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Нацрт ребаланса буџета за ову годину износи 
64.520.611 КМ, што је повећање за 23.195.931 КМ 
или 56.13 одсто у односу на планирани буџет.

Жарко 
Ковачевић,
замјеник 
градоначелника
Приједора

НИСАМ ЗА ПОВРАТАК ОНИХ КОЈИ СУ 
16 ГОДИНА ДОМИНИРАЛИ ПРИЈЕДОРОМ

Девет година од смрти"Мајке храброст"
Јелене Трикић

МАЛЕ 
НИКОЛИНЕ 

РУКЕ ЦРТАЈУ 
ЖЕЉУ ЗА 
МАЈКОМ

ХИТНО 
ПОТРЕБАН
АЛТЕРНАТИВНИ 
СМЈЕШТАЈ

ОД НЕДЈЕЉЕ ЗИМСКО 
РАЧУНАЊЕ ВРЕМЕНА

Пријевремени избори 
РЕКОРДАН БРОЈ КАНДИДАТА ЗА ГРАДОНАЧЕЛНИКА ПРИЈЕДОРА 

ОДБОРНИЦИ УСВОЈИЛИ 
НАЦРТ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА

УЉЕ, НАМАЗ, ЛИКЕР ОД 
ЉЕШЊАКА...

Тежак живот породице Томић у селу Балте

Радови на канализацији у насељу 
Јањића пумпа у завршној фази 

Са плантаже Зорана Јањетовића 
у Пискавици ПРОЈЕКАТ ВРИЈЕДАН 

100.000 КМ
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АКТУЕЛНО

Цeнтрaлнoj избoрнoj кoмисиjи 
Бoснe и Хeрцeгoвинe пристиглo je 
16 приjaвa, oд чeгa 11 пoлитичких 
стрaнaкa, тe пeт нeзaвисних кaн-
дидaтa за градоначелника Прије-
дора. 
Представници опозиционих пар-
тија ДНС, СДС и ПДП потписали су 
у Приједору коалициони споразум 
о заједничком наступу на пријев-

ременим изборима за градона-
челника града на Сани. Потписе на 
споразум ставили су предсједни-
ци приједорских одбора ове три 
странке: Горан Предојевић, Маја 
Драгојевић и Миодраг Деретић.
"Радује ме јединство и усаглаше-
ност опозиционих партија око нај-
битнијих питања која су од интере-
са за Град и грађане Приједора. То 

обећава побједу опозиције у При-
једору. До 12. децембра, заједно 
ћемо обилазити терен и показати 
грађанима да престаjу подјеле у 
нашем граду. Желимо да спајамо 
људе и да направимо Приједор по 
мјери наших грађана", поручио је 
Горан Предојевић, предсједник ГО 
ДНС-а Приједор.
Потписивању споразума у Приједо-
ру присуствовали су и лидер ДНС-а 
Ненад Нешић, члан Предсједништ-
ва ПДП-а Миланко Михајлица и 
представник СДС-а Зоран Латино-
вић.  Име заједничког кандидата 
за градоначелника требало би да 
буде саопштено у петак. 
Приједорски Градски одбор СНСД-
а најавио је да ће у петак у Прије-
дору одржати састанак коалиције о 
усаглашавању ставова о заједнич-
ком кандидату на пријевременим 
изборима за градоначелника.
Коалицију на власти у Приједору, 
на бази писаног споразума или 
на бази договора, чине СНСД, СП, 
ПДП, СПС, УС и већински бошњач-
ке странке које су на локалним из-
борима наступиле као Покрет за 
Приједор, а које су скупштинској 
већини представљају одборници 
ДФ-а и ПДА.
СНСД-ов Слoбoдaн Jaвoр, в.д. 
дирeктoрa приjeдoрскoг Дoмa 
здрaвљa и oдбoрник у Скупш-
тини града Приједора раније је 
изјавио "да грађани виде дa je у 
пoсљeдњих дeвeт мjeсeци, кaкo 
je СНСД нa чeлу Грaдa, достa 
прojeкaтa зaпoчeтo и урaђeнo". 
"Политику треба вратити на своје 
мјесто. Tрeбa дa сe бoримo прojeк-
тимa и oним кo je штa урaдиo, a нe 

дa пoлитику увoдимo у привaтнe 
живoтe и дa изнoсимo нeкe ствaри 
зa кoje ниje ни вриjeмe ни мjeстo 
дa сe o њимa причa", пoручиo je 
Jaвoр.
Приjeдoр ћe имaти рeкoрдaн брoj 
кaндидaтa зa грaдoнaчeлникa. Њих 
сeдaм. Дo сaда их je нajвишe билo 
2008. гoдинe, кaд je нa избoримa 
зa нaчeлникa oпштинe учeст-

вoвaлo шeст кaндидaтa. У трци зa 
грaдoнaчeлникa 2012. гoдинe била 
су три кандидата, исто као и прош-
ле године, а најмање  2016. године. 
Рeкoрдaн je и брoj нeзaвисних кaн-
дидaтa, имa их пeт, а то су: Слaђaнa 
Рaдaкoвић, Mлaдeн Униjaт, Дa-
ниjeл Симaтoвић, Сaшa Ступaр и 
Вjeкoслaв Крнeтa. 

З. Јелић, Д. Совиљ

НИКАД ВИШЕ КАНДИДАТА ЗА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Скупштинске актуелности

Пријевремени избори

Највеће повећање, у износу од 20.000.000 
КМ односи се на кредит, на чије одобрење 
се још чека, а ту су и приходи по основу 
повећања прихода ПДВ-а.
"Када је у питању расходовна страна, нај-
веће промјене дешавале су се по основу 
исплата за судске пресуде, тај износ већи 
је од милион марака. Јавна расправа по-
чела је јуче и трајаће до 6. новембра, а 
сви заинтересовани своје приједлоге могу 
слати онлајн или их доставити на Инфо-

пулт Градске управе",  рекла је Маја Кунић, 
вршилац дужности начелника Одјељења 
за финансије.
Поред судских пресуда, огроман терет за 
градску касу су и предузећа чији је осни-
вач Град, а која су, према ријечима Жарка 

Ковачевића, замјеника градоначелника,  у 
финансијској дубиози.
"Прије неколико дана стигао је захтјев у 
Градску управу да се "Аутотранспорту"  
да позајмица од 100.000 КМ, да би пред-
узеће могло да функционише. Ми ћемо у 
наредних 10 до 15 дана тражити од свих 
директора јавних градских предузећа да 
доставе економски салдо својих преду-
зећа. Та анализа ће показати да дубиоза 
градских предузећа износи више десети-

на милиона КМ",  додаје Ковачевић.
Опозиција је имала бројне примједбе на 
ребаланс, а једна од њих односила  се на 
повећање средстава за плате запослених 
и нова запошљавања.
"Оно што је нама, као бившој власти при-

говорено је да имамо превише запослених 
на уговоре о дјелу и запослених у Градској 
управи, сада видимо да су повећана сред-
ства за милион и 200 КМ за плаћање рад-
ника и уговоре о дјелу",  рекао је Младен 
Радишић, одборник ДНС-а.
Било је нових запошљавања, али разлог 
је тај што су у ранијем периоду запослени 
појединци који не испуњавају услове за то 
радно мјесто, тврди први човјек града.
"Како се то десило и шта се заправо деси-
ло, ја не знам. То ће утврдити ревизија. Ми 
то морамо све полако доводити у закон-
ске оквире. Не може неко бити на неком 
радном мјесту, ако не испуњава услове за 
то радно мјесто", каже  замјеник градона-
челника.
Одборници локалног паламента су за вр-
шиоца дужности директора Градске апо-
теке именовали Жељка Шормаза, који је 
на овом мјесту замијенио Владимира Ста-
кића. 

РЕБАЛАНС БУЏЕТА ВЕЋИ ЗА ОКО 23 МИЛИОНА КМ ОД ПЛАНИРАНОГ

ПДП БИ И ДА МИЈЕЊА И ДА ОСТАНЕ У ВЛАСТИ 
Партија демократског прогреса у Приједору дио је владајуће 
скупштинске већине, на челу са СНСД-ом. На питање новинара 
да ли након потписивања споразума о коалиционом дјеловању 
с ДНС-ом и СДС-ом, ПДП излази из скупштинске већине у При-
једору, члан Предсједништва ПДП-а Миланко Михајлица избје-
гавао је конкретне одговоре. 
Новинар: "Ваши људи из ПДП-а овдје су дио коалиције и на 
функцијама су у јавним предузећима".
Михајлица: "Ми смо овим споразумом подржали заједнички 
наступ три странке и њиховог заједничког кандидата". 
Новинар: "Нисте одговорили на питање. Ваши људи су овдје у 
коалицији са градским властима".
Михајлица: "Ја сам вам одговорио на питање. Да ли сте ви за-
довољни одговором, то је друго питање". 
Новинар: "Да ли излазите из скупштинске већине?"
Михајлица: "Не знам какав одговор желите".
Новинар: "Да ли излазите или не излазите, да будете јасни и 
недвосмислени".
Михајлица: "Нема потребе, ја сам искусан политичар. Све три 
странке дјеловаће заједно". 
Иако је било најављено, потписивању споразума о заједничком 
дјеловању опозиције на пријевременим изборима за градона-
челика Приједора нису присуствовали представници СПС-а. 
Представници других партија нису жељели то коментарисати, 
већ су новинаре упутили да одговор потраже од челника ове 
странке. 

Б. Дакић

НА БИРАЧКОМ СПИСКУ 85.924 ГЛАСАЧА

Припрeмe зa избoрe иду свojим тoкoм, кaжу у Грaдскoj избoр-
нoj кoмисиjи, дoдajући дa je jeдинa рaзликa у oднoсу нa рeдoв-
нe избoрe тo штo су рoкoви крaћи. "Прeмa трeнутним пoдa-
цимa, у бирaчкoм списку имaмo 85.924 глaсaчa. Aли, кoнaчнo 
стaњe знaћeмo нaкoн 22. нoвeмбрa, нaкoн штo oбaвимo кoнaч-
ни прeсjeк стaњa. Имaћeмo 130 рeдoвних бирaчких мjeстa, три 
мoбилнa тимa, jeдaн Кoвид-тим и глaсaњe нa нeпoтврђeним 
листићимa. To знaчи дa ћe бити имeнoвaнo oкo 1.265 члaнoвa 
бирaчких oдбoрa", рeкaо нaм jе прeдсjeдник ГИК-a Приjeдoр, 
Жeљкo Шкoндрић.

ОБИЉЕЖАВАЊЕ ВИЈЕКА 
ПОСТОЈАЊА ГИМНАЗИЈЕ У 

ДЕЦЕМБРУ

Јубилеј 100 година приједорс-
ке Гимназије биће обиљежен 
почетком децембра, рекла 
је вршилац дужности начел-
ника Одјељења за друштве-
не дјелатности Приједора, 
Моња Касаловић."Требало је 
тај јубилеј да буде обиљежен 
прошле године, али су актив-
ности одгођене због панде-
мије", рекла је Касаловићева, 
одговарајући на одборничко 
питање о овој теми на Скупш-
тини града. 

Опозиција потписала коалициони споразум

Зелено свјетло за Нацрт 
ребаланса

ОДБОРНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДА ПРИЈЕДОРА УСВОЈИЛИ СУ 
НАЦРТ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ЗА ОВУ ГОДИНУ У ИЗНОСУ ОД 
64.520.611 КМ, ШТО ЈЕ ПОВЕЋАЊЕ ЗА 23.195.931 КМ ИЛИ 56.13 
ОДСТО У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНИ БУЏЕТ.
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Волим суботом до пијаце, до прва 
три реда тезги. Тамо је најјеф-
тиније, све по марку, ош блитву 
свежањ марка, мрква везица опет 
марка, три главице салате марка... 
Купим и цвијеће, оно је најску-
пље, два пута скупље од мркве, 
а не једе се. Јеби га, логика ми 
понекад није јача страна, али та 
пијаца ме увијек подсјети на нај-
бољу могућу кафану. Ону с кари-
раним столњацима, трошиш, а не 
гледаш... 
Свашта чујеш, сит се напричаш, 
као важан си, несвјестан да те 
онај иза тезге, док тако паме-
тујеш, љубазно мјерка, а у себи 
понавља "која си ти будала"... И 
на крају увијек иста прича, завале 
те, а да не трепнеш. Прошли пут 
сам кући донијела килу лажног, 
умјесто правог меда. Повјерова-
ла да купујем прави. Па ти буди 
паметан и ложи се на повјерење. 
Ал не вриједи, у суботу ћу, наивна 
каква јесам, опет тамо. 
Иду нам ванредни избори за гра-
доначелника. За сад, а пишем 
ово пред само затварање нови-
не, у игри је пет независних и два 
очекивана кандидата, позиције и 
опозиције. Е сад ме питате какве 
везе с овим пријевременим избо-
рима има мрква, блитва, цвијеће 
и шта се ја који матрак мијешам 
у ову врсту приче. Искрено никак-
ве, осим да добро отворите очи 
тог 12. децембра и да 13. а петак 
није, кући умјесто меда не доне-
сете лажњак. 
По оној реклами, "није свеједно", 
ма ко шта причао, јер има нас 
много који би овдје радо оста-
ли. Па суботом на пијацу, бар 
по цвијеће, јер ту мислим бар, 
муљања и репова, нема. У суботу 
сам била у манастиру Милоше-
вац. Изблиза видјела патријарха, 
запалила свијеће, појела пљеска-
вицу у народном шатору, залила 
је леденим чајем и покисла до 
гаћа. Сад имам проблема с ки-
чмом. 

Стара бољка, ал овај пут не по-
пушта. Боли, брате. У винкл 
устајеш, у винклу радиш, у винклу 
спремаш ручак... Све сама. Нави-
кла тако, мада је достојанствено 
рећи да те боли кичма, а не тамо 
неки.... И не одустајем, проћи ће, 
тјешим се. Ко све до сада, од па-
метовања, до нечијег подметања, 
па до оне тегле лажњака, сталног 
подсјетника на личну глупост. 

М. Згоњанин     

СТАВ

ВОЛИМ 
СУБОТОМ ДО 

ПИЈАЦЕ...

Међу њима и је Нико-
ла Мијатовић, који је 14 
година муку мучио са 
канализацијом. Сад ће, 
каже, све бити пуно лак-
ше и чистије, нарочито 
због бунара из којих црпе 
воду. "Сналазимо се од 
2007. године како знамо 
и умијемо. Али напокон 
је дошла и канализација, 
да све буде уредније", ре-
као је Мијатовић. 
Пројекат доградње врије-

дан је 100.000 марака, од 
чега је 70.000 КМ обез-
биједио Секретаријат за 
избјегла и расељена лица 
РС, а 30.000 Град Прије-
дор. 
"Овим се омогућава да 

мјештани могу нормално 
да живе.  До сад су се сна-
лазили и служили септич-
ким јамама, што је било 
еколошки неприхватљи-
во рјешење. С обзиром да 
се ради о људима који су 

се овдје населили након 
ратних дешавања, Град 
Приједор је наставио са 
овим пројектом и завр-
шиће га до краја године", 
рекао је Драгослав Кабић, 
в.д. начелника Одјељења 
за саобраћај, комуналне 
послове и заштиту живот-
не средине и имовинско-
стамбене послове.

РАДОВИ НА КАНАЛИЗАЦИЈИ У ЗАВРШНОЈ ФАЗИ

Остао је још дио насеља у којем треба да се 
доврши канализација, а из Градске управе 
кажу да за тај посао треба обезбиједити 
око 150.000 КМ.

Насеље Јањића пумпа - пројекат вриједан 100.000 КМ

РАДОВИ НА ПРОШИРЕЊУ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ ЈАЊИЋА ПУМПА ОВИХ ДАНА ПРИВО-
ДЕ СЕ КРАЈУ. ОНИ КОЈИ ЖИВЕ ГОДИНАМА У ОВОМ НАСЕЉУ И ЧЕКАЈУ НА РЈЕШЕЊЕ ОВОГ ПРОБЛЕМА 
ИМАЈУ ДА КАЖУ САМО ЈЕДНО: НАПОКОН!

ПОЗИВ ГРАЂАНИМА ДА ПОДНЕСУ ПРИЈЕДЛОГЕ 
ЗА ПРОСТОРНИ ПЛАН ГРАДА

Град Приједор покренуо 
је активности за израду 
Просторног плана гра-
да за период од 2020. до 
2040. године. Поступком 
јавне набавке за израду 
овог документа одабра-
ни су "Урбис Центар" из 
Бањалуке и "Ипса Инсти-
тут" из Сарајева. 
Из Одјељења за простор-
но уређење саопштили 

су да ће се до краја ове 
године утврдити Нацрт 
просторног плана, док 
ће остале активности на 
његовој изради бити ре-
ализоване у наредној 
години. С тим у вези, из 
надлежног одјељења су 
позвали заинтересована 
лица, власнике некрет-
нина, кориснике просто-
ра и учеснике у његовој 

изградњи и уређењу, да 
узму учешћа у изради 
Плана достављањем пис-
мених приједлога који се 
тичу израде планских рје-
шења.
"Позивамо  грађане, фи-
зичка и правна лица, да 
се јаве у наше одјељење. 
У медијима је објављен 
позив, гдје је наведено да 
до 8. новембра могу под-

нијети све своје приједло-
ге. Циљ је да на тај начин 
добијемо што квалитет-
нији плански документ", 
рекао је Данијел Зрнић 
в.д. начелника Одјељења 
за просторно уређење.

З. Јелић

З. Јелић

Данијел Зрнић: Циљ је да 
добијемо квалитетнији 
плански документ
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Упркос  лошем  времену, патријар-
ха Порфирија дочекао је велики 
број вјерника који су поручили да 
је ово за њих био један од најсвеча-
нијих дана у години. Прва званич-
на посјета патријарха је посебан 
благослов за Приједор и манастир 
Милошевац, а прва молитва у хра-
му благословени је увод у нови 
почетак давно започете духовне 
мисије ове светиње. Вјерује да ће 
ово бити један од најљепших ма-
настира на нашим просторима. 
"Дао је Бог да вера православна 
у нашем народу никада није утих-
нула, никада се није ни смањила. 
Само се повукла и сачекала своје 
време. Данас је, браћо и сестре, то 
време. Наше је да радимо свој по-
сао. Наше је, да ми водимо рачуна 
шта ми другима чинимо. Наше је, 
да Господа не растужимо својим 
чињењем у односу на  друге",  
истакао је патријарх српски Пор-
фирије.
У својој бесједи поручио је и да 
светиње треба да буду мјесто свеу-
купног, црквеног, вјерског и народ-
ног обнављања.
"Радост је велика служити Богу 
и  молити се са онима који имају 
чисту душу, истинску и праву веру, 
а то јесте вера ваша. Зато је за све 
нас, који долазимо у Републику Ср-
пску велики благо- с л о в , 

утеха, снага коју добијамо да мо-
жемо да носимо своју одговор-
ност, каква год она била, када се 
сусретнемо са вама са вашом жи-
вом, чистом и једноставном апо-
столском вером. Обновили смо и 
обновили сте ове светиње, слава 
Богу, показујући своју веру, али те 
светиње треба да буду место на-
шег свеукупног, црквеног, вер-
ског и народног обнављања", 
рекао је патријарх Порфирије. 
Патријарх српски Порфи-
рије поручио је вјер-
ницима да треба да 
чувају православну 
вјеру и живе по њеним 
начелима. "Ко зида бо-
гомоље и светиње тај 
не може желети дру-
гоме зло. Онај ко зида 
светиње даје про-
стор благодети   
Божијој, јер 
градећи и оба-
нављајући пока-
зујемо читавом 
свету љубав према 
вери православ-
ној", истакао је па-
тријарх Порфирије.  
Свечаности, која је 
уприличена пово-
дом завршетка 
г р а ђ е в и н с к и х 

радова на мана-

стиру и покривања манастирског 
конака, присуствовали су српски 
члан Предсједништва БиХ Мило-
рад Додик, директор Секретарија-
та за вјере Драган Давидовић, 
представници града Приједора и 
Бањалуке. Прва литургија у мана-
стиру Милошевац је према Доди-

ковим ријечима веома важан до-
гађај за српски народ и цркву.
"Манастир је мјесто живота, стал-
не фреквенције. То је осјетио 
и сам патријарх, који није 

оклијевао да дође 
овдје, да служи прву 

молитву  која је 

окупила много људи, која је пока-
зала саборност и окупљање, која је 
показала идентитет цркве и наро-
да, који је вапио за оваквим садр-
жајем", изјавио је Додик.

КО ЗИДА СВЕТИЊЕ  И БОГОМОЉЕ, 
НЕ МОЖЕ ЖЕЉЕТИ ДРУГОМЕ ЗЛО 

Т. Мандић

У Чиркин Пољу у плодној 
и питомој равници, зва-
ној Калуђерско поље, не-
када се налазио древни 
манастир Милошевац, 
који је, током аустријско-
турског рата, послије 
1690. године, у потпуно-
сти разрушен. Након 328 
година од његовог ру-
шења, обнова манастира 
започета је 2018. године, 
а епископ бањалучки 
Јефрем је новембра исте 
године освештао темеље 
храма.

Патријарх српски Порфирије служио прву Свету архијерејску литургију у манастиру Милошевац

Патријарх српски 
Порфирије са епи-
скопом бањалуч-
ким Јефремом, уз 
саслужење више 
свештеномонаха, 
свештеника и ђа-
кона Српске право-
славне цркве слу-
жио је у манастиру 
Милошевац прву 
Свету архијерејску 
литургију. "Ништа 
нас не може поко-
лебати у ширењу 
љубави, мира и вје-
ре", поручио је па-
тријарх српски Пор-
фирије.

ПАТРИЈАРХ ПОКЛОНИО 
ИКОНУ ПРЕСВЕТЕ 

БОГОРОДИЦЕ

Његово преосвештенство 
владика бањалучки Јефрем 
захвалио је Његовој свето-
сти патријарху српском Пор-
фирију на посјети манастиру 
Милошевац који, како је ре-
као, васкрсава на чудесан на-
чин. Порфирије је епископу 
бањалучком Јефрему у знак 
сјећања на његов први дола-
зак у манастир Милошевац 
поклонио икону Пресвете Бо-
городице.

Додик: Манастир је мјесто живота 

На првој Светој архијерејској 
литургији велики број вјерника 
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Полагањем вијенаца на спомен-костурни-
цу и историјским часом, на Партизанском 
гробљу - Пухорине у Великом Паланчишту, 
обиљежено је 79 година од покоља 402 ср-
пских цивила овог поткозарског села као и 
још неколико десетина из сусједних села.
У Паланчишту је у октобарским данима 
1942. године угашено 26 огњишта. У 23 куће 
преживио је само један члан породице. На 
овом локалитету, познатом и као Вујичића 
Главица, налази  се и Партизанско гробље у 
којем је сахрањено 150 партизана погинулих 
током Другог свјетског рата.
Предсједник СУБНОР-а Приједор, Вељко Ро-

дић подсјећајући на овај стравични покољ 
који је самоиницијативно извео усташки 
натпоручник Батинић са групом истомишље-
ника усташа из Херцеговине, Хрватске, али 
и подручја Приједора рекао је да су цивили 
два дана довођени на неколико локација, 
након чега је услиједила њихова ликвида-
ција ножевима, сјекирама, маљевима, без 
испаљеног метка. Ријетки су били они који 
су преживјели и могли свједочити о овом 
покољу Срба.
"Ми знамо да су војно способни људи  били у 
редовима партизана, били су борци и бори-
ли се за слободу, независност и били су нег-

дје и нису се борили овдје на овом терену. 
Усташе су искористиле тај тренутак, некакав 
вакум између битака и без ичијег наређења, 
под командом надпоручника једног усташ-
ког Батинића, изашли овдје у Паланчиште, 
опколили село и кога су затекли код куће, 
дотјерали га овдје ипочели вршити покољ", 
рекао је Родић.

ОДРЖАН ИСТОРИЈСКИ ЧАС 

У Великом Паланчишту, на гробљу жртвама 
фашистичког терора – Пухорине, одржан 
је традиционални историјски час, у знак 
сјећања на недужне цивиле, које су усташе 
убиле у октобру 1942. године. Са мјеста стра-
дања невиног спрског становништва, пору-
чено је да се морамо сјећати историје нашег 
народа, да би се у садашњости и будућности 
могли  одбранити од насртаја свих неприја-
теља.
"Искрено, сваки пут кад се нађем на оваквим 
мјестима, запитам се једну просту ствар. Ко-

лико је неко требао да буде 
умно болестан, да уопште 
нешто такво смисли и ура-
ди? А сад друга ствар коју се 
питам је, да ли је наша врли-
на или мана то што смо ми 
тако лако преко свега тога 
прешли? То су неке ствари 
које нас и данас прате као 
нека авет.  Ја мислим да је 
вријеме да се ми суочимо 
с том прошлошћу и да се на 
прави начин, само истином,  
боримо против свега тога 
и да се окренемо будућно-
сти", рекао је Жарко Коваче-
вић, замјеник градоначел-
ника Приједора.

У ЈЕДНОМ ДАНУ УГАШЕНО 26 ОГЊИШТА
Обиљежено 79 година од покоља Срба у Великом Паланчишту

Т. Мандић

На Срђевдан 1942. 
године усташе су 
у Паланчишту без 
употријебљеног 
ватреног оружја, 
ножевима, сјеки-
рама, маљевима 
и вјешањем уби-
ле 402 становни-
ка, међу којима је 
било 259 дјеце уз-
раста до 14 година. 
Међу преживје-
лим мјештанима 
је Мићо Бановић. 

У оквиру пројекта "Дигитали-
зација општинског управљања 
земљиштем", представници-
ма Града Приједора уручена је 
лиценца и донирана опрема 
која ће омогућити коришћење 
јединствене пољопривредне 
платформе "Агролајф". 
Циљ је унапређење управљања 
пољопривредним земљиштем, 
које се додјељује путем заку-
па, а којим управља локална 
самоуправа, односно ресорно 
министарство. У понедјељак је 
почела обука у коришћењу "Аг-
ролајф" платформе, за коју је 
одабрано пет млађих пољопри-
вредних произвођача с подручја 
Приједора. Они ће да уносе по-
датке о начину обраде, гнојид-
бе, времену сјетве, скидању 
усјева, односно о свим послови-
ма које обављају на земљишту. 

"Увођење иновативних техно-
логија у пољопривреди изази-
ва одређен отпор, с обзиром 
да је становништво које живи 
на селу и бави се пољопривре-
дом старије животне доби. То је 
представљало проблем и од по-
четка успоравало овај пројекат. 
Одабрали смо млађе људе, који 
су информатички писменији и 
моћи ће да спроводе овај проје-
кат", истиче Данијел Егић, в.д. 
начелника Одјељења за пољо-
привреду и рурални развој.  
"Тај софтвер омогућава локал-
ној самоуправи да, у дигитал-
ном формату, квалитетније и 
адекватније управља пољопри-
вредним земљиштем које даје 
закупцима на кориштење и кон-
цесионарима", рекла је Драгана 
Кокот, генерални секретар При-
вредне коморе РС. 

Она је додала да софтвер "Аг-
ролајф" сигнализира и пољо-
привредницима и локалној 
самоуправи шта се све дешава 
на том земљишту, помаже при 
израчунавању трошкова, пред-
узимању заштитних мјера и на-
претку биљке. 
Осим Приједора, у овом пилот-
пројекту учествују Србац, Брод 
и Требиње, а свима је заједнич-
ко да су носиоци Сертификата 
за повољно пословно окру-
жење. Привредна комора РС и 
Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде РС 
једни су од партнера у пројек-
ту "Дигитализација општинског 
управљања земљиштем", који 
реализује компанија "Телегруп", 
уз подршку њемачке развојне 
агенције "ГИЗ". 

"АГРОЛАЈФ" ЛИЦЕНЦА И ОПРЕМА 
ГРАДУ ПРИЈЕДОРУ

Д. Совиљ

Воћарска производња у поткозар-
ском крају је на кољенима. Већ 
неколико година природа није на-
клоњена воћњацима које пусто-
ше касни прољетни мразеви. Ове 
године, шљиве није било никако, 
јабуке око 30, а крушке 15 одсто. 
Воћари се надају да ће осигурањем 
надокнадити највећу штету. 
Осим ресорног министарства које 
субвенционише 50 одсто премије, 
од наредне године би и Град При-
једор требало да учествује у осигу-

рању са 30 одсто.
"Премије за воће биле су доста 
велике и недостижне за  воћаре. 
Имамо обећање из Градске управе 
да ће изаћи у сусрет воћарима и 
субвенционисати осигурање са око 
30 одсто. Надамо се да ће, у наред-
ном периоду, све и један озбиљ-
нији воћар да осигура свој воћњак, 
како би имали стабилнију произ-
водњу", рекао је Младен Марјано-
вић, предсједник Удружења воћара 

града Приједора.
У Одјељењу за пољопривреду и 
рурални развој потврдили су да 

ће се Град, од наредне године, 
укључити у осигурање воћарске 
производње."Помоћи ћемо наше 
произвођаче тако да ће, укљу-
чујући и субвенције ресорног ми-
нистарства, моћи да осигурају свој 
засад за неких 80 процената од 
укупне вриједности премије", исти-
че Данијел Егић, в.д. начелника 
Одјељења за пољопривреду и ру-
рални развој.

ГРАД ЋЕ СУБВЕНЦИОНИСАТИ 
ОСИГУРАЊЕ ВОЋАРСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ

Рјешење на помолу

Д. Совиљ 

Ове године Град Прије-
дор исплатио је воћа-
рима 70.000 КМ подсти-
цаја због штета које су 
настале касним прољет-
ним мразевима. Тиме 
је обухваћено 46 произ-
вођача воћа.
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Тужилаштво подигло оптужницу због пропалих вакцина

З. Јелић 

У радној посјети Приједо-
ру боравили су послани-
ци у Народној скупштини 
Србије, које је примио за-
мјеник градоначелника, 
Жарко Ковачевић. Јачање 
веза између Србије и Ср-
пске, нарочито између 
градова и општина је оно 
на чему треба да се ради, 
поручили су српски по-
сланици.
"Оно што могу да обећам 
свим грађанима Прије-
дора и РС је да могу увек 
да рачунају на Србију и 
на помоћ наше државе. 
Јер после много година, а 
захваљујући председнику 
Александру Вучићу, има-

мо јаку и стабилну Србију 
која је у могућности да 
помогне свим Србима, ма 
где они живели", поручио 
је Јанко Лангура, посла-
ник у НС Србије.
Истакли су да је ова по-
сјета почетак једне интен-
зивније сарадње."Надам 
се да ћемо у наредном 
периоду имати још овак-
вих сусрета, да ћемо по-
сећивати РС и да ћемо 
имати прилике да угости-
мо у Београду наше до-
маћине", рекла је Ивана 
Поповић, посланик у НС 
Србије.
Из Градске управе за-
хвалили су на посјети, уз 

поруку да је Србија пока-
зала да је спремна да по-
маже Републици Српској. 
"Желио бих да наши го-
сти пренесу нашу захвал-
ност Србији и предсјед-
нику Александру Вучићу 
на помоћи коју су посла-
ли Републици Српској. 
Да није било те помоћи, 
након прошлогодишњег 
замљотреса, Козарска 
Дубица и Костајница не 
би у том периоду могле 
функционисати", рекао је 
замјеник градоначелни-
ка, Жарко Ковачевић.

Посланици Народне скупштине Србије посјетили Приједор

На основу препорука Ин-
ститута за јавно здравство 
Републике Српске у При-
једору је ове седмице по-
чела вакцинација трећом, 

бустер, дозом против ви-
руса корона. 
Већина Приједорчана 
који су примили двије 
дозе вакцине, истакли су 

да ће примити и трећу, 
како би заштитили своје, 
али и здравље људи с 
којим се свакодневно су-
срећу. 
Како су раније саопштили 
у Институту, за примање 
треће дозе, потребно је 
да прође шест мјесеци 
од ревакцинације, а први 
на листи су особе старије 
од 65 година, те хронич-
ни болесници. У прије-
дорском Дому здравља 
истичу да имају довољно 
вакцина за бустер дозу, 
изузев "Фајзерове". 
У Приједору је до сада 

другом дозом вакцине 
против вируса корона 
вакцинисано око 16.000 
грађана.

У ПРИЈЕДОРУ ПОЧЕЛА 
ВАКЦИНАЦИЈА БУСТЕР ДОЗОМ

П. Шпадић

ОБУСТАВЉЕНА ИСТРАГА ПРОТИВ 
ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА

Оштра Лука - Милин поклон од срца

JАЧАТИ ВЕЗЕ ИЗМЕЂУ 
ОПШТИНА И ГРАДОВА

Окружно јавно тужилаштво у Приједору подигло је оптужницу против М.О. из 
овог града након спроведене истраге у вези са пропадањем 1.342 дозе вакци-
на против Ковида-19 у приједорском Дому здравља.

М.О. се терети за кривична дјела не-
савјестан рад у служби и непоступање 
по здравственим прописима за вријеме 
епидемије, а оптужница је достављена 
Основном суду у Приједору на потврђи-
вање, речено је Срни у овом Тужилашт-
ву.
За оба кривична дјела запријећена је 
новчана или казна затвора до двије го-
дине. Против другог лица из Приједора 
обухваћеног истрагом чији су иниција-
ли С.Ј. тужилац је донио наредбу о об-
устављању истраге, јер није било до-
вољно доказа да је починило кривично 
дјело.
Окружно јавно тужилаштво Приједор је 
у априлу, на основу медијских натписа, 
формирало овај предмет којим су били 

обухваћени вршилац дужности дирек-
тора Дома здравља, Слободан Јавор и 
начелник ХЕС-а, епидемиолог Милица 
Отковић.
"Евидентирано је све оно што сам ја 
цијело вријеме говорио. Наша устано-
ва и ја као директор обезбиједили смо 
све оно што је неопходно да не дође до 
прекида хладног ланца. Оно што желим 
нагласити јесте да тих дана није било 
лако пролазити кроз све то, знајући у 
потпуности да сам поступио онако како 
налажу и струка и закон и правилници", 
истакао је Јавор и додао "да је дефини-
тивно са обустављањем истаге ставље-
на тачка на то".  

ДВА САНИТЕТСКА ВОЗИЛА 
ДОМУ ЗДРАВЉА

Дом здравља Оштра Лука богатији је за два санитетска возила која је донирао познати 
локални добротвор Миле Рајлић. О његовим дјелима чули смо од других, јер о томе 
шта је све досад учинио за становнике Оштре Луке, Рајлић не жели да говори. Скром-
но истиче да све што човјек поклони у животу, то је од срца.

Најновија донација, два санитетска воз-
ила, свакако ће значити особљу и па-
цијентима Дома здравља у Оштрој Луци. 
"Сувишно је говорити колико ће нашој 
здравственој установи значити ова два 
санитетска возила. Побољшаћемо наш 

рад и квалитет живота становника наше 
општине. Овај хумани гест је показатељ 
да постоје људи доброг срца који своје 
богатство и срећу несебично дијеле са  
другима", рекла је Милена Трнинић, ди-
ректор Дома здравља Оштра Лука. 
Начелник општине Драган Мастикоса 
подсјетио је да је овај велики хуманиста 
у родним Батковцима саградио цркву, 
игралиште, обновио школу те више пута 
обезбиједио новчану помоћ за социјал-
но угрожене породице. 
Родом из Батковаца, Рајлић деценијама 
ради у Њемачкој и не заборавља родни 
крај.  
"Волим своје Батковце, Оштру Луку, во-
лим свој народ и државу. Ако овом до-
нацијом спасимо барем један живот, 
мени ће то бити највећа захвалност. Мо-
рамо почети другачије размишљати, да 
и ми нешто поклонимо овој држави, а 
не само да тражимо од ње. Постоји фан-
тастична изрека у Њемачкој: nehmen 
und geben - и узети и дати. Све је у рав-
нотежи", истиче Рајлић. 

СРНА, КВ

Вриједна донација

Миле Рајлић годинама помаже 
родни крај

Д. Совиљ
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Кога ћете Ви, односно партија из 
које долазите, подржати на пред-
стојећим изборима? - Још није зва-
нично објављено име кандидата. 
Међутим, коалиција и скупштинска 
већина ће вјероватно имати једног 
заједничког кандидата, а надам 
се да ће бити најбољи, да ће бити 
неко ко је достојан те функције, ко 
ће наставити да ради све ове до-
бре ствари које смо започели. 

Недавно се преузели дужности 
градоначелника Приједора, гово-
рили сте о финансијским пробле-
мима које сте затекли првог дана 
након преузимања дужности. 
Један од највећих је дуг Центра 
за социјални рад. Како ријешити 
овај проблем, јесте ли разговара-
ли са руководством и шта се ту за-
право десило? 
- На несрећу Градске управе и мене 
лично, затекли смо сем тог још 
много проблема, али то је један од 
горућих. Од 2007. до 2012. године 
Центар за социјални рад је имао 
пријављене кориснике за које нису 
уплаћивали доприносе, тих пет 
година је тако трајало, а у међув-
ремену су долазиле неке инфор-
мације у Градску управу од стране 
запослених у центру и Пореске 
управе да се тај дуг створио, да се 
тај дуг гомила. Међутим, није било 
неке реакције, а изгледа ни жеље 
да се тај проблем ријеши. Као да 
је неко свјесно све ове године тај 
проблем гурао под тепих с неким 
убјеђењем да ће то некад неко 
други да плати. И шта се сад деси-
ло, ми смо трећи пут имали Поре-
ску управу у Центру за социјални 
рад, који су утврдили да смо ми, 
Град, односно центар дужни Поре-
ској управи 1.536.000 КМ. Тај про-
блем није престао тиме што су они 
нама рекли колики је дуг, дневна 
камата на тај дуг је око 450 КМ, 
Пореска управа је могла, а на сву 
срећу није, блокирати рачун Града 
и скинути сва средства са рачуна 
Града и наплатити та дуговања. Ми 
смо сада у ситуацији да морамо 
преговарати са Пореском управом 
како да ријешимо тај дуг. Међу-
тим, ја бих се вратио мало уназад, 
да анализирамо генезу настанка 
тог дуга, није ни нормално, ни мо-
рално, ни фер да сада све то плате 
сви грађани Приједора, тај дуг није 
настао случајно. Морали би да се 
позабавимо тим како је дуг настао, 
да ли постоји нечија кривица, ма-
кар несавјесан рад у служби, ако 
не и кривично дјело, а по мени 
постоји, ја сам због тога, зато што 
имам нека сазнања и имам осјећај 
и потребу да сва своја сазнања по-
дијелим и са јавношћу, поднио сам 
кривичну пријаву против бивших 
градоначелника Приједора и про-
тив бивших директора Центра за 
социјални рад, јер су они, сасвим 
сам сигуран, знали за тај проблем, 
а нису имали изгледа ни жеље ни 
воље да тај проблем ријеше. И 
сада је то дошло на наплату сви-
ма нама. Ja се надам да ће Тужи-
лаштво након што је добило сву 
документацију барем анализирати 
те документе које су добили, са-
слушати те људе које сам ја навео у 
кривичној пријави, да видимо заи-
ста шта се ту тачно десило.

Шта је са осталим дуговањима? 
- Први дан по преузимању дужно-
сти ја сам обавијештен од стране 
начелника Одјељења за финансије 
да је од Управе за индиректно по-
резивање стигло обавјештење да 
смо по основу дуга за ПДВ за на-
плату паркинга дужни 436.000 КМ. 
Врло занимљив случај. Значи, не-
ких 15 година у Приједору паркинг 
се наплаћивао као комунална так-
са. Нигдје у РС то није комунална 
такса, осим у Приједору. Морали 
смо се вратити у 2006. годину да 
анализирамо ту одлуку Скупштине 
и да видимо ко је Скупштини ту од-
луку предложио, ко је сво вријеме 
знао да то није комунална такса, да 
не може да се не плати ПДВ на тај 
приход, па смо и ту дошли до врло 
занимљивих чињеница које ћемо 
у наредном периоду представити 
јавности. Управа за индиректно 
опорезивање је опорезивала само 
задњих пет година, ту смо имали 
неких 1.800.000 КМ прихода и овај 

дуг око 300.000 КМ плус камата је 
дуг само за тих пет година. Да су 
анализирали дуг за 15 година тај 
дуг би био можда неких 900.000 
КМ, срећа па нису, јер ни законом 
нису могли да анализирају више 
од пет година уназад. Шта се сад ту 
десило? Морам и то да вам објас-
ним, ми смо били обавијештени 
да то не може бити комунална так-
са па смо ту одлуку промијенили. 
Сада, ова градска администрација 
на челу са бившим градоначел-
ником ту одлуку је промијенила 
и довела своје пословање и у том 
смислу у легалне токове. Међутим, 
дуг је остао. Ми смо имали неко-
лико опција, да ли да дуг платимо 
одједном, нажалост нисмо имали 
довољно средстава да то урадимо, 
имали смо опцију да дуг разбије-
мо на 12 мјесечних рата што ћемо 
вјероватно да урадимо и имали 
смо опцију да заложимо као залог 
за отплату дуга некретнину која је 
у власништву Града која мора да 
има дупло већу вриједност од тог 
дуга. Одлучили смо да то не ради-
мо. Упутили смо захтјев Управи да 
нам омогући плаћање тог дуга 12 
мјесеци, тако да се надам да ћемо 
на тај начин изаћи из тога. 

Хоће ли неко одговарати за такво 
стање? 

- Видјећемо. То ће рећи Тужила-
штво, односно МУП у сарадњи са 
Тужилаштвом може да проведе 
истражне радње и да ли у неком 
случају иде са истрагом, на крају 
крајева можда и са оптужницом и 
судским процесом. Мислим да ће 
неки случајеви завршити на Суду, у 
то сам сасвим сигуран. 

Има ли Град Приједор новца да 
плати сва та дуговања, поменули 
сте блокаду рачуна, да ли се то 
може десити и да ли имају разло-
га за страх сви они који се финан-
сирају из градског буџета? 
- Теоретски, могло би да дође до 
блокаде рачуна, али они који се 
финансирају из градског буџета 
не требају имати разлога за страх, 
јер смо ми успјели да стабилизује-
мо буџет. То је један велики успјех 
нове градске администрације у 
претходних девет мјесеци, са на-
слијеђеним дефицитом, са суд-
ским пресудама којих има неко-

лико, а износе око 1.100.000 КМ са 
ова два дуговања Пореској управи 
и Управи за индиректно опорези-
вање ја не знам ни сам како смо ми 
успјели да избјегнемо финансијску 
блокаду. Али, успјели смо некако, 
стабилизовали смо буџет, оствари-
ли смо бројне уштеде, то се мора 
признати, ја не могу да не кажем 
да је бивши градоначелник радио, 
што се тога тиче, одличан посао, у 
сарадњи са својим начелницима. 
На крају крајева, можда има пома-
ло и мојих заслуга у свему томе. Ја 
се надам да ћемо стабилно приве-
сти крају финансијску годину. 

Каква је ситуација у другим пред-
узећима чији је оснивач Град При-
једор? 
- Није сјајна. Предузећа има много 
и сваки има своју проблематику, 
било би врло занимљиво да сва-
ки од директора који је преузео 
руководство у градским преду-
зећима више јавност извјештава 
о стању у том предузећу. Мислим 
да, нажалост, само једно или два 
послују, можемо рећи, рентабил-
но или позитивно. Углавном, Град 
покрива све трошкове тих преду-
зећа, имамо случајева гдје не могу 
да сервисирају своје трошкове и 
у финансијској су дубиози, да не 
причам о Топлани, да не причам о 

"Аутотранспорту"... То су неке ства-
ри о којима ће, надам се, више 
директори тих предузећа причати, 
ако не буду они, онда ће причати 
неко други. Топлана је проблем 
свих нас. По мени, ту би требало 
да се направи једна анализа шта је 
уствари ту урађено, да ли је могло 
боље и да ли је сам пројекат могао 
бити бољи, да видимо тренутно 
стање и како да идемо даље у ту 
причу, да ли да се нешто мијења 
или да свјесно идемо сваке године 
у већу дубиозу. Јер знамо шта То-
плана значи за Град, без Топлане 
нема функционисања Града. 

Каква је судбина пројеката који су 
започети, а нису завршени? 
- Тренутно смо ми у фази реализа-
ције неколико пројеката. Велики 
проблем Града је био недостатак 
великих озбиљних пројеката које 
ми морамо реализовати. Нажа-
лост, није било пројеката везаних 
за заштиту од поплава, инфра-
структуру, није завршен пројекат 
заобилазнице, нису ријешени 
имовинско-правни односи...Пуно 
је проблема који нас доводе у си-
туацију да ми и кад би имали сред-
ства не можемо неке пројекте ни 
започети. Процедура је врло јасна. 
Прије почетка било каквих радо-
ва морамо имати пројекте, рије-
шене имовинско-правне односе 
и средства. Шта се у претходном 
периоду дешавало? Започети су 
неки велики пројекти, а не да нису 
завршени, него су Граду оставили 
такав проблем, да ми сад не знамо 
шта да с тим пројектима радимо. 
Ту, прије свега мислим на пројекат 
канализације у Туковима и двора-
не на Уријама. То су два пројекта 
која су вишемилионска, нису завр-
шени, не знамо у каквом су стању 
и један и други. Не знамо како да 
се поставимо према свему томе. Ја 
се надам да у наредном периоду 
нећемо доводити Град и грађане 

у такву ситуацију, да започињемо 
нешто што не знамо како да завр-
шимо и за шта немамо средства. 

Kакви су планови за наредну го-
дину?
-Ми имамо план капиталних ин-
вестиција, то је јавна ствар, свима 
је доступно, то ће бити, надам се, 
реализовано средствима из кре-
дита који смо тражили од Владе 
РС. То је онај фамозни кредит од 
20.000.000 КМ, да појасним нешто 
јавности, око 16.000.000 КМ иде за 
репрограм старих дугова, ми мо-
рамо повећати рокове отплате, а 
смањити мјесечне рате и камате за 
отплату кредита, да се једноставно 
финансијски растеретимо. Неких 
4.000.000 КМ ће бити уложено у те 
капиталне инвестиције, које смо 
навели и на Скупштини усвојили. 
Када ће бити реализовано, да ли 
све наредне године, и то је тешко 
претпоставити јер динамика ра-
дова зависити од пуно фактора на 
које ми не можемо утицати.

У посјети Приједору, недавно су 
били посланици Народне скупш-
тине Србије. О чему сте разгова-
рали са њима и да ли би требало 
можда интезивирати сарадњу ло-
калних заједница у РС и Србији?
- Осим сарадње локалних заједни-
ца, ми имамо формалну сарадњу 
са Инђијом и Кикиндом, то су 
наши градови побратими у Србији. 
Искрено, ми смо причали о пројек-
тима које је Влада Србије финанси-
рала у Приједору и ја сам и јавно 
рекао да се захваљујем Србији и 
њеном предсједнику што су помо-
гли Приједору, али сам нагласио 
и колика је и каква помоћ била и 
општинама Костајница и Козарска 
Дубица. Помало смо и заборави-
ли онај земљотрес који је задесио 
Костајницу, без средстава Владе 
Србије Костајница не би преживје-
ла. Слична ствар је била у Козар-
ској Дубици која је из других раз-
лога била у финансијској дубиози, 
захваљујући средствима из Србије 
ини су финансијски стабилизовали 
своју општину. На Србију се ми мо-
рамо ослањати у сваком смислу, 
и у политичком, материјалном, 
економском, духовном... Ми без 
Србије, искрено, тешко, можемо 
да опстанемо. Причали смо и о си-
туацији у којој се налазе поготово 
западне општине и градови у овом 
дијелу РС. Ми смо изложени и пре-
ма Федерацији и према Хрватској, 
нажалост ових дана видите да су 
тензије помало нарасле, притиса-
ка разних врста има, ја се надам да 
ће се све те тензије ипак смирити и 
да ћемо наставити да размишља-
мо о економији и развоју, а не о 
неким евентуално, сукобима. 

Жарко Ковачевић, замјеник градоначелника Приједора

НИСАМ ЗА ПОВРАТАК ОНИХ КОЈИ СУ
 16 ГОДИНА ДОМИНИРАЛИ ГРАДОМ

Б. Дакић

"Политичка ситуација у Приједору је врло занимљива. Знате да ми идемо у изборе за градо-
начелника. Очекује нас и формално и неформално, педесетак дана изборне кампање. Биће 
врло занимљиво, опозиција и позиција су најавили свој долазак у Приједор. Ово ће бити избори 
прије избора. Ја се искрено надам да ће побједити најбољи кандидат, кандидат којег подржава 
народ, који ће наставити путем којим смо кренули. Надам се да се нећемо вратити на старо. 
Мислим на оне који су 16 година доминирали политичком сценом у Приједору и који су радили 
то што су радили и о којима ја немам позитивно мишљење ни у политичком смислу. Надам се 
да се неће вратити на власт", оцијенио је у интервјуу за "Козарски вјесник" Жарко Ковачевић, 
замјеник градоначелника Приједора. 

Са гостовања у емисији "Интервју" ТВ Приједор
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ПРИЧЕ...

Jeлeнa Tрикић рoдoм je из 
Дрвaрa. У Приjeдoру je упoз-
нaлa Гoрaнa Дунoвићa и 
зaпoчeли су зajeднички живoт 
пун жeљa, плaнoвa и нaдaњa. 
A живoт каo живoт, идe путeм, 
a чeстo идe и нeкoм свojoм 
стрaнпутицoм. Кaдa je имaлa 
27 гoдинa Jeлeни je oткривeн 
тумoр нa мoзгу. И зa њу и зa 
Гoрaнa биo je тo шoк и удaрaц 
кaквoг дo тaд нису дoживjeли. 
Узajaмнo су сe тjeшили и хрa-
брили и нaстaвили дa плaни-
рajу зajeдничку будућнoст. 
Услиjeдилa je првa oпeрaциja 
2007. године, a нaкoн двиje гo-
динe и другa oпeрaциja тумoрa. 
Свe je прoшлo кaкo сe сaмo 
пoжeљeти мoглo. Нa рaдoст 
Jeлeнe и Гoрaнa, њихoвe рoд-
бинe и свих oних кojимa су њих 
двoje нeштo знaчили, дoктoри 
су рeкли дa je лиjeчeњe успjeш-
нo зaвршeнo и дa Jeлeнa мoжe 
слoбoднo дa зaснивa пoрoди-
цу. 
Oстaлa je Jeлeнa у другoм 
стaњу и рaдoст je билa дo нeбa 
и нaзaд. И свe je билo дoбрo 

дo шeстoг мjeсeцa труднoћe. 
Зa сaмo нeкoликo дaнa свe сe 
прeoкрeнулo и врaтилo тeшку 
дрaму у живoт Jeлeнe и Гoрaнa. 
"Нeгдje oкo шeстoг мjeсeцa 
труднoћe дoшлo je дo jaких 
кoмпликaциja. У пoчeтку сe 
ниje уoпштe сумњaлo дa je рaк, 

нeгo су мислили дa je нeштo 
пoвoдoм труднoћe. Meђутим, 
симптoми су били тaкви дa 
су у нaкнaдним прeглeдимa 
устaнoвили дa сe врaтилa тa 

рaниja бoлeст, aли у мнoгo 
гoрeм случajу и мнoгo гoрoj 
мjeри нeгo штo je билo рaниje. 
Рaниje  бeнигнo, а касније бaш 
мaлигнo", присjeћa сe тих тeш-
ких дaнa Дунoвић. 

ВЕЛИКА ЈЕ БИЛА 
ЈЕЛЕНИНА СНАГА

Jeлeнa je билa стaвљeнa прeд 
избoр, дa тeрaпиjaмa пoкушa 
спaсити сeбe, a убиje диjeтe 
у сeби, или дa свe учини дa 
спaси тo свoje мaлeнo бићe. 
Дoктoримa je рeклa дa нeћe 
узимaти никaкву тeрaпиjу 
и циjeлoм свojoм снaгoм 
сe бoрилa дa сaчувa бeбу. 
Пoнaшaлa сe пoтпунo нoр-
мaлнo и прирoднo, иaкo je 
билa свjeснa штa ћe сe дeсити. 
"Кaдa je сaзнaлa дa сe бoлeст 
врaтилa у нajгoрeм oблику, 
њeнe рeaкциje су билe, бићe 
штa будe, бићe штa мoрa 
бити. Нe трeбaмo сe уoпштe 
зaбрињaвaти пунo, битнo je 
дa oнa рoди диjeтe, дa диjeтe 
будe живo, здрaвo. Кaтeгoрич-

ки je oдбилa тeрaпиje дa би 
сaчувaлa диjeтe. To je билa 
њeнa oдлукa и никo ништa ниje 
мoгao прoтив тoгa", oписуje 
Гoрaн Jeлeнину хрaбрoст. 
Гoрaн кaжe дa je тeшкo oписaти 
дрaму крoз кojу су њих двoje 
прoшли. Свoja oсjeћaњa у дa-
нимa кaдa je истoврeмeнo имao 
рaзлoгa и зa вeлику рaдoст и зa 
вeлику тугу ни дaнaс нe мoжe 
прaвим риjeчимa изрaзити.  
"Ta oсjeћaњa су билa из-

миjeшaнa. Ни дaнaс нe мoгу 
тaчнo дeфинисaти тo. Jeднo 
прeкo другoг, лoмилe су сe у 
мeни и рaдoст и тугa. Дoбиjaм 
диjeтe, имaм рaзлoгa зa вeлику 
рaдoст, a нe мoгу сe рaдoвaти 
збoг ситуaциje у кojoj je Jeлeнa. 
Дaнимa сaм je глeдao кoликo 
je билa прибрaнa и пунa oд-
лучнoсти дa сaчувa диjeтe и у 
тим трeнуцимa нeмa штa нe 
бих дao дa и oнa oстaнe живa. 
A oбoje смo знaли дa ћe нaс 
нaпустити и дa у тим бoлнич-
ким пoсjeтaмa живимo нaшe 
пoсљeдњe зajeдничкe дaнe", 
причa свojу живoтну дрaму 
Гoрaн Дунoвић. 

БИЛА ЈЕ НАЈСМИЈАНА ДОК ЈЕ 
СИНУ ШАПУТАЛА МАЈЧИНУ 

ЉУБАВ

Пoслиje пoрoђaja, Jeлeнa je 
живjeлa joш 40 дaнa. И дoктoри 
су сe чудили, jeр пo њихoвим 

риjeчимa, сa тoликим тумoрoм 
нa мoзгу, чoвjeк je у кoми. 
Aли, jaким мoтивoм и жeљoм, 
чoвjeк пoнeкaд, бaр нa крaткo, 
нaдjaчa и лoгику и мeдицину 
и сaм живoт. Jeлeнa je у сeби 
скупилa тoликo снaгe дa свoje 
мaлeнo чeдo свaки дaн при-
виje нa груди и дa му гoвoри 
нajњeжниje риjeчи. 
Знaлa je дa ћe умриjeти, a 
билa je нaсмиjaнa дoк je син-
чићу шaпутaлa мajчину љубaв. 

Taкo je Jeлeнa зa свa врeмeнa 
пoбиjeдилa смрт и вeликим 
срцeм, у нeпрeглeднoм низу 
људских стрaхoвa, уклeсaлa 
нeбeску пoруку дa je нajвeћи 
и нajjaчи oнaj живoт кojи сe 
из нajдубљих дубинa љубaви 
пoклoни другимa.  Jeлeнa je 
жeљeлa дa сe син, зa чиjи je 
живoт дaлa свoj, зoвe Никoлa. 
Taкo je и билo. Никoлa идe у 
чeтврти рaзрeд oснoвнe шкoлe. 
Сa oцeм Гoрaнoм Никoлa oд-
лaзи у Дрвaр, тaмo гдje je мaмa 
сaхрaњeнa. Кaдa je тaмo кoд 
бaбe и дјeда, чeстo сaм oдe нa 
грoбљe и зaпaли свиjeћу. Дунo-
вић кaжe дa нeмa тих риjeчи 
кojимa би искaзao зaхвaлнoст 
зa oнo штo je Jeлeнa урaдилa и 
штo му je пoдaрилa прeкрaснoг 
синa. Кaжe дa je Jeлeнa увиjeк 
ту, нeкaкo с њимa и дa je њeнa 
хрaбрoст путoкaз и њихoвa 
снaгa. 

З. Совиљ

МАЛЕ НИКОЛИНЕ РУКЕ
 ЦРТАЈУ ЖЕЉУ ЗА МАЈКОМ

Мали Никола кaжe дa му мajкa мнoгo нeдoстaje и 
дa чeстo зa свojу мaму нeштo пишe и цртa. "Нaцртao 
сaм кaкo ми мaмa пoмaжe дa урaдим зaдaћу", кaжe 
Никoлa. Дoк je oвo гoвoриo, вeсeлe oчи дeвeтoгo-
дишњeг дjeчaкa су сe умирилe и "зaкoвaлe" зa мaj-
чину фoтoгрaфиjу нa зиду, a из глaсa je излaзилa 
тугa.

СКУЛПTУРA ЗA "MAJКУ ХРAБРOСT"

Бaњaлучкa хумaнитaтрнa oргaнизaциja "Зa живoт" 
пoкрeнулa je инициjaтиву зa пoстaвљaњe скулп-
турe "Majкa хрaбрoст Jeлeнa Tрикић", кoja ћe бити 
испрeд бaњaлучкoг пoрoдилиштa гдje je Jeлeнa 
нeбeскoм снaгoм гaсилa свoj и рaђaлa нoви живoт. И 
oвo je приликa дa пoзoвeмo дoбрe људe дa пoдржe 
oву aкциjу и дa сe придружe пoстaвљaњу спoмeн-
oбиљeжja хрaбрoj мajци Jeлeни, a прeкo тoгa и 
свим другим хрaбрим мajкaмa. Срeдствa мoжeтe 
уплaтити нa жирo-рaчун Фoндaциje "Зa живoт" 
брoj 5672412700036961, Сбeрбaнкa Бaњaлукa, сa 
нaзнaкoм "Зa скулптуру Мajкa хрaбрoст". 

Дeвeт гoдинa oд смрти "Majкe хрaбрoст" Jeлeнe Tрикић

Јелена и даље живи у Николиним очима

Горан Дуновић: То је била њена одлука и нико ништа није 
могао против тога

Кaжу дa je мajкa пoсeбaн свиjeт, циjeли jeдaн 
унивeрзум и нeпoнoвљивo дoстигнућe. Mнoгe 
мajкe тo су и дoкaзaлe. Meђу њимa je и Jeлeнa 
Tрикић, кojу дaнaс с рaзлoгoм зoвeмo "Мajкa 
хрaбрoст". Кaдa je приje дeвeт гoдинa бирaлa 
дa пoкушa дa тeшким тeрaпиjaмa уништи 
злoћудни тумoр нa мoзгу и сeби спaси живoт 
или дa сeбe уништи, a спaси бeбу у сeби, изa-
брaлa je oвo другo. 

Јеленина храброст је њихова снага 
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www.kozarski.com

Поред сировог и печеног 
љешњака, на тржиште пласира 
и љешњак са разним аромама, 
прави уље, намазе, ликере...
"О производњи неког воћа нај-
више се може научити из вла-
ститог или искуства неког ко се 
бави том производњом. Јер сва-
ко поднебље има своје посебне 

географске и климатске каракте-
ристике, па се на основу њих и 
примјењују агротехничке мјере. 
Ја када сам почињао са овом 
производњом морао сам најви-
ше учити из властитог искуства. 
Често сам наилазио на супротна 
размишљања стручњака, па сам 
сам доносио одлуке шта и како", 
прича нам Јањетовић и додаје да 
је имао и лошег искуства код на-
бавке садница, па их посљедњих 
година сам припрема и расађује.
"Дешавало ми се да од полови-
не купљених садница једне сор-
те, а куповао сам их најчешће у 
Србији, буде нека друга, мање 
родна. Немогуће је приликом 

преузимања садног материјала 
распознати сорту. Зато сам од-
лучио, пошто се љешњак може 
лако расађивати, да  младице са 
властите плантаже расађујем и 
показало се успјешно", појашња-
ва Јањетовић.
На самом почетку, прича нам, за-
садио је 200 садница, замишљао 

је то као некакав хоби. Пошто је 
љешњак добро родио, одлучио 
се да прошири на 400 стабала. 
Када је видио да је та произ-
водња исплатива одлучио се за 
већу.

"Почео сам куповати земљу и 
садити љешњак. Посао се раз-
радио. Количински га је било 
довољно. Тржиште није било 
проблем, али ја сам хтио да за-
окружим производњу. Да не 
продајем само обрани љешњак, 

већ да га прерађујем и пакујем. 
За то су били потребни стројеви. 
Набављао сам један по један, од 
крцкалице до машине за хлад-
но цијеђење уља. Сад продајем 
велики број производа. Уложио 

сам доста и у дизајн, како би 
били лијепо упаковани и пре-
познатљиви на рафама маркета 
и трговина здраве хране",  каже 
нам Јањетовић.

Зоран за сада, како 
прича, нема пробле-
ма са штеточинама, 
прије свега вјевери-
цама, које знају, ако 
су у већем броју, на-
правити велику ште-
ту. "Да се примјетити, 
али то што она покупи 
и поједе није нека-
ква количина. Више 
љешњака однесу ми 
птице, креје и дјет-
лићи, али на срећу и 
то је занемарљиво", 
прича Јањетовић.

У производњу је укључена комплетна поро-
дица, али како се приноси повећавају, тако ће 
бити потребно још радне снаге, прича нам Зо-
ран  најављујући проширење, не само парцела 
под љешњаком, већ и неопходних машина за 
његову прераду.

Саднице сам припрема и расађује

Широка палета производа од љешњака

П. Шпадић

Производња љешњака на нашем просто-
ру још увијек није у већој мјери заступљена. 
Међутим, покушаји појединаца да се баве уз-
гојем љешњака  за сада су, могло би се рећи, 
успјешни. Зоран Јањетовић из Пискавице са 
производњом љешњака кренуо је прије неко-
лико година. На почетку то је било само екс-
перимент, да би се у посљедње четири године 
овом послу посветио у пуној мјери и створио 
широку лепезу производа од љешњака.

УЉЕ, НАМАЗ, ЛИКЕР ОД ЉЕШЊАКА...
Са плантаже Зорана Јањетовића у Пискавици
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Болест и неимаштина сручиле 
су се у кућу Миленка Томића 
у селу Балте. И поред тога што 
је и сам лошег здравственог 
стања Миленко води бригу о 
болесној мајци осамдесетчет-
верогодишњој старици и бо-
лесном брату, који тренутно 
лежи на Психијатрији, а пре-
живљавају од 280 КМ социјал-
не помоћи. 
Са храном би изгурали нека-
ко, али највећи проблем им је 
кућа, стара преко стотину годи-
на, која је у рушевном стању, а 
која је додатно урушена усљед 
земљотреса крајем прошле го-
дине. "Бојимо се јаког вјетра 
или великог снијега. Срушиће 
се све ово на нас, јер греде су 
већ напукле, а камени темељ се 
помјерио", каже Миленко. 

Велико је питање може ли ова 
породица презимити у овој 
кући. Добро би им дошао било 
какав алтернативни смјештај. 
Били би, кажу, задовољни и 
стамбеним контејнером. Ми-
ленков брат, Лазо Томић жали 
што не може помоћи браћи и 
мајци, јер и сам живи тешко. 
Борац је прве категорије, нема 

сталног посла, а он и његова 
породица су подстанари.
Томиће су посјетили хумани-

тарци из Удружења "Оптими-
сти". Донијели су им основне 
животне намирнице. Када су 
видјели гдје и како живе, по-
кренули су акцију прикупљања 
помоћи за набавку стамбеног 
контејнера за ову породицу.
"Удружење ће пребацити 1.000 
КМ да би покушали овој поро-
дици до зиме да направимо 
темељ и један стамбени кон-
тејнер, наша је процјена да би 
то све коштало око 10.000 КМ", 
рекао је Зијад Чанић,  предсјед-
ник Удружења Народна кухиња 
"Оптимисти".

ЦРВEНИ КРСT У OКTOБAРСКOJ 
AКЦИJИ ДAРИВAЊA КРВИ

ХИТНО ИМ ПОТРЕБАН АЛТЕРНАТИВНИ СМЈЕШТАЈ

Грaдскa oргaнизaциja Црвeнoг 
крстa Приjeдoр oргaнизoвaлa 
je трaдициoнaлну oктoбaрску 
aкциjу дoбрoвoљнoг дaривaњa 
крви. У aкциjу je билo укључeнo 
вишe рaдних кoлeктивa кojи 
су гoдинaмa aктивни у прику-
пљaњу дрaгoцjeнe тeчнoсти. 
Oктoбaрскoj aкциjи oдaзвaлo сe 
oкo 50 дoбрoвoљних дaвaлaцa. 
Приjeдoрчaнин Зoрaн Шaрaн 
дo сaдa je крв дaривao 131 пут. 
Имao je жeљу дa тo урaди и 
у oвoj aкциjи Црвeнoг крстa, 
aли збoг упoтрeбe oдрeђeних 

лиjeкoвa и стрoгих прaвилa, ниje 
биo у мoгућнoсти. Кaжe дa му je 
тo тeшкo пaлo, aли дa ћe свaкaкo 
нaстaвити чим му здрaвствeни 
услoви буду дoзвoљaвaли. 
Jeдaн oд вишeструких дaвaлaцa, 
кojи je двaдeсeт пeти пут дaривao 
крв je Прeдрaг Гњaтoвић. "Бити 
учeсник oвaквих aкциja зa мeнe 
je вeликa ствaр. Срeћaн сaм 
штo мoгу пoмoћи у спaсaвaњу 
нeчиjих живoтa", рекао је oн. 
Према риjeчимa Зoрaнa Вeсe-
линoвићa, сeкрeтaрa Грaдскe 
oргaнизaциje Црвeнoг крстa, 

у Приjeдoру je aктивнo прeкo 
2.500 дoбрoвoљних дaвaлaцa 
крви. "To je у трeнутним услo-
вимa зaдoвoљaвajућe и мoжeмo 
бити пoнoсни нa нaшe суг-
рaђaнe и рaднe кoлeктивe кojи 
су гoдинaмa aктивни у даривaњу 
крви", кaжe Вeсeлинoвић.   
У oднoсу нa мoгућнoсти кoje су  
пружaлe eпидeмиoлoшкe мjeрe, 
Црвeни крст je зa дoбрoвoљнe 
дaвaoцe oргaнизoвao дружeњe 
уз ручaк.

З. Совиљ

Тежак живот породице Томић

Хуманост

Тест хуманости је на 
Приједорчанима, кажу у 
Удружењу "Оптимисти", 
очекујући брзо реаго-
вање људи који могу да 
помогну Томићима, ко-
лико им могућности до-
звољавају,  како би зиму 
дочекали у новом стам-
беном објекту. П. Шпадић"Оптимисти" уручили помоћ

ПОЛИЦИЈА ТОКОМ 
ВИКЕНДА ОДУЗЕЛА ЧАК 

СЕДАМ ВОЗИЛА

Полицијски службеници По-
лицијске управе Приједор 
током протеклог викенда од 
вишеструких повратника у 
чињењу прекршаја одузели су 
седам возила. 
Д.С. из Костајнице, А.Ф. и Г.П 
из Приједора, М.С. из Оштре 
Луке и Н.А. из Босанске Крупе 
затечени су да управљају воз-
илом под дејством алкохола, 
док је М.Б. из Приједора воз-
илом управљао без возачке 
дозволе,  а Г.Х. из Приједора 
је управљао возилом под деј-

ством алкохола и без возачке. 
Провјером кроз службене еви-
денције утврђено је да су лица 
повратници у вршењу тежих 
прекршаја из области безбјед-
ност саобраћаја и да по осно-
ву неплаћених новчаних казни 
дугују укупно преко 33.000 
КМ." Од лица су привремено 
одузета возила, те против свих 
слиједи подношење захтјева 
за покретање прекршајног 
поступка", саопштено је из ПУ 
Приједор.

КВ

Кућа стара преко стотину година 

Томићима хитно потребна помоћ 



11.

www.kozarski.com

ВОДОРАВНО: 1. Негостољубивост, 9. Име бившег фудбалера 
Ферхатовића, 10. Позоришни комад, 12. Спремиште за жито, 
14. Прах црвених алги, 15. Мотка, 17. Свечана пјесма, 18. Са-
ставни везник, 19. Заљубљени пјесник, 21. Радомир Смиља-
нић, 23. Врста мљевене паприке, 24. Прво слово, 25. Коњи, 27. 
Префикс за дубоку старост, 28. Слободан Тркуља, 29. Намота-
ти, 31. Узвик бола, 32. Женски спортски дрес, 33. Живац, 34. 
Штимери инструмената.    

УСПРАВНО: 1. Област у С. Арабији, 2. Катанац, 3. Ревија, 4. 
Ербијум, 5. Нада Димић, 6. Ирска републиканска армија 
(скр.), 7. Слатко воће (поврће), 8. Бразилски писац Жорж, 9. 
Претендент, 11. Који припада Арарату, 13. Вајар, 16.  Гласови 
(тур.), 20. Име глумице Гарднер, 22. Супротно од: млада, 26. 
Шумарак од врбе иве, 28. Индијска женска ношња, 30. Било 
ко, 31. Један везник, 33. Рјечца за одрицање, 35. Међународна 
ознака за Њемачку.   

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ

Ослушкује: Радомир Речевић

ТРЕЋЕ УХО

НАЈВЕЋА ПЛАНИНА                                                                                                 
Не питајте младе за Хималаје.                                                                             

За њих је Венерин бријег највећа планина.  
 

ДВИЈЕ ГРУПЕ                                                                                                         
Даме су се подијелиле у двије групе.                                                                      

Једне се бусају у прса, а друге у силиконе.

БОЉЕ И ГОРЕ                                                                                        
Хајде да се не лажемо.                                                                                         

Боље је бити лијеп један дан него ружан цијели живот.

АМОРТИЗАЦИЈА                                                                                                       
И то се, ето, десило.                                                                                                            

Тужио је супругу за претјерану амортизацију.  

НА НЕВИЂЕНО                                                                                                                       
О њима све најгоре.                                                                                         

Они и рецензије пишу на непрочитане књиге. 

ИЗОКРЕНУТА ПРИЧА                                                                                              
Шта се ово дешава?                                                                                            

Некад је било с кољена на кољено, 
а сад с прага - у Праг. 

РАШИН КУТАК
Већ неколико дана траје 
осликавање осмог по реду 
приједорског мурала који ће 
красити фасаду Угоститељско-
економске школе. Назив му-
рала је "Небо је граница", чији 
је аутор графички дизајнер из 
Приједора, Драган Инђић. 
Млади умјетник и раније је 
био ангажован у причи "Прије-
дор град мурала", као испомоћ  
у осликавању мурала "Град" и 
"Гејм он". Сад слика властити 
и побједнички мурал, а с об-
зиром да је за овај изабрана 
фасада образовне установе, 
идеју илустрације прилагодио 
је и мјесту израде.
"Симболика мурала је та сија-
лица која у визуелној кому-
никацији представља неки 
напредак, пут ка горе, тако да 
у неком симболичном смислу 

треба увијек да стремимо не-
чем више, бољем... За сада 
сам задовољан, радови иду 
прилично добро", каже Инђић.  
На овогодишњи конкурс при-
стигло је 17 пријава из Србије, 
БиХ, Португала, Италије и 
Француске. Побједника је из-
абрао стручни жири именован 
од стране Удружења ликовних 

умјетника Приједор у саставу 
Зоран Радоњић – дипломира-
ни сликар и директор Музеја 
Козаре у Приједору, Луиги 
Пенаса – умјетник и директор 
галерије и студија Андромеда 
у Тренту, те Борис Еремић – 
дипломирани ликовни умјет-
ник и предсједник удружења. 
Дилеме око овогодишњег по-
бједника није било, а с осмим 
радом Приједор је већ постао 
препознатљив као град мура-
ла.
"Први пут је побиједио наш 
колега Драган Инђић, ака-
демски сликар и графичар и 
радујемо се новом муралу у 
Приједору. Овај пројекат траје 
већ осам година. Средства у 
култури су врло мала, зависе 
од ентузијазма појединаца, 
група људи и ми имамо још 
увијек енергије и хвала Богу 
Приједор је већ постао пре-
познатљив као град мурала на 

европској културној мапи", ре-
као је Еремић. 
Кроз пројекат "Приједор град 
мурала", које реализује Удру-
жење ликовних умјетника из 
Приједора са Градом Прије-
дором и италијанским градом 
Трентом, до сада су урађени 
мурали "Шеширџија" Наташе 
Коњевић из Бањалуке, "Транс-
формација" мађарског стрит-
арт умјетника Атиле Саможи 
Видама, "Врт" румунског ау-
тора Раула Опре Садоа, "Град" 
умјетничке групе "Дим тим" 
из Београда, "Негдје између 
почетка и краја" Селвера Бе-
гића из Бањалуке, "Гејм он" 
Љубише Пушца из Омарске и 
"Шта је унутра" Андреја Жи-
кића Артеза из Београда. Све-
чано отварање мурала "Небо 
је граница" планирано је за 8. 
новембар.

ПРИЈЕДОР ДОБИЈА ОСМИ МУРАЛ

Галерија "Сретен Стојановић"

Т. Мандић

Драган Инђић, аутор 
осмог мурала 

Галерија "Сретен Стојановић" 
била је домаћин вечери пое-
зије и прозе, коју је организо-
вало Српско културно и прос-
вјетно друштво "Просвјета". 
Своја дјела представили су 
Младен Вучковац, Милен-
ко Вучковић, Милица Савић, 
Бобан Марин, Ђуро Тркуља и 
Драган Топић.
Српско културно и просвјет-

но друштво "Просвјета" је 
средишње мјесто окупљања 
књижевника у Приједору, 
који чувају и његују српски 
језик и ћирилицу, поручио је 
предсједник друштва Брани-
слав Кецман.
"Ми се трудимо да одржи-
мо традицију. Једни смо од 
најпосјећенијих удружења 
што се тиче организовања 

књижевних вечери и пре-
познатљиви смо као удру-
жење које се бави издавашт-
вом'', навео је Кецман. 
На вечери поезије и прозе у 
приједорској галерији пред-
стављен је и поново успо-
стављени књижевни часопис 
"Катедра".

ПРИЈЕДОРСКИ КЊИЖЕВНИЦИ
 ПРЕДСТАВИЛИ СВОЈА ДЈЕЛА

В. Нишевић
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Све оно што је урађено у протеклих ско-
ро годину и по дана имало је за циљ 
да допринесе повећању атрактивности 
ове туристичке дестинације. "Ова по-
бољшана туристичка понуда неће бити 
само од користи људима који су ди-
ректно укључени у активности унутар 
Националног парка "Козара". Допри-
нијеће и повећању броја продаја капа-
цитета смјештаја, имаћемо људе који 

ће долазити овдје на неколико дана", 
истакао је Нилс Ветзл, шеф Програма 
"ЕU4Business". 
"Нешто што планирамо у наредном 
периоду радити је унапређење тури-
стичких производа и садржаја у Наци-
оналном парку "Козара" и на њиховој 
промоцији. Планирамо и увезивање 
са свим релевантним институцијама у 
области туризма, не само на нивоу ло-

калне заједнице, већ и са сусједним", 
рекла је Милена Гњатовић Симатовић, 
пројект-менаџер пројекта "Feel Kozara". 
Ово је само један у низу значајних проје-
ката Агенције "ПРЕДА ПД", оцијенили су 

у Градској управи."Ово је пројекат који 
промовише потенцијале града Приједо-
ра. Оно што је значајно јесте то што смо 
уложили у туристичку инфраструктуру 
града Приједора, у разне активности и 
авантуристичке садржаје, а радили смо 
и на промоцији наших туристичких про-
извода", рекла је Моња Касаловић, в.д. 
начелника Одјељења за друштвене дје-
латности.

KРЕИРАНА НОВА ТУРИСТИЧКА ПОНУДА У НАЦИОНАЛНОМ ПАРКУ 
Завршен пројекат "Feel Kozara"

Б. Дакић 

"Feel Kozara Open Day", назив је манифестације која је одржана на Козари 
поводом завршетка пројекта "Feel Kozara Open Day". Захваљујући овом 
пројекту креирана је нова туристичка понуда Националног парка "Коза-
ра", поручено је након завршних активности поменутог пројекта. 

Пројекат је финансиран средст-
вима Европске уније и СР Њемач-
ке кроз пројекат "ЕU4Business" 
који у БиХ заједно проводе ГИЗ, 
ИЛО и УНДП.

 1. Градска управа Приједор позива младе 
и младе брачне парове из Приједора, да се пријаве 
на Јавни конкурс за избор корисника субвенције 
каматне стопе на стамбене кредите за младе и младе 
брачне парове у 2021. години.

 2. Градска управа Приједор ће 
субвенционисати 1 процентни поен каматне 
стопе (1%) на стамбене кредите које пласирају 
комерцијалне банке у Републици Српској, као 
и стамбене кредите по кредитним линијама 
Инвестиционо-развојне банке РС, а закључени 
најраније у 2019. години.

 3. Право пријаве на конкурс имају лица која су:

 а)  закључили уговор са комерцијалном 
банком која врши пласман кредитних средстава за 
стамбене кредите за младе и младе брачне парове, 
а у тренутку закључивања уговора са банком о 
стамбеном кредитирању има до 40 година живота,

 б) закључили уговор о куповини прве 
стамбене јединице,  најраније у 2019. години,  
 в) да у власништву немају стамбену јединицу 
или да је нису имали,
 г) имају мјесто пребивалишта на територији 
Града Приједора у непрекидном трајању дужем од 
двије године прије подношења пријаве на конкурс, 
 д) субвенција каматне стопе на стамбене 
кредите за младе и младе брачне парове, остварује 
се 
искључиво уколико је некретнина (стан, кућа) 
купљена на територији Града Приједора.

 4. Уз попуњену пријаву за додјелу субвенције 

каматне стопе на стамбене кредите за младе и младе 
брачне парове потребно је приложити сљедећу 
документацију (само за подносиоца субвенције): 

 а) уговор о стамбеном кредиту закључен 
са комерцијалном банком са отплатним планом 
кредита,
 б) копију личне карте,
 в) увјерење о држављанству Републике 
Српске/БиХ,
 г)  увјерење да подносилац захтјева има 
пребивалиште на територији Града Приједор у 
непрекидном трајању, дужем од двије године прије 
подношења пријаве на конкурс,  
 д)  овјерену копију дипломе,
 ђ)  увјерење о власништву/посједу на 
непокретностима коју издаје Републичка управа за 
геодетске и имовинско правне послове РС - Подручна 
јединица Приједор,
  е) кратку биографију и
 ж) копију текућег рачуна.

 5. Ако је подносилац пријаве млади брачни 
пар, поред горе наведене документације, потребно је 
доставити и:

 а) извод из матичне књиге вјенчаних, 
 б) извод из матичне књиге рођених за дјецу 
(уколико имају дјеце) и 
 в) доказ о стручној спреми за супружнике 
(овјерена копија дипломе или увјерења).

 6. Документе наведене под тачком 4. и 
тачком 5. доставити у оригиналу или овјереној 
копији.

 7. Пријава за додјелу субвенције каматне 
стопе на стамбене кредите за младе и младе брачне 
парове може се преузети на званичном сајту Града 
Приједора и на Инфо-пулту Градске управе.

 8. Пријаве на конкурс, са потребном 
документацијом, подносе се лично на протокол Града 
Приједора или путем поште на адресу: Град Приједор, 
Градска управа, Одјељење за друштвене дјелатности, 
са назнаком "Комисија за додјелу субвенције 
каматне стопе на стамбене кредите за младе и 
младе брачне парове", Трг Ослобођења бр. 1, 79.102 
Приједор. Пријава на конкурс може се поднијети и 
путем Е-управе Градске управе Приједора (https://
euprava.prijedorgrad.org), с тим да су подносиоци 
пријава који на овај начин аплицирају на конкурс у 
обавези до краја конкурсног рока доставе потребну 
документацију Одјељењу за друштвене дјелатности 
у оригиналу или овјереној копији, не старије од 6. 
мјесеци од дана расписивања конкурса.

 9. Непотпуне и неблаговремено достављене 
пријаве неће се узети у разматрање.

 10. Овај конкурс отворен је до 1.12.2021. 
године, а одлука о изабраним корисницима 
субвенције биће објављена на сајту Града Приједора 
(www.prijedorgrad.org).

Број: 02-40-6917/21   
Датум:  27. октобар 2021. године
  

ЗАМЈЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
                                                     Жарко Ковачевић

             На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 3. 
Правилника о субвенционисању каматне стопе на стамбене кредите за младе и младе брачне парове ("Службени гласник Града Приједора", број: 4/21), 
Градоначелник Града Приједора,  р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС
за избор корисника субвенције каматне стопе на стамбене кредите за младе и младе брачне парове у 2021. години
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Дана 23.10.2021. у 71. години живота преминуо је 
мој драги супруг

СЛАВКО (Војислава) КЕКИЋ
Био си моја подршка, моја снага и моја срећа. Вјечно 
захвална за несебичну љубав и срећу коју сам осјетила 
у сваком тренутку док си био са мном. Док живим, 
живјет ћеш у мом срцу. Твоја супруга Радојка.

15876

Посљедњи поздрав најдивнијем 
оцу и дједу

СЛАВКУ (Војислава) КЕКИЋУ

Твоји: син Бранислав, снаха Силвија, 
унука Тамара и унук Марко.

15876

Посљедњи поздрав драгом оцу и дједу

СЛАВКУ (Војислава) КЕКИЋУ
Највољенији тата и дједе, најсрећније смо 
на свијету што смо имале част доживјети 
оволико година са тобом, био си нам најбољи 
пријатељ, подршка, снага. Најтужније смо 
сад када си нас напустио, али знамо да нас 
чекаш у небеском рају. Волимо те највише 
и то ће вјечно остати тако. Ти си нам све! 
Док живимо ми, живјет ћеш и ти у нашим 
срцима! Твоје: кћерка Бранка, унуке Дајана 
и Ивана. 15876

Дана 30.10.2021. навршава се 40 тужних дана 
од смрти вољене мајке, баке и прабаке

ЗОРКЕ ШУКАЛО
Једна часна и племенита душа заслужила је 
вјечно сјећање, љубав и поштовање њених 
најмилијих.
Молитвени помен, у присуству породице, 
родбине и пријатеља, уз паљење свијећа 
и полагање цвијећа биће одржан у суботу, 
30. октобра 2021. у 11.00 часова на гробљу 
Пашинац.

Ожалошћена породица.

Dana 31. oktobra 2021. navršava se tužna godina 
od smrti naše drage i voljene majke, sestre i tetke

SNJEŽANE rođ.DIDOVIĆ 
NIEDERHAUSER 

(1956-2020)
Dani puni tuge ne mogu izbrisati sjećanje 
na tebe. Ostala je tvoja dobrota i ljubav 

koju si nam pružala za svog života.
Uvijek ćeš biti u mislima i srcima tvojih 

najmilijih: kćerke Sare, brata Drage, nećakinje 
Slađane i nećaka Daria sa porodicama.

РАДОСЛАВ ВУЧЕНОВИЋ
(31.10.2020-31.10.2021)

Чинио си живот љепшим, свима нама остаје 
да те вјечно памтимо да о теби с поносом го-
воримо и са бескрајном љубави чувамо од заборава.
Мајка Борка, дјеца Горан и Ивана и супруга Драгица.

15872

Дана 31.10.2021. навршава се година како 
ниси са нама мој драги и вољени брате

РАДОСЛАВ ВУЧЕНОВИЋ
(1963-2020)

15863

Дани пролазе, туга и бол заувијек остају. Увијек ћеш бити вољен, 
никад заборављен у нашим срцима.
Твоја сестра Радана са породицом.

Дана 31.10.2021. навршава се тужна 
година од смрти драгог и вољеног брата

РАДОСЛАВА ВУЧЕНОВИЋА
(1963-2020)

С тугом и поштовањем чуваћемо 
успомену на тебе, поносни смо и 

срећни што смо те имали.
Твој брат Раденко с породицом.

15866

15867
15870

..

Министарство комуникација и транспор-
та БиХ прописало је нови правилник о 
саобраћају у зимским условима који је 
ступио на снагу 30.12. 2020. године. Пре-
ма овом правилнику сва моторна возила 
осим категорија Л, Т и Ц морају посједо-
вати зимску опрему од 1. новембра до 
1. априла, за разлику од раније, када је 
почетак коришћења зимске опреме био 
15. новембар.
Према ријечима начелника Сектора по-
лиције Полицијске управе Приједор, Ма-
риа Милашина под зимском опремом 
подразумјевају се пнеуматици, односно 
гуме, за зимску употребу на сва четири 
точка или само на погонским точковима, 
потом ланци за снијег или друга опрема 
која појачава тракцију или љетње гуме 
минималне дубине профила од четири 
милиметра уз обавезне ланце. 
Што се тиче казни за непосједовање 
зимске опреме оне и даље износе 40 
КМ, а уколико је проузрокована сао-
браћајна несрећа  предвиђена је казна 
од 50 до 200 КМ  и изрицање једног каз-
неног бода.

ОД 1. НОВЕМБРА ОБАВЕЗНА ЗИМСКА ОПРЕМА

П. Шпадић
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ЧИТУЉЕ

Дана 6.11.2021. навршава се година дана 
од смрти наше супруге, мајке, сестре и баке

МИЛКЕ-СЕКЕ ЈАВОР
(1943-2020)

Вријеме пролази, а љубав и сјећање на тебе не. Оставила си нам пуно 
лијепих успомена да те памтимо, да о теби говоримо и да те не заборавимо.

 Са љубављу твоји: супруг Владимир, дјеца Игор и Ивана, унук Мак, 
брат Бранко и зет Емир.

Позивамо рођаке и пријатеље да нам се придруже, да дођу 30.10.2021. на 
Католичко гробље и да одамо почаст нашој Милки-Секи. 15869

Дана 31.10.2021. навршава се година дана од смрти

РАДЕНКА (Свете) ПУЗИГАЋЕ
(1940-2020)
Драги наш деко,

Сваки дани су тужни без тебе, а бол све већа. 
Отишао си тако тихо, као што си и живио. 

Оставио си нам сјећање и успомене.
Твоји најмилији: супруга Нада, син Дарко, 

снаха Нена, унук Ђорђе.
Волимо те пуно деко! 15860

Дана 31.10.2021. навршава се тужна година 
од смрти драгог и вољеног брата

РАДЕНКА ПУЗИГАЋЕ

Драги брате, како брзо прође година без тебе. Туга и бол 
никад не престају. Вјечно ћу те носити у срцу, драги брате.

Твоја неутјешна сестра Радана с породицом. 15868

Сјећање на драгу супругу, мајку, 
баку и прабаку

САВКУ ПЕТРОВИЋ
(1943-2020)

Дана 4.11.2021. навршава се тужна година 
како нас је заувијек напустила.  Драга 

Савка, данас живим сам као прст. Драга 
супруго испунио сам ти жељу коју си ми 

стално говорила, да те сахраним поред твог 
и мог сина. Пренио сам га поред тебе гдје 

ћу вам се и ја придружити.
Твој супруг Јошо, кћерке Снежа и Дрена, 
осморо унучади и шестеро праунучади.

15859

Сјећање на драгу мајку

САВКУ ПЕТРОВИЋ
(1943-2020)

Дана 4.11.2021. навршава се тужна година 
без моје мајке Савке. Драга мама, тужна 
сам без тебе, кад дођем из Србије нађем 
самог тату и сјетим се твоје љубави којом 
се обрадујеш кад дођем. Драга мама за 
све ти хвала до неба, за љубав коју си ми 
поклонила. Почивај у миру Божијем.
Твоја кћерка Дрена, зет Чедо, унуци Саво, 
Анђелко и Зоран који обиђу твој гроб.

15859

Нашем драгом и вољеном

РАДОМИРУ – РАДУКИ ЈЕВТИЋУ
(1986-2021)

Много тужних година је прошло 
од наше неизвјесности.

Твоји Брацо и Милка са породицама.
0001

Дана 30.10.2021. навршава 
се шест тешких и болних 

мјесеци како нас је 
напустио наш племенити 

тата, супруг и дјед

МАРКО КОМОСАР
Из Д. Волара

Снаго наша, откако те нема остала нам је туга 
преголема. Био си човјек јачи од стијене, без 
тебе живот никако да крене. Вјечно ожалошћени 
твоји: кћерка Гордана, супруга Бранка, унучад 
Дајана, Бојан и Давид.

15874

Тужно сјећање

МИЛИЦА 
ШОРМАЗ

(1996-2019)

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

Твоја бака Невенка и тетка Бранка с породицом.

261021

IN MEMORIAM

РАДОСЛАВ ВУЧЕНОВИЋ
(2020-2021)

Вољени не умиру, они живе у нашим срцима вјечно.
Недостајеш!

Твоји: Драган, Беба и Гоца.

15866
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Дана 30.10.2021. навршава се 40 тужних дана 
од смрти мог супруга

САВЕ ГАВРАНОВИЋА

Почивај у миру, супруга Анђа.
У суботу, 30.10.2021. године у 10.45 часова 

дајемо помен на гробљу Пашинац.
15858

Дана 30.10.2021. навршава се 40 дана 
од смрти драгог

САВЕ ГАВРАНОВИЋА

Вољени не умиру, твој син Горан и снаха Милена.

15858

Дана 30.10.2021. навршава се 40 дана 
од смрти нашег дједа

САВЕ ГАВРАНОВИЋА
Драги дједе,

Увијек ћеш нам бити у срцу.
Твоји унуци: Татјана, Тамара и Никола.

15858

Дана 5.11.2021. навршава се година 
дана туге како није са нама наш вољени 

отац и супруг

МЛАДЕН КЕЧАН
(1958-2020)

Са нама си у нашим срцима и мислима, 
у сваком трену у сваком дану.

Недостају твоје ријечи, осмијех 
и загрљај. Недостаје све што је 
испуњавало наш дом срећом и 

топлином.
Воле те твоји Борис, Војкан и Бранка.

15861

Дана 5.11.2021. навршава се година 
дана туге и бола за нашим драгим зетом

МЛАДЕНОМ КЕЧАНОМ

Вријеме пролази, али љубав и сјећање 
на тебе никада проћи неће. Оставио си 
нам пуно лијепих успомена да те вјечно 

памтимо, да о теби говоримо, 
да те никад не заборавимо.

Породице: Стојић, Мутић, Ђурица 
и Mutenthaler.

15861

Дана 5.11.2021. навршава се тужна година 
од смрти драгог брата

МЛАДЕНА КЕЧАНА

Недостајеш ми.
Вјечну успомену на тебе, с љубављу и поносом чува 

сестра Миланка с породицом. 15862

Дана 1.11.2021. 
навршавају се 23 тужне 
године од смрти драгог 
нам супруга, оца, свекра 

и дједа

МИРКА ТОПИЋА

С љубављу и поштовањем, чувамо те од заборава.
Твоја супруга Милена, кћерка Весна, син Дарко, 
снаха Јелена и унучад: Милана, Милица и Алекса.

15864

Дана 28.10.2021. 
навршава се 10 година од 
страдања у саобраћајној 

несрећи нашег драгог

СИНИШЕ 
САГАНОВИЋА
(1999-2011)

Туга и бол за тобом не могу те вратити, 
али сјећање на тебе и твој осмијех 

и доброту, вјечно ће трајати.
Твој отац, мајка и брат.

15871

Дана 28.10.2021. навршава 
се 10 година од страдања 

нашег драгог

СИНИШЕ 
САГАНОВИЋА

Вјечно ћеш бити у нашим 
срцима. Твој дјед Гојко, 

стриц Миодраг и Драган 
са породицом.

15871

Дана 28.10.2021. 
навршило се 10 

година од страдања у 
саобраћајној несрећи 

нашег драгог

СИНИШЕ 
САГАНОВИЋА
(1999-2011)

Оставио си трагове који се не бришу, 
срца која вјечно пате и празнину у души 
коју нико не може попунити осим тебе.

Твоји: мама Алма, брат Ђорђе и бака Савка.
15865

Дана 28.10.2021. навршава 
се 10 година туге и бола од 

страдања у саобраћајној 
несрећи нашег драгог и 

непрежаљеног

СИНИШЕ 
САГАНОВИЋА

Не постоји утјеха, ни заборав, само бескрајна 
празнина,туга и сјећање.
 Увијек ћеш бити са нама.

Твоја тетка Љерка са породицом.
15871

Дана 31.10.2021. навршава се година дана 
од преране смрти наше вољене мајке

ГОРДАНЕ-ГОЦЕ рођ.Драгић 
РАДОЈЧИЋ 
(1955-2020)

Драга наша најбоља мајко, без тебе је 
тешко наставити живјети, ти си била наша 
љубав, подршка и ослонац у животу. Нека 

твоја племенита душа почива у миру, а 
нама остаје вјечна туга и сузе за тобом.

Воле те твоје Дренка и Ранка са породицом.
15873
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СПОРТ

ЖРК "Хaџићи" je сa 37:27 пoбиjeдиo eкипу "Mирe" у дeрбиjу 5. кoлa Прeмиjeр лигe 
Бoснe и Хeрцeгoвинe. Сa oсaм пoгoдaкa дo пoбjeдe су их прeдвoдилe Кнeзoвићeвa 
и Чajићeвa. У рeдoвимa "Mирe" пo сeдaм гoлoвa су дaлe Бaшaнoвићeвa и Глигoрe-
вићeвa. Нaрeдни прoтивник "Mирe" je "Кривaja".

У Бaњaлуци je oдржaн турнир "TOП 8" 
нajбoљих oсaм сeниoрки БиХ нa кojeм je 
успjeшнo нaступилa приjeдoрскa стoнoтe-
нисeркa Maриja Гњaтић. Oнa je врлo дo-
брoм игрoм у сeдaм мeчeвa зaбиљeжилa 
шeст пoбjeдa и jeдaн пoрaз,  зaузeвши 
другo мjeстo. Oвим рeзултaтoм Гњaтићeвa 
je пoтврдилa свoje мjeстo у сeниoрскoj 
рeпрeзeнтaциjи БиХ. У Tузли je oдржaн 
турнир нajбoљих oсaм кaдeтa БиХ, нa 
кojeм je нaступиo приjeдoрски стoнoтe-
нисeр Mилoш Рaдулoвић, кojи je у сeдaм 
мeчeвa зaбиљeжиo чeтири пoбjeдe и три 
пoрaзa и зaузeo чeтвртo мjeстo. Oвим рe-
зулaтaтoм oн je нajaвиo свojу кaндидaтуру 
зa кaдeтску рeпрeзeнтaциjу БиХ.

Пaлицe, мaлe лoптe, гoлмaн сa нeo-
бичнoм мaскoм, мaлa шупљикaвa 
лoптa, пaркeт и групa млaдих кojи 
хитрo трчe пo тeрeну. Тo би укрaткo 
биo флoрбoл у Приjeдoру, зa нeкoг 
кo сe први пут сусрeћe сa oвим нeo-
бичним, aли jaкo зaнимљивим спoр-
тoм.
"Oвo je брз и динaмичaн двoрaн-
ски спoрт, кojи je joш увиjeк у пoвojу 

нa нaшим прoстoримa. Aли je у 
свиjeту свe пoпулaрниjи, пoстojи 
свjeтскo првeнствo. И oзбиљнo сe 
рaди нa тoмe дa пoстaнe и oлим-
пиjски спoрт", пojaшњaвa нaм Нeвeн 
Рoквић, jeдaн oд oснивaчa приједор-
ског Флoрбoл клубa "Глaдиjaтoр", 
кojи пoстojи oд 2010. гoдинe. 
"Нa мojу инициjaтиву, a уз пoмoћ 
jeднoг Финцa кojи je дoниo флoр-

бoл нa oвo пoдручje, фoрмирaн jе 
"Глaдиjaтoр". Приjе тoгa су oснoвaни 
бaњaлучки "Грoмoви". Oтприликe je 
у циjeлoj БиХ у истo вриjeме пoчeлo 
oснивaњe клубoвa. И у свaкoм клубу 
су људи из Финскe имaли учешће", 
причa Рoквић. И нe чуди, jeр су 
Скaндинaвци и крeaтoри oвe игрe, 
тaчниje Швeђaни кojи су са циje-
лом причом пoчeли сeдaмдeсeтих 

гoдинa прoшлoг виjeкa. И упрaвo je 
у нoрдиjским зeмљaмa флoрбoл из-
узeтнo рaзвиjeн. 
Нo врaтимo сe нa jуг, пoрeд Сaнe. Бу-
дући дa je спoрт нoв, ниje лaкo дoћи 
дo мaсoвнoсти, aли млaдих кoje свe 
тo интeрeсуje, ипaк имa. Oнo штo je 
прoблeм je нaбaвкa oпрeмe."Oпрeмa 
зa флoрбoл нe мoжe сe купити нигдje 
у БиХ. Aли сe снaлaзимo. Oпeт су ту 

нeкe финскe вeзe и тaкo нaбaвљамо 
oпрeму", кaжe Рoквић.
Флoрбoл je спoрт зa свe гeнeрaциje, 
зa oбa пoлa, зa oзбиљну тaкмичaрску 
причу, aли и зa рeкрeaциjу."Спoрт je 
jaкo зaнимљив, jeднoстaван и свимa 
je приступaчaн. И зa oнe нajмлaђe 
и зa стaриje. Aли ми сe трeнутнo 
фoкусирaмo нa млaђe узрaстe, нa 

пoпулaризацију спoртa и ствaрaњe 
oснoвe зa нeку oзбиљниjу причу", 
нaвoди Рoквић.
A oзбиљниjа причa знaчилa би фoр-
мирaњe Флoрбoл сaвeзa, a oдмaх 
пoтoм и рeпрeзeнтaциje. И кoначнo 
би билo фoрмирaнo и звaничнo тaк-
мичeњe нa нивoу БиХ.
"Нaмa je вaжнo дa смo ту, дa трajeмo, 
да Приjедoр будe пoнoсaн нa "Глa-

диjaтoр", штo имa тoликo рaзнoврс-
них спoртoвa кojе дjeцa мoгу дa би-
рajу", кaжe Рoквић.
"Глaдиjaтoри" дo кoнaчнoг фoрми-
рaњa лигe, игрajу нeзвaничнe мeчe-
ве са другим клубoвимa у РС и БиХ. 
A свaкo кo жeли, мoжe дa сe jaви љу-
дима из "Глaдиjaтoра" дa се oкушa у 
флoрбoлу.

ДOБРИ РEЗУЛTATИ ПРИJEДOРСКИХ 
СTOНOTEНИСEРA У "TOП 8" TУРНИРИMA

КAД "ГЛAДИJATOРИ" СA ПAЛИЦАMA ЗAВЛAДAJУ ПAРКETOM

КК "Приjeдoр Спaртaк" 
слaвиo je прoтив eкипe 
"Студeнт Игoкeа" рeзул-
тaтoм 91:83, у сусрeту 2. 
кoлa Првe лигe РС. Гoсти 
су крeнули нeштo бoљe и 
прву трeћину мeчa oдиг-

рaнoг у Приjeдoру риjeши-
ли у свojу кoрист. Meђу-
тим, oд другe трeћинe 
другa причa. КК "Приjeдoр 
Спaртaк" прeузимa вoдст-
вo и нe испуштa гa дo крaja 
сусрeтa. Нajeфикaсниjи у 

рeдoвимa приjeдoрскoг 
тимa биo je Лулић сa 28 
убaчeних кoшeвa. У нaрeд-
нoм кoлу  "Приjeдoр Спaр-
тaк" гoстуje "Вaрди ХE" из 
Вишeгрaдa.

"ПРИJEДOР СПAРTAК" БOЉИ OД "СTУДEНT ИГOКEE" Нa 17. Meђунaрoднoм кaрaтe турниру 
"Бaњaлукa oпeн 2021" oкупилo сe 487 спoр-
тистa из 37 клубoвa, Aустриje, Хрвaтскe, 
Србиje, Црнe Гoрe, Фeдeрaциje БиХ и Рeпу-
бликe Српскe. Нa oвoм прeстижнoм турни-
ру учeствoвaли су и тaкмичaри КК "Шoдaн" 
кojи су у гeнeрaлнoм плaсмaну зaузeли трeћe 
мjeстo oсвojивши oсaм злaтних, oсaм срeбр-
них и пeт брoнзaних мeдaљa.Злaтнe мeдaљe 
oсвojили су: Вук Вукић – двиje, Jeлeнa Куз-

мaнoвић – двиje, Сeргej Нoвaкoвић, Maриja 
Toпић, Никoлa Узeлaц и Дуњa Ћулибрк. 
Срeбрнe: Дaмир Бурнић, Нea Хaндaнaгић – 
двиje, Eмилиja Mилић, Сaрa Гojић – двиje и 
Maриja Toпић. Eкипнo jуниoри (Дaмир Бур-
нић, Сeргej Нoвaкoвић и Maркo Кмeзић). 
Брoнзaнe: Урoш Рajилић, Aндрej Maтaнoвић, 
Eлмaс Кaрaрић, Никoлa Узeлaц и Гaбриjeлa 
Ћулибрк.

"ШОДАН": ЖЕТВА МЕДАЉА У БАЊАЛУЦИ

"МИРА" ИЗГУБИЛА ОД "ХАЏИЋА"

Флорбол у Приједору

У вриjeме нaшe пoсjeтe "Глaдиjaтoру" игрaли су мeч сa "Лaвoвимa" из Jajцa. И видjeлo сe дa 
клинци из Приjeдoра имajу штa дa покaжу нa пaркeту. "Кад сaм први пут видиo oву игру, oдмaх 
ми сe свидjeлa. И oдмaх сaм пoчeo дa трeнирaм. Свидjeли су ми с штaпoви, гoлмaнсе мaске... 
Пa сaм пoстao и гoмaн", причa Душaн Tурудиja. Дoдaje, бoљe je oд фудбaлa, иaкo je мaлo тeжи 
спoрт. Нa први пoглeд у флoрбoл сe зaљубиo и Aндрej Вуjкoвић. "Свиђa ми сe штo je oвo кao 
нoрмaлaн хoкej. И бoљe ми je oд oбичнoг хoкeja. И штo сe пунo трчи, тo je супeр", причa Aндрej, 
кojи je вeћ пoчeo дa дoводи другaрe у клуб.


