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

ГО СДС-а Приједор на изборима без 
носиоца листе 
- СУКОБИ ИЗ КАНЦЕЛАРИЈЕ 
ПРЕНЕСЕНИ И НА ТЕРЕН

- ЂАКОВИЋ СЕ СУМЊИЧИ 
ЗА НЕСАВЈЕСТАН РАД 
У СЛУЖБИ

У НЕДЈЕЉУ ОБИЉЕЖАВАЊЕ 80 ГОДИНА ОД БИТКЕ НА КОЗАРИ

Скупштина Града Приједора

   У ПЕРСПЕКТИВИ 
ДОДАТНА ЗАПОШЉАВАЊА
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ДАНИЛО 
ВУКОТИЋ 
ПУТУЈЕ НА 
СВЈЕТСКО 
ПРВЕНСТВО У 
ТЕКВОНДОУ

ЗЕЛЕНО СВЈЕТЛО ЗА 
КРЕДИТ 
НАМИЈЕЊЕН ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈУ 
ПРОЈЕКАТА

УГ "ДОН": Преварантима 
стали на крај

Одборници Скупштине града Приједора усвојили су одлуку о дугорочном задужењу града путем прве емисије обвезница. 
Покретање производње у Рибњаку "Саничани", изградња вртића, набавка специјалног ватрогасног возила и возила за 
предузеће "Водовод", те изградња и реконструкција путне и комуналне инфраструктуре. Ово су пројекти у које ће бити 
уложено 15 милиона марака кредитних средстава

"ДОЧЕКАЛИ НАС КАО СВОЈУ ДЈЕЦУ" 

Ученици са Косова и Метохије и ове године у Приједору У погону "Босанкара" у 
Приједору посао за
 50 радника

Бесплатан превоз за грађане из Приједора, Љубије и Омарске до Мраковице

Др Дејан Еленков, специјалиста 
дерматовенеролог

БИРАЈТЕ 
СУНЦЕ, 

АЛИ С 
ОПРЕЗОМ

ВРAЋEН НOВAЦ OБMAНУTИM 
ПЕНЗИОНЕРИМА 

страна 6. 



Власник "Босанкара", Ђузепе 
Франки, истиче да је инвести-
ција у Приједору веома битна и 
подсјећа да је још прошле годи-
не купљено земљиште површи-
не 42.000 метара квадратних, у 
новој индустријској зони.
"Поставио сам себи циљ да 
докажем да се тренд одлива 
радне снаге на друга тржишта 
може промијенити и да посао 
тих истих радника може да буде 

вреднован и овдје. Да нађу са-
тисфакцију на свом тржишту 
рада, а за које треба да се омо-
гуће добри услови и адекватна 
плата", рекао је Франки.
Он је открио да у наредних пар 
година у Приједору има у плану 
запошљавање око 150 радни-
ка. Навео је да ће у првој фази 
пројекта у граду на Сани бити 
уложено пет милиона евра, те 
да ће инвестиција у наредних 
пар година достићи 10 милиона 
евра.
"Као привредник могу да ста-

вим на располагање своје ре-
сурсе. Имам новац за инвес-
тирање, као и сву неопходну 
опрему, али успјех овог пројек-
та зависи од одзива Приједор-
чана. Људски фактор има важну 
улогу у свему томе. Зато смо ту 
да ослушнемо какав је одзив 

оних који би требало да напра-
ве тај производ", рекао је Фран-
ки.
По његовим ријечима, уз радну 
снагу, за успјешан пројекат по-
требни су предузетнички дух, 
који он, како је рекао, посје-
дује те подршка локалне упра-

ве. Градоначелник Приједора, 
Слободан Јавор изјавио је да 
је задовољан што страни инве-
ститори препознају потенцијал 
овог града.
"Нашли смо заједнички језик. 
Прошле године потписан је 
први уговор, разговарали смо о 
покретању производње. Драго 
нам је што има заинтересова-
них суграђана који су дошли да 
виде какви су услови рада. Оче-
кујемо да у што краћем року ис-
пунимо свој дио уговора, али и 
од инвеститора се очекује да у 
што краћем року почне произ-
водњу", поручио је Јавор.

Одборници Скупштине града При-
једора усвојили су одлуку о дуго-
рочном задужењу града путем прве 
емисије обвезница, у износу од 
15 милиона марака, на рок од 10 
година. Усвојена је и одлука о рас-
подјели неутрошених намјенских 
средстава утврђених по годишњем 
консолидованом извјештају. 
Покретање производње у Рибњаку 
"Саничани", изградња вртића, на-
бавка специјалног ватрогасног воз-

ила и возила за предузеће "Водо-
вод", те изградња и реконструкција 
путне и комуналне инфраструктуре. 
Ово су пројекти у које ће бити уло-
жено 15 милиона марака кредит-
них средстава. 
"Пошто  се ради о аукцији, постоји 

могућност смањења каматне сто-
пе, али по нашим пројекцијама, 15 
милиона је задужење, 3.224.000 је 
камата, тако да ћемо вратити око 
18 милиона марака. Ануитет ће 
бити око 151.000 КМ и исплаћи-
ваћемо у 120 мјесечних ануитета", 
објаснила је начелник Одјељења 
за финансије, Маја Кунић.
Највише средстава, односно девет 
и по милиона марака, биће утро-
шено за покретање производње 
у Рибњаку "Саничани". Намјера 
Града је да откупи ово предузеће 
и то је, према мишљењу градона-

челника, један од најзначајнијих 
пројеката.
"Сматрамо да би било и те како 
пожељно да Град откупи једно 
такво предузеће. Чекамо да се 
заврши стечајни поступак и по 
завршетку стечајног поступка ми 
ћемо се јавити као један од купа-
ца. Очекујемо да се то заврши у 
што краћем року. Процјена вјеш-
така привредне и грађевинско-ар-
хитектонске струке је да земљиш-
те вриједи 25 милиона марака, а 
објекти девет милиона марака. 
Сам простор је веома плодна зе-
мља и сматрамо да би било добро 
да град Приједор има једно такво 
предузеће", истакао је градона-
челник, Слободан Јавор.
У ДНС-у били су суздржани прили-
ком гласања по овој тачки дневног 
реда.

"Нисмо против кредитног заду-
жења за рјешавање одређених ин-
фраструктурних пројеката, рјеша-
вање проблема јавних предузећа, 
ни да Град уђе у причу као што је 
куповина Рибњака, али из свега 
овога нисмо видјели како ће се оно 

даље развијати, како ће се покрену-
ти произвдња. Зато смо били суздр-
жани приликом гласања", рекао је 
шеф Клуба одборника ДНС-а у Скуп-
штини града, Горан Предојевић.
С друге стране, у СНСД-у немају ди-
лему. Наведени пројекти су, кажу, 

од великог значаја. "Став СНСД-а, 
као и скупштинске већине јесте да 
је ово кредитно задужење потреб-
но, јер су сви пројекти круцијални, 
поготово Рибњак. Мислим да сада 
не смијемо пропустити шансу да 
купимо Рибњак", сматра шеф Клуба 

одборника СНСД-а, Горан Велаула.
Градоначелник је истакао и да од 
Владе Српске очекује помоћ од 10 
милиона марака, од укупно 17,5 
милиона марака, колика је добит 
Владе од рудника у Омарској. 
"Фер и коректно би било да се дио 
тих средстава врати у Омарску гдје 
је рудник и лоциран. Желимо да у 
инфраструктуру уложимо одређе-
ни дио средстава, 1,7 милиона КМ 
у спортску дворану у Омарској, да 
помогнемо изградњу Светосавског 
дома и да покренемо изградњу ка-
нализационе мреже на коју људи 
чекају више од 20 година", нагласио 
је Јавор.
Одборници локалног парламен-
та упознали су се са радом јавних 
градских установа и предузећа. Из-
вјештај о раду наше медијске куће 
за протеклу годину није усвојен.

2.  AKTUELNO 1. јул 2022.

У ПРИЈЕДОРСКОМ ПОГОНУ ПОСАО ЗА ПЕДЕСЕТ РАДНИКА, 
У ПЕРСПЕКТИВИ ДОДАТНА ЗАПОШЉАВАЊА

Скупштина града
ЗЕЛЕНО СВЈЕТЛО ЗА КРЕДИТ НАМИЈЕЊЕН 
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА

Радницима који ће радити у новом погону у Приједору, 
италијанска фирма "Босанкар" нуди конкурентније 
и боље услове рада од оних стандардних у Босни 
и Херцеговини. Ово је поручено са презентације 
"Босанкара", који ће у граду на Сани запослити 50 
радника у производњи кабина за индустријска и 
друмска возила.

"БОСАНКАР" нуди добре услове

РАДАКОВИЋЕВА ВИШЕ НИЈЕ НЕЗАВИСНА
У Скупштини града Приједора формиран је још један 
одборнички клуб након што се независни одборник 
Слађана Радаковић прикључила одборницима 
СПС-а. Овај клуб чине одборници Душко Милетић, 
Миљана Кос и Слађана Радаковић, која је мандат 
у градском парламенту освојила као независни 
кандидат.  СПС у Приједору је дио владајуће већине 
предвођене СНСД-ом.

Текст: Бранка Дакић

Врата "Босанкара" отворена су за све заинтересоване 
који имају искуства у сектору металургије, 
технологије, дигиталних система и информатике. 
Ово италијанско предузеће већ 18 година успјешно 
послује у Босанској Крупи, гдје производе кабине 
за грађевинску механизацију, шасије, те кабине за 
шинска возила.

Јавор: Средстава ћемо 
уложити у пројекте

Текст: Бојана Мајсторовић 

Са презентације у Приједору 

"Босанкар" компанија будућности 



TIM POVODOM  3.www.kozarski.com

"Дaни Приjeдoрa у Инђиjи", нaзив 
je трoднeвнe мaнифeстaциje кoja je 
прoтeклoг викeндa oдржaнa у Инђиjи. 
Taмo су бoрaвили прeдстaвници Грaд-
скe упрaвe, Tуристичкe oргaнизaциje, 
глумци Пoзoриштa Приjeдoр, члaнoви 
групe "Eхo рaдaр", aли и eкипa нaшe 
мeдиjскe кућe. Циљ мaнифeстaциje 
биo je прeзeнтaциja културнe, тури-
стичкe и гaстрo пoнудe Пoткoзaрскoг 
крaja. 
Прве вечери у Келтском селу изложена 
је нaша дoмaћа рaкиjа, винo, сoкoви, 
сир и oстaли прoизвoди, a пoсjeтиoци 
су имaли прилику дa пoглeдajу излoж-
бу o грaду нa Сaни и прeдстaву при-
jeдoрскoг Пoзoриштa "Свe o жeнaмa" 
и дa уживajу у нaступу нaшe музичкe 
групe ''Eхo рaдaр''. 
''Прошле године потписали смо 
Meмoрaндум o сaрaдњи измeђу грaдa 
Приjeдoрa и oпштинe Инђиja. Taкoђe, 
Tуристичкa оргaнизaциja Приjeдoрa 
и Инђиje нaстaвилe су сaрaдњу. Oст-
вaрили смo мнoгe културнe, туристич-
кe и спoртскe aктивнoсти штo je плa-
нирaнo и у наредном периоду, да на 
што бољи начин искoристимo нaшe 
приврeднe и инвeстициoнe пoтeн-
циjaлe", рeклa je начелник Oдjeљeњa 
зa друштвeнe дjeлaтнoсти грaдa При-
jeдoрa, Моња Касаловић. 
Били смo у пoсjeти Maнaстиру 
Крушeдoл кojи je изгрaђeн у 16. 

виjeку. Прeзeнтaциjу нaших дoмaћих 
прoизвoдa нaстaвили смo и другo вeчe 
нa пeтoм Фeстивaлу фрушкoгoрских 
винa. Имали смо чиме да се пoхвa-
лимo, aли и винa кoja су излoжили 
прeдстaвници 30 винaриja сa пoдру-
чja Фрушкe гoрe oстaвили су пoсeбaн 
утисaк нa свe пoсjeтиoцe. 
Прeдстaвљaњe пoткoзaрских 

прoизвoдa у Србиjи oд вeликoг je 
знaчaja зa нaшe прoизвoђaчe. "Раз-
мијенили смо искуства, дружили смо 
се и надам се да смо у најбољем свјет-
лу представили наш град", истакао је 

нaчeлник Oдjeљeњa зa пoљoприврe-
ду и рурaлни рaзвoj, Данијел Егић.  
''Зaистa смo пoнoсни штo смо угости-
ли представнике града Приједора који 
су нам показали да имају шта да по-
нуде", нaвeo je шeф кaбинeтa прeд-
сjeдникa oпштинe Инђиja, Нeмaњa 
Mилojeвић.
Дeлeгaциje Приjeдoрa и Инђиje oдр-

жaлe су и зajeднички сaстaнaк. Teмa 
je билa нaстaвaк брaтскe сaрaдњe 
кoja je успoстaвљeнa прoшлe гoдинe. 
Дoгoвoрeнe су и нeкe нoвe приврeднe 
сaрaдњe. "Oнo штo трeбa дa искoри-
стимo и штo нaм мoжe нajвишe ко-
ристити у развоју лoкалнe зajeдницe, 
jeстe дa Приjeдoр искoристи пoлoжaj 
Инђиje, a Инђиja пoлoжaj Приjeдoрa'', 
рeкao je прeдсjeдник Скупштинe грaдa 
Приjeдoрa, Mирсaд Дурaтoвић.
''Свe je jeднoстaвнo крeнулo jeдним 
дoбрим путeм и нaдaмo се дa ћe тo 
тaкo oстaти и дa ћeмo нaстaвити са-
радњу. Зa сaдa свe идe у тoм смjeру и 
ми ћeмo сe трудити и дaти свe oд нaс 
дa тo oстaнe нa тoм путу", нaглaсиo 
je прeдсjeдник Скупштинe oпштинe 
Инђиja, Ђoрђe Димић.
У Инђиjу је отпутовало и 30 ученика 
приједорских основних школа који ће 
тамо боравити до недјеље. Инђиja je 
oпштинa кoja имa сa чим дa сe пoхвa-
ли, aли и дa дoбрo угoсти oнe кojи 
дoђу. To су нaм дoкaзaли oвaj пут, a 
нaмa oстaje дa их у aвгусту дoбрo угo-
стимo.

ПРЕДСТАВЉЕНА КУЛТУРНА, ТУРИСТИЧКА И 
ГАСТРО ПОНУДА ПОТКОЗАРСКОГ КРАЈА

Одржани "Дани Приједора у Инђији"

Текст: Ведрана Нишевић 

Са састанка делегације Приједора и Инђије

Свакодневно провјеравам 
кол'ко кила имам. Опсесија, 
рутина, навика... зовите то како 
хоћете, али не може ми се деси-
ти да промашим апотеку, ону на  
тргу, а да не станем на вагу. То је 
толико често да ме не би зачу-
дило да ми једног дана апоте-
карка кроз онај прорез у стаклу 
на пулту не гурне кафу, као знак 
пријатељске добродошлице, 
или рецимо да, као највјернији 
посјетилац, не добијем неку ви-
таминску награду. 
Шалу на страну, вага је неу-
мољива. Бар кад је моја тежи-
на у питању. Закуцана брате. 
"Добар дан, може ли вагање?", 
питам љубазно. "Наравно да 
може, изволите". Знам проце-
дуру, али пристојност и чиње-
ница да је бесплатно ми налаже 
да питам. Станем, притиснем 
"старт" и чекам. Кила увијек 
исто, да не говорим колико. По 
изласку се кисело захвалим на 
услузи, сјебана што је тежина 
до у длаку иста као она од јуче 
или мјесец дана раније. 
У себи мало опсујем, зна се вагу, 
бацим на њу и по коју клетву, то 
нам је у нарави и обећање да ћу 
је од сутра прескакати и заоби-
лазити у широком луку. Кад ми 
је кћерка отишла на факултет 
увече сам јела доручак, ручак 
и  вечеру за наредни дан. Умни 
би рекли, депра од раздвајања.  
Ја, да сам само слатко ручкала. 
И данас су те вечерње навике 
слатке. 
Мало грицни ово, мало оно, а 
ништа конкретно и ето кили-
ца. Знам да вас још има попут 
мене и не варакајте се с оним 
да вас чаша воде може удебља-
ти. Кажу ми "једи салату", у мом 
случају је то лавор, мада с овим 
цијенама све више купујем по 
систему, два краставца, једна 
паприка, по киле лука... па зато 
ни лавора нема. Али зато има 
макарона, шпагета, кромпира, 
по који бурек с ногу на брзину и 
онда ме питајте зашто мрзим ту 
јебену апотекарску вагу, на коју 
сам се навукла као на јутрању 
кафу. 
Читам ових дана коментаре на 
повећање плата у БиХ, а у скла-
ду с приједлогом новог буџета. 
Па се тако М. Шаровић из СДС-а 
жали да ће с новим повећањем, 
плате министрима бити веће за 
500 до 600 КМ, а обичној раји 
олитига државним службе-
ницима само 50 до 60. Човјек 
који је цијели живот у полити-
ци, сада посланик у Представ-
ничком дому ПС БиХ, увијек с 
платицом од неколико хиљада 
марака у просјеку, кука за сиро-
тињом.  
Лијепо и саосјећајно друже 
Мирко, али само ако своју пла-
ту, подијелите на равне части с 
оним за којим наричете. У том 
случају, обећавам и ја одустајем 
од вагања, макар остала без 
оне кафе за пултом или очеки-
ване апотекарске награде. 

СТ
АВ

КИЛЕ 
МОЈЕ, 
ДРАГЕ 
КИЛЕ 

Припремила: Мира Згоњанин

Келтско село у Инђији

Представљена понуда Приједора 



Сунце, наш пријатељ или непри-
јатељ? 
- Обзиром на резултате истражи-
вања и нова знања, када говоримо 
о заштити од сунца битно је знати  
да адекватна заштита од сунца по-
дразумијева не само заштиту од УВ 
зрака (УВА и УВБ), већ и заштиту од 
видљиве свјетлости (ВС) и инфрацр-
веног зрачења.

Колику улогу има тип коже? 
- Код особа свијетлог типа коже 
(типа I и II) доводи до УВА индуци-
раних ДНК оштећења која се теже 
поправљају, него код тамнопутих 
особа и с тим у вези чешће долази 
до карцинома коже, док код тамно-
путих особа које су мање осјетљиве,  
видљива  свјетлост доводи до појаве 
пигментација на кожи.

Да ли препоручујете употребу со-
ларијума? 
- Дерматолози не препоручују ко-
ришћење и употребу соларијума, јер 
дејство лампи није исто као и дејство 
сунца. Осим, у ријетким случајевима 
када неко жели припремити кожу 
за одлазак на море, онда се мора 
почети са коришћењем соларијума 
на два, три минута и постепено 
повећавати минутажу, али и 

с тим треба бити јако опрезан. Жао 
ми је када видим буквално печене 
пацијенткиње, најчешће су то жене, 
мада има и мушкараца бронзане 
боје коже. Сигурно је да нису ни 
свјесни колико су тиме оштетили 
здравље и кожу која памти. 

Да ли се кожа чува и љети и зими? - 
Особе које имају системске болести, 
код атопијског дерматитиса, особе 
свијетле пути, они који су преосјетљи-
ви на сунчеву свјетлост, морају кожу 
адекватно припремити приликом из-
лагања сунцу. Кожу треба припреми-
ти још у јануару, што значи да наше 
прво  излагање сунцу, без обзира да 
ли је оно на планини, скијању или 
негдје у граду подразумијева заштиту 
коже, да не би дошло до оштећења 
исте. Током зиме и  прољећа  треба 
користити факторе заштите од 20 до 
30, љети до 50, зависно од типа коже 
и то пола сата прије изласка вани 
морамо намазати сву кожу и по-
нављати то свака три сата. Љети на 
купању, приликом сваког изласка 
из воде треба се поново намаза-
ти кремом за заштиту коже, а  
дјецу до двије године старости 
не би требало излагати директ-
ној сунчевој свјетлости. Старију 
дјецу такође не би требало из-
лагати сунцу од 11.00 до 17.00 
часова. 

Да ли нас одјећа може за-
штити од штетног УВ зра-
чења? 
- Заштита одјећом је један 
од најбољих начина, а сунце 
је најјаче од 10.00 до 16.00 
часова. Свијетла, памучна 
одјећа је најбољи избор за 

вреле љетње дане. Истражи-
вања су показала да се чак 80 
одсто случајева обољелих од 

рака коже односи на гла-
ву, врат и руке.

Повремено излагање сунцу ипак 
има и позитивних утицаја. 
- Важно је поменути осим штетних 
утицаја сунца и његове добре стра-
не. Под утицајем свјетлости у кожи 
се синтетизује витамин Д, који у 
комбинацији с калцијем има веома 
важну улогу у одржавању коштано-
мишићног система. Познато је да 
природна сунчева свјетлост, посеб-
но зими позитивно утиче на депре-
сију. Истраживања су показала да 
је количина серотонина у мозгу по-
везана с количином сунчеве свјет-
лости. Серотонин је одговоран за 
добро расположење, концентрацију 
и смиреност. Излагање сунцу спри-
јечава појаву депресије, повећава 
праг бола и умањује стрес код па-
цијената у постооперативном току. 
Већини људи краткотрајно изла-
гање сунцу омогућава да произведу 
довољно витамина Д, тако да нема 
потребе прекомјерно се излагати 
сунцу и ризиковати настанак опеко-
тина.

Да ли су тамнопуте особе "за-
штићеније" од особа свијетле пути? 
-  Уколико тамнопуте особе помисле 
да им не треба заштита, у заблуди 
су. Тамна кожа је подједнако 
осјетљива на сунце, само се ош-
тећења попут опекотина теже на 
њој уочавају. Оно у шта већина вје-
рује јесте да људи тамније пути не 
могу да изгоре и да им није нео-
пходно да заштите кожу. Свака кожа 
је, подсјећају љекари исто изграђе-
на и на исти начин реагује на штетно 
УВ зрачење, без обзира које је боје. 
И на крају, будите опрезни када су у 
питању вјетар и вода који сакривају 
знакове упозорења везана за инф-
рацрвено зрачење и осјећај топло-
те. Поново ћу се вратити на дјецу. 
Дакле, правилна заштита коже од 
УВ зрака у млађој доби итекако 
смањује ризик појаве тумора коже и 
ако се пропусти брига у том најра-
нијем добу никада се више не може 
надокнадити, полазећи од чињени-
це да од 50 до 80 одсто укупне коли-
чине УВ зрачења примимо до 18 го-
дина. Довољно је да дијете један 
или два пута у животу добије сунче-
ве опекотине, па да се ризик од на-
станка меланома током живота уд-
востручи. Стога, сунце бирајте, али с 
опрезом. Јер, сунцу се треба знати 
препустити.

Превенција малигног меланома 
је такође важна.
 - Превенција је веома важна, бу-
дући да су рана дијагноза и рани 
почетак лијечења пресудни за про-
гнозу болести. Због тога сваку кожну 
промјену која показује промјену 
боје, облика, рубова или величине 

младежа треба озбиљно схва-
тити и на вријеме посјетити 

љекара. Особе које имају 
већи број младежа, 

више од 50 улазе у гру-
пу ризичних особа, 

али се мора знати 
да је сваки поједи-

ни младеж важан 
у праћењу, по-
себно они који 
су присутни од 
рођења, али 
и они који 
су присутни 
на мјести-
ма која су 
изложена 
механич-
кој ири-
тацији.

4.  INTERVJU 1. јул 2022.

БИРАЈТЕ СУНЦЕ, 
АЛИ С ОПРЕЗОМ

Припремила: Гордана Каурин 

Сунце, љето, море, одмор и уживање… И док се 
припремате за одлазак на одмор, можда ћете 
заборавити како је потребно кожу припремити 
за излагање сунцу и мору, и то посебно кожу 
лица. Савјете смо добили од др Дејана Еленкова, 
специјалисте дерматовенеролога и начелника 
Одјељења дерматовенерологије у Болници "Др 
Младен Стојановић".
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Служeњeм литургиje у 
Хрaму Свeтoг Цaрa Лaзaрa 
у Oмaрскoj je oбиљeжeн 
Видoвдaн, слaвa хрaмa и 
oвoг мjeстa. Нaкoн литургије 
велики број вјерника учест-
вовао је у литији. Пoлoжe-
ни су и виjeнци нa спoмe-
ник пoгинулим борцимa сa 
пoдручja Oмaрскe. 
Диo je oвo oбиљeжaвaњa 
"Видoвдaнских дaнa", мa-
нифeстaциje чиja je крунa 

билa дан раније кaда je oдр-
жaнo нaрoднo сaбoрoвaњe 
у пoрти хрaмa. Tу су, кao 
пo oбичajу, дoмaћицe из 
Oмaрскe и oкoлних сeлa из-
лoжиле дeлициje дoмaћe 
кухињe, кao и брojнe ручнe 
рaдoвe.
Ни дoмaћини нису били 
зaпoстaвљeни, пa су мoгли 
дa пoкaжу кo пeчe бoљу 
рaкиjу, a нaдмeтaли су сe и 
у кувaњу чoрбe. 
У Oмaрскoj je биo и 
грaдoнaчeлник Приjeдoрa, 

Слoбoдaн Jaвoр кojи je 
пoручиo дa je Видoвдaн 
вeлики прaзник зa српски 
нaрoд кojи нaс oбaвeзуje дa 
чувaмo идeнтитeт и сjeћaњe 
нa прeткe.
"Желимо да младим гене-
рацијама преносимо тра-
диционалне вриједности и 
да они знају ко су им били 
преци и да морамо више 
него икад да будемо слож-
ни, јединствени и да пока-
жемо заједништво",  рекао 
је Јавор.

У Омарској је одржан и при-
годан културнo-умjeтнички 
прoгрaм, у кojeм су нaсту-
пили члaнoви КУД-а "Oмaр-
скa",  учeници OШ "Вук 
Кaрaџић", учeници пoдруч-
нoг oдjeљeњa Mузичкe 
шкoлe "Сaвo Бaлaбaн", кao 
и мaлишaни из вртићa "Пaл-
чић". 
Манифестација "Видoв-
дaнски дaни" одржана је у 
оквиру "Приjeдoрскoг љeтa 
културe".

"Циљ овог удружења је његовање и очу-
вање традиције, окупљање нашег наро-
да, расутог по цијелом свијету. Имамо 
око 200 чланова, од којих је највише 
Јеловчана из дијаспоре, те мјештана. 
Била су велика страдања становништва 
овог краја у Другом свјетском рату. То се 
не смије заборавити", поручио је пред-
сједник овог друштва, Раденко Петрић.
Народни збор посвећен сјећању на 
пробој нацистичко-усташког обруча у 
Козарској офанзиви, организовао је 
Градски одбор СУБНОР-а Приједор. 
Предсједник Вељко Родић подсјетио је 
да је пробој на Патрији један од најзна-
чајнијих тренутака Битке на Козари. Он 
је рекао да је у пробоју, 4. и 5. јула 1942. 
године, погинуло око 600 цивила и 900 
бораца. Многи становници ових краје-
ва нису успјели да изађу из обруча, те су 
спроведени у Јасеновац и друге логоре.  
"У току Козарске офанзиве, 1942. го-
дине, погинуло је 1.700 партизана, а 
рањено њих 450. Страдао је велики 

број цивила, којима је посвећена спо-
мен-костурница у засеоку Мацуре, гдје 
смо такође положили вијенце. Тамо је 
сахрањено 312 цивилних жртава", ре-
као је Вељко Родић.
Вијенце је положила и делегација Гра-
да Приједора. За Ранка Колара, врши-
оца дужности начелника Одјељења за 
борачко-инвалидску заштиту, помен на 
Патрији има посебну емотивну тежину, 
јер је директни потомак учесника тих 
историјских догађаја. 
"Навршило се 80 година од пробоја пар-
тизанских јединица из усташко-наци-
стичког обруча. Један дио народа и бо-
раца је изашао, али је, нажалост, већи 
дио остао у обручу. Моји дједови су ми 
причали да су голим рукама јуришали 
на непријатељске ровове. Морал је био 
огроман, а жртва скупо плаћена. Данас 
треба да се посебно захвалимо тим љу-
дима и народу Козаре, а истовремено 
да будемо опрезни, да нам се тако не-
што никад не понови. Ово мјесто, Па-
трија, даје нам додатни мотив да у томе 
истрајемо", рекао је Колар.

ПАТРИЈА: 
ОСАМДЕСЕТ 
ГОДИНА ОД 
ПРОБОЈА ОБРУЧA 

Више делегација положило је вијенце 
код споменика на Патрији, гдје су, 
прије 80 година, партизански одреди 
извршили пробој из опкољене Козаре. 
Народном збору присуствовали су 
и представници Завичајног друштва 
"Патрија-Јеловац".

Одржани "Видовдански дани" у Омарској

ЈАВОР: ПРАЗНИК КОЈИ НАС ОБАВЕЗУЈЕ ДА 
ЧУВАМО ИДЕНТИТЕТ И СЈЕЋАЊЕ НА ПРЕТКЕ
Текст: Зоран Јелић 

Текст: Дeборах Совиљ

Сачувати сјећање на страдале 
борце и мјештане 

Домаћице се потрудиле и ове године 

Бројни посјетиоци 

На Мраковици ће, у недјељу 
3. јула, бити обиљежено 80 
година од Битке на Козари, 
симбола страдања и отпора 
српског народа у борби про-
тив нациста и усташа, у којој 
је убијено 40.000 цивила, а 
68.000 је заробљено и од-
ведено у логоре. Служење 

парастоса код Спомен-крста 
је у 10.00 часова, полагање 
вијенаца у 11.00, а након тога 
слиједи званичан програм. 
Из приједорског СУБНОР-а 
истакли су да је у недјељу 
за грађане организован бес-
платан превоз аутобусима 
до Мраковице из Љубије и 
Омарске у 9.00 часова, а из 
Приједора у 9.30 часова. 

У НЕДЈЕЉУ ОБИЉЕЖАВАЊЕ 80 ГОДИНА 
ОД БИТКЕ НА 
КОЗАРИ
Текст: Мирјана Шодић 

У Меморијалном музеју на 
Мраковици отворена је из-
ложба "Козара 1942". Излож-
ба, поводом обиљежавања 
80 година од Битке на Коза-
ри, посвећена је страдању 
цивилног становништва Ко-
заре и Поткозарја од стране 
њемачко-хрватских снага. 
Аутори изложбе су истори-
чари Бојан Арбутина, кустос 
Музеја жртава геноцида, Ма-
рина Љубичић-Богуновић, 
виши кустос  Меморијалног 
музеја на Мраковици и Бо-
рис Радаковић, кустос Мемо-
ријалног музеја на Мракови-
ци. Поставку употпуњавају и 
двије публикације, Каталог 
изложбе и Зборник изабра-
них свједочанстава и архива-
лија о Козарској епопеји под 

насловом "Козара 1942. годи-
не: Одабрана сведочанства и 
документи". 
Припремом за штампу ове 
двије публикације руково-
дила је кустос и извршни 
уредник издавачке дјелат-

ности Музеја жртава гено-
цида, Александра Мишић. 
Аутор поставке је Никола 
Радосављевић, руководилац 
Групе за програме у култури, 
просвјети, умјетности и изда-
ваштву Музеја жртава гено-

цида.  Реализацију изложбе 
помогли су Министарство 
културе и информисања Ре-
публике Србије, Телеком Ср-
бије, Фондација Музеја жр-
тава геноцида и Национални 
парк "Козара". 

ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА "КОЗАРА 1942"
Текст: KВ

Са отварања изложбе 

Меморијални музеј на Мраковици



Да у приједорском СДС-у 
нешто не штима потврђено 
је и на сједници Главног од-
бора ове партије. Делегати 
нису дали повјерење пред-
сједнику Градске организа-
ције СДС-а Приједор, Маји 
Драгојевић-Стојић да буде 
носилац листе у Изборној 
јединици један, већ је из-
абран предсједник Опш-
тинског одбора СДС-а Нови 
Град, Младен Шумар.
Дугогодишњи чланови и 
одборници приједорског 
СДС-а тврде да је стање у 
свим градским одборима 

ове странке, а како кажу, 
поготово у Приједору, вео-
ма лоше. Сматрају да ништа 
боље није ни стање на тере-
ну. Зато је и било битно ко 
ће бити носилац листе у Из-
борној јединици један, јер 
би једини, уз велику срећу 
могао и проћи у Народну 
скупштину Српске. 
На изненађење многих, то 
ће на овим изборима бити 
предсједник Општинског 
одбора СДС-а Нови Град, 
Младен Шумар, а не пред-
сједник највећег одбора 
у регији, Маја Драгоје-
вић-Стојић. Од 73 присут-
на делегата за Шумара је 
гласало чак 57, а за Дра-
гојевић-Стојић тек седам 
делегата. Одборник СДС-а 
у Скупштини града Приједо-

ра, Срђан Адамовић наводи 
да су чланови ове партије 
и раније упозоравали на 
лоше стање у свим град-
ским одборима СДС-а.
"Било је и очекивано пре-
вирање око носиоца листе, 
јер је јасно и Маји Драгоје-
вић-Стојић и Младену Шу-
мару да је стање на терену 
катастрофално и да ће врло 
тешко, једино уз врло малу 
излазност, СДС имати по-
сланика, па се зато и боре 
за мјесто носиоца. Ниједна 
градска организација не 
стоји добро, Приједор пого-
тово, гдје ће уз максимални 
напор одборника и старих 
чланова СДС-а који једино 
и носе одређен број гласо-
ва покушати да се бар мало 
ублажи потоп људи који 
странку посљедњих мјесе-
ци воде у пропаст", сматра 
Адамовић.
Шеф Клуба одборника СДС-
а у Скупштини града При-
једора, Биљана Кнежевић 
тврди да чланови Главног 
одбора ове партије до-
бро познају политичке и 
унутарстраначке прилике. 
"Они познају људе који су 
у странци и вјерујем да би 
овакав епилог имало и гла-
сање да се раније некада 
одлучивало о неким ства-
рима на одбору. У моменту 
када нам је остало свега пар 
мјесеци, ми смо практично 
ушли у предизборну кам-
пању. Мислим да је јако 
тешко направити било ка-
кву врсту промјена", навела 
је Кнежевићева.
Предсједник ГО СДС-а При-
једор, Маја Драгојевић-
Стојић поручила је да је све 
већ рекла о томе што није 
изабрана за носиоца листе 
у својој објави на Фејсбуку. 
"Мој став, али што је још 
важније, став мог Градског 
одбора био је да Приједор 
као највећи град у регији 
заслужује да носи листу на 
октобарским изборима. То 
није плод моје личне ам-

биције, већ једна од почет-
них ставки која би нам дала 
већу шансу за добар резул-
тат. То не бих чак морала 
бити ни ја, већ било ко из 
Градског одбора у Приједо-
ру ко има снагу и тежину да 
се бори", навела је Драгоје-
вић-Стојић на Фејсбуку.
Она наводи да јој није па-
дало на памет да наговара 
људе по Главном одбору да 
гласају за њу, јер би, како 
каже, то било сулудо. Мла-
ден Шумар одговара да су 
делегати Главног одбора 
тајним гласањем изабра-
ли носиоца листе, односно 
њега у Изборној једини-
ци један. "Такав начин из-

бора кандидата говори у 
прилог томе да апсолутно 
било какво лобирање није 
могуће. Делегати Главног 
одбора СДС-а су људи од 
великог респекта и личног 
интегритета и не желим 
уопште да коментаришем 
тезу да на те људе може 
неко да утиче", поручио је 
Шумар.
И док Шумар као један од 
приоритета истиче сабор-
ност на терену, Драгојевић-
Стојић у својој Фејсбук обја-
ви открива да је јединство 
оно што управо недостаје 
СДС-у. Како је навела "по-
ражавајуће је када у поли-
тичкој организацији којој 
припадате морате изнова 
и изнова водити борбе са 
разним "клановима".  
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Против бившег градоначелника Приједо-
ра, Миленка Ђаковића Полицијска упра-
ва Приједор предала је извјештај Окруж-
ном јавном тужилаштву Приједор због 
постојања основа сумње да је починио 
кривично дјело несавјестан рад у служби. 
Ђаковић се сумњичи да је на овај начин 
оштетио буџет града Приједора за скоро 
55.000 КМ. 
Из градске касе је принудном наплатом 
"Приједорпутевима" исплаћено око 55.000 
КМ. Разлог је накнада штете за неоснова-
но раскидање уговора. Све се десило у фе-
бруару прије четири године.  Тадашњи гра-
доначелник Миленко Ђаковић  телефоном 
је из Беча поручио да се раскине уговор 
са "Приједорпутевима" чијим чишћењем 
снијега поједини нису били задовољни.  
Ово предузеће је судским путем доказа-
ло да се уговор на овакав начин није смио 
прекинути. 
У новембру прошле године замјеник гра-
доначелника, Жарко Ковачевић  је на 
конференцији за новинаре изјавио да је 
Ђаковићева одлука била једнострана и 
незаконита. "Сва сазнања која сам имао 
пренио сам јавности града Приједора и 
онда је по службеној дужности Министар-
ство унутрашњих послова РС реаговало и 
преузело све те документе и видимо да су 
поднијели извјештај Тужилаштву, надам се 

да ће то све доћи до коначног судског епи-
лога", рекао је Ковачевић.
Он истиче да несавјестан рад и штете због 
којих испаштају сви грађани морају бити 
кажњене. "Сматрам да је ово на неки на-
чин добра ствар, јер је то упозорење они-
ма који доносе одлуке и врше функције. 
Да једноставно сви пазимо шта радимо, 
јер злонамјерним или несавјесним радом 
можемо направити финансијску штету и 
граду Приједору и Републици Српској", 
сматра Ковачевић.
Из Полицијске управе Приједор уз на-
вођење иницијала осумњиченог рекли су 
да је Окружном јавном тужилаштву При-
једор предат извјештај против особе која 
се сумњичи за несавјестан рад у служби. 
"Осумњичено лице М.Ђ. се терети да је 
у фебруару 2018.  године као одговорно 
лице Градске управе Приједор кршењем 
прописа несавјесним поступањем у служ-
би једнострано раскинуо оквирни спора-
зум и уговор о зимском одржавању путева 
на подручју града Приједора са акционар-
ским друштвом из Приједора, иако је из-
вођач од момента ступања на снагу овог 
оквирног споразума и уговора извршавао 
уговорне обавезе", рекла је портпарол 
Полицисјке управе Приједор, Звездана 
Алендаревић. Да ли Ђаковић сматра да је 
његов рад био несавјестан, нисмо успјели 
сазнати, јер нам није одговорио на теле-
фонски позив. 

ЂАКОВИЋ СЕ СУМЊИЧИ ЗА 
НЕСАВЈЕСТАН РАД У СЛУЖБИ

Полицијска управа Приједор предала извјештај 
Окружном јавном тужилаштву Приједор

СУКОБИ ИЗ КАНЦЕЛАРИЈЕ 
ПРЕНЕСЕНИ И НА ТЕРЕН
Текст: Бојана Мајсторовић

И тo сe дeшaвa, жртвaмa 
прeвaрe врaћeн je нoвaц. Удру-
жeњe за заштиту потрошача 
"ДOН" пoмoглo je дa двoje пeн-
зиoнeрa, кojи су купили скупe 
мaсaжeрe, нa прeзeнтaциjaмa, 
дoђу дo свoг нoвцa. 
Приjeдорчaнкa Дeсaнкa Кнeжe-
вић и Mикaн Грубљeшић из 
Кoзaрскe Дубицe били су жр-
твe oбмaнe. Нaимe, били су  нa 
прeзeнтaциjи, гдje им je пo-
нуђeнo дa купe мaсaжeр, зa 
кojи je, кaкo кaжу oвo двoje пeн-
зиoнeрa, рeчeнo дa лиjeчи штoт-
шa и дa ћe им пoмoћи дa буду 
здрaвиjи. Циjeнa, прaвa ситни-
цa, jeдaн мaсaжeр 2.720 КM. 
Пeнзиoнeри oтвoрeнo приз-
нajу дa ни сaми нe знajу кaкo су 
нaсjeли нa ту причу. Дeсанкa je 
зa мaсaжeр дaлa и пoсљeдњих 
20 КМ из нoвчaникa. "Као да смо 

били луди, пијани и дрогирани. 
Нe знaм кaкo бих дeфинисaлa 
тo. Mи смo тo прихвaтили. Oндa 
су нaм ти прoдaвaчи рeкли да 
идeмo дo бaнкe. Ja сам им ре-
кла да немамо ништа у банци, а 
они су нас питали па зар нема-
мо кући. И тако, није нас нико 

присилио, ми смо насјели", при-
чa Дeсaнкa.
Нa прeзeнтaциjи je првo биo 
некaкaв нaвoдни прeглeд, рaз-
гoвoр, пa oндa и извлaчeњe 
нaвoдних нaгрaдa, a "срeћ-
ни дoбитник" ишao je у другу 
прoстoриjу, oписуje ситуaциjу 

Грубљeшић. Taмo су му крoз рaз-
гoвoр, дoдaje, мaлo прoвjeрaвa-
ли и имoвински кaртoн.
"Tу мe пoзoву и кaжу дa oт-
вoрим кoвeрту, aкo сам дoбиo 
сaм хиљaду eврa oтвoри и кaжe 
дoбиo си хиљaду eврa. И oндa 
су мe испитaли, кaкo и штa, штa 

имaм, штa сaм урaдиo. Да ли 
имам новац у банци или кеш",  
причa Грубљeшић. 
Дo свoг нoвцa дoшли су уз пoмoћ 
Удружeњa зa зaштиту пoтрoшaчa 

"ДOН". Пoтрajaлo je, aли успjeш-
нo сe стиглo дo циљa. Из "ДOН-
a" пoручуjу пeнзиoнeримa, дa 
кaд их пoзoву нa oвaквe прeзeн-
тaциje, дa трeбa дoбрo дa рaз-
мислe o купoвини, o тoме дa 
ли им je oвaкaв прoизвoд бaш 
нeoпхoдaн и мoжe ли уoпш-
тe пoмoћи њихoвoм здрaвљу. 
Taкoђe дoдajу дa oвaкви слу-
чajeви, нaжaлoст, нису риjeтки.
"Oвo су љди кojи су дaли нoвaц 
у кeшу, aли имaмo дoстa при-
мjeра у кojим пoтпишу aдмини-
стрaтивну зaбрaну нa пeнзиjу. 
И тeк тaд пoстajу свjeсни, кaд 
oстaну бeз oдрeђeнe кoличинe 
нoвцa. Нaдaм сe дa ћe oвa при-
чa дoћи дo вeћинe грaђaнa, тe 
дa ћe свe мaњe бити oних кojи 
ћe бити oбмaнути, те дa je oвo 
нeки прoизвoд кojи мoжe дa их 
излиjeчи", истиче извршни ди-
рeктoр "ДOН-a", Mурисa Maрић.

УГ "ДОН" - Преварантима стали на крај

ВРAЋEН НOВAЦ OБMAНУTИM ПЕНЗИОНЕРИМА
Текст: Зоран Јелић 

Oвo je пoкaзaлo дa 
удружeњa зa зaштиту 
пoтрoшaчa рaдe свoj 
пoсao и дa су прaвa 
aдрeсa зa грaђaнe кojи 
сумњajу дa су им прaвa 
при купoвини рoбa или 
услугa билa нaрушeнa.

Текст: Бојана Мајсторовић

Пeнзиoнeри признajу дa ни сaми нe знajу кaкo су 
нaсjeли нa ту причу

Соја важан састојак у протеинској исхрани животиња

ГО СДС-а Приједор на изборима 
без носиоца листе

Миленко Ђаковић, бивши 
градоначелник Приједора 

Младен Шумар 
носилац листе у 
Изборној јединици један

Маја Драгојевић-
Стојић: Јединство 
недостаје у СДС-у
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Јавне кухиње у Приједору које имају 
Удружење грађана "Оптимисти" и 
Хришћанска хуманитарна организа-
ција "Хлеб живота" добиле су браш-
но и прехрамбене производе који су 
набављени у поступку интервентних 
набавки. Претходно је Влада Српске 
усвојила информацију о расподјели 
робе набављене у поступку интер-
вентних набавки, те задужила Мини-
старство трговине и туризма Српске 
да подијели намирнице.
У Народној кухињи Удружења грађа-
на "Оптимисти" дневно се спреми 
око 300 оброка. Корисници ове ку-
хиње кажу да су задовољни храном, 
те да често путем донација добију и 
пакете са прехрамбеним производи-
ма. И друга приједорска јавна кухиња 
коју води Хришћанска хуманитарна 
организација  "Хлеб живота" спас је 
за велики број социјално угрожених 
грађана. Ту се дневно спреми око 150 

оброка за кориснике који имају тешке 
животне приче. 
Предсједник Хришћанске хумани-
тарне организације "Хлеб живота", 
Данко Малешевић истиче да су на 
почетку имали 
15, а сада 150 ко-
рисника. Возе и 
40 оброка сваки 
дан у околна мје-
ста корисницима 
који не могу доћи 

по њих. Малеше-
вић истиче да је 
донација хране 
од Владе Српске 
од непроцјењи-
вог значаја, јер 
то значи да ће 

без пуно бриге до 
краја године има-
ти храну за корис-
нике.
"Свједоци смо 
тога да и цијене 
намирница рас-
ту, цијене гори-

ва исто расту, тако да оно што смо 
планирали на почетку године не би 
могли покрити са оним планираним 
средствима да није било ове интер-
венције Владе РС", тврди он.

Донација хране растерећење је и за 
"Оптимисте". Причају да буде дана 
када не знају да ли ће наредни дан 
имати храну за кориснике. Предсјед-
ник Удружења грађана Народна ку-
хиња "Оптимисти", Зијад Чанић каже 
да је донација хране од великог зна-
чаја, јер се повећава број корисника 
из дана у дан.
"Ово нам је до сада највећа донација 
и мислим да је дошла у праве руке 
поготово у овом времену, још једном 
хвала добрим људима, хвала Влади 
РС", истиче Чанић.

Младен Кулунџија, предсједник је 
Организације младих Градског од-
бора Поткозарског народног покре-
та Приједор. Осим њега, на избор-
ној Скупштини изабран је и 21 члан 
првог сазива Одбора младих ове 
партије. "У фокусу рада Организа-
ције младих Поткозарског народног 
покрета Приједор  у наредном пе-
риоду биће унапређење положаја 
младих, развој образовног система, 
те мјере, пројекти и програми који 
ће зауставити одлазак младих из Ср-
пске",  рекао је Кулунџија.
Изборној Скупштини организације 
младих Поткозарског народног по-
крета Приједор присуствовао је и 
предсједник ГО ПНП-а Приједор, 
Далибор Грабеж,  који је истакао да 
је ова партија по својим активно-
стима и понуђеном програму већ 
препозната у народу. "Млади су 
несумњиво покретачка снага друш-
тва, а самим тим и Поткозарског 
народног покрета. Да сам у праву 
потврђује и чињеница да је велики 
број младих делегата присуствовао 
Изборној Скупштини странке", ре-
као је Грабеж и најавио да ће ускоро 
бити одржана и Изборна Скупштина 
Организације жена ПНП-а.
Одборник у градском парламенту 
и замјеник предсједника Потко-
зарског народног покрета, Ранко 
Смиљанић изјавио је да очекује 
пуни допринос Организације мла-
дих у наредном периоду посебно 
када је ријеч о припремама за из-
борну кампању.
"Поткозарски народни покрет изла-
зи на Опште изборе са листом за На-
родну Скупштину Републике Српске 
на којој ће између осталих бити име-
на и једног броја младих који својом 
енергијом, знањем и новим идејама 
могу понудити  конкретна рјешења 
и приједлоге за развој, унапређење 
и бољи положај не само младих већ 
свих грађана ове земље", поручио је 
Смиљанић.

На Скупштини изабрано 
ново руководство

МЛАДЕН 
КУЛУНЏИЈА 
ПРЕДСЈЕДНИК 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
МЛАДИХ ПНП-А 

Влада Српске донирала храну јавним кухињамa
ПОМОЋ ДОБИЛИ "ОПТИМИСТИ" И "ХЛЕБ 
ЖИВОТА"

Вриједност донације коју су у брашну, 
конзервираној храни, уљу и осталим 
намирницама добили "Оптимисти" износи 
око 30.000 КМ. Будући да имају и пекару у њој 
ће пећи хљеб и за потребе јавне кухиње коју 
има "Хлеб живота". Министарство трговине 

и туризма Српске је на основу задужења Владе доставило 
брашно и намирнице за 15 јавних кухиња у Републици 
Српкој. 

Текст: Бојана Мајсторовић 

Представници Градске ор-
ганизације Црвеног крста 
уручили су пригодне покло-
не градоначелника Прије-
дора екипама прве помоћи 
Основне школе "Петар Ко-
чић" и Средњошколског цен-
тра, које су освојиле друго 
и треће мјесто у категорији 
Подмлатка и Омладине, на 
недавном Републичком так-
мичењу на Палама.
"Веома смо задовољни ре-
зултатима и сама екипа је 
веома сложна, међусобно се 
поштујемо и задовољни смо 
освојеним мјестом", рекла је 
Теа Симић.
Марија Кнежевић каже да се 
за прву помоћ одлучила по 
узору на старију сестру, која 
је претходно била дио такми-
чарског тима. 
"Двије године није било так-
мичења због пандемије ви-
руса корона, али сада су се 
стекли услови за наставак. 

Драго ми је што сам могла 
лично да допринесем пла-
сману Приједорчана", рекла 
је Марија.
Екипе Подмлатка и Омла-
дине, деценијама остварују 
најбоље резултате из прве 
помоћи, почев од локалног 
до највишег нивоа такми-

чења, подсјећају у Градској 
организацији Црвеног крста 
Приједор, гдје се поносе нај-
новијим успјесима приједор-
ских ученика. Додатна сатис-
факција су пригодни поклони 
градоначелника Приједора. 
Секретар Градског одбора 
Црвеног крста Приједор, Зо-

ран Веселиновић  рекао је 
да из генерације у генера-
цију едукују нове кадрове за 
пружање прве помоћи, а то 
знање је нешто што ученици 
неће заборавити по завршет-
ку основне и средње школе, 
већ ће им бити драгоцјено и 
убудуће. 

ПОКЛОНИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ЗА 
НАЈБОЉЕ ЕКИПЕ ПРВЕ ПОМОЋИ
Текст: Деборах Совиљ

,,
Текст: КВ

Традиционално добри резултати на републичком такмичењу

Помоћ Владе РС од великог значаја

Зијад Чанић: Донација стигла у право вријеме 

Данко Малешевић: Без пуно бриге имаћемо хране 
за кориснике 
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У организацији Астрономског друшт-
ва "Сиријус", у Приједору су одржани 
тродневни "Дани астрономије". На 
платоу испред Градске управе, грађани 
су имали прилику да посматрају Сунце 
кроз телескоп, а за најмлађе је органи-
зована и Мала школа астрономије. У 
овом друштву задовољни су одзивом. 
То им је била прилика да промовишу 
рад "Сиријуса", те да привуку нове чла-
нове. 
Један од њих однедавно је двадесето-
годишњи Милош Савић. "Одраније се 
помало бавим посматрањем звијезда, 
а имам и властити телескоп. Међу-
тим, хтио сам то мало да подигнем 
на озбиљнији ниво, а прилика за то су 
едукације и опрема којима располаже 
ово друштво", рекао је Савић.
Приједорски "Сиријус" основан је 2015. 
године и тренутно имају тридесетак 
чланова. Располажу са два телескопа - 
један су набавили властитим средстви-
ма, а други уз помоћ Града Приједора. 
"Организујемо гледање у Сунце кроз 
телескопе и специјалне филтере који то 
омогућују. Ми смо астрономи аматери. 
Радимо то искључиво из љубави према 
астрономији, гледамо небо, органи-

зујемо показне вјежбе за грађане који 
иначе немају прилику да се упознају са 
професионалном астрономском опре-
мом", рекао је секретар Астрономског 
друштва "Сиријус", Срђан Јовановић.
Након јавног посматрања Сунца, већ 

МЕЂУНАРОДНО ДРУЖЕЊЕ АЕРОМОДЕЛАРА 

На Аеродрому "Урије" 
одржана је манифестација 
"Wings over Prijedor", која 
је окупила љубитеље 
аеромоделарства из 
Мађарске, Словеније, 
Хрватске, Србије и 
Босне и Херцеговине. 
Шездесетак учесника 
и гостију уживало је у 
акробатским бравурама 
летјелица којима су са 
тла управљале вјеште 
руке РЦ моделара. 
Неријетко су награђивани 
одушевљеним аплаузима 
својих колега. 
Међународно дружење 
аеромоделара "Wings over Prijedor", било је прилика 
за размјену искустава, међу људима повезаним истим 
хобијем. Мање упућени помислили би да се ради о 
макетама авиона и хеликоптера, све док их моделари не 
би винули у ваздух, као потпуно функционалне летјелице. 
Неки су радили на електронски погон, неки на бензин, а 
понеки и на керозин.
"Важно нам је дружење и модели авиона, не правимо 
никакве разлике. Желио бих захвалити домаћинима, 
јер све је одлично организовано, тако да сви заједно 
уживамо", рекао је Франц Видовић из Словеније. 
Моделар с дугогодишњим искуством је Мирослав Терзић 
из Србије. "Моделарство као хоби је интересантно. Авиони 
могу да се подијеле на оне с моторним моделима, са 

електро-моделима, на акробатске, те почетничке моделе, 
све у зависности ко је на ком нивоу. Креће се увијек од 
мањих према већима. На Аеродрому "Урије" опазио сам 

Након двије године паузе, у 
Приједору је одржана тра-
диционална "Конференција 
беба", која је окупила 160 
учесника. Изабрано је тро-
члано Предсједништво које 
чине најмлађа и најстарија 
беба, Виктор Радановић 
(1.6.2022. г.) и Нађа Челе-
бић (30.6.2021. г.), те Миа 
Маријановић (20.10.2021. 
г.), која је, као осма принова 
у својој породици, поније-
ла титулу бебе са највише 
браће и сестара. 
Организатор конференције 
је Град Приједор, уз подршку 
Министарства породице, ом-
ладине и спорта Републике 
Српске. Градоначелник При-
једора, Слободан Јавор при-
годним поклонима даровао 
је трочлано Предсједништво 
и Лану Микић, бебу рођену 
на 16. мај, Дан града, а нак-
надно и бебе које су рођене 
на Видовдан. 
Захваљујући Градској управи 
и великом броју јавних пред-
узећа, привредника, удру-

жења и појединаца, поклоне 
су добили и остали учесници 
ове манифестације. "Понос-
ни смо на нашу дјецу, на 
нашу омладину. Подршка 
Града пронаталитетној по-
литици огледа се, између 
осталог, у исплати 500 КМ 
за прво новорођено дијете, 
600 КМ за друго, те 700 КМ 
за треће и свако сљедеће 
дијете. Приједор је једна од 
ријетких локалних заједница 
које субвенционишу један 
одсто камате младим брач-
ним паровима за куповину 

прве некретнине", рекао је 
градоначелник Јавор.
Он је подсјетио да Град 
издваја 5.500 КМ за јед-
ну процедуру вантјелесне 
оплодње, за субвенциони-
сање трошкова боравка у 
предшколској установи 300 
КМ за свако дијете, а у плану 
је и субвенција за приватне 
предшколске установе. Од 
29. јуна прошле године, па 
до одржавања Конферен-
ције, у Приједору је рођено 
486 беба. 

У Приједору борави 46 дјеце из Ко-
сова и Метохије. Они су до суботе, 
2. јула, гости ученика Основне школе 
"Доситеј Обрадовић" из Приједора. 
Ученик Основне школе "Лепосавић", 
Михајло Јанковић прича да су оду-
шевљени утисцима. "Лепо смо доче-
кани у Приједору и свака породица 
нас је дочекала као своју децу. Про-
шетали смо градом, купали се на реци 
Сани. Град је прелеп и сви у гостољу-
биви", рекао је Јанковић.
Наставник историје у Основној школи 

"Лепосавић", Лазар Вуковић сматра 
да је посјета Приједору велико искуст-
во за дјецу у културном, образовном 
и васпитном смислу. 
Директор Основне школе "Доситеј 
Обрадовић" Приједор, Гина Грубан 
каже да је ова школа радо пријавила 
да буде домаћин ученицима са Косо-
ва и Метохије. Замјеник градоначел-
ника Приједора, Жарко Ковачевић је 
са пријема за дјецу Косова и Метохије 

поручио да је њихова посјета сим-
болична, али да је симболика данас 
јако важна. "Показујући да се нисмо 
одрекли њих, показујемо да се нисмо 
одрекли себе. И шта год ко мислио, 
Косово и Метохија је колијевка српске 
и духовности и државности. Оно што 
они данас проживљавају, ми врло 
добро знамо и колико они истрају на 
својим огњиштима, толико ћемо ми 
истрајати овдје", тврди Ковачевић.

У ПРЕДСЈЕДНИШТВУ ВИКТОР, НАЂА И МИA

Ученици са Косова и Метохије и ове године у Приједору

Око 160 учесника на "Конференцији беба"

Текст: Деборах Совиљ

ГРАЂАНИ ПОСМАТРАЛИ СУНЦЕ КРОЗ ТЕЛЕСКОП

Текст: Деборах Совиљ 

Током посјете дјеце са Косова и Метохије, потписана је повеља о 
братимљењу Основне школе "Доситеј Обрадовић" из Приједора 
са Основном школом "Вук Караџић" из Сочанице. Моделари размјењивали искуства

Уживали у дружењу

Текст: Деборах Совиљ 

Дјецу привукла астрономска опрема

Текст: Бојана Мајсторовић

"ДОЧЕКАЛИ НАС КАО СВОЈУ ДЈЕЦУ"

У парку на Пећанима одржа-
на је дводневна манифеста-
ција "Дјечији витешки дани". 
Витезови, даме, реплике 
средњовјековног оружја, па 
чак и један викинг, несваки-
дашњи су призор у коме су, 
протеклог викенда, уживали 
приједорски малишани. За-
нимљиво је било дјеци, али и 
одраслима.   
Прецизност и оштрину ока, 
посјетиоци су могли да про-
вјере гађајући мету луком 

и стријелом, али и викин-
шким сјекирама, које из-
рађује викинг из Томи-

славграда, Стипе Плеић 
Флик, познат и под име-

ном Рагнар Кавурсон. 
Ове године, рекви-

зити на "Витешким 
данима" били 

су обогаће-
ни средњо-
в ј е к о в н и м 

рингишпилом, састављеним 
од дрвене конструкције, а 
умјесто пластичних сједала, 
послужиле су прућане корпе. 
Сви садржаји били су у сврху 
активне игре и развијања дје-
чијих вјештина, што је у ери 
информационих технологија 
и овисности о интернету ве-
ома важно, поручују из Удру-
жења грађана "Русаг", које 

већ четврту годину организује 
ову манифестацију.
"Жеља нам је да дјеци доча-
рамо период средњег вијека, 
а уједно тражимо од њих да 
буду активни, да се играју, да 
не сједе за телефоном, него 
да се крећу и забављају", ре-
као је предсједник Удружења 
грађана "Русаг", Младен Ћи-
кић.  

ОДРЖАНИ "ДЈЕЧИЈИ ВИТЕШКИ ДАНИ"
Удружење грађана "Русаг"

Текст: Деборах Совиљ

 Чланови Предсједништва 

Рингишпил "по мјери" средњег вијека
Викинг Рагнар израђује 
несвакидашње сјекире  

Најљепша конференција у граду 



На Тргу мајора Зорана Карлице 
одржан је спектакуларан концерт 
Градског хора Приједор. Пред 
многобројном публиком пјевало 
је око 110 чланова из три секције 

овог хора. 
На концерту су се чуле и двије 
хармонике ученика који су 
освојили велики број награда 
на домаћим и међународним 
такмичењима. Једна је анимација 
"Супер Марио" док Никола 

Новаковић свира на хармоници. 
Друга је Сара Родић која је извела 
композицију "Чардаш". 
Предсједник и диригент Градског 
хора Приједор, Аљоша Новаковић 
навео је да су се пјевале и 
поп-рок, забавне и стране 
композиције, које су хорски 
урађене уз инструменталну 
пратњу клавира.
"Можемо рећи да је ово одмах од 
оснивања Градског хора Приједор 
спектакл који је виђен само код 
нас у Приједору, а могу рећи 
слободно у Републици Српској, 
па можда чак и у БиХ да није 
виђен. Требамо бити поносни на 
овако једно удружење", рекао је 
Новаковић.
Начелник Одјељења за 
друштвене дјелатности града 
Приједора, Моња Касаловић 
рекла је да је Градски хор 
Приједор величанственим 
концертом увеличао овогодишње 
"Приједорско љето културе" које 
иначе има 50 догађаја.
Концерт Градског хора путем 
лајвстрима могао се уживо 
пратити у 58 земаља, а уживо 
га је преносила и Телевизијa 
Приједор. 
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зујемо показне вјежбе за грађане који 
иначе немају прилику да се упознају са 
професионалном астрономском опре-
мом", рекао је секретар Астрономског 
друштва "Сиријус", Срђан Јовановић.
Након јавног посматрања Сунца, већ 

почетком августа, у "Сиријусу" намје-
равају приредити посматрање ноћног 
неба. "Дани астрономије" организо-
вани су у оквиру "Приједорског љета 
културе".

МЕЂУНАРОДНО ДРУЖЕЊЕ АЕРОМОДЕЛАРА 

На Аеродрому "Урије" 
одржана је манифестација 
"Wings over Prijedor", која 
је окупила љубитеље 
аеромоделарства из 
Мађарске, Словеније, 
Хрватске, Србије и 
Босне и Херцеговине. 
Шездесетак учесника 
и гостију уживало је у 
акробатским бравурама 
летјелица којима су са 
тла управљале вјеште 
руке РЦ моделара. 
Неријетко су награђивани 
одушевљеним аплаузима 
својих колега. 
Међународно дружење 
аеромоделара "Wings over Prijedor", било је прилика 
за размјену искустава, међу људима повезаним истим 
хобијем. Мање упућени помислили би да се ради о 
макетама авиона и хеликоптера, све док их моделари не 
би винули у ваздух, као потпуно функционалне летјелице. 
Неки су радили на електронски погон, неки на бензин, а 
понеки и на керозин.
"Важно нам је дружење и модели авиона, не правимо 
никакве разлике. Желио бих захвалити домаћинима, 
јер све је одлично организовано, тако да сви заједно 
уживамо", рекао је Франц Видовић из Словеније. 
Моделар с дугогодишњим искуством је Мирослав Терзић 
из Србије. "Моделарство као хоби је интересантно. Авиони 
могу да се подијеле на оне с моторним моделима, са 

електро-моделима, на акробатске, те почетничке моделе, 
све у зависности ко је на ком нивоу. Креће се увијек од 
мањих према већима. На Аеродрому "Урије" опазио сам 

ГРАЂАНИ ПОСМАТРАЛИ СУНЦЕ КРОЗ ТЕЛЕСКОП

СПЕКТАКЛ ЗА 
ПРИЈЕДОРЧАНЕ

У Приједору је одржан 15. Фестивал цртежа 
и музике, који је окупио петнаест студената и 
професора са Факултета примењених уметности у 
Београду и Академије умјетности у Бањалуци. Они 
су, протеклих дана, цртали и сликали пејзаже, који 
су били тема овогодишњег фестивала.
"Искористио бих прилику да се Приједорчанима 
захвалим на гостопримству, гостољубивости и 
невероватном миру који је био присутан кад год 
сам боравио у овом граду, а у Приједору сам већ 
трећи пут", рекао је Десимир Денић који је, уз 

професоре Ненада Настића и Милана 
Крајновића, ментор студентима.  
Јована Бојић са Факултета 
примењених уметности из Београда, 
по први пут је учествовала на 
приједорском фестивалу. "Што се 
тиче овогодишње теме, пејзаж досад 
нисмо радили, али у неку руку он је 
зато и представљао изазов", рекла је 
Бојићева.
Седмодневни фестивал почео је 
концертом Јелене Јововић, џез 
умјетнице из Београда, која је 
наступила са својим квинтетом.  
Приједорчани су имали прилику да 

виде како студенти раде, не само у галеријском 
простору, него и на отвореном. На крају су ментори 
одабрали најбоље радове.
"Студенти су се дружили на Козари и поред ријеке 
Сане, црпећи инспирацију за неке основне скице. 
Од понедјељка до четвртка, грађани су могли 
да прате њихов рад у Галерији, а у петак ће, са 
почетком у 20.00 часова, бити отворена изложба 
пејзажа. На затварању Фестивала имаћемо концерт 
класичне музике Наталије Тодоровић, уз клавирску 
пратњу и госта на гитари", рекао је в.д. директора 
Галерије "Сретен Стојановић", Александар Дринић.

Текст: Бојана Мајсторовић 

пар авиона врхунске 
израде, којих се  не 
би постидјели ни на 
неким озбиљним 
такмичењима", рекао 
је Терзић.
Међу учесницима 
аеромитинга био је и 
моделар из Хрватске, 
Томислав Гржетић, 
иначе професионални 
пилот и капетан 
на комерцијалним 
летовима. "Овдје смо 
са четири зракоплова, 
махом једрилица. 
Има и млазњака које 
смо направили у 
бојама какве су биле 
летјелице у вријеме 

Југославије. Аеромоделарство је популарно у Европи. 
Велики корпус људи из авијације регрутује се из тог смјера, 
јер дјеца крећу градити комплексне или мање комплексне 
авионе, да би касније то наставили кроз животни позив, 

пилотски или инжињерски", рекао је Гржетић.
Аеромоделари дружили су се, протеклих пет година, у 
Бањалуци на Спортском аеродрому "Залужани", а сада по 
први пут у Приједору, у организацији Моделарске секције 
Аеро-клуба "Приједор".
"Повезује нас љубав према аеромоделарству, пошто се 
мали круг бави тим специфичним хобијем. Ми смо доста 
затворено тржиште овдје у БиХ, тако да користимо сваку 
прилику да се дружимо и размјењујемо искуства", поручио 
је руководилац Моделарске секције, Борис Којић. Он је 
најавио Малу школу моделарства која ће почети наредне 
седмице, а имаће 15 полазника. 

Градски хор Приједор

Моделари размјењивали искуства

Гости задовољни аеромитингом
Представа "Југославија, моја 
отаџбина" у копродукцији 
Гледалишча Копар из Словеније, 
Позоришта Приједор и 
Фондације Фридрих Еберт 
освојила је још једну награду, 
једанаесту по реду од премијере. 
Ова представа је проглашена за 
најбољу на Виминацијум фесту 
у Пожаревцу, према одлуци 
стручног жирија. Награда жирија 
публике за глумца вечери 
на овом фестивалу припала 
је Александру Стојковићу за 
улогу Емира. О награди су 

одлучивали глумац Лепомир 
Ивковић, театролог Александар 
Милосављевић и Милош 
Латиновић, директор Битеф 
театра. Представа "Југославија, 
моја отаџбина" добила је 

раније још девет награда на 
фестивалима у региону.
За годину дана, представа је 
одиграна 30 пута у Словенији, 
БиХ, Србији, Хрватској и Италији.

ЈЕДАНАЕСТА НАГРАДА ЗА 
ПРЕДСТАВУ "ЈУГОСЛАВИЈА, МОЈА 
ОТАЏБИНА"
Текст: КВ

Фестивал цртежа и музике

Дјецу привукла астрономска опрема

У ПЕТАК ОТВАРАЊЕ ИЗЛОЖБЕ ПЕЈЗАЖA

Текст: Деборах Совиљ 
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БРДАР: И ПОРЕД МАЛИХ ПЕНЗИЈА ИМАМО 
ВОЉУ ЗА ЖИВОТОМ

Мјесна удружења пензионе-
ра Драготиња и Брезичани 
организовали су дружење 
својих чланова, али и чла-
нова осталих мјесних удру-
жења на подручју Приједо-
ра. На дружењу се окупило 
око 300 пензионера са под-
ручја града на Сани.
Предсједник Мјесног удру-
жења пензионера Брезича-
ни, Никола Ковачевић каже 
да су ово и мјесно удружење 
из Доње Дргаотиње први пут 

домаћини дружења пензи-
онера. "Остала мјесна удру-
жења су оваква дружења 
већ организовала и одлучи-
ли смо да и ми организује-
мо дружење и позовемо све 
који су нас звали", рекао је 
Ковачевић.
Предсједник Мјесног удру-
жења пензионера Доња 
Драготиња, Михајло Стакић 
каже да је на ово дружење 
дошло 130 пензионера из 
овог мјеста и Брезичана. "На 
дружењу су и пензионери 
из Ракелића, Буснова, Тр-
нопоља, Омарске и осталих 

мјеста зато што они нас зову, 
па смо и ми позвали њих", 
рекао је Стакић.
Предсједник Удружења пен-
зионера града Приједора, 
Слободан Брдар каже да су 
припадници ове популације 
због мјера усљед пандемије 
вируса корона скоро и забо-
равили на заједничка дру-
жења. Брдар је навео да су 
на подручју града Приједора 
23 мјесна удружења пензио-
нера, те да је у овој години 
било око шест дружења у 
којима су учествовали чла-
нови 15 мјесних удружења.
"Не би могли практиковати 
ова дружења да нам није 
Града и градске админис-
трације, градоначелника 
и његових сарадника који 
разумију у потпуности ову 

популацију. Они су нама при 
руци, помажу нам и овом 
приликом желим јавну за-
хвалност да упутим градској 
администарцији, јер ово 
је оно што нам је остало у 
трећем добу, да и поред 
малих пензија имамо вољу 
за животом, имамо смисла 
за дружење, размијени-
мо искуства и не тражимо 
пуно", истакао је Брдар.
Дружењу пензионера у При-
једору присуствовао је и 
предсједник Удружења пен-
зионера Републике Српске, 
Ратко Трифуновић. Он је ре-
као да су дружења прилика 
да пензионери размијене 
информације и припремају 
стратегију о побољшању  ма-
теријалног  стандарда пен-
зионера.

На дружењу се окупило око 300 пензионерa

Текст: Бојана Мајсторовић

Из Фонда за пензијско инвалидско 
осигурање РС пензију прима 272.000 
пензионера, од чега их у Републици Српској  
живи  220.000.  Више од пола су учесници 
Одбрамбено-отаџбиснког рата. У Удружењу 
пензионера града Приједора је око 13.800 
чланова, док их у Приједору има око 15.000. 

Mлaди oд 18 дo 30 гoдинa ускoрo 
мoгу oчeкивaти jeднoкрaтну нoв-
чaну пoмoћ у изнoсу oд 100 КМ. 
У мajу je тo нajaвиo српски члaн 
Прeдсjeдништвa Бoснe и Хeрцeгo-
винe, Mилoрaд Дoдик, a oни кojи 
нa oву пoмoћ рaчунajу могу се 
приjaвити прeкo aпликaциje вeћ 
нaрeднoг мjeсeцa. 
Из Mинистaрствa финaнсиja Рeпу-
бликe Српскe нeдaвнo je сaoпш-
тeнo дa je у тoку изрaдa aпликa-
циje. Jaвнoст ћe блaгoврeмeнo 
бити упoзнaтa o нaчину рeгистрa-
циje, aли и oстaлим дeтaљимa o 
кojим сe мoжeтe инфoрмисaти 
кaда je oвa пoмoћ у  питaњу и нa 
веб-сајту Влaдe Рeпубликe Српскe. 
Oсим млaдих, прaвo нa jeднoкрат-
ну нoвчaну пoмoћ имajу и пeн-
зинeри и бoрци. Зa oвe нaмjeнe 
из буџeтa Рeпублике Српскe бићe 
издвojeнo 50 милиoнa мaрaкa.

У JУЛУ ПРИJAВE 
MЛAДИХ ЗA 

JEДНOКРATНУ 
ПOMOЋ OД 

100 КM
ЗА ВИШЕЧЛАНЕ ПОРОДИЦЕ 
ПРИКУПЉЕНО 10.000 КМ

Преко двије стотине тркача 
и бициклиста учествовало 
је у "Трци из блока", хума-
нитарном догађају који је по 
други пут одржан у Приједо-
ру. Организатори, "Срби за 
Србе", одушевљени су одзи-
вом учесника пред којима је 
била релација дуга 14 кило-
метара, од центра града до 
Манастира Клисина. Коти-
зација за учешће износила 
је 20 КМ, а прикупљено је 
око 10.000 КМ, рачунајући и 
остале донације. 
Приједорчанин Игор Доше-
новић први пут је учествовао 
у "Трци из блока", а признаје 
да врелих 14 километара ас-
фалта од Приједора до Ма-
настира Клисина, није било 
једноставно прећи. Међу 
бројним учесницима била је 

Теа Папић из Новог Травни-
ка.  "Чула сам за ову трку од 
својих колега. Највише сам 
дошла да њих испоштујем, 
јер ми се свиђа то што је 
акцент на хуманитарном ка-
рактеру", рекла је Теа. 
"Средства су намијењена по-
родицама са четворо и више 
дјеце из Приједора и Оштре 
Луке", рекао је члан хумани-
тарне организације "Срби за 
Србе", Душко Каурин.   Он 
је подсјетио да је ова орга-
низација настала почетком 
2006. године, те да су до-
сад прикупили преко девет 
милиона евра донација и 
помогли 2.800 породица, од-
носно 14.500 дјеце широм 
Балкана.
Младен Ступар, један од 
организатора, рекао је да је 
дестинација била иста као 
и прошле године, али да су 

овог пута помјерили грани-
це, што потврђује и масов-
нији одзив тркача. "Пријави-
ли су се тркачи и бициклисти 
из Бањалуке, Градишке, 
Прњавора, Новог Града, 
Приједора и других градо-
ва. Заиста смо задовољни, 
јер су људи препознали наш 
циљ", рекао је Ступар.
Учешћем у "Трци из бло-
ка", подршку овом хума-
нитарном пројекту дали су 
градоначелник Приједора 

Слободан Јавор и замјеник 
градоначелника Жарко Ко-
вачевић. "Град Приједор 
увијек се одазива оваквим 
хуманитарним акцијама, по-
готово када су намијењене 
за помоћ вишечланим поро-
дицама", рекао је Јавор.
Ковачевић сматра да овакви 
догађаји промовишу пра-
ве вриједности, те да је 
бављење спортом са хума-
ним циљем, добитна комби-
нација. 

У "Трци из блока" око 200 учесника

У наредном периоду требало би да буде преци-
зирано које ће вишечлане породице из Прије-
дора и Оштре Луке добити приход од "Трке из 
блока". У међувремену, из организације "Срби 
за Србе" планирају даље хуманитарне пројек-
те. За 31. јул најавили су пету "Тројку из блока", 
која ће бити одржана на спортском терену код 
Дворане "Младост".

Текст: Деборах Совиљ

Фонд здравственог осигурања 
Републике Српске донио је Од-
луку о избору најповољнијег 
понуђача за реализацију набав-
ке Посебног програма лијекова 
за ријетке болести. На тендер 
су се јавила четири добављача 
за свих седам лијекова који су 
били предмет набавке, а чија је 
вриједност око 4,5 милиона ма-
рака. Уколико жалби на тендер 
не буде, почетком јула требало 
би да се потпишу оквирни спо-
разум и уговори са изабраним 
добављачима. "У отвореном 
поступку за ову годину набавља 
се седам лијекова за ријетка 
обољења, као што су Цистич-
на фиброза, Помпеова болест, 
Мукополисахаридоза тип 2 и 4, 
Гошеова болест, као и лијек за 
лијечење акутних напада ангио-
едема", истакли су из Фонда.

Азра Тахировић, која са сином Са-
миром живи у ромској кући у При-
једору, добила је ново купатило 
захваљујући Градској управи При-
једор. Купатило је у потпуности са-
нирано. Укупна вриједност је 3.800 
КМ. Из приједорског Удружења 
Рома захвални су Градској управи, 
јер препознаје потребе ове по-
пулације. "Град подржава Роме у 
свим активностима. Захвални смо 
Одјељењу за друштвене дјелатно-
сти, јер имају разумијевања за ром-
ску популацију и знају које су наше 
потребе", рекао је предсједник 
Удружења Рома града Приједора, 
Рамо Салешевић.

ПОМОЋ ГРАДА 
РОМСКОЈ 

ПОРОДИЦИ 
ТАХИРОВИЋ

Са дружења пензионера 

Трка с хуманим циљем, по други пут у Приједору

Врелих 14 километара од Приједора до 
Манастира Клисина

ЛИЈЕКОВИ 
ЗА РИЈЕТКЕ 
БОЛЕСТИ 
УСКОРО И 
У СРПСКОЈ



Meђунaрoдни фeстивaл 
фолклора ''Кoзaрскo кoлo'' 
окупио је око 600 учесника 
из ансамбала из Meксикa, 
Сjeвeрнe Maкeдoниje, Србиje, 
Црнe Гoрe и БиХ. Oни кojи су 
зaигрaли нa сцeни игрoм и 
пjeсмoм oдушeвили су публи-
ку. 
''Финo нaм je у Приjeдoру. 
Jaкo вaм je лиjeп фeстивaл'', 
истaклa je Дeспинa Mиткoвa 
из Maкeдoниje. Oргaнизaтoр 
трeћeг Фeстивaлa фолклора 
''Кoзaрскo кoлo'' je Удружeњe 

зa oчувaњe трaдициje Прије-
дор, а генерални покровитељ 
Град Приједор.   
''Циљ нам je био дa сe oку-
пимo и дa сe дружимo, дa 
рaзмиjeнимo искуствa, дa го-
сте упознамо сa нaшoм кул-
турoм и дa се ми упознамо са 
њиховом културом'',  нaглa-
сиo je дирeктoр Удружeњa зa 
oчувaњe трaдициje Приjeдoр, 
Жeљкo Шoрмaз. 
Фeстивaл ''Кoзaрскo кoлo'' 
jeдaн je oд знaчajниjих кojи 
сe oдржaвa у грaду нa Сaни, 
пoручуjу прeдстaвници Грaд-
скe упрaвe. ''Moжемо дa бу-
дeмo пoнoсни на овај фести-

вал. Надамо се да ће гости са 
собом понијети лијепе успо-
мене из Приједора и надамо 
се да се и наредне године ви-
димо на истом мјесту'', рекао 
је пoтпрeдсjeдник Скупштинe 
грaдa Приjeдoрa, Игор Кне-
гињић.  
Током ове седмице одржани 
су бројни вечерњи концерти, 
смотра дјечијег фолклора, 
те округли сто за предаваче 
и васпитаче. Свечано затва-
рање Фестивала фолклора 
''Козарско коло'' је у петак, 1. 
јула, у Позоришту Приједор, у 
20.00 часова. 

ВОДОРАВНО: 1. Тајанствен, 9. Пораст, 10. Подсукња, 12. 
Партнер у послу, 14. Женско име, 15. Безбојан гас без ми-
риса, 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 Сибиру, 33. Један музич-
ки 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  

Текст: Ведрана Нишевић

ZABAVA/KULTURA  11.

ПРИЈЕДОР У ЗНАКУ 
MEЂУНAРOДНОГ 
ФEСTИВAЛА ФОЛКЛОРА 
''КOЗAРСКO КOЛO''

У Галерији "Сретен Стојано-
вић" промовисан је роман 
"Трећи Њутнов закон", аутора 
Пере Радуловића. Радуловић 
каже да је ово његов трећи 
роман који је за разлику од 
претходна два мало тежи и са 
тужнијом животном причом.
"Тема је исповјест човјека 
који је завршио у затвору и 

прича о својим догађајима 
цимеру у ћелији, па се ту за-
компликују ствари и поставља 
се питање ко је он, а ко је тај 
човјек. Нема посебне пору-
ке. Са намјером сам оставио 
отворену ситуацију да може 
бити и овако и онако", открио 
је Радуловић. 
Рецезент књиге "Трећи Њут-
нов закон", Тамара Драгић 
прича да је била рецезент и 

на претходне двије Радуло-
вићеве књиге. "За разлику од 
прва два романа који су били 
лака литература за разбибри-
гу, овај је доста тежи, има јако 
тешке моменте, али сваки 
човјек из њега може извући 
поуку. Доста је психолошки, 
криминалистички и мистери-
озан. Мислим да га вриједи 
прочитати", тврди Драгићева.

Текст: Бојана Mајсторовић

ПРОМОВИСАН РОМАН 
"ТРЕЋИ ЊУТНОВ ЗАКОН"
ПЕРЕ РАДУЛОВИЋA

Са промоције 



Због високих дневних температура, тер-
мини одвоза смећа на подручју Приједора 
су измјењени, те је одвоз комуналног опа-
да помјерен за ране јутарње часове, иста-
кли су из предузећа "Комуналне услуге" 
Приједор. 
"Молимо грађане да смеће из својих до-
мова изнесу навече или у раним јутарњим 
часовима, како би га наши радници на 
вријеме одвезли. Радници су на терену 
док не заврше посао. Скренули смо им 
пажњу да праве паузе, због високих тем-

пература", рекла је технички руководилац 
Радне јединице одвоз отпада "Комунал-
них услуга" Приједор,  Милада Ступар.
С обзиром да је почела и сезона купања 
на обалама ријеке Сане, из овог предузећа 
су истакли да су поставили контејнере на 
одређеним мјестима на обалама, те апе-
ловали на купаче да смеће адекватно од-
лажу. 
Из овог предузећа поново су упутили апел 
суграђанима да не одбацују врућ пепео у 
пластичне контејнере, јер је све чешће та 
лоша навика и у неким случајевима на-
мјерна, узрок пожара. 

12.  MOZAIK 1. јул 2022.

Предузеће "Комуналне услуге" Приједор

Текст: Мирјана Шодић 

ЗБОГ ВИСОКИХ ТЕМПЕРАТУРА, 
ОДВОЗ СМЕЋА ЋЕ СЕ ВРШИТИ У 
РАНИМ ЈУТАРЊИМ ЧАСОВИМА

Удружeњa зa зaштиту 
пoтрoшaчa  крeирaлa су 
нoвe прoписe, кojимa сe 
нaстojи  сузбити нeлeгaл-
нa тргoвинa нa интeр-
нeту. Урeђeњeм oвe oблa-
сти, кaжу зaштитници 
пoтрoшaчa, дoбиjajу сви. 
Пoтрoшaчимa ћe купoвинa 
бити сигурниja, дoк држaвa 
oбeзбjeђуje дoдaтни при-

лив у буџeт.
Зaкoн o тргoвини РС прoпи-
суje дa сви кojи сe бaвe oн-
лајн прoдajoм мoрajу бити 
рeгистрoвaни. Meђутим 
и дaљe пoстoje oни кojи  
путeм друштвeних мрeжa 
и других интeрнeт плaт-
фoрми  илeгaлнo прoдajу 
прoизвoдe, бeз рaчунa или 
гaрaнциja.
Кaкo би сe стaлo у крaj 
нeзaкoнитoj тргoвини,  

удружeњa зa зaштиту 
пoтрoшaчa "ToPeeR" из 
Дoбoja и "ДOН" из При-
jeдoрa oсмислилa су дo-
кумeнт нaзивa "Смjeрницe 
зa зaштиту пoтрoшaчa при 
eлeктрoнскoj тргoвини у 
БиХ". Идeja je дa сe тaкo 
пoбoљшajу прoписи вeзa-
ни зa тргoвину и зaштиту 
пoтрoшaчa у циjeлoj БиХ.
"С jeднe стрaнe у  oвим 
смjeрницaмa имaмo рe-
гистaр свих e-тргoвaцa. 
Taкo би пoтрoшaч нa jeд-
нoм мjeсту мoгao дa види 
кo je зaистa рeгистрoвaн, 
гдje je сигурнo тргoвaти, 
гдje и кaкo мoгу врaти-
ти прoизвoд кojим су 
нeзaдoвoљни, или кojи 
имa oдрeђeнe нeдoстaт-
кe.  С другe стрaнe, пунo 
пaжњe je пoсвећeнo тoмe 
штa знaчи тaj прeдугoвoрни 
диo, кaдa пoтрoшaч мoжe 
дa сaзнa свe o прoизвoду, 
рoби кojу купуje или услузи 
кojу плaћa", кaжe извршни 
дирeктoр "ДOН-a" Mурисa 
Maрић.  
Идeja je ствoрити бoљe 
oкружeњe  нa интeрнeту  
зa пoтрoшaчa, aли и дa сe 
сузбиje сивa eкoнoмиja, 
jeр aнaлизe кoje су рa-
дилa удружeњa зa зaшти-
ту  пoтрoшaчa пoкaзуjу дa 
сe нa oвaj нaчин oгрoмaн 
нoвaц крeћe у сивoj зoни. 

Текст: Зоран Јелић 

НOВИM ПРOПИСИMA E-TРГOВИНУ 
ИЗВУЋИ ИЗ СИВE ЗOНE

У оквиру кампање "Лако је брзину 
смањити" која се у Српској проводи 
до 30. септембра у Приједору је ове 
седмице акценат био на безбјед-
ности мотоциклиста. Представници 
Полицијске управе и чланови мото-
клубова из Приједора грађанима су 
дијелили промотивни материјал, а 
мотоцикистима је скренута пажња 
да у саобраћају учествују са технички 
исправним и регистрованим мотоци-
клима, да носе заштитну опрему и да 
брзину кретања прилагоде условима 
и стању на коловозу.
Возачима моторних возила савјето-
вано је да приликом учествовања у 
саобраћају обрате пажњу на кретање 

возача мотоцикла и мопеда и да од-
говорним понашањем заштите себе 
и друге учеснике у саобраћају. У току 
ове године, на подручју Полицијске 
управе Приједор евидентирано је 30 
саобраћајних незгода у којима су уче-
ствовали мотоциклисти и бициклисти. 
Водећи узрок тих несрећа је управо 
неприлагођена брзина.
Ову акцију подржао је и Савјет за без-
бједност саобраћаја града Приједора. 
Кампању "Лако је брзину смањити" 
проводе Министарство саобраћаја и 
веза РС, Министарство унутрашњих 
послова РС, Агенција за безбједност 
саобраћаја РС, Ауто-мото савез РС 
са 49 Ауто-мото друштава и локалне 
заједнице.

ПОЛИЦИЈА И МОТОЦИКЛИСТИ 
У КАМПАЊИ "ЛАКО ЈЕ БРЗИНУ 
СМАЊИТИ"

ОДРЖАНА МЕЂУНАРОДНА 
ИЗЛОЖБА ПАСА

Са изложбе у Приједору

Дo приjeдлoгa кojи сe нaлaзe у смjeрницaмa дoшлo сe 
jaвним кoнсултaциjaмa и дeбaтaмa у кojим су учeст-
вaвaлa удружeњa, институциje и пoслoдaвци. У нaред-
ним мjeсeцимa oчeкуjу сe  мишљeњa институциja, кao 
и времeнски oквир у кojeм би дoшлo дo усвajaњa oвoг 
дoкумeнтa. Кaд сe e-тргoвинa jaснo зaкoнски дeфи-
нишe и инспeкциjским oргaнимa бићe лaкшe дa рaдe 
свoj пoсao, кaжу из Удружeњa зa зaштиту пoтрoшaчa 
"ДОН".

У оквиру манифестације "DOG SHOW 
PRIJEDOR 2022" у Старом граду у При-
једору протеклог викенда одржане 
су државна и међународна изложба 
паса, те специјализована изложба екс-
ју гонича "Меморијал Владимир Кова-
чевић". 
На изложбама је учествовало преко 
150 паса, педесетак раса, а најзасту-
пљенији су били њемачки овчари, 
лабрадори, амерички и стафордски 
теријери и ловачки паси, мада су по-
сјетиоци имали прилику да виде и за-
иста ријетке пасмине, попут папилона 
или тајландског таипана. 
За доброг пса треба много шта испу-
нити, па чак процијенити и његову на-

рав. А судило се по стандардима  које 
има  свака пасминa. "Добар пас мора 
имати добар спољашњи утисак, кад га 
видите са дистанце морате знати које 
је пасмине. Не смије бити агресиван, 
дакле овај којег оцијењујемо мора од-
говарати својој пасмини, али не смије 
бити агресиван", нагласила је међу-
народни кинолошки судија, Бриџита 
Кремсер. 
И ова приједорска изложба значајна 
је за узгајиваче, подсјетио је директор 
изложбе Младен Гороњић. "Самим 
тим што пас има више титула, већа је 
и потражња за његовим потомцима", 
рекао је Гороњић и додао да су мани-
фестацију организовали Кинолошко 
друштво Приједор и Кинолошки савез 
Републике Српске. 

Текст: Зоран Јелић 

Текст: Мира Згоњанин
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Аеро-клуб "Приједор"

Нацрт Плана биће изложен на јавни 
увид у:
 •у просторијама Градске упра-
ве Приједор (улаз за странке, просто-
рије Одјељења за просторно уређење, 
други спрат),
 •просторијама стручне орга-
низације ЈП "Завод за изградњу града" 
Приједор, Улица Милоша Обреновића 
18Ц (хол на првом спрату),
 •просторијама канцеларије 
Приједор Центар у Улици Ослободи-
лаца Приједора 6 (бивше просторије 
СУБНОРА-а и Одјељења за борачко-ин-
валидску заштиту), обавља послове МЗ: 
Приједор Центар, Гомјеница, Д. Орлов-
ци, Кокин Град, Орловача и Рашковац.
Нацрт Плана може се погледати сваки 
радни дан осим суботе, недјеље и др-
жавних празника у времену од 8.00 до 
15.00 часова у периоду од 24.6.2022. 
године до 25.7.2022. године.

Нацрт Плана биће објављен и на 
веб сајту Града Приједора, www.
prijedorgrad.org. Такође, у канцеларија-
ма бр. 52 и 55 Одјељења за просторно 
уређење Градске управе и у просторија-
ма могу се добити и усмена тумачења 
изложеног материјала Нацрта Плана.

За вријеме трајања јавног увида, то јесте 
све до 25.7.2022. 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 упра-
ве Приједор или на имејл prostorno@
prijedorgrad.org.

Одјељење за просторно уређење

ДРУГО ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
О ИЗЛАГАЊУ НАЦРТА ПЛАНА НА ЈАВНИ УВИД

Обавјештава се јавност да се излаже на јавни увид 
НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА ДОПУНЕ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА 

ЦЕНТРАЛНЕ ЗОНЕ ПРИЈЕДОРА СА СПОМЕНИЧКИМ КОМПЛЕКСОМ 
- II ФАЗА; РАДНИ НАЗИВ - РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН "ЦЕНТАР – ИСТОК" 

БЛОК 2

Сједница ванредне Скупштине акциона-
ра ИПЦ "Козарски вјесник" биће одржа-
на у сриједу,  6.7.2022.  године,  у редак-
цији са почетком у 11.00 часова.

Дневни ред: 

1. Избор радних тијела,
2. Усвајање записника са претходне сједни-
це,
3. Разрјешење в.д. директора ИПЦ "Ко-
зарски вјесник" а.д. Приједор,

4. Именовање в.д. директора ИПЦ "Ко-
зарски вјесник" а.д. Приједор,
5. Одлука о именовању комисије за 
примопредају дужности између разрје-
шеног в.д. директора и именованог в.д. 
директора ИПЦ "Козарски вјесник" а.д. 
Приједор,
6. Разно.

 в.д. директора ИПЦ "Козарски вјесник"
                                                 Никола Мотл

О Д Л У К У
О сазивању ванредне сједнице Скупштине акционара

 ИПЦ-а "Козарски вјесник"

Датум: 28.6.2022.
Број: 75-2022.
На основу члана 27. Статута Информативно-пословног центра "Козарски 
вјесник" а.д. Приједор, вршилац дужности директора ИПЦ "Козарски 
вјесник" д о н о с и

На Аеродрому "Урије" овог 
викенда биће одржан Падо-
брански куп источне Европе у 
скоковима на циљ "Отворено 
првенство Приједора". Како 
истичу организатори и до-
маћини, ово такмичење оку-
пиће учеснике из 12 држава. 
Тамичарски скокови почињу у 
суботу у 9.00 часова и трајаће 
до 21.00 час. Полуфинале и 
финале је у недјељу. 
"Имаћемо комплетне екипе из 
Мађарске, Пољске, Румуније. 
За Бугарску још нисмо сигурни 
да ли долазе, а из бивше Југо-
славије сви осим Македоније. 
У најави је око 60 такмичара, 
систем подразумијева екипу 
од четири човјека, а до сада је 
то било пет", рекао је спортски 
директор такмичења и пред-
сједник Ваздухопловног саве-

за БиХ Зоран Средић.
Oво такмичење је прекретни-
ца у историји Петровданског 
падобранског купа који је 25 
година носио то име, истакао 
је члан Управног одбора Ае-
ро-клуба "Приједор", Синиша 
Вујаковић.
"Схавтили смо да је вријеме 
да учинимо наредни корак. 
Ушли смо у систем источноев-
ропског циљашког купа. Било 
је пет дестинација - Румунија, 
Бугарска, Пољска, Мађарска и 
Молдавија, сада је шеста При-
једор", истакао је Вујаковић. 
Ово трећа у низу манифеста-
ција одржаних поводом 70 го-
дина Аеро-клуба "Приједор", 
које су подржали град Прије-
дор, Министарство породице, 
омладине и спорта Републике 
Српске и кабинет српског чла-
на Предсједништва БиХ.

ОВОГ ВИКЕНДА "ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО ПРИЈЕДОРА"
Текст: КВ

Народна библиотека "Ћирило и Мето-
дије" у Приједору позвала је суграђане 
да се укључе у акцију "Даруј сликовницу, 
обрадуј другаре" за Одјељење педија-
трије приједорске Болнице "Др Младен 
Стојановић".
Сликовнице које желе да поклоне, 

грађани могу да донесу у Одјељење за 
дјецу ове библиотеке, а установа ће их 
даривати педијатријском одјељењу при-
једорске болнице.
Из Народне библиотеке "Ћирило и Ме-
тодије" поручују да се на овај начин 
желе обрадовати најмлађи пацијенти и 
показати им да нису сами, те указати на 
значај читања од најранијег узраста.

АКЦИЈА ПРИКУПЉАЊА 
СЛИКОВНИЦА ЗА 
ПЕДИЈАТРИЈУ
Текст: СРНА



14. OGLASI/^ITUQE 1. јул 2022.

	 1.	Јавни	конкурс	се	расписује	за	
финансирање/суфинансирање	 пројека-
та	омладинских	организација	и	нефор-
малних	група	младих,	 	у	сљедећим	об-
ластима:

-	Изградња	урбаног	омладинског	секто-
ра,
-	Побољшање	положаја	младих	у	рурал-
ним	срединама,
-	 Активности	 	 које	 подстичу	 младе	 на	
демократију	и	толеранцију,
-	 Креативно	 изражавање	 младих	 кроз	
културан	рад	и	различите	облике	умјет-
ности	 (музика,књижевност,стрип,слика
рство,алтернативни	 облици	 и	 креатив-
на	индустрија),
-	Активности	које	промовишу	одговоран	
однос	према	природи	и	здравом	стилу	
живота,
-	Подршка	запошљавању	и	мобилности	
младих	 (образовна,	 културна,	 спортска	
и	туристичка)	и
-	 Промовисање	 волонтерских	 активно-
сти	и	активног	учешћа	младих.

	 2.	Апликанти	који	се	пријављују	
на	Jавни	конкурс	могу	аплицирати	само	
са	 једним	 пројектом.	 Временски	 пе-
риод	 за	 реализацију	 пројеката	 је	 до	
31.12.2022.	године.
Пријава	треба	да	садржи	сљедеће	доку-
менте	(оригинал или овјерене копије):

	 а)	за	омладинске	организације:

-Попуњен	Образац	за	писање	приједло-
га	пројектa	којим	омладинска	организа-
ција	конкурише	на	расписани	конкурс,		
-	 Рјешење	 о	 регистрацији	 омладинске	
организације,
-	 Увјерење	 о	 пореској	 регистрацији	 –	
ЈИБ,
-	Биланс	стања	и	биланс	успјеха	овјерен	
од	АПИФ-а,
-	 Трансакцијски	 рачун	 организације	
(копија	уговора	са	банком	или	потврда	
банке)	и
-	За	пројекте	који	се	проводе	у	школама	
доставити	писану	сагласност	директора	
школе.

		 б)	за	неформалне	групе:

-	 Попуњен	 Образац	 за	 писање	 пријед-
лога	 пројекта	 којим	 неформална	 група	
конкурише	на
расписани	конкурс,
-	 Рјешење	 о	 регистрацији	 омладинске	
организације	 са	 подручја	 Града	 Прије-

дора,	која	даје	
административну	 подршку	 неформал-
ној	групи,	
-	 Биланс	 стања	и	 биланс	 успјеха	 омла-
динске	организације	која	даје	админи-
стративну	
Подршку,	овјерен	од	АПИФ-а,
-		Партнерски	уговор	између	неформал-
не	групе	и	омладинске	организације,
-	 	Трансакцијски	рачун	омладинске	ор-
ганизације	 која	 даје	 административну	
подршку	(копија	
уговора	са	банком	или	потврда	банке)	и
-	За	пројекте	који	се	проводе	у	школама	
доставити	писану	сагласност	директора	
школе.

	 3.	 Образац	 за	 писање	 пријед-
лога	пројекта	доступан	 је	на	 званичној	
интернет	 страници	 Града	 Приједора	
(www.prijedorgrad.org)	и	може	се	преу-
зети	 у	Одјељењу	 за	 друштвене	 дјелат-
ности	(канцеларија	67).

	 4.	 Пријаве	 на	 конкурс,	 са	 по-
требном	 документацијом,	 достављају	
се	 у	 затвореној	 коверти	 и	 предају	 на	
протокол	 Града	 Приједора	 или	 путем	
поште	 на	 адресу	 Град	 Приједор,	 Град-
ска	 управа,	 Одјељење	 за	 друштвене	
дјелатности,	 са	 назнаком	 "Комисија	
за	 додјелу	 средстава	 за	младе",	 79102	
Приједор,	Трг	Ослобођења	бр.1.	Прија-
ве	 на	 конкурс	 могу	 се	 поднијети	 и	 пу-
тем	 Е-управе	 Градске	 управе	Приједор	
(https://euprava.prijedorgrad.org),	 с	 тим	
да	су	подносиоци	пријава,	који	на	овај	
начин	 аплицирају	 на	 конкурс,	 у	 обаве-
зи	да	до	краја	конкурсног	рока	доставе	
потребну	 документацију	 Одјељењу	 за	
друштвене	дјелатности	у	оригиналу	или	
овјереној	копији.

	 5.	 Рок	 за	 подношење	 пријава	
је	 15	 дана	 од	 дана	 посљедње	 објаве	
Јавног	конкурса.	Неблаговремене	и	не-
потпуне	пријаве	неће	се	узети	у	разма-
трање.

	 6.	 Јавни	 конкурс	 ће	 бити	
објављен	 у	 седмичном	 листу	 "Козар-
ски	 вјесник"	 и	 на	 званичној	 интер-
нет	 страници	 Града	 Приједора	 (www.
prijedorgrad.org).

Број:	02-40-3805/22
Датум:	1.7.2022.године

На	 основу	 члана	 82.	 став	 3.	 Закона	 о	 локалној	 самоуправи	 ("Службени	 гласник	
Републике	Српске",	број:	97/16,	36/19	и	61/21),	члана	89.	Статута	града	Приједора	
("Службени	 гласник	 Града	 Приједора",	 број:	 12/17)	 и	 члана	 3.	 Правилника	 о	
критеријумима,	 начину	 и	 поступку	 расподјеле	 средстава	 за	 пројекте	 младих	
("Службени	 гласник	 Града	 Приједора",	 број:	 5/18),	 	 Градоначелник	 Града	
Приједора,		р	а	с	п	и	с	у	ј	е

ЈАВНИ КОНКУРС

	 1.	Јавни	конкурс	се	расписује	за	
финансирање/суфинансирање	 пројека-
та	из	области:	запошљавања,	социјалне	
заштите,	 културе,	 образовања,	 јачања	
демократског	друштва,	људских	права,	
развоја	спорта,	екологије,	здравства,	ту-
ризма,	привреде	и	пољопривреде.

	 2.	 Удружења	 или	 фондације	
који	 се	 пријављују	 на	 конкурс	 могу	
аплицирати	 само	 са	 једним	 пројек-
том.	Временски	период	за	реализацију	
пројеката	је	до	31.12.2022.	године.	При-
јава	треба	да	садржи	сљедеће	докумен-
те	(оригинал или овјерене копије):

-	Попуњен	Образац	за	писање	приједло-
га	пројекта	којим	удружење	или	фонда-
ција	конкурише	на	расписани	конкурс,
-	Рјешење	о	регистрацији	удружења	или	
фондације,
-	Биланс	стања	и	биланс	успјеха	овјерен	
од	АПИФ-а,
-	 Увјерење	 о	 пореској	 регистрацији	 –	
ЈИБ,
-	Кратак	опис	удружења	са	подацима	о	
претходно	реализованим	пројектима	и
-	 Трансакцијски	 рачун	 удружења	 (ко-
пија	уговара	са	банком	или	потврда	од	
банке).

	 3.	 Образац	 за	 писање	 пријед-
лога	пројекта	доступан	 је	на	 званичној	
интернет	 страници	 Града	 Приједора	
(www.prijedorgrad.org)	и	може	се	преу-
зети	 у	Одјељењу	 за	 друштвене	 дјелат-
ности	(канцеларија	67).

	 4.	 Пријаве	 на	 конкурс,	 са	 по-
требном	 документацијом,	 достављају	
се	 у	 затвореној	 коверти	 и	 предају	 на	
протокол	 Града	 Приједора	 или	 путем	
поште	 на	 адресу	 Град	 Приједор,	 Град-
ска	 управа,	 Одјељење	 за	 друштвене	
дјелатности,	 са	 назнаком	 "Комисија	 за	
сарадњу	 са	 удружењима	 и	 фондација-
ма",	 79102	 Приједор,	 Трг	 Ослобођења	
бр.1.Пријаве	 на	 конкурс	 могу	 се	 под-
нијети	и	путем	Е-управе	Градске	управе	
Приједор	 (https://euprava.prijedorgrad.
org),	 с	 тим	 да	 су	 подносиоци	 пријава,	
који	 на	 овај	 начин	 аплицирају	 на	 кон-
курс,	у	обавези	да	до	краја	конкурсног	
рока	 доставе	 потребну	 документацију	
Одјељењу	 за	 друштвене	 дјелатности	 у	
оригиналу	или	овјереној	копији.

	 5.	 Рок	 за	 подношење	 пријава	
је	 15	 дана	 од	 дана	 посљедње	 објаве	
Jавног	конкурса.	Неблаговремене	и	не-
потпуне	пријаве	неће	се	узети	у	разма-
трање.

	 6.	 Јавни	 конкурс	 ће	 бити	
објављен	 у	 седмичном	 листу	 "Козар-
ски	 вјесник"	 и	 на	 званичној	 интер-
нет	 страници	 Града	 Приједора	 (www.
prijedorgrad.org).

Број:	02-40-3807/22
Датум:	1.7.2022.	године

за	избор	најповољнијих	пројеката	у	области	побољшања	положаја	
младих	града	Приједора ЈАВНИ КОНКУРС

за	избор	најповољнијих	пројеката	у	областима:
запошљавања,	социјалне	заштите,	културе,	образовања,	јачања	
демократског	друштва,људских	права,	развоја	спорта,	екологије,	

здравства,	туризма,	привреде	и	пољопривреде

На	 основу	 члана	 82.	 став	 3.	 Закона	 о	 локалној	 самоуправи	 ("Службени	 гласник	
Републике	Српске",	број:	97/16,	36/19	и	61/21),	члана	89.	Статута	града	Приједора	
("Службени	 гласник	 Града	 Приједора",	 број:	 12/17)	 и	 члана	 3.	 Правилника	
о	 критеријумима,	 начину	 и	 поступку	 расподјеле	 средстава	 удружењима	 и	
фондацијама	("Службени	гласник	Града	Приједора",	број:	5/18),	а	у	вези	са	Одлуком	
о	избору	приоритетне	области	за	финансирање	пројеката	удружења	и	фондација	
у	2022.	години		("Службени	гласник	Града	Приједора",	број:	22/21),	Градоначелник	
Града	Приједора,	расписује

ГРАДОНАЧЕЛНИK
Слободан	Јавор

ГРАДОНАЧЕЛНИK
Слободан	Јавор

МАЛИ ОГЛАСИ
Продаје се гаража у центру града, иза Главне 
поште, код Градске тржнице. Све информације 
на телефон 052/215-554.

Дана	7.7.2022.	навршава	
се	тужна	година	дана	

од	смрти	сестре

НАДЕ 
(Сретка) 

БАНОВИЋ
(1951-2021)

Од	брата	Рађе	с	породицом.

16854

Дана	6.7.2022.	навршава	се	
седам	година	од	смрти	мог	

драгог	супруга

ВАСЕ МАЛЕТИЋА
(1937-2015)

Дани	 пролазе,	 а	 успомене	 на	
тебе	 и	 твоју	 доброту	 остају.	
Хвала	 ти	 за	 све	 што	 си	 ми	
пружио	 у	 нашем	 заједничком	
животу.	 У	 сриједу,	 6.7.2022.	
године	 посјетићемо	 твој	 гроб.	
Твоја	супруга	Даница. 16845

Дана	4.7.2022.	навршава	
се	шест	тужних	година	
откада	са	нама	није	

наш	драги

РАЈКО-РАЈО 
БУДИМИР
(2016-2022)

Вријеме	неумољиво	тече,	живот	иде,	а	туга	и	бол	
остају	 до	 краја	 живота.	 Сјећање	 на	 тебе	 и	 твој	
лик	чувају	супруга	Драгана,	син	Здравко	и	кћерка	
Дада	са	породицама.

16861

У	суботу,	2.7.2022.	дајемо	годишњи	помен,	
у	9.00	часова,	на	гробљу	Пашинац

БОГДАН (Радослава) ШИБАР
(1956-2021)

Бол...Тако	кратка	ријеч,	а	тако	дуго	траје.	
Супруга	Благица	са	породицом.

16855

Велико хвала људима великог срца, власнику 
и особљу УСЗ Дом за старија лица "Дринић" 
Приједор, што су његовали могa сина Стефана, 
након моје операције. Професионално и 
одговорано били су уз њега сваки дан, док ја 
нисам био у могућности да му помогнем. 

Захвалан отац Миодраг Гламочанин! 



^ITUQE 15.www.kozarski.com

Поводом 30 година од формирања 1. 
батаљона 43. Приједорске моторизоване 
бригаде 28.6.1992. године
Свим погинулим и умрлим старјешинама 
и борцима вјечна слава и хвала
                                                                      САБОРЦИ

0001

Дана 26.6.2022. навршило се годину 
дана од смрти нашег драгог

МИЛОША РИТАНА
(1934-2021)

Живјећеш вјечно у нашим срцима. 
Твоји кћерка Дрена и син Здравко 
са породицом.

16832Р

Дана 2.7.2022. навршава се година дана 
од смрти нашег драгог

ЂУРЕ-ЂУКЕ КОСИЋА

Био си наша сигурност, нада и снага. С 
љубављу и поштовањем чувамо те у 
срцима. Твоји најмилији.

16853

Дана 8.7.2022. навршава се тужна година 
од преране смрти  нашег драгог

ВЛАДЕ ТРЕБОВЦА
(1956-2021)

У суботу, 2.7.2022. године, у 10.00 часова, дајемо 
годишњи помен на Тадића гробљу у Ракелићима. 
Твоји Боба, Владимир, Милана и Даница.

16857

Дана 2.7.2022. дајемо четрдесетодневни 
помен нашем драгом супругу, 

оцу и дједу

НЕНАДУ МИХАЉЧИЋУ
(1963-2022)

Туга и бол те не могу вратити, али 
сјећање на тебе вјечно ће трајати. 
Захвална породица, супруга Гордана, 
синови Небојша и Горан, снахе Весна и 
Сузана, унучад Урош, Вукашин, Дуња, 
Ненад и Арсеније. 16858

Дана 24.6.2022. у 69. години живота 
преминуо је мој драги супруг

ЖИВКО ПЕТРИЋ

Чуваћу успомену на тебе. 
Твоја супруга Дара.

16859

Посљедњи поздрав 
драгом оцу, свекру 

и дједу

ЖИВКУ 
ПЕТРИЋУ

С тугом и поштовањем заувијек у нашим срцима. 
Твоји син Дарко, снаха Милена и унука Теодора.

16845

Посљедњи поздрав 
драгом оцу, свекру 

и дједу

ЖИВКУ 
ПЕТРИЋУ

С љубављу и поштовањем. Твој син Жељко, снаха 
Драгана и унуци Дејан и Алекса.

16845

Посљедњи поздрав вољеној мајци, 
баки и пуници

ГИНИ (рођ. Бановић) ЂУРИЋ
(1954-2022)

Вријеме лети, дани, мјесеци пролазе откако те нема, а ти и даље 
остајеш у нашим мислима и срцима. Кћерка Михаела, зет Маринко, 
унучад Марија и Михаел. 0001

Посљедњи поздрав вољеној баки

ГИНИ (рођ. Бановић) ЂУРИЋ
(1954-2022)

Била си најбоља бака на овом свијету, која се пожељети може. Пружи-
ла си нам сву љубав овог свијета и више од тога. Воле те твоја Марија 
и твој Михаел. 0001

Дана 4.7.2022. навршава 
се пет тужних година од 

смрти наше драге

БОСИЉКЕ 
ПРАШТАЛО
(1950-2017)

Вољени не умиру док постоје они који их 
неизмјерно воле, тугују и чувају лијепе успомене. 
Твоји најмилији, супруг Неђо, кћерка Гордана 
са породицом, а посебно унука Ирина и заова 
Даница. 16856

МИЛОСАВ 
КРАГУЉ

(22.8.1937-
28.5.2022)

Драги мој Милосаве-Мићо, више те нема међу 
нама, али оста бол и туга. Али ти си био и бићеш 
увијек у нашим срцима. Твоја супруга Милена са 
породицом.

16852
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Нoви шeф Стручнoг штaбa "Рудaр Приjeдoрa", Зoрaн 
Буjић oбaвиo je прoзивку трeнутнoг игрaчкoг кaдрa. 
Taкo су и пoчeлe припрeмe зa прeдстojeћу сeзoну. 
Прeд "жутo-плaвимa" je фoрмирaњe тимa кojи ћe 
бити кoнкурeнтaн зa сaм врх Првe лигe Рeпубликe 
Српскe.  
''Прeд нaмa je врлo тeжaк пeриoд, aли спрeмни смо 
дa зaсучeмo рукaвe, дa рaдимo и ствaрaмo eкипу. 
Oбeћaвaти нeћeмo пунo. ФК "Рудар Приједор" имa 
трaдициjу и зато наше амбиције морају да буду нај-
више", рекао је Бујић. 
Што се тиче појачања, Бујић је рекао да се ту ништа 
неће радити по сваку цијену, неће се доводити игра-
чи упитног квалитета, те да ће кроз неколико дана 
имати далеко јаснију слику о играчком кадру.
Екипа ће бити значајно подмлађена, а добар дио 

играча из прошле сезоне напустио је "Рудар Прије-
дор". "С те стране имамо велику промјену. Доста је 
ту момака који су поникли у нашем омладинском 
погону. Међу њима сигурно има квалитета, што су 
доказали у јуниорским и кадетским шампионатима. 
Вјерујемо у њих и у то да ће нам помоћи да будемо у 
врху Прве лиге РС", рекао је капитен ФК "Рудар При-
једор", Немања Пекија.
У упрaви клубa нaдajу сe пoвртaку у Прeмиjeр лигу 
Бoснe и Хeрцeгoвинe. ''Упрaвa ће испунити све оно 
што се тражи од ње. Када говоримо о терену, логи-
стици, да подржи стручни штаб и екипу, како би ос-
војили КУП РС и обезбиједили повратак у Премијер 
лигу БиХ", рекао је члaн Упрaвнoг oдбoрa ФК ''Рудaр 
Приjeдoр'', Огњен Хрњак. 

Анастасија Удовичић освојила је 
двије медаље на Појединачном 
првенству БИХ у атлетици за сенио-
ре и сениорке одржаном у Зеници. 
Анастасија је у трци на 400 мета-
ра освојила бронзану медаљу, а у 

трци на 800 метара је стигла друга 
и освојила сребрну медаљу. Тренер 
Атлетског клуба "Приједор", Зоран 
Радиновић није крио задовољство 
резултатима своје такмичарке. "У 
обје трке Анастасија је постигла и 
више од очекиваног, још кад се узме 
у обзир да је вријеме било неуслов-

но за трчање, морамо бити презадо-
вољни", рекао је тренер Радиновић. 
Освојеном сребрном и бронзаном 
медаљом задовољна је и Анастасија. 
"Трка је била тешка, напорно је било 
трчати по врућини, али задовољна 
сам наступом", рекла је млада и пер-
спективна атлетичарка.

ДАНИЛО ВУКОТИЋ ПУТУЈЕ НА 
СВЈЕТСКО ПРВЕНСТВО

Припремили: Зоран Јелић и Ведрана Нишевић

Марија Гњатић у саставу репре-
зентације јуниорки БиХ учествује 
на 29. Балканском првенству у Ал-
бени (Бугарска). Репрезентација 
јуниорки БиХ освојила је шесто 
екипно мјесто у конкуренцији 10 
Балканских репрезентација. Тежак 
жријеб је утицао на нешто лошији 
резултат од стварног квалитета 
наше репрезентације, јер су били 

у групи са репрезентацијом Ср-
бије од које су изгубиле са 3:2, а за 
пласман у полуфинале су играле 
против репрезентације Румуније 
која је касније освојила прво мје-
сто. У појединачном дијелу Ма-
рија је кроз групну фазу изборила 
пласман у главни жријеб гдје на-
ставља такмичење и у игри парова 
и мјешовитих парова.

Судијском одлуком пре-
кинута је борба прије-
дорског боксера Нико-
ле Ивковића и Ђузепеа 
Каноника из Италије, у 
оквиру боксерског так-
мичења на "Медитеран-
ским играма" у Алжиру. 
Наиме, Ивковићу је у току 
борбе пукла аркада, те 
судија због повреде није 
дозволио да меч буде на-
стављен. Тако је Ивковић 
испао у четвртфиналу. 
Како каже Ивковић, очи 
су уперене напријед и ка 
новим успјесима. Захва-
лио се свима на подршци 
која му је пружена.

ПОВРЕДА ЗАУСТАВИЛА 
ИВКОВИЋА НА 
"МЕДИТЕРАНСКИМ 
ИГРАМА"

ИнфоПриједор

ГЊАТИЋEВА НА БАЛКАНСКОМ 
ПРВЕНСТВУ У БУГАРСКОЈ

АНАСТАСИЈА УДОВИЧИЋ ОСВОЈИЛА ДВИЈЕ 
МЕДАЉЕ НА ПОЈЕДИНАЧНОМ ПРВЕНСТВУ БИХ

МИОДРАГ ТРКУЉА 
ПОЈАЧАО РЕДОВЕ 
КУГЛАШКОГ КЛУБА 
"РУДАР" 

БУJИЋ OБAВИO ПРOЗИВКУ 
TРEНУTНOГ ИГРAЧКOГ КAДРA

Куглашки клуб "Рудар" наставља да појачава редове 
за такмичење у Премијер лиги БиХ. Тако је нови члан 
приједорског тима Миодраг Тркуља. Он је протекле 
сезоне наступао за бањалучки "Борац". Ријеч је о ре-
презентативцу БиХ и неком ко важи за једног од нај-
бољих куглаша у држави. У "Рудару" су увјерени да је 
долазак Тркуље оно што им је потребно за остварење 
такмичарских циљева. Претходно је у "Рудар" дошао и 
Ђорђе Паштар, а продужена је и сарадња са Младеном 
Џајићем, чиме је комплетиран прелазни рок. 

Члан Тeквoндo клубa "Љу-
биja", Дaнилo Вукoтић насту-
пиће на Свјетском првенству 
за јуниоре и кадете, које ће 
бити одржано од 27. јула до 7. 
августа у Бугарској. Вукотић је 
наступ у репрезентацији БиХ 
обезбиједио сјајним резулта-
тима у изборним такмичењи-
ма, а у Софији ће се борити у 
категорији до 61 килограм. 
Вукотић, који се тренутно на-
лази на припремама каже да 
је ово испуњење сна. Тренира 
и до три пута дневно, а вјерује 
да се у Приједор може вра-
тити са медаљом. На њега су 
поносни и у Теквондо клубу 
"Љубија", из којег поручују да 
је Данилов пласман на шами-
онат свијета највећи поједи-
начни успјех за 27 година по-
стојања клуба.


