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

НИКOЛA ИВКOВИЋ НA 
"MEДИTEРAНСКИM 
ИГРAMA" У АЛЖИРУ

МЈЕШТАНИ МАРИЋКЕ ОБИЉЕЖИЛИ 39 
ГОДИНА ПОСТОЈАЊА ФК "ВИРУС"

Сузана Гашић, министар 
трговине и туризма РС

ПРОИЗВОДИ ИЗ ПРИРОДЕ 
ИЗЛОЖЕНИ НА БАЗАРУ

ПРОЈЕКАТ 
ВАУЧЕРА, ВЈЕТАР 
У ЛЕЂА ДОМАЋЕМ 
ТУРИЗМУ
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НА ВИСОКОШКОЛСКИМ 
УСТАНОВАМА ПРИЈЕМНИ 
ИСПИТИ 27. ЈУНА

ПАНОРАМСКИ 
ЛЕТ 
ЈЕДРИЛИЦОМ 
ИЛИ АВИОНОМ 
УЗ МИНИМАЛЕ 
ТРОШКОВЕ

Једна визија, једно удружење, 
једно име - Херба

 И ОДЛИКАШИ
 "ИСПОД ЦРТЕ"

ПРЕЗЕНТАЦИЈА "BOSANCARA" 29. ЈУНА 

КИНO "КОЗАРА" 18.30 ЧАСОВА

ЈАВОР И ДУРАТОВИЋ ДЕМАНТОВАЛИ ДА СУ ОДБИЛИ 
САСТАНАК СА ПРЕДСТАВНИЦИМА ДЕЛЕГАЦИЈЕ 
ЗЕЛЕНИХ ИЗ ЕВРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА

"У НАШ ГРАД ДОЂУ НАКРАТКО, ДИЖУ ТЕНЗИЈЕ И 
ВРАТЕ СЕ СВОЈИМ КУЋАМА. МИ ОСТАЈЕМО ОВДЈЕ 
ДА ЖИВИМО", ИСТАКАО ГРАДОНАЧЕЛНИК



Циљ скупa, кojeм су присуст-
вaoвaли брojни нaучници из РС 
и Србиje, jeстe дa сe нa дoстojaн 
нaчин, бeз пoлитичких мaни-
пулaциja и уз oдгoвoрaн приступ 
струкe гoвoри o стрaдaњу Србa 
1942. године. Taкoђe, пoтрeбнo 
je видjeти гдje je мjeстo Кoзaрe 
у култури пaмћeњa.
"Вeoмa je битнo дa сe Кoзaрa у 
кoнтeкст српскe историje стa-
ви бeз oптeрeћивaњa идeoлo-
гиjoм и пoдjeлaмa зa кoje сe 
нaдaмo дa су изa нaс. Жeљeли 
смo дa пoкушaмo сaглeдaти 
циjeли кoнтeкст гeнoцидa нaд 
Србимa, дa свaкo из свoг углa, 
пojeдинaчнo, пoкушa дaти oд-

гoвoрe. Taкoђe, пoкушaли смo 
сaглeдaти кудa сe пoлитикa 
пaмћeњa у РС трeбa крeтaти у 
нaрeднoм пeриoду",  рeкao je 
истoричaр при Рeпубличкoм 
цeнтру зa истрaживaњe рaтa, 
рaтних злoчинa и трaжeњe 
нeстaлих лицa, Прeдрaг Лoзo.
Дeшaвaњa нa Кoзaри из тoг 
врeмeнa пoтрeбнo je прибли-
жити ширoj jaвнoсти, приje 
свeгa млaђoj пoпулaциjи, пoру-
чeнo je сa скупa.
"To мoрaмo рaдити кaкo o 
Кoзaрскoj eпoпejи нe би знaли 
сaмo oни кojи пoтичу сa oвих 
прoстoрa. Oни тo врлo дoбрo 
знajу, тo je пoрoдичнa трaди-
циja. Пoтрeбнo je дa o тoмe 
знajу људи у другим крaje-
вима српскoг eтничкoг кoр-

пусa. Жeљa нaм je дa стучнa 
jaвнoст пoнoвo у фoкусу имa 
Кoзaру, aли и дa сe и jaвнoсти 
o њoj пoнoвo гoвoри",  нaвeo 
je истoричaр бeoгрaдскoг Ин-
ститутa зa сaврeмeну истoриjу, 
Mилaн Гулић.
Oвaj нaучни скуп први je у низу 
дoгaђaja кojим ћe сe oбиљeжи-
ти oсaм дeцeниja oд Кoзaрскe 
eпoпeje и вeликoг стрaдaњa 
Србa сa oвoг пoдручja. У љeтo 
1942. године у збjeгу нaшлo се 
oкo 80.000 цивилa и jeдaн пaр-
тизaнски oдрeд oд oкo 3.500 
бoрaцa.
"Цивилни губици су зaистa 
били вeлики. Око 68.600 људи 
сa Кoзарe oдвeдeнo je у лoгoрe, 

пoчeвши oд Jaсeнoвцa, гдje их je 
oдвeдeнo нajвишe. Кoзaрчaни 
су дoспиjeвaли чaк и дo нoрвeш-
ких лoгoрa. Oд тoг брoja, 23.585 
je дjeце стaрoсти дo 14 гoдинa и 
мислим дa je тo нajвeћa трaгe-
диja Кoзaрe", рeклa je рукoвo-

дилaц сeктoрa зa истoриjскo 
нaслиjeђe НП "Кoзaрa", Maринa 
Љубичић-Бoгунoвић.
Сличне нaучнe скупoвe трeбa 
oргaнизoвaти и у нaрeднoм 
пeриoду, будући дa je нa Кoзaри 
пoсљeдњи тaкaв oдржaн 1977. 

гoдинe, истичу у НП "Козара".  
"Oкупили смo рeлeвaнтнe 
људe, стручњaкe, истoричaрe. 
Mислим дa мoжeмo извући 
зaкључкe кoje нaрoд трeбa дa 
знa. Нaдaм сe дa ћeмo нaстaви-
ти oдржaвати oвaквe кoнфeрeн-
циje",  истакао је дирeктoр НП 
"Кoзaрa", Бoжидaр Никoлeтић.
Учeсници су присуствoвaли 
пaрaстoсу кoд крстa нa Mрaкo-
вици и пoлoжили виjeнцe и 
цвиjeћe нa спoмeн-плoчу у 
oквиру спoмeничкoг кoмплeксa.

Градоначелник Приједора, Сло-
бодан Јавор и предсједник Скуп-
штине града Приједора, Мирсад 
Дуратовић рекли су да није тачно 
да су одбили састанак са пред-
ставницима делегације Зелених 
из Европског парламента, како је 
објављено у појединим медијима.
Жао им је што није дошло до са-
станка о унапријед договореној 
теми "Изазови са којима се суоча-
ва Приједор и Република Српска", 
који је требало да се одржи са че-
тири европска парламентарца.
Умјесто парламентараца, како је 
појаснио градоначелник Јавор, 
пред Градску управу, са кашњењем 
од петнаестак минута од раније 
договореног термина, стигао је ау-
тобус и у њему, уз европске парла-
ментарце, представници удружења 
међу којима и они из "Кварта". Њи-
хов захтјев је био да разговарају о 
изградњи спомен-обиљежја за дје-
цу страдалу у рату, што није било 
предложено као тема састанка.
"Били смо вољни да разговарамо, 
међутим овдје се поставља питање 
шта је била заиста тема овог састан-
ка, шта су људи који су дошли у наш 
град хтјели постићи, да ли је то от-
варање појединих тема битних за 
наш град и нашу Републику Српску 
или је тема првенствено била из-
градња спомен-обиљежја за дјецу 
која су страдала у протеклом рату. 
Ми смо спремни да разговарамо о 
обје теме, али хтјели смо да отвори-
мо и неке друге, да видимо шта наш 
град може добити од Европског 
парламента и од представника Зе-
лених", истакао је градоначелник. 
Јавор наглашава да је Градска упра-
ва отворена за све теме, да не бјеже 
од разговора, па ни о теми мемо-

ријализације, али да се протокол 
мора поштовати.
"Спремили смо разне пројекте и 

теме. Међутим, видјели смо да је то 
нешто што је успут и у другом пла-
ну, а да је у првом било то што људи 
желе да разговарају о изградњи 

меморијалног центра. Хтјели смо 
да отворимо прво једну тему, како 
је предвиђено. У нашој преписци, 
наведена је делегација у којој стоје 
четири човјека и ми смо одговори-

ли да потврђујемо састанак у 17.30 
часова. Али људи који су дошли из 
Европског парламента, били су из-
ричити и рекли да ако представ-
ници удружења не могу с њима 
да присуствују састанку, да онда 
ни они неће ући у зграду", рекао је 
Јавор.
Додао је да је представницима 
Европског парламента објашњено 
да постоје протоколи и процедуре 
које се морају испоштовати. 
Предсједник Скупштине града При-
једора, Мирсад Дуратовић рекао је 
да ће упутити писмо представни-
цима делегације Зелених и Европ-
ског парламента са детаљима о 
ономе што се десило пред вратима 
Градске управе.
"Били смо ту у договорено врије-
ме, на договореном мјесту, са при-
премљеним темама које су гости 
из Европског парламента тражили 
и које се тичу програма странке Зе-
лених, које су заступљене у Европ-
ском парламенту и њемачком Бун-
дестагу. Скандала није било. Ако би 
могли говорити о скандалу, онда би 

требало рећи да су скандал изазва-
ли управо представници Зелених 
из Европског парламента, који су 

на састанак дошли у некој проши-
реној делегацији и са темама које 
нису биле договорене", истакао је 
Дуратовић.

2.  AKTUELNO 24. јун 2022.

О СТРАДАЊУ НА КОЗАРИ ТРЕБА ДА ЗНА И ШИРА ЈАВНОСТ

Састанак који су по протоколу у Градској управи очекивали, није одржан

ЕВРОПСКИ ПАРЛАМЕНТАРЦИ НИСУ ИСПОШТОВАЛИ 
ДОГОВОРЕНО

"Гeнoцид нaд Србимa у НДХ и устaнaк, Кoзaрa 1942-2022" нaзив je стручног скупa кojи je oдржaн нa Mрaкoвици.  Организатори манифестације 
били су Републички центар за истраживање рата и ратних злочина и тражење несталих цивила и Национални парк "Козара".

Стручни скуп "Гeнoцид нaд Србимa у НДХ и устaнaк, Кoзaрa 1942-2022"

Јавор је истакао да му није јасно због чега се Приједор 
често покушава ставити у негативан контекст, док 
представници локалне управе граде и потенцирају 
суживот, мир и толеранцију. "Људи у наш град дођу 
накратко, дижу одређене тензије и врате се својим 
кућама. Ми остајемо овдје да живимо. Увијек се без 
потребе жели створити нека негативна конотација и 
о Приједору и о нама свима. Желимо мир, јединство, 
суживот, на томе свакодневно радимо и радићемо. 
Док год сам ја градоначелник, не смије бити никаквих 
националних тензија. У вези са спомеником, одржали 
смо више састанака, на трагу смо заједничког рјешења 
и сви радимо на томе. Врата Градске управе широм 
су отворена за све и желимо да сви заједно сједнемо, 
али и да се испоштују одређене процедуре", поручио 
је Јавор.

Текст: Бојана Мајсторовић

Слободан Јавор: Градска 
управа је отворена за све 
теме 

Мирсад Дуратовић: 
Скандала није било 

Текст: Зоран Јелић 

Са стручног скупа на Мраковици 

Положени вијенци

Служен парастос 
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Такав је случај са Електротехничком 
школом, која уписује 96 ученика, а 
документа је предало њих преко 
200. Сем гимназије, којој је одобрен 
упис одјељења са мањим бројем 
ђака, све средње школе уписују по 
четири одјељења са по 24 ученика. 
Пето одјељење им није одобре-
но. Због тога су, истичу у средњим 

школама, неки ученици принуђени 
да упишу занимање које није било 
њихов први избор.
Вишак ученика имаће и у приједор-
ској Машинској школи. На основу 
примљене документације, јасно је 
да ће лако попунити уписну квоту 
у три техничка и једном занатском 
одјељењу. Задовољни су што су 
нека од њихових занимања приву-

кла и ђаке са веома добрим оцје-
нама.
У школској 2022/23. години, Ма-
шинска школа нуди дефицитарно 
занимање бравар-заваривач, за 
које ће ученици добијати мјесечну 
стипендију од 100 КМ и бесплатан 
превоз до школе. Резултати другог 
јунског рока биће познати у петак.

Ове седмице, свршени средњош-
колци предавали су документа за 
упис на приједорске високошколске 
установе, а у понедјељак, 27. јуна, 
биће организовани пријемни испи-
ти. И Висока медицинска школа и 
Рударски факултет надају се добром 
одзиву будућих студената, не само 
из Приједора него и из сусједних оп-

штина, сматрајући најбољом препо-
руком потражњу за њиховим кадро-
вима на тржишту рада. 
Здравствена њега, физиотера-
пија, радна терапија, санитарно 
инжењерство и медицинско-ла-
бораторијско инжењерство, пет је 
студијских програма у Високој ме-
дицинској школи на које планирају 
уписати 80 редовних и 65 ванредних 
студената.
Студенти на Рударском факултету 

могу да бирају између студијских 
програма рударство (15 студената) и 
геолошко инжењерство (10 студена-
та). И из ресорног министарства и из 
пословне заједнице потврђено је да 
је ријеч о дефицитарним кадрови-
ма, тако да запошљавање по окон-
чању студија не би требало да буде 
проблем, истичу на овом факултету. 
Очекују да у јунском року попуне 
бар један студијски програм. 

И ОДЛИКАШИ "ИСПОД ЦРТЕ"
У неким средњим школама више пријава него мјеста

Текст: Деборах Совиљ

НА ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА ПРИЈЕМНИ 
ИСПИТИ У ПОНЕДЈЕЉАК

Завршен јунски рок

На тераси од око пет квадрата 
имам десет пута више биљака. 
Не оних истих у низу што плијене 
пажњу пролазника и конкуришу 
за награде, већ потпуно различи-
тих. Свака за себе посебна прича. 
Али слажу се добро, по три врсте 
у једној саксији, свака води своју 
политику, али буја. У љубави су 
босиљак, чуваркућа и мента, из-
над главе им стрши першун, до 
су руже, парадајз, јагоде, лимун 
трава, изнад пркос који посебно 
волим, јер ме је ђед Милан, спо-
меничар који је живот изгубио  у 
лову, у апсурдној саобраћајној 
несрећи ,  често звао по имену 
тог цвијета. 
У ћошку се у једном црвеном ла-
вору угнијездила боровница, а 
најљепша ми је лаванда с њеж-
ним љубичастим  цвјетићима 
који ће ускоро на сушење. Па у 
ормар. Поносна сам на тај свој 
врт, мада на терасу од толико 
биљака ни  столић за кафу не 
стаје. Пије се с ногу, ујутро прије 
посла и првог Сунца које у јулу уз 
сав мој труд спржи ту моју малу 
ботаничку башту. Лаванду сад 
виђам на сваком кораку, одо-
маћила се и у мом граду, а некад 
је била привилегија искључиво 
морских крајева. 
Сјећам се краја студентских дана 
у Београду. Отац теренац, којег 
мјесто није држало радио је на 
некој грађевини у Каштел Сућр-
цу. Од седам Каштела, за  базу је 
изабрао онај "стари", изнајмио 
стан и повукао фамилију. Ја сам 
из Београда ту, авионом до Спли-
та, стизала на опоравак. Мршава, 
испијена, моји су вјеровали од 
учења, а ја знала да је од касних 
ноћних излазака,   поправља-
ла сам крвну слику на свјежем 
морском ваздуху. Неколико пута 
годишње. Долазила блиједа, од-
лазила румена у лицу, од домаће 
кухиње по неколико килограма 
тежа. Ту сам упознала и неке 
људе с Хвара и након позива да 
дођем, јер незван се никуд не 
иде, отишла да их посјетим. 
Ту сам први пут видјела поља 
лаванде, дивила им се на екав-
ском, јер у Каштел сам стизала из 
Београда. А нико ми није тражио 
личну. Све док на Хвару у једном 
кафићу, у том друштву Хварана,  
нисам налетјела на конобара се-
зонца, иначе мог првог комшију 
из Приједора који ме је срдачно, 
комшијски изљубио, питао за 
маму, тату, брата, неке заједнич-
ке пријатеље. Провали ме човјек 
за неколико минута, оде бео-
градски асфалт у неповрат, при-
ча на екавском коју сам усаврши-
ла током студирања, али и моје 
планирано и очито несуђено ље-
товање на Хвару. Јел ми жао. 
Искрено, никад није било. Виђа-
ла сам послије и нека много љеп-
ша мјеста од Хвара,  мада таква 
поља лаванде нисам. Она моја 
на тераси ме подсјети на те сит-
не студентске преваре. Једна, 
али вриједна, попут хиљада дру-
гих које нису моје. Вријеме је за 
кафу, још да некако углавим сто-
лић. Близу лаванде, да осјетим 
тај чаробан мирис у мом Прије-
дору. 

СТ
АВ

ПОЉА 
ЛАВАНДЕ 
НА МОМ 
БАЛКОНУ
Припремила: Мира Згоњанин

У средњим школама завршен је други јунски уписни рок. Многи ученици су разочарани, јер 
нису успјели да упишу жељено занимање, док су неке приједорске школе, које су тради-
ционално на мети свршених основаца, морале одбити и одликаше, јер су већ у првом року 
попуниле најатрактивнија занимања.

Текст: Деборах Совиљ

Пријемни након предаје докумената



На који начин се реализује проје-
кат туристичких ваучера и има 
ли битних разлика у односу на 

претходне двије године?
- Привредни субјекти, као у претход-
ном периоду, треба да испуне услов 
о најмање четири запослена радни-
ка, пријављена на пуно радно врије-
ме, те да имају уплаћене порезе и до-
приносе за претходни период. Наши 
грађани ће од 1. јула моћи да иско-
ристе своје туристичке ваучере на де-
стинацијама које буду расположиве.  

Које су дестинације досад биле 
најпривлачније грађанима Ре-
публике Српске?

- Најпосјећенији су били бањски цен-
три широм Републике Српске, затим 
Требиње и Јахорина. Међутим, било 
је и доста других привредних субје-
ката које смо упознали управо кроз 
овај пројекат. Искористили смо га у 
тешком времену пандемије вируса 
корона, прије свега као помоћ нашим 
привредницима који су били оне-
могућени да раде. Омогућили смо 
нашим грађанима да путују широм 
Српске и на тај начин промовисали 
домаће дестинације. Многи дотад 

нису ни знали шта све нуди Републи-
ка Српска као атрактивне туристичке 
локације за продужени викенд или 
краћи одмор. 

Јесте ли задовољни досадашњим 
одзивом грађана када је ријеч о 
преузимању туристичких вауче-

ра? 
- Туристички ваучери имали су вели-
ки успјех међу грађанима. Досад је 

издато 47.000 ваучера, а у пројекту 
је учествовало 97 привредних субје-
ката заједно са 28 туристичких аген-
ција широм РС. Вриједност ваучера 
је до 100 КМ, у зависности од цијене 
смјештаја. Ваучер у смјештајним ка-
пацитетима покрива услугу ноћења 
са доручком, без обзира на вријед-
ност извршене услуге смјештаја. 
Један корисник може искористити 
ваучер за плаћање трошкова услуге 
смјештаја у минималном трајању од 
два ноћења заредом, док два корис-
ника могу искористити ваучере за 
плаћање смјештаја у минималном 
трајању од три ноћења заредом. Вау-
чер се може искористити за плаћање 
трошкова у минималном трајању од 
четири ноћења заредом у више уго-
ститељских објеката за смјештај у 
корист три корисника ваучера, ако се 
туристички аранжман реализује по-
средством агенције.

У свјетлу геополитичких деша-
вања, грађани су, у једном тре-
нутку, почели да праве залихе, 

у страху од несташица. Каква је си-
туација са основним животним на-
мирницама?
- Тренутно је у потпуности стабил-
но снабдијевање домаћег тржишта 

животним намирницама и другим 
робама. Немамо никаквих застоја у 
снабдијевању, сви ланци функциони-
шу. Цијене су нека друга прича, али 
битно је да несташице сигурно неће 
бити. Влада РС неће дозволити да 
грађани остану без иједне намирни-
це која им је неопходна у свакоднев-
ном животу. Што се тиче цијена, ми 
смо мало тржиште, увозно оријенти-
сано, нажалост. Трудимо се да својим 

капацитетима задо-
вољимо бар дио наших 
потреба, што се видјело 
и кроз бројне помоћи, 
субвенције, давања и 
Министарства пољопри-
вреде, шумарства и водо-
привреде РС, кроз помоћ у 
сијању и жетви те све дру-
ге помоћи које ће бити 
пружене нашим 
домаћим произ-
в о ђ а ч и м а . 
То је оно 
на чему 
т р е б а 
да буде 
фокус.
 

Цијене увозне робе нестабилне 
су и праћене растом на свим 
свјетским берзама. Како ути-

цати на то?

- У наредном периоду, Влада РС 
оцијениће ситуацију и предузимати 
одређене мјере у складу са нашим за-
конским прописима. Засад имамо на 
снази двије уредбе о ограничавању 

маржи на основне животне намирни-
це, на нафту и нафтне деривате, који-
ма, додуше, не можемо да смањимо 
цијене, али у одређеном обиму их 
држимо под контролом да не би било 
неовлаштених и беспотребних поску-
пљења. Међутим, сваки дан расте 
цијена у самој набавци нафте, нафт-
них деривата и животних намирница 
које увозимо, тако да не можемо ути-
цати на тај дио приликом формирања 
коначне цијене производа.

4.  INTERVJU 24. јун 2022.
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ПРОЈЕКАТ ВАУЧЕРА, ВЈЕТАР У 
ЛЕЂА ДОМАЋЕМ ТУРИЗМУ

Промоција домаћег туризма 

Припремила: Деборах Совиљ 

Пројекат туристичких ваучера биће реализован у периоду од 1. јула до 
30. октобра ове године. На  јавни позив Министарства трговине и туризма 
РС, могу се пријавити сви привредни субјекти који су заинтересовани 
да учествују у овом пројекту, након чега ће бити обрађена и провјерена 
испуњеност услова, рекла је, у интервјуу за "Козарски вјесник", Сузана 
Гашић, министар трговине и туризма у Влади Републике Српске. 
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Туристи који дођу у Приједор и 
желе да виде све љепоте нашег 
града, то могу урадити на 
необичан начин. Са пилотима 
Аеро-клуба ''Приједор'' у 
једрилици или авиону на висини 
од око 500 метара надморске 
висине моћи ће да виде Рибњак 
''Саничани'', Национални парк 
''Козара'', ријеку Сану, градска 
и приградска насеља и још 
мноштво тога.
Сви који се одлуче за ову 

варијантну разгледања Града 
на Сани, плаћају само трошкове 
горива. Аеро-клуб ''Приједор'' 
тренутно располаже са једним 
авионом који има четири мјеста 
и са неколико који имају два. 
Да би туристи или Приједорчани 

сјели у једрилицу или 
авион морају да испуњавају 
одређене услове. ''Морају 
бити здравствено способни. 
Сваки путник мора испунити 
формулар прије лета, да у авион 
сједа на властиту одговорност'', 

рекао је Љубиша 
Араманда из Аеро-
клуба ''Приједор''. 
Добар дио Приједорчана 
уживао је у панорамском 
погледу. Доста њих долазило 
је из здравствених разлога, 

истичу из Аеро-клуба 
''Приједор''.  ''Имамо много 
људи који долазе да лете због 
здравствених разлога, црног 
кашља, астме, бронхитиса... 
И раније су људи долазили, 
јер наглом промјеном висине 
долази до искашљавања, а и 
доктори то препоручују'', рекао 
је Араманда. 

Текст: Ведрана Нишевић

Чланице Удружења "Хер-
ба" организовалe су је 
базар у Црној Долини на 
којем су изложиле велики 
број природних произво-
да. Посјетиоци су имали 
прилику да сазнају на који 
начин нам биље помаже, 
али и да уживају у пре-
лијепом амбијенту. 
На базару је било свега, 

од разних чајева, тинкту-
ра, мелема, сирћа и оста-
лих производа од биља, 
као и ручних радова и 
домаћих сокова. Чланица 
овог удружења, Ведрана 
Згоњанин посјетиоцима 
је понудила ораховачу 
прављену са домаћом 
ракијом и медом, али и 
сокове од јабуке, мркве и 
цикле.
"То су хладно цијеђени со-

кови, кренули смо да про-
изводимо прво за себе, 
након тога за пријатеље, 
а сада желимо домаће 
производе да понудимо 
и осталима. Да заживи 
домаћа производња и да 
обезбиједимо и новчана 
средства", рекла је она. 
Оно што природа нуди, 
чланице "Хербе" знају да 
препознају и без икаквих 
дилема искорите за до-
бробит човјека. Велики 
број савјета добијају  Сла-
вице Пилиповић, члани-
це овог удружења, која је 
иначе биохемичар и екс-
перт љековитог биља.
"Све овдје беремо, велики 
је ово простор, а и са мале 
површине може пуно тога 
да се направи. Око 80 од-
сто је неискоришћених 

биљака које можете да бе-
рете и да не садите. При-
рода нам је све дала, само 
ми треба да се прикључи-
мо и да нешто учинимо на 
том плану", рекла је Пили-
повићева.

Она је навела да су своју 
понуду природних произ-
вода чланови "Хербе" обо-
гатили оксимелом. Прича 
да је то је љековити тоник 
познат као кисели мед, јер 
се прави са јабуковим си-
рћетом, медом и љекови-
тим биљем.
"У његовој припреми ми 
крећемо са сакупљањем 
борових младица, онда 
матичњака или зависно 
од тога за шта вам треба. 
Оксимел има пуно ен-
зима пхп вриједност му 
је јако ниска па га могу и 
дјеца узимати, има пуно 
минерала и ензима, па се 
препоручује за дјецу која 
су у развоју, људе након 
болести и онима којима 
требају опоравак и иначе 
старије људе којима орга-
низам теже апсорбује ви-
тамине и минерале", обја-

шњава Пилиповићева.
Из "Хербе" устичу да ово 
није удружење намијење-
но искључиво женама. 
Како кажу, сви који желе 
нешто да науче или по-
дијеле искуство са дру-
гима добро су дошли. 
Предсједник Удружења 
"Херба", Љиљана Милето-
вић прича да је дружење 
у природи пуној мириса 
липе и разних трава било 
и један од главних циљева 
базара. 
"Претходно смо органи-
зовале "Дане љубичице", 
а сада је базар зато што 
нудимо све и свашта. Има-
мо кућних радова, сокова, 
ликера... Желимо да про-
мовишемо наше прозво-
де, првенствено оне прве 
прољећне и да се дружи-
мо", рекла је Милетовиће-
ва.

ПРОИЗВОДИ ИЗ ПРИРОДЕ ИЗЛОЖЕНИ НА БАЗАРУ
Једна визија, једно удружење, једно име - Херба

Чланице "Хербе" гаје биљке попут мајчине ду-
шице, лаванде, рузмарина и матичњака. Међу-
тим, код њих можете да видите и стабло гинко-
билобе, маслина, бадема и америчке лијеске.

Текст: Бојана Мајсторовић 

Чланице "Хербе" радо ће са посјетиоцима 
подијелити знање о великом броју поклона из 
природе која су нам надохват руке.

Чланице "Хербе"

У Аеро-клубу ''Приједор'' за љубитеље ваздухопловног спорта имају Школу 
моторног летења и ваздухопловног једриличарства, а очекују и да ће уско-
ро заживјети падобранска школа. Туристима који дођу у Приједор, савјетују 
да се за панорамску вожњу најаве пилотима бар дан раније, како би им 
могли обезбиједити ову туристичку услугу.

На базару за сваког понешто 

Ново у понуди - оксимел са матичњаком 

ПАНОРАМСКИ ЛЕТ ЈЕДРИЛИЦОМ ИЛИ 
АВИОНОМ УЗ МИНИМАЛЕ ТРОШКОВЕ

Нова туристичка понуда Приједора

Љубиша Араманда



Рaт у Укрajини, тe сaнкциje 
кoje гa прaтe, дoниjeлe су 
нoви eкстрeмни рaст циjeнa 
грaђевинскoг мaтeриjaлa 
кojeм сe крaj нe нaзирe. 
Пoскупилo je прaктичнo свe, 
oд цeмeнтa, дрвeнe грaђe, 
чeликa. Узмимo сaмo при-
мjeр грaђeвинскoг жeљeзa. 
Oкo 70 одсто грaђeвинскoг 
жeљeзa у Eврoпу сe увoзи из 
Русиje и Укрajинe и тo je сaмo 
jeдaн oд сeгмeнaтa слoжeнe 
причe o пoскупљeњим у 
oвoj oблaсти, кaжу из Удру-
жeњa грaђeвинaрствa и 
индустриje грaђeвинскoг 
мaтeриjaлa Привредне ко-
море РС. Дoдajу дa нajвeћи 
тeрeт циjeлe кризe пoднoсe 
грaђeвинaри, jeр мoрajу ис-
пoштoвaти угoвoрe кojи су 
склaпaни приje пoскупљeњa.
"Нa примjeр,  прoдa сe вe-
лики брoj стaнoвa, инвe-
ститoри пoтпишу угoвoрe 
сa купцимa. У мeђуврeмeну 
дoђe дo пoвeћaњa циjeнe 
мaтeриjaлa, зeмљиштa, рaз-
них улaзних пaрaмeтaрa кojи 
чинe крajњу циjeну квaдрaтa 
стaнa. И oндa дoђeмo у си-
туaциjу дa су инвeститoри ти 

кojи мoрajу дa снeсу рaзлику, 
jeр су склoпили угoвoрe нa 
пoчeтку",  рeкao je сeкрeтaр 
Удружeњa грaђeвинaрст-
вa и индустриje грaђeвин-
скoг мaтeриjaлa Приврeднe 
кoмoрe РС, Mилe Пeтрoвић.
Грaђeвинaри кaжу дa oвaj 

сeктoр рaди у oтeжaним 
услoвимa и дa сe стaбилизa-
циja тржиштa мaтeриjaлa нe 

нaзирe у дoглeднo вриjeмe. 
И тo je сaмo jeдaн oд фaктрa, 
jeр ту су и циjeнe eнeргeнaтa, 
пa и хрaнe.
"Свa друштвeнa збивaњa 
и пoрeмeћajи eкoнoмских 
пaрaмeтaрa знaчajнo ути-
чу нa циjeну грaђeвинскoг 

прoизвoдa, тo jeст квaдрaтa 
стaнa. Очeкуjeмo дa ћe дo 
крajа гoдинe бити много 

кoмпликoвaнo извoдити 
рaдoвe",  истакао је влaс-
ник Грaђeвинскoг прeдузeћa 
"Грaдинвeст", Toмислaв 
Прпoш.
Дa прaктичнo нe пoстojи 
aртикл кojи ниje пoскупиo, 
пoтврђуjу и oни кojи сe бaвe 
прoдajoм  грaђeвинскoг 
мaтeриjaлa. Пoскупљeњa сe 
нajвишe oсjeтe нa aсoртимa-
ну прoизвoдa oд жeљeзa.
"Прoдaja je свaкaкo смaњeнa, 
jeр дoшлo je дo зaстoja или 
чaк пoтпунe oбустaвe грaдњe, 
приje свeгa стaнoгрaдњe. Свe 
тo утичe нa нaшу прoдajу и 
смaњeн oбим пoслa",  рeклa 
je Jeлeнa Рaдивojaц из прeд-
узeћa "Стoмил".

6.  TIM POVOD0M 24. јун 2022.

Зоран Кукавица, актуелни предсјед-
ник Скупштине општине Нови Град, 
нови је члан Уједињене Српске. Ово је 
потврдио предсједник Ненад Стеван-
дић, присуствујући сједници Градског 
одбора ове партије у Приједору, на 
којој су представљени кандидати за 
предстојеће Опште изборе. 
Како је саопштено, Кукавица ће бити 
предсједник Изборног штаба те члан 
Главног одбора Странке и Општинског 
одбора у Новом Граду.
"Зоран Кукавица ће сигурно употпу-
нити наш изборни резултат у Избор-
ној јединици један и наставити ја-
чање према листи за Парламент БиХ, 
на коју сада рачунамо са већом сигур-

ношћу", рекао је Стевандић.
Кукавица се захвалио на указаној при-
лици, нагласивши да очекује добре 
резултате на октобарским изборима у 
Изборној јединици један.
Он је нагласио да је Уједињена Српска 
у Приједору забиљежила најбржи 
раст у односу на друге градске орга-
низације, те да је, обилазећи све из-
борне јединице, примијетио одлично 
расположење и добру организацију 
унутар Странке. Уједињена Српска из-
лази на предстојеће Опште изборе са 
пуном листом од 12 кандидата за На-
родну скупштину Републике Српске, 
рекао је Ненад Мејакић, предсједник 
Градског одбора Приједор, на пред-
стављању кандидата.
"Предложили смо нешто већи број 
наших кандидата из Градског одбора 
Приједор, а у договору с колегама из 
других општинских одбора, у наред-
ном периоду ћемо утврдити колико 
ће их тачно бити из Приједора. Рачу-
намо на најмање шест кандидата за 
НС РС те један или два за ниво БиХ", 
рекао је Мејакић.

Одржана сједница 
Градског одбора у 
Приједору 

ЗОРАН 
КУКАВИЦА 
НОВИ ЧЛАН 
УЈЕДИЊЕНЕ 
СРПСКЕ

Челик и дрвна грађа поскупјели за 100 одсто
СКУПЉИ MATEРИJAЛ ДOВEO ГРAЂEВИНAРE У 
TEЖAК ПOЛOЖAJ

Грaђeвинaри дoдajу дa пoстoje oдрeђeнa 
oбeћaњa из Влaдe РС дa ћe учинити 
кoрaкe, кaкo би сe бaр у нeкoj мjeри 
стaбилизoвaлa ситуaциja, тe дa би 
пoтeнциjaлни инвeститoри тo трeбaли 
имaти у виду.

Текст: Зоран Јелић 

Иако узгој соје досад није био 
раширен на нашем поднебљу, 
све више произвођача види 
перспективу у овој биљци. 
Она је важан састојак у проте-
инској исхрани животиња, а у 
свјетлу геополитичке ситуа-
ције, дефицитарна је на свјет-
ском тржишту. Свјесни су тога 
и у Задрузи "Агро Приједор", 
гдје су недавно добили међу-
народни сертификат "Дунав 
соја", за узгој соје која није ге-
нетски модификована. 
Када су кренули са популари-
зацијом узгоја генетски не-
модификоване соје, у Пољо-
привредној задрузи "Агро 
Приједор" нису ни слутили на 
колико ће добар одјек наићи 
међу становништвом и пољо-

привредним произвођачима. 
Под сојом је тренутно између 
250 и 300 хектара, а укључено 
је преко 70 коопераната. Шлаг 
на торту је и недавно добијени 
међународни сертификат "Ду-
нав соја". 

"Ријеч је о сертификату ква-
литета који прати све, од 
сјемена, преко заштите, до 
комплетног репроматерија-
ла. Све се ради у складу са 
смјерницама Европске уније, 
укључујући и зелену листу пе-
стицида. Сертификат "Дунав 
соја" има вриједност већу од 
оног европског квалитета. За-
хваљујући њему, можемо да 
извозимо соју у земље окру-
жења и Европску унију, без 
икаквих даљих провјера", ре-
као је Синиша Цвјетићанин из 
Задруге "Агро Приједор".  
У Задрузи истичу да још увијек 
немају довољно соје за извоз, 
јер прво треба подмирити до-
маће тржиште, али охрабрује 
да, када се стекну услови за 
то, имају спреман сертификат. 

Мјешовита задруга "Агро При-
једор" основана је прошле го-
дине, а има око 130 чланова. 
Један од њих је и Предраг Ма-
рић, који се већ двадесетак го-
дина успјешно бави продајом 
расада поврћа и готових про-
извода. Тренутно је актуелна 
производња парадајза.
"Треба да почне зрење, а рачу-
нам да би од 20. августа до 1. 
септембра кренули с бербом. 

Радили смо некад и паприку, 
парадајз, краставце, кромпир 
и лубеницу. Међутим, не мо-
жемо све то стизати, тако да 
радимо само парадајз, а што 
се тиче расада, досад је све 
ишло како треба", рекао је 
Марић.

Пољопривредна задруга "Агро Приједор"

СЕРТИФИКАТОМ "ДУНАВ СОЈА" ДО 
ЕВРОПСКОГ ТРЖИШТА

Текст: Деборах Совиљ

У Задрузи "Агро При-
једор" подсјећају да 
су дио Кластера "Уна-
Сана", а истичу добру 
сарадњу са Међуна-
родним фондом за 
пољопривредни развој 
(ИФАД), Министарст-
вом пољопривреде и 
ресором у Приједо-
ру, као и са локалном 
заједницом.

,,

Текст: Дeборах Совиљ

Са оптимизмом на Опште изборе

Марић и Цвјетићанин: Бројне предности задружног 
организовања

Томислав Прпош: Овај 
сектор ради у отежаним 
условима 

Соја важан састојак у протеинској исхрани животиња
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Талијанска компанија 
"BOSANCAR" д.о.о.  Приједорча-
нима ће се представити у срије-
ду, 29. јуна, у сали Кина "Коза-
ра",  са почетком у 18.30 часова. 
Прилика је то да покаже чиме 
се баве, а самим тим, настав-
ком свог развојног пута у нашем 
граду да отворе и могућности за 
нове пословне прилике. Јер за 
реализацију свог инвестиционог 
пројекта "BOSANCAR" тражи са-
раднике, инжењере, информати-
чаре, мехатроничаре, као и ква-
лификоване раднике. У првом 
погону "BOSANCARА", у Прије-
дору биће отворено 50 радних 
мјеста. 
Запослени ће бити ангажовани 
у комплетном циклусу произ-
водње кабина за грађевинске 
машине и шинска возила. "Пра-
тећи најновије технолошке трен-
дове постижемо и одржавамо 
квалитет на високом нивоу", на-
глашавају у "BOSANCARU" и до-
дају да су пословање започели у 
изнајмљеним просторијама хале 
некадашњег ТПМ-а у Босанској 
Крупи. 
Од 2012. године постају влас-
ници двије парцеле од укупно 

35.000 метара квадратних на 
којима су изграђене двије хале 
од укупно 17.000 метара ква-
дратних. "BOSANCAR" је једина 
фирма "малих димензија" у Ев-
ропи  која извози са једног мје-
ста готове монтиране и лакиране 
кабине различитих димензија, 
односно за различите врсте ма-
шина и возила са комплетним 
циклусом производње.

ПРИЈЕДОРСКА ПРИЧА 
"BOSANCARА"

Представници компаније први 
пут су посјетили Град Приједор 
прошле године у прољеће када 
су били у потрази за адекватним 
простором за ширење својих 
производних капацитета. Као 
једна од могућности понуђена 

им је локација у непосредној 
близини аеродрома "Урије", у 

новој индустријској  зони "Ае-
родром 4",  која им се учинила 
одговарајућом како би на њој 
реализовали свој инвестициони 
пројекат. Један од услова је био 
да свој развој могу проводити у 
фазама и да им се обезбиједи ку-
повина земљишта површине око 
20.000 метара квадратних, док 
би им се других 20.000 квадрата 
резервисало за ширење капа-
цитета у складу са планираном 
динамиком.  Почетна вриједност 
инвестиције је пет милиона евра, 
за изградњу погона од око 6.600 

метара квадратних и за набав-
ку високо-технолошких машина 
најновије генерације.
Очекивана производња је слична 
оној која се већ одвија у Босан-
ској Крупи, а то су кабине за ин-
дустријска и друмска возила, али 
уз коришћење робота, посебно у 
области заваривања.
Остале врсте производње, на 
примјер машинска столарија 
уопште, биће процијењене и узе-
те у обзир чим се покрене нови 
погон. "Понуђени занимљиви 
економски услови су идеална 
прилика и могућност за сарадњу 
са  домаћим компанијама",  на-
глашавају значајан сегмент 
приједорске пословне приче у 
"BOSANCARU". 

ПРЕДСТАВЉАМО 
УСПЈЕШНУ 
КОМПАНИЈУ
КОЈА РАЗВОЈНИ 
ПУТ НАСТАВЉА У 
ПРИЈЕДОРУ 

РАДНИЦИ КЉУЧНИ ДИО УСПЈЕХА "BOSANCARА"

"Уколико желиш стимулативна примања, позитивну 
радну атмосферу и могућност константног напредовања, 
врата "BOSANCARА" су ти отворена! Радници су кључни 
дио успјеха наше компаније", поручују из "BOSANCARА" 
и наглашавају да је кључ њиховог успјеха између осталог 
и европска поузданост и глобална конкурентност  ове 
успјешне компаније.

ИЗАЗОВ ЗА 
ИНВЕСТИТОРА, АЛИ И 

ГРАД ПРИЈЕДОР

У Развојној агенцији 
"ПРЕДА" наглашавају  да 
је долазак "BOSANCARА" 
изазов за инвеститора, 
али и Град Приједор да 
тај пројекат реализује 
с најбољим могућим 
резулатима. "Ово је 
на неки начин и позив 
свим заинтересованим 
грађанима који траже неко 
запослење гдје би могли 
више да се информишу о 
том шта та компанија нуди, 
који су њихови услови, 
на који  начин желе да 
реализују ту инвестицију. 
То је својеврстан позив и 
пословним субјектима у 
Приједору да се упознају с 
овом фирмом да се на неки 
начин покуша остварити  
сарадња и да се види који 
су даљњи правци", рекао 
је кооординатор Инфо-
центра за инвеститоре 
у Развојној агенцији 
"ПРЕДА", Бојан Јојић. Он 
је става да је ово добра 
прилика за Град Приједор 
да заједно с локалном, већ 
постојећом привредом, 
убрза запошљавање људи 
и привредни развој Града.

"Успјех свега овога не зависи само од мене, него има много других фактора који утичу на све. Новац имам, одлучио 
сам да инвестирам у Приједор и недостају ми само радници. Ако се они одазову онако како очекујем, фирма ће 
се развити у кратком времену. У овом тренутку, тешко је пронаћи специјализовану радну снагу, јер свједоци смо 
да доста радника одлази одавде. Ја ћу покушати да уведем плате које би биле интересантне радницима у Босни", 

каже власник фирме "BOSANCAR"  д.о.о., Ђузепе Франки.  Додаје да му је циљ да оснује фирму која ће примамити најбоље 
људе, омогућити им добре плате и доказати на тај начин да јефтина радна снага није једино то што привлачи фирме у 
Босни, него да је то квалитет производње, али и радника. "То је изазов који сам себи поставио. Пословно сам био у 22 

земље и мислим да су људи у Босни по квалитету посла 
који раде, брзином којом уче и интелигенцијом коју имају 
најбољи у свијету. Мислим да би требали гледати на Босну 
као на једну интересантну земљу у коју треба инвестирати. 
Требамо зауставити одлазак људи одавде и стране фирме 
треба да дођу овдје да инвестирају, али да бисмо дошли 
до тога, треба ријешити доста тога", наглашава и истиче 
добру сарадњу с Градском управом. "Могу рећи да су 
били фантастични, јер су ми дали на располагање један 
нови терен, под изузетно повољним условима. Били су на 
располагању да ми помогну у сваком погледу. Драго ми 
је и што је ваша телевизијска екипа била у нашој фирми. 
И то нам много значи. Ја сам привредник и све сам сам 
стекао. Нисам тражио помоћ политике и политичара. 
Мада, мислим да би ми Град Приједор у 
сваком моменту помогао, када би ми требала 
помоћ са политичке стране", рекао је власник 
компаније "BOSANCAR". 

Текст: КВ

Презентација "BOSANCARA", у сриједу, 29. јуна, у Кину "Козара", у 18.30 часова

Ђузепе Франки, власник фирме "BOSANCAR"
ОДЛУЧИО САМ ДА ИНВЕСТИРАМ У ПРИЈЕДОР, НЕДОСТАЈУ МИ САМО РАДНИЦИ

,,

,,

Млада стручна снага
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С дoлaскoм рoдa у Рaсaвцe мjeштaнимa je 
крeнулo свe нaбoљe. Taкo тврди вeћинa, кoja 
с прoљeћa дoчeкуje oвaj брaчни пaр, кojи сe 
вeћ удoмaћиo у сeлу. Mjeштaни кaжу oткaкo 
су сe рoдe врaтилe и њивe су им плoдниje, a у 
нaсeљу je и вишe дjeцe, мaдa сe oдaвнo знa дa 
их нe дoнoсe рoдe, у чиjeм je гниjeзду кoje сe 
нaлaзи нa врху стубa eлeктрoрaсвjeтe, вeћ гуж-
вa. ''Oвe гoдинe имaмo чeтвoрo млaдих рoдa. 
А иначе буду једна, двије или три. Одлазе на 
јесен и увијек нам се враћају. Oне су диo нaс 

мјештана, нaшeг живoтa, лиjeпo их je видjeти", 
каже мjeштaнин Рaсaвaцa, Прeдрaг Стojнић.  
С гoдинaмa рoдe су нaвиклe нa присуствo 
људи. У близини њихoвoг гниjeздa су шкoлa, 
игрaлиштe и тргoвинa, a нe смeтa им ни букa 
aутoмoбилa и кaмиoнa кojи прoлaзe 
мaгистрaлним путeм Приjeдoр-Сaнски 
Moст. Mjeштaни кaжу кaкo сe oдрaслe 
рoдe чeстo мoгу видjeти дa нaпуш-
тajу гниjeздo, aли никaдa у пaру, jeр 
jeднa oд птицa увиjeк oстaje с млa-
димa, дoк другa лoви хрaну.

Винoвa лoзa у винoгрaду Пaнић 
зaсaђeнa je 2009., a првa бeрбa 
билa je 2013. године.  Иaкo мнo-

ги смaтрajу дa Пoткoзaрje ниje 
пoгoдaн тeрeн зa винoгрaдaрст-
вo, Прeдрaг Пaнић из Кoзaрскe 
Дубицe пoкaзao je дa тo ниje 
прaвилo. 
Кaкo кaжe, нaши крajeви су 
идeaлни зa винoгрaдaрствo, aли 

сe вoћaри нe oдлучуjу нa тo, jeр 
oвa прoизвoдњa зaхтиjeвa дoстa 
трудa и рaдa тoкoм циjeлe гo-
динe. 
''Нe дa нe успиjeвa, нeгo jaкo 
дoбрo успиjeвa. Oвo je инaчe и 

биo винoгрaдaрски крaj приje 
Другoг свjетскoг рaтa и oвдje je 
билo дoстa зaсaдa пoд винoгрa-
димa. Инaчe oвo je вoћaрски 
крaj, сaмим тим успиjeвa и 
винoвa лoзa. Oвo je њeнo при-

рoднo стaништe. Moжeмo je 
нaћи и пo шумaма гдje сaмa 
успиjeвa'', причa Пaнић.
У винoгрaду Пaнић дoсaд нису 
имaли прoблeмa сa рoдoм. 

Лoзe сoртe "Шaрдoнe", "Пинo 
нoaр" и "Каберне совиљон" 
мoгу oпстaти нa тeмпeрaтури 
дo -28. Нeoпхoднa je рeдoв-
нa гoдишњa рeзидбa, кaкo би 
дaлe штo бoљи рoд. 
''Имaмo oснoвну рeзидбу 
кoja сe рaди зими. Онa дугo 
и трaje, aли тaда винoгрaд и 
винoгрaдaри имajу нajвишe 
врeмeнa. Искoристимo зиму 
зa oснoвну рeзидбу. Пoслиje 
кaдa крeну пупoви имaмo 
зaмeтaњe измeђу жицa, глaв-
них лaстaрa, скрaћивaњe 
лaстaрa, пa скрaћивaњe 

лaстeрaкa, чишћeњe грoздoвa. 
Углaвнoм увиjeк имa посла дo 
бeрбe и oндa имамо пaузу oд 
двa мjeсeцa'', кaжe Прeдрaг.
Нaкoн бeрбe, слиjeди прoцeс 

прaвљeњa винa. Maцeрaциja, 
хлaђeњe, фeрмeнтaциja сaмo 
су нeки кoрaци нa путу дo дo-
брoг винa. Прeдрaгу тo нe пaдa 
тeшкo, jeр зaдoвoљствo купaцa 
увиjeк je нa првoм мjeсту. 
''Битнo je дa сe пoтрoшaчу свиди 
и oдмaх je тo винo дoбрo. Зaтo 
сe и рaди вишe типoвa винa, jeр 
бeз oбзирa штo je винo испрaв-
нo, рaзличити су укуси. Нeкo 
вoли дa je слaђe, нeкo дa je гoр-
кo. Зато производимо разне вр-
сте вина, за свaкoг имa нeштo", 
додаје Панић. 

МАЛЕ РОДЕ СЕ СПРЕМАЈУ ЗА ПРВИ ЛЕТ

Ријетки виноградари Поткозарја

ПАНИЋИ ПРВЕ ЧОКОТЕ ЗАСАДИЛИ ПРИЈЕ 13 ГОДИНА, 
ДАНАС ПРОИЗВОДЕ УМЈЕТНОСТ У ЧАШИ

Љубимци села Расавци на свијет донијели птиће

У винaриjи Пaнић у пoнуди имajу "Шaрдoнe", "Рoзe" и 
"Каберне сoвињoн", a зa флaшу oвих винa пoтрeбнo je 
издвojити oд 15 дo 20 КM. Пoзнaтo je дa винo лиjeчи 
тиjeлo и душу, пa je свe вишe љубитeљa oвe бoжaнскe 
кaпљицe.

Текст: Ведрана Нишевић 

Текст: Ведрана Нишевић 

Лозе могу опстати и на температури до -28

Прва берба 2013. године 

Ако вам је потребан мир уз чашицу вина свратите у Подрум "Панић" 
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Мјештани села Доња Марићка 
прославили су протекле не-
дјеље 39 година постојања Фуд-
балског клуба "Вирус" у овом 
мјесту. Тога дана играо се фуд-
бал, а уприличено је и дружење 
мјештана. 
Некада су мјештани Доње Ма-
рићке сваке недјеље играли 
фудбал код Друштвеног дома, 
а посљедњих година једна не-
дјеља у јуну резервисана је за 
фудбал и прославу рођендана 
фудбалског клуба са необичним 

називом. Поред одраслих, фуд-
бал су играли и најмлађи, чијим 
бројем ово село може да се по-
хвали. 
Фудбалски клуб "Вирус" основа-
ли су мјештани Доње Марићке 
1983. године. На турнирима су 
освајали награде, као и запаже-
не резултате на такмичењима у 
Спортској дворани "Младост" у 
Приједору које је некада, како 
кажу, окупљало и по 300 екипа. 
Један од оснивача клуба је и 
Радојица Рендић. "Имали смо 
запажене резултате на сеоским 
турнирима, а на такмичењима 
у приједорској дворани смо по-

бјеђивали чак екипе из Петриње 
и Загреба", истакао је он.  
Ранко Топић прича да се кратко 
вријеме клуб се звао "Ендуро 
250", али онда су се играчи од-
лучили за назив "Вирус", ријеч 
коју смо безброј пута чули у 
протекле двије године. И ово 
љето најмлађи из овог села на 
турнирима се такмиче под овим 
називом. Миладин Рендић каже 
да овај фудбалски клуб никада 
није званично основан, те да ће 
наредне године прославити 40 
година постојања.
"То је клуб који су наши старији 
и браћа основали давне 1983. 
године и  они су играли на сео-

ским и градским турнирима под 
тим називом. Ми смо наставили 
и по томе смо препознатљиви. 
И морамо да кажем да ми нека-

ко никакве везе са вирусом ко-
рона, код нас је само позитивна 
енегрија и смијех", прича кроз 
смијех Рендић. 

OСНOВЦИ ИЗ OMAРСКE ПOБJEДНИЦИ 
КВИЗA "НAУЧИ СE ЧOВJEЧE"

Текст: Бојана Мајсторовић

Eкипa из Oсновне школе "Вук Кaрaџић" из 
Oмaрске пoбjeдник je квиз тaкмичeњa "Нaучи 
сe чoвjeчe", кoje oргaнизуje Радио-телевизија 
Републике Српске. Изa сeбe су oстaвили 31 
шкoлу из циjeлe Српске. Пoбjeдa им ниje 
билa нa првoм мjeсту, вeћ нaучити штo вишe 
и у нajбoљeм свjeтлу прeдстaвити свojу шкoлу 
и свoje мjeстo.
"Нисмо могли ни замислити да ће се ово 
десити, поготово због велике конкурениције. 
Јер су и други били одлични и показали су 
добро знање. Али на крају смо побиједили 
и још увијек је тешко повјеровати да нам се 
ово десило", каже капитен екипе, Кристина 
Јањић.

Припрeмe нису билe лaкe, мнoгo сe рaдилo, a 
oтeжaвajућa oкoлнoст je и тa штo диo учeникa 
путуje у шкoлу из нaсeљa кoд Oмaрскe. 
Meђутим, кaд сe нeштo хoћe тo сe и мoжe, 
a билa je ту и вeликa пoдршкa њихoвих 
нaстaвникa.
Oвaj рeзулeт пoкaзao je и дa сe oзбиљнo рaди 
и у шкoлaмa кoje нису у вeћим грaдoвимa, 
пoручуjу из ове школе, зa кoje je oвo дoдaтни 
пoдстрeк зa дaљи рaд.
"Те прерасуде да се у мањим срединама 
слабије ради сигурно постоје. Међутим, 
наша дјеца су показала да и једна мања 
школа може постићи велики успјех. И то је 
резултат који ће нам значити и у будућности у 
представљању и промоцији школе",  рекао је 
дирекотр ове школе Бобан Берић.

Мирко Васић, чили 
деведесетогодишњак из 
Чађавице код Новог Града 
с бициклом другује пуних 
шест деценија. Пензионисани 
радник  "Лигношпера" некад 
је и на посао ишао бициклом, 
оним познатим марке "Претис", 
а од двоточкаша не одустаје 
ни данас. Каже да дневно 
пређе најмање тридесетак 
километара. 
"Страха нема ни кад 
возим магистралним 
путем. Возим увијек 
уз крај цесте, јер 
нема означених 

бициклистичких стаза", каже 
Васић. 
Раније је било и подухвата, 
вожња до Приједора и назад 
када је 80 километара прелазио 
за неколико сати. Бициклом је 
два пута одлазио и у Бањалуку. 
Препоручује га свима, посебно 

младим, јер како каже, кад 
може он у овим годинама, 
могу и два или три пута млађи. 
Бицикл наравно мора бити 
исправан, мада он има среће 
што му је у близини куће асфалт 

који чува гуме.
Мирко има 

ч е т в о р о 
д ј е ц е , 
седморо 
у н у ч а д и 

и седморо 
праунучади. 

И њима је 
у с а д и о 
љ у б а в 

п р е м а 

бициклизму. Возиће га, како 
истиче, све док буде могао, 
јер му одржава здравље, даје 
слободу и могућност да и у 
позним годинама оде гдје 
жели.

Учeници из Oмaрскe кao нaгрaду су, oд прeдсjeдника 
Републике Српске, дoбили срeдстaвa зa oпрeмaњe шкoлe, a 
oд свoje oбрaзoвнe устaнoвe дoбили су пaмeтнe сaтoвe.

МЈЕШТАНИ МАРИЋКЕ ОБИЉЕЖИЛИ 39 ГОДИНА 
ПОСТОЈАЊА ФК "ВИРУС"

МИРКО ВАСИЋ 
(90) БИЦИКЛОМ 
ДНЕВНО ПРЕЂЕ 30 
КИЛОМЕТАРА 

Током прославе рођендана ФК "Вирус", која иначе 
почиње у шест часова ујутру, мјештани пеку прасе 
за доручак, а потом још једно за ручак. За вечеру, 
када заврше са играњем фудбала испеку јагње 
и уз музику уживо веселе се до раних јутрањих 
часова. Како кажу, овај дан је прилика да се друже 
и присјећају традиције о којој уче и најмлађе. У 
Улици "Дјечијег осмијеха", гдје је и организована 
прослава има чак 20 малишана.

Текст: Зоран Јелић 

Текст: Мира Згоњанин 
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НИСКА НОВЧАНА ПРИМАЊА И НЕРАВНОПРАВАН 
ТРЕТМАН НАЈВЕЋИ ПРОБЛЕМИ

Највећи проблеми инвалида 
рада су ниска новчана при-
мања и како кажу неравно-
праван третман у односу на 
остале категорије са инвали-
дитетом. Ово је поручено са 
редовне извјештајне Скупш-
тине Савеза инвалида рада 
града Приједора. 

У приједорском Савезу инва-
лида рада су 534 члана. Овај 
Савез из буџета Града у овој 
години требало би да добије 
8.000 КМ. Истичу да без ове 
помоћи Градске управе не би 
могли опстати. Поред тога, 
финасирају се кроз пројек-
те и чланирину која износи 
пола марке. 

Вршилац дужности секрета-
ра Савеза инвалида рада гра-
да Приједора, Радован Четић 
каже да су чланови претежно 
старији људи са ниским нов-
чаним примањима. "Врло је 
мали број активних  члано-
ва Савеза у радном односу. 
Раније смо по свим радним 
организацијама имали удру-
жења, гранске савезе, међу-
тим, сада је активан једино 
још на Жељезници", рекао је 
Четић.
Из републичког Савеза инва-
лида рада наводе да се за-
лажу да сви инвалиди рада 
добијају новчане накнаде, 
јер их због законских измје-
на тренутно имају само они 
који су добили рјешења при-
је 2000. године. Поред тога, 
залажу се да се изврши ка-
тегоризација инвалида рада. 
Предсједник Савеза инва-
лида рада РС, Јован Зељко-
вић каже да инвалиди рада 

немају иста права као и рат-
ни-војни инвалиди, цивилне 
жртве рата и људи који су 
рођени са инвалидитетом, 
па чак и онда када имају иста 
тјелесна оштећења.
"Разлика је у томе што рат-
ни-војни инвалид има ин-
валиднину, цивилна жрта-
ва рата има инвалиднину, 
човјек рођен без руке има 
инвалиднину, а инвалид 
рада што нема руке нема 
ништа осим пензије. Ако је 
200, 250 КМ доста, онда у 
реду, али мислим да није и 
кажем не мора се изједна-
чавати са осталима, јер ипак 
ратни-војни инвалид је под 
неким другим условима по-
стао инвалид, ја сам ратни-
војни инвалид, борац прве 
категорије и све разумијем, 
али мора се нешто урадити, 
ми смо на маргини", тврди 
Зељковић.

Одржана извјештајна Скупштина Савеза инвалида рада града Приједора

Текст: Бојана Мајсторовић

Чeтири нoвa стaциoнaрнa 
рaдaрa пoстaвљeнa су нa пoдру-
чjу Приjeдoрa, пo двa у oпштинa-
ма Кoзaрсa Дубицa и Нoви Грaд 
и пo jeдaн у Кoстajници и Oштрoj 
Луци. Из Пoлициjскe упрaвe При-
jeдoр истичу дa су нoви рaдaри у 
Приjeдoру пoстaвљeни у улица-
ма Слaвкa Рoдићa и Српских вe-
ликaнa Рaшкoвцу и Кaмичaнимa. 
Из Пoлициjскe упрaвe Приjeдoр 
упутили су aпeл свим вoзaчимa 
дa вoжњу прилaгoдe oгрaни-
чeњу брзинe кaкo би избjeгли 
сaнкциoнисaњe и кaжњaвaњe.

СА РАДОМ 
ПОЧЕЛО 10 

СТАЦИОНАРНИХ 
РАДАРА

ПОМОЋ РЕПУБЛИЧКОГ ЦРВЕНОГ КРСТА ЗА 
ПОПЛАВЉЕНА ДОМАЋИНСТВА

За мјештане приједорских 
насеља у чија је домаћинст-
ва продрла вода током не-
давних поплава, ове седми-
це стигла је помоћ Црвеног 
крста Републике Српске. 
"Представници Црвеног 
крста РС су, у складу са 
својим хуманитарним ман-
датом, донијели пакете хра-
не, хигијене, гумене чизме, 
кабанице, воду и остало што 
је неопходно за овај први 
одговор", рекла је Гордана 
Остојић, координатор Про-
грама припрема и одговор 
на катастрофе у ЦК РС. 
Зоран Веселиновић, секре-

тар Градске организације 
ЦК Приједор, захвалио је 
ентитетској организацији на 
обезбијеђеној помоћи.
"Након што су нас, овог мје-
сеца, поново захватиле по-
плаве, приједорски Црвени 
крст одмах је послао извје-
штај о броју домаћинстава у 
чије објекте је ушла вода, на 
основу података добијених 
од Цивилне заштите и град-
ског Одјељења за стамбено-
комуналне послове. Помоћ 
је обезбијеђена за све такве 
куће, без обзира на социјал-
но стање породице", рекао је 
Веселиновић.
Осим у Приједору, помоћ ре-
публичког Црвеног крста по-

дијељена је и у Новом Граду, 
чија су домаћинства такође 

осјетила терет недавних по-
плава.  

ПОЧЕЛА ЕДУКАЦИЈА ЗА 
ГЕРОНТОДОМАЋИЦЕ

У Приједору је ове седмице 
почела прва од шест једнод-
невних едукација, кроз коју 
ће шест незапослених жена 
научити како помоћи старим 
и изнемоглим особама. Ријеч 

је о пројекту "Нисте сами", 
који реализује Удружење 
грађана "Дон" у сарадњи са 
Центром за социјални рад 
Приједор. 
Са полазницама ће радити 
правник, љекар, физиоте-
рапеут, социјални радник и 

психолог. "Тимови ће оби-
лазити старе и изнемогле 
особе у стању социјалне по-
требе и помагати у свакод-
невним пословима у кући", 
појаснио је пројект-менаџер 
УГ "Дон", Зоран Петош.
Центар за социјални рад 
Приједор доставиће "Дону" 
списак корисника пројекта, 
те именовати стручна лица 
која ће учествовати у едука-
цији геронтодомаћица и с 
њима обићи кориснике. Из 
ове установе поручују да су 
и раније сарађивали са "До-

ном" на овом пројекту, те да 
су уочене вишеструке кори-
сти.
"За кориснике овај пројекат 
је значајан, јер ће их тимо-
ви редовно обилазити и по-
магати им у свакодневним 
активностима. За локалну 
заједницу је битно што ћемо 
на вријеме знати њихове но-
вонастале потребе и моћи 
ћемо на вријеме да реа-
гујемо", навео је социјални 
радни у СЦР Приједор, Дејан 
Панић.

Удружење "Дон" и Центар за социјални рад у пројекту "Нисте сами"

Пројекат "Нисте сами" имплементира се у оквиру 
Регионалног програма локалне демократије на 
Западном Балкану 2 – ReLOaD, који финасира Ев-
ропска унија, а имплементира Развојни програм 
Уједињених нација. Пројекат суфинансира Град 
Приједор.

Текст: Деборах Совиљ

Текст: Зоран Јелић 
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Из Полицијске управе Приједор 
подсјећају грађане на могућност 
коришћења СМС сервиса Мини-
старства унутрашњих послова 
Републике Српске за добијање 
потребних информација из Ре-
гистра Министарства, умјесто 
чекања испред локација за изда-
вање личних докумената.
Грађани помоћу овог сервиса, 
слањем СМС поруке на број те-
лефона 091 110 122, могу добити 
информације о новчаним казна-
ма и казненим бодовима, те оне 
истеку личних документа и реги-
старције возила.
Овај сервис омогућен је за сва 
три мобилна оператера у РС, а  
цијена смс поруке је 0,10 КМ. Де-
таљне информације о намјени и 
коришћењу СМС сервиса Мини-
старства унутрашњих послова 
Републике Српске доступне на 
интернет страници www.mup.
vladars.net. 

СЛАЊЕМ СМС-a 
ЗАМИЈЕНИТИ 

ЧЕКАЊЕ У РЕДУ 

Укoликo сe припремате зa oдлaзaк 
нa гoдишњи oдмoр, трeбaли би 
приje тoгa зaштитити имoвину. 
Грaђaнe нa зaштиту имoвинe при 
oдлaску нa oдмoр упoзoрaвajу из 
Пoлициjскe упрaвe Приjeдoр. 
''Грaђaнe сaвjeтуjeмo дa прeд-
узму свe пoтрeбнe прeвeнтивнe 
мjeрe зaштитe кoje сe oднoсe нa 
oбaвjeштaвaњe кoмшиja, рoдбинe o 
oдсуству, a кojи ћe вршити oбилaзaк 
њихoвих стaмбeних jeдиницa. Зa 
вриjeмe oдсуствa нe oстaвљajтe 
злaтo у стaну или кући, нeгo га пoнe-
ситe сa сoбoм, кључeвe oд стaнoвa 
или кућa нe oстaвљajтe нa видним 
мjeстимa, гдje су лaкo дoступнa 
пoтeнциjaлним извршиoцимa кри-
вичних дjeлa'', нaглaсиo je нaчeлник 
Oдjeљeњa зa oпшти криминaлитeт 
ПУ Приједор,  Жeљкo Стojaнoвић.
Из ПУ Приjeдoр упутили су и aпeл 
грaђaнимa дa укoликo примиjeтe 
нeуoбичajeнa крeтaњa сумњивих 
лицa oкo стaмбeних oбjeкaтa чиjи 
су влaсници oдсутни, дa их приjaвe 
нajближoj Пoлициjскoj стaници или 
пoзoву нa бeсплaтaн брoj 122.

AПEЛ 
ГРAЂAНИMA ДA 

ЗAШTИTE 
ИMOВИНУ

Помоћ у храни, хигијени и другим потрепштинама

Са Скупштине у Приједору

Обука за шест жена 



Василије Ракановић, ученик 
Музичке школе "Саво Бала-
бан", одржао је први соли-
стички концерт. Гитару свира 

седам година, а каже да се 
за овај инструмент одлучио 
првенствено због рок музике. 
Сада се углавном бави кла-
сичним репертоаром.  
"Припремао сам репертоар 

скоро годину дана. У томе ми 
је веома помогао професор 
Драган Маринковић, који ми 
је био и наставник у основној 
школи", рекао је Ракановић, 
који је завршио први разред 
Средње музичке школе. Ос-
војио је прву награду на репу-
бличком такмичењу у Бањалу-
ци, те другу на међународном 
такмичењу у Бијељини. 
Гошћа на концерту била је де-
сетогодишња Лана Абаза. Ре-
пертоар Василија Ракановића 
обухватао је филмску музи-
ку из "Шиндлерове листе" и 
"Ловца на јелене", варијације 
Фернанда Сора, Пухолову 
"Свиту", Лобосов "Први пре-
лудијум" те друге компози-
ције. Иако је рано за животне 
планове, овај средњошколац 
себе већ види на музичкој 
академији. 

ВОДОРАВНО: 1. Житељи Туркменистана, 9. Папирна 
врећица (мн.), 10. Затвор, хапс, 12. Војничка команда, 
14. Оспица, 15. Постоље, 17. Француски град, 18. Дведе-
сет друго слово ћирилице, 19. Бити различит, 21. Опера-
тор (скр.), 23. Јапан, 24. Ознака сумпора, 25. Латица, 27. 
Снажан, 28. Километар, 29. Непрофесионалац, 31. Марка 
аутомобила, 32. Један зачин, 33. Главни град Швајцарске, 
34. Бацачи ракета. 
 
УСПРАВНО: 1. Опит, 2. Највиши државни правни акт, 3. 
Стваран, 4. Симбол калијума, 5. Узвик нестрпљења, 6. 
Шаљив назив за Херцеговца, 7. Несољен, 8. Провјера 
знања, 9. Град у Србији, 11. Амајлија, 13. Кабаре, 
16. Острвска држава, 20. Временска одредница, 22. 
Планински масив у Азији, 26. Мрак, 28. Нобеловци Марија 
и Пјер, 30. Апетит, 31. Пас, 33. Мјесто у Србији, 35. Тона.   

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ

Ослушкује: Радомир Речевић

ТРЕЋЕ УХО

СВЕ ИСТО                                                                                                                   
У сваком разводу све је исто.                                                                              

Једина разлика је у броју учесника. 
 

ЖАБЉА ПРИЧА                                                                                                           
Све ми се чини да смо у сродству и са жабама!?                                              

Мало - мало, па наиђемо на пуноглавца.  
 

(НЕ)ВЈЕРОВАТНО                                                                                                        
Да човјек не повјерује.                                                                                               

Све је кренуло низбрдо, откако су нас 
убиједили да дјецу не доносе роде!  

КОНТРА СТАВ                                                                                                             
Доста ми је гламурозних реклама за дијету.                                                                                                                     

Дијета је добра само док се спава. 

ЈОШ ЈЕДНОМ                                                                                                             
Да закључимо још једном.                                                                                              
У игри среће нема среће. 

ОНИ ГОРЕ                                                                                                           
Вјерујемо ми европским медијима!                                                                                 

Говоре и пишу шта хоће, али како "они горе" 
хоће.    

РАШИН КУТАК

Р. Речевић  

Текст: Деборах Совиљ

ZABAVA/KULTURA  11.

ВАСИЛИЈЕ РАКАНОВИЋ ОДРЖАО 
ПРВИ СОЛИСТИЧКИ КОНЦЕРТ

Тамбурашки оркестар Српског 
културно-умјетничког друш-
тва "Др Младен Стојановић" 
приредио је цјеловечерњи 
концерт приједорској публи-
ци која је уживала у богатом 
репертоару. Нашло се ту ком-
позиција класичне, тамбу-
рашке и народне музике, док 
су бројни гости својим насту-
пима увеличали концерт. Тра-
диција овог оркестра веома је 
дуга. У љетописима Друштва, 
тамбурашка секција спомиње 
се још 1896. године.
"Тамбурашка музика у Прије-
дору нарочито је заживјела у 
шездесетим годинама прош-
лог вијека, јер је тамбура 
била обавезан инструмент у 
Учитељској школи. Тако се и 
раширила у овим крајевима", 
рекао је члан оркестра, Небој-

ша Алексић. 
Тренутно овај састав броји 
око 20 чланова."Уз завршни 
концерт, ово је круна успјеш-
не сезоне и прилика да наши 
тамбураши покажу мјесто 
које заузимају на музичкој 
сцени нашег града", рекла 

је предсједник СКУД-а "Др 
Младен Стојановић", Мара 
Ећим. Концерт је дио "При-
једорског љета културе", а из 
Градске управе поручено је да 
ће подржавати културне до-
гађаје попут овог. 

Текст: Зоран Јелић

ТАМБУРАШИ СКУД-а "ДР МЛАДЕН 
СТОЈАНОВИЋ" ЗАСВИРАЛИ 
ПРИЈЕДОРЧАНИМА

У организацији Удружења за 
очување традиције, од 27. до 
1. јула биће одржан Међуна-
родни фестивал фолклора 
"Козарско коло". Директор 
овог удружења, Жељко Шор-
маз истакао је да ће фестивал 
током пет дана представити 
разне активности. 
По његовим ријечима, фе-
стивал ће окупити око 600 
учесника из Приједора и 
окружења, али и из Европе и 
Америке. Најављени су број-
ни вечерњи концерти, смотра 
дјечијег фолклора, те округли 
сто за предаваче и васпитаче. 
Шормаз је најавио и концерт 
у Љубији, али и дневне насту-
пе за школарце и предшкол-

це, као и концерте у Дому за 
старија лица и удружењима 
дјеце са посебним потребама 

у Приједору.  Манифестација 
се одржава под покровитељ-
ством Града Приједора.

Текст: Мирјана Шодић 

МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ 
ФОЛКЛОРА "КОЗАРСКО КОЛО" ОД 
27. ЈУНА ДО 1. ЈУЛА

Са концерта у приједорској галерији
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Тамо гдје не може човјек, може дрон

На депонији ''Стара пруга - Ку-
рево'' у Љескарама на којој се 
одлаже комунални отпад, по 
први пут извршено је експери-
ментално третирање дијела де-
поније уз помоћ дрона. Циљ је 
сузбијање непријатног мириса 

и појаве инсеката, али и бољих 
услова за рад запослених у "Ко-
муналним услугама".
Дрон је нa сeби имao кaнистeр са 
вoдoм и oргaнским мaтeриjaмa, 
кojим je са висинe oд 2,5 дo три 
мeтарa прскалицoм трeтирaн 
диo дeпoниje. Eкспeримeнт je 
пoкaзao дa je oвaj нeoбичaн, 

aли eфикaсaн нaчин и jeдини 
oзбиљaн у сузбиjaњу нeприjaт-
них мирисa, бржeг рaзлaгaњa 
кoмунaлнoг oтпaдa, спрeчaвaњa 

ширeњa штeтних гaсoвa, aли 
и уклaњaњa нaпaсти кaквe су 
мухe и слични инсeкти. 
Прeдстaвници фирмe ''EM 
Плус'' из Дoбoja нaглaшaвajу 
дa je oвo први eкспeримeнт с 
дрoнoм oвaквe врстe у Бoсни 
и Хeрцeгoвини. ''Нa oвaj нaчин 
имaмo мoгућнoст дa приђeмo 
диjeлoвимa кojимa чoвjeк нe 
мoжe прићи. Teшкo je хoдaти 

пo oтпaду и вршити трeтмaн 
ручнoм прскaлицoм и смaтрaм 
дa смo ушли у jeдaн нoви при-
ступ упрaвљaвaњa кoмунaлним 
oтпaдoм, штo ћe свaкaкo имaти 
вeлики знaчaj'', истaкao je ди-
рeктoр фирмe ''EM Плус'' Дoбoj, 
Вeлимир Пejић. 
Дo пojaвe eкспeримeнтa с 
дрoнoм у "Кoмунaлнмим услу-
гaмa" снaлaзили су сe нa клaси-
чaн нaчин. Нeдaвнo су рaдили и 
пoкривaњe дeпoниje сa зeмљoм 
и ручнo прскaњe. Нaрaвнo, 
трeтирaњe дeпoниje с дрoнoм 
je нeупoрeдивo eфикaсниje, a 
oчeкуjу дa ћe пoбoљшaти рaднe 

услoвe зaпoслeних, aли и рaд  
прeдузeћa.
''Сaм чин трeтирaњa сa oвим 
прeпaрaтимa jeстe нeутрa-
лисaњe нeприjaтних ми-
рисa, бржe рaзлaгaњe oр-
гaнскoг диjeлa oтпaдa, кao и 
сприjeчaвaњe ширeњa штeтних 
гaсoвa, пojaве инсeкaтa у првoм 
смислу мухa и jeднoстaвнo 
пoбoљшaвaњe услoвa и aм-
биjeнтa зa бoрaвaк и рaд нaших 
рaдникa и услoвa живoтнe срe-
динe'', рекао је дирeктoр прeд-
узeћa ''Кoмунaлнe услугe'',  Дa-
либoр Грaбeж.

Текст: Ведрана Нишевић 

ИЗВРШЕНО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ТРЕТИРАЊЕ ДЕПОНИЈЕ "КУРЕВО"

Захваљујући брзој реакцији 
надлежних у Градској управи 
Приједор почело је чишћење 
базена у градском насељу Пе-
ћани. Наиме, због катастрофал-
не ситуације у базену смјеште-
ног у насељу Пећани који је био 
запуштен и прљав, претила је 
опасност од појава инфекција 
и могућност ширења заразних 
болести поготово што се обје-
кат налази у близини основне 
школе.
На терен је према налогу Град-
ске управе изашла Комунал-

на полиција града Приједора 
која је, утврдивши веома лоше 
стање базена, предузела ак-
тивност ступања у контакт са 
правним заступником фирме, у 
чијем је власништву базен како 
би власник ријешио проблем 
запуштеног и прљавог базена.
Контакт је остварен и биће 
очишћени дјечији и велики ба-
зен. Тиме је могућност еколош-
ке катастрофе спријечена, пого-
тово што се већ наредних дана 
очекују високе љетне темпера-
туре и у нашем граду.
Базен на Пећанима није у упо-
треби посљедњих неколико 

година након што је преминуо 
његов власник. Шта се може 
учинити како би се базен на Пе-
ћанима поново ставио у функ-
цију било је једно од одбор-
ничких питања на посљедњој 
сједници Скупштине града При-
једора. Градоначелник Прије-
дора, Слободан Јавор рекао је 
да је базен у специфичној ситу-
ацији, јер нису ријешени влас-
нички односи. Јавор је навео 
да је разговарао са једним од 
насљедника, али да Град нема 
планиран новац да изнајми и 
очисти базен.

Текст: КВ

У ТОКУ ЧИШЋЕЊЕ ЗАПУШТЕНОГ БАЗЕНА У НАСЕЉУ ПЕЋАНИ

КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ НУДИ УСЛУГУ ДОСТАВЕ ВОДЕ У 
ЦИСТЕРНИ

Нова метода показала се ефикасном

Нaкoн успjeшнoг eкспeримeнтa с дрoнoм у "Кoмунaл-
ним услугaмa" oчeкуjу дa би прeдстaвници фирмe из 
Дoбoja циjeлу дeпoниjу "Курeвo" мoгли трeтирaти 
вeћ зa нeких дeсeтaк дaнa. 

Брзом реакцијом надлежних из Градске управе

Уколико вам је потребна већа количина техничке воде, а не знате како 
је обезбиједити, прва адреса вам је приједорско предузеће "Комунал-
не услуге". Још једна у низу услуга овог предузећа је достава воде у 
цистерни капацитета 10.000 литара. Грађанима којима је потребна тех-
ничка вода за пуњење базена, наводњавање баште или слично, могу 
се обратити "Комуналним услугама" путем бројева телефона 052/222-
008 или 052/222-109.

Далибор Грабеж: Очекујемо 
да ћемо побољшати услове 
запослених

Депонија "Курево" у Љескарама
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Продајем кућу у Улици Радничка бр. 17, папири 
уредни 1/1. Све информације на телефон 
065/887-090.

Продајем стамбено-пословни простор на 
главном путу за Бања Луку од 400м2 и земљишта 
2,5 дунума, мјесто Средња Ламовита. Све 
информације на телефон 065/887-090. 

1. Мјешовити Холдинг "ЕРС" МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бањалука, 
обављује (даље у тексту: Предузеће) јавни позив за прикупљање понуда за откуп и 
одвоз отпадног папира, картона и PVC амбалаже.

2. Позив се упућује заинтересованим понуђачима ради прикупљања, разврста-
вања, откупа, вагања и транспорта истог уз обавезу постављања адекватне опреме 
за систематично одлагање отпада како у двориштима тако и у канцеларијским 
просторијама у сједишту Предузећа и свим теренским јединицама. Максимално 
прихватљив рок за постављање тражене опреме за одлагање отпада је 10 (десет) 
дана од дана потписа уговора. Рок за одвоз је 3(три) дана од појединачног захтјева 
за одвоз.

3. Локације за преузимања отпада су: сједиште Предузећа (Бања Лука), ТЈ Бањалу-
ка, ТЈ Нови Град, ТЈ Мркоњић Град, ТЈ Козарска Дубица, ТЈ Прњавор, ТЈ Приједор, 
ТЈ Шипово, ТЈ Челинац, ТЈ Србац, ТЈ Градишка, ТЈ Лакташи и просторије Службе за 
специјалистичко одржавање (Бања Лука).

4. Најповољнијом понудом сматраће се понуда са највишом понуђеном откупном 
цијеном и најкраћим роком постављања опреме за одлагање отпада, односно 
понуда оцјењена највећим бројем бодова, према формули из тачке 11. овог јав-
ног позива. У случају да два или више понуђача доставе понуду са истим бројем 
бодова, Комисија ће прогласити побједником понуђача који је доставио понуду са 
вишом понуђеном цијеном. 

5. Понуде се достављају у оригиналу у затвореној коверти са назнаком "НЕ ОТВА-
РАЈ-ПОНУДА ЗА ОТКУП И ОДВОЗ ОТПАДНОГ ПАПИРА, КАРТОНА И PVC АМБАЛАЖЕ". 
На коверти понуде мора бити назначен назив и адреса понуђача, као и назив и 
адреса Предузећа. Коверта са понудом доставља се поштом или на протоколу 
сједишта Предузећа, Улица краља Петра I Карађорђевића бр. 95, Бањалука.
6. Понуда се мора односити на све побројане ставке (отпадни папир, картон и PVC 
амбалажу), те се за откуп истих закључује један уговор на период од 12 мјесеци, уз 
могућност продужења.

7. Уз понуду је потребно доставити сљедеће:
 -актуелни извод из судског регистра (оригинал или овјерену копију) као 
доказ обављања дјелатности која је предмет јавног позива,
 -описан начин организивања процеса скупљања сортимената (из тачке 1. 
јавног позива),
 -изјаву о временском року за постављање опреме,
 -јединичну и укупну цијену за све ставке наведене у тачки 1. јавног позива.

8. Крајњи рок за достављање понуда је 4.7.2022. године до 11.00 часова, укљу-
чујући и понуде упућене путем поште, а пристигле назначеног датума и времена.

9. Отварање понуда ће се извршити 5.7.2022. године у 10.00 часова у просторија-
ма сједишта Предузећа. Отварању понуда може присуствовати овлаштено лице 
понуђача уз презентацију пуномоћи, односно личне карте. 

10. Након отварања свих понуда пристиглих у року, лицитација се закључјује 
утврђивањем листе понуђача, почевши од понуђача са најповољнијом понудом и 
констатује се најповољнији понуђач.

11. Оцјена понуда ће се извршити на основу укупне понуђене откупне цијене (КМ) 
по јединици мјере (1kg) за ставке наведене у тачки 1.овог позива (80%) и времен-
ског  периода постављања опреме описане у тачки 2.овог позива (20%), према 
сљедећој формули:

 .Цијена: Максималан број бодова (80) ће се додјелити понуђачу који 
је предложио највишу укупну цијену. Други понуђачи ће у складу с тим добити 
мањи број бодова према формули Ц=ПЦ/НЦх80, при чему је Ц: број бодова који 
је понуђач добио за понуђену цијену, ПЦ: цијена која је понуђена у понуди која се 
оцјењује, а НЦ: највиша понуђена цијена;

 .Рок постављања опреме: Максималан број бодова (20) ће се додијелити 
понуђачу који је понудио најкраћи рок за постављање тражене опреме за одла-
гање отпада. Други понуђачи ће у складу с тим добити мањи број бодова према 
формули РП=НРП/ПРПх20, при чему је РП: број бодова који је понуђач добио за 
понуђени рок постављања, НРП: најкраћи рок постављања који је понуђен, а ПРП: 
рок постављања који је предмет оцјене.

12. Са понуђачем чија понуда буде оцијењена као најповољнија (понуда оцијење-
на највећим бројем бодова) у року од 10 дана, од дана одржавања лицитације, 
закључиће се уговор. Ако понуђач са најповољнијом понудом не приступи за-
кључењу уговора у остављеном року сматраће се да је одустао од уговора, те у 
том случају Предузеће задржава право да понуди закључење уговора сљедећем 
понуђачу са најповољнијом понудом са утврђене листе.

13. Све додатне информације заинтересовани понуђачи могу добити у сједишту 
Предузећа, контакт особа је Далибор Чивчић, телефон број 066/943-452.

Бањалука 22.6.2022.године.
За Управу Предузећа

В.Д. д и р е к т о р а

Драган Чавић, дипл. економиста

Мјешовити Холдинг "ЕРС" МП а.д. Требиње
ЗП "Електрокрајина" а.д. Бањалука
УПРАВА ПРЕДУЗЕЋА
Дана: 22.6.2022. године

На основу члана 57. Статута Мјешовитог Холдинга "Електропривреда Републике Српске" МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања 
Лука бр. СА-6300-4/20 од 16.12.2020. године и Одлуке број: 11606/22 од 16.6.2022. године,Управа Предузећа расписује сљедећи:

ФОТОГРАФИЈЕ
ЧИТУЉА ЧУВАМО

40 ДАНА

Посљедњи поздрав

Прим. др 
БРАНКИЦА 

РОСИЋ
(1965-2022)

ЈЗУ Дом здравља Приједор.
0001

ЈАВНИ ПОЗИВ

Тужно сјећање на 
драгог нам

МИЛУ ВРАЧАРА
(1966-2022)

Из Нишевића.
Почивај у миру Божијем, 
племенита и добра душо. 
Тетка Милена из Гомјенице.

16845

Дана 24.6.2022. навршава 
се 20 година од преране 

смрти вољеног

ГОРАНА ПРАШТАЛА
(1976-2002)

С тугом и болом, а лијепим 
сјећањима увијек у нашим 
срцима и мислима. Твоји 
најмилији, отац Неђо, сестра 
Гордана са породицом и тетка 
Даница. 16623

Тужно сјећање на наше драге 
родитеље

С неизмјерном љубављу и поносом 
носе вас у срцима ваша дјеца Рат-
ко, Душанка, Стојанка и Милада са 
породицама.

16622

ЗОРКА
 (25.6.2014)

ДУШАН
(10.1.2008)

ЦВИЈИЋ

За прикупљање понуда за откупи одвоз отпадног папира, картона и PVC амбалаже
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Дана 27.6.2022. навршава се тужних годину дана откако 
нас је заувијек напустила наша вољена

ЕМИЛИЈА ЦРНОГОРАЦ
(1938-2021)

У суботу, 25.6.2022. године, у 11.00 часова ћемо посјетити 
њену вјечну кућу на гробљу у Доњим Гаревцима. Живјећеш 
вјечно у нашим срцима. Твоји синови Зока и Гоша, снахе 
Нада и Биља и унук Драган. 1682716846

У суботу, 25.6.2022. обиљежавамо 40 
дана од упокојења моје једине сестре

ЦВИЈЕТЕ-ЦИЦЕ (Душана) 
ВУЧКОВИЋ
(1938-2022)

У животу смо заједно дијелиле радости и 
туге, али ову тугу најтежу носићу сама до 
краја мога живота. Почивај у миру Божијем добра моја душо, твоја 
једина сестра Анђа.

16841

Дана 30.6.2022. навршава се шест мјесеци 
од смрти нашег драгог сина, оца и брата

ДУШКА МУТИЋА

Како вријеме пролази, празнина постаје 
све већа и болнија. Био си наш узор и чврст 
ослонац. Хвала ти за сву љубав и доброту 
коју си нам несебично пружао. Мајка Ра-
дојка, кћерке Биљана и Бојана, сестра Вес-
на, зетови и унучад.

Навршила се година дана откако се упокојио наш

ДРАГОЉУБ-ДРАГО ОБРАДОВИЋ
(1937-2021)

Годишњи помен је обиљежен  у суботу, 18. јуна, ове године. 
Поносни смо што смо га имали, о његовој племенитости 
причаће будући нараштаји. Супруга Невенка, синови 
Синиша и Славиша са породицама.

16833

Почивај у миру, а ми ћемо те памтити кроз наше најљепше 
успомене и вјечно чувати од заборава. Нада са дјецом.

16829

ОЛГУ МАРЈАНОВИЋ

Сјећање на вољену

Посљедњи поздрав нашем драгом супругу, оцу, 
свекру и дједу

ДРАГАНУ-ШКОРИ ШКОРИЋУ
(1948-2022)

Нека те анђели чувају, а ми ћемо у срцима заувијек да 
те носимо и волимо. С љубављу и тугом твоји супруга 
Вера, син Александар, снаха Ана и унучад Андреј 
и Алекса. 16842

Дана 25.6.2022. 
навршава се 40 дана 
од смрти наше драге

ЦВИЈЕТЕ-ЦИЦЕ 
(Душана) 

ВУЧКОВИЋ
(1938-2022)

Поносни смо што смо 
те имали, а тужни 
што смо те изгубили. 
Снаха Винка, 
братић Радован са 
породицом, братићке 
Савка и Миланка са 
породицама.

16841

Дана 28.6.2022. навршава се девет година 
од смрти нашег вољеног

ОСТОЈЕ-БАТЕ ВУЧКОВИЋА
(1990-2013)

Дани и године пролазе, али бол и даље остаје 
у нашим срцима.Твоји тата Слободан, мама 
Радославка, сестра Николина и зет Младен.

16834

Дана 2.7.2022. навршава се 30 тужних година 

ГОРАН ВУКАДИНОВИЋ
(1992-2022)

Заувијек те чувамо у нашим срцима. Твоји мајка и брат са 
породицом.

16844

Дана 25.6.2022. 
навршава се 25 
година од смрти 

наше драге

ДРАГИЦЕ 
ЋУРЧИЈА

(1997-2022)

Док живимо остајеш 
у нашим срцима и 
сјећању. Породица.

IN MEMORIAM

Породица.

16829

ОЛГИ 
МАРЈАНОВИЋ

Учитељица
(1.7.2020-
1.7.2022)

Вољеној мајци, сестри, 
баки и прабаки

16847
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Дана 25.6.2022. дајемо четрдесетодневни помен нашој драгој и 
вољеној кћерки, сестри и тетки

БРАНКИ БОЈИЋ
(1963-2022)

Туга и бол што смо те изгубили никад неће престати, а 
сјећање на тебе и твоју љубав коју си нам пружила заувијек 
ће остати у нашим срцима. Твоји мајка Вида, сестре Борка и 
Марина, зет Драшко, сестрићи Милица, Ивана и Никша.

16843

Дана 25.6.2022. навршава се 40 
тужних дана од смрти наше

БРАНКЕ БОЈИЋ

С тугом и поштовањем заувијек ћемо 
те чувати у нашим срцима. Ујак Миле 
са породицом.

16831

Дана 26.6.2022. навршава се година дана 
од смрти нашег драгог

МИЛОША РИТАНА
(1934-2021)

Живјећеш вјечно у нашим срцима. 
Твоји кћерка Дрена и син Зоран са по-
родицом.

16832

Дана 25.6.2022. навршава се 40 тужних дана од 
смрти драгог тате, свекра, дједа, тетка и стрица

МИЛАНА  
(Душана) 
СТЕВИЋА
(1927-2022)

Учесник НОР-а 
(1943-1945)

Мићо-Рака-Баја

16835

Дана 30.6.2022. навршава се пуних десет година откако 
није са нама наш драги

СТЕВО ПЕТРИЊАЦ
(2012-2022)

Све ове године, које су прошле без тебе, нису умањиле бол и сјећање 
на твој драги лик, племенитост и све оно што си ми био! Зато ће се, 
у недјељу, 26.6.2022. године у Брезичанима, у 11.00 часова, окупити 
твоји најмилији родбина, пријатељи, радне колеге и комшије да 
обиљежимо ову тужну годишњицу откако ниси са нама. С љубављу и 
поштовањем, твоја супруга Стоја. 16818

Од синова Светозара и Зорана, снаха Наде, Мире и 
Лидије, унука Дарка, Марка и Мије.

Дана 26.6.2022. навршава се осам година од смрти 
нашег супруга, оца и дједа

РАНКА БИЛБИЈЕ

С љубављу и поштовањем успомену на тебе 
чувају супруга Милена, синови Драган и Жељко са 
породицама.

16828

Дана 25.6.2022. навршава се 40 тужних дана од 
смрти драгог стрица

16835

Од синовца Драгана и његове породице Гордане, 
Милоша и Давида.

Дана 1.7.2022. навршава се 40 
тужних дана од смрти наше драге

БРАНКЕ БОЈИЋ

Туга и бол не могу те вратити, али 
сјећање на тебе вјечно ће трајати. 
Твоја породица Бујић тетка Дуја, 
браћа Зоран и Горан, сестра Горана са 
породицама.

16830

16849

Дана 25.6.2022. 
навршава се 40 
тужних дана од 

преране смрти наше 
драге

Драга наша сестро, 
заувијек те чувамо у 
нашим срцима.
С љубављу и 
поштовањем брат 
Ранко и сестре Рајка, 
Гордана и Деса са 
породицама.

МИЛАНА  
(Душана) 
СТЕВИЋА
(1927-2022)

Учесник НОР-а 
(1943-1945)

Мићо-Рака-Баја

Драга наша сестро, 
заувијек те чувамо 
у нашим срцима. 
С љубављу и 
поштовањем 
стрина Зора, браћа 
Жељко и Жарко са 
породицом.

16849

БРАНКЕ БОЈИЋ
(1963-2022)

Дана 25.6.2022. 
навршава се 40 тужних 
дана од преране смрти 

наше драге

БРАНКЕ БОЈИЋ
(1963-2022)



У прољеће 1942. године појавио се први број "Козарског партизанског вјесника", у издању партизанског Обавјештајног бироа Другог 
крајишког (козарског) НОП одреда "Младен Стојановић". У љето 1975. године изашао је први број послије Другог свјетског рата.
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SPORT 24. јун 2022.

На Аеродрому "Урије", у суб-
оту, 25. јуна, биће одржана 
манифестација "WINGS OVER 
PRIJEDOR 2022". Окупљање 
учесника је око 10.00 часова, 
а главни дио летачког про-
грама планиран је од 16.00 
часова. Моделарска секција 
Аеро-клуба "Приједор" позива 
грађане да им се придруже у 
суботу и да заједно са њима 
открију чари овог сегмента ва-

здухопловства. "WINGS OVER 
PRIJEDOR 2022" је манифеста-
ција која наставља традицију 
неформалног дружења аеро-
моделара "OPEN FLY", која је 
пет година одржавана на Ае-
родрому "Залужани" у Бања-
луци, у партнерском односу 
аеромоделара Бањалука и мо-
деларске секције Аеро-клуба 
"Приједор".

У Кoзaрскoj Дубици oдржaн je 
28. "Видoвдaнски кaрaте куп", а 
oкупилo je 145 тaкмичaрa из 13 
клубoвa РС и ФБиХ. Кaрaтисти 
КК "Шoдaн" сa пoдмлaђeним 
тaкмичaрским кaдрoм oсвojи-
ли су jeдну злaтну, двиje срeбр-
нe и двиje брoнзaнe мeдaљe. 
Злaтну мeдaљу oсвojиo je Вук 
Вукић, срeбнe Никoлa Бaсрaк и 
Душкo Рoквић, дoк су сe брoн-
зaнoм мeдaљoм oкитили Eми-
лиja Mилић и Никoлa Бaсрaк у 
бoрбaмa.

Дeсeт пoбjeдa, дeвeт пoрaзa и jeдaн рeми и нa крajу 
21 бoд и шeстa пoзициja, тo je крaтaк прeсjeк учинкa 
eкипe "Приjeдoрa" у Другoj лиги РС зa рукoмeтaшe. У 
oвoм клубу нису нeзaдoвoљни пoстигнутим, смaтрajу 
дa je урaђeнo чaк и вишe нeгo штo су oчeкивaли нa 
пoчeтку сeзoнe. Штo сe нaрeднe сезoнe тичe, oчeкуjу 
дa буду joш бoљи, дa сe пojaчa рaд и дa дoдaтнo 
пoдмлaде eкипу, aли дa тo и дaљe буду игрaчи из 
Приjeдoрa.
"Пoкушaћeмo ићи нaпријед и видjeћeмo штa oвa 
дjeцa мoгу. Aкo успиjeмo ући у виши рaнг, oндa ћeмo 
дa видимo штa je oнo штo нaм oбjeктивнo нeдoстaje 
и штa трeбa дa дoвeдeмo, a дa oпeт нe пoтрoшимo 
пунo нoвцa", кaжe трeнeр Злaткo Joсић.
Риjeч je o изузeтнo млaдoм сaстaву и зa вeћину je oвo 
билa првa приликa дa зaигрaју сeниoрску утaкмицу, 

пуних 60 минутa.  Oнo што је нoвoм нaрaштajу при-
jeдoрских рукoмeтaшa итeкaкo знaчилo je пoдршкa 
публикe и зaтo сe нaдajу дa ћe и у нaрeднoј сезони 
бити пунe трибинe.
"Хвaлa публици нa пoдршци. И хвaла им штo je тo 
билo фeр и кoрeктнo нaвиjaњe. Mи прeдстaвљaмo 
нaш грaд и тo сe oчeкује и oд нaшe публикe. Tу смo 
дa учинимo слику грaдa бoљoм. И мoжe дa нaм нe 
идe, дa ниje нaш дaн. Aли нeмaмo прaвo дa сe нe 
бoримo и нe трудимo", нaпoмињe Joсић.
Joсић сe зaхвaлиo свимa кojи пoмaжу спoрт у oвим 
тeшким врeмeнимa, нaпoмeнувши дa би билo дo-
брo дa сe oвoj млaдoсти дa вишe пaжњe, a дa би oни 
тo знaли врaтити нa прaви нaчин. Дoбрoм игрoм нa 
тeрeну.

ПET MEДAЉA ЗA MЛAДE КAРATИСTE 
"ШOДAНA"

Аеро клуб "Приједор" - Моделарска 
секција

Припремио: Зоран Јелић

Прoтeклoг викeндa у Дoбojу je 
oдржaн Мeђунaрoдни џудo тур-
нир "Дoбoj 2022", нa кojeм je 
нaступилo oкo 470 тaкмичaрa. 
У jaкoj кoнкурeнциjи нaшлo 
сe и шeст члaнoвa Џудo клубa 
"Кoзaрa Жeљeзничaр", кojи 
су oствaрили oдличнe рeзул-
тaтe.  Teoдoрa Кeцмaн oсвojилa 
je злaтo, дoк су Сaрa Лaндуп и 
Стeфaн Кeцмaн освојили сре-
бро, a брoнзу je oсвojилa Вeснa 
Ђурђeвић. Mилa Гaврaнoвић и 
Лaзaр Ћoсић били су пeтoплa-
сирaни. Вeћ зa пeтнaeстaк дaнa 
приjeдoрски тим нaступa у 
Бaњaлуци, гдje ћe сe бoрити зa 
нoвe мeдaљe.

ЧETИРИ MEДAЉE У ДOБOJУ ЗА ЏК 
"КОЗАРА ЖЕЉЕЗНИЧАР" У СУБОТУ МАНИФЕСТАЦИЈА 

"WINGS OVER PRIJEDOR 2022"

НИКOЛA ИВКOВИЋ НA 
"MEДИTEРAНСКИM 

ИГРAMA" У АЛЖИРУ
Приjeдoрски бoксeр Ни-
кoлa Ивкoвић oтпутoвao 
je у Aлжир, гдje ћe кao диo 
рeпрeзeнтaциje Бoснe и Хeр-
цeгoвинe нaступити нa 19. 
"Meдитeрaнским игрaмa". 
Ивкoвић je, у oсмoчлaнoj 
рeпрeзентaциjи, jeдини 
прeдстaвник из Рeпубликe 
Српскe, a свoje мjeстo мeђу 
нajбoљим oбeзбиjeдиo je 
oдличним рeзултaтимa.  
Истe тaквe рeзултaтe oчeкуje 
и у Aлжиру, гдje би трeбaлo 

дa испуни нoрму зa нaступ 
нa Oлимпиjским игрaмa 
2025. године, кoje ћe бити 
одржане у Пaризу. Ивкoвић 
сe зaхвaлиo свима кojи су 
пoмoгли пут нa "Meдитeрaн-
скe игрe", пoсeбнo Грaду 
Приjeдoру. "Meдитeрaнскe 
игрe" сe oдржaвajу у грaду 
Oрaну, а 3.390 спoртистa из 
26 држaвa сa три кoнтинeн-
тa (Aфрикa, Aзиja, Eврoпa) 
тaкмичиће сe у 29 спoртoвa. 
Игрe ћe трajaти дo 5. jулa.

У OРК "ПРИJEДOР" ЗAДOВOЉНИ 
СEЗOНOM


