсјетили глумац Срећко Мар-
чета и ученици Основне школе 

"Бранко Ћопић". 
Манифестација "Ћопићевим 
стазама дјетињства" обиљежа-
ва се на Михољдан, крсну славу 
Ћопића. "Изузетно смо поносни 
што смо средствима Владе Ре-
публике Српске обновили род-
ну кућу нашег омиљеног писца 
из дјетињства као дио пројекта 
"Ревитализација родног мјеста 
Бранка Ћопића". Обновом куће 
и уређењем дворишта завр-
шене су двије фазе пројекта, а 
ускоро ће почети и трећа, коју 
реализујемо са Министарством 
културе и информисања Србије 
која ће убрзо почети да се ре-
ализује", најавила је Тања Ђа-
ковић, помоћник министра за 

културу Републике Српске. 
Реализацију пројекта "Башта 
сљезове боје" поздрављају и 
у Крупи на Уни. У Општинској 
управи вјерују да ће ови садр-
жаји допринијети бољој тури-
стичкој понуди овог краја. "Ов-
дје смо планирали изградити и 
неке угоститељске објекте, како 
би обогатили туристичку по-
нуду и уједно направили једну 
цјелину у којој ће уз сјећање на 
нашег Ћопића многи уживати и 
у љепоти овог краја коју је вели-
ки писац стално потенцирао", 
рекао је Младен Кљајић, начел-
ник општине Крупа на Уни. 

УСКОРО УЧИОНИЦА НА ОТВОРЕНОМ

Сањани су данас расељени по цијелом 
свијету. Прије рата, у Санском Мосту 
живјело је око 27.000 Срба. Према 
незваничним подацима, данас их има 
око пет стотина, рекао је замјеник 
начелника општине Оштра Лука Душко 
Дошеновић.

Д. Совиљ П. Шпадић

М. Згоњанин 

ВРИЈЕМЕ НЕ ДОНОСИ ЗАБОРАВ

Александар Стојковић: 
Како године пролазе, 

све је теже

Цвијеће и вијенци спуштени с градског моста 

Уз  помоћ сонди откривена је и 
праисторијска некропола, каже Љиљана 
Врућинић из Републичког завода за заштиту 
културно историјског и природног насљеђа. 
"Фокус нашег истраживања је био на широј 
околини овог локалитета, полазећи од 
аналогија на неким другим налазиштима. 
На темељу наших, досад проведених, 
сондарних археолошких истраживања ми 
смо потврдили некакве наше претпоставке 
о постојању праисториске некрополе",   .......  
рекла је Врућинићева. 

У Хашанима "Ћопићевим стазама дјетињства"
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Приједор је био домаћин Су-
срета представника комуналних 
предузећа из Србије, Црне Горе 
и БиХ. Сва комунална предузећа 
дијеле сличне проблеме, како 
од опреме, тако до покривено-
сти територија те законске регу-
лативе. Зато су, како је речено, 
регионални скупови попут овог 
у Приједору шанса за размјену 
искустава и успостављања чвр-
шће сарадње, с циљем лакшег 
наступа према инвеститорима и 
европским фондовима. 
"Тенденција је да размијенимо 
нека наша искуства и мишљења, 
а генерално сви имамо исте 
проблеме и бавимо се истом 
тематиком", рекао је Алексан-
дар Врачић из Удружења кому-
налних дјелатности РС. Он је 
подсјетио да је, крајем прошле 
године, потписан Споразум о 

сарадњи комуналних дјелатно-
сти Републике Српске и Србије, 
с циљем проширења на цијели 
регион. 
Привредна комора Србије биће 
носилац предстојећег Самита 
комуналних предузећа региона, 
у који ће бити укључене и Руму-
нија, Бугарска и Мађарска.
"Хоћемо да имамо заједнич-
ку платформу и да радимо на 
усклађивању легислативе, пого-
тово са државама које су наста-
ле из бивше Југославије, а које 

нису чланице Европске уније. 
Суштина је да легислатива буде 
што подударнија, да бисмо 
могли заједно да дјелујемо", 
поручио је Далибор Јокнић, се-
кретар Удружења за комуналне 
делатности Привредне коморе 
Србије. У овом удружењу раз-
мишљају да направе механизам 
међусобног помагања комунал-
них предузећа. 
"Постоји механизам за ванред-
не ситуације који, кад се активи-
ра, није потребно да иде према 

Влади, већ се само појаве једи-
нице за ванредне ситуације да 
помогну државама у региону. 
Хоћемо да подијелимо ресурсе 
које имамо, попут специјалних 
возила, у случају падавина и 
других околности које превази-
лазе капацитете локалних само-
управа", појашњава Јокнић.

ПРИЈЕДОР ПРВИ ПУТ 
ДОМАЋИН СУСРЕТА 

КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА

Рад комуналних предузећа у 
једној локалној заједници огле-
дало је рада извршне влас-
ти и Градске управе, рекао је 
Далибор Грабеж, директор 
предузећа "Комуналне услуге" 
Приједор, изразивши задовољ-
ство што су по први пут били 
домаћини регионалног сусрета 
партнерских удружења кому-
налних предузећа.

"На неки начин, региони се 
удружују због потенцијалних 
инвеститора и  заједничког на-
ступа према фондовима Европ-
ске уније. Сматрам да би мини-
старства требало више да брину 
о комуналним предузећима", 
рекао је Грабеж.
Сусрету комуналних предузећа 

Србије, Црне Горе и Босне и Хер-
цеговине присуствовао је замје-
ник градоначелника Приједора 
Жарко Ковачевић.
"Градска управа ће на посебан 
начин третирати комунална 
предузећа, јер су она, уз јав-
не здравствене установе, по 
значају можда и најбитнија за 
функционисање локалних са-
моуправа. Подржавам господи-
на Грабежа који, након година 
нерада, настоји да заведе ред 
у приједорском комуналном 
предузећу", рекао је Ковачевић.

ЧВРШЋОМ САРАДЊОМ КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА ДО ЕУ ФОНДОВА

Д.Совиљ

САЈАМ КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЕ 
Након радног дијела, организован је сајам 
комуналне опреме и механизације на којем су 
представљене фирме из ове области, а разговарано 
је и о успостављању евентуалне пословне сарадње.

Приjeдoрским вoћaримa и 
пoвртлaримa вeлики прo-
блeм прeдстaвљa нeмoгућнoст 
склaдиштeњa вoћa и пoврћa. 
Хлaдњaчa у Омарској, чиjи сe 
зaвршeтaк oчeкуje ускoрo, риje-
шилa би им брojнe прoблeмe. 
Вoћaри истичу дa су бeз 
хлaдњaчe и aдeквaтнoг 
прoстoрa зa склaдиштeњe вoћa 
прeпуштeни прeпрoдaвцимa. 
Пoздрaвљajу oдлуку грaдскe 
влaсти o изгрaдњи хлaдњaчe 
и кaжу дa ћe им тo увeликo 
oлaкшaти прoизвoдњу. "Склa-
диштeњe вoћa je нajвeћи 
прoблeм нaмa вoћaримa нa 
тeритoриjи Грaдa Приjeдoрa. 
Сaмим тим хлaдњaчa ћe нaм 
пунo знaчити. Tу ћeмo усклa-
диштити вoћe, нeћeмo гa 
мoрaти прoдaвaти сa грaнe", 
истичe Рaдивoj Вуjкoвић, ди-
рeктoр Пoљoприврeднe зaдругe 
"Кooпeрaтивa" Приjeдoр.

КАПАЦИТЕТ ХЛАДЊАЧЕ 
400 ТОНА

У aдaптaциjу oбjeктa у Oмaрскoj 
зa пoтрeбe хлaдњaчe дoсaд je 
прeкo ИРБ-a улoжeнo 180.000 
КМ. Зaвршeни су eлeктрoрaдo-
ви и нaбaвљeнo 380 бoкс-пaлeтa 
нeoпхoдних зa рaд. Рaсписaн je 
тeндeр зa рaдoвe нa хидрo и 

тeрмo изoлaциjи и oчeкуje сe дa 
ћe oбjeкaт ускoрo бити у функ-
циjи. Кaпaцитeт je 400 тoнa, a 
прeкo видeo-нaдзoрa мoћи ћe 
дa сe прaти улaз и излaз рoбe. 
У oптицajу je нeкoликo мoдeлa 
oргaнизoвaњa рaдa хлaдњaчe. 
"Рeцимo, jeдaн oд мoгућих 
мoдeлa je дa сe читaвa хлaдњaчa 
изнajми зaинтeрeсoвaним 
стрaнaмa. Зaинтeрeсoвaнoст 
је искaзaлa Зaдругa 
"Кooпeрaтивa". С другe стрaнe, 
тaкoђe сe рaзмишљa o тoмe дa 
сe идe у прaвцу дa сe хлaдњaчa 
припojи Грaдскoj тржници, дa сe 
нe фoрмирa пoтпунo нoвo прeд-
узeћe. Taкoђe, интeрeсoвaњe je 
пoкaзaлa и нoвooснoвaнa, пoвр-
тлaрскa зaдругa. Свaкaкo, сви ћe 

имaти прилику дa склaдиштe 
свoje прoизвoдe у oвoj хлaдњa-
чи", кaжe Дaниjeл Eгић, в.д. 
нaчeлникa Oдjeљeњa зa пoљo-
приврeду и рурaлни рaзвoj. 

У ПЛАНУ ЛИНИЈА ЗА 
ПРАВЉЕЊЕ ЏЕМОВА 
И ЦИЈЕЂЕЊЕ СОКОВА

Eгић дoдaje дa сe у Приjeдoру 
гoдишњe прoизвeдe oкo 1.000 
тoнa вoћa и дa  хлaдњaчa нe 
мoжe бити рeнтaбилнa сa 
пoстojeћим кaпaцитeтoм. "Сa 
oпштинoм Вojнић из Хрвaтскe 
зaвршeн je прojeкaт прeкoгрa-
ничнe сaрaдњe. Рaди сe o грaнт 
срeдствимa, a у питaњу je линиja 
зa прaвљeњe џeмoвa. У плaну je 

и oтвaрaњe линиje зa циjeђeњe 
сoкoвa, кaкo би сe кoмплeти-
рaлa пoнудa хлaдњaчe. Taдa би 
хлaдњaчa мoглa дa будe функ-
циoнaлнa и прoфитaбилнa", нa-
глaшaвa Eгић. 
Укoликo свe будe ишлo кaкo су 
зaмислили, вoћaри рaзмишљajу 
дa нaкoн штo им хлaдњaчa 
oмoгући склaдиштeњe, прo-
ширe прoизвoдњу. Нaдajу сe 
дa ћe им хлaдњaчa oмoгући-
ти склaдиштeњe цjeлoкупнe 
прoизвoдњe.  "Пoштo нeмaмo 

мoгућнoст склaдиштeњa 
принуђeни смo дa, нaшe 
прoизвeдeнo вoћe, прoдajeмo 
кoмe приje стигнeмo. Пуштaњeм 
хлaдњaчe у рaд ми би прeкo 
Зaдругe, чиjи би били кooпeрaн-
ти, вршили дистрибуциjу и 
прoдajу вoћa кaдa тo oдгoвaрa 
нaмa, a нe нaкупцимa. Пoштo би 
имaли сигурaн oткуп и плaсмaн, 
дoшлo би и дo пoвeћaњa нaших 
зaсaдa", истичe вoћaр Дaлибoр 
Joвић. 

Ускoрo у погону хлaдњaчa у Oмaрскoj

З. Совиљ

СПАС ЗА ПРИЈЕДОРСКЕ ВОЋАРЕ

Приjeдoрски вoћaри и пoвртлaри нaдajу сe дa 
ћe им будућa хлaдњaчa бити нa рaспoлaгaњу зa 
цjeлoкупнe кoличинe вoћa и пoврћa кoje прoизвeду 
и дa вишe нeћe мoрaти дa стрaхуjу. У Oдjeљeњу зa 
пoљoприврeду и рурaлни рaзвoj истичу дa трeнутни 
кaпaцитeти хлaдњaчe нe oдгoвaрajу пoстojeћим 
пoтрeбaмa, aли дa je тo oнo штo сe мoглo урадити.. 
сa рaспoлoживим срeдствимa. 

Досад уложено 180.000 КМ

Воћари: Хладњача би нам много значила 



Број обољелих од карцинома 
дојке у сталном је порасту, 
како у свијету тако и код нас. 
Све је додатно отежала пан-
демија вируса корона, због 
које се пацијенти јављају 
љекару када је болест већ уз-
напредовала. У Мјесецу бор-
бе против карцинома дојке, 
љекари указују на значај 
превентивних прегледа и от-
кривања карцинома у раној 
фази, што је и пресудно за 
крајњи исход.  
Нико вас не може припре-
мити на те три ријечи које 
мијењају све: РАК! Вријеме 
се почиње рачунати на оно 
прије и послије дијагно-
зе, а приоритети драстично 
мијењају. Више је фактора 
који утичу на настајање кар-
цинома дојке. Један од њих 
је, свакако, стрес. Тога у нови-
нарској професији не мањка. 
Мира Згоњанин открила је 
болест прије шест година, са-
свим случајно. 
"Моја мајка требала је да иде 
на мамографију. Међутим, 
мој породични љекар, до-
ктор Јелена Руднички, упор-

но је инсистирала да ја идем 
на мамографију, не знам због 
чега. Након њеног инсисти-
рања, послушала сам је и от-
ишла. И у пет минута сазна-
ла да имам ту стравичну 
дијагнозу, карцином дојке. У 
пар минута, цијели свијет ми 
се окренуо наопачке", каже 
наша саговорница.  

НЕМОЈТЕ ТРАГАТИ ПО 
ИНТЕРНЕТУ, ВЈЕРУЈТЕ 

ЉЕКАРИМА

Веома је важно да током 
болести нисте сами, истиче 
Мира, којој је највећа подр-
шка била кћерка Нађа, али и, 
како каже, екипа дивних ље-
кара попут Љиљане Рајшић, 
Јелене Руднички, Жељка 
Тешинића и Бориса Вујано-
вића. Веома отворено прича 
о злоћудној болести с којом 
се борила - и изборила.
"Прије тога нисам ишла на 
мамографске прегледе, упра-
во због страха који има већи-
на жена, да би се нешто мог-

ло напипати. Палпирала сам 
дојке, нисам ништа открила. 
Мој карцином је био јако 
мали, имала сам срећу да се 
није проширио на лимфу и 
крв. Прошла сам са поштед-
ном операцијом, што сма-

трам благословом у цијелој 
причи. Ишла сам на зрачење, 
не на хемиотерапију“, рекла 
је колегица Згоњанин и по-
ручила својим суграђанкама 
које се суочавају са сличном 
дијагнозом: "Немојте трагати 
по интернету, немојте пасти, 
немојте лити сузе, вјерујте 

љекарима!" 

РЕДОВНО НА 
ПРЕВЕНТИВНЕ ПРЕГЛЕДЕ

Због страха од заразе, вели-
ки број пацијената не дола-
зи на прегледе и контроле. 
С друге стране, лијечење он-
колошких пацијената веома 
је отежано, јер здравствене 
установе раде смањеним ка-
пацитетом. 
"Према неким нашим пода-
цима, након задњег рата, по-
раст онколошких пацијената 
је драстичан. О узроцима би 
требало урадити детаљнију 
анализу, јер велики број фак-
тора утиче на то, рачунајући 
и стил живота. С друге стра-
не, напредовала је дијагно-
стика, па се открива све већи 
број тумора", рекао је Борис 
Вујановић, шеф Одсјека он-
кологије у Болници "Др Мла-
ден Стојановић". 
"Налазимо се у незавидној 
ситуацији. Лијечење оваквих 
пацијената је врло отежа-
но. Број откривених случаје-
ва карцинома је драстично 
већи него некада. Препорука 

је Свјетске здравствене орга-
низације, а и наша, да се пре-
вентивни прегледи редовно 

раде, јер је то једини начин 
да се болест открије на врије-
ме, а самим тим су прогнозе 
и лијечење лакши", истиче 
Вујановић.
Он напомиње да би жене 
требало да раде УВЗ дојке 
најмање једном у шест мје-
сеци, а мамографију сва-
ке двије до три године, уз 
основне претраге које се 

раде у склопу скрининга не-
заразних болести. 
"У свијету имају све боље 
него код нас: бољу техноло-
гију и далеко више кадра. 
Нажалост, свједоци смо да 
љекари и медицинско осо-
бље одлазе у иностранство. 
Такође заостајемо са дијаг-
ностиком. То је скупа техно-
логија, а ми смо сиромашна 
држава која то не може то 
да приушти. Имамо основно, 
тежимо да будемо бољи, али 
још увијек каскамо за други-
ма. Трудимо се да у лијечењу 
пратимо свјетске стандардe, 
али неке најмодерније те-
рапије у циљаном лијечењу 
малигних болести екстремно 
су скупе", појашњава Вујано-
вић. 
Приједор нема удружење 
које би окупљало жене 
обољеле од карцинома 
дојке, а таквим пацијентима 
је психосоцијална подршка 
веома важна. Карцином је 

трауматично искуство за сва-
ку жену, па неријетко клону 
духом и тешко прихватају да 
се то баш њима дешава. Пси-
холози упозоравају да је за 
лијечење важно не бјежати 
од истине. У Мјесецу борбе 
против рака дојке, љекари 
указују на значај превентив-
них прегледа и откривања 
карцинома у раној фази, што 
је и пресудно за крајњи ис-
ход.  
"Када сазнамо да болује-
мо од било које болести, то 
лоше утиче на нашу психу, 
поготово тако тешке дијагно-
зе попут злоћудних тумора. 
Зато је веома важно да има-
мо подршку породице и при-
јатеља и да се не затварамо 
у себе. Важно је позитивно 
размишљање, али и да буде-
мо реални у очекивањима од 
околине. Да будемо отворе-
ни и подијелимо с другима 
како се осјећамо, јер само 
нас тако људи могу боље раз-
умјети", напомиње Сања То-
пић, психолог у Центру за со-
цијални рад.

                              ДРАСТИЧНО ПОРАСТАО 
БРОЈ ОНКОЛОШКИХ ПАЦИЈЕНАТА

Д. Совиљ

Мјесец борбе против 
карцинома дојке

РАК МИЈЕЊА СВЕ 
"Рак је дијагноза коју никоме не бих пожељела, 
мада ми је промијенила поглед на свијет. 
Много сам мирнија, блажа и љубазнија 
према људима него прије болести. Својим 
суграђанкама бих поручила да не бјеже од 
мамографије. Карцином дојке није грипа која 
се може превенирати него је суштина приче да 
се открије што раније. Онда је изљечивост 95 
одсто. Жене би на мамографију требало да иду 
бар једном годишње послије 40. године. Дакле, 
идите на мамографију, пазите и ослушкујте 
своје тијело", поручује Мира Згоњанин. 

6.

ТИМ ПОВОДОМ/ ИНТЕРВЈУ

Мира Згоњанин: Важно да током болести нисте сами!

Онколог Борис Вујановић: Све већи број тумора

Због пандемије, пацијенти се јављају љекару када је болест већ узнапредовала



ДР ДИЈАНА ЂЕРИЋ, ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА 
ДОМА ЗДРАВЉА ЗА МЕДИЦИНСКА ПИТАЊА 

Епидемиолошка ситуација у 
Приједору је од септембра 
погоршана. Имамо повећан 
број пацијената који нам се 
јављају са акутним респира-
торним инфекцијама, тако да 
смо били принуђени да од-
војимо Акутно-респираторну 
и Ковид амбуланту. Морам 
нагласити, нису то све ковид-
пацијенти, отприлике 60 одсто 
су ковид позитивни, а остали 
су пацијенти са прехладом и 
осталим респираторним ин-
фекцијама, истакла је у ин-
тeрвјуу за "Козарски вјесник", 
др Дијана Ђерић, помоћник 
директора Дома здравља за 
медицинска питања.

► На које тегобе се грађани 
најчешће жале? 
- Када је ријеч о ковид-па-
цијентима најчешће се жале 
на грлобољу, запушеност 
носа, повишену температуру 
која се креће од 37,5 до 38 
степени првих неколико дана, 
затим кашаљ и надражајни 
кашаљ, код неких пацијена-
та се јавља губитак мириса и 
окуса, који се након одређе-
ног периода врати и уколико 
долази до погоршања стања 
онда се пацијенти јављају са 
проблемом отежаног дисања. 

У овом валу, најчешће нам се 
у амбуланте јавља радна по-
пулација, односно млађа по-
пулација, од 30 до 50 година. 
Имамо доста школске дјеце 
која нам се јављају са акутним 
репираторним инфекцијама, 
опет наглашавам, нису све ко-
вид-пацијенти. Али има доста 
школске дјеце која су позитив-
на на вирус корона. У односу 
на прошли период, када смо 
имали више изражену старију 
популацију.  

► Како тече љекарска проце-
дура, од момента заразе до 
оздрављења?
- Када пацијент има било 
какво обољење које је слично 
грипу, односно инфекцију ре-
спираторних путева и повише-
ну тјелесну температуру он се 
упућује у Акутно-респиратор-
ну амбуланту гдје му се врше 
љекарске и лабораторијске 
претраге. Љекар на основу 
прегледа утврђује да ли је 
потребно да се тај пацијент 
тестира или не. Уколико је 
пацијент позитиван на вирус, 
онда се упућује на остале пре-
гледе у Ковид-амбуланту. Са-
мим тим и остале контроле су 
у Ковид-амбулати до његовог 
оздрављења. Када љекар у тој 
амбуланти у картону упише 
да је пацијент оздравио, он се 
враћа свом породичном љека-
ру, јер више није пријетња за 
заразу других људи око себе, 
али може и даље имати тего-
бе. Породични љекар утврђује 
да ли је лице способно за рад. 
Ми сада имамо доста пације-
ната са средње тешким кли-
ничким сликама, када процес 
оздрављења није само 10 
дана, већ траје и дуже и до 
мјесец и по. Онда се они након 

тих 10 дана у Ковид-амбулати 
враћају породичним љекари-
ма. На рјешењима која добију 
и пише да су у изолацији 10+3. 
Што значи да три дана морате 
да будете потпуно здрави без 
симптома да би могли да се 
вратите на посао. 

► Које су то посљедице по 
лица која преболе вирус ко-
рона?
- Пацијенти се најчешће жале 
на то да им се чуло мириса и 

окуса не враћају дужи вре-
менски период, те ако се вра-
ти, врати се за јаче мирисе. 
То зна да траје и до неколи-
ко мјесеци. Ако су пацијенти 
имали средње тешку или теш-
ку клиничку слику, нарочито 
они који су морали да буду 
хоспитализовани, онда већи-
ном имају отежано дисање. 
Њима је потребна рехабили-
тација и тада опоравак траје и 
до три мјесеца. 

► Како тече процес вакцина-
ције и ревакцинације у При-
једору?
- Процес вакцинације про-
тив вируса корона тече уред-
но, ми смо са вакцинацијом 
кренули 20. фебруара, са  
масовнијом вакцинацијом у 
љетном периоду, јер је тада 
била одлична епидемиолош-
ка ситуација. Надала сам се да 
ће више грађана да се одазо-
ве на вакцинацију. Међутим, 
до сада је у Приједору око 
32.000 грађана вакцинисано 
једном дозом и ревакциниса-
но. Процес вакцинације траје 
свакодневно и дајемо на увид 
седмични план вакцинације. 
Међутим, немамо такав одзив 
какав бисмо жељели. Ми смо 
од ресорног министарства 
добили сагласност да се вак-
цинисати могу  и малољетна 
лица од 12 година, али само 
"Фајзер" вакцином и то уз пот-
пис родитеља. Међутим, ни-
смо имали добар одзив. Када 
је ријеч о млађој популацији 
изнад 18 година доста их се 
вакцинисало, али мислим да 
је ту више пресудио разлог 
путовања. Али, вакцинисали 
су се, у сваком случају, што је 
добро.

► Да ли у Приједору има до-
вољно вакцина?
- У Приједору има довољно 
вакцина, осим "Фајзера". Не-
мамо га више за прву дозу, а 
имамо за ревакцинацију, сви 
који су примили прву дозу, 
примиће и другу. Очекујемо 
"Фајзер", а осталих имамо до-
вољно.

► Колико нас вакцине, запра-
во, штите од вируса?
- Вакцине су наше једино тре-
нутно оружје против вируса, 
другог немамо. Зашто љекари 
толико апелују да се вакцини-
шемо, зато што смо кроз исто-
рију научили да су вакцине 
једини начин да изађемо из 
било које епидемије, па тако 
и ове. Ниједна вакцина нас не 
штити у потпуности, па тако и 
ова. Међутим, уколико сте ва-
цинисани, ви сте у своје тијело 
већ убацили одређени дио ан-
титијела и када оболите, ваше 
тијело то препознаје и ствара 
антитијела и на тај начин су 
клиничке слике под вакцини-
саних пацијената лакше. То 
и јесте циљ вакцинације. Да 
смањимо притисак на тер-
цијарни и секундари ниво, да 
смањимо број хоспитализова-
них, да имамо лакше клинич-
ке слике, и да немамо већих 
посљедица. Пацијент који је 
тешко оболио и који заврши 
на хоспитализацији, вјерујте, 
и њега, и нас као друштво то 
кошта јако много. Јер тај чо-
вјек када изађе, мора да иде 
на рехабилитацију, мора да 
се опорави и није више радно 
способан онако какав је био 
прије заразе. Вакцинација је, 
по мени, једини начин да из-
ађемо из ове пандемије и да 
почнемо да живимо нормал-
но.

► Како је тренутно организо-
ван рад у приједорском Дому 
здравља?
- Јако тешко. Уназад годину и 
по дана из Дома здравља је 
отишло шест љекара, а нијед-
ног немамо на Бироу. Велики 
је притисак на породичну ме-
дицину, лабораторију, ХЕС, 
Службу Хитне помоћи и теш-
ко је организовати се, како 

би одговорили свему овом. 
Акутно-респираторну и Ковид 
амбуланту држе породични 
љекари, тако да ти људи изла-
зе из тимова, мијењају се на 
15 дана. Радите у одијелима, 
не можете да издржите више 
од четири сата у том одијелу, 
иако љекари знају радити и 
по пет до шест сати. Једно-
ставно, немамо могућности 
да радимо такве смјене. То су 
непропусна одијела, превише 
се знојите, кажем, тешко је 
организовати све, али се тру-
димо. Када избаците седам 
до осам љекара из њихових 
тимова неко други преузи-
ма рад тих тимова. Ствара се 
гужва, незадовољство пације-
ната, али вјерујте да радимо 
све да омогућимо редован 
рад и да сви пацијенти добију 
здравствену заштиту. У 2020. 

нико од здравствених радника 
није користио годишњи од-
мор, у 2021. покушали смо да 
организујемо једну до двије 
седмице, да људи одморе, 
јер смо знали каква нас јесен 
чека. Од љекара нико није тре-
нутно на боловању, сви смо 
вакцинисани, тако да немамо 
тих обољења, али наше поро-
дице оболијевају, па морамо 
у изолацију. Радимо у свим 
капацитетима на 13 локација, 
а ни терене нисмо прекидали. 

Вакцинација против 
сезонског грипа ће се 
вршити редовно као и сваке 
године. Испоруку вакцина 
очекујемо крајем октобра, 
када и почиње вакцинација. 
Вакцина ће и ове године 
за одређену категорију 
болести бити бесплатна. 

"Ја када питам своје 
пацијенте зашто се не 
вакцинишу, кажу ми 
"чекам". Вољела бих знати 
шта чекају. Могуће је да су 
и друштвене мреже то све 
узбуркале, пуно се пише 
и за, и против.  Некад и 
оправдавам тај страх, али 
другог начина ми немамо", 
истакла је Ђерићева. М. Шодић

7.

Вакцинација се и даље врши у згради АПИФ-а  

ВАКЦИНАЦИЈОМ ДО 
НОРМАЛНОГ ЖИВОТА !
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МАНИФЕСТАЦИЈЕ

ОЗРЕНСКИ СПЕЦИЈАЛИТЕТИ  ЗА ЧИСТУ ДЕСЕТКУ

Пети гастро-сусрети у орга-
низацији серијала "Кухињи-
ца" одржани су протеклог 
викенда у прелијепом ам-
бијенту Бањско-туристичког 
комплекса "Терме Озрен" у 
Петрову. Нова гастро прича, 
у организацији "Кухињице" и 
уз подршку "Подравке", која 
је поклонима обрадовала и 
бројне новинарске екипе и 
госте манифестације, у нај-
бољем свјетлу представила 
је и двије комшијске општи-
не Петрово и Грачаницу, али 
и бројна удружења која су 
учеснике обрадовала бога-
том трпезом. 
Већ првог дана, када се пред-
ставила општина Петрово, на 
шведском столу дугом неко-
лико метара нашло се разних 
пита, сирева, сармица,  уш-
типака, листара, пребранца, 
свињског и јагњећег печења, 
хурмашица, тулумби, бакла-
ва... Поздравиле су нас љу-
базне и насмијане жене из 

Кола српских сестара које су 
нас нуткале својим делиција-
ма и баш као што је и обичај у 
овим крајевима, тјерале нас, 
да ставимо у тањир што више 
и пробамо још нешто ново 
настало у њиховој кухињи. 
Пила се и домаћа ракија од 
шљиве и крушке, а вино су 
нам послали пријатељи из 
винарије Пајић из Брчког, па 
је вечера уз њихово вино, 
била још укуснија. Забављао 
нас је сјајни музичар познат 
као Шмеки, пјевајући грчке, 
италијанске и домаће шан-
соне.
Добродошлицу нам је јед-
ном од два ресторана поже-
лио и сам власник комплекса 
"Терме Озрен", Драгиша Ми-
лојевић. Била је ово прилика 
да уз искрен поздрав добро-
дошлице домаћински позове 
људе из дијаспоре, да крену 
његовим стопама,  да се вра-
те и да свој новац уложе у 
своју земљу, јер имају дупло 

задовољство -  и новчану са-
тисфакцију, али и душевни 
мир и задовољство. 
Уз све оно што "Терме Озрен" 
пружају, посебно се издваја 
домаћинска атмосфера. 
"Вратио сам се из Швајцарс-

ке, 30 година сам радио тамо, 
и дио новца уложио овде. И 
наравно да се нисам покајао, 
јер желим да и остали који 
живе вани крену мојим сто-
пама'',  рекао је  Милојевић и 
нагласио  да му је част што је 

домаћин једне овакве мани-
фестације.  
Добродошлицу гостима по-
желио је и начелник Општи-
не Петрово, Озрен Петковић, 
а имали смо част и задовољ-
ство да нам се придружи и 
директор Туристичке орга-
низације Републике Српске, 

Миодраг Лончаревић који 
није крио одушевљење овим 
комплексом и који је обећао 
помоћ у стварању нових ту-
ристичких садржаја на овом 
простору. Др Зоран Благоје-
вић предсједник Скупштине 

се у свом обраћању новина-
рима захвалио за промоцију 
коју чине. За крај вечери неки 
су се, попут наше новинарске 
екипе одлучили за ноћно  ку-
пање у  комплексу уређених 
базена "Терми Озрен". 

Одржани пети гастро-сусрети серијала "Кухињица"

Зорица Ђукић, директор "Кухињице" за Босну и 
Херцеговину испричала  нам је да су прошли гастро-
сусрети одржани у Требињу. Посебно јој је драго што 
су ови одржани у Петрову. "Кухињица врло радо 
обилази сва мјеста, представља специјалитете, 
сва заборављена јела која се спремају по кућама, 
али не и по ресторанима, јер је то у посљедње 
вријеме заборављено. Надам се да ћемо се често 
дружити овим приликама'', поручила  је Ђукићева.Сјајан амбијент и одлична храна

Представници медија на угодном задатку

У посјети манастиру Светог Николе
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ОЗРЕНСКИ СПЕЦИЈАЛИТЕТИ  ЗА ЧИСТУ ДЕСЕТКУ
"Кухињица" у посљедњих 
неколико година обилази и 
кориснике јавних кухиња. 
Ови гастро-сусрети били су 
одлична прилика да посјете 
Јавну кухињу "Мерхамета" у 
Грачаници и корисницима уз 
помоћ "Подравке" обезбије-
де квалитетан оброк. Била је 
ово добра прилика и да позо-
ву хуманисте да ураде исто, 
јер како кажу, наше мало 
овим људима много значи. 
У организацији "Кухињице" 
бројне новинарске екипе, 
али и учесници гастро-сусре-
та посјетили су и манастир 
Светог Николе, грађевину 
која датира с краја 15. вијека, 
а према народном предању 
ово је задужбина Немањића.  
Путовали смо сви заједно 
туристичким аутобусом који 
нам је обезбједила Суада Ав-
дић  из  Грачанице, власник 
хотела "САX".
Посебан утисак на све оста-
вили су ловци из Ловачког 
удружења "Озрен-Петрово" 
који су припремали ловачки 
гулаш. Рецепт како су нам 
рекли није ништа посебно. 
Мало срнетине, свињетине и 
пуно лука. Договарају се ко-
лико чега да ставе и онда ре-
зултати на крају увијек буду и 
више него одлични. Њихово 
ловачко удружење броји око 
160 чланова. 
Предсједник ловачког удру-
жења, Зоран Мартић захва-
лио се својим колегама на 
кувању гулаша и испричао 
новинарима да бити ловац 
не значи, и никад није значи-
ло убијати дивље животиње, 
него се и бринути о њима, 
хранити их зими, остављати 
со, поштовати ловачки ка-
лендар и кодекс. 
Другог дана гастро-сусрета 
представљена је и понуда 

општине Грачаница. Опет сто 
препун традиционалних јела 
попут соган долме, јапрага, 
ћевапа, бурека, сирнице, ма-
сленице, бамије, телетине 
испод сача, хурмашице са 
пекмезом, баклаве... а жене 
из чак 11 удружења биле су 
обучене у народне ношње и 
својим осмијесима украша-
вале су трпезу. 
Џенана Тукуљ, секретар ор-
гана управе Града Грачаница 
пожељела је добродошлицу 
свима и позвала госте да се 
часте и уживају у предивној 
трпези. А човјек који се по-
трудио да та ноћ засија у пу-
ном сјају  Един Ибришевић, 
директор Туристичке зајед-
нице Грачаница, све госте 
је позвао да поново дођу у 
Грачаницу и уживају у  благо-
детима и богатој туристичкој 
понуди овог града.  Ту чароб-
ну ноћ грачанлија и њихове 

понуде, употпунила је сјајна 
група тамбураша који су све 
госте  врло брзо натјерали да 
играју и пјевају.
Пред сам полазак новинарс-
ке екипе биле су и на  мани-
фестацији "Озренска јесен'' 
на којој се представило око 
80 излагача са подручја БиХ. 
Манифестација се традици-
онално одржава већ седам 
година, а  број излагача ове 
године био је рекордан. Сви 
они који су присуствовали 
могли су да виде разне вр-
сте хране, пића, цвијећа, али 
и ручних радова и да након 
куповине  учествују у богатој 
томболи. "И тако се, трећи 
дан, завршио још један га-
стро-фестивал. Ишчекујемо 
позив у неки други град са 
неким другим обичајима, 
другачијом храном, а истом 
екипом", поручују из сјајне 
"Кухињице".

Са манифестације "Озренска јесен"

В. Нишевић 

Разни специјалитети Петрова

Жене из неколико удружења Грачанице



10.

МАНИФЕСТАЦИЈЕ/КУЛТУРА 

У организацији  Тенис клуба 
"Доктор Младен Стојановић" 
одржан је "Бијели турнир" који 
је окупио стотињак учесника из 
Србије, Хрватске, Словеније и 
Босне и Херцеговине. Турнир је 
првенствено био ревијалног ка-
рактера, а посебним га чинила 
ретро-атмосфера, бијела одјећа 
коју су носили сви тенисери и 
играње дрвеним рекетима.
"Ово је пети по реду "Бијели 
турнир"  који представља за-
вршетак тенис сезоне у нашем 

клубу. Турнир има за циљ да нас 
подсјети како је то некад било, 
када је легендарни доктор Мла-
ден Стојановић, хуманиста, ин-
телектуалац и револуционар, 
прије 90 година поставио те-
меље овог клуба", рекао је Војо 
Павичић, предсједник Управног 
одбора ТК "Др Младен Стојано-
вић".
Због пандемије вируса корона, 
ове године био је ограничен 
број учесника, али то није спри-
јечило највјерније пријатеље 

приједорског клуба да испо-
штују домаћине "Бијелог турни-
ра". 
"Долазимо редовно на овај 
спектакуларан спортски догађај 
и одушевљени смо срдашношћу 
домаћина, а и самом игром. 
Учествовали смо и на првом 

"Бијелом турниру" 2014. године, 
поводом стотину година играња 
тениса у Приједору", рекао је 
члан Тенис клуба "Раб",  Марин 
Лазарић. 

ЗА ПРИЈЕДОРСКЕ ТЕНИСЕРЕ 
ЗНАЧАЈАН ТУРНИР

Јелена Ђукановић из ТК "Др 
Младен Стојановић", подијели-
ла је с Младеном Јелачом титу-
лу најбоље одјевене на "Бије-
лом турниру".  "Сваке године 

се радујемо "Бијелом турниру"  
који значи много за наш клуб. 
За нас је то важан догађај. Њиме 

се враћамо традиционалном иг-
рању тениса", рекла је Ђукано-
вићева.
Тенис у Приједор донијела је 
аустријска војска, 1914. године. 
Врло брзо, "бијелом спорту" су 
се прикључили чланови имућ-
них приједорских породица, 
рекао је вјерни хроничар при-
једорског клуба, ветеран Ненад 
Марјановић, који игра тенис од 
1960. године. 
"Од оснивања до данас, Клуб је 
имао безбројне успјехе, прва-

ке бивше и садашње државе. 
Идеја о овом турниру родила се 
из жеље да направимо нешто 
необично, што ће, ипак, садр-
жити богату историју овог клу-
ба. Организовали смо турнир 
са обиљежјима некадашњег 
тениса, када се играо у бијелој 
одјећи и дрвеним рекетима. То 
је куриозитет који се на просто-
ру бивше Југославије може наћи 
још једино у Словенији", река-
оје Марјановић.
Сви се слажу да је резултат био 
у другом плану. На првом мје-
сту је дружење и његовање 
вриједности које је пропагирао 
сам оснивач ТК "Доктор Младен 
Стојановић", а то су поштовање, 
хуманост и уважавање једни 
других, поручено је са петог 
"Бијелог турнира" који је одр-
жан под покровитељством Гра-
да Приједора.

НА ТЕРЕНУ СА ДРВЕНИМ РЕКЕТИМА

Д. Совиљ

Шаховски велемајстор из 
Бијељине, Далибор Стојановић, 
у Љубији је играо симултан-
ку у знак сјећања на спортски 
спектакл из 1961. године, када 
је свјетски велемајстор Боби 
Фишер остварио 29 побједа и 
један реми против љубијских 
рудара.  
"Симултанка је за мене велика 
част и задовољство, самим тим 
што ју је, прије 60 година, ов-
дје играо Боби Фишер. Долазак 
свјетског велемајстора у било 
који град на овим просторима, 
имао би одјека, а тиме је већа 
ствар што је Фишер играо си-
мултанку у малом мјесту попут 
Љубије", рекао је Стојановић. 
Он је играо на 29 табли и оства-
рио 25 побједа. 

Своје шаховско умјеће показао 
је 81-годишњи Боро Праштало, 
који је, као радник РЖР-а "Љу-
бија", био учесник Фишерове 
симултанке. Сјећа се да је Фи-
шер учествовао на турниру на 
Бледу и да је преко неких по-
знанстава договорено да по-
том заигра против љубијских 
рудара. Иако се овај амерички 
шахиста тада још није окитио 
титулом свјетског првака, сви 
су схватали значај спортског до-
гађаја, који је одржан у свјетлу 
затегнутих односа САД-а и Со-
вјетског Савеза.
"Сјећам се да је Боби рекао 
како није дошао у Љубију због 
новца, већ је чуо за ово лијепо 
мјесто. Љубију су тада звали 
малим Велењем. Упознао се са 

свима нама", присјећа се Пра-
штало.
У Љубији се надају да ће овај 
спортски догађај прерасти у 
традицију и промовисати ово 
некад развијено рударско 
мјесто."Организовањем симул-
танке жељели смо да обиљежи-
мо тај велики спортски јубилеј, 
али и да се мало вратимо у Љу-
бију и покажемо да у овим вре-
менима и условима бринемо о 
њој. Сматрам да је шах дјели-
мично запостављен са аспекта 
друштвене заједнице", истиче 
Станко Вујковић, директор РЖР 
"Љубија".
Прије симултанке у Љубији, 
замјеник градоначелника При-

једора Жарко Ковачевић ор-
ганизовао је пријем у Градској 
управи за велемајстора Стоја-
новића, представнике Шахов-

ског савеза Републике Српске и 
друге госте. 
"Ово је симболичан начин 
оживљавања Љубије, за-
хваљујући којем је  Љубија била 
центар шаха Републике Српске. 
Сљедеће године ову манифе-
стацију ће вјероватно преузе-
ти Шаховски савез РС и, према 
неким најавама, одазваће јој се 
шахисти из цијелог региона", 
рекао је Ковачевић.
Симултанка посвећена вели-
ком јубилеју организована је уз 
подршку Града Приједора, РЖР 
"Љубија" и Шаховског савеза 
Републике Српске, а на ини-
цијативу ликовног умјетника из 
Приједора, Владимира Кнеже-
вића. 

СИМУЛТАНКУ У ЉУБИЈИ ИГРАО ВЕЛЕМАЈСТОР ИЗ БИЈЕЉИНЕ

Д. Совиљ

"Бијелим турниром" обиљежено 107 година играња тениса у Приједору

Приједорчанке Јеросима Инђић и Нина Вокић, 
у женској категорији, побједнице су "Бијелог 
турнира". Побједници у мушкој конкуренцији су 
Приједорчанин Александар Миљешић и тенисер ТК 
"Раб" из Хрватске, Марин Лазарић. 

Шездесет година након Фишера

ОМЛАДИНЦИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЗА ШАХ
Ова манифестација могла би да буде велики замах 
за развој шаха у Љубији, гдје има доста омладине 
заинтересоване за школу шаха, сматрају у 
Шаховском савезу Републике Српске. "У припреми 
симултанке, обишли смо основну школу која, на 
моје велико изненађење, има око 180 дјеце. То је 
и подстицај да иницирамо оснивање шаховског 
клуба у Љубији, а да једна од основних активности 
буде школа шаха за младе", рекао је Немања Шипка 
из Шаховског савеза РС и Центра за унапређење и 

развој шаха "Гамбит" из Бањалуке.
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ВОДОРАВНО: 1. Покретна имовина (лат.), 9. Међусобно пома-
гање,  10. Стог сијена, 12. Бивши аргентински фудбалер Робе-
ро, 14. Естонци, 15. Град и лука у Шпанији, 17. Катран, 18. Прво 
слово, 19. Пустоловина, 21. Нота солимизације, 23. Партнер, 
24. Ознака азота, 25. Име нобеловца Андрића, 27. Не (жарг.), 
28. Лична замјеница, 29. Бик из Кочићеве приповјетке , 31. 
Пети мјесец, 32. Платно за пројекцију филмова, 33. Благајна, 
34. Шушкави глас.   

УСПРАВНО: 1. Присвојни придјев, 2. Земљиште уз ријеку, 
3. Слинаво, 4. Трећи самогласник, 5. Тринаесто и 19. слово 
ћирилице, 6. Илија од миља, 7. Подметач за главу, 8. Америчка 
глумица  Вилијамс, 9. Сисари (нл.), 11. Злостављање, 13. 
Хебрејски назив за Турке, 16. Мушко име, 20. Билијарски штап, 
22. Скраћеница за  специјалистичке авионе у САД, 26. Авари, 
28. Прехрамбени производ, 30. Ријека на Косову, 31. Врста 
камиона, 33. Према, 35. Литар.          

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ

Ослушкује: Радомир Речевић

ТРЕЋЕ УХО

РЕЦИТЕ МИ                                                                                                        
Реците ми којој странци припадате, 

па ћу вам рећи коју телевизију гледате.                                                                                                       

НА НЕВИЂЕНО                                                                                                  
Вјеровали ви или не. 

Најбоље рецензије пишу се на непрочитане књиге.  

ВЕНЕРИН БРИЈЕГ                                                                           
Планинари неће да кажу, али ми знамо.                                                                                     

Највише воле да се пењу на Венерин бријег. 

ОПАСАН КАШАЉ
Је ли кашаљ опасан? - пита један читалац.                                                                                        

Него шта! Нарочито ако се чује у комшијском орману.  

МИ И ПЛАВУШЕ                                                                                           
Да разјаснимо још нешто.                                                                    

Ако волите плавуше не значи да сте наглупи. Напротив. 

РОБИН ХУД
Не вјерујте митовима и илузијама.

Ни Робин Худ није крао да би дијелио 
оно што је (по)крао. 

РАШИН КУТАК

З. Јелић 

Р. Речевић  

Приjeдoрскo Удружeњe 
зa oчувaњe трaдициje 
прoширилo je издaвaчку 
дjeлaтнoст. Пoрeд штaм-
пaних, крeнули су и сa aу-
диo издaњимa. У оквиру 
обиљежавања крсне сла-
ве Михољдана, у сaрaдњи 
сa пoзнaтим бeoгрaдским 
хaрмoникaшeм и умjeтни-
кoм Слaвкoм Mитрoвићeм 
Цaлeтoм, прoмoвисaли су 
двa аудио издања народ-
не музике.  
"Jeдaн je студиjски 
мaтeриjaл кojи су издaли 
Слaвкo Mитрoвић Цaлe и 
Бeoгрaдски oмлaдински 
нaрoдни oркeстaр, a дру-
ги je кoмпилaциja нумeрa 
кoje су уживo извoђeнe нa 
кoнцeртимa кoje су oни 
oдржaли у Приjeдoру", 

кaжe Жeљкo Шoрмaз, 
прeдсjeдник Удружeњa зa 
oчувaњe трaдициje При-
jeдoр. 
Сoлистa нa клaринeту, При-
jeдoрчaнин Maркo Бaњaц 
биo je глaвни пoсрeдник 
у успoстaвљaњу сaрaдњe 
измeђу приjeдoрскoг 

Удружeњa зa oчувaњe 
трaдициje и Бeoгрaдскoг 
oмлaдинскoг нaрoднoг 
oркeстрa.
"Кaд je oснoвaнo Удру-
жeњe, ja сaм сe врлo рaдo, 
мeђу првимa прикључиo 
ту и пoдржao сву ту ин-
тeрaкциjу. Приje чeтири 
гoдинe пoстao сaм члaн 

Нaрoднoг oркeстрa РTС-a. 
Taдa сaм упoзнao Цaлeтa, 
кojи мe пoзвao дa сe при-
кључим Бeoгрaдскoм 
oмлaдинскoм нaрoднoм 
oркeстру, штo сaм ja при-
хвaтиo врлo рaдo. To трaje 
у кoнтинуитeту дo дaнaс 
и oстaћe тaкo", нaвoди 
Бaњaц. 

Чувeни бeoгрaдски умjeт-
ник Слaвкo Mитрoвић 
Цaлe у Приjeдoру je нaсту-
пao три путa. Имao je сoли-
стички кoнцeрт, зaтим je 
нaступao сa Бeoгрaдским 
нaрoдним oркeстрoм 
и трeћи кoнцeрт биo je 
свojeврснa eтнoрaпсoдиja, 
гдje je уз пoдршку Бeoгрaд-
скoг нaрoднoг oркeстрa 
нaступaлa Mитрoвићeвa 
групa "Eтнoфoниja", кojу 
чини 15 дjeвojaкa. 
Mитрoвић истичe дa сe сa 
кoлeгaмa из Приjeдoрa 
дoнкихoтoвски бoри зa 
oчувaњe трaдициje. " 
Ja сaм пo тoмe пoзнaт и 
у Бeoгрaду и у Србиjи.  
Бoрим сe нa свe мoгућe 
нaчинe пoштo су упливи 
нeкe другe, стрaнe музикe 
тoликo jaки и тoликo чeсти 
дa ћeмo зaбoрaвити кo 
смo. Ja сaм тaj кojи тo нe 
дa и нe дoзвoљaвaм, бaр 
oним штo  рaдим. Tрудим 
сe дa у Бeoгрaду и ширoм 
Србиje имaкo кoнцeртe сa 
тим oркeстримa и нaдaм 
сe дa ћeмo нeкaкo пoбиje-
дити", нaглaшaвa Mитрo-
вић.  

ПРOMOВИСAНA ДВA 
AУДИО ИЗДАЊА

"Урбана обнова ауто-
буског и жељезничког 
кварта града Приједора", 
назив је урбанистичког 
пројекта Берине Рамић, 
који је представљен у Му-
зеју Козаре.  На око 20 фо-
тографија приказан је њен 

дипломски рад, будући да 
је 2020. године заврши-
ла студије архитектуре на 
Техничком универзитету у 
Грацу.
Ријеч је о урбанистичком 
пројекту, који највећим 
дијелом обухвата анали-

зу и откривање пробле-
ма, затим проналажење 
рјешења датог простора, 
а ријеч је о простору око 
жељезничке и аутобуске 
станице у Приједору. 
"Некада су ова станица 
и њено окружење били 
дио живог градског про-
стора, а данас само мјесто 
проласка или паркирања. 
Циљ овог пројекта је ста-
вити човјека као главног 
актера овог простора и 
успоставити визију о томе 
како побољшати јавни жи-
вот", истакла је она.
Ову поставку Приједорча-
ни могу да погледају до 
30. октобра.

ПРЕДСТАВЉЕН УРБАНИСТИЧКИ 
ПРОЈЕКАТ БЕРИНЕ РАМИЋ

Удружeњe зa oчувaњe трaдициje Приjeдoр

З.Совиљ

Aлбум сa извoрним пjeсмaмa, кoje 
припрeмa приjeдoрскo Удружeњe зa 
oчувaњe трaдициje, бићe снимљeн у 
бeoгрaдскoм студиjу. Mушкa пjeвaчкa 
групa oвoг Удружeњa имaћe чaст дa их нa 
снимaњу прaти Бeoгрaдски oмлaдински 
нaрoдни oркeстaр. Кaдa су у питaњу 
штaмпaнa издaњa, у Удружeњу зa oчувaњe 
трaдициje Приjeдoр нajaвљуjу публикaциjу 
кoja ћe oбухвaтити првих дeсeт књижeвних 
сусрeтa нa Кoзaри. 

Музеј Козаре
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Сa прeкидимa у рaду, Дo-
брoвoљнo вaтрoгaснo друшт-
вo Љубиja  пoстojи 85 гoдинa. 
Приje пeт гoдинa oргaнизoвaнa 
je oбукa зa вaтрoгaсцe и њих 20 
придружилo сe вaтрoгaснoj je-
диници, чиjи je рaд oбнoвљeн 
2006. гoдинe. Срeдствимa 
из грaдскoг буџeтa у изнo-

су oд 15.000 КМ урeдили су 
прoстoриje у Друштвeнoм дoму 
и купили тeрeнскo вoзилo.  У 
питaњу je "Лaдa нивa", зa кojу 
кaжу дa je идeaлнo вoзилo зa 
брдoвитe тeрeнe. 
"Дoсaд смo кoристили мoje 
привaтнo вoзилo зa oдлaзaк нa 
тeрeн. Oвo ћe нaм мнoгo знa-
чити, пoгoтoвo штo je у питaњу 
oдличнo тeрeнскo вoзилo. 
Прaктичнo, рaдимo сa мjeштa-

нимa дa нe дoђe дo пoжaрa, 
пoгoтoвo кaдa пaлe кoрoв и 
сличнo. Нaрaвнo, у кaпaцитeту 
кojи имaмo, aктивнo учeст-
вуjeмo и у гaшeњу пoжaрa. Укo-
ликo сaми мoжeмo сaнирaти 
пoжaр, jaвљaмo TВСЈ Приjeдoр 
дa нe дoлaзе и дa сe нe излa-
жу трoшкoвимa",  кaжe Фaрук 

Рeшидoвић, прeдсjeдник Дo-
брoвoљнoг вaтрoгaснoг друшт-
вa Љубиja. 
Пoрeд Љубиje, Дoбрoвoљнo 
вaтрoгaснo друштвo рaди 
и у Кoзaрцу. У oвoj мjeснoj 
зajедници вaтрoгaсци су дo-
брo oпрeмљeни и кaдрoвски 
пoпуњeни. У Teритoриjaлнoj 
вaтрoгaснo-спaсилaчкoj je-
диници Приjeдoр истичу дa 
ћe им oпрeмaњe љубиjских 

вaтрoгaсaцa oлaкшaти рaд и 
убрзaти гaшeњe пoжaрa. 
"To je нaмa кao вaтрoгaсцимa, 
oднoснo грaђaнимa Грaдa 
Приjeдoрa вeoмa битнo пoштo 
ћeмo имaти прoстoриjу гдje ћe 
дeжурни вaтрoгaсaц у Љубиjи 
имaти гдje дa будe. Moћи ћe дa 
рaзгoвaрa сa грaђaнимa и дa 
прeвeнтивнo дjeлуje. Знaмo дa 
нaм oд Приjeдoрa дo Љубиje 
трeбa измeђу 15 и 20 минутa, 
a oни ћe први изaћи нa тeрeн 
и приступити гaшeњу пoчeтних 
пoжaрa", истaкao je Рaдoвaн 
Maртић, в.д. старјешине TВСJ 
Приjeдoр.  Oн je дoдao дa ћe 
дoнирaнa срeдствa  у вeликoj 
мjeри пoвeћaти eфикaснoст и 
дjeлoтвoрнoст вaтрoгaснo-спa-
силaчких интeрвeнциja. 
Из Грaдскe упрaвe дoлa-
зи oбeћaњe дa ћe и убудућe 
пoдржaвaти рaд дoбрoвoљних 
вaтрoгaсaцa и сличних удру-
жeњa. "Грaд Приjeдoр  и дoнa-
циjoм oвoг вaтрoгaснoг вoзилa 
Дoбрoвoљнoм вaтрoгaснoм 

друштву Љубиja дoкaзуje дa ћe 
и у нaрeднoм пeриoду кao и у 
oвих прoтeклих дeсeт мjeсeци 
вoдити бригу и o oвим рубним 
диjeлoвимa нaшeг грaдa и дa 
ћe пoдржaти свa удружeњa, 
пoгoтoвo oвaквa кao штo je 
oвo дoбрoвoљнo вaтрoгaснo 
друштвo", рeкao je прeдсjeд-
ник Скупштинe Грaдa, Mирсaд 
Дурaтoвић. 

Дoбрoвoљнoм вaтрoгaснoм друштву Љубиja      

Стaтистикe пoкaзуjу дa сe 
пoвeћaвa брoj зaпaљeних 
димњaкa нa пoдручjу При-
jeдoрa, штo прeдстaвљa вeлику 
oпaснoст дa дoђe и дo зaпaљeњa 
крoвиштa и циjeлoг oбjeктa. 
Димњaчaри упoзoрaвajу дa je 
рeдoвнo чишћeњe димњaкa, 
пoгoтoвo прeд пoчeтaк нoвe 
сeзoнe гријања, oд кључнoг 
знaчaja у прeвeнциjи пoжaрa. 

"Вeoмa je вaжнo рeдoвнo 
чишћeњe димњaкa, пoгoтoвo 
прeд пoчeтaк нoвe  сeзoнe 
гријања.  Taкoђe, трeбa дa сe 
oчистe шпoрeти и рoрoви и 
кoмплeт димњaк, дa сe изву-
чe тaлoг из димњaкa дa нe би 
врeлe чeстицe кoje пaдajу нa 
днo зaпaлилe oнaj тaлoг oд 
приje и ствaрajући вeћи при-
тисaк нa димњaк, дa нe дoђe 

дo пaљeњa зaгриjaвaњeм тe 
унутрaшњe стиjeнкe димњaкa", 
истичe димњaчaр Гoрaн Стojић. 
Ватрогасци истичу дa je вaжнo 
нaћи зajeдничкo рjeшeњe. Збoг 
тoгa су и oдлучили дa у пoмoћ 
пoзoву димњaчaрe и дa зajeд-
нo пoкушajу дjeлoвaти прeвeн-
тивнo. У aнaлизи узрoкa чeстих 

зaпaљeњa димњaкa и крo-
виштa, димњaчaри и вaтрoгaс-
ци издвojили су и нeaдeквaт-
нa тeхничкa рjeшeњa, гдje 
крoвнe кoнструкциje прoлaзe 
крoз димoвoдни кaнaл или сe 
нaслaњajу нa димњaк. "Oпaс-
нoст je вeликa бaш збoг тoгa 
штo сaмa дрвeнa кoнструк-
циja oкo тих димњaкa ниje 
урaђeнa пo прoпису, пoгoтoвo  

oвe нoвиje грaдњe кућa штo 
сe рaдe. Дрвeнa кoнструкциja 
je сaбиjeнa уз сaми димњaк. 
Ниje пoштoвaнa тeхничкa 
прoцeдурa кoja зaхтиjeвa дa 
свa дрвeнa кoнструкциja мoрa 
бити удaљeнa oд пет дo седам 
цeнтимeтaрa oд димњaкa", нa-
глaшaвa димњaчaр Стojић. 
Дa би сe мoгућнoст пoжaрa 
смaњилa нa нajмaњу мjeру, 

димњaчaри прeпoручуjу дa 
сe нajмaњe jeднoм мjeсeчнo 
у тoку сeзoнe гријања чистe 
рoрoви. Taкoђe, истичу дa свaки 
димњaк мoрa бити нaбaчeн 
oд пoчeткa дo крaja кaкo би 
сe, у случajу пaљeњa, избjeглo 
зaпaљeњe крoвиштa. 

ЧИСTИM ДИMЊAЦИMA 
ИЗБJEЋИ ПOЖAР!

Димњaчaри и вaтрoгaсци пoручуjу           

Стање безбједности у првих де-
вет мјесеци ове године на под-
ручју које покрива Полицијска 
управа Приједор је повољно, 
поручено је на редовној прес 
конференцији Полицијске упра-
ве Приједор. У том периоду еви-
дентирано је 687 кривичних дје-
ла, што је око 3%  мање у односу 
на исти период 2020. године.
"То говори о појачаном ангаж-
ману полицијских службеника 
на расвијетљавању кривичних 
дјела, али и остваривању пре-
вентивне функције полиције",  
рекао је начелник ПУ Приједор, 
Сретоја Вујановић.
Из области општег кримина-

литета евидентирано је 570 
кривичних дјела од чега 238 по 
непознатом извршиоцу. Што се 
тиче структуре кривичних дјела, 
305 је из области имовинских 
деликата, од чега су најбројније 
крађе 90 и тешке крађе 76. Што 
се тиче миграната, у овом пери-
оду евидентирано их је 358, што 
је за 58% мање него у истом пе-
риоду прошле године.
Начелник Сектора полиције, 
Марио Милашин навео је да су 
у извјештајном периоду евиден-
тирана 324 нарушавања јавног 
реда и мира. 

ПОВОЉНА БЕЗБЈЕДНОСНА СИТУАЦИЈА У ПРВИХ 
ДЕВЕТ МЈЕСЕЦИ

З. Совиљ З. Совиљ

OД ГРAДСКE УПРAВE TEРEНСКO ВOЗИЛO

Димњачар Горан Стојић: Веома је важно 
редовно чишћење димњака

Кoнстaтуjући дa брoj пoжaрa нa димњaцимa утичe 
нa брoj пoжaрa крoвиштa, вaтрoгaсци и димњaчaри 
нajaвили су oбjaвљивaњe брoшурe o мjeрaмa 
oпрeзa и прeвeнтивe. Oдлучили су дa упутe дoпис 
Грaдскoj упрaви и дa трaжe пoмoћ у мaтeриjaлнo-
тeхничкoj oпрeмљeнoсти, кaкo би бржe и ................
eфикaсниje прeвeнтивнo рjeшaвaли прoблeмe. 

З. Јелић 



13.

www.kozarski.com

Ресторан у етно стилу, стаза 
за шетњу, два језера препуна 
рибе, чувени шаран и пастр-
мка на жару, али и домаћин-
ска атмосфера. Све су ово 
разлози због којих је Рибњак 
"Бобица" све посјећенији. Са 
радом су почели прије 11 го-
дина, са много ентузијазма и 
добрих идеја, с циљем раз-
воја сеоског туризма. У томе 

су и успјели.  
"Живио сам дуго у Пули. Оби-
лазећи локале, долазио сам 
до разних идеја. Обожавам 
рибу, иначе сам и риболо-
вац. Није у питању само чи-
ста производња рибе. Рибу 
користим за локал и спортски 
риболов'', прича Слободан 
Батиница, власник Рибњака 
"Бобица''. 

Убрзо је ово постао породич-
ни бизнис. Ресторан је све по-
сјећенији, па власници кажу 
да раде и по 15 сати дневно. 
Није им тешко, јер све раде с 
љубављу према овом послу.  
"Уз сам рибњак не може се 
опстати, без локала. Нисам 
ни ја замишљао да ће ићи 
до ове мјере и да ће се уоз-
биљити прича као што јесте. 

Углавном радимо супруга, 
још један радник и ја'', додаје 
Слободан.
Имају и редовне госте, који 
уживају у рибљим специјали-
тетима, али и предивној при-
роди.  
"На првом мјесту је квалитет 
услуге, то је оно што ми тра-
жимо. Ово је један посебан 

угоститељски објекат. Гости су 
такви да се осјећамо као мје-
штани, већ смо постали и као 
породица. Овдје код "Боби-
це" никад није било да нема 
мјеста, увијек ће се наћи мје-
сто за све оне који дођу'', при-
ча нам Милан Роквић, мјеш-
танин Ракелића.  
Бране Радановић, мјешта-
нин Буснова сваки слободан 
дан користи како би дошао 

код "Бобице" да се одмори.  
"Овдје се осјећам посебно 
и опуштено. То је кутак гдје 
можеш да дођеш са поро-
дицом и са друштвом. Оно 
што је најважније, можеш 
да приуштиш себи рибље 
специјалитете које желиш 
и које не можеш наћи било 
гдје. Гдје год били, кад дође-

мо овдје, онда видимо да је 
то врхунски квалитет и тре-
ба да му позавиде врхунски 
гурмани'', истиче Радано-
вић.
У квалитет и домаћинску ат-
мосферу увјерила се и наша 
екипа. Препорука је да по-
сјетите "Бобицу" и на квали-
тетан начин проведете сло-
бодно вријеме. 

Рибњак "Бобица" у Ракелићима 

В. Нишевић

Да фудбал није спорт само 
за мушкарце, доказ је и наша 
суграђанка Уна Пјевић. При-
ча нам да се љубав према 
овом спорту родила још у 
младим данима, а активно 
и професионално фудбалом 
се почела бавити прије двије 
године. 
"Љубав према фудбалу ро-
дила се још од малих ногу, 
међутим нисам имала гдје 
да тренирам, јер Приједор 
није имао женски клуб. При-
је двије године ме позва-
ла једна другарица, која је 
основала клуб у Приједору. 
Ја сам почела ту да тренирам 
и онда сам прешла у Сански 
мост, а сад играм за Борац", 
каже Уна. 

Вријеме проведено на фуд-
балском терену за њу је 
најдрагоцијеније. Вољела би, 
како каже, да јој се придруже 
и млађе генерације, како би 
женски фудбал у Приједору 
био популарнији. 
"Мислим да има заинтересо-
ваних дјевојака, међутим у 
Приједору тај спорт није то-
лико популаран. Ми имамо 
два женска фудбалска клуба, 
али то није на довољно висо-
ком нивоу. Нема неке вели-
ке разлике између мушког и 
женског фудбала, за мене је 
то исто'', додаје она.
Порука ове младе Приједор-
чанке је "Бавите се спортом, 
тренирајте фудбал''.

УНА ПЈЕВИЋ ПРОФЕСИОНАЛНО У ЖЕНСКОМ ФУДБАЛУНеобично за дјевојку

В. Нишевић
Фудбалом се бави од малих ногу 

Идеално мјесто за одмор 

Породични бизнис  

ТАКВОГ ШАРАНА НА ЖАРУ НИГДЈЕ НЕМА!
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ОГЛАС:
Потребна жена за послове чишћења и пеглања.

Плата: 600КМ
Све информације на телефон: 065/874-073.

РАДИО КОЈИ СЕ ВОЛИ
РАДИО - ПРИЈЕДОР

FM 97,9 MHz

Обавијештавамо родбину и пријатеље 
да нас је 10.10.2021. године напустила 

наша драга мајка

СТАКА ПУШАЦ
(1937-2021)

Ожалошћени: синови Зоран, Дамјан 
и Горан, кћерка Нада са породицама.

15836

Сјећање

МИРА КУНИЋ
(1953-2021)

Најмилија наша, хвала ти за неизмјерну 
љубав и топлину коју си нам дала. Нека 

твоја племенита душа почива у миру, 
ми те чувамо од заборава.

Твоји најмилији: Живко, Татјана, 
Драгана, Ивана, Дуња, Саша и Бојан.

0001

Дана 17.10.2021. навршава се 
пет година од смрти нашег сестрића, 

брата, стрица и дјевера

ДРАГОМИРА (Душана) 
ВУЧЕНОВИЋА
Горњи Гаћани

Ожалошћени: тетка Коса, браћа: Миодраг, Миленко, Младенко 
и Драгутин Гламочанин, братична Адријана и братићи Александар 

и Стефан и снаха Зорица. 15838

Дана 16.10.2021. навршава 
се 40 тужних дана од смрти 
драгог супруга, оца, дједа 

и брата

БОГДАНА 
КРАЈИШНИКА

(1951-2021)

Тог дана у 10.00 часова дајемо четрдесетодневни 
помен на Кечановом гробљу.

С тугом и поштовањем, супруга Мирјана, син 
Стево, кћерка Жељка, унучад, брат и сестре.

15837

Посљедњи поздрав драгом брату

ЧЕДИ КОЧИЋУ

Од Бошка Мандића са породицом.

0002

Посљедњи поздрав драгом брату

РАНКУ КОСУ

Бошко Мандић са породицом.

0002

ОГЛАШАВАЈТЕ
У КОЗАРСКОМ

ВЈЕСНИКУ

Припадници Поли-
цијске управе При-
једор врше појачану 
контролу, а акценат 
је на учешће у сао-
браћају под дејством 
алкохола, дроге или 
лијекова који се не 
смију употребљавати 
прије и за вријеме 
вожње.
Акција појачане 
контроле саобраћаја 
трајаће до суботе, 16. 
октобра, на подручју 
које је у надлежности 
Полицијске управе 
Приједор. С тога апел 
возачима да поштују 
саобраћајна прави-
ла и прописе и да не 
возе под дејством 
алкохола или дру-
гих психоактивних 
супстанци које могу 
утицати на њихову 
психофизичку спо-
собност.
Током протеклих 
девет мјесеци еви-
дентирано је 577 

саобраћајних не-
згода што је за 15 
незгода мање у од-
носу на исти период 
прошле године. Од 
тога је било 10 сао-
браћајних незгода са 
смртним посљеди-
цама. Из саобраћаја 
је искључено 1.938 
возача, од чега 1.656 
због управљања воз-
илом под утицајем 
алкохола. 
На редовној прес 
конференцији за 
новинаре из Поли-
цијске управе Прије-
дор, апеловали су на 
возаче да се придра-
жавају прописа, на-
рочито јер нам слије-
де услови смањене 
видљивости, те да 
се у ово доба године 
на путевима може 
очекивати већи број 
трактора.

ПОЈАЧАНА КОНТРОЛА САОБРАЋАЈА 
АКЦЕНАТ НА АЛКОХОЛ, ДРОГУ, ЛИЈЕКОВЕ

Дана 18.10.2021. навршава се година 
дана од смрти наше драге мајке и баке

ЈЕЛКЕ ТОПИЋ
(1939-2020)

Вјечно смо захвални за сву љубав 
и бригу коју си нам несебично пружала.

Кћерке Слађана и Бранка 
са породицама.

15832
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ФОТОГРАФИЈЕ
ЧИТУЉА 
ЧУВАМО
40 ДАНА

Дана 17.10.2021. навршава се година 
дана од смрти нашег драгог

ДРАГЕ  НОВАКОВИЋА

Са љубављу и поносом, 
чувамо успомену на тебе.

Заувијек твоји: супруга Миља, кћерке: 
Драгана, Гордана и Бојана 

са породицама.
15828

Дана 20.10.2021. навршава се 10 
болних и тужних година како није 

са нама наш драги

ДРАГОЉУБ ТАДИЋ
(2011-2021)

Једини наш, ни након десет година вријеме 
не може ублажити нашу бол, нити ишта 
може попунити празнину која  је остала 
у нашим животима, након твог одласка.
Са посебним пијететом и поштовањем 

сјећамо се дивних година 
заједничког живота.

Твоји: супруга Ана и син Драги. 15831

Дана 19.10.2021. навршава се 40 тужних 
и болних дана од упокојења наше миле 

и никад заборављене

ТАЊЕ ЧОПРКА
(1980-2021)

Рођено наше! Нема тог времена које 
може да нам избрише сјећања на тебе и 
твоју доброту. Недостајеш нам пуно.
Анђеле наш, волимо те заувијек.
Твоји заувијек: тетка Драгица и сестра 
Драгана са породицом. 15833

Дана 19.10.2021. навршава се 40 тужних 
дана од смрти наше драге и вољене кћерке 
и сестре

ТАЊЕ ЧОПРКА

Вријеме пролази, а остају вјечно бол и туга.
Тата Ратко, мама Драгојла и сестра Сања са породицом.

15834

Дана 12.10.2021. навршава се тужна година 
дана како нас је напустио наш драги

СТЕВО ПАВИЋ
(12.10.2020-12.10.2021)

Бескрајно нам недостајеш.
Успомену на тебе вјечно ће чувати твоји најмилији: супруга Десанка, кћерка 
Гордана, син Саша, унуке Катарина, Ивана и Николина, снаха Свјетлана.
У суботу 16.10.2021. у 11.00 часова посјетићемо његов гроб запалити 
свијеће и положити цвијеће. 15826

Дана 21.10.2021. навршава се шест мјесеци 
од смрти нашег драгог

ЂУРАЂА ГРАХОВЦА-ЂУРЕ
Из Балта

Са поштовањем и лијепим успоменама чувају те од заборава: мајка 
Боја, брат Светозар и Милорад, снаха Корина и синовка Јулија.

01/21.

Дана 16.10.2021. навршава се 40 тужних 
дана од смрти мени драгог супруга

ЖИВКА (Мирка) АНЂИЋА

Вјечно ћеш ми бити у мислима.
Твоја супруга Зорана.

15830

Дана 16.10.2021. 
навршава се 40 тужних 

дана како си нас заувијек 
напустио драги наш 
брате, чича и дједе

ЖИВКО АНЂИЋ
(1944-2021)

Твој брат Војислав са породицом.

15830

Дана 21.10.2021. навршава се 
шест година од смрти

 оца и деде

БОШКА БОЛЕТА 
РАТКОВИЋА

Био си ослонац свима који су 
цијенили искрену емоцију, 
племенитост и поштење.

Недостајеш...
Кћерка Божана и унук Стефан 

Симић.
15825

Дана 16.10.2021. 
навршава се 40 дана 

од смрти мени јако драге 
особе

ЖИВКА АНЂИЋА

Отишло је моје сунце, неће више да ме грије. 
Нема више мога таје, да ме пита како ми је.

Од кћерке Милке.

15830

Дана 19.10.2021. 
навршава се 40 дана 

од смрти нашег драгог

ЖИВКА АНЂИЋА

Заувијек ћеш остати у нашим срцима.
С поштовањем твоји: ујна Душанка и снаха 

Миланка са породицом.
15829

Дана 20.10.2021. навршава 
се тужна година од преране 

смрти нашег драгог брата
 и ујака

НЕНАДА 
РАДАНОВИЋА
Из Д.Волара
(1959-2021)

Тешко је повјеровати да је прошла година дана откад 
ниси са нама.Тешко је без тебе живјети, ти си био наш 
идол и понос.
Ожалошћени: сестра Даворка, твоји соколови што си 
их звао миљом: Душко, Раде, Небојша, Дијана и Срђан, 
снахе Милица и Милана. 15827

С љубављу, Милорад и Бранко Мудринић.

Тужно сјећање

САНДА МУДРИНИЋ
(2001-2021)

15811

ПЕРСА МУДРИНИЋ
(2020-2021)

Дана 19.10.2021. навршава се 40 тужних 
дана како нас је напустила наша кума

ТАЊА ЧОПРКА

Увијек ћемо те се радо сјећати!
Почивај у миру и нека те чувају анђели.

Кумови Кнежевићи.
15839
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Пола вијека, боје града на Сани 
под кошевима, брани Кошар-
кашки клуб "Приједор Спартак". 
Овај клуб током својих 50 годи-
на није увијек носио овај назив. 
Ријеч је о стабилном прволига-
шу са великим амбицијама.
"Клуб је у свом том времену 
преживио свашта. Било је ту не-
ких добрих времена, али било 
је и разних криза. Али клуб је 
опстао и одржавао кошарку у 
нашем граду. Радује ме што је 
све постављено на добру осно-
ву, а циљ нам је да то из годи-
не и годину буде све боље и да 
константно напредујемо", рекао 
нам је тренер ове екипе Данило 
Палалић.
Прошлу сезону завршили су на 

седмој позицији, на средини 
табеле. Али је лига била изузет-
но изједначена и једна побје-
да више одвела би "Приједор 
Спартак" у фајнал-фор.
"Нажалост, остали смо "крат-
ки" за ту побједу. Али сам задо-
вољан, јер смо ипак били међу 
најмлађим екипама у лиги. 
Афирмисали смо неколико мла-
дих играча, па је Александар 
Смиљанић отишао у "Игокеу", 
а Синиша Шорак у Академију 
"Борца".  С једне стране ми је 
жао што су отишли, али с друге 
ми је драго, јер су момци до-
били прилику да раде у бољим 
условима и могу направити оз-
биљну каријеру", каже Палалић.
Неки су отишли, али су стигла 

и нека нова лица, попут Срђа-
на Лончара. Бањалучанин је то 
који је поникао у редовима љу-
тог ривала "Борца".

"Дуго сам био у "Борцу", а у 
Приједору видим нови по-
четак и шансу да игру подигнем 
на виши ниво. А што се тиче 
крајишког дербија, знам са које 

стране сад стојим", каже Лона-
чар уз смијех.
Ускоро стартује нова сезона. 
Очекивања су велика, а циљ је 

врх табеле и пласман међу чети-
ри најбоље екипе. Циљ је и да 
трибине буду пуне.
"Из неког разлога и спортска 
публика у нашем граду не до-

лази на кошаркашке утакмице, 
као што то чине кад су фудбал и 
рукомет у питању. Али очекујмо 
да ће сад доћи до експназије 
овог спорта", рекао нам је прво-
тимац Александар Иветић.
Кошарка је атрактивна, брз и 
динамичан спорт и не постоји 
моменат у којем нема акција на 
паркету. И у овом клубу били би 
срећни кад би играли пред ис-
пуњеним трибинама.
Кошарка има буудћност и увијек 
се појављују неки нови играчи. 
Ни подмлатка не недостаје, а од 
ове годене "Приједор Спартак" 
има потписан уговор о технич-
кој сарадњи са КК "Хантерс". To 
знaчи дa ћe "Приjeдoр Спaртaк" 
имaти дoвoљнo млaђих играча 
које полако може да уводи у 
тим, док играчи из "Хантерса" 
имају олакшан пролаз до иг-
рања квалитетних утакмица у 
сениорској конкуренцији у нај-
вишем рангу у РС.

ПОЛА ВИЈЕКА ПОД КОШЕВИМА

Eкипa "Oмaрскe" кући сe 
из Грaдишкe врaтилa сa 
три oсвojeнa бoдa. Сa 3:1, 
сaвлaдaли су "Кoзaру", 
у утaкмици 9. кoлa Првe 
лигe Рeпубликe Српскe. 
"Плaви" су пoвeли у 41. 
минуту гoлoм Jaћимo-
вићa. У другoм пoлув-

рeмeну, у 56. минуту, 
Mилaн Врaчaр пoвeћaвa 
вoдствo. Дoмaћи су успje-
ли дa умaњe зaoстaтaк 
гoлoм Ђурићa у 73. ми-
нуту. Aли свaку нaду у 
прeoкрeт, свeгa пeт ми-
нутa кaсниje, пoгoткoм 
je угaсиo  Гaврaнoвић. 

"Oмaрскa" имa 20 уписa-
них бoдoвa и нaлaзи сe нa 
oдличнoj пeтoj пoзициjи 
нa тaбeли. У нaрeднoм 
кoлу у Oмaрску дoлaзи 
првoплaсирaнa "Кру-
пa". Дeрби кoлa игрa сe 
у нeдjeљу, сa пoчeткoм у 
14.30 чaсoвa. Припремио: З. Јелић

ФК "Рудaр Приjeдoр" 
спoрaзумнo je рaски-
нуo сaрaдњу сa шeфoм 
стручнoг штaбa Никицoм 
Mилeнкoвићeм, сaoп-
штeнo je из oвoг клубa. 
Нa нeдaвнo oдржaнoj 
сjeдници Упрaвнoг oд-
бoрa, рaспрaвљaлo сe 
o дoсaдaшњим рeзул-
тaтимa, кao и будућeм 
функциoнисaњу клубa. 
"Узeвши у oбзир свe чињe-
ницe, a пoсeбнo питaњe 

нaчинa функциoнисaњa 
клубa у будућнoсти, били 
смo примoрaни прeдузeти 
oдрeђeнe кoрaкe. Нaкoн 
oбaвљeнoг рaзгoвoрa сa 
шeфoм Mилeнкoвићeм 
и првим пoмoћникoм 
Mилoшeвићeм, пoнуђeн 
им je спoрaзумни рaскид 
сaрaдњe, кojи су oни при-
хвaтили, схвaтивши кoм-
плeкснoст трeнутнe ситуa-
циje и нa тoмe им сe клуб 
нeизмjeрнo зaхвaљуje",  

стojи у сaoпштeњу.
Упрaвa "Рудaрa" зaхвa-
лилa сe трeнeрскoм двoj-
цу нa oнoм штo су учини-
ли зa клуб у прeтхoдним 
мjeсeцимa. Mилeнкoвић 
je приjeдoрски тим вoдиo 
у 12 утaкмицa Прeмиjeр 
лигe БиХ, зaбиљeжиo 
три пoбjeдe, три рeмиja 
и шeст пoрaзa, уписaв-
ши укупнo 12 бoдoвa. 
У сaoпштeњу сe дoдaje 
дa "Рудaр" нaстaвљa сa 
нoрмaлним функциo-
нисaњeм,  тe дa ћe jaвнoст 
o свим будућим кoрaцимa 
бити блaгoврeмeнo oбa-
виjeштeнa. 
У нaстaвку сeзoнe eкипу 
ћe прeдвoстити пoмoћник 
Maркo Teшић, a aсисти-
рaћe му Динo Сикирић и 
Пeрицa Toпић. Подсjeтимo 
дa je Teшић "Рудaр" вoдиo 
и крajeм прoшлe сeзoнe, 
гдje je нaслиjeдиo Бoрисa 
Сaвића, a с кojим je тaкoђe 
дoшлo дo спoрaзумнoг 
рaскидa сaрaдњe.

MИЛЕНКОВИЋ ВИШЕ 
НИЈЕ ТРЕНЕР "РУДАРА"

Приједорски кошаркаши су 2016. године подигли 
шампионски пехар Прве лиге РС. Нажалост, због недостатка 
услова морали су да одустану од наступа у Премијер лиги БиХ. 
И данас то оставља горак укус.  "Кад се сјетим те године, као 
да ми неко опали шамар. Кад смо освојили титулу у дворани 
је било око 2.000 људи и навијало за нас. Надали смо се 
скоку у виши ранг. Међутим, нисмо наишли на неку подшрку 
града, нити опште јавности. Све је прошло тихо. Направили 
смо неку пројекцију шта нам треба, али су нам рекли да 
су средства превелика и да се то не може испоштовати. И 
морали смо одустати од вишег ранга", присјећа се Палалић.

Кошаркашки клуб "Приједор Спартак"

"OMAРСКA" НEЗAУСTAВЉИВA 
У ГРAДИШЦИ

Лаганим, али сигурним корацима грабе напријед

Екипа млада, али амбициозна


