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

"ДАНИ 
СПОРТА" У 
ПРИЈЕДОРУ 

ОД 22. ДО 28. 
АВГУСТА

Одборници Скупштине града Приједора усвојили су Извјештај о извршењу буџета за 
протеклу годину. Извршење прихода је 98 одсто, а расхода 88 одсто. То значи да су 
приходи буџета били 66.8 милиона марака, укључујући кредит у износу од 20 милиона 
марака. Расходи у протеклој години били су 60.3 милиона марака. Позитивна разлика 
углавном се односи на намјенска средства, која ће бити искоришћена за инвестиције.

Мoња Касаловић, 
начелник Одјељења за 
друштвене дјелатности
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ПОЧИЊЕ ИСПЛАТА 
ПОДСТИЦАЈА

Завршено асфалтирање саобраћајнице "Ц-106"

ПРИЈЕДОРЧАНИ ОВОГ 
ЉЕТА, У ГОДИНИ 

КУЛТУРЕ, МОГУ 
ОЧЕКИВАТИ НИЗ 

ДОБРИХ САДРЖАЈА

ПУТ КА НОВИМ 
ИНВЕСТИЦИЈАМА 
У ИНДУСТРИЈСКОЈ 
ЗОНИ
"ЦЕЛПАК"

Добра вијест за 
мљекаре - 
из градског буџета 
150.000 КМ

Приједорчани уживали у небеском спектаклу 

OБИЉEЖEНO 
ГOДИНA ПOСTOJAЊA

 AEРO-КЛУБA "ПРИЈЕДОР"

УСВОЈЕН ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ 
БУЏЕТА ЗА ПРОШЛУ ГОДИНУ 

Скупштинске актуелности 

Вeсo Aрeжинa, jeдини 
приjeдoрски 
спoртистa кojи je 
крoчиo у "Кућу слaвних"

ПРИЈЕ ЛАС
ВЕГАСА  
УШАО И У 
ПРИЈЕДОРСКУ 
"КУЋУ СЛАВНИХ"
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На приједлог Министарства рада и борач-
ко-инвалидске заштите, Влада Републике 
Српске донијела је одлуку да се од 1. јуна 
повећа минимална плата са 590 КМ на 650 
КМ. Раднике је обрадовало најављено по-
већање, али се надају да ће и послодавци 
у потпуности испоштовати ову Владину од-
луку.
Машински инжењер Фрањо Бегић запо-
слен је у приједорском "Cromexu" од 2016. 
године. Истиче да су радници задовољни 
како примањима, тако и условима рада, 
те да предњаче по висини најниже плате. 
Бегић је свјестан да није тако у свим фир-
мама, па сматра да би надлежни требало 
да контролишу да ли ће послодавци испо-
штовати одлуку Владе Републике Српске о 
износу минималне плате од 650 КМ.
"Мислим да је за реализацију ове одлуке 
потребно више инспекцијских контрола, 
да не буде као што се прича да раде неки 
приватници, радник дигне плату, а дио 

мора вратити на руке", сматра Бегић. "Што 
се тиче моје садашње фирме, ја сам радио 
у доста њих, али овдје су услови далеко 
најбољи, а такође је фер однос претпо-
стављених према запосленицима", каже 
наш саговорник.
Радници у производњи заслужују више од 
оних у канцеларијама, јер својим радом 
директно стварају новац, сматрају у упра-
ви "Cromexа". 
"На подручју Приједора, наше преду-
зеће у позитивном смислу одудара што 
се тиче најниже плате. Сваки радник пла-
ту зарађује на основу своје способности, 
квалитета, струке, али у нас је засигурно 
пуно већи тај минимум него код других. 
У духу "Cromexovog" размишљања, фир-
ма настоји да минималац буде што већи, 
јер свједоци смо поскупљења како основ-
них животних намирница, тако и других 
потрепштина које су човјеку неопходне", 
истиче директор "Cromexa", Енес Пехлић.
Подсјетимо, Влада Републике Српске 
прошле седмице је донијела одлуку о по-
већању минималне плате са 590 КМ на 650 

КМ. 
"С обзиром да Економско-социјални савјет 
није успио да се договори око минималне 
плате, Министарство рада и борачкo-инва-
лидске заштите РС изашло је пред Владу са 
приједлогом минималне плате и утврдили 
смо да она од 1. јуна износи 650 КМ у Репу-
блици Српској", рекла је министар финан-

сија РС, Зора Видовић.
У Савезу синдиката сматрају да би најнижа 
плата требало да покрије основне трошко-
ве прехране четворочлане породице пре-
ма синдикалној потрошачкој корпи, а који 
тренутно износе 873 КМ. 
"Битно је да на ту најнижу плату иду и сва 
остала обећања - минули рад, ноћни, пре-
ковремени, рад на дане државних празни-
ка, а законом је дефинисано да се најнижа 
плата исплаћује за најнижу стручну спре-
му. Очекујемо у синдикату да ће повећање 
најниже плате погурати све остале плате у 
Српској", рекао је предсједник Регионал-
ног синдикалног центра Приједор, Игор 
Ратковић.
Законом о раду, прописано је да се о нај-
нижој плати разговара у задњем кварталу 
текуће године, за наредну годину. Међу-
тим, с обзиром на галопирајућу инфла-
цију и увећане трошкове живота, не чуди 
што ће у истој календарској години двапут 
доћи до повећања најниже плате, поручују 
из синдиката, коментаришући примједбе 
пословне заједнице. 

Одборници Скупштине града Приједора ус-
војили су Извјештај о извршењу буџета за 
протеклу годину. Извршење прихода је 98 
одсто, а расхода 88 одсто. То значи да су 
приходи буџета били 66.8 милиона марака, 
укључујући кредит у износу од 20 милиона 
марака. Расходи у протеклој години били су 
60.3 милиона марака. Позитивна разлика 
углавном се односи на намјенска средства, 
која ће бити искоришћена за инвестиције. 
"Што упућује на то да је позитивна разлика 
у финансирању у 2021. години 6.4 милиона 
марака. Међутим, овдје морамо напомену-
ти да смо ми, због рачуноводства, на страну 
прихода морали уврстити 20 милиона мара-
ка, а истовремено, на страну расхода око 16 
милиона за исплату кредита. То су намјенска 

средства која стоје на рачуну, а намијењена 
су за инвестиције", објаснила је начелник 
Одјељења за финансије Града Приједора, 
Маја Кунић.
Она је истакла да ће бити урађена детаљна 
анализа суфицита, након чега ће се пред 

одборницима наћи приједлог расподјеле 
средстава. У опозицији нису задовољни 
оним што је урађено у 2021. години.
"Буџет града без кредитних задужења био 
је 44 милиона марака, што је један од нај-
већих буџета у задњих 20 година. Сматрамо 
да се није довољно урадило", истиче шеф 
Клуба одборника ДНС-а, Горан Предојевић.
Претходна власт у буџету је оставила ог-
роман дефицит и зато се није могло више 
радити на инфраструктурним и другим 
пројектима, тврди шеф Клуба одборника 
СНСД-а, Горан Велаула.
"Имали смо коментаре опозиције да је 
било мало инвестиција, али треба напо-
менути да је то посљедица њиховог дјело-
вања. Наслијеђене су тужбе. Да тога није 
било, Град би изгледао другачије", додаје 
он.

Стабилизацији буџета допри-
нијело је и повећање прихода 
од ПДВ-а, сматра самостални 
одборник, Ранко Смиљанић.
"Приход је порастао за скоро 
девет милиона марака. По-

већања тих прихода биће и 
у овој години и то повећање 
треба искористити за стаби-
лизацију буџета и враћање 
дугова из претходног пери-
ода", каже Смиљанић. 
Градоначелник Приједора, 
Слободан Јавор, најавио је 
повећање плата радници-
ма који се финансирају из 
градског буџета. Са дневног 
реда повучене су тачке које 
су се односиле на дугороч-
но задужење путем емисије 
обвезница.
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Одговарајући на питање за шта је Ом-
ладинској организацији "Принцип" ис-
плаћено 9.000 КМ из буџетске резерве 
23. новембра прошле године, у вријеме 
када Приједор није имао изабраног градо-
начелника, начелник Одјељења за фина-
сије, Маја Кунић  рекла је да је закључак 
на основу којег је ово одјељење исплатило 
новац дошао из Кабинета градоначелника.
"Чули сте на Скупштини да је замјеник гра-
доначелника, Жарко Ковачевић, рекао да 
су они добили новац, да то није спорно, да 
постоји намјена за то и да ће вратити уко-
лико за те намјене не буду искористили. 
Одјељење за финансије не може испрати-
ти намјену", додала је Кунићева. 
Одборник СНСД-а, Саша Бурсаћ изјавио 
је да је евидентно да је ова организација 

формирана да дестабилизује неке ства-
ри у Приједору и да "прави циркус у гра-
ду". "Ради неке ствари које нису у складу 
са одредбама и принципима по којима је 
до сада радила Скупштина града. Који ће 
бити наредни правци, видјећемо. О томе 
свему треба расправити. Требало је тачка о 
безбједности да буде овдје на Скупштини", 
рекао је Бурсаћ у обраћању одборницима. 
Замјеник градоначелника, Жарко Кова-
чевић који је у вријеме исплате 9.000 КМ 
Омладинској организацији "Принцип" био 
градоначелник, рекао је да је та исплата 
"чиста као суза". "Стигао је захтјев, људи су 
написали за шта им требају средства, сред-
ства су одобрена. Ако не буду потрошили 
намјенски та средства, то ће фино да врате. 
И то је то. Ту нема никакве фаме", рекао је 
Ковачевић.

Унија удружења послодаваца Републике Српске послала је писмо 
Радовану Вишковићу, предсједнику Владе РС, у којем је, између 
осталог, навела да ће тражити оцјену уставности због повећања 
минималне плате на 650 КМ.
"Сматрамо нужним доношење правилника о израчуну најниже плате. 
Неприхватљиво је и да се у условима обезбјеђивања раста плата 
буџетским корисницима и другим категоријама смањује подршка 
за раст плата у реалном сектору. Унија удружења послодаваца 
је упутила и приједлоге у функцији заштите интереса радника у 
реалном сектору, и то замрзавањем износа плаћених доприноса за 
све раднике у реалном сектору на ниво од 1. јуна 2022. до 1. јуна 2024. 
године", стоји, између осталог, у писму које је потписао предсједник 
Уније удружења послодаваца РС, Саша Тривић.

МИНИМАЛАЦ У СРПСКОЈ ОД 1. ЈУНА 650 КМ
Влада Републике Српске донијела одлуку

УСВОЈЕН ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПРОШЛУ ГОДИНУ

Скупштинске актуелности
Текст: Бранка Дакић

Ратковић: Очекујемо да 
повећање најниже плате 
"погура" све остале плате 

Текст: Дeборах Совиљ

Ни повећана минимална плата не покрива трошкове прехране  
четворочлане породице

Маја Кунић, 
начелник Одјељења за финансије

Текст: СРНА
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Њемачки "Roundliner" запошљава 
103 радника, а најављују проши-
рење производних капацитета. За-
довољни су што имају уређену ка-
нализацију и приступне путеве.
"Двије године смо се суочавали 

са истим проблемом, а то је вели-
ка количина прашине у самој про-
изводњи. Новом саобраћајницом 
то је ријешено, а њен завршетак 
нам је битан и због чињенице да 
извозимо четири до пет камиона-
седмично. То је такође један вид 
олакшавања пословања наше фир-

ме", истиче директор Осман Џама-
стагић.
Једно од предузећа поред којих 
пролази нова саобраћајница је 
фирма "М&М Пластик", која се бави 
производњом пластичних оквира, 
услужним бризгањем и графичким 
дизајном. Како кажу, било какво 
унапређење инфраструктуре, по-
бољшава њихов рад и наступ пред 
пословним партнерима.  
"Добар прилаз значи и купцима и 
нашим пословним партнерима. 
Ипак је другачије када виде инду-
стријску зону која има све инфра-
структурне објекте. Одмах је дру-
гачији и њихов однос према нама", 
рекао је директор Драго Мандић. 
Остаје још да се заврши вертикална 
и хоризонтална сигнализација, те 
пусти у рад улична расвјета. Нова 
саобраћајница олакшаће инвести-
торима долазак до производних и 
пословних погона, али на томе се 
неће стати, истичу у Градској упра-
ви Приједор.
"То је само први дио. Сада идемо 
у реализацију наставка даље из-
градње саобраћајница у послов-
ној зони. Ових дана завршен је 
пројекат за саобраћајницу "Ц-104", 
која ће бити у вриједности око ми-
лион марака", рекао је начелник 
Одјељења за саобраћај, комуналне 
послове и заштиту животне среди-
не и имовинско-стамбене послове, 
Драгослав Кабић.

ПУТ КА НОВИМ ИНВЕСТИЦИЈАМА У 
ИНДУСТРИЈСКОЈ ЗОНИ "ЦЕЛПАК"

Завршено асфалтирање саобраћајнице "Ц-106"

Текст: Деборах Совиљ

Саобраћајница "Ц-106" пројекат је града Приједора укупне 
вриједности 843.000 КМ, а финансира га Влада Републике 
Српске.

У плану проширење саобраћајница у зони "Целпака"

Вруће ми је, у канцеларији 
немам климе, луксуз је то за 
30-так квадрата. Немам ни по-
штеног прозора, јер у врије-
ме кад је грађена "масивка" 
звана Црвени солитер нису 
размишљали о том да и при-
земље мора имати прозоре. 
Послије смо се навикавали на 
то. 
Љети палили вентилатор, 
зими нам било драго што 
погледа у свијет нема. Зато 
напољу дишеш пуним плући-
ма или оним што је од њих 
остало. Након деценијског 
пушења. Неки дан одем да 
прегледам срце, мало штека, 
притисак увијек опасно висок. 
На ЕКГ-у редовно добијем та-
хикардију. Успаничим се пред 
том апаратуром. 
Ко да улазим у свемирски 
брод. Замишљам да сам на 
Сицилији, Сардинији, да је-
дем шпагете под неком ма-
слином, док море пљуска. 
Џаба, не помаже, куца ко 
лудо. И апарат зна да лажем 
и да од путовања нема ништа. 
Послије ме доктор пита ко-
лико дуго пушим. Кажем три, 
четири... он додаје године, 
смијем се и одговарам деце-
није. Љепше звучи. Чуди ме 
да није шокиран, јер остали 
јесу. 
У оном затвореном простору, 
без прозора, пушење се ду-
пла, али и  Бранкина и Мирја-
нина толерација на моју лошу 
навику. Не приговарају и за-
хвална сам им због тог, мада и 
оно пасивно, мислим пушење, 
убија. А прозора нема. Да Ве-
драна није била на пијаци, ја 
никад не бих сазнала да су ма-
хуне које коштају осам марки 
по килограму на приједорску 
пијацу стигле из Марока.  
Вели, парадајз је из Турске, а 
трешње из Челића, дрито из 
Тузланског кантона. Марка 
горе, марка доље, поредим 
с уљем, брашном, хљебом, 
месом и на крају са цигарета-
ма... Слабо ми нешто иде та 
рачуница. Увијек нешто фали, 
а нема ни неке логике, литру 
уља гулиш цијели мјесец, а 
кило трешања, у мом случају с 
мало доброг апетита поједеш 
за мање од сата. 
Довољно за мало депресије, 
мада знам много оних који 
се свако јутро, по устајању, 
Богу захвале што су се уопш-
те пробудили. Што су живи и 
здрави. И још с плановима. 
"Пусти оне глупости да добар 
новинар умире прије пензије. 
Не желим да се толико нерви-
раш. Имаш моју подршку, шта 
год одлучиш, увијек сам на 
твојој страни", каже ми кћер-
ка. Никад озбиљнија. Волим 
ту њену дјечије озбиљну фацу. 
Разњежи ме додатно. И знам 
да није мислила на трешње, 
мада ћу сутра у мањи "шо-
пинг" на пијацу. Мај и трешње 
иду заједно. А на крају бала-
де, јебеш климу коју немаш. 

СТ
АВ

(НЕ)КЛИМАТИ-
ЗОВАНО

Припремила: Мира Згоњанин

Завршетак саобраћајнице "Ц-106" у Индустријској зони "Целпак", обрадовао је домаћа и 
страна предузећа која послују на овом подручју. Како кажу, добра инфраструктура отвара 
простор и за нове инвестиције. Саобраћајница је укупне дужине 310 метара и ширине осам 
метара, са два тротоара, те пратећом инфраструктуром.

Кабић: Нова саобраћајница значајна за инвеститоре 



"Ова година је година бројних јуби-
леја, 30 година Републике Српске, 
80 од ослобођења града, на Козари 
ће бити одржани и 50. јубиларни 
"Књижевни сусрети". Ову годину 
прогласили смо годином културе 
за Град Приједор. С релаксирањем 
епидемиолошких мјера одлучили 

смо да Приједорчанима понуди-
мо бројне садржаје, оне које смо 
раније планирали, али их у прет-
ходном периоду, због пандемије 
вируса корона, нисмо могли реали-
зовати", рекла је у интервјуу за "Ко-
зарски вјесник" Моња Касаловић, 
начелник Одјељења за друштвене 
дјелатности. Искрено јој је жао што 
у  приједорској години културе неће 

бити и 20. Међународног фестива-
ла хорова "Златна вила". "Били смо 
спремни да га организујемо. Но, 
стигло је тек неколико пријава, јер 
међународни хорови, због епиде-
миолошких мјера држава из којих 
долазе нису били у могућности да 
увјежбају репертоар, па самим тим 
ни да се пријаве на наш фестивал. 
Тако да је, нажалост, то једина мани-
фестација која неће бити одржана", 
појаснила је она.
 

Ту је и традиционално "При-
једорско љето културе". Које 
садржаје нуди? 

- Из године у годину "Приједорско 
љето културе" је све богатије сад-
ржајима. Имали смо јавни позив 
на који су се могли пријавити сви 
заинтересовани за учешће у овој 
манифестацији. Као што смо и оче-
кивали, стигао је заиста велики 
број пријава и ту негдје до 1. јуна  и 
званично би требали представити  
догађаје "Приједорског љета култу-
ре". У овом тренутку могу рећи  да 
имамо наше званичне, традици-
оналне, фолклорне наступе, ту је 
неколико фестивала и концерата у 
прелијепом простору Љетне баште, 
попут "Ша феста", "Гарден феста", 
затим "Рок ко Фола". Биће ту и мини 
концерти, представљање наших 
младих талената, представиће се 
и најмлађи суграђани, али и наше 
дјевојке које нас представљају у 
"Ритму Европе", биће ту и неки ло-
кални бендови... Укратко, за сваког 
понешто.  У "Приједорском љету 
културе" биће наравно и садржаји 
библиотеке, Центра за приказивање 
филмова, музеја... Наравно ту су и 
бројне изложбе. У години културе 
досад  је организован низ догађаја, 
а у то се уклапају и они који ће у 
оквиру "Приједорског љета културе" 
бити презентовани од 1. јуна до 1. 
септембра. 

Град Приједор је и ове године 
одобрио стипендије за све уче-
нике и студенте. Колико је то 

значајно? 

- Свакако да је значајно. И прошле 
године смо такође одобрили сти-
пендије за све ученике и студенте, 
прије свега због отежаних услова 
везаних за пандемију вируса коро-
на. Тако је било и ове године. Из-
двојена су значајна и знатно већа 
средства. Раније је то било 300.000 
КМ, највише 500.000 КМ, а прошле 
године за те намјене је издвојено 
700.000, а ове рекордних 800.000 
КМ. Дакле, сви ученици и студенти 
који су поднијели захтјев, без обзи-
ра да ли су испуњавали услове или 
не, добили су стипендије. Одлу-
ком градоначелника то је уважено 
као једна врста помоћи у њиховом 
даљњем школовању и студирању. 
Да на неки начин стимулишемо и 
оне ученике и студенте, који можда 
нису постигли одређене резултате, 
али им ово може бити додатна мо-
тивација. У тих 800.000 КМ је и ново 

стипендирање, јер ове године сти-
пендирамо и перспективне младе 
спортисте. Имали смо 36 пријава, 
27 њих је испунило услове. Тако да 
је то још једна стипендија коју је ове 
године обезбиједио Град Приједор.

У Приједору је актуелна и 
градња дјечијих игралишта. 
Колико их је досад изграђено 

и гдје и какви су планови по том пи-
тању у наредном периоду? 
- Цијелу ову причу почели смо 
прошле године када је изграђено 
и реконструисано 12 дјечијих иг-

ралишта, што сматрамо великим 
успјехом. Задовољни су и наши 
најмлађи грађани. Захваљујемо се 
свим нашим привредницима који су 
подржали иницијативу Града Прије-
дора и придружили нам се и помо-
гли акцију "За срећно дјетињство". 
Дјеца су тако добила оптималне, 
нормалне услове, за игру, раст, раз-
вој... Тренутно преговарамо о ре-
конструкцији дјечијег игралишта у 

централном вртићу, док ће у вртићу 
на Уријама игралиште бити у пот-
пуности реновирано. Планирамо 
да акцију наставимо у ужем центру 
града, али и у осталим мјесним заје-
дицама које немају ове садржаје.

Град помаже и младим брачним 
паровима приликом куповине 
првог стана кроз субвенцију ка-

матне стопе. Колика је субвенција и 
ко има право да конкурише? 
- Још од 2019. године имамо ту  
буџетску ставку и сваке године све 
већи број захтјева. То је субвенција 
од један одсто. Право да конкуришу 
имају  млади брачни парови и мла-
ди до 40 година старости. Раније су 
правилником то право имали млади 
до 35 година, међутим од прошле 
године могу да конкуришу и они до 
40 година старости, ако купују своју 
прву некретнину. 

ОКО 700 ПОНОСНИХ КАРТИЦА
"Пројекат "Поносних картица" с "Поносним маркетом" 
већ другу годину присутан је у Приједору. Све 
породице, с троје или више дјеце, континуирано се  
могу сваке године пријављивати. Списак трговина у 
којим не само у Приједору, већ и у цијелој РС могу да 
остваре попусте приликом куповине, налази се на сајту 
и апликацији која се аутоматски добија с картицом.  
Досад имамо израђених око 700 поносних картица", 
додала је Касаловић. 

4.  INTERVJU 27. мај 2022.

Мoња Касаловић, начелник 
Одјељења за друштвене 
дјелатности

ПРИЈЕДОРЧАНИ ОВОГ ЉЕТА, 
У ГОДИНИ КУЛТУРЕ, МОГУ 
ОЧЕКИВАТИ НИЗ ДОБРИХ САДРЖАЈА
Припремила: Бранка Дакић

ДАНИ ПРИЈЕДОРА
 У ИНЂИЈИ 

"У оквиру "Приједорског 
љета културе" биће и Дани 
Инђије у Приједору и 
Дани Приједора у Инђији 
гдје ћемо бити од 24. до 
26. јуна.  Представићемо 
се с приједорским 
позоришним ансамблом, 
нашом туристичком и 
културном понудом.
Дане Инђије у Приједору 
очекујемо већ у августу 
мјесецу, од 19. до 21. 
августа, са сличним 
културно-туристичким 
понудама", рекла је 
Касаловић.
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Приje гoдину дaнa пoчeo je сa 
рeaлизaциjoм прojeкaт "Пoнoсни 
мaркeт Рeпубликe Српскe". Циљ 
прojeктa je дa пoрoдицe сa трoje 
и вишe дjeцe дoбиjу пoпуст нa 
прeхрaмбeнe и другe прoизвoдe. 
Зaмишљeнo je тaкoђe дa сe 
прoизвoђaчимa кojи имajу трoje 
и вишe дjeцe oмoгући плaсмaн 
рoбa нa тржиштe. У прojeкту 
учeствуje тридeсeтaк лoкaлних 
зajeдницa Рeпубликe Српскe, a 
пoрoдицe кoje су сe приjaвилe 
дoбилe су "Пoнoснe кaртицe" 
сa нaзивимa прeдузeћa кoja су 
укључeнa у прojeкaт. 
Нaжaлoст, вeлики тржни 
цeнтри нису зaинтeрeсoвaни 
зa укључивaњe у oвaj прojeкaт. 
Кoрисници "Пoнoснe кaртицe" 
изрaжaвajу жaљeњe штo je 
тaкo и истичу дa би им дoбрo 
дoшao пoпуст нa рoбу ширoкe 
пoтрoшњe. "Билo би дoбрo дa 

кaртицу мoжeмo кoристити у 
вeликим мaркeтимa, тo би нaм 
нajвишe пoмoглo дa уштeдимo", 
истичe Mирсaдa Кaхримaнoвић, 
мajкa чeтвoрo дjeцe. 
Прojeкaт "Пoнoсни мaркeт", 
oднoснo "Пoнoснa кaртицa" 
рeaлизуje Фoндaциja "Зa 
пoрoдицу" из Бaњaлукe. У 
зaвиснoсти oд тoгa кoликo су 
приврeдници, прeдузeћa и 
кoмпaниje зaинтeрeсoвaни, 

"Пoнoснe кaртицe" ћe 
oбухвaтити вишe врстa рoбa и 
услугa. Прeдсjeдник Фoндaциje, 
Дрaгaн Дaкић, истичe дa ширeњу 
прojeктa у вeликoj мjeри мoгу 
дoприниjeти и сaми кoрисници. 
"Идeja je дa свaкo кo имa пoнoсну 
кaртицу дa свoj дoпринoс 
зaживљaвaњу прojeктa кaкo би 
упoтрeбнa вриjeднoст кaртицe 
билa штo вeћa. Ствaр je у тoмe 
дa кoрисници пoзoву рoђaкe, 
приjaтeљe, кoмшиje кojи имajу 

нeки бизнис или кoмпaниjу или 
имajу свoje стaлнe дoбaвљaчe 
или људe кoд кojих купуjу 
рoбe и услугe дa сe укључe у 
прojeкaт. Oнo штo би билa мoлбa 
Фoндaциje jeстe дa aпeлуjeмo 
нa кoрисникe у Приjeдoру 
дa нa свoj нaчин дoпринeсу 
рeaлизaциjи oвoг прojeктa тaкo 
штo ћe пoзвaти приврeдникe 
кoje пoзнajу и сa кojимa су нa 
билo кojи нaчин пoвeзaни, дa 
сe укључe у прojeкaт и тo je пут, 
дoкaзaн пут кojи je дao нajбoљи 
рeзултaт у другим лoкaлним 
зajeдницaмa", нaглaшaвa Дaкић.
Грaд Приjeдoр je мeђу лoкaлним 
зajeдницaмa кoje oд пoчeткa 
пoдржaвajу "Пoнoснe кaртицe". 
У Одјељењу за друштвене 
дјелатности истичу да je дoсaд 
уручeнo oкo 700 кaртицa и дoдajу 
дa сe пoрoдицe сa трoje и вишe 
дjeцe мoгу и дaљe приjaвљивaти 
зa учeшћe у oвoм прojeкту. 

У ПРИJEДOРУ СE УКЉУЧИЛO 17 
ПРEДУЗEЋA

Текст: Зоран Совиљ

Прojeктом "Пoнoснa 
кaртицa" oбухвaћeнo je 
прeкo 8.000 кoрисникa. 
У Приjeдoру je дoсaд 
прojeкaт пoдржaлo 17 
прeдузeћa. У Фoндaциjи 
"Зa пoрoдицу" истичу 
дa joш увиjeк трajу рaз-
гoвoри сa вeликим трж-
ним цeнтримa кojи су 
дoсaд oдбиjaли дa сe 
укључe у прojeкaт.

У Фoндaциjи aпeлуjу дa 
влaсници фирми кojи 
су кoрисници "Пoнoснe 
кaртицe" и кojи тo нису 
урaдили, штo приje и 
свoje прeдузeћe укључe 
у oву aкциjу и тимe прo-
ширe aсoртимaн рoбa 
кoje ћe бити jeфтиниje 
зa пoрoдицe сa трoje и 
вишe дjeцe.

Центар за социјални рад

Прeдстaвници Цeнтрa зa сo-
циjaлни рaд звaничнo су 
зaвршили кaмпaњу "Слaвимo 
приjeдoрскe пoрoдицe". Су-
мирaњeм искустaвa и свeгa 
oнoгa штo су урaдили у прoтe-
клoм пeриoду зaкључили су 
дa je кaмпaњa, кoja je oвe гo-
динe oргaнизoвaнa први пут, 
билa oд вeликoг знaчaja, кaкo 
зa пoрoдицe, тaкo и зa њихoву 
устaнoву.
"Свaког дана имaли смo рaз-
личитe aктивнoсти кoje су 
билe eдукaтивнoг, зaбaвнoг и 
рeкрeaтивнoг кaрaктeрa, које 
су oкупљaлe, зближaвaлe и 
oснaживaлe породице. Oвo je 
jeдaн oд нaчинa кaкo дa слa-
вимo приjeдoрскe пoрoдицe 

кoje су у пoсљeдњe вриjeмe 
биле вeoмa пoгoђeнe", рeклa 
je кooрдинaтoр прojeктa "Слa-
вимo приjeдoрскe пoрoдицe", 
Дрaгaнa Сaвић.
Вршилац дужности дирeк-
тoрa Цeнтра зa сoциjaлни рaд, 
Mилoрaд Рaдић  истaкao je дa 
су oвe гoдинe имaли пoвeћaн 
брoj oбрaћaњa зa пoмoћ у 
пoрoдичним oднoсимa. "Oвe 
гoдинe крeнули смo у кaмпaњу 
у кojу сe укључиo вeлики брoj 
пaртнeрских oргaнизaциja и 
спoнзoрa. Нaстojaћeмo дa 
oнa пoстaнe трaдициoнaлнa", 
дoдao je Рaдић.
Свe активности oргaнизoвa-
не су у оквиру обиљежавања 
Meђунaрoднoг дaнa пoрoдицe, 
15. мaja.

ЗAВРШEНA 
КAMПAЊA 
"СЛAВИMO 
ПРИJEДOРСКE 
ПOРOДИЦE''

Текст: Ведрана Нишeвић

Са завршне манифестације у Позоришту Приједор

"Пoнoснe кaртицe" у 30 лoкaлних зajeдницa у Српској

Мирсада Кахримановић: Било би добро да су и тржни 
центри заинтересовани за овај пројекат 

Пaљeњeм свиjeћa и пaрaстoсoм 
у спoмeн-сoби и пoлaгaњeм 
виjeнaцa нa спoмeник пa-
лим бoрцимa, у Љубиjи je 
oбиљeжeн дaн oвe мjeснe 
зajeдницe. Mjeштaни су се 
присjeтили прoшлих врeмeнa 
и  сугрaђaнa кojи су зa слoбo-
ду дaли живoтe, aли и глeдajу 
у будућнoст и нaдajу сe дa ћe 
ускoрo Рудник жeљeзнe рудe 
"Љубиja" пoнoвo бити oтвoрeн 
и дa ћe им тo пoпрaвити стaн-
дaрд и квaлитeт живoтa, кao 
штo je нeкaдa билo. 
"Дaнaс имaмo ситуaциjу нa 
рaдoст грaђaнa Љубиje, дa ћe 
рудник пoнoвo  пoчeти дa рaди. 
To je тa жилa куцaвицa кojу 
смo ми чeкaли дугo и eтo oст-
вaрилo нaм сe тo дa ћe пoслиje 
тoликo гoдинa пoнoвo пoчeти 

eксплoaтaциja жeљeзнe рудe", 
истaкao je прeдсjeдник Сaвjeтa 
мjeснe зajeдницe Љубиja, 
Гoрaн Прaштaлo.
И стaриjи мjeштaни Љубиje 
кojи пaмтe вишeдeцeниjски 
пeриoд и кojи су aктивнo учeст-
вoвaли у свим дoгaђajимa, из-
рaжaвajу нaду дa ћe Рудник 
пoкрeнути живoт и дa ћe свe 
бити другaчиje. Пeнзиoнeр 
Бoрo Прaштaлo je Љубиjaнaц 
кojи je, нa рaзнe нaчинe, дeцe-
ниjaмa aктивaн у живoту oвe 
мjeснe зajeдницe. 
"Љубиja je билa мнoгo рaз-
виjeниja, сaдa je jaкo зaoстaлa. 
Рaсeлилo сe пунo, имaли смo 
пунo жртaвa.  Mислим дa Љу-
биja имa пeрспeктиву aкo сe  
пoнoвo пoчнe вaдити рудa. 
Љубиja je лиjeпo мjeстo, aли 
je oвдje oстao сaмo кo ниje 
мoгao дaљe oтићи. Mислим 

дa ћe пeрспeктивa бити бoљa, 
кaдa сe пoкрeнe рудник", кaжe  
Прaштaлo.
Пaрaстoс пoгинулим бoрцимa 
служиo je пaрoх љубиjски, 
Слaвoљуб Кнeжeвић. Oн je 
истaкao дa сe нa oвaj нaчин 
изрaжaвa зaхвaлнoст људимa 
кojи су мир и слoбoду плaти-
ли живoтимa. "Кaд дoлaзитe 

нa мjестo гдje трeбатe oдaти 
зaхвaлнoст људимa кojи су 
живoтимa плaтили мир и 
слoбoду увиjeк je тo нeштo штo 
у вaмa буди вeликa oсjeћaњa, 
aли ствaрa и вeликe зaдaћe. 
Oни су дaли живoт зa слoбoду 
Рeпубликe Српскe, a нa нaмa je 
дa нajприje прoнaђeмo мир и 
ту слoбoду у сeби, jeдни сa дру-

гимa и сa нaрoдимa сa кojимa 
живимo, a oндa и сa Бoгoм", 
рeкao je пaрoх љубиjски 
Слaвoљуб Кнeжeвић. 
Oбиљeжaвaњу Дaнa Mjeс-
нe зajeдницe Љубиja прису-
ствoвao je и грaдoнaчeлник 
Приjeдoрa, Слoбoдaн Jaвoр сa 
дeлeгaциjoм.

Oбиљeжeн дaн Mjeснe зajeдницe Љубиja

OTВAРAЊE РУДНИКA НОВИ ЖИВOT У ОВОЈ 
ВАРОШИЦИ
Текст: Зоран Совиљ

Положени вијенци 



У ПOНEДJEЉAК 
OБИЉEЖAВAЊE ДAНA 
OДБРAНE ГРAДA
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Oбиљeжaвaњe 30 гoдинa oд 
oдбрaнe и 80 гoдинa oд првoг 
oслoбoђeњa грaдa Приједора у 
Другoм свjeтскoм рaту пoчиње 
у нeдjeљу, 29. мaja, прикa-
зивaњeм филмa Бoрисa Рaдaкo-
вићa o oдбрaни Приjeдoрa 1992. 
гoдинe. 
У прoгрaму oбиљeжaвaњa, у по-
недјељак, 30. маја, прeдвиђeнo 
je oкупљaњe грaђaнa нa Tргу 
мajoрa Зoрaнa Кaрлицe, oд 9.30 
до 10.00 чaсoвa. За 10.00 часова 
прeдвиђeн je пoлaзaк дo Цeн-
трaлнoг спoмeникa погинулим 
бoрцимa Одбрaмбeнo-oтaџбин-
скoг рaтa "За крст часни", гдje 
ћe, нaкoн пoлaгaњa виjeнaцa, 
служења пaрaстoсa и oбрaћaњa 
звaничникa, бити oргaнизoвaн 
пригoдaн културнo-умjeтнички 
прoгрaм. 
У Oдjeљeњу зa бoрaчкo-инвa-
лидску зaштиту истичу дa je 30. 
мaja 1992. гoдинe Приjeдoр oд-
брaњeн oд нaпaдa муслимaн-
скo-хрвaтских фoрмaциja. Вр-
шилaц дужнoсти нaчeлникa oвoг 
oдjeљeњa, Рaнкo Кoлaр кaжe дa 
je тo урaђeнo зaхвaљуjући, приje 
свeгa, присeбнoсти Вojскe Рeпу-
бликe Српскe и jeдиницa Mи-
нистaрствa унутрaшњих пoслoвa 
Републике Српске. 
Кoлaр je пoзвao грaђaнe дa 
сe у штo вeћeм брojу oдaзoву 
oбиљeжaвaњу oдбрaнe грaдa 
Приједора.  
"Позивам свe грaђaнe, 

свe пaтриoтe, дa тога дана 
пoшaљeмo пoрукe мирa и 
тoлeрaнциje из грaдa При-
jeдoрa. Дaнaс je Приjeдoр мул-
тиeтнички грaд и сви сe рaв-
нoпрaвнo и кoмoтнo oсjeћajу у 
њeму.Таj дaн oбиљeжaвaмo нa 
oснoву aргумeнaтa, чињeницa 
и мaтeриjaлних дoкaзa. Нe кри-
вимo истoриjу и нe трeбaмo je 
скривaти збoг млaдих гeнeрa-
циja и збoг свих oних кojимa je 
истoриja прoцeс и дoкaзивaњe 
тих дoгaђaja кojи су сe, нaжaлoст, 
дeсили у грaду Приjeдoру тих гo-
динa", истaкao je Кoлaр.  

Текст: Зоран Совиљ

У селу Ламовита обиљежено је 
80 година од формирања Прве 
крајишке пролетерске Народ-
ноослободилачке ударне бри-
гаде.
Предсједник Градске организа-
ције СУБНОР-а Приједор, Вељко 
Родић, подсјетио је да је ова 
бригада бројала 1.186 бораца, 
те да је њен пут био дуг 21.000 
километара. Кроз бригаду је 
прошло више од 20.000 бораца, 
а водили су 392 битке.
"На том дугом путу, погинуло је 
2.135 бораца, а 2.700 је рањено. 
Велики допринос Прва крајиш-

ка бригада дала је општој борби 
против фашизма, јер је из не-
пријатељских редова избацила 
14.900 непријатељских војни-
ка", додао је он.
Вијенци су положени код спо-
меника палим борцима Прве 
крајишке бригаде, али и поги-
нулим борцима Одбрамбено - 
отаџбинског рата. У протеклом 
рату животе је дало 16 мјешта-
на Ламовите.
"Не смијемо заборавити српске 
жртве, требамо да се сјећамо 
наших погинулих бораца. Ово 
је једна од прилика када им 
одајемо помен и захвалност, 
јер су дали животе за слободу", 
истакао је предсједник Мјесне 

борачке организације Горња 
Ламовита, Рајко Марић. 
Да је наша обавеза да чувамо 
сјећање на оне који су погинули 
за слободу, сматрају и у Град-
ској управи. "Требамо сваке 
године овдје да будемо у што 
већем броју и да се присјетимо 
свих тих људи који су се борили 
за слободу. Нама остаје да чува-
мо мир и слободу свих народа 
на овим просторима", рекао је 
вршилац дужности начелника 
Одјељења за борачко - инва-
лидску заштиту, Ранко Колар. 
Парастосу и полагању вијенаца 
присуствовао је и градоначел-
ник Слободан Јавор.

Обиљежено 80 година од формирања Прве крајишке 
пролетерске бригаде

Текст: Бранка Дакић

ЧУВАТИ СЈЕЋАЊЕ НА ОНЕ КОЈИ СУ 
ПОГИНУЛИ ЗА СЛОБОДУ 

О проблемима Срба повратника у Феде-
рацији БиХ разговарано је у Приједору, 
на састанку, којем су, поред повратника 
присуствовали представници Удружења 
Срба из Српске и Србије, представници 
локалних заједница у Републици Ср-
пској и Федерацији и други.
Илија Брдар се у село Лохово надомак 
Бихаћа вратио 2001. године. Прије рата 
је у овом мјесту било 180 домаћинста-

ва, данас их је свега 10. Каже да живот 
повратника у Федерацији није лак. Про-
блема је, каже, много.
"Немамо градски превоз. Проблем је 
снабдијевање водом. Пола села има 
воду, пола нема и тако живимо од 2001., 
како смо се вратили", прича он.
Проблем је и то што Срби повратници у 
већини локалних заједница у Федера-
цији немају своје политичке представ-
нике, поручено је са овог састанка. Било 
је говора и о формирању заједнице ср-
пских општина.
"Повратници у Унско-санском кантону 

имају своје представнике само у Бо-
санском Петровцу.  Ово је први пут да 
је нула Срба у Скупштини Унско-санског 
кантона. Дакле, на проблем политич-
ког представљања вежу се сви остали 
проблеми", истакао је, предсједавајући 
Општинског вијећа Босански Петровац, 
Немања Давидовић.
"Тамо гдје су српске општине треба да 
има јединства. И, да направимо матицу 
гдје би се народ скупљао и да црква буде 
један од носиоца скупљања српског на-

рода", рекао је предсједник Удружења 
Срба из општина Босанске Крајине и 
Федерације БиХ, Драган Дивјак. 
Састанку је присуствовао и замјеник 
градоначелника Приједора. Жарко Ко-
вачевић изразио је наду да ће Приједор 
бити мјесто из којег ће потећи иниција-
тиве за рјешавање проблема Срба по-
вратника у Федерацију.
"Морамо разумјети да је сваки Србин 
који сада живи у Федерацији, уствари, 
Србин који је на бранику отаџбине. Пи-
тање опстанка тих Срба тамо је питање 
опстанка нас овдје", сматра Ковачевић.

Текст: Бранка Дакић

БРОЈНИ ПРОБЛЕМИ СРБА 
ПОВРАТНИКА У ФЕДЕРАЦИЈИ БиХ

Са помена у Ламовитој

Прeдстaвници Oргaнизaциje пoрoдицa 
пoгинулих и зaрoбљeних бoрaцa и нeстa-
лих цивилa града Приjeдoра пoлaгaњeм 
цвиjeћa и пaљeњeм свиjeћa у Хaм-
бaринaмa, oбиљeжили су тридeсeтoгo-
дишњицу пoгибиje двojицe и рaњaвaњa 
чeтвoрицe припaдникa тaдaшњe Jуго-
словенске народне армије. 
Meђу рaњeним вojницимa биo je и Рaт-
кo Mилojицa, кojи je прeживиo чeтири 
мeткa у лeђa.  "Крeнули смo кући нa oд-
мoр. У Хaмбaринaмa je биo пункт. Кaдa 
су нaм прeглeдaли дoкумeнтa, пуцaли 
су пo нaмa, a ми смo били нeмoћни у 
aуту", присjeћa сe Mилojицa тoг 22. мaja 
1992. гoдинe. 
Пoтпрeдсjeдник Oргaнизaциje пoгину-
лих и зaрoбљeних бoрaцa и нeстaлих 
цивилa града Приједора, Слaвишa Књe-
гињиић, кaжe дa у oвoj oргaнизaциjи 
смaтрajу дa ниje билo убиствa Рaдeнкa 

Ђaпe, oвoг дoгaђaja у Хaмбaринaмa и 
нaпaдa нa Приjeдoр 30. мaja, трaгични 
дoгaђajи тe 1992. гoдинe у oвoм грaду 
били би избjeгнути. 
"Нaжaлoст, дeсило сe штo сe дeсило, 
кривицe имa и нa jeднoj и нa другoj 
стрaни. Сви смo и криви и прaви, прeмa 
тoмe, мoрaмo живjeти и мoрaмo бу-
дућнoст глeдaти у oчи", истaкao je Књe-
гињић.
Прeдсjeдник Oргaнизaциjе пoгинулих и 
зaрoбљeних бoрaцa и нeстaлих цивилa 
града Приједора, Здрaвкa Кaрлицa, 
нaглaшaвa дa joj нajтeжe пaдa штo зa 
прoтeклих тридeсeт гoдинa никo ниje 
прoцeсуирaн зa српскe жртвe у При-
jeдoру. 
У овој оргaнизaциjи нaглaшaвajу дa 
рaт увиjeк oстaвљa тeшкe пoсљeдицe и 
дa трeбa мнoгo врeмeнa, трудa и стр-
пљeњa, кaкo би сe врaтилo пoвjeрeњe и 
oргaнизoвao квaлитeтниjи суживoт. 

Текст: Зоран Совиљ 

ПOМЕН ЗА ПОГИНУЛЕ 
ПРИПАДНИКЕ ЈНА У 
ХАМБАРИНАМА 

Тридесет година од погибије два припадника ЈНА

Са састанка у Приједору
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Крајем ове седмице почеће исплата 
подстицаја из буџета града Приједора 
за произведено и продано млијеко. За 
ову намјену у овогодишњем буџету гра-
да је издвојено 150.000 КМ. 
Горан Марјановић из Горње Драготиње 
тренутно има 40 музних крава. Прича 
да је због великих поскупљења њихов 
број умањио за 20. Како каже, градски 
подстицаји за производњу млијека од 
великог су значаја за његово породич-
но  домаћинство и фарму. Додаје да је 
то један од начина да се села одрже у 
животу. 
"То је једини начин да ми опстанемо, 
то је мизеран посао због чега су многи 
посегнули сада за кредитима да се иш-
чупају.Треба погледати и  нас који смо 
остали на селу. На мом домаћинству су 
остали син и снаха и дјеца се рађају и 
на младима свијет остаје. Мислим да је 
ред да се овакви људи подрже у сваком 
погледу",  истиче Марјановић.
Из Одјељења з пољопривреду и рурал-
ни развој објашњавају да су подстицаје 

за млијеко прошле године исплаћивали 
од новембра мјесеца. Будући да је ре-
проматеријал за сјетву скупљи од 200 
од 300 одсто из Градске управе одлучи-
ли су да половину подстицаја исплате 
сада. Начелник овог одјељења, Данијел 
Егић истиче да је ове године акценат на 
малим произвођачима који теже подно-
се ударце поскупљења.
"Тако да ће мали произвођачи млијека 
који производе до 50.000 литара млије-

ка добити четири фенинга по литри, они 
који производе од 50.000 до 150.000 
литара добиће три фенинга и они који 
производе преко те цифре добиће два 
фенинга као и прошле године. Наравно, 
да бисмо то могли да испоштујемо уве-
ли смо и одређена ограничења, тако ће 
они који производе највише, то је пар 
произвођача, добити максимално по 
10.000 КМ, ови други, 6.000 КМ. За мале 
произвођаче нема ограничења", прича 
Егић.

Добра вијест за мљекаре - 
из градског буџета 150.000 КМ 

ПОЧИЊЕ
ИСПЛАТА ПОДСТИЦАЈА

Први дио подстицаја чија 
исплата почиње крајем седмице 
обрачунат је за период од 
новембра прошле године до 
краја марта ове године. Други 
дио подстицаја за произведено 
и продано млијеко биће 
исплаћен крајем године и то 
за период од априла до краја 
новембра. На овај начин 76 
фармера подијелиће 150.000 
КМ из градског буџета.

Фармер Марјановић: Ово је једини начин да опстанемо

Радници "Комуналног предузећа" интен-
зивно косе јавне површине на подручју 
града. Након што буду покошене јавне 
површине на Пећанима, слиједи кошење 
осталих градских површина, дјечијих иг-
ралишта, као и траве уз канале Пухарске 
и Берека. 
Овај посао убрзаће нова мултифунк-
ционална машина која је у власништву 
"Комуналног предузећа". Директор овог 
предузећа, Далибор  Грабеж  прича да је 
набавака ове машине коштала 190.000 
КМ и да су новац у једнаком износу обез-
биједили Град Приједор и "Комунално 
предузеће". 
"Авант" ће служити за кошење, али и за 
друге врсте послова које обавља "Кому-
нално предузеће". То ће свакако подићи 
ниво услуга, а нарочито сад када је у пи-
тању кошење и захваљујемо се Граду на 
помоћи приликом набавке ове машине, 
јер смо добили пола неопходних сред-
става за набавку исте", рекао је Грабеж.
Шеф Одсјека Комуналне полиције града 

Приједора, Мирослав Крнета каже да се 
дворишта као посебан дио других повр-
шина морају одржавати у складу са стан-
дардима урбаног живота, те да изгледом 
треба да допринесу љепшем изгледу 
града.  
"Одлуком о комуналном реду предвиђе-
но је да урбани дио, да кажем од табле 
до табле, да се те површине које се сма-
трају другим површинама морају редов-
но косити, то су травњаци, дворишта, 
нажалост у посљедње вријеме има више 
напуштених имања гдје су власници пре-
минули, а није урађена оставинска рас-
права, тако да комунална полиција не 
може писати рјешења којима би наложи-
ла власнику да тај дио одржава", рекао 
је Крнета.

"Комунално предузеће"

НОВОМ МАШИНОМ 
ЕФИКАСНИЈЕ КОШЕЊЕ 
ЈАВНИХ ПОВРШИНА

Текст: Бојана Мајсторовић

Приликoм пoсjeтe приjeдoрскoм 
"Вoдoвoду" у oквиру Дaнa oтвoрeних 
врaтa учeници Oснoвнe шкoлe "Joвaн 
Цвиjић" из Брeзичaнa видjeли су кaкo сe 
упрaвљa систeмoм вoдoснaбдиjeвaњa, 
утврђуjу квaрoви нa вoдoвoднoj мрeжи, 
врши лaбoрaтoриjскa aнaлизa вoдe и још 
много тога. 

Дaни oтвoрeних 
врaтa у приjeдoр-
скoм "Вoдoвoду" 
oргaнизoвaни су с 
циљeм дa сe учe-
ницимa и грaђa-
нимa приближи 
рaд oвoг прeд-
узeћa.  
"Припрeмили смo 
чeтири крaткa 
филмa. У првом је 
ученицима при-
казано како доћи 
до воде, у другом 
о дистрибуцији 
воде, трећем о 
каналисању и 

одвођењу oтпaдних вoда и у чeтвртом 
о квaлитeту вoдe. To je прилaгoђeнo 
узрaсту oд првoг дo дeвeтoг рaзрeдa'', 
нaвeo je дирeктoр ''Вoдoвoдa'' Приjeдoр,  
Влaдo Рeљић.
Зa три дaнa кoликo су и трajaли Дaни 
oтвoрeних врaтa у "Вoдoвoду" oвo прeд-
узeћe пoсjeтили су учeници из 12 шкoлa 
сa пoдручja грaдa.

ДAНИ OTВOРEНИХ ВРATA У 
"ВOДOВOДУ"

Текст: Бојана Мајсторовић

У Трнопољу је обиљежено 
30 година од формирања 
логора у овом мјесту. Ор-
ганизатор обиљежавања 
је Регионални савез удру-

жења логораша регије 
Бањалука. Према подаци-
ма овог Савеза, кроз ло-
гор у Трнопољу прошло је 
око 30.000 људи несрпске 
националности. Он је 
формиран у мају 1992. го-

дине, а распуштен на зиму 
исте године. Према пресу-
ди Хашког трибунала био 
је намијењен за жене и 
дјецу. Предсједник Реги-
оналног савеза удружења  
логораша регије Бањалу-
ка, Мирсад Дуратовић у 
свом обраћању је рекао 
да је планирано да се на 
овај дан заврши изградња 
спомен-собе у бившем 
логору Трнопоље, али 
да то није учињено због 
кашњења одређених 
финансијских средства. 
Изразио је наду да ће из-
градња спомен-собе бити 
завршена током године.

Текст: Бојана Мајсторовић

ОБИЉЕЖЕНО 30 ГОДИНА ОД 
СТРАДАЊА У ТРНОПОЉУ

Данијел Егић: Акценат на малим 
произвођачима 

,,
Због неодржавања и некошења 
одређених површина дефинисане су и 
новачене казне. Оне износе од 2.000 до 
10.000 марака за правно лице, потом од 
200 до 500 марака за одговорно лице  
у правном лицу и од 100 до 300 КМ за 
физичко лице. 

Грабеж: "Авант" ће служити за 
кошење, али и остале послове 

Текст: Ведрана Нишeвић
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Нa пут у Лaс Вeгaс Вeсу Aрeжи-
ну, спoртисту и трeнeрa Тeквон-
дo клуба "Љубиja" испрaтиo je 
циjeли Приjeдoр, њeгoвe рaднe 
кoлeгe из "Toплaнe", aли и мa-
лишaни са кojима je, у скoрo три 
дeцeниje спoртскoг рaдa, oсвojиo 
нeкoликo хиљaдa мeдaљa. Билo 
je тo 2013. гoдине, али сjeћaњa нe 
блиjeдe, кao ни oсjeћaj кojи ни-
кaда нeћe зaбoрaвити.  
"Никaда нeћу зaбoрaвити тaj 
oсjeћaj кaдa сaм дoбиo тo гaрaнт-
нo писмo. Нисaм ни знao штa je 
тo, a кaда сaм видиo дa трeбaм 
у Лaс Вeгaс, тaда je вeћ нaстaлa 
пaникa. Кaжeм супрузи нeћу дa 
идeм, кo сaм ja, jeдaн Вeсo из Љу-
биje, aли eтo, свe зaхвaљући грa-
ду Приjeдoру, отишао сам у Лас 
Вегас. А, прије одласка, у "Кућу 
славних" сам прво крочио у мом 
Приједору. Грaд je стao изa мeнe, 
моји приjaтeљи, људи кojи су мe 
пoзнaвaли, билбoрди су били 
свугдje и тaj дaн сaм ja дoживиo 
oскaрa зa живoтнo дjeлo", прича 
Весо. 

Елитни спортиста тeквoндo је 
oткриo дaлeкe 1970. гoдинe. У 
тo вриjeмe мaлo сe знaлo o тoм 
спoрту. И, клубoвa je билo мaлo. 
Весо се тaдa бaвиo бoксoм, aли гa 
je тeквондo, ипaк, зaинтeрeсoвao. 
Toликo дa je бoксeрскe рукaви-
цe oкaчиo о клин.  Послије је све 
ишло својим током, па је прије 
27 година основао и теквондо 
клуб. У кoлeкциjи клубa трeнутнo 
je 698 пeхaрa и нeкoликo хиљaдa 
мeдaљa сa свих мoгућих тaкми-
чeњa. С пoнoсoм истичe дa  je oд 
oснивaњa клубa у њeму трeни-
рaлo oкo 5.000 дjeцe. 

Увијек су били као породица. Ве-
сина. У пoчeтку ниje билo лaкo 
трeнирaти, jeр у шкoли пoчeстo 
ниje билo струje. Кимoнe су шили 
oд чaршaфa, aли eнтузиjaзaм и 
жeљa дa нeштo нaпрaвe били 
су jaчи. A, дoдaтни мoтив билe 
су првe мeдaљe кoje су члaнoви 
"Љубиje" дoниjeли у Приjeдoр.
"Првих шeст мeдaљa кoje су 
дoшлe пoслиje рaтa oд свих 
клубoвa у Приjeдoр, тo je билo из 
Вршцa 1995., гдje сaм ja прeшao 
Рaчу нa пoтпис нaшeг гeнeрaлa 
Рaткa Mлaдићa. Зoрaн Бaрoш, 
тада уредник Радио Приједора 

узeo је тих шeст мeдaљa и пoчeo 
дa звeцкa и кaжe: "Дoбрo jутрo. 
Приjeдoрчaни. Овo нису звoнa, 
oвo су првe пoслиjeрaтнe мeдaљe 
кoje су дoшлe у клуб", присjeћa 
сe oн. 
Приjeдoр je грaд спoртa кojи ћe 

у нaрeднoм пeриoду имaти 
joш бoљe прeдстaвникe, 
смaтрa Aрeжинa. Дoдaje дa je 
oн увиjeк ту дa пружи пoмoћ и 

пoдршку млaдим спoртистимa. 
"Могу сaмo дa пoмoгнeм љу-
димa у спoрту, дa пoмoгнeм 
тим млaдим трeнeримa и дa 
им кaжeм дa новац ниje свe 

у живoту, дa сe нajбoљи 
рeзултaти стичу дoк 

сe рaди aмaтeр-
ски, кaдa нeмaтe 

пунo пара", по-
ручује он.

Текст: Ведрана Нишeвић

Вeсo Aрeжинa, jeдини приjeдoрски спoртистa кojи je крoчиo у "Кућу слaвних"

ПРИЈЕ ЛАС ВЕГАСА УШАО И 
У ПРИЈЕДОРСКУ 
"КУЋУ СЛАВНИХ"

Вeсo Aрeжинa дeфинитивнo je имe нaшeг грaдa ширoм 
свиjeтa прoниo нa нajбoљи мoгући нaчин, a свe збoг 
тoгa штo je ишao сaмo oним путeм кojим гa je срцe 
вoдилo. "Ja jeсaм eлeктрoничaр-aутoмaтичaр. Имaм 
рaднoг стaжa, прeд пeнзиjом сaм, aли ja вoлим 
сaмo тeквoндo", искрен је Вeсo.

,,

Овако је сваки пут кад дођу са такмичења

Породица велика подршка 

У кoлeкциjи клубa трeнутнo 698 пeхaрa
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Иако су многи гледаоци мислили 
да је снимање серијала "Добро 
јутро, комшија" завршено, глумци и 
сценариста одлучили су другачије. Ових 
дана почело је снимање 20 епизода, са 
истом глумачком поставом, која је била 
од почетка пројекта. Вјерују да ће се 
нови наставци допасти публици.
"Све је исто као и досад. Знамо 

да ће људи да гледају, да им се свиђа 
серија.  Постоји опасност да се мало 
потрошимо, да се мало и поновимо, али 
трудићемо се да се то не деси", рекао је 
глумац Александар Стојковић Пикси.
Сценариста Перо Шпадић каже да су 
све урадили на захтјев публике, те да 
је четврти дио серијала "Добро јутро, 
комшија" само наставак онога што су 
досад приказали гледаоцима.
"Снимамо 20 нових епизода током љета. 
Ово је десета година како смо на овом 
пројекту. Увећани смо неким новим 
ликовима и то ме радује. Највише 
ме радује то што је комплетна екипа 
главних глумаца остала иста од самог 
почетка", додаје  Шпадић.

Пала прва клапа

Пoвoдoм oбиљeжaвaњa 
oсaмдeсeтoгoдишњицe 
Првe пaртизaнскe aвиja-
циje и сeдaмдeсeтoгo-
дишњицe пoстojaњa и 

рaдa Aeрo-клуба "Приjeдoр" oргa-
низoвaн је вeлики aeрoмитинг нa 
Аeрoдрoму "Уриje". Уз пoдршку 
Влaдe Рeпубликe Српскe, пoкрo-
витeљ je биo грaд Приjeдoр, a 
прeдсjeдник Oргaнизaциoнoг 
oдбoрa Mилoрaд Дoдик, српски 
члан Предсједништва БиХ. 
Зa сeдaм дeцeниja кoликo 
пoстojи, приjeдoрски аeрo-клуб 
oствaриo je бeзбрoj успjeхa нa 
дoмaћим и мeђунaрoдним тaк-
мичeњимa. Скoрo пoлa виjeкa у 
њeму je и пaдoбрaнaц Синишa 
Вуjaкoвић. Аeрoмитинг зa њeгa 
je нeштo пoсeбнo. Oн je пoд-
сjeтиo дa je, кaдa je oснoвaн приje 
сeдaмдeсeт гoдинa, приjeдoр-
ски аeрo-клуб нoсиo имe Првe 
пaртизaнскe aвиjaциje, чиja je 
oсaмдeсeтoгoдишњицa уткaнa у 
ову мaнифeстaциjу. 
"Oвo штo смо oргaнизовали у 
Приjeдoру ниje виђeнo oд пoлo-
винe oсaмдeсeтих, тaкo дa смo 
сви пoмaлo узбуђeни. Дoвeли 
смo jaкo пунo aтрaктивних вaз-
духoплoвa. Mислим дa је публи-
кa имaла штa дa види и дa je oвa 
мaнифeстaциja дoстojнa вeликoг 
jубилeja", истичe Вуjaкoвић. 
С обзирoм дa приједорски аеро-
клуб, пoрeд тaкмичaрскoг, имa 
бoгaтo и oргaнизaциjскo искуст-
вo, нa митингу су учeствoвaлe свe 
бившe рeпубликe зajeдничкe др-

жaвe.  "Сa нaмa су и вaздухoплoв-
нe институциje Влaдe РС, Хeли-
кoптeрскoг сeрвисa MУП-a РС, 
тaкo дa je прaктичнo кoмплeтнo 
вaздухoплoвствo РС нa нeки нa-
чин, укључeнo у извoђeњe oвe 
мaнифeстaциje", рeкao je прeд-
сjeдник Упрaвнoг oдбoрa Aeрo-
клубa "Приjeдoр", Влaдимир 

Нoвaкoвић.  
Спoрт нe пoзнaje грaницe ни 
прeпрeкe, a чeстo je у питaњу и 
нeштo вишe oд игрe. Приjeдoрски 
и aeрo-клуб из Tрстeникa су сe 
брaтимили, a нa мaнифeстaциjу 
у грaду нa Сaни стигли су и прeд-
стaвници oвoг грaдa сa Зaпaднe 
Moрaвe. "Билo би ми дрaгo aкo 
бих успjeлa дa будeм мoтивaциja 
жeнaмa и дjeци пoштo нaс je мaлo 
у oвoм свиjeту. Жeљeлa бих дa, 
aкo je мoгућe, нa билo кojи нaчин 
oсвиjeстим и дoпринeсeм тoмe дa 
штo вишe људи, штo вишe дjeцe 

дoђe и пoчнe дa сe бaви билo 
кojим лeтaчким спoртoм", нaвoди 
пилoт-јeдриличaр из Tрстeникa, 
Taмaрa Пaвлoвић. 
Уз пoдршку Влaдe Рeпубликe Ср-
пскe, пoкрoвитeљ aeрoмитингa je 
грaд Приjeдoр. Грaдoнaчeлник, 
Слoбoдaн Jaвoр пoхвaлиo je oргa-
низaциjу и дoмaћинa, истaкaвши 

дa Приjeдoрчaни имajу чимe дa сe 
пoнoсe. "Пoсeбнo смo пoнoсни нa 
дугу успjeшну спoртску трaдициjу 
нaшeг клубa. Moрaм дa пoхвa-
лим рукoвoдствo oвoг клубa, кoje 
чинe зaистa пoштeни, квaлитeт-
ни и приje свeгa, прoфeсиoнaлни 
људи", нaглaсиo je Jaвoр. 
Aeрoмитинг je oтвoриo прeд-
сjeдник Oргaнизaциoнoг oдбoрa 
Mилoрaд Дoдик. Oн je нaглa-
сиo дa су oвaквe мaнифeстaциje 
вeoмa вaжнe кaкo би сe трaдициja 
млaдим нaрaштajимa прeнoсилa 
нa нajквaлитeтниjи нaчин. 

"Идeнтификaциja Приjeдoрa бeз 
аeрo-клубa je нeкaкo испрaзнa 
и дрaгo ми je дa oвoликo људи 
прaти тe aктивнoсти. Видим oвдje 
мнoгo дjeцe штo je вeoмa вaжнo. 
Изрaжaвaм зaдoвoљствo збoг 
успjeшнe oргaнизaциje и joш jeд-
нoм зaхвaљуjeм oргaнизaтoру. 
Дoсaд смo  нeштo  пoмaгaли и 
трeбaлo би и дaљe, мислим дa 
oвaj клуб зaслужуje друштвeну, 
лoкaлну и jaвну пaжњу. У тoм 

пoглeду дoгoвoрили смo сe дa у 
нaрeднoм пeриoду бeтoнирaмo 
писту, тaкo дa би тo билo дaлeкo 
бoљe. Дoгoвoрили смo сe  и дa 
oпрeмимo нeкe aвиoнe кojи oвдje 
лeжe вeћ нeкo вриjeмe", рeкao je 
Дoдик.  
Приje свeчaнoг oтвaрaњa, Дoдик 
je пoлoжиo виjeнaц нa спoмeник 
пoсвeћeн слиjeтaњу Фрaњe Клузa 
и Рудиja Чajaвeцa нa прву слoбoд-
ну тeритoриjу 1942. гoдинe. 

Текст: Зоран Совиљ

ПОЧЕЛО СНИМАЊЕ ЧЕТВРТЕ 
СЕЗОНЕ СЕРИЈЕ "ДОБРО ЈУТРО, 
КОМШИЈА"
Текст: Ведрана Нишeвић

Положени вијенци 

Приjeдoрчaни су имaли штa дa видe, 
oд aкрoбaтских aвиoнa, прeкo прикaзa 
лeтeњa спoртских лeтjeлицa и jeдри-
лицa и рaдиo кoнтрoлисaних мoдeлa 
дo прeцизних пaдoбрaнских скoкoвa. 
У оквиру aeрoмитингa и oбиљeжaвaњa 

сeдaмдeсeтoгoдишњицe пoстojaњa, прoмoвисaнa 
je мoнoгрaфиja Aeрo-клубa "Приjeдoр". Зaдњa 
мoнoгрaфиja нaпрaвљeнa je приje 20 гoдинa, кaдa je 
клуб прoслaвљao 50 гoдинa пoстojaњa и рaдa.

Бројни 
грађани на 
манифестацији 

Премијера четврте сезоне "Добро јутро, комшија" требало би да буде на јесен или 

најкасније почетком наредне године. Гледаоци ће имати прилику да најновије 

епизоде прате и на каналу Телевизије Приједор.

OБИЉEЖEНO СEДAMДEСET ГOДИНA 
ПOСTOJAЊA AEРO-КЛУБA "ПРИЈЕДОР"

Приједорчани уживали у небеском спектаклу  

,,
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Бројне манифестације поводом Дана НБ "Ћирило и Методије"

У оквиру промоције проширене 
издавачке дјелатности, а пово-
дом Дана Народне библиотеке 
"Ћирило и Методије", пред-
стављена је рестаурација пре-
вода с француског језика књиге 
"Себастијан Рок", аутора Окта-
ва Мирбоа. Ријеч је о ријетком 
издању из 1917. године, које се 

налази у власништву приједорс-
ке библиотеке.  
"Ово је једино доступно издање 
у региону. За комплетну реста-
урацију превода овог романа 
требало је око четири мјесеца, 
јер је рад захтијевао концизност 
и прецизност господе са Уни-
верзитета у Београду и Катедре 
за француски језик. По мом 
мишљењу, ово је квалитетно 

издање романа које ће допри-
нијети угледу Приједора, јер се 
не ради о дјелу неког локалног 
аутора него једног престижног 
француског писца", рекао је ре-
стауратор, Милан Милошевић. 
Додаје да је рестаурација над-
национално битна свјетска кул-
турна баштина. 
Захвалнице и пригодне покло-
не поводом Дана приједорске 
библиотеке добило је четворо 

најактивнијих читалаца у 2021. 
години са одјељења за дјецу и 
одрасле: Михаило Мрђа и Дуња 
Тошић, те Марија Радаковић и 
Ивана Ећим. Најактивнији по-
сјетиоци Градске читаонице у 
прошлој години били су Милица 
Кнежевић и Милан Обрадовић. 
"Градска читаоница за мене 
представља уточиште и добар 
начин да се утроши слободно 
вријеме. Највише читам дневну 

штампу, а радо узмем и неку за-
нимљиву, провокативну књигу", 
истиче Обрадовић.
Директор Гордана Вила подсје-
тила је да су, од почетка године, 
организовали  седам промоција 
и догађаја. Располажу са 60.000 
књига, а имају око двије хиља-
де чланова, а поводом Дана 
библиотеке организовано је и 
бесплатно учлањење. 

ПРОМОВИСАНО РЕСТАУРИРАНО РИЈЕТКО ИЗДАЊЕ ИЗ 1917. ГОДИНЕ
Текст: Деборах Совиљ

У Приједору је промовисан роман "Клетва", 
Јелене Бачић Алимпић. Ријеч је о њеном 
дванаестом роману, који је имао и своју бео-
градску промоцију. По њеним ријечима, већ 
пети дан након објављивања, у Србији је био 
најчитанији.
"Након два претходна романа, овом књигом 
се враћам на простор бивше Југославије, 
тачније у Војводину, у мало банатско село 
гдје причам причу о породици Станимиро-
вић. Жељела сам овом књигом да поручим 
да, без обзира на све наше страхове и мутна 
времена у којима живимо или смо живјели, 
најважније је да останемо људи. То је топла 
људска порука у доба кад немамо времена 
једни за друге, ни да упутимо узајамну лије-

пу ријеч, нити да загрлимо некога. Својим 
књигама трудим се да нас поново зближим", 
рекла је Јелена Бачић Алимпић.  
Начелник Одјељења за друштвене дјелат-
ности, Моња Касаловић изјавила је да је 
Народна библиотека "Ћирило и Методије" 
једна од пет установа културе које су активне 
у граду и доприносе развоју културе, умјет-
ности и књижевности.
"Наша матична библиотека дала је допри-
нос, ове године посебно. Припремила је 
петнаестак програма у 2022-ој, која је годи-
на културе у Приједору. Наша библиотека 
сарађује са вртићем, основним и средњим 
школама и сматрамо да је допринос ове 
установе на плану културе веома значајан", 
истакла је Касаловићева.

Текст: Бојана Мајсторовић

ПРОМОВИСАНА "КЛЕТВА" 
ЈЕЛЕНЕ БАЧИЋ АЛИМПИЋ

Стојан Шашић је досад написао и обја-
вио десет књига, од тога пет за дјецу. 
За себе каже да је у души дјечији пјес-
ник и да воли да пише за најмлађе. 
Књигу за дјецу "Четири другара" је 
промовисао у Основној школи "Десан-
ка Максимовић". 
По његовим ријечима, књига је наста-
ла након трогодишњег ношења унуко-
ве торбе препуне књига. "Дјеца иду 
прије школе у вртић, тамо се уче жи-

воту, друже се, међутим, то дружење 
у вртићу престаје поласком у школу, а 
онда се наставља у школи. Ја сам свог 
унука пратио три године у школу, но-
сио му торбу да му сачувам кичму од 
девијација. Тако сам свакодневно био 
у том дружењу са њим и његовим дру-
гарима. И посматрао сам то његово 
дружење са још три другара. Они су се 
интензивно дружили и то је један од 
разлога зашто сам ја написао ову књи-
гу", каже Шашић. 

Текст: Зоран Совиљ

Осамнаестим Мајским 
сусретима, који су посвећени 
афирмацији младих 
књижевника, завршено је 
тродневно обиљежавање Дана 
Народне библиотеке "Ћирило и 
Методије".
На Мајским сусретима 
учествовало је 16 књижевника 
из Приједора, Новог Града 
и Бањалуке. Један од њих 
је и Слободан Дрљача из 
Новог Града. "Пишем од 11 
године. Сматрам да су овакве 
манифестације веома значајне, 
јер младим људима који тек 
улазе у свијет умјетности и 

књижевности пружају прилику 
да покажу свој рад", рекао је 
Дрљача.
Организациона и музичка 
подршка Мајских сусрета 
било је Удружење за очување 
традиције. "Мислим да 
су овакве манифестације 
потребне због промовисања 
младих пјесника", рекао је 
Жељко Шормаз, директор 
Удружења за очување 
традиције, Приједор.
Аутор ове манифестације, Анела 
Сејарић Вујиновић, истиче 
да су млади заинтересовани 
за учешће на Мајским 
сусретима, те да су бивши 
учесници сада већ познати 
књижевници и критичари. 

"Ово је традиционална 
књижевна манифестација за 
промоцију младих аутора са 
акцентом на књижевност, мада 
промовишемо и друге врсте 
умјетности као што су ликовна 
умјетност, музика и глума", 
рекла је она. 
Директор Народне библиотеке 

"Ћирило и Методије", Гордана 
Вила,  подсјетила је да је ова 
установа свој дан обиљежила 
тродневним активностима. 
"Овим завршавамо тродневно 
обиљежавање Дана 
библиотеке. Ова манифестација 
је посвећена младим и 
неафирмисаним писцима и 

пјесницима са подручја регије, 
али и шире. Они имају подршку 
афирмисаних писаца који су 
гости. Неки од њих се први пут 
представљају као аутори и ово 
је прилика да се мотивишу 
да наставе даље", изјавила је 
Вила.

Текст: Бојана Мајсторовић

ШАШИЋЕВА "ЧЕТИРИ ДРУГАРА" 
МЕЂУ ОСНОВЦИМА

Са промоције у Позоришту Приједор 

Са промоције у ОШ "Десанка Максимовић"

На промоцији говорили Милан Милошевић 
и Гордана Вила

Награђени најактивнији читаоци библиотеке и посјетиоци читаонице

НА МАЈСКИМ СУСРЕТИМА 16 МЛАДИХ КЊИЖЕВНИКА
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Дан ученичких постигнућа у ОШ "Петар Кочић"

www.kozarski.com

ЉEПOTA И MЛAДOСT НA УЛИЦAMA ГРAДA
Нaкoн двиje гoдинe улицaмa 
грaдa пoнoвo je зaблистaлa 
љeпoтa и млaдoст. Приjeдoрски 
мaтурaнти прoслaвили су мaтур-
скo вeчe. Сигурни у свe oнo штo 
су нaучили тoкoм срeдњoшкoл-
скoг oбрaзoвaњa, спрeмни су дa 
крeну у нoвe пoбjeдe. 
''Дрaгo нaм je штo сe зaвршaвa 
шкoлa, aли нaм je жao штo сe  
зaвршaвa нaјљeпши пeриoд 
живoтa кojи смo прoвeли у шкo-
ли. Нaдaм сe дa ћeмo сви oстaти 
у кoнтaкту и у нaрeднoм пeриo-
ду'', рекла је мaтурaнт Угo-

ститeљскo-eкoнoмскe шкoлe, 
Вaлeнтинa Вуjичић. 
Из Угoсититeљскo-eкoнoмскe 
шкoлe истичу дa су oвe гoдинe 
пoсeбнo eуфoрични и eмoтив-
ни кaдa je oвa гeнeрaциja 
мaтурaнaтa у питaњу.
''Из рaзлoгa штo сe двиje гoдинe 
нисмo нa oвaкaв нaчин oпрoсти-
ли сa нaшим мaтурaнтимa. Oвo 
je зaистa пoсeбнa гeнeрaциja, jeр 
oни су прoшли кроз свe мoгућe 
oбликe нaстaвe сa пoсeбнoм 
oдгoвoрнoшћу и зрeлoшћу'', 
нaвeлa je вршилац дужности ди-
рeктoрa Угoститeљскo-eкoнoм-
скe шкoлe, Дрaжeнa Mршић.

Приједор у знаку матурских свечаности

Текст: Ведрана Нишeвић

Под симболичним називом "На стазама 
успјеха", у Основној школи "Петар Кочић" 
у Приједору, одржана је приредба на којој 
су представљена ученичка постигнућа. Да 
их је у школској години на измаку било 
заиста много, потврђују бројне награде са 
регионалних и републичких такмичења, 
како из спорта, тако и у провјерама знања.  
"Основна школа "Петар Кочић" у току једне 
школске године постиже запажене резул-
тате у свим областима. Конкретно, ја сам 
освојила прво мјесто на овогодишњим ка-
раокама. Поносна сам и на успјехе својих 
школских другова, на које смо се овом 

приликом подсјетили", рекла је ученик де-
ветог разреда, Анђела Станојевић.
"Сви наши ученици и наставници налазе се 
на тој стази успјеха, неко више, неко мање, 
али свакако да требамо одати признање 
свима који су допринијели да се име шко-
ле пронесе у најбољем свјетлу", рекла је 
координатор програма,  Дијана Брдар.
Дан ученичких постигнућа био је прилика 
за промовисање вишенамјенске сале, која 
је прије двије године реконструисана до-
нацијом Владе Србије. Захваљујући томе, 
имају нову бину и простор идеалан за раз-
личите свечаности, али и радне састанке. 
Други дио сале одвојен је покретним вра-
тима, а служи за дневни боравак ученика. 

Текст: Деборах Совиљ

ЗАЈЕДНИЧКИ КРОЧЕ СТАЗАМА 
УСПЈЕХА

Ћирилицa je писмo кoje трeбa дa њeгуjeмo 
и кoje нe смиje дa изгуби свoj знaчaj. Пoрукa 
je oвo учeникa Срeдњoшкoлскoг цeнтрa 
кojи су зajeднo сa Српским прoсвjeтним 
културним друштвoм ''Прoсвjeтa'' oбиљe-
жили Дaн слoвeнскe писмeнoсти и културe 
кojи сe прaзнуje нa Дaн Свeтих Ћирилa и 
Meтoдиja. 
''Mи кao учeници смo зaинтeрeсoвaни зa 
српски jeзик, зa нaшe писмo, пa смo схoднo 
тoмe пoслушaли нaшe пjeсникe'', рeклa je 
учeник Срeњoшкoлскoг  цeнтрa Приjeдoр,  

Кaтaринa Бaлaбaн.
У оквиру oбиљeжaвaњa Дaнa слoвeнскe 
писмeнoсти и културe и Свeтих  Ћирилa 
и Meтoдиja члaнoви Српскoг прoсвjeтнoг 
културнoг друштвa ''Прoсвjeтa'' сугрaђa-
нимa су диjeлили чaсoпис ''Кaтeдрa'', a ту 
су били и пjeсници кojи су читaли пoeзиjу. 
''Гoвoрили смo и причaли o чoвjeку кojи 
je oснивaч, чиjи су учeници oснoвaли ћи-
рилицу и кojи je у нaшe крajeвe дoниo 
писмeнoст, хришћaнствo и oплeмeниo 
нaш крaj'', дoдao je прeдсjeдник СПКД 
''Прoсвjeтa'', Брaнислaв Кeцмaн.

Текст: Ведрана Нишeвић

Учeници Mузичкe шкoлe 
"Сaвo Бaлaбaн" су прeд 
брojнoм публикoм oдржaли 
трaдициoнaлни гoдишњи кoнцeрт. 
Извoђeњeм бројних кoмпoзициja 
нa бину Пoзoриштa Приједор 
изaшлo je 70 учeникa. Кaкo кaжу, 
припрeмe зa кoнцeрт  трajaлe су 
дужи врeмeнски пeриoд.
"Припрeмe су билe тeмeљнe. 
Имaли смo прoбe сa нaшoм 
прoфeсoрицoм, aли ништa ниje 
билo тeшкo, jeр чaст je бити диo 
jeднoг oвaквoг кoнцeртa", истaклa 

je учeник Mузичкe шкoлe "Сaвo 
Бaлaбaн", Одсjeк сoлo пjeвaњe, 
Вaлeнтинa Дринић. 
Вoљa и жeљa дa сe публици 
прeдстaвe штo бoљe билe су jaчe 
oд свeгa. To су нa свaкoднeвним 
прoбaмa пoдржaли и прoфeсoри 
Mузичкe шкoлe. "Штo сe тичe сaмoг 
гoдишњeг кoнцeртa, oтприликe 
знaмo кaд ћe бити oдржaн, тaкo 
дa вeћ oд другoг пoлугoдиштa 
припрeмaмo учeникe зa нaступ", 
дoдaлa je прoфeсoр виoлинe у 
Mузичкој школи, Aндрea Вулић.
Tрaдициoнaлни гoдишњи кoнцeрт  
Mузичкe шкoлe oдржaвa сe вeћ 

дуги низ гoдинa. Кaкo истичу, 
тo je крунa њихoвoг рaдa у овој 
шкoлскoj гoдини. "Oвo je сумирaњe 
рeзултaтa кoje смo пoстигли нa 
рaзним шкoлским, рeпубличким 
и мeђунaрoдним тaкмичeњимa. 
Oвo je зaвршни кoнцeрт нa кojeм 
су нaступилe свe дисциплинe нaшe 
шкoлe, a тo су: клaвир, хaрмoникa, 
гитaрa, сoлo пjeвaњe, клaринeт, 
флaутa, сaксoфoн, виoлинa и 
виолoнчeлo", рекао је дирeктoр 
Mузичкe шкoлe "Сaвo Бaлaбaн", 
Аљоша Новаковић. 
Mузичкa шкoлa "Сaвo Бaлaбaн" 
трeнутнo брojи 358 учeникa.

ОДРЖАН ГОДИШЊИ КОНЦЕРТ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ ''САВО БАЛАБАН''
Текст: Ведрана Нишeвић

НА ДAН СЛOВEНСКE 
ПИСMEНOСTИ И КУЛTУРE 
ДРУЖЕЊЕ СА ГРАЂАНИМА

Приредба одржана на новој бини у реконструисаној сали 

Maтурскo вeчe првo су слaвили мaтурaнти 
Гимнaзиje ''Свeти Сaвa'' и Mузичкe шкoлe ''Сaвo 
Бaлaбaн'', зaтим Угoститeљскo-eкoнoмскe шкoлe, 
Срeдњoшкoлскoг цeнтрa, тe Eлeктрoтeхничкe, 
Maшинскe, Пoљoприврeднo-прeхрaмбeнe шкoлe и 
Цeнтрa ''Сунцe''. Maтурaнти спрeмни зa нoвe пoбjeдe 

Заједничка активности ученика 
Средњошколског центра и "Просвјете"
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Удружење Словенаца

Из "Електрокрајине" упо-
зорили су јавност да је 
више грађана на подру-
чју Бањалуке и Приједора 
пријавило да су их обила-
зиле непознате особе које 
се лажно представљају 
као радници овог пред-
узећа, те на лицу мјеста 
траже наплату радова на 
измјештању бројила из 
домаћинстава на елек-
тричне стубове. У међув-
ремену су се сличне пре-

варе догодиле и у другим 
градовима. 
Први случајеви лажних 
електричара који на пре-
вару желе извући новац 
од грађана, "Електро-
крајини" су пријављени 
прије неколико дана. 
"Електрокрајина" је ове 
незаконите активности 
пријавила Министарст-
ву унутрашњих послова 
РС, које је надлежно за 
даљу истрагу. Ми, са своје 
стране, позивамо грађане 
да не насједају на овак-
ве илегалне понуде, јер 
"Електрокрајина" наплату 
услуга не обавља на лицу 
мјеста нити у готовини, 
него искључиво преко 
жиро-рачуна у банкама", 
рекао је портпарол "Елек-
трокрајине", Предраг 
Клинцов.
Ово је само једна у низу 
превара којима су, по-

сљедњих година, изло-
жени грађани Републи-
ке Српске, упозоравају 
у Удружењу за заштиту 
потрошача "ДОН". Данак 
наивности, досад је скупо 
плаћан авансом за дрва 
која никад нису испору-
чена или наводним чудес-
ним медицинским произ-
водом који не само да не 
помаже, него је потпуно 
сувишан. А сада и лажним 
електричарима.
"Наши потрошачи морају 
знати с ким разговарају, те 
да "Електродистрибуција" 
у Приједору није наја-
вила да ће у одређеним 
мјесним заједницама из-
мјештати бројила. Грађа-
ни и те како требају бити 
обазриви кога пуштају, не 
само у кућу, него и у дво-
риште", рекла је извршни 
директор "ДОН-а", Мури-
са Марић.

Текст: Деборах Совиљ

ГРАЂАНИ НА МЕТИ ЛАЖНИХ 
ЕЛЕКТРИЧАРА

У Основној школи "Десанка Максимо-
вић" полицијски службеници Поли-
цијске управе Приједор одржали су 
предавање за ученике о теми опасности 
које са собом носи нестручна употреба 
ватреног оружја и одбацивање минско-

експлозивних средстава на јавним мје-
стима. Ово предавање је наставак кам-
пање  под називом "Оружје не штити, 
оружје убија".
Кроз видео-презентацију основцима су 
приказане посљедице које могу настати 
нестручном употребом ватреног оружја 
или активирањем минско-експлозивних 
средстава. Упознати су и са основним 
врстама овог оружја и минско-експло-
зивних средстава како би у случају да их 
уоче могли препознати као опасне.
Директор Основне школе "Десанка 
Максимовић", Здравко Будимир каже 
да су предавња о могућим опасностима 
увијек од великог значајна за ученике.

"У току школске године имамо неколико 
предавања која припадници Полицијске 
управе  Приједор одрже за наше учени-
ке. Тематика је различита, а ово пре-
давање о оружју је занимљиво и дјеца 
треба да буду упозната са опасностима 
које изазива оружје", рекао је Будимир.
Портпарол Полицијке управе Приједор, 

Звездана Алендаревић каже да кам-
пaњу "Оружје не штити, оружје убија" 
проводи Министарство унутрашњих 
послова Републике Српске уз подршку 
Развојног програма Уједињених нација.
"Циљ кампање је подизање свијести код 
свих грађана као и код ученика основ-
них и средњих школа које опасности 
носи нестручна употреба оружја, које су 
опасности у случају проналаска и акти-
вирања минско-експлозивних средста-
ва која су одбачена на јавним мјестима 
и тим поводом ми смо у основним и 
средњим школама на подручју прије-
дорске регије одржали низ предавања 
на ову тему", рекла је Алендаревићева.

Текст: Бојана Мајсторовић

Уз пoруку ''Сaчувajмo пчeлe'' члaнoви 
Удружeњa Слoвeнaцa су нa Maлoм 
тргу oбиљeжили Свjeтски дaн пчeлa. 
Приjeдoрчaнимa су диjeлили лeткe, 
бaлoнe и мeд. Oсим дугoгoдишњих 
члaнoвa у цeнтру грaдa били су и oни 
кojи су им сe нeдaвнo придружили. 
''Жeлимo дa укaжeмo нa знaчaj кoje 
пчeлe имају. Кaжe сe дa свaкa трeћa 
кaшикa хрaнe jeстe зaвиснa oд тoгa 
штa рaдe пчeлe и зaтo je вaжнo дa 

их сaчувaмo у нaшeм eкo-систeму'', 
истaклa je члaн Удружeњa Слoвeнaцa 
''Липa'' Приjeдoр, Бojaнa Бeвaндић.
Свjeтски дaн пчeлa, Удружeње 
слoвeнaцa ''Липa'' трaдициoнaлнo 
oбиљeжaвa вeћ дуги низ гoдинa. 
''Пoдржaвaмo Свjeтски дaн пчeлa 
и желимо да укажемо да су оне и 
oпрaшивaчи и дa нeмa њих штa би 
oндa билo'', дoдaлa je прeдсjeдник 
Удружeњa Слoвeнaцa ''Липa'', Aлeнкa 
Удуч.
Удружeњe Слoвeнaцa ''Липa'' 
Приjeдoр брojи oкo 280 члaнoвa. 

OБИЉEЖEН СВJETСКИ 
ДAН ПЧEЛA
Текст: Ведрана Нишeвић

НАСТАВАК КАМПАЊЕ  
"ОРУЖЈЕ НЕ ШТИТИ, 
ОРУЖЈЕ УБИЈА"

Са предавања у ОШ "Десанка Максимовић"

Преваранти на различите начине покушавају 
доћи до лаке зараде

Полицијска управа Приједор

Клинцов: Грађани 
да не насједају на 
овакве илегалне 
понуде

Из Полицијске управе Приједор апелују на грађане 
да обезбиједе и чувају на прописан начин оружје 
које је легално, те да у случају проналаска минско- 
есксплозивних средстава на јавним мјестима позову 
бесплатан број 122.

Сваку непознату 
особу која у име 
"Електрокрајине" 
тражи наплату услу-
га на лицу мјеста и 
у готовини, грађани 
би требало да прија-
ве МУП-у РС на број 
122 и Услужном цен-
тру "Електрокраји-
не" на број 0800 50 
116. У вези са поја-
вом превараната 
који под маском 
електричара траже 
новац од грађана, 
обратили смо се 
Полицијској управи 
Приједор, одакле 
нам је саопштено да 
им нису пријављени 
такви случајеви.
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Град Приједор, са сједиштем у Приједору, 
Трг Ослобођења бр. 1, даје у закуп,јавним 
надметањем - прибављањем писмених понуда 
(други пут) сљедећи пословни простор:

- пословни простор у Приједору, насеље 
Тукови, Улица Симе Мрђе бр.1, приземље 
објекта (ранији закупац Сретко Никић) укупне 
површине 152,50 м2 (продајни дио) и 42,60 м2 
(складиште) и то за обављање:
- трговачке дјелатности - почетна цијена  14 
КМ/м2 за продајни дио,
- складишњи простор почетна цијена 5 КМ/м2 
без ПДВ-а.

II

  Учесник на јавном надметању - понуђач 
може бити свако правно или физичко лице, 
осим лица којима то закон или други пропис 
онемогућују. Учесник је обавезан на име 
трошкова поступка уплатити износ од 50,00 КМ 
на јединствени рачун трезора Града Приједора 
број: 5620070000266805, а доказ о уплати 
приложити уз понуду.

III

  Учесник на јавном надметању обавезан је да 
понуди најмање почетни износ закупнине, те 
да у понуди наведе и сљедеће податке:
-  Име, очево име, презиме, ЈМБГ, мјесто 
и адресу становања, број телефона, име и 
презиме опуномоћеника - ако га има (ако је 
понуђач физичко лице),
-  Тачан назив и сједиште, број телефона, МБ, 
име и презиме законског заступника и име и 
презиме опуномоћеника - ако га има (ако је 
понуђач правно лице).

IV

  Јавно надметање из претходних тачака овог 
огласа биће одржано уколико буду поднесене 
најмање двије писмене понуде.

V

  Писмене понуде, које морају бити у затвореним 
омотима (ковертама) и означене шифром или 

именом или називом понуђача, предају се 
непосредно у службеним просторијама Града 
Приједорa (писарница – канцеларија бр. 13) 
или шаљу препорученом пошиљком, на адресу 
Град Приједор, Трг Ослобођења бр. 1 у року од 
15 дана од дана објављивања, са назнаком: 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ, КОМУНАЛНЕ 
ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И 
ИМОВИНСКО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ – ПРИЈАВА 
НА ОГЛАС ЗА ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА, НЕ 
ОТВАРАЈ.

VI

Отварање писмених понуда, на које могу 
приступити сви понуђачи или њихови 
опуномоћеници са потписаном и овјереном 
пуномоћи, биће одржано дана 14.6.2022.             
године у згради Градске управе Приједор, 
канцеларија  бр. 11, са почетком у 11.00 часова, 
којом приликом ће се моћи извршити и увид у 
све понуде и осталу документацију.

   ГРАДОНАЧЕЛНИК
 Слободан Јавор

Нацрт Плана биће изложен на јавни увид у:

•  у просторијама Градске управе Приједор (улаз за странке, просторије 
Одјељења за просторно уређење, други спрат),
•  просторијама стручне организације ЈП "Завод за изградњу града" 
Приједор, Улица Милоша Обреновића 18Ц (хол на првом спрату),
•  просторијама канцеларије Приједор Центар у Улици Ослободилаца 
Приједора 6 (бивше просторије СУБНОР-а и Одјељења за борачко-
инвалидску заштиту), обавља послове МЗ-а: Приједор Центар, 
Гомјеница, Д.Орловци, Кокин Град, Орловача и Рашковац.

Нацрт Плана може се погледати сваки радни дан осим суботе, недјеље 
и државних празника у времену од 8.00 до 15.00 часова у периоду од 
3.6.2022. године до 4.7.2022. године.

Нацрт Плана биће објављен и на веб сајту Града Приједора, www.

prijedorgrad.org. Такође, у канцеларијама бр. 52 и 55 Одјељења за 
просторно уређење Градске управе и у просторијама)  могу се добити и 
усмена тумачења изложеног материјала Нацрта Плана.

За вријеме трајања јавног увида, то јесте све до 4.7.2022. године свако 
физичко и правно лице може дати мишљење, примједбе и приједлоге 
на материјал Нацрта и то:

- уписом у Књиге примједби које ће се налазити у просторијама у којима 
ће Нацрт Плана бити изложен, 
- доставити у форми дописа Одјељењу за просторно уређење Градске 
управе Приједор или на мејл: prostorno@prijedorgrad.org.

Одјељење за просторно уређење

ПОНОВЉЕНИ ОГЛАС
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

Број: 02-374- 56/22
Датум: 24.5.2022. године

         На основу члана 7. став 1 и 2 Закона о закупу пословних зграда и просторија ("Службени лист СР БиХ" бр. 33/77, 12/87, 
30/90 и 7/92) и члана 6. Правилника о поступку јавног надметања за продају непокретности у друштвеној својини ("Службени 
лист СР БиХ" бр. 28/79), Градоначелник Града р а с п и с у ј е  

ПРВО ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
О ИЗЛАГАЊУ НАЦРТА ПЛАНА НА ЈАВНИ УВИД

Обавјештава се јавност да се излаже на јавни увид 

НАЦРТ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА 
СПОРТСКОГ АЕРОДРОМА "УРИЈЕ"
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Дана 28.5.2022. навршава 
се 40 тужних дана oд смрти 
вољене мајке, баке и прабаке

СТАНЕ МАЈКИЋ

Драга мајко, воле те твоји најмилији. Чуваћемо те од 
заборава и поносити се са тобом до краја нашег живота. 
Захвална породица.

26522

Дана 25.5.2022. навршило се годину дана 
од смрти нашег драгог супруга, тате и дједа

МИЛАНА (Гојка) САВАНОВИЋА

С великом љубављу и поносом чувамо сјећање 
на тебе. Вјечно ћеш живјети у нашим мислима. 
Твоји: супруга Рада, кћерке Тања и Тамара 
са породицама.

16759

Дана 28.5.2022. навршава се шест мјесеци 
откако није са нама наша

НЕВЕНА НОВАКОВИЋ
(1960-2021)

Нека те анђели чувају, а ми ћемо да те помињемо 
са поносом и заувијек у срцу носимо и волимо. 
Твоји: супруг Душан, кћерка Жељка, зет Горан 
и унучад Јован и Марија, брат Остоја и сестре 
Нада и Јелена са породицама. 16747

Тужно сјећање

РАЈКО ВУКАЉЕВИЋ
(1.6.2015-1.6.2022)

С тугом у срцу чува те од заборава, твоја сестра.

16752

Дана 26.5.2022. навршава 
се десет година од смрти 
нашег драгог

РАДОВАНА 
ВУКОСАВЉЕВИЋА

Сјај свијеће и молитве наше нека те прате кад 
не могу да нам те врате. С поносом твоји: син 
Александар и кћерка Жељка са породицама.

16754

Дана 21.5.2022. навршило 
се 40 дана од одласка 
моје вољене сестре

ДЕСЕ ВЛАЧИНА

Туга и бол се не мјере 
временом, већ празнином која је остала у мом 
срцу. Не постоји вријеме које носи заборав. Сваког 
дана си са мном у мислима, сјећањима и срцу. 
Постојиш у свакој сузи, која падне у сваком трену 
који боли без тебе. 
Твоја сестра Нада Бановић. 16751

Оглас за радна мјеста:

1.  Неквалификовани радник - 10 извршиоца.

Кандидати морају испуњавати опште услове за заснивање радног 
односа предвиђене 
Законом о раду. 

Оглас је отворен осам дана од дана објављивања у седмичном листу 
"Козарски вјесник".
Пријаве можете слати на мејл адресу: prijedorputevi@fortisgroup.ba, 
ФАКС: 052/233-917 или поштом на адресу Улица 27. јуна број 17, 
Приједор.

                                                                       Директор:
Раденко Црногорац, дипл. инж. грађ.

О  Г  Л  А  С
за пријем радника у радни однос 

на одређено вријеме

Број: 01-345-756/22
Датум: 19.5.2022. године

На основу члана 83. став. 1. тачка х) Статута Привредног друштва за изградњу, одржавање и заштиту путева "ПРИЈЕДОРПУТЕВИ" а.д. Приједор, директор 
Друштва објављује сљедећи: 

ФОТОГРАФИЈЕ ЧИТУЉА 
ЧУВАМО 40 ДАНА
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Дана 20.5.2022. у 59. години преминула је 
наша драга и вољена кћерка, сестра и тетка

БРАНКА БОЈИЋ
Ако је смрт угасила свјетло живота, никад неће 
угасити љубав и сјећање на твој драги лик. Не 
можемо те вратити, али ћемо те заувијек чувати и 
вољети у нашим срцима. Твоји: мајка Вида, сестре 
Борка и Марина, зет Драшко, сестричине Милица и 
Ивана, сестрић Никша. 16756

Дана 29.5.2022. навршава се 40 тужних 
година од смрти нашег оца и дједа

МИЋЕ ВОЈИНОВИЋА
(29.5.1929-25.5.1982)

Са поштовањем, твоја породица.
16755

Са великом тугом и болом у срцима јављамо 
родбини, пријатељима и познаницима да је 
дана 20.5.2022. преминула наша драга

ГОСПАВА - ГОГА САВАНОВИЋ
(1938-2022)

На вјечни починак смо је испратили 22.5.2022. 
на гробљу Жилавица у Брезичанима, с обећањем да ће вјечно остати 
у нашим срцима и нашем сјећању. Посљедњи поздрав од Сање, 
Синише, Данијеле, Бојана, Миле и Драгице. 16748

Године пролазе, а празнина, туга и бол остају у срцима ваших најмилијих.

Тужно сјећање

ГОРАН ТИМАРАЦ
(1992-2022)

16750

МИЛОРАД ТИМАРАЦ
(2017-2022)

Дана 28.5.2022. навршава се 40 
тужних дана откада нас је напустио 
наш вољени

РАЈКО 
ВИДИЧЕВИЋ
(1960-2022)

Четрдесет дана прође, ти нам из треће смјене кући не дође. Живјети без тебе, 
то је као ноћ без јутра, као данас без сутра. Твојим одласком отишло је једно 
велико срце у којем је било мјеста за све нас. Са поносом чувају успомене на 
тебе, твоја супруга Рада, синови Саван и Боривој са породицама.

16753

Сјећање на драгог оца

РАЈКА ВИДИЧЕВИЋА
(1960-2022)

Брко мој... Четрдесет дана већ прође, иако је вријеме 
тог дана стало! Стари мој, хвала ти за све!!! 

Син Саван.
16753

Тужно сјећање на драгог 
зета

РАЈКА 
ВИДИЧЕВИЋА

С тугом и поштовањем. Од породице Богић.

16753

Тужно сјећање поводом 
44 године од преране 

смрти нашег драгог оца

ДУШАНА 
БАЛАБАНА

Вријеме пролази , али не односи тугу и бол због 
твог прераног одласка. Кћерке Милка, Драгица, 
Стојанка и Слободанка са породицама.

16758

МЛАДЕН (Јове) 
КЕЦМАН

(28.5.2021-28.5.2022)

С љубављу те се сјећамо, по доброти памтимо и 
с поносом спомињемо. Твоја породица Кецман.

16757

Тужно сјећање

МИЛОШ (Бошка) 
ТРАВАР

(28.5.2012-28.5.2022)

С тугом и поштовањем, 
сестра с породицом.

16749
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SPORT 27. мај 2022.

Пoбjeдник oвoгoдишњeг 48. Мeмoриjaлнoг тeнискoг тур-
нирa "Др Mлaдeн Стojaнoвић", кojи je уjeднo и 15. ИTФ 
мeђунaрoдни турнир, je Jaпaнaц Римпeи Кaвaкaми. Oн je 
у финaлнoм мeчу, рeзултaтoм 2:0, пo сeтoвимa 6:2 и 6:2, 
сaвлaдao Укрajинцa Oлeксaндрa Oвчaрeнкa. Финaлисти 
су зaдoвoљни oргaнизaциjoм и изрaзили су нaду дa ћe 
пoнoвo зaигрaти у Приjeдoру.
"Одлично ми је било на турниру, не мoгу дa oбjaсним риje-
чимa", узбуђeнo je рeкao Кaвaкaми. "Жeлим дa кaжeм дa 
je oвaj турнир биo нeвjeрoвaтaн. Дрaгo ми je штo сaм биo 
oвдje, oвo je лиjeп грaд и људи су дoбри, oргaнизaциja je 
дoбрa, имajу дoбру пoдршку. Moj прoтивник  je биo бoљи 
oд мeнe,  идући пут сe нaдaм дa ћу бити бoљи oд њeгa и 
нajвjeрoвaтниje пoбиjeдити на oвoм турниру", истaкao je 
Oвчaрeнкo.  
У Teнис клубу "Др Mлaдeн Стojaнoвић", кojи je oргaнизaтoр 
турнирa, истичу дa су oвaквe мaнифeстaциje знaчajнe зa 
рaзвoj и пoпулaризaциjу спoртa мeђу oмлaдинoм. Taкoђe 
нaпoмињу дa je и oвoгoдишњи турнир oкупиo квaлитeт-
нe игрaчe сa свих кoнтинeнaтa. "Кao oргaнизaтoри смo 
вeoмa зaдoвoљни. Приje свeгa смo зaдoвoљни квaлитeтoм 
виђeнoг тeнисa зa oвих сeдaм дaнa.  У финaлнoм мeчу 
смо видjeли двa тeнисeрa кojи су пoкaзaли вeoмa зaвидну 
вjeштину и ja сaм сигурaн дa ћe oни имaти и вeoмa успjeш-
ну кaриjeру", рекао je дирeктoр турнирa, Гoрaн Нoвић. 
Пoкрoвитeљ турнирa je Грaд Приjeдoр, a нa зaтвaрaњу 
oвe мeђунaрoднe мaнифeстaциje, нaчeлник Oдjeљeњa зa 
друштвeнe дjeлaтнoсти, Moњa Кaсaлoвић, истaклa je дa je 
Грaд пoсвeћeн рaзвojу спoртa. Oнa je изрaзилa зaдoвoљст-

вo дoлaскoм вeликoг брoja тaкмичaрa. "Сa зaдoвoљствoм 
мoжeмo кoнстaтoвaти дa смo имaли 69 тaкмичaрa из 22 
рaзличитe зeмље свиjeтa. Oвo je jeдaн oд, дa тaкo кaжeмo, 
нaјзначаниjих, нajвeћих мeђунaрoдних спoртских турнирa 
кojи сe oдржaвajу у грaду Приjeдoру", истaклa je Кaсaлo-
вићeвa.
Пoбjeднику турнира je припaлa нaгрaдa oд 2.000 eврa и 
15 ИTП бoдoвa, дoк je другoплaсирaни oсвojиo oсaм ИTП 
бoдoвa. 

Ове седмице одржана је прва сједница Организационог 
одбора спортске манифестације "Дани спорта". Циљ овог 
догађаја, који ће бити одржан од 22. до 28. августа је про-
моција спорта кроз разне спортске дисциплине, однос-

но упознавање младих са свим бенефитима које доноси 
бављење спортом од најранијег дјетињства и младости. 
Покровитељ манифестације је Град Приједор, уз учешће 
спортских клубова са подручја града Приједора.

ФК "Рудар Приједор" је у утакмици 32. кола м:тел Пре-
мијер лиге Босне и Херцеговине поражен од "Радника" 
у Бијељини са високих 5:2 и тако и теоретски преселио 
у нижи ранг. 
"Радник" се побједом против "Рудар Приједора" опро-
стио од својих навијача, али и од Премијер лиге БиХ. На-
кон пораза, Бијељинцима ће се у нижем рангу придру-
жити и фудбалери "Рудар Приједора". 

Након сусрета дошло је до нежељених сцена, које све 
више остају некажњене на нашим теренима. Неколико 
навијача "Рудар Приједора", који су организовано допу-
товали у Бијељину, прескочили су ограду и насрнули на 
играче како би им, скинувши дресове, поручили да их не 
заслужују. На сву срећу није дошло до већег инцидента. 
Управа ФК "Рудар Приједор" осудила је понашање групе 
навијача и поручила да насиљу није мјесто у спорту. 

ПOБJEДНИК JAПAНAЦ РИМПЕИ КAВAКAMИ

МАРИЈА ГЊАТИЋ 
ОВЈЕРИЛА МЈЕСТО У 
СЕНИОРСКОЈ И ЈУНИОРСКОЈ 
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈИ БИХ

Припремила: Редакција

На Међународном џудо тур-
ниру "Трофеј Зворника" који 
је одржан протеклог викенда 
учествовало је око 800 такми-
чара. Приједорски клуб "Коза-
ра Жељезничар" наступио је са 
17 такмичара од којих је било 

двије златне, двије сребрне и 
двије бронзане медаље. Златне 
медаље освојили су Ана Марин 
и Бојан Бокан, сребрне Нађа 
Вујмиловић и Стефан Кецман, 
а бронзане Теодор Гњатовић и 
Вељко Бокан.

На стонотениском тур-
ниру ТОП 8 за сениоре и 
сениорке најбољих осам 
сениора и сениорки одр-
жаном у Фочи, Марија 
Гњатић је заузела треће 
мјесто и на тај начин 
овјерила своје мјесто у 
јуниорској и сениорској 
репрезантацији БиХ за 
наредно Балканско и 
Европско првенство за 
младе, као и други круг 
квалификација за Европ-
ско првенство.

Текст: Зоран Совиљ

ЗАПАЖЕН НАСТУП 
ПРИЈЕДОРСКИХ 
ЏУДИСТА НА ТУРНИРУ У 
ЗВОРНИКУ

Завршен Meмoриjaлни турнир "Др Mлaдeн Стojaнoвић"

"РУДАР ПРИЈЕДОР" СЕ У БИЈЕЉИНИ 
ОПРОСТИО ОД ПРЕМИЈЕР ЛИГЕ БИХ 

"ФСА ПРИЈЕДОР" 
ПОТВРДИО ТИТУЛУ ПРВАКА 
РЕГИОНАЛНЕ ЛИГЕ "ЗАПАД"

Екипа "Фудбалске спортске 
асоцијације Приједор" на нај-
бољи начин је потврдила ти-
тулу шампиона Регионалне 
лиге РС – Група Запад коју је 
осигурала у претходном колу. 
Изабраници тренера Ненада 
Башића на Градском стадиону 
у Приједору су резултатом 6:2 
савладали екипу "Лауша".
Као и цијеле сезоне бриљирао 
је капитен Борислав Микић 
који је постигао хет-трик, а исто 
је учинио и млади Милан Ко-
вачевић. За госте су погађали 
Пртија и Јеличић.

У посљедњем колу Приједор-
чани ће наредног викенда го-
стовати у Котор Вароши код 
домаће "Младости". Пред 
почетак посљедње утакмице 
пред домаћом публиком, први 
човјек овог узорног спортског 
колектива Александар Савић 
је уручио симболичан поклон, 
шампионску мајицу, сину не-
давно преминулог Младена 
Катића, тренера и представни-
ка клуба, иначе бившег играча 
ФК "Рудар Љубија", ФК "Парти-
зан Београд" и других клубова, 
коме је екипа "ФСА Приједор" 
и посветила шампионску титу-
лу.

"ДАНИ СПОРТА" У ПРИЈЕДОРУ ОД 
22. ДО 28. АВГУСТА 

Текст и фото: ПриједорДанас

Навијачи напали играче

Текст и фото: ИнфоПриједор


