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

ЉУДСКИ РЕСУРСИ СУ НАШ 
НАЈВЕЋИ ПОТЕНЦИЈАЛ
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Раде Росић, начелник Одјељења 
за привреду и предузетништво

Оживљава РЖР "Љубија"  

У ТОКУ 
ПРИПРЕМНИ 
РАДОВИ НА КОПУ 
"ЦИГАНУША-ШКОРАЦ"

У сусрет жетви  
ДОБРО СТАЊЕ УСЈЕВА 
СТРНИХ ЖИТА, УСКОРО 
ЖЕТВА ЈЕЧМА

ПОСТАВЉЕНА 
НОВА РАСВЈЕТА У 
КОЗАРСКОЈ УЛИЦИ 

ОБИЉЕЖЕНО 30 ГОДИНА ОД 
ОДБРАНЕ ГРАДА ПРИЈЕДОРА 

Дирљив сусрет некадашњих стипендиста "Целпака"
са друговима из загребачке Графичке школе 

ФОТОГРАФИЈЕ БЛИЈЕДЕ, АЛИ СЈЕЋАЊА ОСТАЈУ

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПРИЈЕМ ДЈЕЦЕ 
У ВРТИЋ И ЈАСЛИЦЕ 
У 2022/2023. 
ГОДИНИ 

страна 14.

Поруке језивог садржаја o постављеном експлозиву 
упућене на бројне адресе

УТВРЂЕНО НЕКОЛИКО ''IP'' АДРЕСА 
ИЗ ИНОСТРАНСТВА
ДОЈАВЕ ЛАЖНЕ, ИСТРАГА ПОЛИЦИЈЕ И ТУЖИЛАШТВА 
КРАЈЊЕ ОЗБИЉНА И СВЕОБУХВАТНА
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2.  AKTUELNO

На лежишту "Цигануша-Шко-
рац" механизација интензивно 
ради на припреми терена за 
истраживање, а касније и екс-
плоатацију жељезне руде. Ово 
је епилог дугогодишњих на-
стојања да се уђе у Љубију и да 
се почне са развојем и експло-
атацијом жељезне руде, рекао 
је генерални директор компа-
није "АрселорМитал Приједор", 
Младен Јелача.
"У току су радови на истражи-
вањима, након којих ћемо моћи 
да дефинишемо одређене ас-
пекте рударске производње, 
која би требало да се покрене 
на јесен. Наравно, уколико све 
буде како предвиђамо. Зато смо 
ангажовали одређени дио људ-
ства и машина из Омарске, како 
би добили податке који ће нам 
користити у изради концепта 
рударске производње", напо-
менуо је Јелача.
На уређењу копа "Цигануша-
Шкорац" интензивно се ради 
већ мјесец дана. "Стварамо 
услове за додатна истражи-
вања, инфраструктуру, првен-

ствено путеве и комуникацију 
на коповима, гдје је планирана 
експолатација. Све како би се 
могла вршити истраживања с 
циљем дефинисања детаљаног 
описа лежишта са становишта 
квалитета и количине руде", 
појаснио је технички руководи-
лац овог копа, Милан Вуковић.

Љубијска руда је специфична 
и има нижи садржај жељеза, 
али би се мијешала са оном из 
Омарске. То је већ успјешно те-
стирано прошле године.
"На тај начин би се продужило 
рударење за још неке три гдо-
ине, уз смањивање капацитета 
Омарске, те покретање произ-

водње од 500.000 тона руде у 
Љубији. Тим мијешањем про-
дужио би се живот рудника, али 
намјера је да то буде само једна 
фаза, да у будућности развијамо 
нека друга лежишта која постоје 
на подручју Љубије", појаснио је 
Јелача. 
Он је напоменуо да је покре-
тање рудника охрабрење за 
младе људе, како оне који се 
баве рударством, тако и за 
оне који живе у Љубији. То по-
тврђују у мјештани с којима смо 
разговарали. Нарочито млади, 
који су одлучили да остану у 
родном мјесту. Такав је случај 
са Зораном Ракићем, који је 
прије годину дана отворио уго-
ститељски објекат. И већ осјети 
већи обим посла.

"Мислим да ће са оживља-
вањем рудника да оживи и 
наша мала варош. И већ се осје-
ти та разлика, крећу се радни-
ци рудника, долазе и код нас. 
Имам кућу недалеко од копа и 
заиста се види да интензивно 
раде", каже Ракић.

У ТОКУ ПРИПРЕМНИ РАДОВИ НА КОПУ "ЦИГАНУША-ШКОРАЦ"РЖР "Љубија" 

3. јун 2022.

Руднику Жељезне руде "Љубија" је као 
сувласнику приједорског "АрселорМита-
ла"  исплаћена добит у износу од 15 ми-
лиона марака. Највећи износ, односно 10 
милиона марака добио је Акцијски фонд 
Српске, јер као већински власник има 65 
одсто акција РЖР "Љубија". Потом слије-
ди исплата фондовима и акционарима 
којих има више од 1.200. То су претежно 

бивши и садашњи радници приједорског 
рудника који чине око 90 одсто малих ак-
ционара. 
Предсједник Скупштине акционара РЖР 
"Љубија", Дубравка Грубиша каже да се за 
сваку власничку акцију исплаћује се 0,295 
фенинга. 
"Одлука о исплати дивиденде донесена 
је на 38. редовној сједници Скупштине ак-
ционара. Исплатиће се дивиденда од 15 
милиона КМ свим акционарима. Почетак 

исплате дивиденде је од 1. маја ове годи-
не и исплаћиваће се наредне три године", 
рекла је Грубиша.
Из РЖР "Љубија" истичу да им је у циљу 
да се што већи број акционара пријави за 
исплату дивиденде. За све власнике ак-
ција који имају питања у вези са исплатом 
добити, врата РЖР-а "Љубија" су отворе-
на. Руководилац Службе правних послова 
у РЖР "Љубија", Огњен Хрњак подсјећа да 
је веома битно испоштовати рок исплате 
који истиче 1. маја 2025. године. 
"Они акционари који до тада не предају 
документацију која је наведена у обавје-
штењу које смо ми објавили на више 
медија изгубиће право на дивиденду, не 
само на ову већ на све будуће дивиден-

де, тако да је врло битно да дођу у наше 
друштво да доставе докуменатцију која је 
наведена у обавјештењу", рекао је Хрњак.
Он наводи да би током ове године треба-
ло да буде исплаћена још једна дивиден-
да. 
"Желим да се захвалим Влади РС која је 
заједно са руководством друштва и ме-
наџерским тимом успјела да дође први 
пут до исплате дивиденде у овом изно-
су откада је РЖР "Љубија" акционарско 
друштво, односно од 2002. године. Оче-
кујемо и у наредном периоду да ће доћи 
до исплате дивиденде у сличном износу, 
али о томе ћемо благовремено обавије-
стити, како локалну тако и републичку јав-
ност", рекао је Хрњак.

ПОЧЕЛА ИСПЛАТА 15 МИЛИОНА КМ АКЦИОНАРИМА РЖР "ЉУБИЈА"
Прва исплата дивиденде у износу од 15 милиона марка акци-
онарима Рудника жељезне руде "Љубија" почела је овог мје-
сеца. Истовремено, у РЖР "Љубија" очекују током године још 
једну исплату дивиденде акционарима у сличном износу.
Текст: Бојана Мајсторовић 

У РЖР "Љубија" очекују током године још једну исплату 

Дубравка Грубиша: 
За сваку власничку акцију 
исплаћује се 0,295 фенинга 

Огњен Хрњак: 
На располагању смо свима који имају 
питања у вези исплате дивиденде

У току радови на истраживањима

У мају је потписан 
концесиони уговор 
између "Арселор 
Митала Приједор" 
и Владе РС, према 

којем ова компанија има 
право на експолатацију три 
милиона жељезне руде.

,,

Интезивно се ради већ мјесец дана 

Текст: Зоран Јелић 

Покретање рудника значајно за мјештане Љубије 
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Одлагалиште радиоактивног отпада 
на Трговској Гори, на само осам сто-
тина метара од Новог Града и даље 
је отворено питање. На помолу је и 
финална верзија стратегије везане за 
локацију о којој се говори посљедње 
двије деценије. И поред најављених 
потеза мјештани Новог Града  ипак 
скептични. Знају да је потенцијално 
одлагалиште опасност за 13 општи-
на у сливу Уне и Сане, али рјешење, 
како кажу, није тапкање у мјесту. 
С друге стране, сигурно је да Хрват-
ска ради све оно што је планирала 
да уради за 2022. годину, а наредна 
би у тој причи требала бити кључна, 
јер оставља простор за складиштење 
истрошеног горива, у привременом 
складишту крај нуклераке Кршко, 
каже начелник Новог Града, Миро-
слав Дрљача.  Додаје да им је сумњи-
ва информација да су истраживања 
показала да на потезу Трговске горе 
нема подземних вода. 

А све је по Дрљачиним ријечима мог-
ло бити много једноставније и при-
хватљиве за Хрватску."Имамо ситуа-
цију да становници општине Кршко, 
на локацији Врбина, немају никаквих 
проблема с тим да једноставно то 

складиште буде на том простору. На 
том простору ће бити складиште Ре-
публике  Словеније, значи један си-
лос и нема неких великих проблема 
да се формира још један силос гдје 
би се практично тај дио који припа-
да Републици Хрватској сладиштио", 
мишљења је Дрљача. 
Он наглашава да колико год се поје-
дини у овој причи трудили да рије-
ше проблем спорног одлагалишта, 
БиХ увијек некако каска за хрватском 
страном.  Зна и да је Трговска Гора  
изузетно скуп пројекат, па зато, како 
каже не треба искључити могућност 
да се отпад почне складиштити и 
прије завршетка радова на локацији 
која очито због низа фактора нај-
мање смета Хрватској. 
Зато би и реакције Босне и Херцего-
вине требале бити брже. "Практично 
годину и по дана откада је донесена 
одлука Савјета министара БиХ о фор-
мирању експертског и правног тима 
и ево тек сада у најави имамо по-
четком овог мјесеца да ћемо добити 
стратегију која ће одредити правно 
дјеловање. Мислим да се с овим пи-
тањем не можемо понашати нонша-
лантно и да је вријеме да БиХ повуче 
прави потез", категоричан је Дрља-
ча.  Додаје да уз најављени документ 
треба  ратификовати  раније   потпи-
сане конвенције које се баве овом 
темом. И одредити се како функци-
онисати према Европској Унији и Хр-
ватској.  Кад је ријеч о Трговској гори 
крајња је порука  да се Босна и Хер-
цеговина никако не може прескочи-
ти, посебно сегмент прекограничног 
утицаја на животну средину. 

БИХ КАСКА, ХРВАТСКА НЕ ОДУСТАЈЕ 
ОД СВОЈИХ АКТИВНОСТИ 
Финална стратегија за 
Трговску гору, на којој 
Хрватска планира градњу 
одлагалишта радиоактивног 
отпада,  требала би бити 
израђена најкасније до 
6. јуна. Циљ експерата и 
правног тима је да са стањем 
на терену упознају  Савјет 
министара БиХ и одреде се 
према проблему. Оно што 
забрињава је чињеница 
да Хрватска не одустаје од 
својих активности.

AKTUELNO  3.www.kozarski.com

За три дана финална стратегија за Трговску гору

ОДБРАНА ПРЕД МЕЂУНАРОДНИМ СУДОВИМА
Прави потез био би брзо и ефикасно дјеловање, 
да БиХ буде спремна да у сваком тренутку изрази  

неслагање с Трговском гором,  тврде у новиградском Удру-
жењу "Грин Тим". Ускоро ће добити и праве информације 
везане за утицај спорног одлагалишта на животну средину и 
здравље најмање 250.000 људи који живе у сливу Уне и Сане. 
"Надам се да ће овај пут правни тим испоштовати најављени 
рок. Одмах по финализацији најављеног документа нужно је 
у најкраћем могућем року предузети кораке који су потребни 
да се задовоље услови за правну одбрану града пред међу-
народним судовима", рекао је предсједник Удружења "Грин 
Тим", Марио Црнковић.

,,

Гдје, куд, како и на који начин по-
бјећи од свакодневне збиље и 
друштвених мрежа. Да буде јасно, 
не мислим само ових дана, него 
иначе. Оно, укотвиш се у неку мир-
ну луку, најбоље сам или у некој у 
мојим годинама другарској комби-
нацији, бациш иза леђа телефон, 
рачунар, трачеве, лоше и злобне 
људе, политику  и уживаш. Бар при-
видно, јер и то се вјежба. 
Почев од тог да се квалитетно угри-
зеш за руку кад по навици кренеш с 
максималним прелиствањем теле-
фона, па се онда правиш да те за-
боле да ли је неко нешто написао, 
коментарисао, да ли вам се мисли 
слажу, а ријечи преклапају или не. 
Још мање да ли ћеш се пронаћи у 
некој виралној причи. Небитно је 
или битно онолико колико то жели-
мо или дозволимо. 
У Новом Граду по ко зна који пут 
отварам причу о Трговској гори. У 
склопу најновије инфо да ће финал-
на стратегија која подразумијева и 
правно дјеловање у случају спорног 
одлагалишта нуклеарног отпада 
бити готова у првој седмици јуна. 
Покушавам на улици у класичној 
анкети да ослухнем и било Новља-
на. На главној улици мало људи. 
Још мање их жели причати на ту 
тему. На питање одмахују руком, 
журе, немају времена, не живе ов-
дје. Безброј разлога да не прогово-
ре о теми која је далеко, далеко од 
предзнака дневне политике, али 
зато збиља с потенцијално дугороч-
ним посљедицама.
"Није ми мене жао, ја сам своје 
скоро па завршио, али дјеце јесте. 
Знаш, некад кад размишљам о том 
да ми се тај отпад одлаже на 800 
метара од главе, помислим и на 
то да ми нико, кад одем негдје ван 
ових наших граница, неће ни руку 
пружити. Реће ми да сам озрачен", 
каже резигнирано и увјерен у то 
што прича човјек из главне новске 
улице. 
Трговска гора је огроман проблем, 
али нема у себи ту дневну дозу 
политике  за коју би се због бодо-
ва ваљало закачити. Зато можда и 
каскамо. Каже ми пријатељица да 
је ОК "Вожд" до даљњег укинуо од-
луку о плаћању чланарине. Добио 
средства од Града и родитељима 
мјесечно уштедио 30 марака. Неки 
ће рећи "није много". Јесте, огром-
но је, у смислу добре воље, подр-
шке спорту, чињенице да су своје 
мало несебично подијелили с дру-
гим. 
Буди наду да много шта може дру-
гачије. А сад наградно питање с 
почетка приче, како умријети без 
стреса и знате ли неко мјесто за 
мало бијега? Прихватам сва потен-
цијално добра рјешења, наравно и 
Уну до даљњег. 

СТ
АВ

ТУ ОКО НАС, 
СВЕ ДО УНЕ
Текст: Мира Згоњанин

Текст: Мира Згоњанин 

Мирослав Дрљача: 
Реакције Босне и Херцеговине 
требале би бити брже

Потенцијално одлагалиште опасност за 13 општина у сливу Уне и Сане
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Колико су инфлација и велика по-
скупљења утицали на пословање 

привредних субјеката у Приједору? 
Шта кажу привредници, с којим 
проблемима се суочавају? 
- Привредници су имали потешкоће 
због пандемије вируса корона, при-
лагодили су се, али сад је дошла 
једна нова неизвјесност праћена 
инфлацијом, оно што се код нас као 
и у региону примјећује јесте инфла-
ција која износи око 11 процената. 
Иако је ова година почела значајно 
боље у односу на претходну, мислим 
да та неизвјесност може још увијек 
да утиче на неки наредни период и 
видјећемо тек наредне године у ово 
вријеме какви ће резултати бити и 
како ће се наши привредници при-
лагодити. Свакако сам задовољан 
са оним што су учинили у претход-
ној години. Први резултати показују 
да су неки привредници повећали 
приходе и број запослених. Градска 
управа је такође кроз мјере подршке 
обезбиједила одређена средства за 
оне привредне субјекте који су има-
ли потешкоће због пандемије вируса 
корона. 

Ресорни министар је недавно изја-
вио да тренутна криза може бити 

шанса за домаће привредне субјек-
те, али и стране инвеститоре. Како је 
нагласио, поскупљује превоз робе и 
путника што отвара нове могућно-
сти за све који на овим просторима 
траже своју позицију. Управо због 
близине држава, али и услова који 
су повољнији у односу на земље у 
ЕУ. Како Ви то коментаришете? 
- Свакако. Имамо већ неке привред-
нике у Приједору који имају нове на-
руџбе, који су повећали капацитете и 
повећавају поготово у прерађивачкој 
индустрији. Такође, имамо и стра-
не инвеститоре који нам се јављају 
и који су у потрази за тржиштима 
ближим ЕУ, са којима смо тренутно 
у преговорима. Тако да могу рећи да 
имамо нашу прилику, односно шан-
су коју треба да искористимо. Гене-
рало, тренд се повећава и када гово-
римо о извозу, али и увозу. Посебно 
у одређеним секторима као што је 
металски и дрвни. Према подацима 
Републичког завода за статистику за 
ову годину повећање се креће око 
три процента.

Колико у Приједору бројимо ре-
гистрованих привредника и 

предузетника и који су подстицаји 
досад исплаћени, а који су плани-
рани за ову годину? 
- Када говоримо о привредницима 
имамо око 450 регистрованих прав-
них лица и око 1.450 занатско-пред-
узетничких радњи. Сваке године 
покушавамо на одређене начине 
да унаприједимо привредни ам-
бијент кроз разне врсте инструме-
ната и подстицаја. За прошлу годину 
смо утрошили више од 600.000 КМ, 
кроз директне подстицаје за запо-
шљавање нових радника, самоза-
пошљавање, увођење стандарда и 
у сарадњи са школама и Развојном 
агенцијом "ПРЕДА" за преквали-
фикацију и стручно усавршавање 
радника. За ову годину у нацрту је 
неколико нових правилника које 
ћемо са Занатско-предузетничком 
и Привредном комором, Развојном 
агенцијом "ПРЕДА" и Привредним 
савјетом покушати на одређен на-
чин да унаприједимо. Имамо и неке 
нове инструменте који ће, ако прођу 
све процедуре, значајно унаприје-
дити и покретање нових бизниса и 
привредни амбијент у овом граду. 

Да ли Град нуди одређене олак-
шице при регистрацији малих 

привредника и предузетника и које 
су то? 
- Свакако. Пружамо подршку при 
запошљавању, у зависности од дје-
латности, прошле године смо до-
говорили да се тај износ креће од 
3.000 до 8.000 КМ. Развојна аген-
ција "ПРЕДА" са нама врши обуку за 
покретање новог бизниса и одређе-
ну врсту менторства са другим при-
вредницима који су из исте или 
сличне бранше. 

Прошле године основан је нови 
сазив Привредног савјета, а по-

четком ове потписан је споразум о 
формирању Регионалог савјета за 
образовање и запошљавање. Да 
нам прецизније објасните, који је 
његов задатак? 
- Привредни савјет и Савјет за обра-
зовање и запошљавање је једна 
врста савјетодавног тијела градо-
начелника. Када говоримо о Савје-
ту за образовање и запошљавање 
циљ је да увежемо средње школе са 
Министарством просвјете и култу-
ре РС, Градском управом, те Унијом 

удружења послодаваца РС, односно 
привредницима. Покушавамо да 
ускладимо наш образовни систем са 
актуелном потражњом на тржишту 
рада. Град је имао Савјет са образо-
вање и запошљавање, међутим, сад 
смо на републичком нивоу у проце-
су оснивања регионалних савјета. 

Ове године представљени су Ана-
лиза и Акциони план развоја 

предузетништва града Приједора 
за период од 2021. до 2027. године. 
Шта је овим планом предвиђено? 
- То је стратешки документ који је 
можда и први у РС те врсте гдје 
смо покушали да направимо један 
пресјек стања привреде града При-
једора. Гдје се то тренутно налазимо 
и шта је оно што треба да унаприје-
димо. Оно што се показало кроз ту 
анализу је да постоји много просто-
ра за унапређење привреде града 
Приједора. Посебно имајући у виду 
одређене показатеље, као што је 
просјечна плата радника, која је ис-
под републичког просјека. Такође, 
предвиђамо низ инструмената за 
унапређење пословања привредни-
ка које ћемо кроз наше активности, 
подстицаје и инструменте које раз-
вијамо покушати да уклопимо и да 
на тај начин до 2027. године оства-
римо одређене резултате. 

Колико привредника послује у 
Индустријској зони "Целпак" и 

докле се стигло када је ријеч о но-
вим зонама на Аеродрому и у Ор-
ловцима? 
- Прошле године смо потписали 
три нова уговора са домаћим и са 
једним страним инвеститором који 
ће да послује у новој индустријској 
зони на Аеродрому. Када говоримо 
о Индустријској зони "Целпак" попу-
нили смо мање више све парцеле, 
остало нам је да завршимо још неке 

инфраструктурне радове. Завршена 
је саобраћајница Ц-106, односно 
радови на јавној инфраструктури, 
водовода, канализације и уличне 
расвјете, у питању је пројекат града 
Приједора, а финансијска средства у 
износу од 844.000 КМ обезбиједила 
је Влада РС. Остаје нам да завршимо 
један дио јавне инфрастуктуре, за те 
радове ускоро ће бити расписан тен-
дер и износу више од 600.000 КМ. 
Када говоримо о индустријској зони 
на Аеродрому обезбиједили смо 
1.600.000 КМ. На ову локацију нам 
долази један инвеститор на парце-
лу коју је купио у износу од 40.000 
метара квадратних. Очекујемо да 
ће ускоро почети радови и на јавној 
инфраструктури и на изградњи про-
изводног погона. Индустријска зона 
у Орловцима је идеја коју развија-
мо, за ту индустријску зону потреб-
но је да се уради студија економске 
оправданости, локација се налази уз 
ауто-пут који ће се градити и то би 
била слободна зона гдје би имали 
додатне олакшице за привреднике 
што се тиче одређених пореских да-
вања, мислим да ћемо у наредних 
годину дана израдити ту студију и 
предузети даље кораке. 

Да ли су на помолу нове инвести-
ције у Приједору? 

- У преговорима смо. Ове године 
ћемо свакако да завршимо прего-
воре са двије фирме и очекујемо 
потписивање уговора. Константно 
смо у контакту са привредницима, 
како домаћим који желе да про-
шире своје капаците или покрену 
нове погоне, тако и страним. До 
краја ове године дефинитивно ћемо 
имати попуњену Индустријску зону 
"Целпак" и нове активности у инду-
стријској зони на Аеродрому.

Раде Росић, начелник Одјељења 
за привреду и предузетништво

Припремила: Мирјана Шодић 

ЉУДСКИ РЕСУРСИ 
СУ НАШ НАЈВЕЋИ 
ПОТЕНЦИЈАЛ

"Увијек кажем да су људски ресурси наш највећи потенцијал. 
Имамо квалитетну радну снагу, а још увијек одређен број 
незапослених и зато много улажемо у стручно усавршавање, 
преквалификацију и обуку радника према актуелној 
потражњи на тржишту рада. Са средњим школама и Развојном 
агенцијом "ПРЕДА" уложили смо много у опремање кабинета 
средњих школа. Ту нам је дрвна и металска индустрија, која 
је посљедњих година у константном расту. Свакако, томе 
иде у прилог и концесија коју је "АрселорМитал Приједор" 
добио за експлоатацију руде у Љубији", рекао је у интервјуу 
за "Козарски вјесник" Раде Росић, начелник Одјељења за 
привреду и предузетништво. 



У Приједору је премијерно при-
казан документарни филм "Од-
бранили смо Приједор", аутора 
Бориса Радаковића. Филм је на-
стао у продукцији Неформалне 
групе "Самопоштовање", а обух-
вата свједочења учесника одбра-
не града 30. маја 1992. године, 
као и архивску грађу Републич-
ког центра за истраживање рата, 
ратних злочина и тражење неста-
лих лица, те друге документарне 

снимке.
"Филм је рађен три мјесеца, јер 
требало је обавити и снимити 
разговоре са свједоцима тих до-
гађаја. Захвалио бих се онима 
који су пристали да учествују у 
филму, а то је 13 свједока. Ријеч 
је о квалитетним саговорници-
ма, који су најпозванији да при-
чају о томе, јер су прије 30 годи-
на учествовали на првој линији 
одбране града", рекао је Борис 
Радаковић, који потписује ре-
жију и сценарио овог докумен-

тарног остварења.
Да је 30. мај веома значајан да-
тум у историји Приједора, сматра 
вршилац дужности начелника 
градског Одјељења за борачко-
инвалидску заштиту, Ранко Ко-
лар. "Дан одбране града Прије-
дора зна се од првог дана, али 
требало је много времена да се 
прикупе сви релевантни подаци 
и да се сними овакав филм, за-
снован на аргументима и чиње-
ницама о ономе што се догодило 
тог 30. маја", истакао је Колар.

Међу бројним грађанима који 
су присуствовали пројекцији 
филма у градском позоришту, 
био је бивши командант Седмог 
батаљона, Драшко Вујић  који је 
био директни учесник одбране 
града. "Жао ми је што је оволи-
ко времена изгубљено, а треба 
да се зна истина и шта се тачно 
дешавало. То су моменти који су, 
на неки начин, каналисали ток 
рата. Ми смо имали сасвим дру-
ге намјере са нашим комшијама, 
али кад смо доживјели то што 
смо доживјели, онда се ток рата 
потпуно промијенио", рекао је 
Вујић, који је један од свједока и 

актера у овом филму.
Из Организације породица за-
робљених и погинулих бораца и 
несталих цивила града Приједо-
ра, сматрају да је овакав доку-
ментарни филм требао и раније 
да настане. "Сви ови догађаји, 
убиство Раденка Ђапе и војника 
ЈНА под Хамбаринама, све је то 
довело до 30. маја и напада на 
Приједор. Највише ме боле лажи 
о догађајима у Приједору, које су 
обишле цијели свијет, почев од 
измишљотина о броју погинулих 
па надаље", рекла је предсјед-
ник ове организације, Здравка 
Карлица.

Он и још четворица његових са-
бораца су рањени, а двојица су 
погинула. На мјесту њиховог стра-
дања 30. маја, запалио је свијећу 
и са сузама у очима присјетио се 
онога што се десило 30. маја 1992. 
године.
"Ту смо улетјели у њихову засје-
ду. Они су већ побили све наше 
саборце и имали су митраље-
ска гнијезда. Овдје смо имали са 
њима окршај и имали смо први 
удар. Том приликом, страдали су 
Неђо Катић и Вукашин Ритан, а нас 
пет је тешко рањено. Послије тога 
смо се једва довукли до болнице", 
сјећа се Гороња.
Оно што се десило 30. маја те 
1992. године одредило је даљу 
судбину Приједора и његових 
грађана, сагласни су борци. Тешко 
им је, кажу, причати о томе, али 
не крију понос, јер је овогодишје 
обиљежавање Дана одбране гра-
да најбројније било до сада.
"Од тада ништа више није било 
исто. Послије тога била је српска 
власт и у полицији и у општини", 

рекао је ратни командант, Дра-
гољуб Росић.
Тридесети мај дубоко је урезан у 
сјећање и Здравки Карлица. Тог 
кишног јутра пробудила ју је пу-
цњава, а недуго након тога сазна-
ла је да јој је супруг Зоран рањен, 
који је након шест дана преминуо. 
Данас је, понавља, највише боли 
неправда и чињеница да за напад 
на Приједор нико није одговарао.
"Још више ме боли то што су Бо-
шњаци 2012. године почели са 
обиљежавањем "бијелих трака". 
Да су ношене бијеле траке, лагали 
су, као што су лагали 1992. године. 
Траке нису биле. Суживот је мо-
гућ, али морамо једни друге по-
гледати у очи и рећи шта је било", 
сматра Карлица.
Приједор је опредјељен за су-
живот, али историју и сјећање на 
страдале морамо његовати, пору-
чио је градоначелник, Слободан 
Јавор. Подсјетио је да Срби у При-
једору нису никога напали 1992. 
године, већ су бранили свој град. 
"Захваљујући њима, ми данас 
имамо слободу и будућност. По-
штујем све жртве, али морам да 

кажем да Срби нису никога напа-
ли, већ су бранили своја огњишта, 
своје породице и свој град. Нажа-
лост, то су неки животом платили. 
На достојанствен начин одали смо 
пошту свима њима", додао је Ја-
вор. 
У нападу на Приједор погинуло је 
15 српских војника и полицајаца, 
а 26 их је рањено. У знак сјећања 
на њих, бројне делегације поло-
жиле су вијенце испред спомен-
обиљежја "За крст часни", а након 
тога свијеће су запаљене и у спо-
мен-соби "Камени цвијет". Томе 
је претходило полагање вијенаца 
у згради Полцијске управе, као и 
свечани дефиле улицама града, 
у којем је учествовао велики број 
грађана.

НАКОН 30. МАЈА 1992. ГОДИНЕ У ПРИЈЕДОРУ НИШТА ВИШЕ НИЈЕ БИЛО ИСТО
Обиљежен Дан одбране града

ПРЕМИЈЕРНО ПРИКАЗАН ФИЛМ О ОДБРАНИ ГРАДА '92. 

Текст: Бранка Дакић
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Један од најзначајнијих датума у историји

Прије 30 година Приједор је одбрањен од напада 
муслиманско-хрватских паравојних формација, 
такозваних "Зелених беретки". Град су напали из 
неколико праваца, раном зором. Тог јутра добро се 
сјећа Жељко Гороња. Као припадних 43. моторизоване 
бригаде кренуо је у одбрану града. 

Текст: Деборах Совиљ НАРЕДНЕ ГОДИНЕ И ПУБЛИКАЦИЈА 

Неформална група "Самопоштовање" догодине 
планира објавити публикацију која би садржила 
интервјуе са још двадесетак свједока, како би на-
правили својеврсну збирку сјећања и свједочанс-
тава. Публикација би, како је истакнуто, била од 
користи историчарима за нека будућа истражи-
вања, али и свим осталим грађанима који желе да 
сазнају шта се то догађало 30. маја 1992. године, 
на дан одбране града Приједора. 

Када су 22. маја 1992. године паравојне формације на Хам-
баринама убиле двојицу, а раниле четворицу припадника 
Војске Српске Републике БиХ, кризни штаб наредио је без-
условну предају оружја и наоружања до 23. маја у подне, као 
и предају лица одговорних за напад на војнике, а након што 
то није учињено почела су чишћења терена на Хамбаринама 
и у Козарцу.  Напади ни тада нису престајали. У ноћима 24. и 
25. маја пуцано је на војни гарнизон, а више пута је пуцано 
на објекте Електродистрибуције и контролне пунктове мили-
ције.  Најорганизованији напад изведен је 30. маја кад је та-
козвана Куревска чета која је у зору прешла ријеку Сану и из 
више праваца напала виталне институције града. 

Са премијере документарног филма 

Дан који је борцима дубоко урезан у сјећање

Никада бројнији дефиле
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"Сматрамо да демобилисани 
борац није остварио адекватно 
мјесто, да је он на крају љестви-
це социјалних проблема. Руко-
водство Борачке организације 
Републике Српске мало је ура-
дило да се тај статус поправи. 
Више се радило све остало, него 
оно за што постојимо, а постоји-
мо да бисмо рјешавали пробле-
ме борачких категорија", рекао 
је предсједник Борачке органи-
зације града Приједора, Зоран 
Предојевић.
Предојевић додаје да је сра-

мота да борци на улици траже 
своја права.
"За борачка права требало би да 
се постарају посланици, да мало 
више говоре о правима демоби-
лисаних бораца, а не да то по-
литизују. Један од приоритета 
требало би да буде сређивање 
стања у БОРС-у. Јасно је да тамо 
нешто не штима и да је дошло, 
да тако кажем, до међуопш-
тинских неспоразума. Очекујем 
да ће бити изабран човјек који 
ће руководити овом организа-
цијом у смјеру у којем је она 
ишла претходних тридесет годи-
на", рекао је Предојевић.
На сједници Скупштине Градске 

борачке организације, говора 
је било и о обиљежавању Дана 
бијелих трака. 
"Обиљежавање Дана бијелих 
трака је исполитизовано. Није 
то никакав званичан дан и није 
га прихватила ни једна свјет-
ска организација. По нашем 
мишљењу, најбоље би било да 
се то забрани или да се измјести 
на неко друго мјесто", истакао је 
Зоран Предојевић.
Поводом одржавања годишње 
Скупштине Борачке организа-
ције града Приједора, положен 
је вијенац код споменика "За 
крст часни". 

У посљедње вријеме, борци се злоупотребљава у политичке сврхе, а нити Борачка организација треба да 
се мијеша у политику, нити политика да се уплиће у рад Борачке организације. Ово је поручено са редовне 
годишње Скупштине приједорске Борачке организације, уз потенцирање да демобилисани борци града 
Приједора неће тражити своја права на улици, него путем републичких институција. 

ДЕМОБИЛИСАНИ БОРЦИ НЕЋЕ ТРАЖИТИ 
ПРАВА НА УЛИЦИ, НЕГО ПРЕКО ИНСТИТУЦИЈА 

Текст: Деборах Совиљ

Одржана Скупштина Борачке организације града Приједора 

Са Скупштине Градске борачке организације 

На имејл адресе 429 основних и 
средњих школа у Републици Ср-
пској, од којих је 68 на подручју 
које покрива Полицијска упра-
ва Приједор упућене су лажне 
дојаве о постављеним бомба-
ма. Због ових дојава ученици 
који похађају прву смјену нису 
имали наставу, док је она одр-
жана током друге смјене у оним 
школама у којима је утврђено 
да се ради о лажним дојавама. 
"На територији школе по-
стављен експлозив", наслов је 
изнад поруке која је упућена на 
имејл адресе школа у Српској, 
међу којима су и школе у При-
једору. Садржај поруке, као и 
наслов, је језив и застрашујући. 
"Наша мисија је да убијамо. 
Није нам жао талога земаљског, 
јадног људског рода. Дићи ћемо 
школу у ваздух. Хиљаде мртве 
српске дјеце. Крв ће се пролити 
морем. Ми смо међу вама. Сви 
ћете умријети", наведено је у 
имејлу.
Директори школа кажу да су 
одреаговали у складу са ситу-
ацијом. Предсједник Актива 
директора основних школа у 
Приједору, Здравко Будимир 

истакао је да није било нимало 
пријатно прочитати имејл овак-
вог садржаја. "Садржај имејла 
је шокантан, увредљив, непри-
мјерен. Једноставно, нешто што 
је врло ружно за прочитати", ре-
као је Будимир.
Министар просвјете и културе 
Срспке, Наталија Тривић рекла 
је да је ово министарство у ра-
ним јутарњим часовима у срије-
ду информисано од директора 
већине школа да су примили 
пријетеће поруке са непознате 
имејл адресе. "Важно је да су 
школе одмах поступиле у скла-
ду са протоколима, да су одмах 
обавијестили полицију како 
бисмо на све могуће начине 
спријечили потенцијалну опас-
ност", каже Тривићева.
Бивши припадник Службе др-
жавне безбједности СФРЈ, Бо-
жидар Спасић сматра да дојаве 
о бомбама у школама  треба 
посматрати у склопу психолош-
ког рата и контрапропаганде 
против Српске, њеног народа и 
руководства. "Врло вјероватно 
је да је иницијална капусла да 
се ово догоди била нека страна 
обавјештајна служба. На под-
ручју Федерације БиХ бораве 
и енглеска и њемачка обавјеш-
тајна служба и врло вјероватно 

да су оне иницирале тај почетак 
пријављивања бомби", сматра 
Спасић.
Предсједник Владе Републи-
ке Српске, Радован Вишковић 

оцијенио је да је слање имејл 
порука политички обојено. "Оно 
што досад знамо из искуства 
других јесте да је то на неки на-
чин усмјерено и према људима 

који на било који начин имају 
везу са Руском Федерацијом, 
тако да је ово политички обоје-
но, али ми морамо ово озбиљно 
схватити и предузимати радње 
и тако ћемо се понашати и у 
будућем периоду",поручио је 
Вишковић.
Предсједник Републике Српске, 
Жељка Цвијановић изјавила је 
да је најважнија безбједност 
дјеце и да надлежни органи 
треба да пронађу одговорне за 
слање пријетећег мејла. Про-
тивдиверзионе прегледе оба-
вили су Полицијски службени-
ци Министарства унутрашњих 
послова Републике Српске и 
утврдили да је ријеч о лажним 
дојавама. 

УТВРЂЕНО НЕКОЛИКО ''IP'' АДРЕСА ИЗ ИНОСТРАНСТВА
Текст: Бојана Мајсторовић 

Поруке језивог садржаја o постављеном експлозиву упућене на бројне адресе

 На званичне имејл адресе Универзитетског клиничког центра Републике Српске у Бањалуци 
у четвратак ујутру је дојављено да је постављен експлозив у овом здравственом центру. 
Одмах су предузете су неопходне мјере како би били безбједни пацијенти, њихове породице 
и запослени, a полиција је утврдила да је ријеч о лажној дојави.  Генерални директор УКЦ РС, 
Владо Ђајић рекао је да је у пријетећој поруци овој здравственој установи писало да је "Алах 
велики и да ће сви невјерници да експлодирају". "Најоштрије осуђујем оне који су упутили 
претње највећој здравственој установи у РС. Пријетити тек рођеним бебама, недужним 
бићима и витално угроженим пацијентима је ужасно, да немам ријечи. Ипак, иако нисмо 
били спремни на тако велику пријетњу, сматрам да смо заједно са полицијом максимално 
брзо одрадили посао, како би почели нормално да радимо", рекао је Ђајић и захвалио се 

припадницима МУП-а Српске 
на брзом и професионално 
обављеном послу. Директор 
дирекције за координацију 
полицијских тијела, Мирсад 
Вилић потврдио је да је 
и у Централној изборној 
комисији БиХ стигла дојава да 
се у овој институцији налази 
бомба. Он је додао да је 
обављен контрадиверзиони 
преглед и да се испоставило 
да је дојава била лажна.
Дојаве су стигле и на адресу 
БН Телевизије.

ПОЛИЦИЈА ТРАГА ЗА ПОЧИНИОЦИМА
Начелник Одјељења за односе са јавношћу МУП-а РС, Мирна 
Миљановић истакла је да је у оквиру истраге о лажним 
дојавама послатим путем мејла утврђено неколико ''IP'' 
адреса из иностранства. "Надлежне полицијске управе у 
сарадњи са Одјељењем за високотехнолошки криминалитет 
у Управи криминалистичке полиције спроводе истрагу ради 
идентификовања лица које је послало пријетње посредством 
мејла, те је утврђено неколико ''IP'' адреса из иностранства", 
рекла је Миљановић. Она је навела да је већина надлежних 
тужилаштава овај догађај квалификовала као кривично 
дјело "Лажно пријављивање кривичног дјела".



Први уписни рок у средње школе од 13. јуна 

Oд 13. jунa крeћe први рoк зa 
упис у првe рaзрeдe срeдњих 
шкoлa у Рeпублици Српскoj. 
Прaвo уписa имaћe и 573 
учeникa из Приjeдoра кojи 
зa нeкoликo дaнa зaвршaваjу 
oснoвнo oбрaзoвaњe.
Вeћинa oснoвaцa вeћ знa штa 
жeли дa упишe, a мoтиви 
су им рaзличити, oд личнoг 
интeрeсoвaњa зa oдрeђeну 
oблaст, вeћих шaнси зa зaпo-
слeњe, пa дo ствaрaњa дoбрe 
пoдлoгe зa упис нa фaкултeт.
"Oдлучиo сaм сe дa упишeм 
Елeктрo-техничку шкoлу, 
смjeр инфoрмaциoни тeхни-
чaр. Oдувиjeк сaм вoлиo нoвe 
тeхнoлoгиje и кoмпjутeрe", 

рeкao нaм je учeник дeвeтoг 
рaзрeдa OШ "Дeсaнкa Maк-
симoвић", Дaнилo Бaшић.
Oдaбир срeдњe шкoлe oз-
биљнa je ствaр и кaкo би учe-

ницимa пoмoгли, у oснoвним 
шкoлaмa прoвoди сe прoфe-
сиoнaлнa oриjeнтaциja, крoз 
кojу Пeдaгoшкo-пцихoлoш-
кa службa рaзгoвaрa с учe-

ницимa и дaje им смjeрни-
цe. Taкoђe, oргaнизуjу сe и 
пoсjeтe срeдњим шкoлaмa, a 
свe с циљeм дa сe дjeцa бoљe 
упoзнajу сa зaнимaњимa кoja 
им сe нудe. 
"Прeмa aнкeтaмa кoje смo 
прoвoдили у нaшoj шкoли, 
интeрeсoвaњa учeникa су 

нajвишe усмjeрeна прeмa 
Гимнaзиjи, Eлeктрo-тeхнич-
кoj шкoли и Meдицинскoj 
шкoли. С тим дa пoстojи и 
интeрeсoвaњe и зa oстaлe 
шкoлe су у нaшем грa-
ду", рeкаo je дирeктор OШ 
"Дeсaнкa Maксимoвић", 
Здрaвкo Будимир.

ОД ОВЕ ГОДИНЕ НОВО ЗАНИМАЊЕ АГРО-ПРОИЗВОЂАЧ 

Јaвни кoнкурс зa упис у први разред средње школе 
oбjaвљeн je прoтeклoг пeткa. Прeд ученицима 
je вeлики избoр, a у свaку oд шeст приjeдoрских 
срeдњих шкoлa уписaћe сe пo чeтири oдjeљeњa првих 
рaзрeдa. Пoрeд вeћ дoбрo пoзнaтих зaнимањa, ту je 
и jeднo нoвo, a риjeч je зaнимaњу aгрo-прoизвoђaч. 
Jaвним кoнкурсoм oдрeђeнa су двa уписнa рoкa, и тo 
jунски рoк oд 13. дo 24. jунa и jулски рoк oд 4. дo 15. 
jулa гoдинe.
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OСНOВЦИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЗA EЛEКTРO-TEХНИЧКУ 
И MEДИЦИНСКУ ШКOЛУ И ГИMНAЗИJУ
Текст: Зоран Јелић 

Мирним окупљањем на глав-
ном градском тргу у Приједору 
је обиљежен Дан бијелих трка, 
у знак сјећања на 102 дјеце 
свих националности која су 
убијена у протеклом рату. Оку-
пљени су положили 102 руже у 
знак сјећања на страдалу дје-
цу.
На скупу је истакнуто да је по-
требно што прије ријешити 
питање изградње споменика 
убијеној дјеци, да се од тога 

неће одустати, те да се то пи-
тање више не може одлагати.
Поручено је и да је неопход-
но његовати културу сјећања, 
како се трагични догађаји из 
прошлости не би поновили.
Раније најављени скупови, 
прослава рођендана предсјед-
ника Владе Мађарске Виктора 
Орбана и власника "Пинка" 
Жељка Митровића, те просла-
ва пет година од инаугурације 
предсједника Србије, Алексан-
дра Вучића и обиљежавање 
Свјетског дана борбе против 
дуванског дима, нису одржани.

ОБИЉЕЖЕН ДАН БИЈЕЛИХ ТРАКА
Текст: КВ

Козарска улица у прије-
дорском насељу Урије 
добила је нову расвјету. 
Ријеч је о реконструк-
цији уличне расвјете 
на подручју града, а 
вриједност радова је 
17.500 КМ.
"Постојећа расвјетна 
тијела ћемо, након ре-
парације пребацити у 
Алеју Козарског одреда, 
јер тамо имамо пробле-
ма са уличном расвје-
том. Половином мјесе-
ца завршава се тендер 
за проширење јавне 
расвјете на територији 
града Приједора и чим 
се заврши процедура, 
ићи ћемо даље у про-
ширење и реконструк-
цију расвјете", истакао 
је начелник Одјељења 
за саобраћај, комунал-
не послове, заштиту 
животне средине и имо-
винско-стамбене посло-
ве, Драгослав Кабић. 
Овај пројекат вриједан 
је 300.000 КМ.

Инфраструктура

ПОСТАВЉЕНА НОВА РАСВЈЕТА 
У КОЗАРСКОЈ УЛИЦИ

Након санације дионице 
Верићи-Ивањска, на ма-
гистралном путу Прије-
дор- Бањалука, у "Прије-
дорпутевима" планирају 
наставак радова на на-
редној дионици, на прео-
сталих 15 километара до 
Бањалуке, тачније рела-
ције од Ивањске, преко 
Драгочаја до приједорске 
петље. Радови би требали 
почети најкасније до поло-
вине овог мјесеца.
Због додатне регулације 
саобраћаја на овом путном 
правцу и чињенице да у 
близини нема адекватне 
обилазнице затражена је 
и координација  ресорног 
министарства и МУП-а Ре-
публике Српске. У "Прије-
дорпутевима" најављују да 
ће радови на асфалтирању  
бити рађени у двије фазе и 
у што краћем року, од не-
ких 12 дана. 
"Наш захтјев према ин-
веститору и надлежним 
министарствима дефини-
тивно ће бити обустава са-
обраћаја. Не зато што је то 
лакше, квалитетније и по-

годније за брже извођење 
радова, већ што то захтјева 
технологија уградње и вр-
ста овог асфалта. Потпуну 
обуставу подразумијевају 
и технички просписи. Че-
каћемо одлуке надлежних 
тијела. Ако буде обустава 
саобраћаја, онда ће возачи 
користити путни правац  
Лауш, Славићка, Бронзани 
Мајдан, Омарска и Прије-
дор или алтернативну ди-
оницу  преко Градишке до 

Козарске Дунице и на крају 
Приједора", рекао је ди-
ректор "Приједорпутева", 
Раденко Црногорац.
Он је подсјетио  да је ријеч 
о пројекту санације ма-
гистралног путног правца 
Приједор-Бањалука, од 
Козарца до приједорске 
петље, у дужини од 37 ки-
лометара који је са "Путе-
вима РС" потписан крајем 
2020. године. 

Санација магистралног пута Приједор-Бањалука 

УСКОРО НАСТАВАК РАДОВА ОД 
ИВАЊСКЕ ДО ПРИЈЕДОРСКЕ ПЕТЉЕ

Вриједност инвестиције са ПДВ-ом износи 
22 милиона марака, мада су поскупљења 
материјала вриједност радова у протекле 
двије године, по Црногорчевим ријечима, 
умањила за најмање 30 одсто од укупне 
инвестиције.

Текст: Мира Згоњанин Текст: Бранка Дакић 

Нова расвјета
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Осамнаесторо гимназијалаца, од 
укупно четири разреда  окупило 
се у  једној од учионица Гимна-
зије. Вјероватно би било   више 
присутних, али до свих бивших 
ученика организатор овог сусре-
та  није могао да дође, јер су се 
за ових протеклих 50 година сви 
они расули по цијелом свијету, 
као они бисери из познате пјесме 
"Моји  другови". А неки нажалост 
нису више међу живима.
Евоцирале су се успомене из тих 

најљепших гимназијских дана, а 
мало је било времена да свако 
исприча како и гдје прође пола 
вијека њихових живота.
Неко је све то вријеме провео у 
Приједору, а многи су своје жи-
вотне приче исписивали киломе-
трима далеко,па је било школ-
ских другова и другарица који су 
допутовали из различитих краје-

ва свијета.
Након школског часа проведеног 
у учионици њихове старе, до-
бре Гимназије, полако су се од-
шетали до најљепше ријеке  на 
свијету, Сане и до дубоко у ноћ 
провели у пријатној атмосфери 
у једном оближњем ресторану, 
уз незаобилазне топле другарс-
ке разговоре и оно што иде уз то, 
`јело се и пило`.
Договорено је да се овакви дру-
гарски сусрети организују сваке 
године и да се сви, који су били 
ту, потруде да контактирају и 

остале другаре генерације из 
сва та четири одјељења, а који 
се сада нису појавили. Нарочито 
треба позвати и професоре који 
су тада предавали овој генера-
цији.
На прославу 50 година матуре 
дошло је и двадесетак учени-
ка Трговачке школе, од којих су 
неки допутовали издалека да 
поново виде драга лица из мла-
дости. 
"За све нас, ово су веома емотив-
ни тренуци. Провели смо дивно 
вријеме у школским клупама, 
а дочекати прославу 50 година 
матуре, није мало. Тешко је схва-
тити да је прошло толико време-
на, а чини ми се као да сам јуче 
ишла у средњу школу", рекла је 

Милица Котур Иликић.  
Радмила Стијепић истиче да су 
тада многе дјевојке заснивале 
породицу убрзо по завршетку 
средње школе, али с њом, како 
је рекла, то није био случај.
"Завршила сам Факултет драм-
ских уметности у Београду. Због 
природе посла, нисам могла 
често да се сусрећем с бившим 
школским друговима. Неке од 
њих нисам видјела три деценије 
и веома сам сретна што присуст-
вујем прослави 50 година мату-
ре", рекла је Стијепићева.
Најзаслужнији за периодична 
окупљања ове генерације Трго-
вачке школе је Миленко Мио-
драговић. Бивши школски дру-
гови окупили су се пред зградом 
Угоститељско-економске школе. 
"У овај објекат  ушли смо дале-
ке 1969. а изашли 1972. годи-
не. Пола вијека од завршетка 
средње школе смо прегазили. 
Најприје смо прославили 10 го-
дина матуре, а рат нас је спри-
јечио да се састанемо те 1992. 
године. Међутим, након рата 
смо се окупљали сваких пет го-
дина, па тако до ове јубиларне 
прославе", истиче Миодраговић 
који брижљиво чува списак са 
именима старих школских дру-
гова, од којих су многи завршили 
на различитим странама свијета.
У њиховој генерацији била су 
два разреда трговаца, са укупно 
60 ученика.

Дирљив сусрет некадашњих стипендиста "Целпака" са друговима из загребачке Графичке школе 

Ученици Гимназије и некадашње Трговачке школе 
у Приједору, који су матурирали 1972. године, 
окупили су се на прослави јубиларних 50 година 
од завршетка средње школе. 

ГОДИШЊИЦА ПРЕПУНА УСПОМЕНА 

Текст: Деборах Совиљ  

Бивши ученици Гимназије и Трговачке школе прославили 50 година матуре 

На прославу матуре до-
шло је њих шеснаесто-
ро. Изузев двојице 

Македонаца, сви су Прије-
дорчани, од којих су неки жи-
вот и каријеру изградили у 
Хрватској и Србији. "Целпако-
ви" стипендисти састали су се 
код некадашње главне капије 
Фабрике целулозе и папира и 
прошетали се у кругу бившег 
предузећа. 
Узбуђење због поновног су-
срета са школским другови-
ма, од којих неке није видио 
пет деценија, није крио Срет-
ко Тамбић. "Растали смо се 
давне 1972. године, када смо 
завршили Графичку школу у 
Загребу. И сада ми је живо 
сјећање на те дане. Ми, дје-
ца са села, дошли смо у веле-
град на школовање. Било је 
то драгоцјено искуство и тада 
су склопљена велика прија-
тељства", истиче Тамбић.
Средњошколских дана са 
сјетом се присјећа Момчи-
ло Граховац. "То ђачко доба 
било је за мене и моје друго-
ве најљепши животни пери-
од. Ти се дани не заборављају 
ни након педесет година. По 
завршетку средње школе, 
многи су се вратили у Прије-
дор, али ја сам остао у Загре-
бу", каже Граховац.
"Тих година "Целпак" је раз-

вијао савремени погон за 
производњу папирне кон-
фекције. Године 1969. посла-
ли су прву групу ученика на 

школовање у Графичку школу 
у Загреб, како би добили ква-
литетне стручњаке. Била је то 
југословенска школа коју су 

похађали ученици из Љубља-
не, Ријеке, Пуле, Бихаћа, Кра-
пине, Скопља и Приједора. 
Приједорчана је укупно било 
двије генерације. У првој 30, 
а у другој 20 ученика", рекао 
је Зоран Станић, који је био и 
организатор овог окупљања.
Додаје да у "Целпаку" у то 
вријеме нису били преви-
ше ригорозни. Свршени 
средњошколци нису враћали 
стипендије, иако нису жеље-
ли да раде у приједорској 
фабрици. Неки су отишли сту-

дирати, док су други нашли 
радна мјеста у Хрватској и Ср-
бији, гдје су графичари били 
много боље плаћени. Триде-

сетак стипендиста се вратило 
у Приједор, запослило у "Цел-
паку" и свједочило престанку 
рада и пропадању некада-
шњег привредног гиганта. 
Дуг пут од Скопља до Прије-
дора превалио је Борче Анге-
ловски, све у жељи да поново 
види старе пријатеље. "Нај-
прије ми је та идеја дјелова-
ла готово немогућа, сулуда. 
Тешко је описати тај осјећај, 
али помислио сам, здрав сам 
и жив, отићи ћу, па шта буде! 
Мој пријатељ и ја стигли смо 

авионом до Загреба, гдје нас 
је сачекао Зоран Станић. И 
ето нас у Приједору", каже 
Ангеловски.

Обиљежавање 50 година матуре био је повод да се, након дуго времена, поново састану школски другови из Графичке 
школе у Загребу. Приједор није случајно изабран за мјесто окупљања, јер је међу ученицима ове средње школе било доста 
Приједорчана, које је стипендирала Фабрика целулозе "Целпак". 

ФОТОГРАФИЈЕ БЛИЈЕДЕ, АЛИ СЈЕЋАЊА ОСТАЈУ 

Текст: Деборах Совиљ

СУСРЕТ ЗА ПАМЋЕЊЕ 

Чинило се као да су се растали тек јуче, 
а не прије пет деценија. Некадашњи 
школски другови размјењивали су 
изблиједјеле фотографије и драге 
успомене на средњошколске дане.  
Након сусрета код "Целпака", дружење 
су наставили у једном од приједорских 
угоститељских објеката. Двије генерације Приједорчана похађале Графичку школу у Загребу

Заједно су оживљавали сјећања на 
средњошколске дане, школске другове 
и професоре који више нису међу њима. 

Ученици Трговачке школе Ученици Гимназије 

,,

,,
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Маратон "Стазама Бранка Ћопића" одржан је по 10. пут на подручју двију локалних заједница, Крупа 
на Уни и Нови Град. Ова спортска манифестација окупила је 124 учесника, а тај број био би и већи да 
су временске прилике биле повољније. 

НАЈБРЖИ МОДРИЧАНИН ЖАРКО ЈОВАНОВИЋ 
Одржан јубиларни 10. маратон "Стазама Бранка Ћопића"

У конкуренцији 21 учесника, 
побједник 10. маратона "Ста-
зама Бранка Ћопића" је Жарко 
Јовановић из Модриче, члан 
Атлетског клуба "Добој". Стазу 
дугу 42 километра, са стартом у 
Хашанима, родном селу Бранка 
Ћопића, он је претрчао за два 
часа, 49 минута и 32 секунде. 
То је и најбоље вријеме овог 
маратона. 
"Мислим да је то рекорд ста-
зе, претходни је био негдје два 

часа и 58 минута, тако да сам 
задовољан. Киша нас је прати-
ла сво вријеме, можда и боље 
него ових претходних дана зато 
што је била врућина", рекао је 
Јовановић. 
Учесници полумаратона имали 
су на располагању четири часа 
да савладају стазу од 21 кило-
метра. Најбољи су били Бања-
лучани Давор Видовић и Драга-
на Рољић.
У Трци грађана најбржи је био 

Бориша Лукач из Бањалуке, а 
у женској конкуренцији Елена 
Мачак из Новог Града. Свој сто-
ти маратон истрчао је шезде-
сетседмогодишњи Маринко 
Кнежевић, који живи у Панчеву, 

а родом је из Крупе.  
"Вријеме је било идеално за 
трчање. Захваљујем се мара-
тонцима и полумаратонцима 
који су дошли и подржали наш 
маратон. Позивам их  и да дођу 

идуће године да омасове ову 
нашу манфестацију", рекао је 
предсједник Атлетског клуба 
"Слобода" из Новог Града, Дадо 
Џинић.
Припреме за маратон трајале 
су три мјесеца. Вријеме некима 
идеално за трчање, док су мно-
ги управо због кише одустали 
од доласка на ову спортску ма-
нифестацију. 
"Морамо да кажемо да смо 
уложили много напора за ор-
ганизацију овог маратона. Ова 
манифестација је специфична у 
односу на све остале, због тога 
што се организује на терито-
рији двије општине и због тога 
што је рута маратона регионал-
ним и магистралним путем", 
додао је замјеник начелника 
Новог Града, Бојан Лукач.

Маратон "Стазама Бранка Ћопића" 
организовала је општина Нови Град, 
технички организатор био је Атлетски 
клуб "Слобода", а у организацију је 
била укључена и општина Крупа на Уни. 

,,
Како кажу малишани, данима 
су вјежбали да завршну при-
редбу изведу без грешке и са 
осмијехом на лицу. Испраћај 
малишана из вртића посебно 
је емотиван за васпитаче. Вас-
питач Наташа Родић прича да 
је завршна приредба опраштај 
од заједничких лијепих трену-
така којих је било безброј то-
ком прошлих година.
"Ово су моменти пуни емо-
ција, јер се много вежемо за 
дјецу која проводе са нама 
неколико година, тако да смо 
срећни што су сви здрави и 
што ће у септембру сјести у 
школске клупе", рекла је Ро-
дићева.
Помоћник директора Дјечијег 
вртића "Радост", Гордана Лов-
рић каже да је испраћај сва-
ке генерације догађај за па-
мћење. "Изузетно је ово вече 
зато што посљедње двије го-
дине и када смо требали да 
обиљежимо јубилеј 70 година 
вртића, нисмо били у могућно-
сти због познатих разлога, као 
што су изолација и пандемија, 
тако да је за нас ово вече, које 
је иначе најемотивније у годи-
ни, додатно емотивно због те 
двије године паузе", рекла је 
Ловрићева.
Крај боравка у вртићу пред-
школци су обиљежили и све-
чаним дефилеом улицама гра-
да. 

ПРИРЕДБОМ И СВЕЧАНИМ ДЕФИЛЕОМ 
МАЛИШАНИ СЕ ОПРОСТИЛИ ОД ВРТИЋА

Дан за памћење 

Текст: Бојана Мајсторовић 

У Позоришту Приједор одржана је завршна приредба малишана 
предшколских група Дечијег вртића "Радост". Приредби је претходио 
свечани дефиле улицама града у којем је учествовало око 160 предшколаца 
72.  генерације која је похађала вртић.

Текст: Деборах Совиљ

На бини 160 предшколаца

Свечани дефиле улицама града 

У приједорском вртићу "Радост" 
борави 476 малишана. Због одласка 
предшколаца расписан је конкурс за 
попуну упражњених мјеста.

,,
Стоти маратон истрчао 
Маринко Кнежевић 

Стаза дуга 42 километра 

Побједник маратона (у средини)  

ОДРЖАН ТУРНИР У ЖЕНСКОМ 
ФУДБАЛУ "СЛОГА 2022"

У организацији ЖФК "Слога", 
у Приједору је одржан Турнир 
у женском фудбалу, на којем 
су учествовали клубови из 
Сарајева, Бањалуке, Приједо-
ра, Босанске Крупе и других 
градова Босне и Херцеговине. 
Прво мјесто код кадета заузео 
је ЖФК "Спартак", Бањалука, 
док је најуспјешнија екипа код 
јуниора "СФК 2000 САРАЈЕВО". 
Учесници су похвалили орга-
низацију турнира, истакавши 
да би сличних спортских до-
гађаја требало бити што више.
"Честитам организатори-
ма. Потребно је још оваквих 
турнира, да бисмо ширили 
свијест о женском фудбалу и 
промовисале клубове", рекла 
је Сања Вучковић, кондициони 

тренер ЖФК "Борац", Бањалу-
ка. 
Да женски фудбал има будућ-
ност, потврђује велики број 
учесница млађих узрасних 
категорија. Женски фудбал-
ски клуб "Слога" Приједор, 
основан је прије годину дана 
и имају преко 50 чланова. На-
дају се да ће овај турнир по-
стати традиционалан. 
"По први пут смо организова-
ли овај турнир, а учествовало 
је десет екипа из седам гра-
дова из РС и Федерације БиХ. 
Атмосвера је била савршена, 
а најбитније да млади играју 
и да су сви задовољни", рекла 
је Уна-Милана Пјевић, тренер 
ЖФК "Слога". 
Турнир је одржан уз подршку 
Града Приједора и бројних 
спонзора.  

Текст: Деборах Совиљ   

Учествовало десет екипа из седам градова БиХ
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Млади представници спор-
тских клубова, омладин-
ских организација, нефор-
малних група, удружења и 
других организација разго-
варали су ове седмице са 
градоначелником Приједо-
ра, Слободаном Јавором и 
предсједником Скупштине, 
Мирсадом Дуратовићем. 
Била је то прилика и да их 
упознају са проблемима са 
којима су суочени. 
Како кажу, тренутно им је 
најпотребнији нови про-
стор за Омладински цен-
тар. Било је говора и о Во-
лонтерском сервису. ''Сада 
смо са новом екипом чвр-
сто одлучни да идемо ка 
томе да Омладински савјет 
Приједор добије нови про-
стор гдје би могли да ре-
ализујемо и активности 
Омладинског центра и зад-
руге, Волонтерског сервиса 
и свега онога што је данас 
неопходно омладини'', ре-
кла је Марина Крнета из 
Омладинског савјета При-
једор. 

Омладински центар у При-
једору функционисао је 
прије 20 година, подсјећају 
у Омладинском савјету 
Републике Српске. Први 
човјек града Приједора по-
казао је разумијевање за 
обнављање његовог рада, 
али још није позната тачна 
локација.
''Постоји воља градона-
челника и Градске управе, 
заједно са предсједником 
Скупштине да се то реа-
лизује. Омладински савјет 
Приједор са Омладинским 
савјетом РС треба да упу-
ти званичан допис граду 

Приједору са том иниција-
тивом, а ми смо добили зе-
лено свјетло да радимо на 
томе", рекао је члан Управ-
ног одбора Омладинског 
савјета РС, Огњен Вукоје-
вић.
Разговор младих са градо-
начелником и предсједни-
ком Скупштине реализован 
је у оквиру пројекта ''Ти се 
питаш'', који проводи Ом-
ладински савјет Републике 
Српске у сарадњи са Међу-
народном организацијом 
за миграције, а финансира 
га аустријска Развојна аген-
ција. 

МЛАДИМА У ПРИЈЕДОРУ ПОТРЕБАН 
ОМЛАДИНСКИ ЦЕНТАР

"ПРЕДА": Завршен пројекат "Развој 
прекограничне сарадње креативне индустрије" 

УЗ ФОРМИРАЊЕ ЦЕНТАРА И 
ВРХУНСКА ОПРЕМА ЗА КРЕАТИВЦЕ

У Приjeдoру je oдржaнa 
зaвршнa кoнфeрeнциja 
прojeктa ''Рaзвoj прeкoгрa-
ничнe мрeжe крeaтивнe ин-
дустриje". Прoтeклe двиje 
гoдинe, кoликo je трajao 
прojeкaт Рaзвojнe aгeнциje 
"ПРEДA" и пaртнeрa из 
Хрвaтскe и Црнe Гoрe рea-

лизoвaнe су брojнe aктив-
нoсти кoje су фoкусирaнe 
нa oблaст крeaтивнe инду-
стриje. 
Нaбaвљeнa je и oпрeмa 
пoпут ЦНЦ мaшинa, 3Д 
штaмпaчa ИT и видeo-
oпрeмa зa кoрисни-
кe крeaтивних цeнтaрa. 
''У Сиску смо опремили 
крeaтивни цeнтaр, који 
је на рaспoлaгaњу зa свe 

крeaтивцe. Имaмo врхун-
ску oпрeму. Сaрaдњa нa 
прojeкту je билa изврснa 
и сa пaртнeримa из БиХ и 
Црнe Гoрe",  рeклa je Aн-
дрea Шoпeрaц из Рaзвojнe 
aгeнциje ''СИMOРA'' из Си-
ска. 
Из Рaзвojнe Aгeнциje 
"ПРEДA" истичу дa je oвaj 
прojeкaт биo oдличaн вид 
сaрaдњe Приjeдoрa, Си-
скa и Пoдгoрицe. ''Двa су 
oснoвнa циљa пoстигнутa 
крoз прojeкaт, a тo je дa je 
рaзвиjeнa oдгoвaрajућa 
инфрaструктурa, дaклe 
прaктичнo у Пoдгoрици, 
Приjeдoру и Нoвскoj. Oсим 
креативних цeнтaрa кojи су 
крeирaни фoрмирaнa je и 
прaктичнa мрeжa кojу чинe 
три oргaнизaциje'', дoдao 
je прojeкт-мeнaџeр у Раз-
војној aгeнциjи ''ПРEДA'', 
Гoрaн Рoдић.
Прojeкaт ''Рaзвoj прeкoгрa-
ничнe мрeжe крeaтивнe ин-
дустриje'' суфинaнсирaлa je 
Eврoпскa униja. 

Текст: Ведрана Нишeвић 

Са завршне конференције у Приједору 

Текст: Ведрана Нишeвић 

МУЗИЧКА ШКОЛА ДОБИЛА НОВЕ 
ИНСТРУМЕНТЕ И ОПРЕМУ ОШ "ПЕТАР КОЧИЋ" ОСВОЈИЛА 

ДРУГО, А СРЕДЊОШКОЛСКИ 
ЦЕНТАР ТРЕЋЕ МЈЕСТО 

Пехар намијењен побједнику 25. 
Републичког такмичења из прве 
помоћи, одржаном на Палама, у 
категорији Подмлатка освојила 
је екипа Основне школе "Иван 
Горан Ковачић" из Бањалуке, док 
је у категорији Омладине побједу 
освојила екипа Омладинског клу-
ба "ГОЦК" Бијељина.
У категорији подмлатка друго 
мјесто освојила је екипа Основне 
школе "Петар Кочић" из Приједо-
ра, док је треће мјесто припало 
екипи Клуба подмлатка Општин-

ске организације Црвеног крста 
Соколац-Романија. Друго мјесто у 
категорији омладине освојила је 
екипа Медицинске школе Бања-
лука, док је треће мјесто заузела 
екипа Средњошколског центра 
"Приједор".
Пехаре побједницима, друго-
пласираним и трећепласираним 
екипама које су биле најбоље 
на овогодишњем Републичком 
такмичењу из прве помоћи, које 
је окупило више од 180 такмича-
ра из скоро свих регија, уручила 
је генерални секретар Црвеног 
крста Републике Српске, Сњежа-
на Ковач.

Текст: Агенције

Значиће ученицима и професорима 

Музичка школа "Саво Балабан" једна је од осам музичких школа у Босни и 
Херцеговини које су добиле инструменте и музичку опрему као донацију 
Невладине организације "Spirit of America". 

"Захваљујем се ентузијастима из америчке органи-
зације на овој донацији. Поред гитаре и виолине, 
претежно смо добили дувачке инструменте, који су 
нам и најпотребнији", рекао је Аљоша Новаковић, 
директор Музичке школе "Саво Балабан". 
Представници организације "Spirit of America" до-
нирали су музичке инструменте у оквиру пројекта 
"Band Together", који реализују у сарадњи са НАТО 
Штабом Сарајево и оркестром Оружаних снага БиХ. 
"Ми смо непрофитна организација са сједиштем у 
САД. У оквиру овог пројекта донирамо инструмен-
те музичким школама и друштвима широм БиХ, и 
веома смо задовољни због тога. Били смо већ у 
Бихаћу, сада смо у Приједору, а донације ћемо уру-
чити и у Мостару, Стоцу и Чапљини. Укључене су и 
музичке школе у Бијељини и Прњавору, као и јед-
но друштво у Брези. Захвалила бих се партнерима 
на пројекту, али и локалним заједницама које смо 
досад посјетили и у којима су нас лијепо угостили", 
рекла је Миган Мамола из НВО "Spirit of America".
Она је рекла да је ово први круг донација, а да су 
прошле године организовали концерте и радиони-
це у оквиру пројекта "Band Together". Након при-
мопредаје донације, чланови оркестра Оружаних 
снага БиХ приредили су мини-концерт за ученике 
приједорске музичке школе.  

Текст: Деборах Совиљ 

ОТВОРЕН ЈАВНИ ПОЗИВ 
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ РОМА
Удружење Рома из Приједора по-
звало је незапослене Роме, али 
и послодавце, да се пријаве на 
јавни позив државног Министар-
ства за људска права, избјеглице 
и расељена лица којим је за за-
пошљавање Рома у Републици 
Српској предвиђено 138.000 КМ. 
Позив се односи на самозапо-

шљавање и запошљавање. Роми 
са евиденције Завода за запо-
шљавање РС на име покретања 
властитог бизниса могу конкури-
сати за износ од 5.000 КМ непо-
вратних средстава. Подстицаји 
за послодавце износе 6.000 до 
12.000  КМ.
Предсједник Удружења Рома 
Приједор, Рамо Салешевић на-

глашава да је позивом обух-
ваћено и запошљавање Рома са 
високом стручном спремом, гдје 
будући послодавац, у зависности 
од тога да ли радника запошљава 
на период од једне или двије го-
дине, може да рачуна на износ од 
8.000 до 16.000 КМ. 
Јавни позив је отворен до 15. 
јуна. 

Текст: Мира Згоњанин

Чланови војног оркестра 
одржали мини-концерт

У Музичкој школи захвални на донацији 

Успјех приједорских ученика на 
Републичком такмичењу из прве помоћи 
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ВОДОРАВНО: Тајанствен, 9. Пораст, 10. Подсукња, 12. Партнер 
у послу, 14. Женско име, 15. Безбојан гас без мириса, 17. Овај, 
18. Трећи самогласник, 19. Кућни огртач, 21. Староегипатско 
божанство, 23. Најбољих пасминских особина, 24. Метар, 25. 
Погодбени везник, 27. Узрочни везник, 28. Треће и 14. слово 
латинице, 29. Произвођач торби, 31. Прост број, 32. Ријека у Си-
биру, 33. Један музички правац, 34. Дати дотацију.  

УСПРАВНО: 1. Једна планета, 2. Истицај, 3. Корисник стана, 
4. Двадесет друго ћирилично слово, 5. Хрватско острво, 6. 
Минијатурна електронска плочица, 7. Град у Војводини, 8. 
Платежно средство, 9. Мијењати мјеста краља и топа, 11. 
Плаћеник, 13. Јапански скијаш скакач, 16. Бивши египатски 
политичар Гамал Абдел, 20. Шипак, мограњ, 22. Сазвучје три 
и више тонова, 26. Предметак са значењем: прав, прави, 28. 
У црној боји, 30. Суштина, 31. Лопов, 33. Саставни везник, 35. 
Ознака пречника.    

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ

Ослушкује: Радомир Речевић

ТРЕЋЕ УХО

И У АФРИЦИ                                                                                               
Не будите наивни и лаковјерни.                                                     

"Они" ће вас насанкати било гдје, 
па и у Африци.  

ДОБРИ ПРИЈЕДЛОЗИ!                                                                                              
Тешко га је ушуткати.                                                                                  

Да пробате са врућим печењем. 

НАЈВЕЋЕ БОГАТСТВО                                                                                                     
Питам се - питам се.                                                                               

Да ли је сиромах наше највеће богатство?   

ЈЕДИНИ НАЧИН                                                                                              
Наше баке и деке треба упутити 

на курсеве страних језика.                                                                             
То је једини начин да проговоре 
са унуцима из Беча и Берлина.

 
ЗНА СЕ                                                                                                      

Лажијаде су за аматере аматера.                                                                               
Политичари знају зашто.   

ЈЕДНО И ДРУГО                                                                                                              
Да разјаснимо још нешто.                                                            

Једно је бити ловац, 
а сасвим друго пуцати од муке.                        

РАШИН КУТАК

Р. Речевић  

Теодора је дипломирани 
сликар и костимограф. При-
ча да је изложбу "Конекса" 
потпуно посветила природи, 
јер су сви радови креирани 

од рециклираних предме-
та. Налазила их је углавном 
на плажама или на обалама 
ријека. Прича да је одбаче-
не предмете који су требали 
да заврше на депонији она 
претворила у умјетничка 
дјела.

"Примјена тих предмета је 
другачија тренутно и ни на 
једном раду се не види да је 
то уствари одбачен предмет 
или смеће. Комбинована је 
техника, коришћено је дрво 
или пластика која је нађена 
на обалама и акрилне боје, 

чак су и рамови рециклира-
ни или од неких старих уни-
штених радова или су чак 
и паравани искоришћени, 
значи комбинација одбаче-
них предмета који су добили 
нову намјену", каже она.
Јурић-Миљуш истиче да је 

њена основна порука да 
морамо чувати природу без 
које нема ни човјека. 
Вршилац дужности дирек-
тора Галерије "Сретен Стоја-
новић", Александар Дринић 
рекао је да је изложено 30 
слика и асамблажа. "Излож-

ба ће трајати до 29. јуна. 
Планирамо да 24. јуна от-
воримо Фестивал цртежа и 
музике, то је 15. јубиларни 
фестивал, очекујемо госте из 
Новог Сада, Београда, Бања-
луке и Требиња", рекао је 
Дринић.

СЛИКЕ И АСАМБЛАЖИ ТЕОДОРЕ ЈУРИЋ-МИЉУШ
У Галерији "Сретен Стојановић" отворена је изложба слика 
и асамблажа "Конекса", Теодоре Јурић-Миљуш из Београда. 

Са отварања изложбе 

Текст: Бојана Мајсторовић  

Ђорђе Глигић, ученик Му-
зичке школе "Саво Бала-
бан", одржао је ове сед-
мице први солистички 
концерт. Глигић свира ги-
тару од осме године, а и у 
будућности се мисли бави-
ти музиком.
"Основну музичку школу 
завршио сам у Козарској 
Дубици, сада сам трећи 
разред средње музичке 

школе на гитарском од-
сјеку у Приједору, а даље 
планирам уписати акаде-
мију у Бањалуци", рекао је 
Глигић.
На свог ученика поносна је 
Сунчица Тркуља Шушњар, 
професор у овој школи, 
која је подсјетила да је 
Глигић ове године освојио 
другу награду на Војвођан-
ском фестивалу гитаре у 
Новом Саду.
"Јако смо задовољни тим 

резултатом. У плану је да 
наредне године наступи 
и на неким другим так-
мичењима, већег обима. 
Надам се да је овај со-
листички концерт само 
први у низу. Догодине ће 
се Ђорђе припремати за 
пријемни испит за Музич-
ку академију, па ће има-
ти прилике да одржи још 
који концерт пред прије-
дорском публиком", рекла 
је Тркуља Шушњар. 
Гост на концерту био је ба-
ритон Омар Деумић. Он и 
Ђорђе извели су дуетски 
три композиције шпанског 
композитора Родрига.  
"Ово није први пут да сам 
гост на нечијем солистич-
ком концерту, али за мене 
је посебно то што ме је 
Ђорђе позвао да учест-
вујем на његовом концер-
ту. Мислим да је важно то 
међусобно другарство да 
бисмо публици пренијели 
праву енергију", рекао је 
Деумић, који похађа трећи 
разред средње Музичке 
школе "Саво Балабан" на 
Одсјеку соло пјевање.  

ЂОРЂЕ ГЛИГИЋ ОДРЖАО ПРВИ 
СОЛИСТИЧКИ КОНЦЕРТ

Текст: Деборах Совиљ 

Гост на концерту 
Омар Деумић

Нова изложба у Галерији "Сретен Стојановић" 
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ДОБРО СТАЊЕ УСЈЕВА СТРНИХ ЖИТАУ сусрет жетви 

Пољопривредни произвођачи суочавају се са бројним изазовима. На геополитичка дешавања нису могли утицати, 
али су се морали носити с посљедицама. Поскупљења која су почела прошле године, нису престајала све до данас, 
а односила су се и на цијене горива, репроматеријала и минералних ђубрива. Због тога су неки пољопривредници 
одустајали од сјетве, јер, како кажу, кад све баце на папир и подвуку црту, немају рачуницу. Међутим, ратари попут 
Славка Швраке, водили су се мишљу да хљеба мора бити.  

"Ове године ратарска 
производња је одрађена у 
веома неповољним условима 
и ја се захваљујем свим 
пољопривредницима који су 
смогли снаге да то изнесу и да 
припреме одређене количине 

за прехрану становништва. Не 
смијемо оскудијевати у житном 
хљебу. Цијене минералног 
гнојива драстично су скочиле, 
па су била потребна нека 
одрицања да бисмо све то 
успјели", истиче Шврака. 
Овај пољопривредник из 
Јелићке, задовољан је стањем 

усјева стрних жита. Под 
пшеницом има три и по, а под 
јечмом хектар површине. 
"Очекујемо да падне још кише, 
да се изврши попуна приликом 
налијевања зрна. Вршио 
сам третирање и од корова 
и прихрану. Засад је стање 
пристојно, како код мојих 
усјева, тако и код комшија", 
рекао је Славко Шврака. 
У приједорској канцеларији 
Ресора за пружање стручних 
услуга у пољопривреди, 
сматрају да би жетва јечма 
на подручју регије требало да 
почне за неколико дана. 
"Стање јечма веома је добро, 
а надамо се да ће тако и 
остати. Уколико не буде неких 
непогода, олујних вјетрова 
или града, сматрам да ће 
произвођачи бити задовољни 
приносом и квалитетом", 
рекао је  виши стручни 
сарадник у овом ресору, Душко 
Комненовић.

ПОЉОПРИВЕДНИЦИ ДА ОБИЂУ ПАРЦЕЛЕ

Иако нема изражених појава болести, стручњаци 
савјетују пољопривреднике да обиђу парцеле, јер је 
посљедњих дана примјетан лет леме која  може да 
нанесе штету стрним житима, поготово пшеници. 
"Савјет пољопривредним произвођачима, уколико 
раде фунгицидни третман, да обиђу своје парцеле 
и виде има ли јединки одрасле леме, да ли има 
јаја на листу пшенице и испиљених ларви. У том 
случају требало би да, уз фунгицид, примијене и 
инсектицид", рекао је Комненовић.

Славко Шврака задовољан стањем усјева Жетва јечма за неколико дана 

Текст: Деборах Совиљ 

У Расавцима је прослављен Спа-
совдан, слава Храма Вазнесења 
Господњег. Овај православни 
празник је и слава села Расав-
ци. Мјештани кажу да славу 
свог села и храма Вазнесења Го-
сподњег увијек прослављају са 
великом радошћу.
"Лијепо је да се можемо оку-
пити на оваквом скупу, црква је 
била пуна", поручили су мјешта-
ни.
Кум славе храма Вазнесења Го-
сподњег, Милош Ступар истакао 
је да су сви мјештани поносни 
на природну љепоту овог краја 
и велики број младих људи који 
живе на селу и прослављају Спа-
совдан.  "Ово је лијепо мјесто, 
тако природно, имамо народа, 
имамо дјеце и треба да се одр-
жи наш Спасовдан и сви свеци", 
поручио је Ступар.
Парох оштролучки и расавачки 
Карађорђе Дерајић, прича да је 
Спасовдан један од 12 великих 
празника који се прослављају у 

Расавцима. 
"Ово је прилика да се саберемо 
у храм Божији и да се помолимо 
Господу Богу, али и све што смо 

чинили током године да Господу 
принесемо, попут зрна која се 
налазе у славском житу, у кољи-
ву или оно које је обрађено у 

брашно у славском колачу, да 
принесемо Господу молитве и 
да се саберемо, да будемо јед-
но компактно тијело које чини 
једну свету саборну и апостол-
ску цркву Христову", поручио је 
Дерајић.
Након литургије у храму Вазне-
сења Господњег, служен је па-

растос, упаљене су свијеће и 
положени вијенци код споме-
ника погинулим борцима у про-
теклом Одбрамбено-отаџбин-
ском рату. На њему су исписана 
имена 14 погинулих мјештана 
Расаваца. 
Испред храма Вазнесења Го-
сподњег наступили су чланови 
овдашњег Културно умјетничког 
друштва "Шареница". Члан овог 
друштва, Нада Кричковић иста-
кла је да су радо прихватили по-
зив да учествују у прослави Спа-
совдана. "Свака слава цркве за 
нас је нешто велико, свештени-
ци нас позову и радо се одазо-
вемо", рекла је Кричковићева.

Текст: Бојана Мајсторовић

У РАСАВЦИМА СВЕЧАНО НА СПАСОВДАН 
Прослављена слава села и храма 

Роде и ове године у Расавцима 

Наступили чланови КУД-а "Шареница"

Велики број мјештана испред храма у Расавцима 

Парох оштролучки 
и расавачки 
Карађорђе Дерајић
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Дивље свиње овог прољећа 
праве велику штету на пољо-
привредним површинама у 
Приједору. Поједини власни-
ци имања су исте површине 
засијавали кукурузом и неко-
лико пута. 
Драгана Радочај је на истој 
њиви у Љескарама ове године 
два пута сијала кукуруз. Оно 
што је први пут посијала на 
површини од седам дунума 

све су покупиле дивље свиње. 
Како каже, исто се поновило и 
након другог сијања. Оно што 
су за дан засијали, током ноћи 
појеле су дивље свиње.
"Други дан само се виде редо-
ви како је ишао за сијачицом 
и покупио зрно по зрно, тачно 
се виде редови куда је про-
шао, куда је изровио њушком, 
читава фамилија има, има 
стопа и од прасади и од већих 
свиња", прича она. 
Лоше искуство са овом дивља-
чи имају и мјештани Трно-

поља. Мишо Луч кукуруз сије 
због хране за десет музних 
крава. Међутим, уназад не-
колико година умјесто крава 
значајан дио кукуруза поједу 
дивље свиње. 
"Посијао сам око 70 дунима 
кукуруза, око 10 дунума су 
буквално повадиле кукурузе, 
низ ред иду и једу. Комплет 
два пута сам пресијао по 4,5 
дунума и једноставно опет се 
понови. Данас посијем, сутра 
опет исто. Прошле године ни-
сам спавао 20 ноћи да би спа-
сио кукурузе. Ове године сам 
ишао трактором и заспао, мо-
гле су крај мене све појести. 
Једноставно, од умора и свега 
не можеш издржати", прича 
Луч.

Штете које на усјевима пра-
ве дивље свиње велики број 
Приједорчана пријављивао је 
ловачким удружењима. Ло-
вочувар Ловачког удружења 

"Мраковица", Стојан Топић 
прича да је једно јутро пред 
вратима овог удружења чак 
38 мјештана Бишћана стајало 
у реду да пријаве ову штету.
"Људи су пријављивали овдје 
у ловачком удружењу штету 
и ја и колега смо излазили на 
терен, претежно у Бишћанима 
и Раковчанима, евидентне су 
штете у Трнопољу. Чуо сам од 
других колега да има штета и 
на подручју  других ловачких 
удружења", прича Топић.
Предсједник Ловачког удру-
жења "Мраковица", Младен 
Унијат каже да су током прош-
ле године ловци одстријелили 
број дивљих свиња за који су 
имали одобрење.
"Имамо сазнања да праве 
штету на усјевима. Обраћали 
смо се ресорном министарст-
ву и тражили додатну саглас-
ност, односно ванредни од-
стрел за смањење дивљачи те 
врсте, тако да смо добили рје-
шење министарства да може-
мо одстријелити осам јединки 
дивље свиње, три вепра и пет 
зимади", рекао је Унијат.

ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ НА МУКАМА, 
ИСТУ ПАРЦЕЛУ СИЈУ ПО НЕКОЛИКО ПУТА
Текст: Бојана Мајсторовић  

Дивље свиње пустоше кукурузне усјеве

Ловци кажу да су дивље свиње, као и остала 
дивљач промијениле станиште и спуштају се у ниже 
крајеве. Лов на дивље свиње траје читаве године, 
али свако ловачко удружење има одређени број 
ове дивљачи за одстрел. Њих ловци чекају ноћу 
или их лове са специјално обученим псима за лов 
на дивље свиње.Велике штете на усјевима 

Драгана Радочај на истој 
њиви ове године два пута 
сијала кукуруз

Ако се по јутру дан познаје, Про-
тивградна превентива Републи-
ке Српске и у наредном периоду 
ће имати пуне руке посла. Од 
почетка противградне сезоне, 
средином априла, имали су 23 
активна дана, дизање стријела-
ца и праћење градоносне об-
лачности. За десет дана, дејство-
вали су на подручју 38 локалних 
заједница и преко 1.400 
хектара брањеног про-
стора. Испаљене су укуп-
но 393 ракете, од чега 25 
одсто у западном дијелу 
Српске, који обухвата и 
подручје Приједора.  
"На нашем брањеном 
подручју није било већих 
штета, у поређењу са 
Хвратском и Србијом. 
Било је недавно штете на 
подручју Дервенте, гдје је град 
падао десетак минута, али се 
заиста не може говорити о не-
ким катастрофалним посљеди-
цама. Урадили смо све што је у 
нашој моћи, што потврђује број 
испаљених ракета. Ми у просје-
ку испалимо око 750 ракета за 
22 дана, а за ових десет дана 
чак 393 противградне ракете", 

рекао је Тихомир Дејановић, ди-
ректор Противградне превенти-
ве РС.  
Приједорски ватрогасци имају 
све више интервенција проуз-
рокованих временским непри-
ликама. Прошле године имали 
су три интервенције због бујич-
них поплава, док се 20 односило 
на санирање посљедица олујног 
невремена. У једном случају, 
пожар је изазван ударом грома 
у бандеру, истичу у Територијал-

ној ватрогасно-спасилачкој је-
диници.
"Ове године имали смо шест 
интервенција узрокованих 
олујним вјетром. То је подразу-
мијевало уклањање дијелова 
стабала с коловоза, па чак и ком-
плетне кровне конструкције, те 
оштећење димњака", рекао је 
Радован Мартић, старјешина 

ТВСЈ Приједор. Ватрогасци су 
спремни и што се тиче техничке 
и кадровске опремљености.
"Имамо пет моторних чамаца, 
опрему за спашавање на води, 
шест обучених ватрогасаца 
спасилаца, те седам ронилаца. 
Посједујемо и љестве за спа-
шавање с висина и моторне те-
стере. Одавно није било већих 
сњежних падавина, али и за 
такве ситуације смо спремни. 
Располажемо са три теренска 
моторна возила за евакуацију 
становништва, превоз болесних 
и  допремање хране и воде", ре-

као је Мартић.  
У Ресору за пружање стручних 
услуга у пољопривреди истичу 
да су падавине протеклог ви-
кенда натопиле земљу, а да је 
приједорска регија добро прош-

ла што се тиче града.
"Нисмо имали неких жешћих 
појава леда. У неформалном 
разговору о стању усјева, двоји-
ца пољопривредника пријавила 
су мањи градоносни облак, који 

није причинио значајније ште-
те. Воћари се, с тим у вези, нису 
обраћали нашој служби, тако 
да сматрамо да је све прошло у 
најбољем реду", рекао је Душко 
Комненовић, виши стручни са-
радник у овом ресору. 
Издвајање за противградну за-
штиту, један је од услова да би 
пољопривредни произвођачи 
добили подстицаје ресорног 
министарства, подсјећају у град-
ском Одјељењу за пољопривре-
ду и рурални развој.
"Законска обавеза пољопри-

вредних произвођача је да, при-
ликом регистрације газдинства 
у АПИФ-у, уплате четири КМ по 
хектару обрадивог земљишта. 
Град Приједор сваке године пот-
писује уговоре са Јавним пред-
узећем 'Противградна превен-
тива РС'. На подручју Приједора 
налази се 15 противградних ста-
ница и за те намјене издвајамо 
45.000 КМ годишње", рекао је 
Горан Кецман, шеф Одсјека за 
биљну и анималну производњу 
и савјетодавне услуге.

ПРИЈЕДОР БЕЗ ШТЕТА ОД ГРАДА

Текст: Деборах Совиљ  

За десет дана у Српској испаљене 393 противградне ракете 

У региону штете од града

Противградна заштита имала је, ових дана, пуне 
руке посла. Подручје Приједора, за разлику 
од неких  градова у Српској и региону, није 
претрпјело штету, али пољопривредници страхују 
од нестабилног времена и градоносних облака. 
Надлежни тврде да располажу довољним 
количинама противградних ракета и да су 
спремни да дјелују у сваком тренутку.  

У Противградној превентиви Републике Српске спремни 
су за нове градоносне облаке. Истичу да располажу 
довољним бројем ракета. У ову годину ушли су са 2.600 
ракета, преосталих од лањске сезоне, 320 ракета су добили 
пред сам почетак ове сезоне, а кроз неколико дана очекују 
још 980 ракета, које су уговорене са произвођачима из 
Србије. 

Ракета има довољно

Све чешће интервенције ватрогасаца



14.  OGLASI 3. јун 2022.

Број: 489/22
Датум: 31.5.2022. године

На основу Одлуке о расписивању конкурса број: 488/22 од 31.5.2022. 
године, члана 16. Правилника о пријему дјеце у вртић и јаслице ЈУ Дјечији 
вртић "Радост" Приједор број: 138/19 од 7.3.2019. године и Правилника 
о измјенама и допунама правилника о пријему дјеце у вртиће и јаслице 
ЈУ Дјечији вртић "Радост" Приједор, број: 522-1/20 од 26.6.2020. године, 
објављује се

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПРИЈЕМ ДЈЕЦЕ У ВРТИЋ И ЈАСЛИЦЕ 

У РАДНОЈ 2022/2023. ГОДИНИ

I
ЈУ Дјечији вртић "Радост" Приједор, уписује 78 (седамдесет и осам) дјеце 
у радној 2022/2023. години, старости од једне године до поласка у школу, 
и то:

Вртић "Радост" - Централни
-    Дјеца од 1 до 2 године ..............................................12 дјеце,
-    Дјеца од 2 до 3 године...............................................15 дјеце,
-    Дјеца од 3 до 4 године........................................... ....6 дјеце,
-    Дјеца од 4 до 5 године ..............................................1 дијете,

Вртић "Ђурђевак" - Урије
-    Дјеца од 2 до 3 године ..............................................15 дјеце,
-    Дјеца од 3 до 4 године.................................................4 дјеце,
 
Вртић "Цврчак" - Пећани
-    Дјеца од 1 до 3 године ...............................................6 дјеце,

Вртић "Сњежана" -  Пећани
-    Дјеца од 4 до 6 година................................................2 дјеце,

Вртић "Палчић" - Омарска
-    Дјеца од 1 до 3 године...............................................6 дјеце,

Вртић "Бамби" - Козарац
-    Дјеца од 3 – 6 године.................................................11 дјеце.

II
Уз пријаву потребно је приложити (оригинал или овјерене копије):

1.    Извод из матичне књиге рођених дјетета за које аплицирате за упис у 
вртић, 
2.  Извод из матичне књиге рођених дјеце ако се ради о вишечланим 
породицама, 
3.    Увјерење родитеља о степену инвалидности,
4.    Извод из матичне књиге умрлих, ако се ради о самохраном родитељу,
5.   Извод из матичне књиге рођених једног од родитеља који припада 
мањинским етничким заједницама,
6.    Увјерење којим је утврђен статус корисника права на новчану помоћ, 
дјечији додатак и матерински додатак,
7.    Увјерење о запослењу родитеља издато од послодавца (за родитеље 
који су запослени).

III
Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.
Пријаве се попуњавају у просторијама ЈУ Дјечији вртић "Радост", ул. Вука 
Караџића број 21. 
О резултатима конкурса родитељи ће бити обавијештени путем спискова 
који ће бити истакнути на огласној табли ЈУ Дјечији вртић "Радост" Приједор 
у ул. Вука Караџића 21, у року од четрнаест (14) дана од дана затварања 
конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

НАПОМЕНА:

Родитељи су дужни приложити налазе специјалисте уколико их дијете 
посједује, о тјелесном и менталном здрављу дјетета, односно о његовим 
психофизичким способностима.

     В.Д. ДИРЕКТОРА
Татјана Брдар

Датум: 19.5.2022.

КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ  ОДНОС
ЕКП "Елкер" а.д. Љубија

Расписује конкурс за пријем радника у радни однос:
- Дипломирани економиста, ВСС................................................................. 3  
извршиоца,
- Дипломирани инжењер машинства, ВСС................................................. 2  
извршиоца,
- Дипломирани инжењер хемије/технологије, ВСС................................... 2 
извршиоца,
- Електро или Машински техничар, ССС......................................................5  
извршилаца.

Заинтересовани кандидати пријаве могу доставити на мејл адресу: 
info@ekp-elker.com или путем поште на адресу: ЕКП ЕЛКЕР А.Д., 
Пролетерских бригада, бр.7, 79101 Приједор.

Контакт телефон за информације: 052/237-353.

Конкурс је отворен до попуњавања радних мјеста.                                                      

                                                                    ЕКП ЕЛКЕР А.Д. Љубија                                                                               
Директор: Горан Шиљеговић

Број:125/22
Датум: 25.5.2022.

На основу члана 32. Закона о образовању одраслих ( "Службени гласник РС" 
бр. 111/21) и Рјешења Завода за образовање одраслих, број 07/5.1/604-89/12 
од 11.4.2012., број 07/5.1/604-412/12 од 17.12.2012. године и број 07/5.1/604-
96/13 од 13.5.2013. године, Средњошколски центар "ГАУДЕАМУС" Бања 
Лука, објављује :

К О Н К У Р С
За упис полазника у Програме за средње стручно образовање одраслих, 
преквалификацију и доквалификацију:

Уз пријаву за упис, кандидати су дужни приложити оригинал или овјерену 
фотокопију докумената: 
•    свједочанство основне школеза стицање средње стручне спреме,
• разредна свједочанства и диплому средње школе за програм 
преквалификације и доквалификације,
•    извод из матичне књиге рођених,
•    копија личне карте,
•    увјерење о мјесту пребивалишта.

Конкурс за упис полазника отворен је до попуне. Заинтересовани кандидати 
пријаве могу послати путем поште или лично доставити на адресу 
Средњошколског центра "ГАУДЕАМУС" Бања Лука, у ул. Јована Дучића број 
23а.
Све додатне информације могу се добити свакoг радног дана, од 8.00 до 14.00 
часова у просторијама Средњошколског центра "ГАУДЕАМУС" Бања Лука или 
на телефонске бројеве 051/248-337 и 051/248-339.

                                                                                         ДИРЕКТОР
                                                                                  СЦ "ГАУДЕАМУС"

                                                                               Татјана Клинцов Вујаковић
                                                       магистар економије                                                                   
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ФОТОГРАФИЈЕ
ЧИТУЉА 
ЧУВАМО
40 ДАНА

^ITUQE 15.www.kozarski.com

Тридесет тужних година од погибије 
нашег драгог

ЗОРАНА ЗОКЕ 
КАРЛИЦЕ

Породица Карлица: Здравка, Саша и Душко са породицама.

16776

Дана 3.6.2022. навршавају се двије тужне године 
откада нас је трагично напустио наш вољени син, 

брат и стриц

ДРАГО ТИМАРАЦ

Вјечно ожалошћена породица Тимарац.

16775

Сјећање

ДРАГО ТИМАРАЦ

Тетка Јела са породицом.

16775

Дана 30.5.2022. навршава се шест година 
од смрти драгог супруга

ВИДОСЛАВА ПАВЛОВИЋА

С тугом и поштовањем заувијек 
у мом срцу и мислима.

Твоја супруга Вука.
16774

Дубоко ожалошћени обавјештавамо 
родбину, пријатеље и комшије да је 

наша драга

МИЛКА (Бранка) ИЛИЋ

Преминула 27.5.2022. у 85. години. 
Сахрана обављена 30.5.2022. на 
градском гробљу Баре. Ожалошћени 
син Драган, унук Тин, породице Илић, 
Обрадовић, Вукадиновић и Кљајић.

16773

Дана 9.6.2022. навршавају се двије године како 
није са нама наша драга

СЛОБОДАНКА (Душана) ЦВИЈИЋ
(1965-2020)

Мила моја Бодо, све више ми недостајеш. Прерано 
си нас напустила тихо и мирно. Остаћеш увијек 
у сјећању своје сестре, свога Дуле и цијеле наше 
породице. Никад нећемо заборавити твоју доброту. 

Мира. 16777

Дана 4.6.2022. навршава се четрдесет 
дана од смрти нашег драгог брата

ОСТОЈЕ СТИЈЕПИЋА

Твој лик, племенитост и доброту вјечно 
ћемо памтити. Твој брат Милорад и 
снаха Милка са породицом.

16522



У прољеће 1942. године појавио се први број "Козарског партизанског вјесника", у издању партизанског Обавјештајног бироа Другог 
крајишког (козарског) НОП одреда "Младен Стојановић". У љето 1975. године изашао је први број послије Другог свјетског рата.

Издаје: Информативно-пословни центар "Козарски вјесник" Приједор - Редакција и администрација: Улица Саве Ковачевића 15. Лист регистрован код Министарства информација Републике Српске, бр. 170/93 од 10.3.1993.
године. Излази сваког петка- Вршилац дужности директора: Никола Мотл -   Главни и одговорни уредник: Мира Згоњанин, Гордана Каурин (уредник Радио Приједора) - Редакција: Мира Згоњанин, Бранка Дакић (уредник 
Телевизије Приједор), Мирјана Шодић (уредник  новина "Козарски вјесник"), Зоран Совиљ, Тања Мандић, Деборах Совиљ, Перо Шпадић, Зоран Јелић - Технички уредник: Силвија Дејановић - Телефони: Директор 232-803, 
уредник 243-440, новинари  234-271, 234-701, 234-442, служба малих огласа 211-575, рачуноводство и маркетинг 232-863, техничка припрема  243-441, Радио Приједор 911-822, Телевизија Приједор 211-239, Уредник РТВ 
Приједор 911-988. Тел/факс 232-803, 232-863.- Цијена примјерка одштампана на "глави" Листа - Претплата: Све информације о претплати на Лист на телефоне 211-575 и 232-863 - Рукописи и фотографије се не враћају - Жиро 
рачун: НЛБ банка АД Филијала Приједор - ж.р. 5620070000263992 (са назнаком за "Козарски вјесник") - Штампа: "Дневне Независне новине"  - За штампу: Александар Копања, директор

Побједом над 
"Рудар Приједором" 
са 2:0 "Зрињски" 
је потврдио титулу 
шампиона М:тел 
Премијер лиге 
Босне и Херцего-
вине. Оба гола за 
"Зрињски" постигао 
је Билбија. "Зрњски" 
из Мостара сезону 
је завршио на врху 
табеле са 84 бода, 
на другом мјесту је 
"Тузла Сити" са 56, 
а на трећем "Борац" 
из Бањалуке са 54 
бода.

"ЗРИЊСКИ" У ПОСЉЕДЊЕМ КОЛУ 
САВЛАДАО "РУДАР ПРИЈЕДОР" 

Нa Џудo турниру "Бeркoвићи 
2020", нa кojeм je нaступилo 
450 тaкмичaрa, нaшлo сe и шeст 
члaнoвa Џудo клубa "Кoзaрa 
Жeљeзничaр". Остварили су 
oдличнe рeзултaтe, пa су Сaрa 
Лaндуп, Вeснa Ђурђeвић и 
Стeфaн Кeцмaн освojили злaт-
не мeдаље, Бojaн Бoкaн je биo 
срeбрни, a Aнa Maрин и Вeљкo 
Бoкaн oсвoјили су брoнзане 
медаље. Из oвoг клубa рeкли 
су дa су њихoви тaкмичaри у 
oдличнoj фoрми, тe дa сe мoгу 
oчeкивaти joш бoљи рeзултaти.

Приједор је протеклог 
викенда био домаћин 10. 
Одбојкашког турнира гра-
дова за жене "Ми воли-
мо одбојку". Побједник 
турнира је екипа из Котор 
Вароша, друго мјесто ос-

војиле су дјевојке из Гли-
не, а треће Приједорчан-
ке. Организатор турнира 
је Одбојкашки клуб "При-
једор". 
Како истичу из овог клуба, 
Приједор је град одбојке, 

а овај турнир је прилика 
да угосте дјевојке из оста-
лих градова и општина. 
"Задовољство нам је што 
смо и ове године домаћи-
ни. При организацији тур-
нира имали смо велику 
подршку Градске управе и 
на томе им се захваљује-
мо", рекао је тренер ОК 
"Приједор", Владо Вуко-
вић. 
Ове године, на одбојкаш-
ком турниру градова за 
жене, такмичиле су се 
екипе из Републике Ср-
пске, Федерације БиХ и 
Хрватске.

ЕКИПА ИЗ КОТОР ВАРОША ПОБЈЕДНИК 
ОДБОЈКАШКОГ ТУРНИРА ЗА ЖЕНЕПРИJEДOРСКИ ЏУДИСТИ 

OДЛИЧНИ У БEРКOВИЋИMA

SPORT 3. јун 2022.

Припремио: Зоран Јелић

ПЕТНАЕСТ MEДAЉA ЗA "ШOДAН"
У Чeлинцу je протеклог викенда oдр-
жaн кaрaтe турнир нa кojeм je учeст-
вoвaлo 310 тaкмичaрa из 15 клубoвa. 
Mлaди кaрaтисти приjедoрскoг  "Шoдa-
на" пoстигли су сjajнe рeзултaтe. Злaт-
нe мeдaљe oсвojили су Филип Рajилић, 
Стeфaн Дринић, Дaниjeл и Дaркo Сучe-
вић. Срeбрним мeдaљaмa су сe oкитили 
Maринa Кнeжeвић и Joвaнa Дрaгишић, 
дoк су брoнзaнe мeдaљe oсвojили Урoш 
Рajилић, Mилoш Majстoрoвић и Дaлибoр 

Шурлaн. У организацији КК "JION-PEB" 
у Бихаћу је такође, протеклог викенда, 
одржан Куп пријатељства на којем је 
учествовало 286 такмичара из 34 клуба 
из шест држава. У конкуренцији млађих 
сениора Никола Узелац освојио је златну 
медаљу, док су Тамара и Лидија Брези-
чанин (у двије категорије) и Сергеј Но-
ваковић освојили сребрне медаље. Неа 
Ханданагић у конкуренцији кадеткиња 
освојила је бронзану медаљу. 

У Сокоцу је одржано Првенство БиХ 
за млађе јуниоре и јуниорке у атлети-
ци. У конкуренцији од 200 такмичара 
из 27 клубова учествовале су и атле-
тичарке Атлетског клуба "Приједор". 
Титулу првакиње БиХ на 800 метара 
одбранила је Анастасија Удовичић, са 
најбољим овосезонским резултатом, 
чиме је испунила норму за Балканско 
првенство за млађе јуниоре које ће 
бити одржано 12. јуна у Бару. Невена 
Шева била је другопласирана у дис-
циплини 2.000 метара, док је Сара Де-
шић била трећа на 3.000 метара.

УДОВИЧИЋЕВА ОДБРАНИЛА ТИТУЛУ 
ПРВАКИЊЕ БиХ НА 800 МЕТАРА

Приjeдoрскe стoнoтeнисeркe 
oсвojилe су Куп Рeпубликe Ср-
пскe, пoбjeдивши у финaлу eки-
пу Стoнoтeнискoг клубa "Бoрaц" 
из Бaњaлукe сa 3/0. Зa СTК "При-
jeдoр"  нaступилe су Mиљaнa 
Вeлaулa, Maриja Гњaтић и Jeлeнa 
Mрђeн. Mушкa eкипa "Приjeдoрa" 
у сaстaву Mилoш Рaдулoвић, Душ-
кo Пoпaрa и Гoрaн Унчaнин у 
пoлуфинaлнoм сусрeту изгубилa 
je oд Oмлaдинскoг стoнoтeни-
скoг клубa "Спин", тe je нa крajу 
зaузeлa трeћe мjeстo.

СTOНOTEНИСEРКE OСВOJИЛE 
КУП РEПУБЛИКE СРПСКE

ОФК "Берек" освојио је 
прво мјесто у Подручној 
лиги Републике Српске - 
Приједор и пласирао се 
у Регионалну лигу Репу-
блике Српске - Група За-
пад. У посљедњем мечу 
састали су се на домаћем 
терену са ФК "Гомјени-
ца". Иако је на крају меча 
резултат био 2:0 за "Го-
мјеницу", то није утицало 
да се ОФК "Берек" пласи-
ра у виши ранг, са укупно 

40 освојених бодова. Ово 
је уједно био опроштај-
ни меч Небојше Шодића 
(ОФК "Берек"). Шодић је 
као омладинац играо за 
ОФК "Слога" Ракелићи, а 
професионалну каријеру 
започео је у ФК "Рудар 
Приједор", са 19 година 
као најбољи млади играч 
РС заигао је за ФК "Хај-
дук" из Куле, а након тога 
за ФК "Борац" Бањалука, 
ФК "Радник" Бијељина, 

ФК "Звиједа" Градачац, 
ФК "Борац" Шамац, ФК 
"Младост" Апатин, ФСА 
Приједор, а посљедњих 
година играо је у саставу 
ОФК "Берек", у којем је 
завршио професионалну 
каријеру. Шодић је био 
капитен ФК "Рудар При-
једор" када се овај клуб 
по други пут пласирао у 
Премијер лигу БиХ и када 
је освојио КУП Републике 
Српске. 

ОФК "БЕРЕК": СЕЗОНА ЗА ПОНОС 

Са такмичења у Бихаћу 

Са такмичења у Челинцу 


