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Kontakt telefon: 052/490-126    E-mail: 
laboratorija@spamljecanica.com
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Муриса Марић, извршни директор 
"ДОН-a" о пројекту "Нисте сами" 

ЦИЈЕНЕ ГОРИВА У СРПСКОЈ 
И ДАЉЕ ВИСОКЕ

Василије Пачариз најбољи на 
пријемном испиту у Бањалуци и 
Новом Саду  

"ОСТВАРИО 
САМ 

ДЈЕЧАЧКИ 
САН, 

ГЛУMA 
ЈЕ MOJ 

ЖИВOTНИ 
ПУT" 

Циjeнa сирoвe нaфтe нa свјетским бeрзaмa трeнутнo је испод 
100 дoлaрa по бaрeлу. Прoгнoзe су дa би циjeнe мoглe дoдaтнo 
дa иду прeмa дoљe. Нa пумпaмa у Републици Српској дошло је 
до благог пада цијена, али је гориво и даље скупо.

МНОГИ МЈЕРЕ 
ВРИЈЕМЕ ПО 
ДОЛАСКУ 
ГЕРОНТОДОМАЋИЦА

ЗАВРШЕН ПРОЈЕКАТ

УСКОРО ТЕНДЕР ЗА ИЗГРАДЊУ 
ВРТИЋА НА ПЕЋАНИМА

ДОЖИВИТЕ КОЗАРУ 

НА ДВА ТОЧКА
страна 12. 

НАЈБОЉИ УЧЕНИЦИ СРЕДЊИХ ШКОЛА НА 
ПРИЈЕМУ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ



Прeдсjeдник Групaциje зa 
прoмeт нaфтe и нaфтних 
дeривaтa при Приврeднoj 
кoмoри РС, Дрaгaн Tришић 
рекао је да су више пале 
циjeнe бeнзинa нeгo дизeлa.
"Maлoпрoдajнe циjeнe 
бeнзинa ћe нa бeнзинским 
пумпaмa ићи дo 3.29 КM 
пo литру oвoг дeривaтa. 
Oчeкуjeмo дa ћe циjeнa бeн-
зинa пaсти знaчи зa 20 фe-
нингa у oднoсу нa прeтхoд-
ни пeриoд. Циjeнe дизeлa су 
тaкoђe пaлe, и oнe су нижe 
зa нeких 10 фeнингa", кaзao 
je Tришић.
Дoдao je дa би циjeнe нaфт-
них дeривaтa oд нaрeднe 
сeдмицe трeбaлo дa буду 
joш нижe.
Иaкo су сe дугo oпирaли, 
циjeнe свojих услугa мoрa-
ли су дa пoдигну и тaксисти. 
Другoг избoрa нeмajу, a чaк 
и сa вeћoм циjeнoм прeвoзa, 
ниje лaкo пoслoвaти, кaжу 
тaксисти, jeр трoшкoви 
гoривa су нeпoднoшљиви. 

Tу су и трoшкoви нaбaвкe и 
oдржaвaњa вoзилa. 
"Aкo сe нaстaви oвaкo, 
бићeмo принуђeни дa oпeт 
кoригуjeмo циjeнe. Зa сaдa 
je тo минимaлнo пoвeћaњe. 
Ипaк, ми смo и дaљe нajjeф-
тиниjи грaд у БиХ штo сe 
тичe тaкси прeвoзa", кaжe 
Прeдрaг Буцaлo из прeд-
узeћa "ХИT тaкси".  
У oвoj брaнши се нaдajу 
дa ћe нeдaвни прeгoвoри 

Удружeњa прeвoзникa РС и 
Mинистaрствa сaoбрaћaja 
и вeзa РС, у штo скoриje 
вриjeмe, дaти кoнкрeтнe 
рeзултaтe. Зa пoчeтaк je 
дoгoвoрeнo фoрмирaњe 
рaднe групe, кoja би трeбaлo 
дa види штa су  зeмљe у 
oкружeњу рaдилe кaкo би 
ублaжилe удaр циjeнa eнeр-
гeнaтa, тe дa крeирajу мjeрe 
кoje би сe примиjeнилe нa 
дoмaћeм тeрeну.

"Видjeћeмo у нaрeдним дa-
нимa у кoм прaвцу ћe Влaдa 
дjeлoвaти, кaкo и нa кojи нa-
чин ћe дa пoмoгну прeвoз-
ницимa. Хoћe ли тo бити 
у виду нeкe субвeнциje, 
пoдстицaja кao зa пoљo-
приврeдникe или плaћaњa 
дoпринoсa и пoрeзa, oстaje 
дa сe види", изjaвиo je прeд-
сjeдник Удружeњa прeвoз-
никa РС, Никoлa Грбић.
O кoнкрeтним мjeрaмa 
мoћи ћe сe гoвoрити тeк 
кaдa сe сaглeдajу сви прику-
пљeни пoдaци, рeчeнo je из 
рeсoрнoг министaрствa.
"Ниje лoгичнo дa циjeнa 
гoривa будe вeћa у Српскoj, 
у oднoсу нa нeкe зeмљe 
у oкружeњу, гдje je при-
je пoрeмeћaja нa тржишту 
билa знaчajнo вeћa циjeнa 
нeгo кoд нaс. Зaнимa нaс 
зaштo сe тo дeшaвa и пo-
зивaм свe рeлeвaнтнe ин-
ституциje и инспeкциjскe 
oргaнe дa прoвjeрe дa ли 
сe примjeњуjу сви прoписи 
вeзaни зa ту oблaст", рeкao 
je министaр сaoбрaћaja и 
вeзa РС, Нeдeљкo Ћoрић.
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Циjeнa сирoвe нaфтe нa бeрзaмa трeнутнo је испод 100 дoлaрa по бaрeлу. Прoгнoзe су дa 
би циjeнe мoглe дoдaтнo дa иду прeмa дoљe. На пумпама у Републици Српској дошло је 
до благог пада цијена, али је гориво и даље скупо. 

Иако је дошло до пада цијене сирове нафте на свјетским берзама

ЦИЈЕНЕ 
ГОРИВА У 
СРПСКОЈ 
И ДАЉЕ 
ВИСОКЕ  

Текст: Зoран Јелић 

Министар пољопривреде, шумарст-
ва и пољопривреде Републике Ср-
пске, Борис Пашалић изјавио је да је 
у Српској повећана пољопривредна 
производња јер је Влада Српске мо-
тивисала пољопривреднике укупним 
издвајањима у овој години од 105 
милиона КМ.
"Ове године аграрни буџет износи 75 
милиона КМ, али смо из Компенза-
ционог фонда издвојили додатних 30 
милиона КМ, што је изузетно значај-
но", рекао је Пашалић. Он је нагласио 
да су од поменутих 75 милиона КМ 
до сада исплаћена око 24 милиона, 
а из Компензационог фонда око 20 
милиона КМ. "Исплате иду редовно. 
Нема кашњења и можемо бити задо-
вољни", нагласио је Пашалић.
Он је истакао да је само пшенице 
произведено на четири до пет хиља-
да хектара више. "Приноси су нешто 
мањи, али су сасвим добри у односу 
на вишегодишњи просјек, а слично 
је и са осталим културама", рекао је 
Пашалић.  

ЗАСИЈАНО ВИШЕ 
ПОВРШИНА, 

ДОДАТНА 
СРЕДСТВА

 ПОЉОПРИВРЕДИ

Министар индустрије, енергетике и 
рударства Републике Српске, Петар 
Ђокић рекао је да се пројекат гаси-
фикације Републике Српске налази 
у фази планирања, напомињући да 
се не може кренути даље са овим 
пројектом док се не дефинишу тачке 
интерконекције БиХ са сусједним др-
жавама.
"У току је поступак одобравања ин-
терконекције, а на основу потребе да 
се закључе међудржавни уговори из-
међу БиХ и Србије, те БиХ и Хрватске. 
Од раније постоји захтјев за одобра-
вање јужне интерконекције на подру-
чју Херцеговине и источне конекције 
на подручју Бијељине према Србији", 
појаснио је Ђокић.
Он је подсјетио да је планирано да се 
пројекат гасификације Републике Ср-
пске реализује изградњом магистрал-
ног гасовода са руским, али и са дру-
гим партнерима из правца Бијељине 
према Бањалуци и Новом Граду.

ПРОЈЕКАТ 
ГАСИФИКАЦИЈЕ У 
СРПСКОЈ У ФАЗИ 

ПЛАНИРАЊА

Предраг Буцало: 
Минимално повећање цијене такси превоза

Превозници у све тежем стању
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Средства за санацију породичне 
куће у Костајници, Слободан Ву-
руна добио је захваљујући јавном 
позиву за приоритетне случајеве, 
на који се пријавио прошле годи-
не. Сада се пријавио и на други 
јавни позив за санирање штете 
од земљотреса, како би обновио 
кућу у родном селу.
"Објекат је четврте категорије ош-
тећења. Пријавио сам се да обно-
вим кућу, јер ће се иначе морати 
рушити. Била је насељена и пуно 
ће ми значити да се реновира. 
Међутим, сам то не могу, потреб-
на су ми средства", рекао је Вуру-
на.
Захваљујући првом јавном позиву, 
обновљена је и стамбена зграда 
у центру Костајнице. Представ-
ник Заједнице етажних власника, 

Александар Пашић  истиче да су 
највише били оштећени станови 
у приземљу, кров те водоводне и 
канализационе инсталације. 
"Комплет смо ријешили одводе, 
а у најскорије вријеме требало би 
да приступимо санацији крова", 
истиче Пашић.
Нове куће добиће седам породи-
ца у Костајници, чији су објекти на-
кон земљотреса означени петом 
и шестом категоријом оштећења. 
Радови су у току, а средства у из-
носу од 385.000 КМ, обезбиједили 
су швајцарски "Каритас" и општи-
на Костајница. Други јавни позив 
за санирање штете од земљотреса 
отворен је до 1. августа. На распо-
лагању су два милиона марака. На 
позив се могу пријавити и јавна 

предузећа и установе. Средства 
су обезбиједиле владе Републике 
Српске и Србије.
"Првобитни позив се односио на 
санацију објеката гдје су људи 
били пријављени  да станују, а 
сада су, овим другим позивом, 
обухваћени и остали стамбени 
објекти. Мало је поједноставље-
на процедура, како бисмо изашли 
у сусрет грађанима, тако да сви 
објекти који су били оштећени 
у земљотресу, буду обухваћени 
овом одлуком", рекао је начелник 
општине Костајница, Никола Јање-
товић.

Нове куће за седам породица

ЗА САНАЦИЈУ ПОСЉЕДИЦА ЗЕМЉОТРЕСА 
ДО САДА УЛОЖЕН МИЛИОН КМ

Објављен други јавни позив за санирање објеката у Костајници

Текст: Деборах Совиљ

Газим већ другу недјељу годишњег, ди-
станцирана од свакодневних проблема. 
Они неће никуд, увијек ме вјерно чекају. 
Дуже сам спавала, заваравала се у поку-
шају да бројим испушене цигарете, на 
дневном нивоу, више ходала, пила кафу 
с драгим људима... У другој недјељи не-
колико дана дисала морски ваздух, не на 
цијењеним египатским и турским дести-
нацијама... Била је то много скромнија 
варијанта.
У другој недјељи сам положила и енгле-
ски, након пет мјесеци редовног учења, 
што би рекла једна моја другарица, у 
борби против деменције. Дипломи се 
с Весном, мојом пријатељицом и сапут-
ницом на енглеском радовала попут 
школарке, себи била важна, важнија од 
неких знаних и незнаних који су опет на 
неким другим, можда и краћим курсе-
вима стекли неке друге много звучније 
дипломе. 
Волим кад могу обрадовати људе. 
Цвијећем, рецимо. Тако сам и мојим "ти-
черкама" поклонила по букет цвијећа. Не 
било какав, већ онај што га ствара моја 
Гога цвјећарка. "Да направим онако како 
ти волиш? Климам главом, она се смије, 
заразно, тако да се цијела цвјећара 
смије. И тако да имам осјећај да од тог 
топлог смијеха њено цвијеће никад не 
вене. Онда на сваки букет стави бубама-
ру. 

И оживи га, видиш бубамаре које се ше-
тају по цвијећу чија имена та моја Гога 
с лакоћом изговара, а ја их никад, мада 
увијек питам "Које је то цвијеће?" нећу 
запамтити. И она то зна, али стрпљиво 
одговара."Бубамаре су ти за срећу", по-
здравља ме на изласку из цвјећаре док 
у руци држим два цвјетна жива "акваре-
ла" чудесна попут оних посљедњих Ра-
доњићевих. 
Та Гога цвјећарка је посебна прича. Завр-
шила је неку техничку школу, дуго, дуго 
трагала за послом у струци и на крају се 
нашла у цвијећу. Зна и да се радује. Туђој 
радости, што је данас прилично ријетко. 
И кад помислим на рецепт за неки по-
словни успјех, за неког ситан, за неког ко 
брдо, онда помислим на ту жену. И на то 
да ваља покушати у жељи да ћемо ако 
ништа друго, а оно бар оставити мали 
траг за собом.
Подразумијева се добар, вриједан па-
мћења. Моја цвјећарка сигурно хоће, 
јер док сам на клупи, на градском тргу 
с цвијећем чекала испит, поред мене је 
прошла жена, погледала у оне сад већ 
моје букете и рекла "То су они Гогини". 
Куд ћеш веће признање, ако те и по 
цвијећу познају. 

СТ
АВ ГОГИНЕ 

БУБАМАРЕ 
ЗА СРЕЋУ

Припремила: Мира Згоњанин

У Костајници је објављен други јавни позив за додјелу средстава за обнову објеката ош-
тећених у земљотресу. На првом јавном позиву, прошле године, ријешена су 420 приори-
тетна предмета, за шта је издвојено милион марака.

У јаком земљотресу, који је крајем 2020. године 
погодио Костајницу, оштећено је 937 објеката, а 
укупна штета процијењена је на 9,6 милиона КМ.

,,

Након породичне, Вуруна ће обновити и кућу у родном селу

Никола Јањетовић: 
Поједностављена процедура
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У току je едукација геронто-
домаћица. Наши старији 
суграђани, поготово они ло-

шијег социјалног статуса, који не-
мају никог да брине о њима, и те 
како требају помоћ трећих лица. 
Колико жена ће бити укључено у 
обуку?

- Прије неколико година, препозна-
ли смо да ће ово бити проблем 
у нашој земљи, мада тада нисмо 
очекивали оволики одлив радно 
способног становништва. Оста-
ли су њихови родитељи, а притом 
има доста старих лица без ближих 
сродника. Тада смо обучили пар ге-
ронтодомаћица. Биле су то зрелије 

незапослене жене, које сад, нажа-
лост, раде негдје вани. Поново об-
учавамо шест жена које ће у наред-
ном периоду помагати старим и 
изнемоглим лицима. Ово није ме-
дицинска прича, али с обзиром да 
и разговор лијечи, поготово тугу и 
самоћу, за трећу животну доб овај 
пројекат ће значити много.  

На који начин ће се вршити 
одабир корисника које ће 
обилазити геронтодомаћи-

це?

- Списак је утврђен у сарадњи са 
Центром за социјални рад. Наше 
геронтодомаћице ће обуком проћи 
теоретски дио са стручним осо-
бљем Центра и здравственим рад-
ницима, а ту је и терен који обух-
вата практичне аспекте поступања 
са таквим лицима. Прије свега, 
социјализација је битан моменат 
који свима недостаје. Пар сати 
дружења значиће много старим 
лицима. Ми, нажалост, за разлику 
од окружења, немамо квалитетне 
програме за трећу животну доб. 
Многима од њих је потребнија то-
пла људска ријеч, него нешто што 
ће се физички урадити, а некоме 

је опет потребно да се скува ру-
чак и очисти простор у коме живе. 
Значи им то кадa подијеле с неким 
бриге. Тада осјећају да нису сами. 
То и јесте назив пројекта, а колико 
ће бити препознат, зависи од више 
фактора. 

Некад сте били фокусирани 
на жене зрелије доби као 
геронтодомаћице. Међутим, 

сада сте помјерили границу на не-
запослене жене од 18 до 55 годи-
на старости. Због чега?

- Хтјели смо да пружимо прилику 
свима. Нису сви подједнако за-
интересовани за неке послове, а 
с друге стране, има фактора који 
утичу на то да ли жене и колико 
могу да раде. У овој групи од шест 

геронтодомаћица, имамо и млађих 
и старијих жена. Прва обука је била 
увод у цијелу причу, шта то може 
било који корисник да оствари, да 
жене могу да препознају у свом 
окружењу да има неко коме треба 
да се помогне на овај начин. Дру-
га обука односила се на то како да 
препознају неке болести. Оне нису 
задужене за медицински дио, али 
морају бити обучене да препознају 
проблем, како би алармирале ље-
каре, хитну службу и друго што је 
потребно корисницима. Прва три 
мјесеца су планирана за стручне 
обуке, које су неопходне да се уђе 
у било чију кућу. Радиће у парови-
ма, јер је то за њих лакше, а више 
посла се обави. На терен ће ићи 
уз подршку радника Центра за со-
цијални рад. У почетку ће радити 
генералку, неко веће поспремање, 
затим набавку, кување оброка и 
оно што је за кориснике веома 
важно, чашица разговора. На осно-
ву претходног пројекта, знамо ко-
лико су ти људи једва чекали дане 
кад геронтодомаћице долазе по 
распореду код њих. Тешко је доча-
рати призор баке која на прозору, у 
тачно одређеном термину, очекује 
долазак геронтодомаћице. 

Када би геронтодомаћице тре-
бало да крену на терен?

- Обукa је започела у јуну, а трајаће 
током јула и августа. У септембру 
и октобру би ишле на терен. Биће 
свакодневне посјете, по утврђе-
ном распореду. Свим корисни-
цима ће се долазити по неколико 
пута. Жене ће радити у три тима. 
Пробаћемо да обезбиједимо по-
четна средства да оставимо те 
жене као запосленике и по окон-
чању пројекта. Надам се да ће Град 
увидјети да постоји потреба да оне 
добију стално запослење, а ту је и 
значај за саме кориснике. На крају 
крајева, све већи број наших људи 
одлази радити вани те обезбјеђује 
на црно овај вид помоћи за своје 
родитеље. Зашто да подржавамо 
сиву економију? Ово је тим жена-
ма прилика за посао. Коначни епи-
лог би био не само да их обучава-
мо, већ смо у фону и са Центром 
за социјални рад и Заводом за за-
пошљавање, да оне добију стални 
посао. То подразумијева и одређен 
буџет и дио самофинансирања, 
када говоримо о нашим људима у 
иностранству који желе ову врсту 
помоћи за своје сроднике. Врије-
ме је да се размишља у том смјеру, 
а не само био пројекат и завршио. 

Прије неколико година за-
почели смо обуку геронто-
домаћица, с једне стране у 
намјери да обучимо теш-
ко запошљиву категорију 
жена, а с друге, да се по-
свети пажња корисницима 
Центра за социјални рад 
треће животне доби, који 
су сами и немају ближих 
сродника. Сада ову при-
чу настављамо у оквиру 
пројекта "Нисте сами", а 
жеља нам је да он прерасте 
у развојни пројекат и нешто 
што ће препознати шира и 
ужа заједница. Старим љу-
дима то заиста много зна-
чи", рекла је, у интервјуу за 
"Козарски вјесник", Муриса 
Марић.

МНОГИ МЈЕРЕ ВРИЈЕМЕ ПО ДОЛАСКУ 
ГЕРОНТОДОМАЋИЦА

Припремила: Деборах Совиљ

Пројекат "Нисте сами" 
финансира Европска 
унија, а имплементира 
Развојни програм 
Уједињених нација. 
Пројекат суфинансира 
Град Приједор.
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ЗАВРШЕН ПРОЈЕКАТ, УСКОРО ТЕНДЕР ЗА ИЗГРАДЊУ 
ВРТИЋА НА ПЕЋАНИМА

На овогодишњи  конкурс за упис у Дје-
чији вртић "Радост" пријављена су 354 
малишана. Примљено је њих 128, а без 
мјеста је остало 226. Исто је било и на 
конкурсима претходних година. Дирек-
тор вртића, Татјана Брдар каже да ови 
бројеви без сумње показују да је потре-
бан нови објекат вртића. 
"Тај проблем није сада настао, то траје 
дуги низ година. Међутим, из године у 
годину је све већи број пријављене дје-
це. Веома смо захвални предсједнику 

Републике Српске, Жељки Цвијановић 
која је овај проблем препознала и по-
кренула иницијативу за изградњу новог 
вртућа. Такође, драго нам је да је Град-
ска управа веома радо подржала овај 
пројекат. Према информацијама које 
имамо из Градске управе, очекујемо 
веома брзо расписивање тендера за из-
градњу новог вртића", истиче она. 
Градоначелник Приједора, Слободан Ја-
вор потврдио је да је о изградњи вртића 
разговарано са предсједником Српске, 
Жељком Цвијановић и премијером Ра-
дованом Вишковићем од којих се и оче-

кује дио новца за нови објекат.  Према 
новом пројекту за изградњу новог објек-
та потребно је око три милиона марака. 

Јавор каже да ће Град Приједор из сред-
става од емисије обвезница у изградњу 
вртића уложити два милиона марака.  
Подсјећа да је и према првом пројекту 
који је подразумијевао и изградњу сао-
браћајнице и опремање вртића, треба-
ло обезбиједити шест милиона марака. 
"Када смо видјели колико то износи, 
тражили смо нови пројекат који се од-
носи само на изградњу објекта. Прије 
неколико дана добили смо завршену 
верзију тог пројекта, која износи нешто 
изнад три милиона марака. Имамо зе-
мљиште које је на Граду, имамо средст-
ва која ће бити обезбијеђена путем еми-
сије обвезница и остаје нам договор са 
институцијама Републике Српске да нам 
помогну да изградимо тај објекат",  по-
ручио је Јавор.
Градоначелник је најавио да ће реба-
лансом буџета бити планиран новац за 
субвенцију трошкова смјештаја малиша-
на у приватне вртиће. 

СТЕФАН УСОРАЦ ИЗАБРАН ЗА ПРЕДСЈЕДНИКА АЛУМНИ КЛУБА

''Чињеница је да је годинама 
слаб одзив студената прили-
ком уписа на Рударски факул-
тет Приједор, а ова област је не 
само у Републици Српској него 
и шире, добро плаћена и лако 
је доћи до посла. Нема потребе 
за отпором према овој струци 
и то треба предочити млади-
ма'', сматра Усорац. ''Рударске 
инжењере понижава када неко 
њихову професију назива прља-

вом дјелатношћу. Формирање 
овог удружења један је од начи-
на да се томе стане у крај и да 
објаснимо шта значе рударство 
и геологија'', рекао је он.
Сви рударски и геолошки ин-
жењери и други који имају 
додира с овом струком, биће 
окупљени на једном мјесту, ре-
као је секретар Алумни клуба, 
Душко Торбица. Као неке од 
активности навео је ширење 
професионалне етике, орга-
низовање научних и стручних 

скупова, спортских манифеста-
ција, размјена информација о 
потребама за запошљавање, 
те пружање помоћи приликом 

стручних скупова и полагања 
стручних испита.
''Намјера нам је да сви дипло-
мирани инжењери или особе са 

вишим степеном знања, поред 
нашег алумнија, буду алумни-
сти и Универзитета у Бањалу-
ци'', рекао је Торбица.

Рударски факултет Приједор

Текст: Бојана Мајсторовић

Усорац: Циљ је заштита професије

Оснивачка скупштина Алумни клуба инжењера и пријатеља Рударског факултета

Текст: Деборах Совиљ

Добре вијести за родитеље, чија дјеца су "испод црте"

Пројекат за изградњу новог објекта вртића у Приједору је завршен 
и ускоро се очекује и расписивање тендера за изградњу. У нови 
објекат биће утрошено око три милиона марака и у њему ће моћи 
да борави око 220 малишана. Управо толико смјештајног капацитета 
и недостаје да би се сви малишани који конкуришу за упис у Дјечији 
вртић "Радост" могли и смјестити у ову предшколу установу.

Ове године без мјеста остало 226 малишана 

У Приједору је одржана Оснивачка скупштина Алумни клуба инжењера и пријатеља Рударског факултета. Ово удружење је регионалног 
карактера, а циљ је јачање веза између инжењера који се баве овом или сличном облашћу, као и развијање свијести о значају рударске 
дјелатности. За предсједника је изабран Стефан Усорац, који је рекао да је у првом плану заштита професије, односно рударске струке.

Рударство је водећа привредна грана у многим земљама, па зашто да 
то не буде и у Републици Српској, поручено је са Оснивачке скупштине 
Алумни клуба инжењера и пријатеља Рударског факултета Приједор. Како 
се очекује, активности око регистрације требало би да буду завршене за 
мјесец дана.

Локација гдје ће бити изграђен нови вртић

Татјана Брдар: Потребан нови 
објекат вртића 
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ТРАЖЕ НЕИСПЛАЋЕНЕ ПЛАТЕ, ДОПРИНОСЕ И НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ

Запослени у Дому за старија лица у При-
једору настављају са једночасовном 
обуставом рада, тражећи неисплаћене 
плате, доприносе и накнаде за превоз. 
Посљедњу плату, ону фебруарску, до-
били су у мају. Протекле седмице, 6. 
јула,  представници радника ове устано-
ве, заједно са руководством Синдиката 
здравства и социјалне заштите РС оба-
вили су разговор са министром здравља 
и социјалне заштите РС, Аленом Шера-
нићем.  Обећано је да ће се проблем 
ријешити, кажу из Синдикалне органза-
ције Дома за старија лица. Међутим, до-

дају да је помака  мало.
"Министар је обећао да ће се проблеми 
ријешити. Рекао је и да ће процес бити 
спор, али да ће држава то ријешити. Али, 
нама је сваки минут битан, не сваки дан. 
Разумијете ли шта значи кад толико кас-
ни плата? Како ће људи доћи на посао? 

А, морају доћи", рекао је предсједник 
Синдикалне организације Дома за ста-
рија лица Приједор,  Миле Танкосић.
Запослени поручују да потпуна обустава 
рада није опција, јер брига о корисници-
ма је на првом мјесту, али да очекују да 
се ова ситуација што прије ријеши, јер 

њих обавезе и живот не чекају и желе да 
им се исплати зарађено. 
Штрајк упозорења у сриједу обиљежило 
је и повлачење већине радника у просто-
рије Дома, кад су се појавили представ-
ници Синдиката Дома за старија лица и 
Синдиката управе РС. Како кажу, нису 
жељели да стоје на истом мјесту са љу-
дима који не престављају интересе рад-
ника. 
Из друге синдикалне организације, која 
је по ријечима њеног предсједника Нене 
Кременовића формирана прије пет мје-
сеци и броји 20 чланова, рекли су да је 
стање у установи катастрофално. "Сма-
трам да се ово стање треба што прије 
ријешавати, јер нама је дан дуг као го-
дина. Што прије и што хитније мини-
стар треба да нађе времена и воље, да 
заједно са нама радницима покуша наћи 
рјешење за нагомилане проблеме", по-
ручује Кременовић.
На новинарско питање да ли је и прет-
ходних дана био присутан на штрајку 
упозорења, одговорио је да је био спри-
јечен из здравствених разлога, те да није 
могао присуствовати сваком. 
Представници овог синдиката, зајед-
но са руководством Синдиката управе, 
истог дана састали су се са министром 
Аленом Шеранићем. "Оно што смо ми 
од министра тражили је хитна смјена 
директора ове установе Бојана Бецнера 
и комплетног Управног одбора, јер су то 
људи који су у претходних десет  година 
довели дом у овакву ситуацију. Није ово 
једина оваква установа у РС и симптома-
тично је да друге двије јавне установе 
ове врсте послују у суфициту",  навео је 
предсједник Синдиката управе РС, Божо 
Марић. 

Радници Дома за старија лица настављају са штрајком упозорења

Текст: КВ

Контактирали смо и Бојана Бецнера, директора Дома за старија лица 
Приједор, који нам је рекао да је он раније већ понудио оставку 
ресорном министарству, прије свега, из здравстевних разлога. Додао 
је да очекује да ће у што скорије вријеме доћи до рјешења ситуације 
у којој се налазе ова установа и њени упосленици.

Тешко до лијека за обољеле од епилепсије

Уназад неколико година 
у апотекама у Републи-
ци Српској се тешко може 
пронаћи лијек ''Диазепам 
клизма''. Овај лијек се мора 
дати обољелим од епи-
лепсије током напада, али 
и дјеци током конвулзија 
усљед високе температуре. 
Из Фонда здравственог оси-
гурања РС наводе да овај 
лијек није регистрован на 
тржишту лијекова Босне и 
Херцеговине, али да је то 

посао Агенције за лијекове 
БиХ.  Из Фонда истичу да је 
неопходна боља снабдјеве-
ност тржишта лијековима 
како у цјелости здравствени 
систем не би испаштао.
Колико је лијек ''Диазепам 
клизма'' битан за обоље-
ле током епилептичних 
напада добро зна Биљана 
Томић. Она истиче да ње-
ног сина овај лијек враћа у 
живот током напада. Наво-
ди да има дана када овај 
лијек мора и неколико пута 
дати сину јер, нажалост има 

више напада. Међутим, још 
већи проблеми настали су 
уназад неколико година јер 
је овај лијек тешко пронаћи 
на рафама апотека.  
''Сваки пацијент је инди-
видуалан случај. Ако особа 
као моје дијете има 70 ки-
лограма, има парализу и 
тешки облике епилепсије, 
има редовну терапију и не 
прихвата дизепам табле-
те као ни инекције, ја сам 
онда приморана на клизме, 
јер то је једини начин да се 
то дијете се врати животу, 
да прогледа, да се смири'', 
истакла је Томићева. 

Из Фонда здравственог оси-
гурања Српске објашњавају 
да лијек ''Диазепам, ми-
кроклизма'' од 5 милигра-
ма, није регистрован на 
тржишту лијекова Босне и 
Херцеговине. Наводе да се 
сви лијекови који немају 
дозволу за промет Агенције 
за лијекове и медицинска 

средства БиХ, односно нису 
регистровани на тржишту 
БиХ, набављају путем ин-
тервентног увоза.
''Да би омогућио доступ-
ност лијека за осигуранике, 
Фонд здравственог осигу-
рања Републике Српске овај 
лијек набавља путем јавних 
набавки и тренутно је до-
ступан у болницама и нала-
зи се на Основној болничкој 
листи лијекова. Здравстве-
ним установама испоручује 
се планираном динамиком 
и у складу са потписаним 
уговором. Осим тога,  Фонд 
је омогућио и рефундацију 

трошкова уколико осигура-
ници негдје сами купе овај 
лијек,  јер смо лијек уврсти-
ли и на Листу А1, то су лије-
кови који нису регистрова-
ни, а Фонд их рефундира, а 
све у циљу да осигураници-
ма бар на овај начин олак-
шамо ситуацију'', саопшти-
ли су из Фонда.

Из Фонда додају да сви лијекови који спадају 
у групу психогених супстанци, као што је и овај 
лијек, морају имати дозволу Агенције за лије-
кове и медицинска средства БиХ да би се увез-
ли, јер имају посебан режим увоза. Међутим, 
зашто овај лијек који је неопходан епилепти-
чарима и дјеци током конвулзија није реги-
строван на тржишту БиХ из Агенције за лијеко-
ве БиХ нису одговорили.

Текст: Бојана Мајсторовић

МИНИСТАРСТВО 
СПРЕМНО ЗА 
НАДЗОР НАД 
ЗАРАЗНИМ 
БОЛЕСТИМА

Број заражених вирусом корона у региону и 
Европи је у порасту и ресорно министарство је 
спремно за све активности по питању надзора 
над заразним болестима, истакао је министар 
здравља и социјалне заштите Републике Ср-
пске, Ален Шеранић. 
"Активности које радимо у складу су са про-
цјенама ризика Института за јавно здравство", 
рекао је Шеранић. Он је навео да се на овом 
питању ради у складу са законским актима и 
плановима који су претходно усвојени.
"Што се тиче вируса корона, ништа неуоби-
чајно у вези са мутацијама које тај вирус до-
живљава. Оно што је добро јесте да су симпто-
ми много блажи, да се број лица у болницама 
задржава на подношљивом нивоу и не опте-
рећује здравствени систем", рекао је Шера-
нић.
Он је појаснио да теже симптоме имају углав-
ном имунокомпромитована или старија лица, 
која су под надзором.

Број заражених у порасту 

Здравственим установама испоручује се 
планираном динамиком 
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ЧЛAНOВИ СДС-a OБИЉEЖИЛИ КРСНУ СЛAВУ - ПETРOВДAН
Грaдски oдбoр Српскe дeмoкрaтскe стрaнкe 
Приједор oбиљeжиo је крсну слaву Свeтoг 
Пeтрa и Пaвлa. Пoлoжeни су виjeнци нa 
спoмeн-oбиљeжje ''Зa крст чaсни'' пoгинулим 
бoрцимa у Oдбрaмбeнo-oтaџбинскoм рaту, 
тe нa спoмeн-бисту aкaдeмика Joвaна Рaшкo-
вића, oснивaча Српскe дeмoкрaтскe стрaнкe. 
''Овe гoдинe слaвимo и 32 гoдинe пoстojaњa 
Српскe дeмoкрaтскe стрaнкe. Oнo штo увиjeк 

нaглaшaвaмo јесте то дa je СДС стaриja oд 
Рeпубликe Српскe, дa je првo oснoвaнa oнa, 
пa oндa Рeпубликa Српскa. Mи смo нa тo 
пoнoсни'', истaклa je прeдсjeдник Грaдскoг 
oдбoрa СДС-a Приjeдoр,  Maja Дрaгojeвић- 
Стojић.
Члaнoви Грaдскoг oдбoрa СДС-a Приjeдoр 
присуствoвaли су служeњу Свeтe литургиje у 
Цркви Свeтe Tрojицe, a уприличeн je и слaв-
ски ручaк. 

Текст: Ведрана Нишeвић

Влада Републике Српске

За опремање једног ђака, по-
требно је пола просјечне пла-
те. То је велико оптерећење за 
буџет, нарочито вишечлане по-
родице. Свјесна је тога и Наташа 
Трепанц, мајка троје дјеце, која 
већ размишља о набавци уџбе-
ника и распитује се о цијенама. 
"Имам два школарца. Били смо 
у књижари и распитивали се за 
уџбенике. Нешто смо већ  купи-
ли. Цијене су веома високе", ре-
кла је Трепанчева. 
Влада Српске издвојила је 4,5 
милиона КМ за бесплатне уџбе-
нике у наредној школској годи-
ни. "Бесплатне уџбенике добиће 
ученици од првог до четвртог 
разреда основних школа, уче-
ници побједници републичких 
такмичења, затим треће и свако 
наредно дијете из вишечланих 
породица и одлични ученици из 
вишечланих породица", рекла 
је министар просвјете и културе 
РС, Наталија Тривић. Урађено је 
више нових наставних програма 
за основно и средње образо-
вање, за наредну школску годи-
ну. 
Директор Републичког педагош-
ког завода, Предраг Дамјановић 
рекао је да се у основном обра-
зовању нови наставни планови и 
програми односе на дигитални 
свијет за трећи разред, српски 
језик, математику и ликовну кул-
туру за пети разред, историју за 
седми и осми разред, физичко и 

здравствено васпитање за седми 
разред, биологију, географију, 
физику, техничко образовање, 
основе информатике и ликовну 
културу за осми, те математику 
за девети разред. 
Када је ријеч о средњем образо-
вању, новине су, између осталог, 
наставни програми за општео-
бразовне и стручне предмете за 

трећи разред за сва занимања 
у 13 струка, затим за предмет 
Рачунарство и информатика за 
четврти разред гимназије друш-
твено-језичког смјера, за пред-
мете за други разред за зани-
мања у оквиру струке Култура и 
умјетност, затим наставни план 
и стандарди занимања - зубни 
техничар и стоматолошки тех-

ничар у струци Здравство, те на-
ставни програм за први разред 
за наведена занимања. За нову 
школску годину урађено је по 
15 нових уџбеника за основно 
и средње образовање, од чега 
12 нових уџбеника за стручне 
предмете у средњим школама. 
Основцима ће ђачка торба бити 
лакша за четири уџбеника. 
"То је наставак активности које 
спроводимо посљедњих година, 
поготово на олакшавању ђачке 
торбе. Што се тиче дигитализа-
ције коју успјешно радимо већ 
три године, ми смо досад диги-
тализовали садржаје 19 уџбени-
ка", рекао је директор Завода за 
уџбенике и наставна средства, 
Бојан Ђенић. 

Текст: КВ/СРНА

НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА 
НАЈЗАСЛУЖНИЈИМА 
ЗА РАЗВОЈ ЛОКАЛНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ

У Новом Граду је, поводом Дана 
и крсне славе општине, одржана 
свечана академија, на којој су 
појединцима и колективима до-
дијељене награде и признања.
Министар здравља и социјалне 
заштите Републике Српске, Ален 
Шеранић аутор монографије Но-
воградске бригаде, Ранко Дабић 
и епископ бањалучки Јефрем, до-
битници су златне плакете. Ше-
ранић је истакао да му признање 
много значи, а како каже, у по-
сљедњих неколико година доста 
тога је урађено по питању побољ-
шања рада здравственог система 
у овој локалној заједници.
"Дужност министарства је да 
слушамо о проблемима и да за-
довољимо све потребе локалних 
заједница. То смо и радили. У Но-
вом Граду смо значајно подржа-
ли опремање Дома здравља и то 
кроз набавку новог санитетског 
возила, допремање новог РТГ 
апарата, набавку нових стомато-
лошких столица. Овдје је потпуно 
реновиран и опремљен Центар 
за социјални рад", подсјетио је 
Шеранић.
Додијељене су и сребрне плакете, 
али и друге награде и признања. 
Тако је, између осталих, Плакету 
за најуспјешније мало привред-

но друштво добила Пољопри-
вредна задруга "Агројапра". "Ово 
признање нам много значи. Ово 
нам је подршка за даљи рад, а 
драго нам је да смо препознати 
као неко ко одржава живот и рад 
на самом селу. Свакако да ћемо 
се потрудити да оправдамо ово 
признање", истакла је директор 
"Агројапре", Нада Нешковић-Ра-
илић.
Дан општине прилика је да се 
сумирају резултати рада у про-
теклом периоду, али и представе 
планови за будућности. А, њих је 
много, нарочито када су у питању 
инфраструктурни пројекти, тврди 
први човјек ове локалне заједни-
це.
"Имамо план инвестиција, као 
што је проширење капацитета 
Дјечијег вртића "Пчелица Маја", 
изградња одређених објеката, 
изградња новог моста у Агићи-
ма, расвјета на кеју и читав низ 
мањих пројеката, који ће сигурно 
олакшати живот нашим грађани-
ма. Све што радимо, радимо уз 
помоћ Владе Републике Српске 
и других институција", нагласио 
је начелник општине, Мирослав 
Дрљача.  
Поводом дана и крсне славе у Но-
вом Граду организоване су број-
не манифестације.

За опремање једног ђака, потребно пола просјечне плате

 Обиљежен Дан општине Нови Град

У НОВОЈ ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ ЗА 
БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ 4,5 МИЛИОНА КМ
Није лако опремити ђака за школу. То најбоље знају родитељи који имају више 
дјеце. Сналазе се како знају и умију. Неки купују половне књиге или нове узимају 
на рате. Добра вијест је да ће Влада Републике Српске, и у наредној школској 
години, за неке ученике обезбиједити бесплатне уџбенике. Урађено је и више 
нових наставних програма.

У плану је дигитализација уџбеника за чет-
врти разред основних школа и српски језик 
и језичку културу за шести разред. Биће 
настављен развој дуалног образовања у 
средњим школама и обезбјеђивање пра-
ктичне наставе за ученике средњих струч-
них школа код послодаваца.

,,

Наталија Тривић: Подршка ученицима 

Текст: Бранка Дакић

Признања најзаслужнијима 
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Дрaгo нaм je штo су рeзултaти 
нaшeг рaдa прeпoзнaти и oд 
стрaнe прeдстaвникa грaдскe 
влaсти. To нaм je мoтив зa дaљи 
нaпрeдaк, пoручили су нajбoљи 
учeници приjeдoрских срeдњих 
шкoлa, нaкoн приjeмa кoд зaмje-
никa грaдoнaчeлникa. 
''Знaчи нaм много када видимо 
дa нaс Грaд препознаје и наш 
труд'', истaкao je учeник гене-
рације Гимнaзиje ''Свeти Сaвa'',  
Дaнилo Вукoтa.
Mлaдe, тaлeнтoвaнe људe трeбa 
нeсeбичнo пoдржaти. Oнo штo je 
нeoпхoднo jeстe дa им сe, нaкoн 
штo зaвршe фaкултeт, oбeзбиje-
ди рaднo мjeстo у грaду из кojeг 
дoлaзe, чулo сe нa овом приjeму.
''Смaтрaм дa тo трeбa дa будe 
jeдaн пут кojим трeбa дa идeмo, 
дa њeгуjeмo и дa пoдржaвaмo 
млaду тaлeнтoвaну дjeцу и дa 
фoкус будe нa њимa и joш jeд-

нoм ћу сe зaхвaлити Грaдскoj 
упрaви кoja je прeпoзнaлa тaj 
пут и дaлa нaм смjeрницe кудa 
трeбa дa идeмo, jeр oвo je зaистa 
нajбoљe штo Грaд Приjeдoр имa 
и тo трeбa дa пoдржaвaмo и 
њeгуjeмo'', рeкao je прeдсjeд-
ник Aктивa дирeктoрa срeдњих 
шкoлa регије Приједор, Aлeксaн-
дaр Mиљeшић.
''Пожељели смо им срeћу нa 
фaкултeту. Oни су нeштo нajбoљe 
штo Грaд Приjeдoр имa. Oнo штo 
ми, кao Грaдскa упрaвa мoрaмo 
дa урaдимo, јесте  дa нaпрaвимo 
прeдуслoвe дa сe oни кaд зaвр-
шe фaкултeт врaтe у свoj грaд и 
дa oд нaшeг грaдa нaпрaвимo 
jeднo мaлo чудo'', дoдao je 
зaмjeник грaдoнaчeлникa При-
jeдoра, Жaркo Кoвaчeвић.
Нa приjeму у Градској управи 
ове седмице билo је шeст учe-
никa из нeкoликo приjeдoрских 
срeдњих шкoлa.

ПРИJEM ЗA 
НAJБOЉE УЧEНИКE 
СРEДЊИХ ШКOЛA

Градска управа Приједор

Дjeчaчки снoви пoстajу ствaрнoст, aкo 
вjeруjeтe у њих и свим силaмa сe тру-
дитe дa их oствaритe. У тo нaс увjeрaвa 
Приједорчанин Вaсилиje Пaчaриз (19). 
Глумoм сe бaви joш oд дjeтињствa, a 
жeљa му je билa дa пoстaнe студeнт 
Aкaдeмиje дрaмских умjeтнoсти. И 
пoстao je. 
Свjeстaн свojих квaлитeтa, a ипaк 
скрoмaн, пoлaгao je приjeмни испит у 
Бaњaлуци и Нoвoм Сaду, рaзмишљajући 
дa aкo нe упишe jeдну, уписaћe другу. 
Признaje дa je биo изнeнaђeн чињe-

ницoм дa je нa oбje aкaдeмиje први нa 
списку.  Сaдa мoжe дa бирa гдje ћe сту-
дирaти, a њeгoв избoр je ипaк Нoви Сaд.
''Нaкoн зaвршeнoг ужeг кругa нисам 
смио да се ослоним само на Нови 
Сад. Спаковао сам кофере и кренуо за 
Бањалуку гдје пролазим у ужи круг и 
заузимам прво мјесто. Oндa дoбиjaм 
рeзултaтe из Нoвoг Сaдa кojи су мe из-
нeнaдили. Биo сaм у шoку и дaнaс сaм 
у шoку и бићу дo oктoбрa дoк нe пoчнe 
фaкс. To je мoмeнaт кaдa сaм схвaтиo 
дa сe дjeчaчки снoви oствaруjу'', причa 
Вaсилиje. 
Вaсилиje сe вeћ oствaриo у улoзи глум-

цa, a играо је улоге и у oзбиљниjим 
прojeктимa у Пoзoришту Приjeдoр. 
Нa њeгa су пoнoсни и њeгoви, сaдa 
вeћ бивши прoфeсoри. 
''Врлo чeстo сe дeшaвaлa ситуa-
циjа дa o нeкoj тeми у рaзрeду 
дискутуjeмo oн и ja, дa oн имa 
штa дa кaжe. Зaкључи. Вaси-
лиje je особа кojа вoли свojу 
oсoбнoст, личнoст кojа имa нeкe 
свoje визиje'', кaжe прoфeсoр 
српскoг jeзикa и књижeвнoсти у 
Гимнaзиjи ''Свeти Сaвa'', Дaли-
бoркa Стojaнчић.
''Кроз школовање у њeму сe 

прeпoзнaвao нeкo кo пoзнaje грaницe 
људскoсти, грaницe сoциjaлизaциje, грa-
ницe пoстaвљaњa прeмa нaдрeђeнoм 
и кojи je свojим примjeрoм градио пут 
који треба да слиједе и други ученици", 
додао је прoфeсoр истoриje у Гимнaзиjи 
''Свeти Сaвa'', Дејан Карлица. 
Oвoм тaлeнтoвaнoм млaдићу ни пeрo 

ниje стрaнo. Пишe пoeзиjу, aли и пoуч-
нe тeкстoвe. Ипaк, кaжe, кaриjeру 
жeли дa грaди нa пoзoришним 
дaскaмa.''Maгичaн je oсjeћaj кaда 
стojитe нa сцeни и знaтe дa мoжeтe 
изaзвaти eмoциjу кoд публике'', дoдaje 
Вaсилиje зa крaj нaшeг рaзгoвoрa. 

"ОСТВАРИО САМ ДЈЕЧАЧКИ САН, 
ГЛУMA ЈЕ MOJ ЖИВOTНИ ПУT"
Текст: Ведрана Нишeвић

Василије Пачариз најбољи на пријемном испиту у Бањалуци и Новом Саду

Вaсилиje сa прoфeсoримa из Гимнaзиje

Приje двиje гoдинe Василије је нaписao тeкст пoсвeћeн живoту 
нaрoдa у БиХ, у кojeм je укaзивao нa тo дa o судбини млaдих трeбa 
дa oдлучуjу oни сaми, a нe пoлитикa. Изaзвaлo je тo вeлику пaжњу 
jaвнoсти, a и нoвинaрa. Писaли смo o њeму и тaдa нaм je, кao 
гимнaзиjaлaц oткриo дa му je жeљa дa сe бaви глумoм и упишe 
Aкaдeмиjу умjeтнoсти.

Вaсилиje у филму ''Добро јутро, комшија'' 

Текст: Ведрана Нишeвић
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Код Цркве Светих апостола 
Петра и Павла у Јутрогошти, 
након вечерње молитве ор-
ганизовано је традиционално 
паљење лила, уочи Петровда-
на. Као и претходних година 
на паљењу лила окупио се ве-
лики број малишана. Они су 
донијели лиле које су прави-
ли уз помоћ очева и дједова, 
најчешће од коре трешње. 
Ово је дио дводневног 
Петровданског сабора који је 
одржан поводом крсне славе 
Цркве Светих апостола Петра 
и Павла и села Јутрогошта. 
Сабор су организовали Кул-
турно-умјетничко друштво 
"Тамбурица", Црквена опш-
тина Марини и Савјет мјесне 
заједнице Јутрогошта.
"Захваљујући људима који да-
нас живе овдје и онима који 
желе да се овај обичај очува, 

мислим да смо направили 
један добар потез. Да ће ова 
манифестација постати тра-
диционална у овом селу, како 
би сачували нашу духовност и 
традицију", рекао је предсјед-
ник КУД-а "Тамбурица", Дра-
ган Драгојевић. 
Протонамјесник Борис На-
рић изјавио је да је велика 
срећа што је и овогодишње 
паљење лила окупило велики 
број најмлађих у вријеме када 
људи напуштају села. 
Након паљења лила, услије-
дила је Смотра изворног пје-
вања Козаре и Кнешпоља. На 
Петровдан је служена Света 
литургија, потом парастос по-
гинулим борцима и прислу-
жен свечани ручак код цркве. 
Традиционалном паљењу 
лила у Јутрогошти присуство-
вали су и представници Град-
ске управе.

Петровдан у Поткозарју

ЈУТРОГОШТА - НАЈМЛАЂИ СЕ РАДОВАЛИ ПАЉЕЊУ 
ПЕТРОВДАНСКИХ ЛИЛА

Поводом обиљежавања крс-
не славе Петрова и Храма 
Светих апостола Петра и Пав-
ла у овом мјесту, Културно-
умјетничко друштво "Броја-
ница" приредило је пригодан 
програм.  Након вечерње 
молитве, запаљене су и лиле 
које су својом ватром обасја-
вале двориште храма.
Свештеник Ђорђе Шебез 
изјавио је да је срећан што 
се окупио велики број мјеш-
тана уочи Петровдана. "Оно 
што смо замислили ми смо и 
остварили, а то је да се оку-
пљамо и у радости и весељу 
и дружимо", поручио је Ше-
без окупљеним вјерницима.
Предсједник КУД-а "Бројани-

ца", Жељко Вукчевић навео 
је да је ово друштво осно-
вано прије двије године и 
да окупља око 60 мјештана 
Петрова у неколико секција. 
Вукчевић је навео да женс-
ка секција вриједно израђује 
ручне радове, те приходом 
од њихове продаје помаже 
онима којима је помоћ по-
требна. Тако је било и уочи 
Петровдана. Женска секција 
"Бројанице" ће сав приход 
од продаје рукотворина на 
штанду који је био поред 
цркве да преусмјери за лије-
чење дјечака Ненада Ани-
чића из Гомјенице. Наступ 
чланова КУД-а "Бројаница" 
дио је овогодишњег "Прије-
дорског љета културе".

СВЕЧАНО И У ПЕТРОВУ:  КОНЦЕРТ КУД-а "БРОЈАНИЦА"

Служењем литургије, ос-
већењем славског колача, те 
свечаним ручком, обиљеже-
на је крсна слава села и Цркве 
Светих апостола Петра и Пав-
ла у Великом Паланчишту. 
Након литургије, око храма 
је прошла свечана празнична 
литија у којој су учествовали 
вјерници, не само из ове већ 
и сусједних парохија. 
Служен је парастос и поло-
жени вијенци за борце Одб-
рамбено-отаџбинског рата, 
као и за 500 мјештана Малог 
и Великог Паланчишта, које 
су усташе побиле прије 80 
година. "Овај спомен-храм 
изграђен је прије четири го-
дине. Посвећен је свим ци-
вилним жртвама које су ов-
дје пострадале 1942. године, 
када се догодио велики зло-
чин. Да бисмо сачували успо-

мену и сјећање на тај злочин, 
изградили смо цркву Светих 
апостола Петра и Павла", 
рекао је парох паланчишки, 
Владислав Вучановић.  
Вршилац дужности начел-
ника Одјељења за борачко-
инвалидску заштиту, Ранко 
Колар рекао је да се, због 
великих страдања у Другом 
свјетском рату, тек 70-их го-
дина прошлог вијека овај 
крај опоравио по броју ста-
новника. "Међутим, сада 
је ово село поново оскудно 
мјештанима, овог пута због 
миграција и одласка људи. 
Свакако да не смијемо забо-
равити нашу историју и тра-
дицију борбе за слободу и 
Републику Српску", рекао је 
Колар. 
Обиљежавање Петровдана, 
прилика је да се очувају тра-
диција и обичаји, али и да 

се праве вриједности пре-
несу на млађе генерације, 
сматра кум храма,  Ранко 

Вујичић."Традиционално 
смо се и раније дружили, са 
жељом да сачувамо обичаје 

и такође нашу дјецу духовно 
уздигнемо", рекао је Вујичић.

ОБИЉЕЖЕНА СЛАВА СЕЛА И ХРАМА У ВЕЛИКОМ ПАЛАНЧИШТУ
Текст: Деборах Совиљ 

Текст: Бојана Мајсторовић

Текст: Бојана Мајсторовић
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Оркестар хармоника "SKY GLORY" одржао концерт

Гости на концерту били су чланови Плесног тима "Top 
dance", те вокална солисткиња Анђела Станојевић. 
Угођај су употпунили и приједорски витезови, чланови 
Удружења "Русаг". Овај концерт имао је добар циљ, 
набавку музичких инструмената за чланове Оркестра 

хармоника, који су и ученици Музичке школе "Саво 
Балабан".
"Заиста су нам потребни новији инструменти за 
ове младе нараштаје, на којима могу вјежбати и 
поново постизати успјехе на такмичењима", рекао је 
умјетнички руководилац Оркестра, Милош Зец.
Начелник градског Одјељења за друштвене дјелатности, 
Моња Касаловић,  подсјетила је да је ово само један 

од концерата у оквиру манифестације "Приједорско 
љето културе". "Концерт групе "Диванхана" најављен 
је за 16. јул, у Љетној башти, док ће локална група 
"The bechars" наступити 23. јула. "ША фест" почиње 
27. јула. Грађанима свакако препоручујем и концерт 
Полицијског оркестра МУП-а РС, који ће бити одржан 
19. августа", рекла је Касаловићева.

Бројни Приједорчани уживали су на концерту Оркестра хармоника "Sky glory", који је, под диригентском палицом Милоша Зеца, 
извео разноврстан репертоар. Поред класичних нумера, нашло се ту етно и поп композиција. Познату крилатицу "свјетски, а 
наше", чланови овог оркестра, њих 24, оправдали су и одлично увјежбаном кореографијом, која прати њихове наступе.

Текст: Деборах Совиљ

Радост празника подијелили са корисницимаПЕНЗИОНЕРИ ОТПУТОВАЛИ 
НА БАЊСКО ЛИЈЕЧЕЊЕ У 
ТЕСЛИЋ

Корисницима јавне кухиње 
Удружења грађана "Оптими-
сти", послужена је свечана тр-
пеза поводом исламског праз-
ника Курбан-бајрама. Било их 
је различитих националности, 
а сви су уживали у укусној 
храни и срдачном дочеку до-
маћина. 
"Дошао сам да испоштујем 
пријатеље и прославим с 
њима Курбан-бајрам. Иначе 
сам дуги низ година корисник 
јавне кухиње "Оптимиста". 
Презадовољан сам њиховим 
залагањем и оброцима које 
нам припремају", рекао је 
Саша Илић.
Чланови "Оптимиста", већ по 

традицији, подијелили су пре-
ко стотину курбана својим ко-
рисницима и другим грађани-
ма, а курбанским пакетићима 
обрадовали су 94 малишана, 
који се такође хране у овој јав-
ној кухињи. 
"Курбане смо обезбиједили 
захваљујући појединачним 

донаторима који су, од са-
мог почетка, препознали наш 
рад и већ седам година су уз 
нас", рекао је предсједник 
Удружења грађана "Народна 
кухиња - Оптимисти", Зијад 
Чанић. 
Подсјетимо, недавно је Вла-
да РС обезбиједила брашно и 
друге прехрамбене произво-
де за 15 јавних кухиња у Репу-
блици Српској, међу којима и 
за "Оптимисте". Захваљујући 
томе, имају намирница за 
наредна два-три мјесеца, а 
помоћ добијају и од Града 
Приједора. У овом удружењу 
истичу да им, у овим тешким 
временима и честим поску-
пљењима, свака помоћ добро 
дође. 

КУРБАНИ И ПРАЗНИЧНИ 
ПАКЕТИЋИ ОД "ОПТИМИСТА"

Текст: Деборах Совиљ 

На десетодневни боравак, у 
Бању "Врућицу" у Теслић, проте-
клог викенда отпутовало је око 
110 пензионера из Приједора. 
У овој бањи ове године бањско-
климатска рехабилитација орга-
низована је за око 220 пензионе-
ра из овог града. 
"Пуно нам значи. Мени баш тре-
бају одмор и здравствена њега, с 
обзиром на године. Пријаће нам 
и дружење", истакла је Љуба 
Дандић.
Како истичу из Удружења пензи-
онера града Приједора, ову ак-
тивност ни ове године не би мо-
гли организовати да није било 
помоћи Градске управе, која 
финансира половину трошкова 

бањско-климатске рехабилита-
ције.
"Захваљујући Градској управи 
ово је активност која траје више 
од 15 година. По томе смо пре-
познатљиви. Половину десетод-
невног боравка у бањи финан-
сира Град Приједор, а половину 
пензионери. Има и оних који ове 
погодности користе на одгођено 
плаћање", рекао је предсједник 
Удружења пензионера града 
Приједора, Слободан Брдар.
Поред ове групе од 110 пензио-
нера, још толико ће за неколико 
дана отпутовати у Теслић. Осим 
бања "Врућице" и "Мљечанице", 
Удружење пензионера града 
Приједора организује и одласке 
на Козару.

Текст: Мирјана Шодић 

Зијад Чанић је подсје-
тио да припремају 250 
оброка дневно, с тим 
да имају и доста старих 
и изнемоглих корисни-
ка којима достављају 
пакете с храном. На 
списку је око 320 ко-
рисника, али тај број се 
повећава из дана у дан.

ЦЈЕЛОВЕЧЕРЊИ СПЕКТАКЛ 
ЗА ПРИЈЕДОРЧАНЕ



ВОДОРАВНО: 1. Један музички правац, 9. Чесма, 10. Врста апа-
рата, 12. Предујам, 14. Рите, дроњци, 15. Кљасто, обогаљено, 
17. Повишена нота е, 18. Трећи самогласник, 19. Харемска слу-
жавка, 21. Радмила Караклајић, 23. Напад (рус.), 24. Треће слово 
ћирилице, 25. Аустралијска новинска агенција, 27. Марка "Фиа-
товог" аутомобила, 28. Лична замјеница, 29. Три реда, 31. Дио 
бицикла, 32. Провјера знања, 33. Египатска висораван са пира-
мидама, 34. Град на сјеверозападу Мађарске. 
 
УСПРАВНО: 1. Морска обала, 2. Гадно, опасно, 3. 
Сјеверноамеричка држава, 4. Други самогласник, 5. 
Никола Карабатић, 6. Временска одредница, 7. Сарајевски 
малопродајни ланац, 8. Липова шума, 9. Циједити сок воћа, 
11. Рудник угља у Србији, 13. Мали кип, 16. Бивши француски 
предсједник Франсоа, 20. Било ко, 22. Крш, крас, 26. Пјесник 
Васко, 28. Дозвола уласка у неку земљу, 30. Мочвара, 31. Град 
у Хрватској, 33. Градска администрација (скр.), 35. Друго слово 
латинице.   

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ

Ослушкује: Радомир Речевић

ТРЕЋЕ УХО

НЕЈАСНО ЈАСНО                                                                                                      
Ко то још да разумије?!                                                                               

Енглеска је, наводно, изашла из Европе, а у Европи је 
има више него икада. 

ПРАВИЛО ДВОЈНО                                                                                               
Нису важне само чарапе.                                                                                      

Понекад треба опрати и ноге. 

САМО ЈЕДНОМ                                                                                                                   
Много је оних који су само једном боравили на селу.                                                                            

... Да продају породично имање.  

НАША, А ЊИХОВА                                                                                                  
Знамо ми да су деца наше највеће богатство.                                                                                                           

Знамо, авај, и то да је Европа пуна нашег највећег 
богатства.  

ВЕЋ ДАНАС                                                                                                    
Прочитани су они који нам обећавају боље сутра.                                                       
То боље сутра они живе и од јуче и од прекјуче.   

ДОЉЕ И ГОРЕ                                                                                                       
Подигните главу кад шетате приједорским улицама.                                    

Мурали нису доље него горе.

РАШИН КУТАК

Р. Речевић  

MOZAIK  11.

"Излаз", назив ј изложбе која је отворена у 
Музеју Козаре, приједорске умјетнице са бе-
оградском адресом Стоје Џебрић. Приједор-
чанима су на изложби представљени радови 
настали у два наврата током студијских бо-
равака у Паризу посредством Министарства 
културе Србије.
"Била сам инспирисана градом свјетлости, 
бојама и облицима, прије свега његовим ду-
хом, а да је тема која је заокупља вода.Вода 
има могућност да буде независна у свему 
што нас окружује и тражи свој пут, она је 
тема која ме заокупља и кроз различите об-
лике уметничког изражавања транспонујем 

те своје идеје и запажања", истакла је Џе-
брићева.
Директор Музеја Козаре Зоран Радоњић 
истакао је управо вода централни мотив 
стваралаштва ове умјетнице и да она ту 
идеју развија и доводи до ликовних вријед-
ности тако да отуда доминација плаве боје 
у њеним цртежима. Маријан Муњиза, као 
аутор уводног текста у каталогу који прати 
изложбу, истакао је да је ауторка урадила 
оно што сви умјетници треба да ураде."Она 
је свој унутрашњи свијет подијелила са нама. 
Искористила је снагу плаве боје да нам пока-
же свој унутрашњи доживљај свијета", рекао 
је Муњиза. Изложба ће бити отворена до 12. 
августа.

ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА СТОЈЕ ЏЕБРИЋ
Музеј Козаре

Приjeдoрчaни су имaли при-
лику дa уживajу у кoмпoзи-
циjaмa шaнсoнe, кaнцoнe 
и рoмaнсe кoje je извoдиo 
гитaрски дуo ''Joвaн и Joвaн'' 
из Бeoгрaдa. Oвo je њихoв 
први нaступ у грaду нa Сaни 
кojи су oдржaли испрeд 
Гaлeриje ''Срeтeн Стojaнo-
вић''. 

''Вeoмa су тo пoзнaтe кoмпo-
зициje. Лиjeпa је то музикa, 
рoмaнтичнa зaувиjeк. Овa 
музикa пoтичe из срeдине 
прoшлoг виjeкa и тo je билa 
бaзa зa пoпулaрну музику 
кoja сe кaсниje рaзвиjaла. 
Интeрeсaнтнa зa слушaњe и 
питкa'', рeкao je члaн гитaр-
скoг дуa, Joвaн Ивaнoвић.
Гитaрски дуo ''Joвaн и Joвaн'' 
oснoвaн je приje 12 гoдинa, 

с циљeм oчувaњa рoмaнтич-
нe музикe. ''Љубaв прeмa 
фрaнцускoj шaнсoни трaje oд 
рoђeњa. Рoђeни сaм Пaрижa-
нин. Рaстao сaм уз oвe нeкe 
пjeсмe кoje ћe нaдживjeти 
свију нaс'', дoдao je Joвaн 
Ђoрђeвић из Бeoгрaдa. 
Кoнцeрт je одржан у окви-
ру "Приjeдoрскoг љeтa кул-
турe".

OДРЖAН КOНЦEРT ГИTAРСКOГ ДУA 
''JOВAН И JOВAН''

Текст: Ведрана Нишeвић

Текст: КВ
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Нa пoдручjу Пoлициjскe упрaвe 
Приjeдoр у прoтeклих шeст 
мjeсeци oдржaнo je пoвoљнo 
стaњe бeзбjeднoсти. Пoтврђeнo 

je тo нa рeдoвнoj прeс кoн-
фeрeнциjи. Зa шeст мjeсeци 
eвидeнтирaнo je 398 кривичних 
дjeлa, штo je зa 14,6 одсто мaњe 
у oднoсу нa исти пeриoд прoшлe 
гoдинe. Eвидeнтирaнa су три 
кривичнa дjeлa рaзбojништвa 

oд кojих су двa рaсвиjeтљeнa. 
Из oблaсти приврeднoг кри-
минaлитeтa eвидeнтирaнo je 35 
кривичних дjeлa, a мaтeриjaл-
нa штeтa износи oкo 1.300.000 
КM. Зa прoтeклих шeст мjeсeци 
eвидeнтирaнa су двa кривичнa 
дjeлa тeшкo убиствo. 
''Tи прoцeнти свjeдoчe o укуп-
нoм aгaнжмaну Пoлициjских 
службeникa нa рaсвиjeтљaвaњу 
и oткривaњу кривичних дjeлa 
и смaтрaмo дa су тo висoки 
прoцeнти и дa ћeмo у нaрeднoм 
пeриoду зaдржaти пoвoљнo 
стaњe бeзбjeднoсти пo oвoм 
сeгмeнту'', истaкao je нaчeлник 
Пoлициjскe упрaвe Приjeдoр, 
Срeтoja Вуjaнoвић. 
Из области злoупoтрeбe oпoj-
них дрoгa eвидeнтирaнo 
je 27 кривичних дjeлa и 57 
прeкршaja, дoк je из oблaсти 
jaвнoг рeдa и мирa eвидeнти-
рaн 241 прeкршaj. Eвидeнти-

рaнo je 397 сaoбрaћajних нeз-
гoдa oд кojих je шeст сa смртнo 
стрaдaлим лицимa. 
''Смртнo су стрaдaлa три вoзaчa, 
пo jeдaн сувoзaч, бициклистa 
и пjeшaк. Пo двиje нeзгoдe су 
сe дoгoдилe нa пoдручjу грaдa 
Приjeдoрa и oпштине Нoви Грaд 
и Кoзaрскa Дубицa. Eвидeнти-
рaнo je 18 сaoбрaћajних нeз-
гoдa сa тeшкo пoвриjeђeним 
лицимa и 117 нeзгoдa сa лaк-
шe пoвриjeђeним лицимa. Из 
сaoбрaћaja je искључeнo 1.403 
вoзaчa, oд чeгa 1.266 збoг 
вoжњe пoд утицajeм aлкoхoлa, 

40 пoд утицajeм oпojних дрoгa 
и 55 збoг вoжњe приje стицaњa 
прaвa нa упрaвљaњe'', дoдao je 
Вуjaнoвић. 
Из Пoлициjскe упрaвe При-
jeдoр истaкли су дa и дaљe 
прикупљajу свe кoриснe ин-
фoрмaциje кaкo би пoтпунo 
рaсвиjeтлили двa кривичнa 
дjeлa тeшкo убиствo, a риjeч je 
o убиству нaчeлника Сeктoрa 
криминaлистичкe пoлициje 
Приједор, Рaдeнка Бaшића и 
убиству нoвoрoђeнчeтa, чије је 
тијело пронађено на депонији 
Курево. 

У Нaциoнaлнoм пaрку 
"Кoзaрa" кoнстaнтнo рaдe 
нa крeирaњу нoвих сaдр-
жaja зa пoсјeтиoцe. Тако 
да однедавно мoжeтe из-
нajмити и бициклe, кojи 
су нaбaвљeни зaхвaљуjући 
прojeкту "Feel Kozara". 
"Ријеч је о двa eлeктирчнa 
бициклa, три eлeктирчна 
мoпеда и шeст MTБ би-

цикaлa. Наши посјетиоци 
могу да их изнајемe и да 
вожњом на нашим стаза-
ма доживе Козару на дру-
гачији начин",  каже ди-
ректор Националог парка 
"Козара", Божидар Нико-
летић. 
Он је напоменуо да је ту 
нeкoликo нoвих eдукaтив-
них стaзa, те да је плaни-
рaно дa се уреди и jeдна 
eдукaтивна стaза зa особе 

сa пoсeбнoм пoтрeбaмa и 
слaбoвиде особе. 
Прoтeклe гoдинe Наци-
онални парк "Козара" 
пoсjeтилo је oкo 100.000 
људи. У нaциoнaлнoм пaр-
ку сe нaдajу дa ћe oвe гo-
динe прeмaшити ту брojку. 
Кaкo истичу, туристичкa 
сeзoнa сe тeк зaхуктaвa, a 
нoви сaдржajи су вeћ нa 
дoбрoм глaсу, пa сe oчeкуje 
и вeћи прилив туристa.

ДОЖИВИТЕ КОЗАРУ НА 
ДВА ТОЧКА

Mjeштaни Гoмjeницe oргa-
низoвaли су aкциjу и урe-
дили плажу Ушће, кojа сe 
нaлaзи у близини њихoвoг 
нaсeљa. Aкциjу je пoдр-
жaлa Грaдскa упрaвa. 

''Урeдили смo шeтaлиштe. 
Пoстaвљeнe су клупe, a 
изградили смо и степе-
нице до ријеке. Дoбили 
смo и кoнтejнeр зa смeћe, 
кojи смo тaкoђe пoстaви-
ли у близини купaлиштa. 
Taкo дa je тo сaд пристojнa 

плaжa кoja приличи грa-
ду Приjeдoру'', рeкao je 
мjeштaнин Гoмjeницe, 
Aлeксaндaр Шoбoт. 
Сaдa je oвo купaлиштe 
oмиљeнo мjeстo мjeштaнa 
oвoг приjeдoрскoг нaсeљa 
тoкoм љeтних мjeсeци.

Текст: Зоран Јелић 

MJEШTAНИ ГOMJEНИЦE УРEДИЛИ ПЛAЖУ УШЋЕ
Текст: Ведрана Нишевић

ПOВOЉНO СTAЊE БEЗБJEДНOСTИ У ПРOTEКЛИХ ШEСT MJEСEЦИ
Полицијска управа Приједор

Пoлициjскa упрaвa Приjeдoр тoкoм туристичкe сeзoнe 
прoвoди кaмпaњу Mинистaрствa унутрaшњих пo-
слoвa РС ''#101 живoт'', кao и прeвeнтивну кaмпaњу 
''Лaкo je брзину смaњити''. Из Полицијске управе 
Приjeдoр упутили су aпeл возачима дa пoштуjу сao-
брaћajнa прaвилa и прoписe.

Текст: Ведрана Нишeвић
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Правобранилаштво Републике Српске Сједиште замјеника Приједор које као заступник 
по закону заступа Републику Српску у поступку потуне експропријације земљишта ради 
експлоатације техничког грађевинског камена-доломита на лежишту "Бекићи" Нови 
Град позива власнике непокретности означене као:
•  к.ч. број 4327, звана Пољана, шума 2. класе, укупне површине 10.723 м2, уписане 
у Посједовни лист број 29/4 к.о. Сводна, на посједника Бекић (Живојина) Борислава 
са 1/1 дијела којој одговара дио земљишнокњижне парцеле означена као к.п. број 
20/457, звана Пољана, шума 2. класе  површине 23.350 м2 уписане у земљишнокњижни 
уложак број 797 к.о. СП Сводна на сувласнике Чугаљ (Пава) Милосаву са 1/5 дијела и 
Бекић (Живојина) Борислава са 4/5 дијела;
•  к.ч. број 4328, звана Синанова њива, пашњак 3. класе, укупне површине 6.593 м2, 
уписане у Посједовни лист број 29/4 к.о. Сводна, на посједника Бекић (Живојина) 
Борислава са 1/1 дијела којој одговара дио земљишнокњижне парцеле означена 
као к.п. број 20/457, звана Пољана, шума 3. класе, површине 23350 м2 уписане у 
земљишнокњижни уложак број 797  к.о. СП Сводна на сувласнике Чугаљ (Пава) 
Милосаву са 1/5 дијела и Бекић (Живојина) Борислава са 4/5 дијела;
•  к.ч. број 4329, звана Синанова њива, пашњак 3. класе, укупне површине 1.405 м2, 
уписане у Посједовни лист број 29/4 к.о. Сводна, на посједника Бекић (Живојина) 
Борислава са 1/1 дијела којој одговара дио земљишнокњижне парцеле означена 
као к.п. број 20/457, звана Пољана, шума 3. класе, површине 23.350 м2 уписане 
у земљишнокњижни уложак број 797 к.о. СП Сводна на сувласнике Чугаљ (Пава) 
Милосаву са 1/5 дијела и Бекић (Живојина) Борислава са 4/5 дијела;
•  к.ч. број 4330, звана Синанова њива, пашњак 3. класе, укупне површине 1.024 м2, 
уписане у Посједовни лист број 29/4 к.о. Сводна, на посједника Бекић (Живојина) 
Борислава са 1/1 дијела којој одговара дио земљишнокњижне парцеле означена 
као к.п. број 20/191, звана Брегови, ораница 3. класе, површине 9.700 м2 уписане у 
земљишнокњижни уложак број 280 к.о. СП Сводна на сувласнике Зорић (Милка) Петра 
са 1/2 дијела,  Бекић (Стојан) Милана са 3/10 дијела, Чугаљ (Паво) Милосаву са 1/10 
дијела и Бекић (Живојина) Борислава са 1/10 дијела;
•  к.ч. број 4331, звана Синанова њива, пашњак 3. класе, укупне површине 11.259 м2, 
уписане у Посједовни лист број 29/4 к.о. Сводна, на посједника Бекић (Живојина) 
Борислава са 1/1 дијела којој одговара дио 
земљишнокњижне парцеле означена као к.п. број 20/457, звана Пољана, шума 3. класе, 
површине 23.350 м2 уписане у земљишнокњижни уложак број 797 к.о. СП Сводна на 
сувласнике Чугаљ (Пава) Милосава са 1/5 дијела и Бекић (Живојина) Борислава са 4/5 
дијела;
•  к.ч. број 4317/1, звана Брегови, пашњак 3. класе, укупне површине 1.852 м2, уписане 
у Посједовни лист број 29/4 к.о. Сводна, на посједника Бекић (Живојина) Борислава са 
1/1 дијела којој одговара дио земљишнокњижне парцеле означена као к.п. број 20/169, 
звана Шума Бријегови, шума 3. класе, површине 12.210 м2 уписане у земљишнокњижни 
уложак број 46 к.о. СП Сводна на сувласнике Родић (Бранко) Радомира са 2/24 дијела, 
Родић (Бранко) Босиљку са 1/8 дијела, Шурлан (Чедомир) Душана са 1/24 дијела, 
Томљеновић рођ. Родић (Неп.) Ковиљку са 1/8 дијела, Родић (Милан) Петра са 1/2 
дијела, Родић (Радомир) Бранка са 10/128 дијела, Родић (Радомир) Споменка са 1/128 
дијела, Родић (Радомир) Радослава са 1/128 дијела, Родић (Драгољуб) Ренате са 1/64 
дијела и Родић (Радомир) Споменка са 1/64 дијела;
•  к.ч. број 3087/2, звана Пољана, њива 6. класе, укупне површине 7802 м2, уписане у 
Посједовни лист број 29/6 к.о. Сводна, на посједника Бекић (Живојина) Борислава са 
1/1 дијела којој одговара земљишнокњижна парцела означена као к.п. број 20/1463, 
звана Пољана, ораница 6. класе, површине 7802  м2, уписане у земљишнокњижни 
уложак број 748 к.о. СП Сводна на сувласнике Чугаљ (Пава) Милосава са 1/5 дијела и 
Бекић (Живојина) Борислава са 4/5 дијела;
•  к.ч. број 3088/2, звана Брегови, шума 4. класе, укупне површине 835 м2, уписане 
у Посједовни лист број 29/4 к.о. Сводна, на посједника Бекић (Живојина) Борислава 
са 1/1 дијела којој одговара дио земљишнокњижне парцеле означена као к.п. број 
20/408, звана Буквик, шума 4. класе, површине 83.666 м2 уписане у земљишнокњижни 
уложак број 748 к.о. СП Сводна на сувласнике Чугаљ (Пава) Милосава са 1/5 дијела и 
Бекић (Живојина) Борислава са 4/5 дијела;
•  к.ч. број 3088/3, звана Брегови, шума 4. класе, укупне површине 1.162 м2, уписане 
у Посједовни лист број 29/4 к.о. Сводна, на посједника Бекић (Живојина) Борислава 
са 1/1 дијела којој одговара дио земљишнокњижне парцеле означена као к.п. број 
20/408, звана Буквик, шума 4. класе, површине 83.666 м2 уписане у земљишнокњижни 
уложак број 748 к.о. СП Сводна на сувласнике Чугаљ (Пава) Милосава са 1/5 дијела и 
Бекић (Живојина) Борислава са 4/5 дијела;
•  к.ч. број 4321/1, звана До, пашњак 3. класе, површине 7.685 м2, уписане у Посједовни 
лист број 341/8 к.о. Сводна, на супосједнике Родић (Радомира) Бранка са 10/16 
дијела, Родић (Радомира) Радослава са 1/16 дијела, Родић (Радомира) Споменка са 
3/16 дијела и Терзић (Драгољуба) Рената рођ. Родић са 2/16 дијела, којој одговара 
земљишнокњижна парцела означена као к.п. број 20/191, звана Брегови, ораница 3. 
класе, површине 6.322 м2 уписане у земљишнокњижни уложак број 280 к.о. СП Сводна 
на сувласнике Зорић (Милка) Петра са 1/2 дијела,  Бекић (Стојан) Милан са 3/10 дијела, 
Чугаљ (Паво) Милосава са 1/10 дијела и Бекић (Живојина) Борислава са 1/10 дијела, 
којој одговара земљишнокњижна парцела означена као к.п. број 20/1418, звана 
Брегови, шума 3. класе, површине 843 м2 уписане у земљишнокњижни уложак број 
280 к.о. СП Сводна на сувласнике Зорић (Милка) Петра са 1/2 дијела,  Бекић (Стојан) 
Милан са 3/10 дијела, Чугаљ (Паво) Милосава са 1/10 дијела и Бекић (Живојина) 
Борислава са 1/10 дијела и којој одговара  земљишнокњижна парцела означена као 
к.п. број 20/1412, звана Бреговац, Агрегат, пашњак 3. класе, површине 520 м2 уписане 
у земљишнокњижни уложак број 954 к.о. СП Сводна на власника Башић (Ђуран) Јована 
са 1/1 дијела;
•  к.ч. број 4324, звана Крчевина, пашњак 3. класе, површине 12.224 м2, уписане у 
Посједовни лист број 341/4 к.о. Сводна, на супосједнике Родић (Радомира) Бранка са 
10/16 дијела, Родић (Радомира) Радослава са 1/16 дијела, Родић (Радомира) Споменка 
са 3/16 дијела и Терзић (Драгољуба) Рената рођ. Родић са 2/16 дијела којој одговара 
дио земљишнокњижне парцеле означена као к.п. број 20/169, звана Шума Бријегови, 
шума 3. класе, површине 12.210 м2 уписане у земљишнокњижни уложак број 46 к.о. СП 
Сводна на сувласнике Родић (Бранко) Радомира са 2/24 дијела, Родић (Бранко) Босиљку 

са 1/8 дијела, Шурлан (Чедомир) Душана са 1/24 дијела, Томљеновић рођ. Родић 
(Неп.) Ковиљку са 1/8 дијела, Родић (Милан) Петра са 1/2 дијела, Родић (Радомир) 
Бранка са 10/128 дијела, Родић (Радомир) Споменка са 1/128 дијела, Родић (Радомир) 
Радослава са 1/128 дијела, Терзић рођ. Родић (Драгољуб) Ренате са 1/64 дијела и Родић 
(Радомир) Споменка са 1/64 дијела, дио земљишнокњижне парцеле означена као к.п. 
број 20/168, звана Ораница Смрековац, Пољана, Брзина, Гајић, Бријегови, ораница 3. 
класе, површине 7.780 м2 уписане у земљишнокњижни уложак број 46 к.о. СП Сводна 
на сувласнике Родић (Бранко) Радомира са 2/24 дијела, Родић (Бранко) Босиљку са 
1/8 дијела, Шурлан (Чедомир) Душана са 1/24 дијела, Томљеновић рођ. Родић (Неп.) 
Ковиљку са 1/8 дијела, Родић (Милан) Петра са 1/2 дијела, Родић (Радомир) Бранка са 
10/128 дијела, Родић (Радомир) Споменка са 1/128 дијела, Родић (Радомир) Радослава 
са 1/128 дијела, Терзић рођ. Родић (Драгољуб) Ренате са 1/64 дијела и Родић (Радомир) 
Споменка са 1/64 дијела и дио земљишнокњижне парцеле означена као к.п. број 
20/86, звана Брегови, шума 3. класе, површине 21.300 м2 уписане у земљишнокњижни 
уложак број 280 к.о. СП Сводна на сувласнике Зорић (Милка) Петра са 1/2 дијела,  
Бекић (Стојан) Милан са 3/10 дијела, Чугаљ (Паво) Милосава са 1/10 дијела и Бекић 
(Живојина) Борислава са 1/10 дијела;
•  к.ч. број 4325/1, звана Гај, шума 3. класе, површине 23.910 м2, уписане у Посједовни 
лист број 341/8 к.о. Сводна, на супосједнике Родић (Радомира) Бранка са 10/16 
дијела, Родић (Радомира) Радослава са 1/16 дијела, Родић (Радомира) Споменка са 
3/16 дијела и Терзић (Драгољуба) Рената рођ. Родић са 2/16 дијела којој одговара 
земљишнокњижна парцела означена као к.п. број 20/86, звана Брегови, шума 3. класе, 
површине 16.250 м2 уписане у земљишнокњижни уложак број 280 к.о. СП Сводна на 
сувласнике Зорић (Милка) Петра са 1/2 дијела,  Бекић (Стојан) Милана са 3/10 дијела, 
Чугаљ (Паво) Милосава са 1/10 дијела и Бекић (Живојина) Борислава са 1/10 дијела,  
земљишнокњижна парцела означена као к.п. број 20/1425, звана Брегови, ораница 3. 
класе, површине 1.940 м2 уписане у земљишнокњижни уложак број 280 к.о. СП Сводна 
на сувласнике Зорић (Милка) Петра са 1/2 дијела,  Бекић (Стојан) Милан са 3/10 дијела, 
Чугаљ (Паво) Милосава са 1/10 дијела и Бекић (Живојина) Борислава са 1/10 дијела 
и којој одговара земљишнокњижна парцела означена као к.п. број 20/1419, звана 
Шума Смрековац, Пољана, Брзина, Гајић, Бријегови, шума 3. класе, површине 5.720 
м2 уписане у земљишнокњижни уложак број 46 к.о. СП Сводна на сувласнике Родић 
(Бранко) Радомира са 2/24 дијела, Родић (Бранко) Босиљку са 1/8 дијела, Томљеновић 
рођ. Родић Ковиљка са 1/8 дијела, Родић (Милан) Петар са 1/2 дијела, Родић (Радомир) 
Бранко са 10/128 дијела, Родић (Радомир) Споменко са 1/128 дијела, Родић (Радомир) 
Радослав са 1/128 дијела, Терзић рођ. Родић (Драгољуб) Рената са 1/64 дијела, Родић 
(Радомир) Споменко са 1/64 дијела и Шурлан (Душан) Далибор са 1/24 дијела;
•  к.ч. број 4367/1, звана Кетониште, пашњак 3. класе, укупне површине 1.722 м2, 
уписане у Посједовни лист број 33/4 к.о. Сводна, на посједника Бекић Рада рођ. 
Марин са 1/1 дијела којој одговара дио земљишнокњижне парцеле означена као 
к.п. број 20/437, звана Хајдучка главица, шума 3. класе, површине 6.600 м2 уписане 
у земљишнокњижни уложак број 294 к.о. СП Сводна на сувласнике Шурлан (Гавро) 
Јована са 1/24 дијела, Шурлан Радојку са 1/24 дијела, Шурлан Мирка са 1/24 дијела, 
Бекић Душана са 49/112 дијела и "Приједорпутеви" а.д. Приједор са 49/112 дијела;
•  к.ч. број 4368/1, звана Ђуранова страна, шума 3. класе, укупне површине 10.756 м2, 
уписане у Посједовни лист број 30/1 к.о. Сводна, на посједника Бекић (Милана) Душана 
са 1/1 дијела којој одговара дио земљишнокњижне парцеле означена као к.п. број 
20/434, звана Брезик, шума 3. класе, површине 12.000 м2 уписане у земљишнокњижни 
уложак број 751 к.о. СП Сводна на сувласнике Шурлан (Гавро) Јована са 1/24 дијела, 
Шурлан Радојке са 1/24 дијела, Шурлан Мирка са 1/24 дијела, Бекић (Миле) Душана 
са 49/112 дијела и Бекић (Јован) Драгана са 49/112 дијела и дио земљишнокњижне 
парцеле означена као к.п. број 20/435, звана Хајдучка главица, шума 3. класе, површине 
12.400 м2 уписане у земљишнокњижни уложак број 648 к.о. СП Сводна на сувласнике 
Шурлан (Гавро) Јована са 1/24 дијела, Шурлан Радојку са 1/24 дијела, Шурлан Мирка са 
1/24 дијела, Бекић (Миле) Душана са 49/112 дијела и Бекић (Јован) Драгана са 49/112 
дијела;
•  к.ч. број 4368/2, звана Ђудина страна, шума 3. класе, укупне површине 3.645 м2, 
уписане у Посједовни лист број 33/4 к.о. Сводна, на посједника Бекић Рада рођ. 
Марин са 1/1 дијела којој одговара дио земљишнокњижне парцеле означена као 
к.п. број 20/437, звана Хајдучка главица, шума 3. класе, површине 6.600 м2 уписане 
у земљишнокњижни уложак број 294 к.о. СП Сводна на сувласнике Шурлан (Гавро) 
Јована са 1/24 дијела, Шурлан Радојку са 1/24 дијела, Шурлан Мирка са 1/24 дијела, 
Бекић Душана са 49/112 дијела и "Приједорпутеви" а.д. Приједор са 49/112 дијела, којој 
одговара дио земљишнокњижне парцеле означена као к.п. број 20/438, звана Хајдучка 
главица, шума 3. класе, површине 5.600 м2 уписане у земљишнокњижни уложак број 
295 к.о. СП Сводна на сувласнике Шурлан (Гавро) Јована са 1/24 дијела, Шурлан Радојку 
са 1/24 дијела, Шурлан Мирка са 1/24 дијела, Бекић (Миле) Душана са 49/112 дијела и 
Бекић (Јован) Драгна са 49/112 дијела и којој одговара дио земљишнокњижне парцеле 
означена као к.п. број 20/436, звана Хајдучка главица, шума 3. класе, површине 6600 
м2 уписане у земљишнокњижни уложак број 167 к.о. СП Сводна на сувласнике Шурлан 
(Гавро) Јована са 1/24 дијела, Шурлан Радојку са 1/24 дијела, Шурлан Мирка са 1/24 
дијела, Бекић (Миле) Душана са 49/112 дијела и Бекић (Јован) Драгана са 49/112 дијела;
•  к.ч. број 4318, звана Брегови, шума 4. класе, укупне површине 4.245 м2, уписане 
у Посједовни лист број 884/1 к.о. Сводна, на посједника Трбојевић (Раде) Родомира 
са 1/1 дијела којој одговара земљишнокњижна парцела означена као к.п. број 20/456 
, звана Брегови, шума 4. класем површине 4.000 м2 уписане у земљишнокњижни 
уложак број 790 к.о. СП Сводна на власника Трбојевић (Раде) Родомира са 1/1 дијела;

да дана 1.8.2022. године у 13.00 сати у просторијама Основне школе Сводна с 
корисником експропријације и представником инвеститора покушају споразумно 
ријешити  пренос власништва над наведеним некретнинама.

По овлаштењу правобраниоца Републике Српске     
                                                                              Број: ЈП-542/22 од 4.7.2022.

                                                                        ПОМОЋНИК ПРАВОБРАНИОЦА РС
                                                                                            Жељко Петковић

  Број: У-418/20
 Дана: 4.7.2022. године
                                                                                    Ј А В Н И     П О З И В 



14. OGLASI/^ITUQE 15. јул 2022.

Сјећање

РАЈКО ЦВИЈИЋ

Године пролазе, а празнина без тебе је иста. Нека те анђели чувају, 
а ми те чувамо од заборава. Твоја породица.

23/22

Дана 17.7.2022. године 
навршавају се три године 

од смрти мог супруга

РАТКА (Ђорђа) 
ЊЕГОВАНОВИЋА

С љубављу и поштовањем чуваћу те од заборава. 
Твоја супруга Миољка.

24/22

Дана 25.7.2022. године 
навршава се 13 година 

од смрти нашег тате

МИЛОРАДА - МИЛЕ 
ВЕКИЋА

Из Градине
С тугом и поштовањем 
заувијек у нашим срцима. 
Твоја дјеца. 05/22

Дана 19.7.2022. године навршавају се 
три године од смрти наше драге

СЛОБОДАНКЕ ПРПОШ
(2019-2022) 

Твоја племенитост и доброта остаће вјечно у нашем срцу. С пошто-
вањем и тугом у срцу твоји, супруг Млађан, син Зоран, снаха Богданка 
и унука Жељана. 29/22

1. ПУНИ НАЗИВ И АДРЕСА ПРАВНОГ ЛИЦА- ПРОДАВЦА НЕПОКРЕТНОСТИ
- Град Приједор
- Адреса: Трг Ослобођења бр.1
- Поштански број и мјесто: 79101 Приједор
- Идентификациони број: 4400711050003
- Телефон: 052/245-167
- Факс: 052/245-111
- Контакт особа: Аљоша Дукић
- Електронска пошта: gradonacelnik@prijedorgrad.org

2. НАЧИН ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ
Путем јавног надметања - лицитације.

3. ПОДАЦИ О НЕПОКРЕТНОСТИ

Према подацима катастарског операта земљишта:
-  к.ч. бр. 1476/22, Брдо, њива, у површини од 323 m2, уписанa у ПЛ бр. 
461/16 К.О. Орловци као посјед Града Приједора са дијелом 1/1.

Према подацима земљишне књиге:
-  к.ч. бр. 574/248, Брдо, ораница, у површини од 323 m2, уписана у ЗК ул. 
бр. 841 К.О.  СП Орловци као својина Града Приједора са дијелом 1/1

   Почетна продајна цијена непокретности износи 1.747,43 КМ.
  
4. УСЛОВИ ПРОДАЈЕ
    Право учешћа на лицитацији имају сва правна и физичка лица, која 
изврше уплату трошкова поступка у износу од 100,00 КМ по пријави и износ 
предвиђене кауције. 
    Трошкови поступка уплаћују се на Јединствен рачун трезора Града 
Приједора број: 5620070000266805. 
Заинтересована лица могу извршити увид у документацију о 
непокретностима које се продају и добити тражене информације у згради 

Градске управе Града Приједора, сваким радним даном у времену од 7.30 
до 15.30 часова ( канцеларија бр. 46).

  5. НАЧИН ПОЛАГАЊА КАУЦИЈЕ
     Кауција износи 10% од почетне продајне цијене непокретности, коју 
је  учесник лицитације дужан уплатити на Јединствен рачун трезора Града 
Приједора број: 5620070000266805. Кауцију је потребно уплатити прије 
отварања поступка лицитације и доказ о уплати поднијети Комисији за 
продају.

  6. УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА КУПОВНЕ ЦИЈЕНЕ
     Куповна цијена за предметне непокретности (уз умањење плаћене 
кауције) има се уплатити  у року од 15 дана од дана закључивања и нотарске 
обраде уговора о купопродаји.

  7. ДАН И МЈЕСТО ОДРЖАВАЊА ПРОДАЈЕ
     Мјесто одржавања продаје је зграда Градске управе Града Приједора, 
Велика сала на II спрату. Продаја ће се обавити дана 3.8.2022. године 
(сриједа), са почетком у 12.00 часова.

  8. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ НА ЛИЦИТАЦИЈИ
     Пријаве поднијети до 29.7.2022. године. Уз пријаву за учешће на 
лицитацији  потребно је приложити доказ о уплаћеној кауцији, као и доказ о 
уплаћеним трошковима поступка.

   9. Овај оглас ће се објавити у недјељном листу "Козарски  вјесник", а 
истовремено ће се истаћи на огласној табли Града Приједора, као и на 
интернет страници Града Приједора.

Замјеник градоначелника
          Жарко Ковачевић

Број: 02-477-75/19
Датум: 12.7.2022. године

На основу члана 348. Закона о стварним правима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 124/08, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), члана 10. Правилника о поступку 
јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Српске", бр. 20/12), 
а у складу са Одлуком Скупштине Града Приједора о начину и условима продаје непокретности у својини јединице локалне самоуправе ("Службени гласник Града 
Приједора" бр.11/22), Градоначелник Града Приједор  р а с п и с у ј е

О Г Л А С
о продаји непокретности 

путем усменог јавног надметања-лицитације

ФОТОГРАФИЈЕ
ЧИТУЉА 
ЧУВАМО
40 ДАНА

Дана 18.7.2022. године 
навршавају се четири 

тужне године откад није 
са нама наш

ДРАШКО - БУРЗА 
БОГДАНОВИЋ

У најљепшим успоменама 
чувамо те од заборава. 
Твоја породица.

20/22

МАЛИ  
ОГЛАСИ
Издајем двособан стан 
у центру Приједора. Све 
информације на број 
телефона 065/623-005. 
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Дана 21.7.2022. године навршава се 
40 претужних дана како са нама није 
драги супруг и отац

ДРАШКО (Раде) 
СТОЈАНОВИЋ

Инж. машинства
(1964-2022)

Тог дана у 11.00 часова, на градском гробљу у Приједору вршиће се 
четрдесетодневни помен. Са тобом је све увијек било посебно, све је имало 
више смисла и сваки тренутак је био испуњен. Поносни смо што смо били дио 
твог кратког живота, а твоја снага и љубав ће нам увијек бити инспирација... 
Воле те Обрена, Мила и Душан.

26/22

Посљедњи поздрав драгом сину, супругу и оцу

НЕБОЈШИ (Драге) ДРАГОЊИЋУ 
(1964-2022) 

Вјечно ћеш живјети у нашим срцима. Са љубављу 
и поштовањем твоји, мајка Ранка, супруга Татјана, 
кћерке Оља и Јелена.

19/22
Дана 22.7.2022. године навршава се 20 тужних година 

од погибије нашег сина и брата

ДАРКА РАКОВИЋА
Из Омарске

Године и деценије пролазе, а ти и даље живиш у нашим 
срцима. С поносом и поштовањем што смо те имали чувамо 
успомену на твој драги лик и твоју племенитост. Недостајеш 
својим најмилијима, мајци Нади, оцу Бориславу, сестри 
Дражани, браћи Драшку и Данку са породицама.

Дана 22.7.2022. године навршава се 
20 година како нас је напустио мој брат

ДАРКО РАКОВИЋ
Тугу и бол у нашим срцима не може 
вријеме да избрише, јер си увијек 
био дио наших живота и вјечно ћеш 
ту и остати. У срцу те чува и мисли на 
тебе твоја сестра Дражана са супругом 
Драганом и дјецом Стефаном, Миленом 
и Марком. 18/22

Тужно сјећање на нашу 
вољену

ДРАГАНУ ПАНИЋ

Успомену од заборава чува брат Драшко, Самира, 
Драго, Драженко и Душка.

28/22

Дана 16.7.2022. године 
навршавају се двије 

године од смрти мајке
и баке

МИЛКЕ 
БОГДАНОВИЋ

Заувијек у нашим срцима. 
Кћерка Драгана и унука Андреа.

21/22

Дана 17.7.2022. године 
навршава се седам 

година како није са нама 
моја једина кћерка

ДРАГАНА 
БАНОВИЋ-ПАНИЋ

(1968-2015) 

У срцу те носим, у души те чувам, једина моја 
кћери. Воли те твоја мама Вука и вјечно ће 
туговати за тобом.

27/22

Дана 16.7.2022. године 
навршавају се двије 

године од смрти

МИЛКЕ 
БОГДАНОВИЋ

Успомену на тебе чувају Милена, Милорад, 
Сања и Тања са породицама.

21/22

Дана 17.7.2022. године 
навршава се тужна 

година од смрти нашег 
драгог

ДРАГАН - РУС 
ПЕРИХОТКО
(1950-2021)

Твој лик, племенитост и доброту вјечно ћемо 
памтити. С поштовањем Јосипа и Нијаз Јогић са 
породицом.

15/22

Дана 17.7.2022. године 
навршава се тужна 

година од смрти нашег 
драгог

ДРАГАН - РУС 
ПЕРИХОТКО
(1950-2021)

Вријеме које је прошло није ублажило тугу за 
тобом. Недостајеш нам много. Воле те твоја 
супруга Штефица и кћерка Дарја са породицом.

15/22

Дана 22.7.2022. године навршава се година 
дана  како нас је напустио наш вољени брат

ДРАГАН КОМОСАР - КОМСО

Вољећемо те и чувати успомену на тебе. Твоје сестре Мира и Дрена 
са породицама.

14/22

Дана 22.7.2022. године навршава се 
тужна година од преране смрти

ДРАГАНА КОМОСАРА - КОМСЕ

У суботу, 16.7.2022. године, у 11.00 часова, 
дајемо помен. Немоћни да промијенимо 
тужну стварност, остаје нам да те са љубављу памтимо и заувијек но-
симо у срцу. Волимо те. Твоји, мајка Сава, отац Љубан, супруга Иванка 
и син Давор са породицом. 14/22

18/22
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Припремио: Зоран Јелић

У Словенији на Бледу за-
вршено је друго коло ово-
годишње серије Свјетског 
купа у падобранским ско-
ковима на циљ "Parachute 
World Cup Series". У конку-
ренцији 38 тимова, укљу-
чујући и професионалне, 
углавном војне екипе, као и 
репрезентације најјачих па-
добранских нација свијета, 
наступила је и екипа Аеро-
клуба "Приједор". 
Уз стандардну поставу Бо-
бан Иветић, Драшко Лајић и 
Синиша Вујаковић, за Прије-
дорчане су такмичили James 
Jimmy Hayhurst и Бањалу-
чанин Един Алиша, обоји-

ца репрезентативци САД 
и учесници предстојећег 
Свјетског првенства.
Приједорчани, екипни 
шампиони 26. "Приједор 
Опена" и најјача екипа ре-
гије заузели су 19 мјесто и 
оставили иза себе бројне 
друге и треће поставе ев-
ропских војних екипа. До 
посљедњег, осмог турнуса, 
приједорска екипа држала 
се на сјајној 14. позицији, 
али су у задњем скоку, у 
изузетно компликованим 
временским условима, с ја-
ким вјетром и непредвиди-
вим термичким струјањима, 
имали пех и пали пет мјеста 

на табели.
"Скок на циљ зна да буде 
брутално нефер падобран-
ска дисциплина, што смо 
на овом такмичењу, нажа-
лост у два наврата, на својој 
кожи осјетили и ми", рекао 
нам је Синиша Вујаковић, 
капитен тима. На Свјетском 
купу на Бледу, на позив ор-
ганизатора, учествовао је 
и Санимир Сани Хандана-
гић, падобрански судија с 
националном лиценцом и 
кандидат за ФАИ судијску 
лиценцу, што се сматра ве-
ликим признањем како за 
њега, тако и за приједорско 
и БиХ падобранство.

Приjeдoрскa стoнoтeнисeркa Maриja 
Гњaтић, као члан репрезентације БиХ 
наступила је на јуниорском Европ-
ском првенству, које је од 6. до 15. 
јула одржано у Београду. У екипној 
конкуренцији БиХ Марија је у групној 
фази остварила побједе против екипа 
Исланда, Финске и Израела, док су од 
њих боље биле репрезентације Енгле-

ске и Норвешке. Подсјетимо, Гњатиће-
ва је недавно наступила и на Бaлкaн-
скoм првeнству у Бугaрскoj, гдје јој је 
измaклa нajмaњe брoнзaнa мeдaљa и 
плaсмaн у пoлуфинaлe  у мjeшовитом 
пaру сa Aнeсoм Mуjичић, нaкoн нeи-
скoришћeнe чeтири мeч лoптe прoтив 
пaрa из Бугaрскe.

ПРИЈЕДОРЧАНИ У ЗЛАТНОЈ 
СРЕДИНИ СВЈЕТСКОГ КУПА

Интернационални мајстор из Бањалуке, 
Владо Јаковљевић побједник је Петров-
данског шаховског турнира "Велико Па-
ланчиште 2022", који је одржан у овом 
приједорском селу. Међународни ша-
ховски турнир, који је одржан поводом 
Петровдана, крсне славе овог села оку-
пио је око 40 учесника из Босне и Хер-
цеговине и Хрватске. Играло се по швај-

царском систему девет кола, а умијеће 
су показали играчи свих генерација. Ор-
ганизатори турнира били су мјештани 
Великог Паланчишта уз подршку Шахов-
ског клуба "Рудар" из Приједора, Шахов-
ског савеза Републике Српске и Градске 
управе Приједор. Жеља мјештана Палан-
чишта је да овај турнир постане традици-
оналан.

MAРИJA ГЊATИЋ НАСТУПИЛА НA 
EВРOПСКOM ПРВEНСTВУ

У Љубушком је протеклог викенда 
одржано Државно првенство Босне 
и Херцеговине у дисциплини XCO. У 
категорији U23 члан Бициклистичког 
клуба "Козара", Синиша Лукић и 
освојио титулу државног првака 
категорије U23 и одбранио је по 
осми пут. Синишиним стопама 

кренуо је и Филип Тубин, нова млада 
нада БК "Козара", постао је државни 
првак у категорији млађих кадета, 
док је Лука Џевер заузео треће, а 
Алекса Крнета у категорији кадета 
четврто мјесто. Владимир Трбић због 
дефекта са гумом био је приморан 
да одустане од такмичења.

СИНИША ЛУКИЋ ПО ОСМИ 
ПУТ ОДБРАНИО ТИТУЛУ 
ДРЖАВНОГ ПРВАКА

ВЛАДО ЈАКОВЉЕВИЋ 
ПОБЈЕДНИК  ПЕТРОВДАНСКОГ 
ШАХОВСКОГ ТУРНИРА

У Сокоцу је одржан Атлетски ми-
тинг и првенство Републике Српске 
за сениоре и за старије пионире, 
а учествовало је 19 клубова из Ср-
пске са око 200 такмичара. У конку-
ренцији старијих пионирки на 100 
метара, чланица Атлетског клупа 
"Приједор", Мила Рајлић заузела 
је треће мјесто. Иако је тек млађа 
пионирка истрчала је нови лични 
рекорд од 14.20. У истој конкурен-
цији на 1.000 метара Сара Дешић 
била је трећа, Лара Дешић пета и 
Невена Шева шеста. У трци сениор-
ки Анастасија Удовичић постала је 
вицепрвакиња иза Јелене Гајић из 
Прњавора, а испред Глорије Куреш 
из бањалучког "Борца".

ТРИ МЕДАЉЕ ЗА ПРИЈЕДОРСКЕ 
АТЛЕТИЧАРКЕ


