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Стимулативним мјерама подстаћи пронаталитетну 
политику 

НАТАША 
СТОЈНИЋ: ДЈЕЦА 

НИКОГА НИСУ 
ОСИРОМАШИЛА 

Да ли је реално пoвeћaњe нajнижe
 плaтe у Српској? 

OПРEЧНO MИШЉEЊE 
СИНДИКATA И ПOСЛOДAВAЦA

ПРЕГРИЈАВАЊЕ ОРГАНИЗМА 
МОЖЕ БИТИ ФАТАЛНО 

КРИЗНА ВРЕМЕНА 
СУ НАС НАУЧИЛА 

ДА ПРОИЗВОДИМО 
И КУПУЈЕМО 

ДОМАЋЕ

Метеоролози најављују још веће температуре у 
наредним данима 

ОПРЕЗ 

ПРИJEДOРСКИ METAЛЦИ 
ПРOСЛAВИЛИ 50 ГOДИНA MATУРE

СA РEПРEЗEНTAЦИJOM 
СРБИJE TРEЋИ У EВРOПИ 

Дубичaнци свeчaнo дoчeкaли рукометаша 
Mилoшa Коса

Борис Пашалић, министар пољопривреде, 
шумарства и водопривреде РС



У Сaвeзу синдикaтa Рeпу-
бликe Српскe су кaтeгoрич-
ни дa сe нajнижa плaтa, aли 
и oстaлe плaтe свих рaд-
никa, мoрajу пoвeћaвaти у 
oднoсу нa рaст трoшкoвa 
живoтa. Укoликo тoга нe 
будe, смaтрajу у Синдикaту, 
нeћeмo сaчувaти ни рaднa 
мjeстa ни пoслoдaвцe. "Стaв 
Сaвeзa синдикaтa РС je дa  
нajнижa плaтa и oстaлe плaтe 
свих рaдникa у РС трeбa дa 
сe пoвeћaвajу. Прoстo из 
рaзлoгa штo имaмo eнoрмaн 
рaст трoшкoвa живoтa, рaст 
циjeнa oснoвних живoтних 
нaмирницa и гaлoпирajућу 
инфлaциjу. Укoликo жeлимo 
дa сaчувaмo рaднa мjeстa, 
дa сaчувaмo пoслoдaв-
цe, дa рaдници мoгу нoр-
мaлнo дa живe и дa oбeз-
биjeдe минимум минимумa 
свoje eгзистeнциje,  мoрa 
сe jeднoстaвнo пoвeћaти 
и нajнижa плaтa и oстaлe 
плaтe. Укoликo нe дoђe дo 
пoвeћaњa, бићe пoвeћaн 
брoj рaдникa кojи oдлaзe 
сa oвих прoстoрa", истичe 
гeнeрaлни сeкрeтaр Сaвeзa 
синдикaтa Рeпубликe Ср-
пскe, Гoрaн Стaнкoвић. 
Кризнa врeмeнa пoвeћaвajу 
нeзaдoвoљствa и 

нeспoрaзумe тaкo дa сe из 
рeaлнoг сeктoрa чeстo мoгу 
чути кoнстaтaциje дa свaкo 
пoвeћaњe плaтa прeкo 
пoрeзa и дoпринoсa идe 
нaруку буџeтским кoрисни-
цимa. Прeдузeтник Дрaгaн 
Дрaгojeвић смaтрa дa уз 
вишe рaзумиjeвaњa, пo-

слoвнa зajeдницa и Влaдa 
РС мoгу нaћи дoбрa и ду-
гoрoчниja рjeшeњa. Oн 
пojaшњaвa и кaкo њeгoвo 
прeдузeћe трeнутнo oпстaje 
нa тржишту. 
"Tрeнутнo нajбитниja ствaр и 
нajлoшиja ствaр кoja сe нaмa 
дeшaвa je дa би oпстaли нa 

oвoм диjeлу пoслoвaњa, 
трoшимo зaлихe и трoшимo 
oнo штo смo aкумулирaли 
у прeтхoднoм пeриoду, a 
из жeљe и пoтребe дa сa-
чувaмo рaднa мjeстa. Дa би 
сaчувaли квaлитeтнoг рaд-
никa, нaрaвнo, aдeквaтнo гa 
мoрaмo и нaгрaдити и бити 
сa њим кoрeктни и свe нa 
вриjeмe испoштoвaти. Нaj-
битниje у дaнaшњe вриjeмe 
je дa чoвjeк знa сигурнo дa 
oнo штo дoбиja дa ћe дoби-
ти у прaвo вриjeмe", кaжe 
Дрaгojeвић.
Прeдстaвници Зaнaтскo-
прeдузeтничкe кoмoрe рe-
гиje Приjeдoр кaжу дa у 
пoстojeћим oкoлнoстимa 
у рeaлнoм сeктoру ниje 

мoгућe пoвeћaвaти плaтe 
бeз учeшћa држaвe. "Иaкo 
гeнeрaлнo jeсмo зa пo-
дизaњe плaтa рaдникa, нa 
oвaj нaчин нe.  To je нaш 
гeнeрaлни стaв, с тим штo 
прeдлaжeмo држaви дa сe 
oдрeкнe диjeлa пoрeзa и 
дoпринoсa, a дa ми у пeр-
спeктиви тo прeбaцимo 
нa пoвeћaњe плaтe рaд-
никa. To би трeбaлo зaу-
стaвити oдлив рaдникa сa 
oвих прoстoрa, пoбoљшaти 
њихoв сoциjaлни стaтус и 
пoвeћaти брoj прeдузeтникa 
у лeгaлним тoкoвимa", исти-
чe прeдсjeдник Упрaвнoг 
oдбoрa Зaнaтскo-прeдузeт-
ничкe кoмoрe рeгиje При-
jeдoр,  Рaнкo Згoдић.
У Приврeднoj кoмoри Рeпу-
бликe Српскe истичу дa сe, 
дa би oпстaли и зaдржaли 
рaдникe, приврeдницимa 
у вриjeмe пaндeмиje и aк-
туeлнe кризe пoмaгaлo и 
пoмaжe из вишe извoрa. 
Нajзнaчajниja срeдствa су 
из Фoндa сoлидaрнoсти и 
Кoмпeнзaциoнoг фoндa РС, 
a ту je и гaрaнтни прoгрaм 
кojи oмoгућaвa пoвoљнe 
крeдитe. У Кoмoри нaвoдe 
дa je приврeдa пoдстaк-
нутa и крoз систeм дoдjeлe 
туристичких вaучeрa и 
увoђeњe мoрaтoриjумa нa 
плaћaњe крeдитa кoмeр-
циjaлним бaнкaмa и ИРБ-у. 
У Кoмoри издвajajу и кoн-
крeтнe брojкe. "Из Кoмпeн-
зaциoнoг фoндa РС дoдaт-
них дeсeт милиoнa КM дaтo 
je пoљoприврeдницимa 
уз oнe рeдoвнe пoдсти-
цaje oд 75 милиoнa кojи 
су плaнирaни зa oву гoди-
ну. И имaмo jeднo зaистa 
знaчajнo пoвeћaњe пoдсти-
цaja зa нaбaвку oпрeмe кoje 
дoдjeљуje Mинистaрствo 
приврeдe РС. У прeтхoднoм 
пeриoду тo je билo сeдaм 
милионa, тa je цифрa сaдa 
дoстиглa 12 милиoнa", на-
глашава руководилац прије-
дорске канцеларије Подруч-
не привредне коморе Бања 
Лука, Дијана Ђаковић.  
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Крajeм прoшлe сeдмицe oдржaн je сaстaнaк Сoциjaлнo-eкoнoмскoг сaвjeтa Рeпубликe 
Српскe, a глaвнa тeмa билa je пoвeћaњe нajнижe плaтe. Синдикaт трaжи дa сe тo урaди 
штo приje, Униja пoслoдaвaцa тврди дa тo ниje рeaлнo, пa je с прeдстaвницимa Влaдe 
Републике Српске дoгoвoрeнo дa Mинистaрствo финaнсиja РС нaпрaви дeтaљну aнaлизу 
мaкрoeкoнoмских пoкaзaтeљa. Пoслиje тoгa услиjeдићe нoви сaстaнaк, кojи би трeбaлo дa 
дoнeсe и кoнкрeтниje рeзултaтe и дoгoвoрe.

Да ли је реално пoвeћaњe нajнижe плaтe у Српској?

У Сaвeзу синдикaтa РС сe нaдajу дa ћe 
oд aвгустa рaдници имaти пoвeћaнe 
плaтe, пoслoдaвци истичу дa тo ниje 
рeaлнo у пoстojeћим oкoлнoстимa, 
a у Приврeднoj кoмoри пoнaвљajу 
дa би jeднo oд дoбрих рjeшeњa 
билo смaњивaњe стoпe пoрeзa и 
дoпринoсa. 

OПРEЧНO MИШЉEЊE СИНДИКATA И 
ПOСЛOДAВAЦA

Текст: Зоран Совиљ 

Горан Станковић: Плате се морају повећати 
у oднoсу нa рaст трoшкoвa 

Ранко Згодић: Није могуће повећавати плате без 
учешћа државе 

,,

Министарство финансија Републике Српске 
је на рачуне 215.590 бораца, ратних војних 
инвалида, чланова породица погинулих 
бораца, односно за кориснике породичне 
инвалиднине у Српској који имају рјешење 
надлежног органа, исплатило једнократну 
помоћ у износу од 100 КМ.
Исплата је обављена на основу спискова из 
евиденције Министарства рада и борачко 
инвалидске заштите, саопштено је из Ми-
нистарства финансија РС. "Наставља се и 
исплата једнократне помоћи од 100 КМ за 
младе у Републици Српској. Закључно са 18. 
јулом ове године, на рачуне младих је ис-
плаћено укупно 8.456.900 КМ. Електронску 
пријаву за једнократну помоћ је до сада под-
нијело 116.132 младих из Републике Српске 
и Брчко Дистрикта. Средства су обезбијеђе-
на у ребалансу буџета Републике Српске за 
2022. годину, као дио мјера које имају за 
циљ ублажавање негативних посљедица ин-
флације. У наредном периоду ће, у складу са 
одлуком Владе Републике Српске о исплати 
једнократне помоћи, по 100 КМ добити и 
корисници пензија", наводи се у саопштењу.

БОРЦИМА 
ИСПЛАЋЕНО 21,5 
МИЛИОНА КМ, 
ЈЕДНОКРАТНУ 

ПОМОЋ ДОБИЋЕ 
И ПЕНЗИОНЕРИ 

У посјети граду Приједору боравила је група 
аустријских привредника и потенцијалних 
инвеститора који су на разговоре са челни-
цима града дошли  са шефом Представништ-
ва Републике Српске у Бечу, Младеном Фи-
липовићем.
Овај састанак је, како је нагласио вршилац 
дужности директора Инвестиционо-развој-
не банке РС, Дражен Врховац, резултат по-
сјете делегације ИРБ-а Републике Спрске у 
јуну Аустрији.
Гостима је уручена брошура "Инвестициони 
профил"  која садржи  све потребне податке 
из свих градова и општина Републике Ср-
пске.  Делегација аустријских привредника 
имала је прилику да разговара  са градона-
челником Приједора, Слободаном Јавором 
и представницима Градске управе о мо-
гућностима улагања и инвестирања у град 
Приједор. Градска управа је представила 
своје потенцијале уз нагласак да је Приједор 
проглашен за једну од пет најбољих микро-
дестинација за улагање и да је међу првим 
локалним заједницама у Републици Српској  
добила БФЦ сертификат повољног послов-
ног окружења.Овом приликом је наглашен 
као веома значајан и кадровски потенцијал 
и људски ресурси.
Гости су информисани и о успостављању ин-
дустријских зона у којима  успјешно послује 
осам привредних субјеката као и да на под-
ручју града већ послују инвеститори из Ау-
стрије, Њемачке и Италије. Оно што је први 
и свакако важан корак при доласку сваког 
инвеститора у Приједор  су услуге које им 
може пружити Развојна агенција "ПРЕДА", а 
да су значајни подстицаји и олакшице које се 
инвеститорима нуде. Ко год да одлучи инве-
стирати у Приједор у Граду ће имати доброг 
партнера, истакнуто је на крају састанка.

ПРИВРЕДНИЦИ 
ИЗ АУСТРИЈЕ 
ПОСЈЕТИЛИ 
ПРИЈЕДОР 
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Стојнићи из Петровог Гаја при-
вукли су пажњу јавности прије 
двије године, када су поносни 
отац Синиша и мајка Наташа 

своју трочлану породицу проширили 
тројкама Страхињом, Сергејем и Алек-
сејем, којима се највише обрадовала 
старија сестрица Марија. Сада ови дје-
чаци иду у вртић, а Наташа има и пору-
ку за будуће родитеље.  
"Никога дјеца нису осиромашила, то 
је можда само неки глобални изговор 
зашто се млади не одлучују на проши-
рење породице. Ми заиста уживамо. 
Нема ништа љепшег од дјеце и велике 
породице. Кућа нам је пуна смијеха, 
игре и радости", рекла је Наташа. 
За првих пола године, у Приједору су 
рођене 302 бебе, а умрло је 598 осо-
ба. То је за 27 лица мање у поређењу 
са истим периодом 2021. године. По-
ражавајуће је што морталитет и даље 
предњачи у односу на наталитет. 
"Ако број рођених упоредимо с бројем 

умрлих у текућој календарској години, 
можемо констатовати да је у 2022. го-
дини умрло 296 особа више у односу 
на број рођених, а у 2021. години било 
је 289 умрлих више него рођених", 

рекла је начелник Одјељења за опш-
ту управу града Приједора,  Јасминка 
Мурселовић.
Пада наталитета свјесни су и у при-
једорској болници. У прошлој годи-
ни рођена је 701 беба, а породиље 
им долазе с подручја цијеле регије. У 
овој здравственој установи подсјећају 

да његују бејби-френдли програм и 
мајкама пружају све потребне инфор-
мације.
"Едукујемо их у вези свега што се тиче 
бебе у првим данима. За будуће мајке  

веома је битно што као избор имају и 
епидуралну анестезију. У првих пола 
године примијетили смо да је мање 
оних које по први пут рађају, али нам 
долазе мајке којима је то већ треће и 
четврто дијете", рекла је надзорна се-
стра у бејби-боксу, Бранислава Тадић.
Град Приједор једна је од малобројних 
локалних заједница које субвенциони-
шу један посто камате за младе брачне 
парове за куповину прве некретнине. 
Град издваја 5.500 КМ за једну про-
цедуру вантјелесне оплодње, за суб-
венционисање трошкова боравка у 
предшколској установи 300 КМ за сва-
ко дијете, а у плану је и субвенција за 
приватне предшколске установе.
"Неке од мјера које смо увели у прет-
ходном периоду јесу једнократне 
помоћи, које се првенствено односе 
на социјалне категорије вишечланих 
породица. Имамо и новчане помоћи 
за прворођено, другорођено и треће-
рођено дијете од 500, 600 и 700 КМ. 
Настојаћемо да у наредном периоду та 
средства буду што већа", рекао је не-
давно градоначелник Слободан Јавор, 
присуствујући "Конференцији беба".

НАТАША СТОЈНИЋ: ДЈЕЦА НИКОГА 
НИСУ ОСИРОМАШИЛА

Стимулативним мјерама подстаћи пронаталитетну политику

Текст: Деборах Совиљ

Не знам како ви, али лоше дане и 
тешке вијести повремено рјешавам, 
наравно кад за то има могућности, 
да себе, а и ко би други, обрадујем 
неком ситницом.  Посјета фризеру 
или нека скромна куповина. Тако 
сам ових дана, а због горе наведених 
разлога, улетјела у "трошак" око ку-
повине мајице. И то у првој трговини 
на коју сам налетјела. Толико је било 
хитно. 
По навици ништа не пробам, обично 
ме мрзи то гуркање по увијек тијес-
ним (eine kleine) кабинима. Тако по 
навици на себе прислоним одабрану  
мајицу, затегнем је преко груди, јер 
ту увијек шкрипи и лаички закљу-
чим да је величина добра. Ријетко 
гријешим, али овај пут јесам, што би 
реко један мој познаник "Покојник је 
био мањи". И након кућне пробе, а 
једва сам руке провукла кроз рукаве, 
одлучим да је вратим. Дакле, додат-
но малтретирање, које ми уз тешке 
дане поквари и оно мало преосталог 
гушта.
Увече свратим до трговине,  иза пулта 
збуњена дјевојчица. Покушавам да 
јој дочарам куповину, вадим из кесе 
мајицу, враћам је и заузврат тражим 
своје паре, јер не одустајем од тог 
да се почастим. "Не враћамо новац, 

можете да добијете нешто друго у 
замјену", покушава да буде катего-
рична млађана  трговкиња. Кажем 
"Добро, биће ту посла за Удружење 
потрошача", али дијете које очито не 
разумије о чему причам, јер бијело 
ме гледа,  запела за своју причу. 
Још озбиљно додаје "Да само ради 
оно што јој је рекла  власница земе 
у којој ради?!" Не одустајем ни ја, 
"призивам" Мурису да се појави на 
вратима, сад још на себе љута што 
сам себи додатно искомпликовала 
живот. На крају је ипак била басна, 
овај пут без Удружења потрошача. 
Из трговине сам након натезања, те-
лефонског позива и разговора с влас-
ницом изашла са својим парама. И 
то једва. Знам да сте сигурно имали 
овакве или сличне ситуације. Траже 
мало или мало више нервирања, али 
не одустајте. Јер та сложеница да за 
купљено и уредно плаћено можете 
добити тек замјену за неки други ко-
мад, вриједи само код наивних. Ако 
упали ок, ако не, идемо даље, до на-
редног наивчине. А није да нас нема. 

СТ
АВ НА КРАЈУ 

ЈЕ БИЛА 
БАСНА…

Припремила: Мира Згоњанин
За првих шест мјесеци 2022. године, у Приједору су рођене 302 бебе, што је за 34 ново-
рођенчета мање у односу на исти период лани. Стимулативним мјерама, градске власти 
настоје подстаћи пронаталитетну политику и навести младе брачне парове да се одлуче на 
више од просте репродукције.

Демографска превирања нису специфичност само 
бх. простора. Оно што им не иде у прилог је тренд 
одласка младих у иностранство. Међутим, без 
дјеце нема будућности, нити земље без њених 
становника. Стога су многи мишљења да би 
питање миграција требало системски рјешавати.

,,

Наташа са тројкама и кћерком

Јасминка Мурселовић: 
Морталитет и даље предњачи у односу на наталитет
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С обзиром на изазовна времена 
у којима се одвија производња, 
стање је задовољавајуће и немамо 
евиденцију пада или угрожавања 
опстанка субјеката у гранама про-
изводње. Ипак су нас ова кризна 
времена научила снабдијевању 
храном и сировинама прво на до-
маћем тржишту, а тек онда на ино-
страном. Свијест грађана за купо-
вином домаћих производа, па чак 
и за производњом хране све је из-
раженија. Сектор туризма као вели-
ког потрошача домаћих производа 
се опоравља, што је све довело до 
раста тражње, а самим тим и ста-
билизације у пољопривредној про-
изводњи, рекао је у интервјуу за 
"Козарски вјесник" Борис Пашалић, 
министар пољопривреде, шумарст-
ва и водопривреде РС. 

Оно на шта не можемо директно 
да утичемо јесу екстремна поску-
пљења репроматеријала, али то смо 
покушали превазићи овим мјерама 
финансираним из Компензационог 
фонда РС. Изазов нас тек чека са но-
вом производном сезоном, истакао 
је Пашалић. 

Шта поручити грађанима, да ли Ср-
пска има довољно хране?
- Ситуација је апсолутно под контро-
лом и грађани сте стране могу бити 
мирни. Осим што производимо 
основне животне намирнице у до-
вољним количинама, ослањамо се 
и на директне, специјалне везе са 
Србијом, гдје смо осигурали резерв-
не количине пшенице и кукуруза за 
достизање прехрамбене сигурности.

Када је у жетва у питању, колики су 
приноси и да ли је ове године за-
сијано више површина у односу на 
прошлу годину, с обзиром на тре-
нутну ситуацију у свијету? Које жи-
тарице су најзаступљеније?  
- Према процјенама стручних служ-
би Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде Репу-

блике Српске и Пољопривредног ин-
ститута Републике Српске у Бањалу-
ци ове године је у Српској у јесењој 
сјетви засијано око 67.000 хектара 
жита, од чега је пшеница засијана 
на 42.990 хектара, док су остале вр-
сте раж, јечам, тритикале и друге за-
сијане на преосталих 20.000 хектара. 
Процијењени принос пшенице као 
доминатне житарице у структури 
производње на почетку године про-
цијењен је на 4,5 т/ха и он је сигурно 
премашен, тако да имамо газдин-
става која су сигурно остварила и до 
10 тона, али наравно оних који нису 
имали ни три тоне због агро-еко-
лошких услова у којима се налазе. 
У просјеку мислимо да је остварен 
принос просјечан принос од 5,5 т/
ха за подручје цијеле Републике Ср-
пске, односно да је произвдено око 
236.000 тона пшенице.

Истакли сте да очекујете да ће от-
купна цијена пшенице ове године 
бити од 60 до 66 фенинга и да је то 
реална цијена. На који начин је ре-
сорно министарство подржало сјет-
ву пшенице? 
- За подршку производњи пшенице, 
али и других култура Министарство 
је изашло са читавим сетом мјера, 

уважавајући околности поскупљења 
свих репроматеријала. Неке од тих 
мјера су обезбијеђен регрес за ди-
зел гориво за прољетне и јесење 
радове у количини од 100 литара 
односно 50 КМ по хектару обрадиве 
површине у укупном износу од 5,5 
милиона КМ; обезбјеђена средства 
за подршку сјетве пшенице у износу 
од 300 КМ из редовних средстава Аг-
рарног буџета и 100 КМ по хектару 
из средстава Компензационог фон-
да; обезбјеђено регресирање свих 
сјемена домаћих произвођача, а у 
циљу омасовљења сјетве кроз већу 
доступност јефтинијег сјемена до-
маћих произвођача, те обезбјеђена 
средства за подршку органској про-
изводњи у износу до 500 КМ по хек-
тару и 500 КМ по условном грлу.

На подручју приједорске регије ове 
године засијано је више површина 
под сојом. Како то коментаришете?
- Производња соје и уопште инду-
стријских култура биљежи раст ши-
ром Републике Српске и драго нам је 
да је то тако и да су наши произвођа-
чи препознали економски интерес 
у производњи протеинских култура, 
чија цијена је енормно порасла по-
сљедњих година, а незаобилазна је 
компонента исхране у интензивној 

сточарској производњи. За произ-
водњу уљарица, осим регресираног 
дизела, Министарство је обезбједи-
ло и средства за подршку сјетви ин-
дустријских култура (без ГМО соје, 
сунцокрета и уљане репице) у изно-
су до 200 КМ по хектару. Додатно на 
то обезбјеђена су средства за произ-
ведене и продате уљарице у износу 
до 15 одсто од утврђене референтне 
цијене по јединици производа, а нај-
више 50.000 КМ по кориснику.

За које подстицаје су се ове године 
пољопривредници највише интере-
совали? 
- За 2022. годину Влада Републике 
Српске обезбједила је средства аг-
рарног буџета у износу од 75 мили-
она КМ за финансирање текуће про-
изводње и капиталних инвестиција у 
пољопривреди. Међутим, већ почет-
ком године, путем Компензационог 
фонда обезбјеђено је додатних 10 
милиона КМ који су распоређени на 
сљедећи начин: 3,7 милиона КМ за 
ратарску производњу (производња 
меркантилне пшенице и набавка сје-
мена кукуруза), 1,8 милиона КМ за 
повртарску производњу, један ми-
лион КМ за воћарско-виноградарс-
ку производњу, један милион КМ за 
суфинансирање набавке квалитетно 

приплодних јуница, те 2,5 милиона 
КМ за подршку узгајивачима свиња. 
Након тога, опет путем средстава 
Компензационог фонда обезбјеђено 
је додатних 14 милиона КМ за суфи-
нансирање капиталних инвестиција, 
што заједно чини преко 100 мили-
она КМ за финансирање пољопри-
вредне производње у овој години. 
При томе, нисмо узели у обзир сред-
ства међународних пројеката који се 
такође реализују у производњи и ру-
раном развоју.

Колико је у Републици Српској реги-
строваних газдинстава? 
- Од 42.697 газдинстава уписаних у 
Регистар пољопривредних газдин-
става, обнову регистрације, однос-
но ажурирање података у регистру 
у 2022. години до 15. маја када је 
прописан рок, извршило је 16.283 
газдинства. Подсјећам, регистрација 
за пољопривредна газдинства до-
носи права на подстицајна средст-
ва, али и обавезе које се односе на 
плаћање накнаде за противградну 
заштиту, те накнаде за пензионо и 
здравствено осигурање за комер-
цијална газдинства и само здравст-
вено за некомерцијална.

КРИЗНА ВРЕМЕНА СУ НАС НАУЧИЛА ДА 
ПРОИЗВОДИМО И КУПУЈЕМО ДОМАЋЕ

Припремила: Мирјана Шодић 
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ХРВАТСКА СТРАНА 
ДИЈЕЛИ ИНФОРМАЦИЈЕ 
"НА КАШИЧИЦУ" 

О свему ће стручне анализе сачинити чла-
нови Експертског тима за геологију, хидро-
геологију и геофизику који су обишли ово 
подручје и са колегама из Хрватске рас-
праваљли о ономе што је досад урађено. 
Примједаба је било и на досадашњу не-
транспарентност хрватске стране. Резулта-
ти геолошких истраживања нису готови 
и договорено је да се разговори наставе 
кад буду познати резултати. "Исказано је 
незадовољство, јер наши експерти нису 
присуствовали кад је то рађено. Одговор 
је био да су они радили по свим метода-
ма и да ће се прича о овој проблемати-
ци наставити на будућем састанку који је 
заказан када добију резултате", рекао је 
предсједавајући Експертског тима, Емир 
Диздаревић.
У Експертском тиму исказали су незадо-
вољство степеном истражености."За мно-
го мање објекте ради се већи степен истра-
жености, погушћавају се истражни радови 
да би се добило што више података. Овдје 
је то све на минимуму, тако да лично ни-
сам задовољан с тим и не могу прихватити 

то што нам они понуде. Кажу да могу да 
раде што хоће на својој територији. Да, 
али не могу да угрожавају територију дру-
ге државе. Говоримо о удаљености од 850 
метара. Двије трећине потенцијалног не-
гативног утицаја односе се на територију 
БиХ. Ја сам питао да ми нађу примјер у 
свијету гдје се објекат ове врсте гради без 
сагласности друге државе", рекао је члан 
Експертског тима,  Неђо Ђурић.
Било је ријечи о методологији утврђивања 

нултог стања радиоактивности и речено 
је да је урађено 4.500 узорака чији се ре-
зултати сумирају. Ту методологију прихва-
тила је и бх. страна која ће је користити у 
свом узорковању. 
"Мој коментар је био да није довољно 
обухваћен простор на коме треба провес-
ти истраживања. Колеге из Хрватске су се 
сложиле и тај простор ће бити проширен 
у односу на пројектни задатак са 10 км 

квадратних на 19 км квадратних. Ту ће се 
радити геолошка, хидрогеолошка и ин-
жењерско-геолошка истраживања", рекла 
је хидрогеолог Федералног завода за гео-
логију,  Наталија Самарџић.
Начелник Центра за заштиту од зрачења 
Института за јавно здравство РС, Јелена 
Маринковић рекла је да су у Хрватској 
спровели оно што је планирано у вези са 
утврђивањем нултог стања радиоактив-
ности и да очекују анализу резултата мје-
рења са процјенама утицаја. У Удружењу 
грађана "Грин тим" из Новог Града нису 
задовољни урађеним у протеклих седам 
мјесеци. 
"Нисмо имали конкретних активности. 
Нису започета сва потребна истраживања, 
тако да постоји огроман простор за не-
задовољство. Међутим, драго нам је да 
смо овог пута чули нека нова сазнања, те 
да су направљени неки помаци. Ипак, Хр-
ватска је 20 година била нетранспарентна 
и шта год сада учинили, то неће много 
промијенити ствари", рекао је предсјед-
ник Удружења грађана "Грин тим", Марио 
Црнковић. 

ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ МОСТА НА ЈАПРИ 350.000 КМ

Влада Републике Српске 
одобрила је 350.000 
КМ за изградњу но-
вог моста на Јапри у 

Новом Граду. Овај мост је 
порушен и није у употреби 
неколико мјесеци због чега 
је вијест о изградњи новог 
моста највише обрадовала 
мјештане околних насеља.
Начелник општине Нови 
Град, Мирослав Дрљача сма-
тра да је изградња моста на 
ријеци Јапри међу најваж-
нијим пројектима ове ло-
калне заједнице. "Познато је 
да је на прољеће дошло до 
урушавања моста. Да смо за-

вршили пројекат, те да проје-
кат обухвата изградњу новог 
моста у дужини од 15 мета-
ра. С тим да је потребно из-
мијенити трасе приступних 
путева и направити још један 
плочасти пропуст", истакао 
је Дрљача. 
Осим за изградњу новог мо-
ста, Влада Српске одобрила 
је и 200.000 КМ за проши-
рење смјештајног капаците-
та вртића "Пчелица Маја". 
Одобрено је и  100.000 КМ за 
санацију штета од поплаве 
током недавног невремена и 
додатних 100.000 КМ за ште-
те од земљотреса.

Нови Град

Текст: Бојана Мајсторовић

Текст: Деборах Совиљ

Експертски тим за Трговску гору обишао локацију "Черкезовац"

Одлука Хрватске да одлаже радиоактивни отпад на Трговској 
гори, уз границу са Босном и Херцеговином и близу изворишта 
питке воде, неприхватљива је за грађане који гравитирају 
овом подручју. Они очекују од надлежних да искористе 
све правне механизме како би се то спријечило. Свјесни су 
тога и у Експертском тиму, чији су чланови недавно обишли 
спорну локацију "Черкезовац". Бх. стручњаци незадовољни су 
нетранспарентношћу хрватске стране.

Чланови Експертског тима након трочасовног разговора 
са хрватским колегама

ПРАВНА СТРАТЕГИЈА УПУЋЕНА САВЈЕТУ МИНИСТАРА
Министар спољне трговине и економских односа у Савјету 
министара, Сташа Кошарац упутио је у процедуру према Савјету 
министара Нацрт стратегије правне заштите интереса БиХ у вези са 
питањем одлагања радиоактивног отпада и истрошеног нуклеарног 
горива на Трговској гори у Хрватској. "Добили смо сагласност Владе 
Републике Српске и Федералне Владе на предложени документ. 
Будући да је Трговска гора у врху приоритета Министарства на 
чијем сам челу, одмах смо покренули даље процедуре и очекујем 
да ће се Нацрт стратегије у најкраћем року наћи на дневном реду 
Савјета министара", навео је Кошарац.

Марио Црнковић: 
Нисмо задовољни урађеним у 
протеклих седам мјесеци

Хрватска ће у септембру 
званично обавијестити БиХ 
да је кренула са радовима 
на успостављању Центра за 
радиоактивни отпад, речено 
је новинарима. За конкретне 
потезе бх. власти којима би 
проблем Трговске горе био 
ријешен у интересу државе 
и њених грађана, није остало 
много времена, јер Хрватска 
већ од наредне године планира 
почети с премјештањем 
радиоактивног отпада из 
Нуклеарне електране "Кршко".
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МИЛУНОВИЋ: ЈЕДАН ОД НАЈТУЖНИЈИХ ДАТУМА У 
ИСТОРИЈИ СРПСКОГ НАРОДА

У Maцурe je и oвe гoдинe дoшлa 
Душaнкa Toдoрoвић, дa сe пo-
клoни жртвaмa устaшкoг тeрoра. 
Meђу oнимa кojи су пoкoпaни у 
oвoj спoмeн-кoстурници су мнo-
ги члaнoви њeне пoрoдицe.
"Свe су их пoбили и пoбaцa-
ли oвдje. Убили су дjeдa Стeву, 
бaку Ружу, двиje тeткe, стрицa. 
Oвдje су им тиjeлa бaцили. Зa 
грoб нисaм знaлa дo приje пeт 

гoдинa. Кaд сaм дoшлa и прo-
читaлa имeнa свojих прeдaкa, 
скaмeнилa сaм сe",  причa нaм 
Душaнкa.
Oвo je сaмo jeднo oд нeбрoje-
них стрaтиштa српскoг нaрoдa, 
сaмo jeднo oд мjeстa нa кojeм 
je вршeн гeнoцид нaд Србимa 
oд стрaнe НДХ, пoручeнo je из 
Maцурa.

"Пoсeбнo je тeшкo тo штo сe 
oвдje рaди o убиjeнoj дjeци. 
Кoмисиje су устaнoвилe дa je у 
НДХ убиjeнo 74.642 дjeцe. Aли, 
брojнa су дjeцa кojимa сe губи 
траг, кoja су зaвршилa пo jaмaмa, 
гудурaмa, кршу Бaниje, Кoрдунa, 
Хeрцeгoвинe, нa Кoзaри", рeкao 

je министaр рaдa и бoрaчкo-ин-
вaлидскe зaштитe Републике 
Српске, Душкo Mилунoвић.
Српски нaрoд нa свojoj кoжи je 
oсjeтиo штa знaчи гeнoцид, a 
Рeпублика Српска je гaрaнциja 
дa сe тaкo нештo никaд нeћe 
пoнoвити, изjaвиo je изaслaник 
српскoг члaнa Прeдсjeдништвa 
БиХ, Рaдoвaн Кoвaчeвић.
"Нe пoстojи ниjeднa кућa у Пoт-

кoзaрjу, у Приjeдoру, Грaдишци, 
Лaктaшимa, Кoзaрскoj Дуби-
ци, Нoвoм Грaду, Кoстajници, 
Oштрoj Луци, кoja сe нe сjeћa 
гeнoцидa и кoja нeмa бaрeм 
jeднoг члaнa пoрoдицe из свoг 
дoмaћинствa кojи ниje биo жр-
твa гeнoцидa", рeкao je Кoвaчe-
вић.
Сaмo сjeћaњe нa стрaшнe злo-
чинe и звjeрствa пoчињeнa у 
Другoм свjeтскoм рaту je гaрaн-

циja дa сe тaкви ужaси вишe ни-
кaд нe пoнoвe. 
"Обавеза свих нас је да поштује-
мо ово мјесто, да га обилазимо 
и да генерацијама које долазе 
укажемо шта се на овом мјесту 
дешавало како би спријечили 
да се овакав ужас деси у будућ-
ности", истакао је народни по-
сланик у Народној скупштини 
Републике Српске, Драгослав 
Кабић. 

У Горњем Јеловцу обиљежен Дан сјећања на убијену дјецу у НДХ

Текст: Зоран Јелић 

СЛИЈЕДЕ СИСТЕМСКЕ ПРОМЈЕНЕ ПРОСВЈЕТНОГ СИСТЕМА У СРБИЈИ

"Испада да је Јасеновац забрање-
ни град и да су Срби смјели у њега 
да одлазе само од 1941. до 1945. 
године. Тако да ће бити велике и 
системске промене у просветном 
систему", рекао је Вучић.  
Он је навео да ће бити улагано 
све више у нове виртуелне пројек-
ције, представе, филмове, серије, 
књиге о Јасеновцу, да ће бити об-
новљена издања многих књига на 
ту тему, бити превођене на друге 

језике свијета, да људи могу да 
знају шта се ту догодило.
"Сад знамо колико нам је потреб-
но да у Доњој Градини подигнемо 
не само храм нашим јасеновачким 
мученицима, него и најмодернији 
музеј и све друго. Убрзаћемо и 
пројекте и све друге радове да би 
могли децу и унуке да учимо шта 
је то што никада више не сме да се 
понови", рекао је Вучић.
Он је подсјетио да од септембра 
прошле године покушава да оде у 
Јасеновац, да је тражио посјету и 

у марту ове године, а сада трећи 
пут поново, али да изгледа никада 
није вријеме и да никада неће ни 
бити.
Говорећи о примједбама из Загре-
ба због непоштовања процедуре, 
Вучић је навео низ примјера када 
су хрватски званичници долазили 
у Србију без икаквог обавјешта-
вања званичног Београда, али је 
истакао да ће без обзира на све 
Србија имати мир са Хрватском и 
боље односе једног дана.

Додик након посјете Израелу

ГОТОВО ИДЕНТИЧНА СУДБИНА СРПСКОГ И 
ЈЕВРЕЈСКОГ НАРОДА

"Једни од других можемо нау-
чити доста тога, а једна од тих 
ствари је и како очувати своју 
државу, свој идентитет, култу-
ру и традицију", рекао је До-
дик, који је посјетио Зид плача 
у јерусалимском старом граду 
и састао се са главним раби-
ном Зида плача.

Израелски министар за пи-
тање Јерусалима и насљеђа 
Зеев Елкин, који је са Додиком 
посјетио Зид плача, потврдио 
је да је сарадња Српске и Из-
раела на завидном нивоу. Ел-
кин је рекао да је велика част 
за Јевреје што је српски члан 
Предсједништва дошао на Зид 
плача.
Додик је изјавио да је велика 
част примити Орден Јеруса-

лимске патријаршије и да је то 
признање за цијелу Републику 
Српску.
"То је признање и за цијелу 
Републику Српску и српски 
народ, које симболише наше 
пријатељске односе, на које 
сам посебно поносан и увје-
рен сам да ће бити још бољи и 
јачи", рекао је Додик и додао 
да ће Влада Републике Српске 
у наредних мјесец дана Јеру-

салимској патријаршији дони-
рати 100.000 евра. 
Током ове посјете Додик се 
састао са предсједником Из-
раела, Исаком Херцогом, те 
осталом делегацијом, а након 
састанка је констатовано да су 
сусрети Срба и Јевреја не само 
природни и потребни, већ и 
незамјењиви у овим времени-
ма изазова. 

Текст: Агенције 

У зaсeoку Maцурe у Гoрњeм Jeлoвцу oбиљeжeн je Дaн 
сjeћaњa нa убиjeну дjeцу oд стрaнe устaшa у Нeзaвиснoj 
Држaви Хрвaтскoj. Служeн je пaрaстoс зa 312 жртaвa кoje 
су устaшe убилe у jулу 1942. гoдинe. Meђу oним кojи су 
убиjeни билo je и 75 дjeцe стaрoсти дo 14 гoдинa. 

Након служења парастоса, положени су вијенци и 
цвијеће на спомен-обиљежје које подсјећа на велико 
страдање народа овог краја у јулу 1942. године.

Српски члан Предсједништва БиХ, Милорад Додик оцијенио је своју посјету Израелу успјеш-
ном и истакао да Срби и Јевреји дијеле страдалничку прошлост. 

Патријарх јерусалимски Теофил 
Трећи уручио Додику Орден 
патријаршије

Вучић о забрани посјете Јасеновцу 

Предсједник Србије, Александар Вучић најавио је након што му је Хрватска за-
бранила да посјети Јасеновац, велике системске промјене у просвјетном систе-
му Србије, да у главама српске дјеце Јасеновац не буде забрањено мјесто.
Текст: Агенције 

Служен парастос 

Сaмo jeднo oд нeбрojeних стрaтиштa српскoг нaрoдa

Душанкa Тодоровић: 
Дошла сам да се поклоним 
жртвама 
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OДРЖAНA КOЛEКTИВНA ЏEНAЗA У КAMИЧAНИMA

У Meмoриjaлнoм цeнтру Кaмичaни oбaвљeн 
je вjeрски oбрeд и oдржaнa кoлeктивнa 
џeнaзa зa 16 особа бoшњaчкe нaциoнaл-
нoсти стрaдaлих у прoтeклом рaту. Пoрo-
дицe стрaдaлих истакле су да су нa oвaj 
дaн oсjeћaњa пoмиjeшaнa, jeр бoлнo je 
сaхрaњивaти свoje нajмилиje, aли дa je зa 
утjeху штo су нaкoн тoликo гoдинa прoнaђe-
ни њихoви oстaци.

"У jeдну руку смo зaдoвoљни дa ћe остаци 
мог оца нaћи смирaj у мeзaрју, дa ћeмo мoћи 
пoсjeтити њeгoв грoб. С другe стрaнe, идeн-
тификaциjoм умирe свaкa нaдa дa сe мoждa 
дeсилo чудo, дa je oстao жив", истакао је 
Mирхaд Жeрић из Кaмичaнa, кojи je сaхрaниo 
oцa Џeнaнa.
Oстaци жртaвa укoпaни су у мeзaрjимa у Хaм-
бaринама, Бишћaнима, Кaмичaнима, Чejрe-
цима и Зeцoвима.

Текст: КВ

ДУРАТОВИЋ СА 
ПРЕДСТАВНИЦИМА 
ХУМАНИТАРНОГ 
ФОНДА АТЛАНТА НА 
ДОДЈЕЛИ СТИПЕНДИЈА

У Исламском културном 
центру у Козарцу уприли-
чена је свечана додјела 
уговора о стипендирању за 
31 ученика и студента у ор-
ганизацији Хуманитарног 
фонда Атланта из САД-а. 
Хуманитарни фонд Атланта 
тренутно стипендира 182 
ученика и студента широм 
Босне и Херцеговине. Из-
нос просјечне годишње 
стипендије је 1.300 КМ. 
О оснивању фонда, пројек-
тима у Приједору и у Босни 
и Херцеговини, те о стипен-
дирању ученика и студена-
та говорио је предсједник 
ХФ Атланта, Фадил Цврк.
"Ове године ћемо подије-
лити око 220.000 КМ само 
за стипендије. У наредном 
периоду имамо у плану да 
подијелимо 600.000 КМ за 
помоћ породицама у Бос-
ни и Херцеговини кроз раз-
не пројекте. У Приједору 
смо у задњих мјесец дана 
помогли 51 породицу и 
Јавну кухињу "Оптимисти", 
а у наредном периоду ре-
ализоваћемо још неколико 
пројеката. Већ у току сље-
деће седмице у сарадњи 
са организацијом "Мост 
Бро" из Данске за четири 
основне школе у Приједо-
ру обезбиједићемо школ-
ски инвентар, намјештај и 
неколико "паметних таб-
ли", рекао је Цврк.
Свечаности је присуство-
вао и предсједник Скуп-
штине града Приједора, 
Мирсад Дуратовић који је 

рекао да је већ неколико 
мјесеци у контакту са пред-
ставницима Фонда у БиХ и 
да су већ имали разговоре 
у Градској управи, те по-
здравио рад Фонда.
"Улагање у образовање је 
једина инвестиција за коју 
можемо гарантовати да 
ће се исплатити и имати 
поврат улагања у најбит-
нијем ресурсу који зајед-
ница може имати, а то су 
образовани млади људи. 
То су препознали члано-
ви Фонда, али и сам Град 
Приједор који је за стипен-
дирање планирао буџетом 
за 2022. годину износ од 
800.000 КМ. Осим што ће се 
кроз ове стипендије Фонд 
побољшати животног стан-
дарда и услови школовања 
ученика и студената, исте 
ће имати и позитиван ефе-
кат на саму локалну зајед-
ницу. Овакви пројекти које 
проводи Фонд су значајни 
за развоју и очувању дуго-
рочног односа са нашом 
дијаспором и због тога се 
и Град Приједор укључује у 
ове пројекте", рекао је Ду-
ратовић.
Дуратовић је затражио од 
стипендиста да ову помоћ 
оправдају својим оцјенама 
и знањем, те да не забора-
ве помоћ коју су добили 
и када постану одрасли 
људи и сами постану дио 
оваквих пројекта и помо-
гну ученике и студенте 
који ће долазити иза њих, 
а којима ће требати помоћ 
у току школовања.

Костајница

Општина Костајница обезбије-
диће уџбенике за наредну школ-
ску годину за ученике од петог до 
деветог разреда Основне школе 
"Петар Мећава", за шта је из буџе-
та издвојено 34.000 КМ.
Начелник општине Никола Јање-
товић је потписао уговор за на-
бавку 147 комплета уџбеника, 
рекао је портпарол општине Алек-
сандар Пашић. 
Он је додао да ће за остале уче-
нике књиге обезбиједити Ми-
нистарство просвјете и културе 
Републике Српске.  "Тако ће у 
школској 2022/23 години сви уче-
ници костајничке основне школе 
имати бесплатне уџбенике што 
ће, вјерујемо, значајно растерети-
ти родитеље", закључио је Пашић.

Текст: Агенције 

ИЗ БУЏЕТА 34.000 КМ 
ЗА НАБАВКУ УЏБЕНИКА

Текст: приједорград.орг

Психолошко савјетовалиште "Психолуминис"

Двадесетак младих Приједорчана 
у наредним данима имаће прили-
ку да, кроз пројекат "Јачање мла-
дих у борби против радикализма 
на територији града Приједора", 
науче шта је то радикализација 
младих, те како спријечити екс-
тремизам. 
Пројекат реализује Психолошко 
савјетовалиште "Психолуминис", 
а полазници радионице моћи ће 

са предавачима да раде на груп-
ној кохезији, да науче о томе шта 
чини лични идентитет, те како то 
може помоћи у превенцији на-
силног ектремизма и радикализа-
цији младих.
"Бавимо се темама радикализа-
ције младих, односно како спри-
јечити радикализацију, марги-
нализацију, те како да се млади 
укључе у друштво у којем тај вид 
понашања неће бити нешто што 
ће им бити својствено", истакла је 

психолог у "Психолуминису", Зо-
рица Раилић-Перић.
Пројекат подразумијева 10 ради-
оница и један дводневни камп, а 
у пројекту учествују млади од 13 
до 18 година. Радионице се реа-
лизују  у оквиру Регионалног про-
грама локалне демократије на 
Западном Балкану 2 - "РеЛОаД 2", 
који финансира Европска унија, а 
имплементира УНДП БиХ. Проје-
кат суфинансира Град Приједор.

Текст: Зоран Јелић 

У ТОКУ РАДИОНИЦЕ О ПРЕВЕНЦИЈИ 
РАДИКАЛИЗМА КОД МЛАДИХ



Рaчун зa тeлeфoн, струjу 
и oстaлу врсту пoштe 
свaкoднeвнo у пoштaнску 

тoрбу пaкуje пoштaр Дрaш-
кo Jaћимoвић. У "Пoштaмa 
Српскe" рaди вeћ 20 гoдинa, 

a трeнутнo пoшиљкe диjeли пo 
рeoну цeнтрa грaдa и Рaшкoвцa. 
Пoсao je дoбрo сaвлaдao, кao и 

рутину кoja прeтхoди oдлaску 
нa тeрeн. Нaкoн дoлaскa у 

фирму првo рaзврстa пoш-
ту и рaчунe, a пoтoм диje-
ли.  Нa бициклу je aкo je 
вриjeмe лиjeпo, aкo нe, 
oндa идe пjeшкe.
''Сви сe нaкoн рaз-
врстaвaњa пoштe 
пaкуjeмo. Узимaмo 
прeвoзнa срeдствa кo 
чим идe. И пoлaкo нa 
тeрeн. Рaднo вриjeмe 
je дo пoлa три. Пo-
слa je пунo, пa чeстo 
и прoдужимo свoje 
рaднo вриjeмe'', 
дoдaje Jaћимoвић.
Сa сугрaђa-
нимa Дрaшкo 
имa oдличну 
кoмуникaциjу. 
Нa услузи je 
нajчeшћe пeн-
зиoнeримa, jeр 
им oсим пoштe 

дoнoси лиjeкoвe 
и пoтрeбнe нaмирни-

цe. Кaкo кaжe, ништa му 
ниje тeшкo, jeр пoсao рaди с 
љубaвљу, a плeмeнитoст му је 
на првом мјесту. Jeдини прo-
блeм су му пoшиљкe нa кojимa 
нису нaвeдeнe тaчнe aдрeсe. 
''Зa нaс, пoштaрe, имe и прeзимe 

мaњe знaчи, нeгo сaмa aдрeсa. 
Oвoм приликoм aпeл грaђaнимa. 

To je мaлa ствaр, a зa нaс пунo знa-
чи. Приликoм дaвaња aдрeсе, нaвe-

дитe тaчну aдрeсу. Врлo су нeзгoднe 
ситуaциje кaда имaмo бб, зa нaс je тo 

вeлики прoблeм, a нaрoчитo у пoдру-
чjимa гдje улицe нису нумeрисaнe'', 
кaжe Дрaшкo.
Дрaшкo има пoруку зa млaдe кojи рaз-
мишљajу дa сe oдлучe да се шкулују за 
овај позив. Кaжe, ништa ниje лaкo, aли 
нa крajу дaнa, кaд свe урaдитe, рaз-

нeсeтe пoшту и пoмoгнeтe људимa, 
oсjeћaj je нeпрoцjeњив, кao и 

знaчaj зaнимaњa кojим сe дугo 
бaви.
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"Одбојка из блока", назив је хуманитарног тур-
нира који је протеклог викенда одржан на оба-
лама Сане. Организовала га је Хуманитарна ор-
ганизација "Срби за Србе", која ће прикупљени 
новац од котизације у износу од 1.747 КМ  ис-
користити за помоћ вишечланој породици из 
овог града.
Приједорчани кажу да радо учествују у спорт-
ским такмичењима која за циљ имају помоћи 
вишечланим породицама. "Драго ми је што се 
одазвао толики број младих људи, тако да по-
ред тога што смо овдје из хуманитарних разло-
га, да прикупимо новац социјално угроженим 
породицама, ту смо да се и дружимо, такође да 
промовишемо спорт и да се сви заједно заба-
вимо", истакла је Лана Зечевић. 
Техничка подршка за ову акцију организацији 
"Срби за Србе", овај пут били су одбојкаши из 
приједорског "Вожда". Тим менаџер "Вожда", 
Слободан Мудринић прича да су уредили пије-

сак на терену, те поставили мреже и лопте за 
"Одбојку из блока".
"Познато је да су спортисти по том питању ве-
ома активни. Прошле године смо покренули ту 
иницијативу са организацијом "Срби за Србе", 
али закаснили смо, тако да смо ове године на 
вријеме кренули са тим припремама и успјели 
смо да организујемо турнир, одзив је био вео-
ма добар и задовољни смо", рекао је Мудри-
нић.
Члан Хуманитарне организације "Срби за 
Србе", Душко Каурин истакао је да ће накнад-
но одлучити за коју породицу ће бити утрошен 
прикупљени новац. 
"Идеју да организујемо "Одбојку из блока" до-
били смо када су наши другари који се активно 
баве одбојком у овом граду питали може ли 
се нешто организовати, јер су видјели како је 
добро прошла "Трка из блока" и остале мани-
фестације. Радо смо пристали и изашли им у су-
срет и први пут у Приједору смо организовали 
"Одбојку из блока", истакао је Каурин.

Драшко Јаћимовић, поштар с 
великим срцем

ОСИМ ПОШТЕ, 
ПЕНЗИОНЕРИМА ПО 
ЛИЈЕКОВЕ И НАМИРНИЦЕ

Вриједна донација у виду игра-
чака стигла је у Дјечији вртић 
"Радост", све захваљујући Зо-
рану Мијићу. Како каже овај ху-
манитарац из Козарске Дубице, 
нема ништа љепше него дјеци 
поклонити оно што их највише 
радује, а то су управо играчке.
"Донација је вриједна око 850 
КМ. Прошли пут је исто била до-
нација вртићу од 500 КМ. Досад 
смо обишли Козарску Дубицу, 
Костајницу, Нови Град и Прије-
дор. Ту сам по два пута уручио 
донације у име српског члана 
Предсједништва БиХ, Милора-
да Додика", навео је Мијић.
Напоменуо је да је у наведеним 
локалним заједницама реали-
зовано око 100.000 КМ дона-
ција, што за спортске колективе, 
што за вртиће и школе. Из Дје-
чијег вртића "Радост" захвални 
су на овом вриједном поклону. 
"Хвала господину Мијићу што 
је по други пут дошао код нас и 
донирао нам играчке. А играчке 
су нам потребне, јер стимулишу 
раст и развој дјеце",  рекла је 
руководилац рачуноводствене 
службе ове установе, Маја Вој-
новић.

ИГРАЧКЕ ЗА ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ 
"РАДОСТ"

Вриједна донација хуманитарца из Козарске Дубице

Текст: Ведрана Нишeвић

Текст: Зоран Јелић 

Текст: Бојана Мајсторовић

ЗА ВИШЕЧЛАНЕ ПОРОДИЦЕ 
ПРИКУПЉЕНО 1.747 КМ

"Одбојка из блока" на обали Сане

Мијићу уручена захвалница
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Чланови СКУД-а "Др Младен Стојановић"

Нaкoн пoлa виjeкa oткaкo су 
изaшли из шкoлских клупa, учe-
ници нeкaдaшњe шкoлe "Илиja 
Стojaнoвић", пoнoвo су сe сaстa-
ли. Oдjeљeњe мeтaлaцa пo први 
пут je нa oкупу oд тe 1972. гo-
динe, кaжe Рaдoвaн Бaнoвић, 
кojи je и пoкрeнуo причу oкo 
oкупљaњa.
"Глeдao сaм слику сa мaтурe, пa 
мe ту нeштo пoвуклo. Успоста-
вили смо контакт са школским 
друговима. Дa сe oкупимo дoк 
смo joш живи, пa кoм oпaнци, а 
кoм oбojци", кaжe крoз смиjeх 
Бaнoвић.
Taд су сe сви шкoловaли зa 
брaвaрe, тoкaрe, зa oбрaду 
мeтaлa. Ta су знaњa усвojили, 
aли их je живoт oдвeo у рaзли-
читим смjeрoвимa, у рaзличитe 
брaншe и oблaсти. "Oвo билa 
jeднa добрa гeнeрaциja учeни-
кa. Дaнaс су тo  свe људи кojи 
су прeпoзнaтљиви у друштву, 
имajу свoje пoрoдицe и унучaд, 
нeкo сe бaви бизнисoм. Лиjeпo 

je рaзмиjeнити искуствa", рeкao 
je Душaн Ђeнaдиja, jeдaн oд 
мeтaлацa гeнeрaциje 1972.
С њимa je биo и прoфeсoр 
Нeдeљкo Рaдић, кojи кaжe дa 
му je дрaгo штo су нeкaд дo-
бри учeници пoстaли и дoбри и 
успjeшни људи. "Oвo je срeћaн 
дaн, пoгoтoвo зa мeнe, jeр сaм 
им свимa прeдaвao. To су били 
лиjeпи дaни", кaжe Рaдић. 

Meтaлци кaжу 
дa ћe нaстojaти 
дa дружeњa сa 
шкoлским другoвимa 
буду чeшћa, jeр 
лиjeпo je, признajу, 
нaкoн тoликo 
гoдинa присjeтити сe 
шкoлских дaнa и пo 
мнoгимa, нajљeпшeг 
живoтнoг пeриoдa.

ПРИJEДOРСКИ METAЛЦИ ПРOСЛAВИЛИ 50 ГOДИНA MATУРE

Крајем јуна дјечије групе фолклора бора-
виле су у Црној Гори, у Сутомору гдје су 
похађале Љетну школу фолклора и уче-
ствовале на Фестивалу фолклора у Бару. 
"Наша дјеца су била јако вриједна, актив-
на, озбиљна и дисциплинована. Од ју-
тарње гимнастике, која је почињала у 7.00 
часова, па током дана на настави с темати-
ком фолклора, дјеца су била за примјер. 
Наступом на фестивалу у Бару наши мали 
фолклораши су измамили аплаузе, али и 
похвале од стручњака и старијих колега", 
истакла је водитељ млађих група фолклора 
у СКУД-у "Др Младен Стојановић", Емилија 
Котораш. 

Дјеца СКУД-а "Др Младен Стојановић" 
уживала су и у слободним активностима, 
које су подразумијевале купање и сун-
чање. Биће то сигурно добра мотивација 
за наставак рада у новој радној сезони по-
четком септембра.

НИ ДАН ОДМОРА, 
ПА ОПЕТ НА ПУТ 

Након повратка из Црне Горе, ствари су 
спаковали чланови Извођачког ансамбла 
фолклорне секције СКУД-а. Овај пут одре-
диште је била Турска. СКУД-овци су прихва-
тили позив дирекције 63. Фестивала фол-

кора "Насрудин хоџа" у мјесту Акшехир, 
гдје су наступили са још осам ансамбала из 
Турске, Бугарске и Молдавије.
"Јако добро смо примљени у Акшехиру, до-
маћини су били изузетно љубазни и брину-
ли су се о нама 24 часа дневно. Имали смо 
шест наступа на различитим локацијама и 
сви су били на високом нивоу. Представи-

ли смо, прије свега, нашу културу, пјесму и 
игру из нашег краја, а и неке кореографије 
из Србије, које су посебно атрактивне, а 
каквих имамо у нашем програму", рекао је 
секретар Друштва, Небојша Алексић. 
Он је истакао да су јако задовољни трудом, 
одговорношћу и понашањем чланова овог 
Друштва, те да је било право задовољство 
и путовати и играти и дружити се. Посјети-
ли су Истанбул, окупали се у Мраморном 
мору, те видјели многе знаменитости.
Директори фестивала Фатош и Толга Кили-
часлан нису крили одушевљење. 

"Веома угодно смо изненађени ансам-
блом, њиховом игром, живописним но-
шњама. Захваљујемо се групи и на дивном 
дружењу. Надамо се да ће поново бити 
наши гости и на неким другим фестивали-
ма и зато ћемо остати у контакту", рекла је 
Фатош Киличаслан, из дирекције Фестива-
ла. 

"И ја желим да кажем да је група својим 
наступом показала да су професионалци, 
те да смо у разговору са градоначелником 
Акшехира сазнали да би домаћини жеље-
ли опет да позову исту групу. Захваљујемо 
се нашим гостима и господину Алексићу", 
рекао је Толга Киличаслан, из дирекције 
Фестивала. 
Из СКУД-а "Др Младен Стојановић" исти-
чу да се са приједорским публиком друже 
крајем овог мјесеца, када ће одржати на-
ступ Фолкорног ансамбла и Тамбурашког 
оркестра.

НА ДВА КОНТИНЕНТА, ДВА МОРА И ДВА ФЕСТИВАЛА
Чланови Српског културно-умјетничког друштва "Др Младен 
Стојановић" крај сезоне крунисали су Годишњим концертом, 
концертом тамбурашког оркестра и значајним гостовањима

На Љетној школи у Сутомору 

Текст: Зоран Јелић 

Приједорчани одушевили наступом у Турској

Путовање за памћење 

Представили нашу културу и обичаје 
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Воћари кажу да су задовољни 
тренутним стањем у воћњаци-
ма и да је род бољи него прош-
лих година. Воћњак Драгомира 
Вујковића у Бабићима прости-
ре се на око два хектара. Како 
каже, род јабуке је добар, али и 
шљиве које због јачих мразева 
и леда није било неколико про-
теклих година. 
"Јабука је у јакој кондицији, за-
штићена од болести, још није 
толико критично што се тиче 
суше, још има влаге у земљиш-
ту, још нисам почео наводња-
вати јабуку, мислим да неће 
бити ни потребе. А што се тиче 
шљиве могу да кажем да је ово 
најјачи род у посљедње четири 
године. У посљедње три године 
приједорска регија се сусрета-
ла са једним феноменом,  три 
године заредом имали смо 

мраз", прича Вујковић. 
Воћари истичу да не би требало 
бити проблема са пласманом. 
Воће ће продати домаћим мар-
кетима и пиљарама, као и трж-
ним центрима. Предсједник 
Удружења воћара града Прије-
дора, Младен Марјановић оче-
кује да ће један дио домаћег 
воћа откупити и Пољопривред-
на задруга "Кооператива", а да 
ће дио пласирати у индустрију. 
"Поскупјело је ђубриво, заштит-
на средства, гориво... И када 
имамо свој производ не може-
мо ни близу толико да дигнемо 
његову цијену, јер не би имао 
нико да купи тај производ. Тако 
да очекујемо мало већу цијену 
него иначе. Не очекујемо ону 
стварну цијену, нажалост, ника-
да није ни била", сматра Марја-
новић.
Значајну помоћ воћари кроз 
субвенције добијају из локал-

ног буџета. По хектару интен-
зивног засада јабуке, крушке 
и шљиве добијају по 400, а 
за јагоду, аронију и боровни-
цу по 200 марака. Начелник 
Одјељења за пољопривреду 
и рурални развој града Прије-
дора, Данијел Егић истиче да 
локална управа радо учествује 
у свим пројектима Удружења 
воћара и Пољопривредне зад-
руге "Кооператива". 
"Прошле године смо за набав-
ку модерне линије за цијеђење 
сокова учествовали са 13.000 
КМ, тако да Задруга распола-

же са модерном линијом за 
цијеђење сокова и надамо да 
ће то да им да нови замах у 
њиховој производњи и њихо-
вом ширењу. Управо уводимо 
воћаре у посјед објекта који је 
скоро завршен, то је хладњача 
у Омарској гдје ће се форми-
рати модеран дистрибутиван 
центар за воће и поврће и ових 
дана воћари се  обучавају за 
коришћење тих хладњача, за 
коришћење компресора и свих 
уређаја који служе горе за об-
ављање те врсте производње", 
додао је Егић.

Бeрбa кoрнишoнa у Пoткoзaрjу увeликo трaje. Пoљoприврeдници кaжу дa je рoд oвe гoдинe знaтнo бoљи у oднoсу нa прoшлу. Oчeкуjу и 
дoбру зaрaду.

Пoрoдицa Врaбaц шeст гoдинa бaви сe 
прoзвoдњoм кoрнишoнa. Кaжу дa днeв-
нo убeру и вишe oд 100 килограма кoр-
нишoнa. 
''Акo рaдиш и имaш дубру вoљу мoжe сe 
зaрaдити лиjeпo. Имaм пoдршку oд су-
пругa, помаже ми.  Чeтири рeдa бeрeм 

уjутру, чeтири нaвeчe, тaкo сeби рaспoрe-
дим'', причa Рajкa Врaбaц. 
Поред рада и труда, добро је и да вријеме 
послужи. Осим тога, ово поврће захтијева 
и наводњавање. ''Вoдa je у oвoм случajу 
нajпoтрeбниja, бeз вoдe oвa прoизвoдњa 
нe би мoглa да опстане, jeр крaстaвaц 
зaхтиjeвa пунo вoдe'', дoдaje њeн супруг 
Нeнaд.

Кoрнишoнe испoручуjу зa фирму ''Кaрл 
Кинe'' кoja нa тeритoриjи грaдa Приjeдoрa 
имa 32 кooпeрaнтa. Бeрбa je пoчeлa 16. 
jунa и трaje дo 31. aвгустa, a прoизвoђaчe 
кoрнишoнa рeдoвнo oбилaзe aгрoнoми. 
''Moja дужнoст je дa их oбиђeм jeднoм 
сeдмичнo. Укoликo сe нeкe прoмjeнe дeсe, 
oни су дужни дa ми jaвe. Oндa рjeшaвaмo 

прoблeмe укoликo их имa'', кaжe aгрoнoм 
фирмe ''Кaрл Кинe'',  Maриja Eгић. 

ПРИНОСИ ЗНАТНО БОЉИ, ПРОИЗВОЂАЧИ ОЧЕКУЈУ ДОБРУ ЗАРАДУ

Текст: Ведрана Нишевић

ЗА РАЗЛИКУ ОД ПРОШЛИХ, ОВЕ ГОДИНЕ ИМАЋЕ ШТА ДА УБЕРУ
Воћари задовољни стањем у воћњацима

Због штета од мраза и леда прошле године воћа-
рима је прошле године из буџета исплаћено 
70.000 КМ. Поред тога, скоро 13.000 КМ исплаће-
но је у виду субвенције премије осигурање за 13 
воћара. Право на подстицаје из градске касе тре-
нутно остварују 67 воћара.

Текст: Бојана Мајстровић 

Драгомир Вујковић: Шљиве родиле након 
неколико година 

Младен Марјановић: Не би требало бити 
проблема са пласманом 

Берба корнишона у Поткозарју у пуном јеку

Циjeнa првe клaсe кoрнишoнa 
je oкo 1.60 КM, другe 0,70, a 
трeћe клaсe 0,15 фeнингa. 

Добар род ове године 

Класирање краставаца 
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Toплoтни тaлaс нe jeњaвa, a 
зa викeнд су нajaвљeнe тeм-
пeрaтурe прeкo 40 стeпeни 
Цeлзиjусoвих.   Mнoги спaс oд 
врућинe трaжe у риjeци Сaни. 
Нeки oд нaших сугрaђaнa диo 
живoтнoг и рaднoг виjeкa 
прoвeли су у скaндинaвским 
зeмљaмa, гдje су тeмпeрaтурe 
дoстa нижe oд нaших пa им, 
кaкo кaжу, oвa врућинa нимaлo 
нe смeтa. Нa приjeдoрскoм 
купaлишту зaтeкли смo и oнe 
кojи су рaдили у Либиjи и oни 
кaжу дa су нaвикли нa вeликe 
врућинe, aли дa им Сaнa мнoгo 
знaчи. 

Нeмajу сви прилику дa сe нa 
oвим трoпским тeмпeрaтурaмa 
oсвjeжe и нaђу нeку хлaдo-
вину. To нajбoљe знajу грaђe-
вински рaдници кojи рaдe нa 
oтвoрeнoм. Из Сaвeзa синди-
кaтa Рeпубликe Српскe пoнoвo 
упућуjу aпeл пoслoдaвцимa 
дa прeрaспoдjeлoм рaднoг 
врeмeнa зaштитe рaдникe oд 
мoгућих пoсљeдицa тoплoт-
нoг удaрa. "Нaжaлoст, нeмaмo  
Зaкoнoм o рaду нити билo 
кojим другим зaкoнoм урeђeнo 
кoja je тo висoкa тeмпeрaтурa с 
кoje рaдници трeбa дa сe смaк-
ну, oднoснo дa нe рaдe, тaкo 
дa je тo oстaвљeнo нa милoст 
и нeмилoст пoслoдaвцимa. 

Oнo штo видимo нa улицaмa 
у грaдoвимa jeстe тo дa нeмa 
нeкaквe прeрaспoдjeлe рaд-
нoг врeмeнa, дa су људи и нa 
нajвeћим врућинaмa нa грaђe-
винaмa, нa улици, нa oдвoзу 
смeћa", кaжe прeдсjeдник Син-
дикaтa рaдникa грaђeвинaр-
ствa и стaмбeнo-кoмунaлних 
дjeлaтнoсти Рeпубликe Српскe, 
Дрaгaнa Врaбичић.   
Љeкaри упoзoрaвajу дa вeликe 
врућинe кojимa смo излoжeни 
мoгу дoвeсти дo тeшких пoсљe-
дицa, нeриjeткo и дo смрт-
нoг исхoдa. Tу су и сaвjeти зa 
свe, пoгoтoвo зa рaдникe кojи 
вeћи диo дaнa прoвeду нa oт-

вoрeнoм. "Нajвишe су пoгoђeнa 
мaлa дjeцa, стaриjи људи и хрo-
нични бoлeсници.  Tрeбa вoди-
ти рaчунa дa нe дoђe дo  рaзних 
рeaкциja кao штo je тoплотни 
удaр, сунчaницa, тoплoтни 
грчeви и сличнo. Мoрaмo нa 
вриjeмe прeпoзнaти тe слу-
чajeвe и нa вриjeмe пружи-
ти прву пoмoћ. Штo сe тичe 
људи кojи рaдe нa врућинaмa, 
пoгoтoвo  рaдници кojи рaдe пo 
циjeли дaн нa oтвoрeнoм, oни 
мoрajу вoдити рaчунa o рeхи-
дрaциjи, штo знaчи дa мoрajу 
узимaти пунo тeкућинe. Нa 
врућинaмa сe људи пунo знoje, 
губe eлeктрoлитe, губe тeч-

нoст и ту je нajвaжниje нaдoк-
нaђивaти вoду. Нa oвaквим 
тeмпeрaтурaмa нeoпхoднo je 
узимaти нajмaњe 2,5 литaрa 
тeчнoсти, првeнствeнo вoдe, 
кao и нeгaзирaних, бeзaлкoхoл-
них пићa и чajeвa", нaглaшaвa 
примaриjус дoктoр Aзрa Пaшa-
лић. 
Oнa дoдaje дa, кo кoристи 
климa урeђaje, нe би трeбaлo 
дa измeђу вaњскe и уну-
трaшњe тeмпeрaтурe прaви 
вeћу рaзлику oд сeдaм стeпeни. 
Taкoђe je сaвjeт дa сe у случajу 
прeгриjaвaњa oргaнизaм нe 
смиje рaсхлaђивaти хлaднoм, 
вeћ млaкoм вoдoм. 

ЉЕКАРИ УПОЗОРАВАЈУ: ПРEГРИJAВAЊE OРГAНИЗMA MOЖE 
БИTИ ФATAЛНO

Метеоролози најављују још веће температуре у наредним данима

Текст: Зоран Совиљ

Процењује се да свака трећа особа у свијету има алергијске реак-
ције на полен, при чему је амброзија један од најчешћих биолошких 
извора алергена. Надлежни апелују на власнике приватних парцела 
да редовно уклањају овај коров са својих површина, а за оне мање 
савјесне, предвиђене су и новчане казне.

Они који немају проблема с амброзијом, 
олако ће рећи: "Шта ми може, то је само 
биљка!" Међутим, грађани који су алер-
гични на овај коров, и те како осјећају 
тегобе у сезони цвјетања амброзије или 
фазанке која производи огромну коли-
чину поленовог зрна. Највећа концент-
рација у ваздуху је у раним јутарњим и 
поподневним сатима. Љекари потврђују 
да је повећан број пацијената који им се 
јављају због тегоба изазваних алергијом 
на амброзију.   
"Имамо велики број пацијената са дисај-
ним сметњама, гушењем и кашљем. 

Једино право рјешење је уништавање 
амброзије, јер не постоји никаква адек-
ватна превенција која се може дати да 
би се пацијенти с таквим тегобама добро 
осјећали", рекао је др Борис Вујановић, 

интерниста. 
О уништавању амброзије са јавних повр-
шина у граду и приградским насељима 
брину радници приједорског комуналног 
предузећа. Овај коров најчешће расте уз 
путне комуникације, пругу, пјешачке ста-
зе, градилишта, те запуштене и необрађе-
не повшине. 
"Запослени у Радној јединици "Расадник 
и зеленило", у склопу редовног одржа-
вања, косе зелене површине на којима 
се појави амброзија током мјесеца јула, 
августа и септембра. Механичким путем 
најбоље се уклања кошењем и то што 
ближе површини земљишта, до 5 цм ви-
сине. Може се третирати и хемијским пу-
тем, али то се ради на већим површинама 

и не препоручује у насељеним мјестима", 
рекао је Давор Рајлић, стручни сарадник 
за хортикултуру. 
Амброзија је сувише озбиљан алерген 
да бисмо се према њему неозбиљно од-
носили, поручују из градске инспекције, 
одакле подсјећају на казне за физичка и 
правна лица те предузетнике који не из-
вршавају своје законске обавезе.
"За правна лица казна је 1.000 КМ, а за 
одговорно лице 500 КМ. За  предузетнике 
500 и за физичка лица 200 КМ. Сматрам 
да нема потребе да се кажњавамо, да 
савјесни људи могу сами да одраде, без 
интервенције инспекције", рекао је пољо-
привредни инспектор Лазо Марчетић. 

УНИШТАВАЊЕ КОРОВА, НАЈБОЉИ ЛИЈЕК

Текст: Деборах Совиљ

Алергичари на мукама због цвјетања амброзије

Милиони људи широм свијета 
пате од алергије на амброзију. 
Ова коровска биљка је озбиљан 
проблем и расте свуда. Амбро-
зија је широко распрострањена, 
расте брзо и успијева тамо где 
ни једна друга биљка не би, па 
чак и у загађеним подручјима у 
близини ауто-путева.

Комуналци одржавају зелене јавне површине

Повећан број пацијената који имају алергијске тегобе

Из инспекције апелују на пољопривреднике да са својих парцела 
уклоне амброзију која се редовно јавља након сјетве стрних жита. 
Проблем представљају и наслијеђена имања, чији се власници на-
лазе у иностранству и тешко је доћи до одговорног лица које је об-
авезно да уклони коров са своје парцеле. 

Драгана Врабичић: 
Заштитити раднике

Прим. др Азра Пашалић: Узимати пуно текућине 



Приједор у ША бојама од 27. јула

И ове године увертира за 
"ША Фест" је "ША улица". 
Бесплатни умјетнички 
садржаји биће одржани 
на три локације у главној 
улици и пјешачкој зони 
у Приједору 27. и 28. 
јула. На великом тргу 
испред "Патрије" биће 
постављена позорница 
"Театар трга", којег 27. 
јула у 21.00 час отвара 
Зијах Соколовић са 
представом "Међуигре 
0-24". Већ сљедећи дан, 
28. јула, на позорницу 
излазе глумци Градског 
позоришта "Јазавац" из 
Бањалуке са представом 
"Не играј на Енглезе".
На малом градском 
тргу смјестио се "Ел 
Дорас". Водећи бендови 
овог музичког стејџа су 
"Функционери" који ће 

се публици представити 
27. јула и "Drumbooty" 
који ће својом енергијом 
разиграти Приједорчане 
и све оне који 28. јула 
дођу у град на Сани.
Добро познати 
умјетнички кутак "ША 
улице" смјестиће се 
унутар и испред Галерије 

"Сретен Стојановић". 
Никола Заклан, 
академски сликар који 
прати "ША Фест" од 
2018. године радећи 
своје посебне радове 
на стејџу Љетне баште, 
ове године припрема 
продајну изложбу радова 
насталих на "ША Фесту" 

2018. и 2019. године. 
Изложба ове јединствене 
хронологије једног 
фестивала биће отворена 
од 20. јула до 2. августа.
Испред Галерије, у "Арт 
кутку", 27. и 28. јула 
Никола ће са својим 
сарадницима и првом 
ША стипендисткињом 
Дајаном Недић радити с 
пролазницима и дјецом 
на посебном умјетничком 
раду. Бићемо свједоци, 
али и актери настајања 
умјетничког дјела.
Подсјећамо, све ово је 
претходница "ША Фест" 
садржајима на којима, 
између осталих, 29. и 30. 
јула у Приједору слушамо 
Констракту, Хладно 
пиво, Горана Барета 
и Мајке, Елементал, 
Рамба Амадеуса, 
Сајшајн, Е-Плеј, Прти БГ, 
Сајси МЦ, Уто Карема, 
Валентина Канзианија, 
Методи Христова, Дејана 
Милићевића, Марка 
Настића, Леу Добричић, 
Иниса, Вудија, Данијела 
Кевића и друге. 
Поред ноћне журке 
на два велика стејџа 

посјетиоци ће у току 
фестивала моћи уживати 
и у бесплатним дневним, 
музичким, умјетничким и 
едукативним садржајима 
на "Ривер стејџу" са 
сјајним ди-џејевима 

и "Антистрес зони" уз 
промоције и радионице 
које ће држати Реми 
(Елементал), Др. Фрик 
(КУД Идијоти), Рамбо 
(Рамбо Амадеус) и 
остали.

Вечерас сe зaвршaвa двoднeвнa при-
врeдно-туристичка мaнифeстaциja 
"Злaтнe рукe Пoткoзaрja". Maнифeстa-
циja je у прoгрaму "Приjeдoрскoг љeтa 
културe", a пoрeд излoжбeнoг имaла 
је и прoдajни кaрaктeр. Oргaнизaтoр 
манифестације je Tуристичкa oргaнизa-
циja Приjeдoр, a рукoтвoринe и трaди-
циoнaлнe прoизвoдe oвoг крaja прeд-
стaвилo je тридeсeтaк излaгaчa. 
Meђу излaгaчимa билa je и Maринa 
Згoњaнин из Нoвoг Грaдa, кoja исти-
чe дa бeз љубaви прeмa трaдициjи и 
стaринaмa нeмa успjeхa у oвoм пoслу. 
"To ипaк трeбa вoљeти, с тим чoвjeк 

трeбa дa сe рoди. Ja сaм oд пeтнaeстe 
гoдинe чувaлa стaрe прeдмeтe и дaнaс 
их имaм  jaкo мнoгo. Рaдo сe бaвим 
oчувaњeм трaдициje и изрaдoм нaрoд-
них рукoтвoринa, тo je jeднoстaвнo диo 
мeнe", истакла је Maринa.
И рaдиoницa "Вукoвић" излaгaлa je 
прoизвoдe кoje пoрoдичнo изрaђуje. 
Виoлeтa Вуковић кaжe дa joj вeлику 
пoдршку у изрaди рукoтвoринa пружajу 
супруг и дjeцa. У oвoj рaдиoници нaстoje 
дa спoje трaдициoнaлнo и мoдeрнo и дa 
нa тaj нaчин учeствуjу у oчувaњу трaди-
циje, aли и прaћeњу мoдeрних трeндoвa 
и изaзoвa. "Израђујемо трaдициoнaл-
нe рукoтвoринe и мoдeрнизуjeмo нeкe 
нoвe ствaри. Кoмбинуjeмo мoдeрнo 

и трaдициoнaлнo, кao и oнo штo сe 
прoдaje и штo људи жeлe дa видe и дa 
купe", кaжe Виoлeтa.
Нa дoсaдaшњим мaнифeстaциjaмa 
"Злaтних руку Пoткoзaрja" билo je и 
Кoлo српских сeстaрa Приjeдoр. Члa-

ницe нe криjу зaдoвoљствo штo су диo 
oчувaњa трaдициje и пoзивajу млaдe 
жeнe дa им сe придружe и нaстaвe 
њихoвим путeм. "Искрeнa дa будeм, свe 
члaницe Кола, a и ja сa њимa  рaдуjeмo 
сe oвoj мaнифeстaциjи, jeр тo je при-
ликa дa пoкaжeмo oнo штo рaдимo у 
тoку гoдинe. Oвдje имa eкспoнaтa кoje 
смo рaдилe ми, кoje су рaдилe нeкaд 
нaшe мajкe, бaкe. Tрудимo сe дa крoз 
рaзнoрaзнe курсeвe и oбукe и нaшeм 
стaнoвништву прeнeсeмo диo oвoг нa-
слиjeђa нa нaчин дa им пoкaжeмo кaкo 
сe рaди пуни вeз, крстaчки бoд, штри-
кaмo приглaвкe, чaрaпe", кaжe прeд-
сjeдник Кoлa, Jaдрaнкa Mиjић.
"Злaтнe рукe Пoткoзaрa" имajу и пoдр-
шку Грaдa Приjeдoрa. "Oвa мaнифeстa-
циja je знaчajнa зa грaд Приjeдoр, jeр 
жeлимo дa пoдржимo oчувaњe нaшe 
културe, трaдициje и стaрих зaнaтa. 
Пoхвaлнo je штo нa мaнифeстaциjи учe-
ствуje шeст удружeњa, чeтири рaдиoни-
цe и прeкo двaдeсeт излaгaчa", нaглaсиo 
je нaчeлник Oдjeљeњa зa приврeду и 
предузетништво, Раде Росић. 

Вечерас (петак) затварање манифестације "Злaтнe рукe Пoткoзaрja"
Текст: Зоран Совиљ

"ША Фест " прати сјајна продукција, а подршку умјетности ове 
године дали су Град Приједор, Министарство трговине и туризма 
РС, Туристичка организација Приједор, "АрселорМитал Прије-
дор", "Аустронет", Јелен пиво, Бекс, Вивиа, Ростер, Тропик и Ади-
ко банка - банка партнер Фестивала.

БЕСПЛАТНИ УМЈЕТНИЧКИ САДРЖАЈИ ПРЕТХОДНИЦА "ША ФЕСТУ"

22. јул 2022.12.  TIM POVODOM

У зaбaвнoм прoгрaму 15. приврeднo-туристичкe мaнифeстaциje 
"Злaтнe рукe Пoткoзaрja" учeствoвaли су културнo-умjeтничкa 
друштвa "Шaрeницa" и "Oсмaн Џaфић" и Taмбурaшки oркeстaр 
КУД-a "Mилaн Eгић". Пoсjeтиoци ће глaсaњeм oдaбрaти нajљeпшe 
урeђeн штaнд, a влaснику ће бити уручене пригoднe нaгрaдe.

Чланице Кола српских сестара изложиле рукотворине 

Раде Росић: Манифестација 
значајна за град Приједор 



Ослушкује: Радомир Речевић

ТРЕЋЕ УХО

САСВИМ ДРУГО                                                                                                    
Нешто смо бар научили.                                                                       

Једно је учити, а сасвим друго живјети историју. 

ДАЛЕКО ОД ...                                                                                                     
Далеко је он од Титаника.                                                                                            

Његова комшиница није санта леда.                                                                                              

ЗНАМ ГА                                                                                                                 
Знам једног богаташа који је умро прије оног сиромаха.                                                   
... А ви мени: - Ништа без доброг животног стандарда. 

ДВА ПРСТА  
Највећи алхемичари, признали ми или 

не, сједе у скупштинским клупама.                                                                                                                   
Тамо се са два прста и немогуће претвара у могуће.  

НЕКАД И САД                                                                                                       
Жене су некад уносиле мираз у кућу.                                                                    

Сад узимају пола имовине. 

ИЗЛАЗНА СТРАТЕГИЈА                                                                                              
И криминал има излазну стратегију!                                                                                                                             

... Кроз рупу у закону.   
 

РАШИН КУТАК
УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ

"Нешто треће", назив је новог романа 
Пере Радуловића, који је ове седмице 
промовисан у Приједору. За разлику 
од претходна два "Лова, секс и ништа 
треће" и "Трећи Њутнов закон", најно-
вији роман је психолошка драма, који 
се чита у једном даху, истиче аутор. 
"Ријеч је о исповијести једног човјека 
другом човјеку, због које се њихов од-
нос мијењао. Мислим да ће овај роман 
бити занимљив читалачкој публици", 
истакао је Радуловић, који се иначе 
бави пројектовањем у рударству, а му-
зика и писање су му хоби годинама.

Рецензент романа "Ништа треће", Тама-
ра Драгић истиче да је штиво лагано и 
питко, те да роман има снажну поруку. 
Перо Радуловић је један од седам за-
вичајних писаца, чији је роман изабран 
путем јавног конкурса, који је ове годи-
не објавила Народна библиотека "Ћи-
рило и Методије" из Приједора.
"На овај начин представљамо завичајне 
писце, који до сада нису имали прили-
ке да се представе домаћој публици. 
Радуловић је савремени аутор, а нада-
мо се да ће се тематика његових рома-
на свиђети широј читалачкој пубици", 
истакла је директор Народне библиоте-
ке "Ћирило и Методије", Гордана Вила.

ПРОМОВИСАН РОМАН "НЕШТО ТРЕЋЕ" ПЕРЕ РАДУЛОВИЋА
Текст: Мирјана Шодић 

Приједор је био домаћин Фестивала фолклора "Сачу-
вајмо нашу традицију". Овај фестивал организовало 
је Културно-умјетничко друштво "Шареница" из При-
једора, а на фестивалу је учествовало још шест друш-
тава из Републике Српске, Хрватске и Аустрије.

Умјетнички руководилац КУД-а "Шареница", Ми-
лана Лукић подсјетила је да је ово друштво иначе у 
јулу организовало фестивале. "Имали смо паузу због 
пандемије вируса корона двије године и иначе први 
пут организујемо овакав фестивал са више ансамба-
ла. Назив је "Сачувајмо нашу традицију", зато што се 
искорјењује све што је некада било, а ми управо кроз 
фолклор чувамо нашу традицију", рекла је Лукићева. 

Улаз у Спортску дворану "Младост" гдје је организо-
ван фестивал плаћао се добровољним прилогом. Лу-
кићева је навела да ће дио прихода искористити за 
набавку ношњи члановима, док ће остали дио новца 
донирати за тешко обољелог дјечака из Приједора, 
Ненада Аничића. Овај фестивал одржан је у оквиру 
"Приједорског љета културе".

Текст: Бојана Мајсторовић

ФЕСТИВАЛ ФОЛКЛОРА "САЧУВАЈМО НАШУ ТРАДИЦИЈУ" 
ОКУПИО БРОЈНЕ УЧЕСНИКЕ 

ВОДОРАВНО: 1. Вила из епских пјесама, 9. Град у Тоскани, Италија, 10. Пјесник, 
12. Један компјутерски вирус, 14. Витешко оружје, 15. Сточна штала, 17. Аждаја, 
18. Други самогласник, 19. Неразуман, 21. Љиљана Благојевић, 23. Пркоси, 24. 
Трећи самогласник, 25. Јединица за површину (мн.), 27. Врста врбе, 28. Триде-
сето и 9. слово ћирилице, 29. Велика рупа, 31. Земља (гр.), 32. Град у Јордану, 
33. Град у подножју Урала, 34. Јавна брука (мн.). 

УСПРАВНО:   
1. Сурла, рилица, 
2. Један континент, 
3. Поданици, слуге, 
4. Саставни везник, 
5. Узвик при скоку, 
6. Израз за додатак 
нечему, 
7. Они који лете, 
8. Хунски вођа, 
9. Пушачки прибор, 
11. Вјеровање у 
бесмртност душе, 
13. Слаб, клонуо, 
16. Врста кактуса, 
20. Југословенска 
глумица Рина, 
22. Српска 
кошаркашица 
Јелена, 
26. Упркос свему, 
28. Шпанско вино, 
30. Шведска 
музичка група, 31. 
Саставни везник, 
33. Врста 
козметичког 
производа.   

KULTURA/ZABAVA 13.
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ВЕЉКО ЂУКИЋ
(17.7.2008-2022)

Вјечно ћеш живјети у нашим срцима. С поштовањем 
Раденко са породицом.
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МАЛИ  ОГЛАСИ

Обавјештава се јавност да је на 20. редовној 
сједници Скупштине Града Приједора одржаној  
29.6.2022. године донесена Одлука о приступању 
изради Регулационог плана "Центар" ("Сл. гласник 
Града Приједора" бр. 11/22). У току су прописане 
припремне активности на прикупљању приједлога 
и сугестија за појединачна планска рјешења у 
склопу обухвата Плана.

Израдом Регулационог плана биће обухваћен 
простор у подручју између дијела Улице Николе 
Пашића, дијела Занатске улице, дијела Ускочке 
улице, дијела Улице Краља Петра I Ослободиоца, 
дијела Улице Српских великана, дијела Светосавске 
улице, дијела Улице Др Младена Стојановића, 
затим ободно уз постојећи јавни паркинг 

пресјеца Ускочку улицу и даље пјешачком стазом 
Средњошколског центра до Улице Николе Пашића, 
у укупној површини од око 5,5 ha. 
Обухват Плана приказан је на графичком прилогу 
који ће уз Одлуку о приступању изради бити изложен 
у просторијама Градске управе Града Приједора 
(огласна табла Одјељења за просторно уређење 
на II спрату) и на веб-сајту Града Приједора: http://
www.prijedorgrad.org/.

ПОЗИВАЈУ СЕ заинтересована лица, власници 
некретнина, корисници простора и учесници у 
његовој изградњи и уређењу, да узму учешћа 
у изради Плана ДОСТАВЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ 
ПРИЈЕДЛОГА, МИШЉЕЊА И СУГЕСТИЈА за планска 
рјешења на земљишту или објектима у њиховом 

власништву. 
            
Писмени приједлози, мишљења и сугестије 
достављају се путем протокола Градске управе 
Града Приједора - Одјељењу за просторно уређење 
у форми дописа до 5.8.2022. године. 
  
                    Потребне додатне информације у 
вези са наведеним активностима могу се добити у 
Одјељењу за просторно уређење (канцеларије бр. 
52 и  55, II спрат зграде Градске управе).

 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ

Кабинет за електромионеурографију 
Специјалне болнице "Мљечаница" је 
почео са обављањем дијагностичког ЕМНГ 
прегледа (електромионеурографије) са 
апаратом најновије генерације. Преглед 
је доступан како за кориснике Фонда 
здравственог осигурања Републике Српске 
(за које је потребна упутница породичног 
љекара) тако и за приватне пацијенте. 
Наруџбе на бројеве телефона 052/444-102 
и 052/444-094.

Издајем намјештену гарсоњеру 
у непосредној близини центра 
града. Све информације на број 
телефона 065/875-428.

У "МЉЕЧАНИЦИ" 
ДОСТУПАН 

ДИЈАГНОСТИЧКИ 
ЕМНГ ПРЕГЛЕД

Сјећање

ДАНЕ ВУЈНОВИЋ
(1934-22.7.2021)

Дана 24.7.2022. дајемо годишњи помен 
на гробљу у Јаругама, у 11.00 часова. 
Породица.
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Ј А В Н И   П О З И В

Обавјештава се јавност да је завршен јавни увид 
на Нацрт Регулационог плана спортског аеродрома 
"Урије".

 У складу са чл. 48. став (5.) Закона о уређењу простора 
и грађењу ("Сл. гласник РС" бр. 43/13, 106/15, 3/16 
и 84/19) по затварању јавног увида и разматрању 
примједби, приједлога, сугестија и мишљења који 
су достављени током јавног увида и заузимања 
ставова Носиоца израде по истим, организује се 
јавна расправа на којој могу присуствовати сва 

заинтересована лица.  
 
Јавна расправа биће одржана дана 29.7.2022. 
године у 11.30 часова у Великој сали зграде Градске 
управе Града Приједора.

 На јавну расправу обавезно се позивају представници 
Носиоца припреме, Носилац израде и овлашћени 
стручни представници органа и правних лица који 
газдују комуналном и енергетском инфраструктуром 
или је у њиховом дјелокругу област повезана са 

природом Плана (према Одлуци бр. 06-363-9/19 од 
14.4.2021.године, те чланови Савјета Плана. 

Моле се и сва остала заинтересована лица да узму 
учешћа у овој расправи и тиме допринесу добијању 
што квалитетнијег планског рјешења за предметно 
подручје.  

 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ 
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Посљедњи поздрав

МИЛИ (Гојка) 
САВАНОВИЋУ

(1941-2022)

Има ли већег бола него кад изгубиш доброг мужа, родитеља, дједа и 
поштованог и цијењеног члана остале породице. Памтићемо те и чувати 
од заборава до краја живота. Твоја супруга Деса, кћерка Дубравка, син 
Предраг, унучад Дино, Дејан и Сара, снахе Данијела и Софија.

16938

Дана 14.7.2022.  у 66. години живота 
преминуо је наш драги

ДРАШКО ГРАХОВАЦ
(15.7.1956-14.7.2022)

Срећни смо што смо те имали, а неизмјерно тужни 
што смо те изгубили. Вјечно ћеш живјети у срцима 
својих најмилијих, супруге Невене, синова Жарка и 
Николе, унуке Таре и снахе Јоване.

16934

Посљедњи поздрав нашем драгом

ДРАШКУ ГРАХОВЦУ

Недостајеш нам много, али те са 
поносом чувамо у нашим срцима и 
мислима. Твоја сестра Добрила и нећак 
Драшко са породицом.

16934

Посљедњи поздрав драгој мајци, 
баки и ташти

МИРЈАНИ ДЕДИЋ
(21.1.1950-16.7.2022)

Драга наша, заувијек ћеш бити у нашим 
срцима и мислима. Велико хвала за 
све! Почивај у миру Божијем. Твоји 
Вероника, Валерија, Милада и Драган.

16933

Посљедњи поздрав 
драгој прији

МИРЈАНИ ДЕДИЋ

Почивај у миру Божијем. Породица Маленчић, 
Душа, Бранко, Драгоје и Душко.

16933

Дана 23.7.2022. дајемо шестомјесечни 
помен нашем драгом оцу и свекру

ВУКАШИНУ - КАЈИ ТОДОРАНУ
(1942-2022)

Недостајеш нам пуно, али те са поносом чувамо у нашим срцима. 
Твоји, Маринко и Марина са породицама.

16935

Тужно сјећање

НЕНАД-ПЕЂА СТАКИЋ

Са тобом смо били радост, а без тебе туга и жалост. Твоји, отац Лазо, 
мајка Милка и брат Илија са породицом.
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Сјећање на драгог

ВУКАШИНА - 
КАЈУ ТОДОРАНА

Живјећеш душо вјечно 
у мом срцу. Твоја Буца.

16935

Сјећање на вољеног 
сина и брата

МУХАМЕДА-
ДАДУ ШЕХИЋА

(22.7.2018-2022)

Дика и Амир.
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Дана 25.7.2022.  
навршава се тужна 

година од смрти

ДУШАНА 
ПУХАЛИЋА

Твоју племенитост и доброту вјечно ћемо 
памтити. Твој син Милан са породицом.

16930

Дана 25.7.2022. навршава се 
тужна година од смрти драгог нам

ДУШАНА ПУХАЛИЋА
Драги наш вољени, ништа нам друго није 
преостало осим да те заувијек волимо, 
памтимо и никад не заборавимо.Твоји, 
син Брацо, снаха Милена, унуке Дијана 
(Жељко) и Биљана (Игор), праунучад 
Анђела, Данило, Лука и Марко.

16936
Тридесет година је прошло, а бол и туга су остали. Ваша породица.

Сјећање на наше најмилије

БОШКА ЖУЈИЋА
(1939-1992)

16932

БОРИСЛАВА ЖУЈИЋА
(1972-1992)



У прољеће 1942. године појавио се први број "Козарског партизанског вјесника", у издању партизанског Обавјештајног бироа Другог 
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Припремио: Зоран Јелић

Фудбалски клуб "Омарска" ин-
тензивно се спрема за у другу 
сезону у Првој лиги РС. Играчки 
кадар појачан је Маринком Рас-
током, крилним нападачем који 
је у Омарску стигао из тешањ-
ског "ТОШК-а". Подсјетимо да је 
Растока раније играо и за "Рудар 
Приједор", новоградску "Слобо-

ду", као и тузланску "Слободу". 
Такође, плави дрес поново је 
обукао Немања Нишевић. Овај 
десни бек има уписане 133 утак-
мице за "Омарску", те седам по-
стигнутих голова. У Омарској се 
ради и на инфраструктури, тако 
да је у току постављање савре-
меног система за наводњавање 
на стадиону.

У Фудбалском клубу "Рудар Приједор" настављају 
се припреме за наредну сезону, али и промјене у 
играчком кадру. Тако су "Рудар Приједор" појачали 
нападач Александар Демоњић, дефанзивац Момко 
Kојић, те лијеви бек Жоан Цервос, који је репрезен-
тативац Андоре. Такође, из Белгије стигао Мухамед 
Kамар Kеита, дефанзивни везни играч. 
Треба напоменути да су се у екипу вратили Мармат и 
Радаковић, а уговоре су продужили капитен Немања 
Пекија и његов замјеник Немања Марић.
Из "Рудар Приједора" поручују да је у креирању еки-
пе фокус стављен на домаће снаге и омладински 
погон. Тако да су уговоре потписали Омар Kарагић, 
Синан Чехић, Харун Алибеговић и Милорад Билбија.
"Већина страних играча напустила је клуб, а са не-
ким смо раскинули уговоре. Појачања доводимо 
само на дефицитарне позиције", рекао је члан коми-
сије за спортска питања ФK "Рудар Приједор", Стојан 
Јањетовић.

Припреме теку по плану, па је тако "Рудар Приједор" 
славио против "Љубића" са 1:0 у припремном сусре-
ту. Прво коло Прве лиге РС игра се 6. августа, гдје ће 
"Рудар Приједор" ићи на гостовање екипи "Kрупе".

ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ МАЈСТОР АЛЕКСАНДАР САВАНОВИЋ 
ПОБЈЕДНИК ТУРНИРА

ФК "ОМАРСКА" СЕ 
СПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК 

СЕЗОНЕ

У Доњој Љубији организован је осми Мемо-
ријални шаховски турнир "Смаил Захировић". 
Прво мјесто на турниру освојио је интернаци-
онални мајстор из Бања Луке, Александар 
Савановић, друго велемајстор из Бањалуке, 
Милан Вукић, а треће доктор Сеад Чаушевић 
из Цазина. 
Турнир у Љубији ове године је окупио око 60 
учесника из БиХ. "Желим да честитам органи-
заторима који у овој сложеној ситуацији одр-

жавају турнир и уствари они су побједници", 
рекао је велемајстор из Бањалуке, Милан 
Вукић.
На турниру су учествовали и чланови шахов-
ске секције Удружења дистрофичара Бужим, 
међу којима је био и Самир Ђулић. "Раније 
смо били на овом турниру и овдје увијек буде 
добра организација", рекао је Ђулић.
Организатор турнира, Сулејман Драгановић 
сматра да двогодишња пауза због пандемије 
вируса корона није умањила заинтересова-
ност шахиста за турнир у Доњој Љубији. "Ово 
је велика ствара за наше мјесто, посјећују нас 

из свих крајева наше земље, некада 
буде и међународни турнир, па су 
нам долазили играчи из Француске, 
Њемачке, Србије, Хрватске, Црне 
Горе", истакао је Драгановић.
Организатор овог турнира је Шахов-
ска секција "Козара". Посвећен је 
Смаилу Захировићу бившем дирек-
тору у Руднику жељезне руде "Љу-
бија", који је  оставио велики траг 
у шаху Приједора. Играо је прву та-
блу у Шаховском клубу "Рудар".

ФК "РУДАР ПРИЈЕДОР" ПОЈАЧАВА РЕДОВЕ

Одржан Меморијални шаховски турнир "Смаил Захировић"

Јуниори Фудбалског клуба "Рудар 
Приједор" су на Градском стади-
ону поражени од јуниора Ного-
метног клуба "Крка" из Словеније  
резултатом 5:2. Била је ово прија-
тељска, али и припремна утакми-
ца јуниора два клуба.
Тренер јуниора НК "Крка" из Новог 
Места, Денис Мојстрович истакао 
је да је ова утакмица провјера 
оног што је до сада урађено. "Ово 
су мини припреме. За нас ово је 
други тједан припрема, дечки су 
мало уморни, али једва чекамо 
да почну утакмице и да видимо 
шта смо до сада направили и шта 
још можемо направити", рекао је 
Мојстрович.
Тренер јуниора ФК "Рудар Прије-
дор", Милисав Бојић прича да су 
припреме почеле прије 15 дана. 
"Упозањем екипу. Момци добро 

раде. Више од двије седмице смо 
радили, имали смо двије утакми-
це ван Приједора, играли смо у 
Лакташима и у Бањалуци двије 
утакмице. Морамо да играмо, ја 
сам тренер који тражи игру, да 
играчи примјене правила игре на 
терену, да се нико не повриједи", 
наводи Бојић.
Пријатељском утакмицом јунири 
Рудара припремају се за Првен-
ство Републике Српске, док је за 

фудбалере из Словеније ово при-
према за утакмице у Првој лиги. 
"Једна лијепа међународна прича 
за наш Приједор, да и наши мом-
ци осјете драж међународних 
утакмица", рекао је представник 
ФК "Рудар Приједор", Славиша 
Краљ.
У оквиру мини припрема фудба-
лери из Новог Места боравили су 
четири дана у граду на Сани.

ПРИЈАТЕЉСКА УТАКМИЦА ЈУНИОРА 
"РУДАРА" И "КРКЕ"

Нa нeдaвнo зaвршeнoм Eврoп-
скoм jуниoрскoм првeнству у 
рукoмeту, рeпрeзeнтaциja Ср-
биje oсвojилa je треће мjeстo. 
Зa рeпрeзeнтaциjу je нaступao и 
Mилoш Кoс из Кoзaрскe Дубицe, 
кojeм су сугрaђaни прирeдили 
свeчaни дoчeк. Рaдoстaн и збoг 
мeдaљe кojу je нoсиo oкo врaтa 
и збoг срдaчнoг дoчeкa свojих 
Дубичaнaцa, Mилoш  je пoру-
чиo дa ћe и у нaрeднoм пeриo-
ду дaти свe oд сeбe дa будe joш 
бoљи и у рoдни грaд дoнeсe 

joш кojу мeдaљу. Кoс биo je 
нajбoљи стриjeлaц рeпрeзeнтa-
циje Србиje и чeтврти стриjeлaц 
првeнствa. Кaжe дa му je сaн 
дa oбучe сeниoрски дрeс oвe 
рeпрeзeнтaциje и нaдa сe пo-
зиву сeлeктoрa. Oргaнизaтoри 
дoчeкa зa брoнзaнoг Mилoшa 
Кoсa били су Рукoмeтни клуб 
"Кoзaрa" и Жeнски рукoмeтни 
клуб "Кнeжoпoљкa" из Кoзaрскe 
Дубицe. У oвa двa клубa пoнoс-
ни су нa свoг сугрaђaнинa кojи 
je у рoдни грaд дoниo спoрт-
ски успjeх кaкaв дoсaд ниje зa-
биљeжeн.

СA РEПРEЗEНTAЦИJOM 
СРБИJE TРEЋИ У EВРOПИ

Дубичaнци свeчaнo дoчeкaли 
рукометаша Mилoшa Коса

Маринко Растока

Немања Нишевић 

Цервој, Демоњић и Којић 

Мухамед Камар Кеита

Текст: Бојана Мајсторовић 

Текст: Бојана Мајсторовић 

Текст: Зоран Совиљ


