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Kontakt telefon: 052/490-126    E-mail: 
laboratorija@spamljecanica.com
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АКО ИЗНЕВЈЕРИ 
ВОЋЕ, 

НЕЋЕ СТОКА

Сушнo љeтo, Вeликo Пaлaнчиштe 
oстaвилo бeз вoдe

ДOБРE ВИJEСTИ СTИЖУ ИЗ 
ГРAДСКE УПРAВE

Симо Матијаш, 
пољопривредник из Божића, 
доказује да је рад створио 
човјека

ЉУБAН И СAВA РEКOРДEРИ, 
74 ГОДИНЕ У БРАКУ

КO ЗAБOРAВЉA, 
ИСTOРИJA MУ СE 
ПOНAВЉA

Министар Ђокић и градоначелник Јавор разговарали о 
докапитализацији РЖР "Љубија"

НАШИМ 
ЕНТУЗИЈАЗМОМ 
ИМПРЕСИОНИРАНИ 
СУ И ЉУДИ ИЗ 
ЕВРОПСКЕ 
БИЦИКЛИСТИЧКЕ 
ФЕДЕРАЦИЈЕ

НЕИСТИНИТЕ ПРИЧЕ О ПРОДАЈИ РУДНИКА

Да ли су високообразовани кадрови устукнули пред мајсторима?

УМ ЦАРУЈЕ, ЗАНАТ ПАРЕ ДОНОСИ
Шта је данас више на цијени, знање или вјештина? Одговор на ово пи-
тање зависи од тога коме га поставите: људима са високом стручном 
спремом или онима који су испекли неки занат, па рукама зарађују за 
хљеб. Полемике су првенствено изазване разликом у примањима, гдје 
власници диплома често извуку дебљи крај. 

Синиша
Лукић, 
првак БиХ 
у брдском 
бициклизму

Пaрaстoс жртвaмa устaшкoг тeрoрa 
нa Шушњaру



"Као заједничко предузеће, 
Компанија 'Арцелор Митал При-
једор' и даље остаје концеси-
онар који ће на овом подручју 
наставити да врши концесио-
ну дјелатност експлоатације 
жељезне руде, у складу са кон-
цесионим уговором који је ра-
није потписан. На састанку је 
јасно речено да се поступком 
докапитализације не врши ни-
каква продаја рудника, као што 
неки у јавности покушавају да 
прикажу, и то из чистог незнања 
шта тај поступак представља и 
значи или из неких других по-
буда. Наглашено је да су рудни-
ци и даље имовина Републике 
Српске, а компанији 'Арцелор 
Митал Приједор' је само до-

дијељено концесионо право да 
врши експлоатацију жељезне 
руде, за шта плаћа концесиону 
накнаду, а тако ће остати и у 
будућности. Такође, на састан-
ку је речено да је процес дока-
питализације РЖР-а покренут 
на иницијативу америчко-ка-
надске компаније и да се води 
у складу са законом. Уколико 
се поступак проведе до краја, 
то ће бити од велике користи, 
не само за привредно друшт-
во РЖР 'Љубија' а.д. Приједор 
и унапређење односа у оквиру 
заједничког предузећа 'Арце-
лор Митал Приједор', него и за 
локалну заједницу", саопштили 
су из Министарства енергетике 
и рударства РС.
Српска је отворена за нове ин-
вестиције, које представљају 

дугорочни интерес политике Ре-
публике Српске, што показује и 
америчко-канадска инвестиција 
у РС, наводе из ресорног мини-
старства. 
"Представници града Приједора 
изразили су разумијевање пре-
ма намјерама Владе Републике 
Српске да се на овај начин при-
вуку инвестиције у град Прије-
дор и Републику Српску. Према 
њиховим ријечима, од поступ-

ка докапитализације о коме је 
било ријечи, очекују добробит 
за сам град. У наредном перио-
ду ће се наставити консултације 
са представницима Града При-
једора и предузећа РЖР, у циљу 
рјешавања свих питања која су 
од значаја за сам град Приједор, 
али и за развој рударске произ-
водње на овом подручју", исти-
чу из Министарства енергетике 
и рударства Републике Српске. 
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Докапитализација Рудника жељезне руде "Љубија" има за циљ унапређење положаја РЖР-а у оквиру заједничког предузећа 
"Арцелор Митал Приједор", којег су, још 2004. године, основали компанија "Митал" и РЖР, саопштено је из Министарства 
енергетике и рударства Републике Српске. "Митал" је у заједничком предузећу стекао 51 одсто удјела, а РЖР 49 одсто. О овој 
теми, министар Петар Ђокић разговарао је недавно у Бањалуци са градоначелником Приједора, Слободаном Јавором. Одлуку 
о докапитализацији требало би да донесе Скупштина акционара РЖР-а "Љубија".

Министар Ђокић и градоначелник Јавор разговарали о докапитализацији РЖР "Љубија"

НЕИСТИНИТЕ ПРИЧЕ О ПРОДАЈИ РУДНИКА

Текст: Деборах Совиљ

У предузећу "Мастервуд" из 
Козарца  запошљавају око 
100 радника и годишње про-
изведу око 20.000 масивних 
кревета. Више од 90 одсто 
прозведених кревета извезу 
на европско тржиште. Влас-
ник предузећа, Драгослав 
Шиљак, истиче да током 17 
година рада стално настоје 
да улажу и повећавају произ-
водњу. Примјећује да због по-
раста цијена сировина на до-
маћем и свјетском тржишту  у 
посљедње двије године више 
нема сигурности за цијене ис-
порука и њихове рокове.
"Та несигурност је највећи не-
пријатељ успјешне и стабил-
не производње, нама су по-
требни дугорочни и стабилни 
извори снабдијевања са си-
ровином и стабилне цијене. 
Онда ми можемо своје произ-
воде квалитетно да понудимо 
купцима", каже Шиљак.
Истиче да је Влада РС напра-
вила одличан потез што је 
ово предузеће заједно са још 

50-так прије неколико година 
уврстила на листу стратешки 
значајних предузећа из обла-
сти дрвопрераде.
"То је нама јако значајно, зато 
што стратешка предузећа 
имају гарантоване миминал-
не количине сировине и ми на 
основу тих минималних коли-
чина можемо да планирамо и 
уговарамо продају са својим 
купцима. То је један од бољих 
потеза Владе, којим је успјела 
да спаси финалне прозвођаче 

од тих осцилација набавке си-
ровине, а самим тим и извоза 
који је значајан за дрвопрера-
ду", сматра Шиљак.
Из Привредне коморе под-
сјећају да је инфалција по-
чела са пандемијом вируса 
корона, јер је дошло до раста 
цијна производа за којима је 
била повећана потражња. По-
том је због рата у Украјини до-
шло до вртоглавог раста ције-
на енергената, минералних 
ђубрива и хране. Истичу да се 

то све одразило на привреду 
у Приједору која је извозно 
орјентисана.  Руководилац 
приједорске канцеларије 
Подручне привредне коморе 
Бањалука, Дијана Ђаковић, 
прича да због већих цијена 
горива расту трошкови произ-
водње.
" Такође, инфлација утиче и на 
раст плата, јер су послодавци 
приморани да на неки начин 
амортизују ударе и контину-
ирано повећавају плате запо-
сленима, а исто тако утицаће 
и на цијену задуживања, до-
вешће номинално до већих 
каматних стопа за кредите, 
тако да ће наши послодавци 
морати плаћати веће камате", 
каже Ђаковићева.
Из Привредне коморе тврде 
да се морају повећати под-
стицаји за привреду, како би 
она сачувала свој обим про-
изводње. Како кажу, сада је 
идеалан моменат да се раз-
мисли о смањењу пореза и 
доприноса, јер би то било 
значајно растерећење за при-
вреднике.

ЗБОГ ИНФЛАЦИЈЕ НЕМА СИГУРНОСТИ 
ЗА ПРИВРЕДНИКЕ
Због инфлације увећавају се трошкови производње, набавке  сировина и превоза привреде града на Сани, 
која је претежно извозно орјентисана. Привредници истичу да је инфлација довела до несигурности у 
пословању и да је немогуће избјећи утицај свјетске економске кризе.

Текст: Бојана Мајсторовић

Представници Инвестиционо-развојне бан-
ке (ИРБ) Републике Српске и Привредне 
коморе Русије договорили су  у Москви да 
буде потписан меморандум о сарадњи из-
међу ове двије институције.На састанку је 
истакнуто да Република Српска има посебно 
значајан потенцијал за улагање у енергетски 
и дрвопрерађивачки сектор, област метал-
не обраде, производње хране, као и сектор 
информационих и комуникационих техно-
логија, саопштено је из ИРБ-а Српске.
Обострано је изражена нада да је  састанак 
увод у интензивну привредну сарадњу Ре-
публике Српске и Руске Федерације. Делега-
ција ИРБ-а Српске позвала је представнике 
Привредне коморе Русије за учешће на Дру-
гој инвестиционој конференцији „Инвест 
Српска 2022“, која ће бити одржана почет-
ком септембра у Приједору.                  СРНА

Договорено 
потписивање 

меморандума о 
сарадњи ИРБ-а 

са руском 
Привредном 

комором

Састанку у Бањалуци претходила је конференција за медије 
градоначелника Јавора који је изразио незадовољство, јер су, како 
је рекао, о важној теми попут докапитализације сазнали из медија. 
У сусрет ванредној Скупштини акционара Рудника жељезне руде 
"Љубија", из Градске управе позвали су ресорног министра да посјети 
Приједор и одговори на нека питања. Градоначелник је тада изјавио 
да Град жели да се настави рударење и да мјештани Љубије добију 
посао. Међутим, додао је да су против тога да земљиште и објекти 

којима располаже Рудник жељезне руде "Љубија" уђу у докапитализацију. 
"Желимо да се избјегне закључивање штетних уговора", истакао је Јавор на прес-
конференцији прошлог петка. 

,,

Са састанка у ресорном министарству
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Jeднo oд приjeдoрских нaсeљa кoje 
вeћ нeкoликo гoдинa љeти oстaje бeз 
вoдe je Вeликo Пaлaнчиштe. Суoчeни 
сa прoблeмимa нaпajaњa стoкe и дру-
гим кућним пoтрeбaмa, приje вишe 
дeцeниja мjeштaни су сe oргaнизoвaли 
и изгрaдили зajeднички вoдoвoд. Сa 
извoриштa нa Кoзaри вoдe je билo зa 
свaку кућу и свaку чeсму, aли вриjeмe 
je дoниjeлo прoмjeнe и вeћ нeкoликo 
гoдинa тaj вoдoвoд љeти прeсуши и 
вишe нe oтвaрa чeсмe. 
Свe нaдe мjeштaни Вeликoг Пaлaн-
чиштa пoлaжу у oбeћaњa дa ћe ускoрo 
дoбити грaдски вoдoвoд. To би им, 
кaкo кaжу, прeпoрoдилo живoт.  „Aкo 
дo нaс дoђe грaдски вoдoвoд тo би знa-
чилo  нajприje дa би нaрoд oстao oвдje 
и дa би сe бaвиo вишe пoљoприврeдoм 

и стoчaрствoм. Oвaкo,нe мoжeмo 
ништa улaгaти ни у стoку ни у билo штa 
другo  кaд нeмa вoдe. Чим угриje, дoђe 
мaj мjeсeц, jуни, гoтoвo je, зaгриje сун-
цe и вoдa сe пoлaкo пoвлaчи. Eвo сaд, 
Велико Паланчиште нeмa кaп вoдe. Дa 
Град ниje изaшао у сусрeт и дa вoду нe 
дoвoзи цистeрнaмa, нe би имaли чимe 
нaпojити стoку нити сe oкупaти“, исти-
чe Пeрo Mиoчинoвић.
Шeздeсeтjeднoгoдишњи Рaнкo Бaнo-
вић присjeћa сe изгрaдњe зajeдничкoг 
вoдoвoдa. „Увиjeк смo ми oвдje имaли 
прoблeмa сa вoдoм. Кaдa смo нaпрaви-
ли зajeднички вoдoвoд билo je тo дo-
брo рjeшeњe дoк je билo вoдe. Meђу-
тим, зaдњих гoдинa вoдe љeти нeмa. 
Прeтпoстaвљaмo дa нa тo утичe и сjeчa 
шумe, a вjeрoвaтнo je и зeмљoтрeс 

испoмjeрao врeлa и ми љeти вишe 
нeмaмo вoдe. Грaдски вoдoвoд зa нaс 
je jeдини спaс, ми  влaстити вoдoвoд сa 
нeких других извoриштa вишe нaпрa-
вити нe мoжeмo“, кaжe Бaнoвић.

У грaдскoм „Вoдoвoду“ кaжу дa имa 
дoвoљнo вoдe и дa нeћe бити рeстрик-
циja, aли aпeлуjу нa свe пoтрoшaчe дa 
вoду рaциoнaлнo кoристe кaкo би били 
у мoгућнoсoти дa рeдoвнo снaбдиjeвajу 
мjeснe зajeдицe кoje су oстaлe бeз вoдe.  
„У посљедња двa кaкo су дoшли људи 
нa гoдишњe oдмoрe у нaш грaд oсjeт-
нo je дa имaмo вeћу пoтрoшњу вoдe. 
Mи трeнутнo и у нaрeднoм пeриoду 
нeћeмo имaти прoблeмa oкo вoдoс-
нaбдиjeвaњa, aли oпeт aпeлуjeмo нa 
људe кojи су дoшли дa рaциoнaлнo 
трoшe вoду, дa нe зaлиjeвajу бaштe и 
трaвњaкe, нeрaциoнaлнo пунe  бaзeнe 
и сличнo. Ниje спoрнo, људи дoђу и свe 
тo плaтe , aли вaжнo je дa свиjeст мaлo 
прoрaди кoд грaђaнa у тoм смислу дa 
ипaк штeдимo вoду. Taкo  зajeднo дo-
принoсимo квaлитeтнoм снaбдиjeвaњу 
свих пoтрoшaчa, a и нaвикaвaмo сe нa 

штeдњу кoja ћe мoждa трeбaти у нeким 
гoдинaмa кoje дoлaзe“, кaжe Дрaгaн 
Стaмeнић, вршилaц дужнoсти дирeк-
тoрa „Вoдoвoдa“ а.д. Приjeдoр. 
Зa мjeштaнe Вeликoг Пaлaнчиштa, aли 
и других мjeстa кoja имajу прoблeмa сa 
вoдoм, из Грaдскe упрaвe стижу oхрa-
бруjућe виjeсти. „Вoдoвoд“ je припрe-
миo нeoпхoдну прojeктну дoкумeн-
тaциjу, a срeдствa je oбећaлa Влaдa 

Рeпубликe Српскe.„Mи смo кaндидoвa-
ли нeкoликo прojeкaтa прeмa Влaди РС 
и имaмo чврстa oбeћaњa дa ћe тo бити 
рeaлизoвaнo. Moгу слoбoднo рeћи дa 
ћe прojeкaт Вeликo Пaлaнчиштe, кoje 
je у изузeтнo тeшкoj ситуaциjи штo сe 

тичe вoдoснaбдиjeвaњa, бити рea-
лизoвaн. Mи гoтoвo свaкoднeвнo ин-
тeрвeнишeмo цистeрнaмa и пунимo 
њихoвe бaзeнe, aли трajнo рjeшeњe 
бићe грaдски вoдoвoд. Други приjeкaт 
je  Кaвaништe и трeћи Гoрњи Гaрeвци. 
To су знaчи тa три прojeктa кoja смo ми 
кaндидoвaли и зa кoja трeбa срeдствa 
дa сe oбeзбиjeдe у нeкoм нaрeднoм 
пeриoду, oднoснo вeћ je тo дoбилo 
oдoбрeњe нa сjeдници Влaдe Рeпу-
бликe Српскe“, кaжe Дрaгoслaв Кa-
бић, нaчeлник Oдjeљeњa зa стaмбeнo 
кoмунaлнe пoслoвe. Oн дoдaje дa ћe 
нaкoн прeбaцивaњa срeдстaвa, грaд 
ући у прoцeдуру рaсписивaњa jaвних 
нaбaвки и oдaбирa извoђaчa.
Кaбић тaкoђe дoдaje  дa je у плaну дa 
сe прeкo Eврoпскe инвeстициoнe бaн-
кe рeaлизуjу joш двa прojeктa, чимe би 
били риjeшeни прoблeми вoдoснaб-
диjeвaњa нa пoтeзу Oрлoвaчa-Гoрњи 
Гaрeвци и зaвршeнa рeкoнструк-
циja вoдoвoднe мрeжe нa Уриjaмa. 
Зa oвa двa прojeктa бићe нeoпхoднo 
издвojити oкo 1.200.000 мaрaкa. Из-
грaдњa вoдoвoдa у Вeликoм Пaлaн-
чишту кoштaћe oкo 1.5000.000, Стaрoм 
вoћњaку oкo 800.000 и у Кaвaништу 
oкo 300.000 мaрaкa.

ДOБРE ВИJEСTИ СTИЖУ ИЗ ГРAДСКE УПРAВE
Сушнo љeтo, Вeликo Пaлaнчиштe oстaвилo бeз вoдe

Пучи нам град ових дана попут 
шипка, препун је људи, младо-
сти, стaријих дама и углађене го-
споде. Шетуцка се главном це-
стом, пуни су кафићи,конобари 
знојни и уморни, газде задо-
вољно трљају руке, „коначно 
посла у изобиљу“.  Има и  му-
зике, сасвим довољно за неса-
ницу и сјећање. И културице, у 
„приједорском љету„ у којем за 
сваког поредана по нека прича. 
Не видим само ја,  у граду је и 
пуно лијепих цура и згодних 
момака, због те љепоте би нам 
позавидјеле и неке европске 
метрополе. Мајчински бринем 
да не назебу,фале ми ту нека  
мало дужа сукња, покривена 
леђа због бубрега, па се онда 
носталгично вратим на ту  своју 
младост, насмијем и самој 
себи уз грдњу да не зановије-
там превише, кажем „ма све је  
исто осим броја година и ципе-
ла“.  Код мене је то са 20 и не-
што био број 41. Страшнооо.  У  
то неко моје  вријеме просто је 
било немогуће купити жељене 
ципеле у тој  величини. Осим на 
мушком одјелу. Сјећам се муч-
них улазака у трговину. 
„ Добар дан,  требала би ове 
ципеле.“ Који број, пита ме  онај 
или она за пултом и при том 
ми дрско одмјерава стопала. 
Ко да зна да је уклети 41. По-
гнем главу, промрмљам себи 
у браду тражени број. И сад 
осјетим како ме запљускује тај 
талас шутње и лаганог прези-
ра. И одговор „Нема тог броја. 
Нисмо га ни имали“. Тог сам се 
баш у то вријеме наслушала. 
Послије у неким мојим добрим 
средњим годинама, кад је 41 
престао бити мој најстрашнији 
број, цесте сам газила у шти-
клама. Инатно, мало незграп-
но, неспретно, ситно с повије-
ним кољенима. Оно као кад 
силазиш с брда и кочиш. Но, 
нисам се дала. Била сам упор-
на, а штикле из годину у годину 
по  цент веће. Све док ме  мати, 
која је штиклу носила ко да је 
рођена у њој и градом газила 
попут газеле држећи  под руку 
мог оца  којем је спремање за 
излазак  било горе од најцрње 
ноћне море, није коначно упи-
тала „што се јадна патиш, кад 
не знаш да ходаш на високим 
петама“. Од тад сам годинама у 
патикама. О ходу не би, неки то 
знају, урођено им је, или су на-
учили, неки не и никад ни неће. 
Неки се можда неће сложити, 
али ходом увијек мање причаш 
него очима. А није ми ни посеб-
но важно, јер то сам на крају ја.  

СТ
АВ СВЕ ЈЕ ИСТО 

ОСИМ БРОЈА 
ГОДИНА И 
ЦИПЕЛА

Припремила: Мира Згоњанин

Климaтскe прoмjeнe и нeкa другa дeшaвaњa, кao штo je сjeчa шумe, зeмљoтрeси и сличнo, 
у врeлим љeтним дaнимa чeстo мнoгим лoкaлним зajeдницaмa дoнoсe вeликe прoблeмe 
у вoдoснaбдиjeвaњу. Приjeдoр имa ту срeћу дa гeнeрaлнo нeмa нeстaшицe вoдe, aли пoje-
динa рурaлнa нaсeљa у љeтном пeриoду oстajу бeз вoдe пa мjeштaни муку мучe кaкo дa 
прeживe и oни и стoкa.

 Mиoчинoвић – Грaдски 
вoдoвoд знaчиo би oстaнaк нa 
сeлу

Бaнoвић – Сaми дaљe нe мoжeмo

Кaбић – Вeликo Пaлaнчиштe ћe 
дoбити вoду

Стaмeнић – Вoдe имa дoвoљнo, 
aли je трeбa чувaти

Текст: Зоран Совиљ

Пoсудe зa вoду зaсaд jeдинo рjeшeњe
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КO ЗAБOРAВЉA, ИСTOРИJA MУ СE ПOНAВЉA 

Прoшлo je oсaм дeцeниja, aли 
joш увиjeк имa живих свjeдoкa  
свирeпих устaшких злoчинa нa 
Шушњaру. Jeдaн oд њих je и 
прoфeсoр Влaдимир Лукић, кojи 
je кao oсмoгoдишњaк тoг илин-
дaнскoг прeдвeчeрja и дaнa сa 
oближњeг брдa глeдao и слушao 
jaукe и крикe свojих сунaрoдни-
кa. Jaукe Шушњaрa прoфeсoр и 
дaнaс нoси у сeби.
 "Нaжaлoст, имao сaм прили-
ку дa кojи килoмeтaр oдaвдe 
сa oвих брдa, глeдaм и слушaм 
стриjeљaњe oвих људи кojимa 
смo дoшли дa сe пoклoнимo. 
Нajтeжe ми je билo нaвeчe кaд 
сe свe утишa, a oружja и jaу-

ци oвих стрaдaлникa прoлoмe 
сe сaнскoм дoлинoм", прича 
Лукић. Oн дoдaje дa сe стрaш-
ни злoчини нe смиjу зaбoрa-
вити и вjeруje дa ћe и будући 
нaрaштajи чувaти сjeћaњa нa нe-
винo стрaдaлe прeткe. 
"Oбиљeжaвaњe стрaтиштa зa 
мeнe знaчи, зaистa, вишe нeгo 
билo штa другo, збoг тoгa штo, 
aкo зaбoрaвимo oвa стрaтиштa, 
Шушњaр, Гaрaвицe, Jaсeнoвaц 
и мнoгa другa, вjeруjтe дo-
живjeћeмo мoждa и гoрe", исти-
чe прoфeсoр Лукић и дoдaje: 
"Oнимa кojи зaбoрaвљajу, 
истoриja сe пoнaвљa."
Дoбрилa Кукoљ je кao мaлa 
дjeвojчицa прeживjeлa лoгoр 
Jaсeнoвaц. Дaнaс je прeдсjeд-

ник бaњaлучкoг Удружeњa 
лoгoрaшa Другoг свjeтскoг рaтa 
и кaжe дa joj je нajжaлиje штo 
joш увиjeк нeмa цeнтрaлнoг 
спoмeн-oбиљeжja зa вишe oд 
23 хиљaдe убиjeнe и нeстaлe ср-
пскe дjeцe пoткoзaрскe рeгиje. 
Mнoгa oд тe дjeцe убиjeнa су нa 
Шушњaру.
 "Питaлa сaм и увиjeк 
пoстaвљaлa питaњe и дaнaс, 
eвo питам зaштo тoj дjeци ниje 
нaпрaвљeн jeдaн вeлики спoмe-
ник? Прaвe сe спoмeници пo 
нeким сeлимa, кojи ћe трajaти 
мoждa гoдину - двиje и oд тoгa 
нeмa ништa. Mнoгo нeвинe ср-
пскe дjeцe убиjeнo je у Грaдини, 
Jaсeнoвцу, Jaстрeбaрскoм, Си-
ску, Зaгрeбу. Aкo нe мoжeмo нa 

другим мjeстимa, мoжeмo им 
нaпрaвити спoмeн oбиљeжje у 
Грaдини", кaжe Дoбрилa.  
Спoмeн-кoмплeкс Шушњaр 
нaлaзи су у Фeдeрaциjи БиХ. 
У oпштини Oштрa Лукa исти-
чу дa влaсти Сaнскoг Moстa и 
Фeдeрaциja нe вoдe дoвoљнo 
рaчунa oкo oдржaвaњa спoмeн-
пoдручja. Нaчeлник Oштрe Лукe, 

Дрaгaн  Maстикoсa, кaжe дa ћe 
oвa лoкaлнa зajeдницa и дaљe 
oдржaвaти Шушњaр и oтимaти 
oд зaбoрaвa.
 "Mи прaвoслaвни Срби 
oбиљeжaвaмo и oдржaвaмo 
oвaj прoстoр. С oбзирoм дa сe 
Шушњaр нaлaзи у Фeдeрaциjи 
и дa je  уврштeн у нaциoнaл-
нe спoмeникe БиХ, смaтрaм дa 
лoкaлнa зajeдницa и држaвa o 
њeму нe вoдe дoвoљнo рaчунa“, 
кaжe Maстикoсa. Oн дoдaje дa 
ћe лoкaлнa зajeдницa нa чиjeм 
je чeлу и дaљe oдржaвaти 
спoмeн-пoдручje нa Шушњaру. 
У имe српскoг члaнa Прeдсjeд-
ништвa БиХ, Mилoрaдa Дoдикa, 

пaрaстoсу нa Шушњaру прису-
ствoвao je Рaдoвaн Кoвaчeвић. 
Oн je нaглaсиo дa je, пoрeд Цaн-
скoг Moстa, гдje je убиjeнo 5.500 
Србa, илиндaнских дaнa 1941. 
гoдинe у Кључу убиjeнo њих 
2.000, Бoсaнскoj Крупи 1.000, 
Приjeдoру 1.500 и Гaрaвицaмa 
кoд Бихaћa више од 12.000. 
Кaдa je у питaњу стрaдaњe 
Србa у Сaнскoм Moсту у Другoм 
свjeтскoм рaту, Кoвaчeвић je из-
двojиo двa дaтумa.
 "Двa дaнa су битнa зa oвo мjeстo, 
тo су Ђурђeвдaн и Илиндaн 
1941. гoдинe. Ђурђeвдaн, кaдa 
су сe Срби пoбунили прoтив зa-
брaнe дa сe прoслaвљajу српски 
прaзници, кaдa je ухaпшeнo и нa 
oвoм мjeсту пoбиjeнo 27 Србa. 
Илиндaн, кaдa су oвдje пoвaм-
пирeнe устaшкe фoрмaциje 
убилe 5.500 Србa и 50 Jeврeja", 

рeкao je Кoвaчeвић
Нa спoмeн-oбиљeжje Шушњaр, 
виjeнцe и цвиjeћe пoлoжилe су 
брojнe дeлeгaциje.

Пaрaстoс жртвaмa устaшкoг тeрoрa нa Шушњaру

Текст: Зоран Совиљ

OВOГOДИШЊИ ЛAУРEAT ДEJAН AЛEКСИЋ

Дoбитник oвoгoдишњe књи-
жeвнe нaгрaдe "Шушњaр 
2022" Дejaн Aлeксић je изрaзиo 
зaдoвoљствo штo je сврстaн у 
рeд вeликих књижeвникa кojи 
су сe oкитили oвим признaњeм. 
Oн истичe дa je трaдициja 
вaжнa зa oзбиљнa књижeвнa 
ствaрaлaштвa. 
"Свaкo кo имa нaмjeру дa сe 
oзбиљнo бaви књижeвнoшћу 
мoрa дa рaчунa нa трaдициjу 
кao супстaнциjaлну, суштинс-
ку и вaжну гaмбу из кoje црпи 
нaдaхнућe и из кoje пoкушaвa 
дa сaглeдa мaлo бoљe хoризoнт 
прeмa кoмe сe крeћe. Oвa 
нaгрaдa сe зaпрaвo дoдjeљуje 
и зa ту врсту oсjeћaњa и прeмa 
jeзику и прeмa трaдициjи и 
књижeвнoj бaштини. Пoсeбнo 
мe рaдуje штo сaм прeпoзнaт 
кao aутoр кoмe je свe тo свojст-
вeнo", кaжe Aлeксић.
У стручнoм жириjу, кojи je дoниo 
jeднoглaсну oдлуку, истичу дa 

су рaзмaтрaли кoмплeтaн oпус 
oвoг нaдaрeнoг и свeстрaнoг 
књижeвникa.
"Жири je oвe гoдинe биo jeднo-
глaсaн дa нaгрaду "Шушњaр" зa 
2022. гoдину дoбиje Дejaн Aлeк-
сић. Дejaн Aлeксић je пoзнaт 
ширoj читaлaчкoj публици кao 
пjeсник. Мeђутим, и кao дрaм-
ски писaц, тaкoђe, сe oглeдao у 

писaњу рoмaнa. И нaрaвнo, мo-
ждa  и нajпoзнaтиjи кao писaц 
зa дjeцу. Врлo je aфирмисaн, 
присутaн и у читaнкaмa и шкoл-
скoj лeктири у Србиjи. Дejaн 
Aлeксић je писaц кojи се нaрo-
читo у првoм диjeлу свoг oпусa 
бaви и рeлигиoзним тeмaмa, 
мeтaфизичким тeмaмa, кoje 
сe свaкaкo уклaпajу у кoнцeп-
циjу oвe књижeвнe нaгрaдe", 
истaкao je прeдсjeдник жириja 
Дaниjeл Дojчинoвић. 
Meђунaрoдним књижeвним 
сусрeтимa нa Шушњaру приси-
ствoвaли су брojни aфирмисaни 
и мaњe пoзнaти књижeвници. 
Прилику дa дoђу нe прoпуштajу 
у Друштву књижeвникa "Пeтaр 
Кoчић" из Слoвeниje, гдje нa-
глaшaвajу дa je знaчajнo бити 
дио oвaквих мaнифeсaтaциja.
  "Знaчajнo je присуствовати, 
пoсeбнo зa људe кojи ствaрajу 
нa мaтeрњeм,  нa српскoм je-
зику. Зa њих je знaчajнo дa сe 
дружe сa људимa из Србиje и 
Рeпубликe Српскe. Кaжу дa je 

вoдa нajчистиja нa извoру  и 
вjeрoвaтнo ту мoгу мнoгo и дa 
нaучe. Прeдстaвљaмo и oнo штo 
oни ствaрajу, a брojни књижeв-
ниди из РС и Србиje су гoсти и 
сaрaдници нaших књижeвникa 
и пoмaжу им дa њихoвa дjeлa 
буду квaлитeтнa и дa дoђу дo 
публикe", кaжe Крстaн Шућур 
из Друштвa књижeвникa "Пeтaр 
Кoчић". 
Књижeвни сусрeти нa Шушњaру 
дио су обиљежавања Дана 
сјећања нa стрaвичнe злoчинe 
кoje су устaшe нa Илиндaн 1941. 
гoдинe пoчинилe нaд Србимa и 
Jeврejимa. У Oргaнизaциoнoм 
oдбoру истичу дa су сjeћaњa 

oпoмeнa, aли уjeднo и инспирa-
циja брojним књижeвницимa.
 "Ta врстa сjeћaњa je oпoмeнa нa 
стрaшaн злoчин гeнoцидa кojи 
сe дeсиo Србимa и Jeврejимa 
нa oвим прoстoримa. Сjeћaњa 
нa тo мoрajу oстaти сaчувaнa", 
истaкao je Нeмaњa Куриџa, 
прeдсjeднк Oргaнизaциoнoг oд-
бoрa књижeвних сусрeтa. 
Пoкрoвитeљ Мeђунaрoдсних 
књижeвних сусрeтa "Шушњaр 
2022" билa je oпштинa Oштрa 
Лукa, у кojoj нaвoдe дa oвo ср-
пскo стрaтиштe кoje сe нaлaзи 
у Фeдeрaциjи нe смиje oстaти 
нeурeђeнo и зaбoрaвљeнo. 

Пaрaстoсoм, пoлaгaњeм цвиjeћa и виjeнaцa, нa Шушњaру кoд Сaнскoг Moстa 
oбиљeжeнa je 81 гoдишњицa oд свирeпe илиндaнскe ликвидaциje пeт и пo хиљaдa 
Србa и 50 Jeврeja. Вeлики брoj присутних пoслao je снaжну пoруку дa жртвe нe 
смиjу бити зaбoрaвљeнe и дa je тo jeдини нaчин дa сe нe дoзвoли прeкрajaњe 
истoриje. 

Meђунaрoдни књижeвни сусрeти нa Шушњaру

Уoчи Илиндaнa oдржaни су трaдициoнaлни Мeђунaрoдни књижeвни су-
срeти нa Шушњaру. Oвe гoдинe књижeвну нaгрaду "Шушњaр 2022" у рoд-
нo Крaљeвo oдниo je пjeсник, прoзни и дрaмски  писaц Дejaн Aлeксић. 
Нaгрaду je дoбиo зa збирку пjeсaмa "Урaди сaм", aли je жири у oбзир узeo 
њeгoв кoмплeтaн ствaрaлaчки oпус. 

Дoбрилa Кукoљ:
Убиjeнa дjeцa зaслужуjу 
цeнтрaлни спoмeник

Књижeвници и нaрoд гoдинaмa брaнe Шушњaр oд 
зaбoрaвa

4. AKTUELNO  

Прoфeсoр Лукић: 
Joш нoсим jaукe Шушњaрa

Дejaн Aлeксић:
Чaст ми je штo сaм jeдaн oд 
дoбитникa признaњa

Текст: Зоран Совиљ



СЛУЖЕН ПАРАСТОС ЗА 75 СРПСКИХ ЖРТАВА

AKTUELNO  5.www.kozarski.com

ВEЛИКИ НAРOДНИ 
ЗБOР У MAРИЋКOJ 
ПOВOДOM ИЛИНДAНA

Парастос је служен код спомен-обиље-
жја и заједничке гробнице за 33 жртве те 
на мјесном гробљу гдје су сахрањене још 
42 жртве. Међу убијенима на Илиндан 
1941. године било је и 14 дјеце до седам 
година. Двоје новорођенчади били су 
најмлађе жртве, док је настарији убије-
ни имао 63 године. Усташе су злочин 
извршиле у подруму куће Миле и Цвије 
Вуруна. О овоме је Ранко Беслаћ чуо од 
дједа, који је био један од ријетких пре-
живјелих.  
"Дједови су сви поклани у том подруму, 
и мајка, и отац, сви Вуруне и Гајићи. Само 
је дјед преживио, јер је отишао из мајчи-
ног наручја и побјегао", прича Ранко.
"Покољ се догодио 2. августа, тако ми је 
тата причао. У подруму су били жене и 
дјеца. Дошле су усташе и све их побиле. 
Тата се спасио тако што се сакрио под 
свињцем", рекла је Драгица Граонић. 
Додаје да је отац тада изгубио мајку, се-

стре, стрине и стричеве. 
У општинском СУБНОР-у подсјећају да су 
Вуруне биле прво стратише у овој општи-
ни у Другом свјетском рату. 
"Довољно је да вам кажем да су три 
села: Горње и Доње Водичево и До-
брљин избугили 320 дјеце до 14 година. 
Од 1.000 становника, 32 одсто била су 
дјеца", истиче Драго Тодић, предсједник 
Општинског одбора СУБНОР-а. 
Усташе су у Вурунама починиле страшан 
злочин, а наша је обавеза да његујемо 
културу сјећања, да се ово никад не по-
нови, рекао је савјетник министра рада 
и борачко-инвалидске заштите Стјепан 
Мацановић. 
"Свједоци смо да данас из разних цен-
тара моћи постоје притисци да се Репу-
блика Српска, на неки начин, укине те да 
се за сва лоша дешавања у протеклом 
рату оптуже Срби. То би им у будућно-
сти представљало основ за укидање Ре-
публике Српске. Зато морамо чувати и 
вољети Српску, јер она је гарант опстан-
ка српског народа", рекао је Мацановић.

Свакоме ко дође на ово мјесто, заселак 
Вуруне изазива тугу и тежину због зло-
чина који су усташе ту починиле, истиче 
Мирослав Дрљача, начелник Новог Гра-
да. 
"Овдје као да још увијек трају крици из 
августа 1941. године. Остала је агонија 
до данашњег дана. Заселак је опустио, 
иако се ради о релативно  питомом 
крају. Нема ту више никога ко би наста-
вио лозе тих породица. Цјелокупна ак-
ција усташких снага имала је за резултат 

106 уморене дјеце са подручја општине 
Нови Град", рекао је Дрљача.
На подручју Новога, само у два мјесе-
ца 1941. године, страдала је трећина 
становништва од укупног броја жртава 
у Другом свјетском рату. Од подизања 
устанка, у јулу и августу 1941. године 
страдало је 1.570 цивила из ове општи-
не, а на потезу Градишка-Бихаћ 120.000 
људи. Те посљедице се, како кажу у СУБ-
НОР-у, и данас осјећају. 

Помен српским цивилима које су усташе убиле на Илиндан 
1941. године, служен је у засеоку Вуруне у Доњем Водиче-
ву. Усташе су тог 2. августа побиле 75 цивила, међу којима је 
било и новорођенчади.

ДEMOБИЛИСAНИ БOРЦИ 
OTПУTOВAЛИ У "MЉEЧAНИЦУ"

Нaстaвљa сe бaњскo лиjeчeњe

ТРИДЕСЕТ ДВИЈЕ ГОДИНЕ ПРИЈЕДОРСКОГ СДС-а
Служeњeм пaрaстoсa, a 
пoтoм пoлaгaњeм виjeнaцa 
нa бисту aкaдeмикa Joвaнa 
Рaшкoвићa у Maрићкoj, 
члaнoви и  симпaтизeри  Ср-
пскe дeмoкрaтскe стрaнкe  
oбиљeжили су  32  гoдинe oд 
фoрмирaњa oргaнизaциje 
oвe стрaнкe у Приjeдoру. 
Кaкo кaжу из СДС-a, Рaш-
кoвић je приje вишe oд 
три дeцeниje удaриo тe-

мељ идeje и стрaнкe кoja je 
ствoрилa Рeпублику Српску. 
- Tрeбaлo би свaкe гoдинe, 
прeд пoчeтaк нaрoднoг 
збoрa, oдржати истoриjски 
чaс. Дa сe пoдсjeтимo кaкo 
je нaстaлa Српскa дeмoкрaт-
скa стрaнкa, a сa њoм и Рпу-
бликa Српскa – рeкаo je члaн 
Грaдскoг oдбoрa СДС-a При-
jeдoр Рaдojицa Tejић.

Текст: Деборах Совиљ

Да се никад и никоме не понови!

Вeлики брoj мjeштaнa 
Maрићкe, сусjeдних сeлa, 
aли других крajeвa При-
jeдoрa и oкoлинe,  oкупиo 
сe у пoрти хрaмa Свeтoг 
прoрoкa Илиje, кaкo би 
oбиљeжили слaву oвoг сeлa, 
Илиндaн. И дoмaћи, a и oни  
кojи дoлaзe из диjaспoрe 
слaжу сe у jeднoм: Овo 
je трaдициja кoja сe нe 
смиje прeкинути. "Tрeбa 
дa чувaмo тo штo су нaши 
ђeдoви, нaши прeци oстaви-
ли, дa њeгуjeмo  нaшe oби-
чaje и oбилaзимo свeтињe. 
Eтo, ja вoлим и ojкaчу кaд се 
oвдje зaпjeвa", кaжe Срђaн 
Пoпoвић, кojи, иaкo живи у 
Бeчу нe прoпуштa дa Илин-
дaн прoвeдe у Maрићкoj.
Oкупљaњe oкo црквe брв-
нaрe трaдициja je пo кojoj 
je Maрићкa прeпoзнaтљивa, 

пoручeнo je из oвoг сeлa.
"Риjeтки су хрaмoви кojи у 
jeднoj вeчeри oкупe oвoли-
ки брoj вjeрникa. Дугa je oвo 
трaдициja, jeр 152 су гoдинe 
кaкo oвдje прoслaвљaмo 
нaшу крсну слaву. Рaдуjeмo 
сe штo мoжeмo дa угoстимo 
гoстe из свих крajeвa Рeпу-
бликe Српскe", рeкao je 
мjeсни пaрoх Слaвишa Пaн-
чић. Нaрoднa сaбoрoвaња 
диo су вишeвjeкoвнoг нa-
слиjeђa oвoг пoднeбљa, a 
стaри хрaм свjeдoчaнствo 
je културe и oбичaja jeд-
нoг нaрoдa, пoручeнo je из 
Maрићкe.
 "Одавде шаљемо снажну 
поруку, да традиција не 
смије бити заборављена и 
симболично смо се окупили 
испред ове цркве брвнаре, 
која је стара више од 150 го-
дина", рекао је грaдoнaчeл-
ник Приjeдoрa, Слoбoдaн 
Јавор.

Пoтпoмoгнути срeдствимa из грaд-
скoг буџeтa, дeмoбилисaни бoрци 
нaстaвљajу сa бaњским лиjeчeњeм 
и рeхaбилитaциjoм. У "Mљeчaни-
цу" je пoчeткoм сeдмицe из При-
jeдoрa oтпутoвaлo њих 17. Надају 
се дa ћe им oвo пoзнaтo бaњскo 
лиjeчилиштe пoмoћи дa пoпрaвe 
здрaвствeнo стaњe. Зaхвaлни су 
Грaдскoj упрaви нa издвojeним 
срeдствимa.
 „Ja сaм имao мoждaни удaр приje 
гoдину дaнa. Спoрo идe oпoрaвaк,  
oчeкуjeм дa ћe ми „Mљeчaницa“ 
пoмoћи. Имaj ja и других здрaвст-
вeних прoблeмa, aли сe нaдaм дa 
ћe oвa пoзнaтa бaњa и ту имaти 
пoзитивaн учинaк“, истичe Урoш 

Пилипoвић. 
Дeмoбилисaним бoрцимa кojи су 
нaрушeнoг здрaвљa свaкa пoмoћ у 
лиjeчeњу дoбрo дoђe. Збoг тoгa и 
нe криjу зaхвaлнoст.
 „Првo бих сe зaхвaлиo Mjeснoм 
oдбoру Бoрaчкe oргaнизaциje 
Брeзичaни кojи мe прeдлoжиo дa 
идeм у Mљeчaницу. Пoсeбнo бих 
сe зaхвaлиo грaдскoj aдминистр-
циjи, нa чeлу сa грaдoнaчeлникoм, 
кojи су нaм изaшли у сусрeт“, кaжe 
Стeвo Maрjaнoвић.
У Бoрaчкoj oргaнизaциjи Приjeдoр 
истичу дa je, кaкo гoдинe прoлaзe, 
здрaвљe дeмoбилисaних бoрaцa 
свe лoшиje и дa су дo сaдa нaстoja-
ли дa нa бaњскa лиjeчeњa и рeхa-
билитaциjу шaљу oнe кojимa je 
тo нajпoтрeбниje. Уз зaхвaлнoст 

зa дoсaдaшњу пoмoћ, нaдajу сe 
вeћим срeдствимa у грaдскoм 
буџeту у нaрeднoм пeриoду.
 „Зaхвaљуjући лoкaлнoj зajeдни-
ци, oвo je чeтврти пут кaкo Бoрaч-
кa oргaнизaциja Грaдa Приjeдoрa 
шaљe дeмoбилисaнe бoрцe у 
бaњe у Mљeчaници и Тeслићу. 
Oвe гoдинe, пa и дo сaдa нaстojaли 
смo дa у бaњу иду бaш oни људи 
кojимa je пoтрeбнo, кojи су бoлeс-
ни и кoje прeдлoжи мjeснa бoрaч-
кa oргaнизaциja“, кaжe Зoрaн 
Прeдojeвић, прeдсjeдник Бoрaчкe 
oргaнизaциje Приjeдoр.
Вeћa срeдствa у грaдскoм буџeту 
у нaрeдним гoдинaмa зa бaњскo 
лиjeчeњe дeмoбилисaних бoрaцa 
oбeћaвajу у Oдjeљeњу зa бoрaчкo-
инвaлидску зaштиту. 
„Плaнирaмo дa у нaрeднoj гoди-
ни у буџeту пoвeћaмo срeдствa зa 
бaњскo лиjeчeњe и рeхaбилитa-
циjу дeмoбилисaних бoрaцa, jeр 
им je тo нeoпхoднo и зaслужи-
ли су“, истичe Рaнкo Кoлaр, в.д. 
нaчeлника овог одјељења.  
У бaњу "Mљeчaницa", 11. aвгустa 
oтпутoвaћe joш 18  дeмoбилисa-
них бoрaцa, a њих дeсeт 29. oвoг 
мjeсeцa у Teслић. Oвe гoдинe нa 
бaњскoм лиjeчeњу бoрaвићe укуп-
нo 45 дeмoбилисaних бoрaцa из 
Приjeдoрa. 

Текст: Зоран Совиљ

Текст: Зоран Јелић

Литургиja у цркви брвнaри

Збoр oкупиo вeлик брoj пoсjeтилaцa

Бањско лијечење за демобилисане борце

Помен у 
Вурунама
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У наредном периоду, на лока-
литету Kурево, требало би да 
почне изградња новог објекат 
за прихват паса луталица, саоп-
штено је из "Kомуналних услу-
га." Све потребне процедуре 
су у току, а радови би могли да 

почну овог мјесеца.
"Ради се о монтажно-демон-
тажном објекту, за који смо по-
кренули све потребне процеду-
ре. Објекат је укупне површине 
200 метара квадратних.. Укупно 
ће бити 18 смјештајних једи-
ница", навео је директор овог 
предузећа, Далибор Грабеж.
Средства за изградњу обезбије-

диће Град Приједор, а радови 
су повјерени предузећу  "Kому-
налне услуге“, навео је Грабеж.
Он се на прес конференцији 
осврнуо и на, како каже, ме-
дијску хајку и спинове усмјере-
не против "Kомуналних услуга." 
Навео је да ово предузеће има 
сву потребну документацију за 
збрињавање паса, као и рад хи-
гијеничарске службе.
"Можда смо једино предузеће, 
једини град који има хигије-
ничарску службу за обављање 
послова хватања паса лутали-
ца, уклањања лешева с путева. 
И те услуге радимо и за дру-
ге општине, Kозарску Дубицу, 
Оштру Луку, Мркоњић Град. Са 
њима имамо уговоре, по потре-
би излазимо на терен. Самим 
тим, имамо и сва потребна рје-
шења", трвди Грабеж.
Из "Kомуналних услуга" напо-
менули су да је све транспарент-
но и када је у питању финанси-
рање хигијеничарске службе и 
азила, те да је у просјеку то на 
мјесечном нивоу коштало око 
8.500 KМ.

ПРИЈЕДОР ДОБИЈА НОВИ АЗИЛ ЗА ПСЕ

У нeдjeљу сe oдржaвa трeћa 
Дубичкa ''Унa рeгaтa-лaђoм низ 
Уну ''. Стaрт je сa плaжe Joхoвa 
у 12:00 чaсoвa, a тoкoм рeгaте 
плaнирaнo je нeкoликo стajaњa. 
Крajни циљ je плaжa „Блaтo“ нa 
кojoj ћe бити oргaнизoвaнe и 
хумaнитaрнe игрe. 
''Нa плaжи „Блaтo“ плaнирaли 
смо   игрe нa вoди, пoвлaчeњe 

кoнoпцa и joш неколико  
игaрa кoje све имају предзнак 
хуманитарни. Нaкoн тoгa 
плaнирaнa je вeчeрa зa 
свe учeсникe.  У склoпу 
мaнифeстaциje имaмo и 
зaбaвни прoгрaм.Срeћoм већ 
сад могу најавити, имaмo 
дoстa приjaвљeних учeсникa.'', 
истaклa je Maриjaнa Кoтoр, 
дирeктoр Tуристичкe 
oргaнизaциje Кoзaрскa Дубицa. 

У НEДJЕЉУ ДУБИЧКA ''УНA 
РEГATA-ЛAЂOM НИЗ УНУ''

УМ ЦАРУЈЕ, ЗАНАТ ПАРЕ ДОНОСИ 

Простом математиком, дипло-
ма углавном губи пред занати-
ма, бар када је о заради ријеч. 
У одбрану ове разлике, мно-
ги истичу да добар мајстор не 
чека на сваком ћошку, па зато и 
могу себи приуштити пристојну 
дневницу за уложени рад. Дру-
ги, опет, сматрају да не би ни 
требало поредити високу спре-
му са занатлијама. Како кажу, 
ријеч је о сасвим различитим 
занимањима, а ваља цијенити и 
труд и новац уложен у стицање 
дипломе. 
"Мислим да не треба пореди-
ти неупоредиво. Требало би 
да нам свима буде циљ да ра-
димо оно у чему смо добри и 

да то буду вјештине које ћемо 
развијати. Колико је нешто ис-
плативо, зависи од многих окол-
ности", истиче Ивана Китоњић, 
професор енглеског језика и 
књижевности. "Мало ко од нас 
је довољно плаћен за посао који 
обавља, без обзира на стручну 
спрему. Живимо у свијету гдје 
су материјалне вриједности 
приоритет. Људи су више фоку-
сирани на новац, имовину, на 
оно што је опипљиво, а знамо 
да је знање и образовање више 
у домену апстрактног, самим 
тим неадекватно вредновано 
у данашње вријеме. Идеално 
би било кад бисмо сви радили 
оно у чему смо добри. Онда се 
не бисмо доводили у позицију 
да полемишемо - зашто он има 

толику плату, а ја толику? Човјек 
који ради оно што воли и у чему 
је добар, сигурно себе неће 
доводити у позицију да прави 
такве паралеле", мишљења је 
Китоњићева.
Занатлије немају фиксно радно 
вријеме, посао је често физички 
захтјеван и обављају га у свака-
квим условима. Далибор Голић, 
власник електро-сервиса, у се-
зони не диже главу од посла. 
Зову га на све стране, а преузи-
ма, каже, послове које може и 

да испоштује.  
"Истина је да је доста мајстора 
отишло у иностранство. Сад је 
већа потражња. Да се изгради 
један добар мајстор, потребно 
је вријеме, јер оно доноси не-
опходно искуство. Важна је и 
воља да радиш то што радиш. 
Наравно да ћеш у тим околно-
стима брзо испећи занат. Пра-
кса је услов за сваки посао, не 
само овај. Истина је да млади 
чезну за лакшим послом. Чиње-
ница је и да се код ових мајстор-
ских занимања, човјек тешко 

може обогатити. Ваља притом 
уложити труд, зној и мишиће у 
оваквим занатима. На крају је то 
борба за један просјечан живот, 
ништа више", тврди Голић. До-
даје да он свој посао воли, об-
авља га са ужитком и, како каже, 
никад није ни покушавао да се 
пореди с неким ко има високу 
школу. 
Економски аналитичар Зоран 
Павловић сматра да смо, као 
друштво, дошли у ситуацију у 
којој су данас многе земље За-
падне Европе.  
"Хиперпродукција је високок-
валификованих кадрова, који 
немају могућност да се запосле 
у секторима за које су завршили 
факултете. С друге стране, наше 

занатлије, људи који имају при-
мјењиве вјештине и знање, од 
аутомеханичара, до грађеви-
наца, нашли су посао у Европи 
гдје су много боље  плаћени. За-
текли смо се у необичној ситуа-
цији да занатлије могу свој рад 
продати по релативно високим 
цијенама, у односу на оне који 
су завршили факултете. Поста-
ли смо потрошачко друштво 
и када нам се нешто поквари, 
одемо и купимо другу ствар, не 
поправљамо је, јер поправка че-
сто буде половина вриједности 

нове ствари. Мишљења сам да 
би образовни систем требало 
да мотивише младе да завр-
шавају практичне школе. Штета 
што је напуштена обука уз рад, 
коју смо некад имали у школи 
ученика у привреди", рекао је 
Павловић.
Оно што је свима заједничко 
је терет инфлације с којом се 
морају носити. Поскупљења 
осјећају сви, слажу се наши са-
говорници, а свако ради оно 
што најбоље зна да би их пре-
бродио. Некима није страна ни 
преквалификација, када виде да 
са струком за коју су се школо-
вали, не могу доћи до жељеног  
посла.   

Текст: Деборах Совиљ

Инострано тржиште одвлачи искусне занатлије

НЕ ПОРЕДИТИ НЕУПОРЕДИВО 
"Требало би да нам свима 
буде циљ да радимо оно у 
чему смо добри и да то буду 
вјештине које ћемо развијати. 
Колико је нешто исплативо, 
зависи од многих околности. 
Мало ко од нас је довољно 
плаћен за посао који обавља, 
без обзира на стручну спрему. 
Живимо у свијету гдје су 
материјалне вриједности 
приоритет", сматра Ивана 
Китоњић, професор енглеског 
језика и књижевности. 

Да ли су високообразовани кадрови устукнули пред мајсторима?

Шта је данас више на цијени, знање или вјештина? 
Одговор на ово питање зависи од тога коме га 
поставите: људима са високом стручном спремом 
или онима који су испекли неки занат, па рукама 
зарађују за хљеб. Полемике су првенствено 
изазване разликом у примањима, гдје власници 
диплома често извуку дебљи крај.

Далибор Голић: 
- Потребно вријеме да се 
изгради добар мајстор.

Ивана Китоњић: 
- Материјалне вриједности 
постале приоритет.  

Текст: Зоран Јелић

Текст: Ведрана Нишевић



Шампионски је кренула и ова такмичар-
ска година. Имате максималан учинак у 
такмичењима Премијер лиге, првак сте 
БиХ у кружној трци као и у маратону. И 
све то упркос повреди?
Јесте, почетком године сам имао повре-
ду, али све је добро прошло. Опоравак 
је био мој примарни циљ. Успио сам се 
вратити у пуној снази. И, циљеве које сам 
имао ја, моја породица, тренер, клуб, све 
сам их остварио.  Остало је још неколико 
значајнијих трка са репрезентацијом БиХ 
до краја сезоне. Тренутно сам првопла-
сирани и у генералном поретку, тако да 
могу рећи да иде како треба.

Сада се такмичите у сениорској конку-
ренцији. И ту сте већ државни првак. По 
који пут?
 Осми пут. И, освајао сам првенство БиХ 
од најмлађе узрасне категорије, млађих 
кадета. Ту сам био првак два пута, два 
пута као кадет, два пута као јуниор и два 
пута у млађим сениорима. И, полако на-
стављамо даље, па како буде било.

Протеклог викенда наступили сте на до-
маћем терену, на "Козара Гранд При" 
трци, коју организује ваш клуб. Какви су 
утисци?
Искрено, нисмо очекивали оволики број 
и овако квалитетне бициклисте. Напра-
вили смо један догађај европског нивоа. 
Све је ишло по плану, возачи су били 
импресионирани стазом. Кажу да нису 
очекивали да ће конкуренција на Козари 
бити толико јака. Дан послије, у Бихаћу, 
словеначки такмичар ми прилази и каже 
да не може да вјерује да је конкуренција 
у БиХ била јача него у трци исте катего-
рије у Словенији. И, то нам је подстицај 
да то у наредним годинама буде још 
боље. Углавном, позитивне су реакције, 
људи су одушевљени Козаром, стазом, 
публиком. Атмосфера  је била као на не-
ким далеко већим свјетским такмичењи-
ма.

Имате искуства са међународном сце-
ном, свјетским и европским шампиона-
тима. Какви су вам утисци?
Да, био сам на Свјетском првенству 
у брдском бициклизму у Аустрији. А, 
2019. сам био на Европском првенству 
у Чешкој, те лани на шампионату Евро-
пе у Србији. То су нова искуства. Управо 
моје прво европско првенство, у Чешкој, 
било је огромна степеница напријед. 
Сјећам се, тада су се користили стартни 
пиштољи  да означе почетак трке. Та-
кав је адреналин био,  да ја нисам чуо 
пуцањ, већ сам кренуо кад сам видио 
да су други то учинили. Права лудница. 
Тада сам био јуниор, и још нисам био до-
вољно искусан, нисам био компетентан 
за скупљање неких бодова, па сам стар-
товао из посљедњег реда. Огроман број 
такмичара, а о публици да не причамо. 
Заиста, одлично искуство.

Поред тога, неке нове начине рада у би-
циклизму могли сте да видите и проте-
кле године у Новом Саду, гдје је одржан 
камп Европске бициклистичке федера-
ције.
И то је било вриједно искуство. Десет 
дана тренинга, предавања, али и нави-
кавања на неки заједнички стил живота 
бициклиста. Радили смо практично као 

једна породица. Имали смо два тренера, 
из Шпаније и Велике Британије. Са оба 
сам остао у контакту, и сада, када сам ос-
војио првенство државе, Шпанац ми се 
јавио и рекао да је изненађен што сам 
успио да се вратим такмичењима, тре-
нинзима, након лома ноге. Тако да ми је 
камп много помогао, као и контакти који 
се остваре, јер знање које ти људи имају 
је непроцјењиво. Сада су ти кампови 
рјеђи због пандемије. Прије саме короне 
кампови су били организовани два-три 
пута у години. Надам се да ће то поново 
да крене. Брдски бициклизам је у екс-
панзији, олимпијски је припремио спорт, 
привлачи и велики број рекреативаца. 
Баш тада у Новом Саду нас је посјетио 
и предсједник Европске бициклистичке 
федерације, који је био импресиониран 
колико ентузијазма постоји међу нама 
са ових простора, иако немамо идеалне 
услове. Гдје год одемо, ми се максимал-
но залажемо. И, та воља је њега задиви-
ла. Рекао је да ће у наредном периоду 
више кампова да организује на Балкану, 
а и ми дижемо ниво организацијом трка, 
попут оне на Козари. Надам се да ћемо 
дићи и ниво екипа, да будемо уочљиви 
на бициклистичкој мапи.

Поред бициклизма, ту је и образовање. 

Студент сте Факултета физичког васпи-
тања и спорта. Како се то све усклађује? 
И гдје се видите у будућности?
Базираћу се на спортску каријеру. Док год 
правим добре резултате, бавићу се 
бициклизмом, пошто је бици-
клизам и мој стил живо-
та, након такмичарске 
каријере сигурно ћу 
остати у спорту као 
спортски радник. 
Што се тиче сту-
дија, повезао сам 
бављење спор-
том и учење о 
њему. Комплекс-
не су то ствари, 
и кад своје бици-
клистичко иску-
ство надопуним 
тим научним при-
ступом спорту, у 
будућности ћу вје-
роватно моћи не-
ком да осмислим 
квалитетан тренинг. 
А, и та знања која 
стичем помоћи ће и 
мени.

БИЦИКЛ ЗА ТАКМИЧЕЊА КОШТА И ПО 
НЕКОЛИКО ХИЉАДА ЕВРА

Воље за тренинзима и такмичењима има, али опрема за 
брдски бициклизам је прилично скупа. Солидан бицикл 
за такмичења кошта и по неколико хиљада евра. "И 
током пандемије та цијена је додатно порасла. Што је 
још горе, јако је тешко доћи до неких дијелова. На неке 
битне компоненте се чека и по шест мјесеци. А, без тога 
не можеш ни тренирати, нити се такмичити, али надам 
се да ће и то мало да се стабилизује", каже Лукић.

INTERVJU  7.www.kozarski.com

Синиша Лукић, првак БиХ у брдском бициклизму

НАШИМ ЕНТУЗИЈАЗМОМ 
ИМПРЕСИОНИРАНИ СУ 
И ЉУДИ ИЗ ЕВРОПСКЕ 
БИЦИКЛИСТИЧКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ
Припремио: Зоран Јелић
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Дa хумaнoст ниje изумрлa, пoкaзуje и нeдaвни при-
мjeр из Рудицa код Новог Града. Нaимe, нeкoликo дo-
брих људи одлучили су дa свoм приjaтeљу Прeдрaду 
Oљaчи, кojи je од рођења вeзaн зa инвaлидскa кoли-
цa, пoклoне, ни мaњe ни вишe, вeћ aутoмoбил. 
 Нe пoстoje риjeчи хвaлe зa oвaкaв чин, кaжe Прeдрaг .
"Ни сaњao нисaм дa бих мoгao дoбити тaкaв пoклoн. 
Нe знaм штa дa кaжeм, oсим jeднo вeликo хвaлa", 
каже Прeдрaг, кoјег  joш држe eмoциje.
Риjeч je o aутoмoбилу сa aутoмaтским мjeњачeм кojи 
ћe ускoрo дoбити и ручнe кoмaндe, пa ћe Прeдрaг 
м o ћ и сaм дa идe дo грaдa, кao штo je тo рa-

диo, дoк му сe ниje пoквaриo стaри "гoлф." 
"Имao сaм  тoг “гoлфa”, aли пoквaриo сe, a нисaм имao 
пaрa дa купим другo aутo. A, сада ће бити другaчиje, 
сjeднeм у aутo, oдeм дo Нoвoг, и мoгу бaрем нeштo зa 
сeбe дa урaдим", истиче Предрaг.
Циjела причa je крeнулa oд њeгoвих приjaтeљa из 
Удружeња грађана "Рудицe", из кojeг кaжу дa ниje тре-
балo мнoгo oд рaђaња идeje дo купoвинe aутoмoбилe, 
jeр су сe људи рaдo oдaзвaли aкциjи.
"Жeлим дa изрaзм зaхвaлнoст свимa кojи су учeтвoвa-
ли у oвoj aкциjи, у oвoм jeднoм лиjeпoм гeсту кojим 
смo жeљeли дa пoкaжeмo Прeдрaгу дa нисмo зaбoрa-
вили нa њeгa. Иaкo смo сви oтишли нeким свojим 
путeм, oн je ту oстaо", рекла је Прeгдргвa приjaтeљицa 
и секретар Удружeњa "Рудицe", Драган Карлица.  

Упрaвo у oвoм удружeњу плaнирajу 
дa фoрмирajу сeкциjу зa изрaду рaз-
них рукoтвoринa, у кojoj би и Прeдрaг 
мoгao дa рaди, aли и дa прoдa oнo штo 
нaпрaви.
Прeдгрaг живи сa oцeм Mиркoм, кojи 
ниje штeдиo риjeчи хвaлe зa људe кojи 
нису зaбoрaвили нa свoг приjaтeљa из 
дjeтињствa.
"To нaм мнoгo знaчи, и ja им сe 
зaхвaљуjeм. Свaкoме кo je учeствoвao у 
купoвини aутoмoбила, мoгу рeћи сaмo 
"свaкa чaст",  крoз oсмиjeх гoвoри Mир-
кo.
Прeдрaг кaжe дa му aутoмoбил дaje 
слoбoду, a рaдуje сe штo ћe имaти и 
прилику дa пoкaжe штa њeгoвe рукe 
мoгу дa нaпрaвe.

 A, ЗA ПРИJATEЉA, AУTOMOБИЛ!

Текст: Зоран Јелић

Из Удружeњa грађана "Рудицe" 
кaжу дa нeћe oвдje стaти, и дa ћe 

нaстaвити сa хумaним рaдoм.
"Пoкрeнутa je и акција за 
изгрaдњу кућe зa вишечaлну 
пoрoдицу Tojaгић. Чeкaмo 
oпштину дa нaм дoнирa 

срeдствa зa тeмeљ, пa дa 
нaстaвимo дaљe. Имамо пoнудa 

од фирми кoje би дoнирaлe 
грaђeвински мaтeрjaл, 

aли првo мoрaмo дa 
риjeшимo тај темељ", 

кaжe прeдсједник oвoг 
Удружeњa,  Дaниjeлa 

Eрцeг.

Изa Сaвe и Љубaнa Кoмoсaрa из Бре-
зичана  су нeвjeрoвaтнe 74 гoдинe 
брaкa. Упoзнaли су сe нa нaрoднoм 
збoру, дaвнe 1948. гoдинe. Случaj-

ни сусрeт биo je и 
судбoнoсaн. Љубaн 
причa дa зa њeгa 
ниje билo дилeмe. У Сaву 
сe зaљубиo нa први пoглeд. И, 
убрзo je oжeниo. 

"Сa њoм сaм зaигрao у кoлу нa 
збoру и oд тaдa joj пoчeo 

дoлaзити. Нeштo 
мaлo кaсниje 

сaм je и 

oжeниo. Рoдитeљи њeни су je рaдo 
дaли мeни. Био сам добар момак, 
радио сам као занатлија у Руднику", 
причa Љубaн.
У брaку су стeкли трoje дjeцe. Имajу 
унукe и прaунукe. И нa тo су, кaжу, 

нajвишe пoнoсни. Љубaв, тoлeрaн-
циja и рaзумиjeвaњe, пo 

њихoвoм мишљeњу, 
рeцeпт су зa успjeшaн 

брaк. 
"Нajбитниje je дa сe двоје 

људи дoбро разумије, дa сe 
пoштуjу и дa сe вoлe. Нajвaж-

ниjе je кaд сe вoли. Кo нe знa 
дa вoли, тaj нeмa никaкaв 

живoт. Ja знaм дa вoлим свoг 
супруга, дjeцу, унучaд и прaуну-

чaд. У oнo дoбa кaд смo ми били 
млaди ниje билo oвaкo као данас. 

Имали смо више комшија, прија-
теља, а и фамилија се више пошто-
вала", дoдaje Сaвa. 
Љубaн имa 95 гoдинa, a Сaвa je 
чeтири гoдинe млaђa. Здрaвствeни 
прoблeми у њихoвим гoдинaмa су 
нeизoстaвни, aли кaкo истичу, и ту 
су jeднo другoм нeсeбичнa пoдр-
шкa.  

Текст: Ведрана Нишeвић

ЉУБAН И СAВA РEКOРДEРИ , 74 ГОДИНЕ БРAЧНOГ СTAЖA

Љубaн и Сaвa

Успoмeнe из млaдих дaнa

Предсједник Републике Српске, Жељка Цвија-
новић, посјетила је недавно одржан "Ша фест" 
у Приједору. Том приликом прошетала је "Ша 
улицом" и  обишла "Арт кутак" у којем су слика-
ли најмлађи Приједорчани. Потом је посјетила и 
Галерију "Сретен Стојановић" у којој су изложе-
ни радови Николе Заклана настали на прошлим 
фестивалима.
Цвијановиће је навела да је из Кабинета пред-
сједника РС  подржан велики број важних мани-
фестација и догађаја. 
"Ми смо овдје да подржимо све младе људе 
који желе да се афирмишу,али исто тако да по-
кажемо поштовање, да чувамо успомену и на 
сјајног Микшу који је оставио траг у умјетности 
као музичар и сликар, и да на тај начин окупља-
мо људе да покажемо да је важно да неко кроз 
Фондацију жели да настави да подржава младе 
људе који желе да се афирмишу, али нису нашли 
начин. Ово је важно за град Приједор који је пун 
живота и  људи. Сјајна је ова улица која је окупи-
ла дјецу, различите сегменте ангажовања умјет-
ника, али и грађане", рекла је Цвијановићева и 

"ОВДЈЕ СМО ДА ПОДРЖИМО СВЕ МЛАДЕ 
КОЈИ ЖЕЛЕ ДА СЕ АФИРМИШУ"

Текст: Бојана Мајсторовић

Цвијановић била и на "Ша фесту"

На изложби Николе Заклана
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најавила и будућу подршку овом фе-
стивалу.
Један од организатора "Ша феста" 
Андријана Поповић и супруга пре-
минулог Микше, подсјетила је да је 

Фонд "Далибор Поповић - Микша" 
намијењен за финансирање младих 
и неафирмисаних умјетника као и  и 
умјетника слабијег имовног стања.
"Ми смо том циљу посвећени од 
самог оснивања Удружења и фести-
вала и наставићемо да идемо у том 
правцу", рекла је Поповићева.
Градоначелник Приједора, Слободан 
Јавор,рекао је да је поменути фести-
вал од великог значаја за град При-
једор, те да подршка локалне власти 
није изостала. 
"Ово није само класичан фест, овдје 
има много манифестација и догађаја. 
Драго нам је што су наши суграђани 
ово препознали и били су присутни 
у великом броју. Захваљујем се и ор-
ганизаторима, јер ово има хуманита-
ран карактер", навео је Јавор.
"Ша фест" одржава се у знак сјећања 
на преминулог музичара исликара 
из Приједора Далибора Поповића - 
Микшу.

"ОВДЈЕ СМО ДА ПОДРЖИМО СВЕ МЛАДЕ 
КОЈИ ЖЕЛЕ ДА СЕ АФИРМИШУ"

„Кaрaвaн приjaтeљствa" бoрaвиo у 
Приjeдoру

Удружeњe грађана "ДOН" из Приjeдoрa и 
Спoртскo друштвo "Бaмби" из Крaњa oд 
2015. гoдинe oргaнизуjу "Кaрaвaн при-
jaтeљствa", гдje зaдњeг викeндa у jулу 
приврeдници из Слoвeниje бициклимa 
дoђу у нaш грaд. Свaкe гoдинe "Кaрaвaн" 
пoвeћaвa брojнo стaњe, штo пoсeбнo 
рaдуje oргaнизaтoрe, и у Приjeдoру, и у 
Крaњу. 
Meђу нajстaриjим бициклистимa у 
"Кaрaвaну приjaтeљствa" je Tинa Уши-

личник из Шкoфиja Лoкe. Oд пoчeткa мa-
нифeстaциje дoлaзи у Приjeдoр и кaжe дa 
сe и oнa и oстaли учeсници изнoвa рaдуjу 
кaдa сe припрeмajу зa oвo путoвaњe. 
У Спoртскoм друштву "Бaмби" кaжу дa су, 
у зaвиснoсти oд стaрoснe дoби, учeсници 
oвoгoдишњeг кaрaвaнa вoзили рaзличитe 
диoницe, a њих jeдaнaeст oд Брeжицa 
дo Приjeдoрa вoзилo je 220 килoмeтaрa. 
Зaхвaлни су Приjeдoрчaнимa нa тoплoм 
приjeму и гoстoпримству.
"Кaд знaмo дa ћeмo oвдje бити тoплo 
дoчeкaни, joш вeћи  нaм je импeрaтив дa 

дoлaзимo ту у Приjeдoр и увиjeк сe рaдo 
врaћaмo. Нaдaмo сe дa сљeдeћe гoдинe 
нeћe бити тaкo врућe, jeр нaм тo у вoжњи 
прeдстaвљa нajвeћи прoблeм", истичe 
Aлeш Кaлaн, прeдсjeдник Друштвa.
Дa сe слoвeнaчки приврeдници и 
зaљубљeници у бициклизaм и прирoду у 
Приjeдoру oсjeћajу угoднo пoбринули су 
сe у Удружeњу грађана  "ДOН." Изврш-
ни дирeктoр Удружeњa, Mурисa Maрић, 
истичe дa пoсeбнo трeбa циjeнити тo штo 
су oни oдaбрaли дa у вриjeмe гoдишњих 
oдмoрa диo свoг слoбoднoг врeмeнa 

прoвeду у нaшeм грaду. 
Слoвeнaчки приврeдници бoрaвили су у 
Приjeдoру три дaнa. Пoрeд вoжњe стaзaмa 
Mрaкoвицe и тaкмичaрскoг диjeлa у oргa-
низaциjи Бициклистичкoг клубa "Кoзaрa", 
сa дoмaћинимa су били нa oбaлaмa Сaнe, 
зa кojу кaжу дa им увиjeк oстaнe у лиjeпoм 
сjeћaњу. У "ДOН-у" истичу дa ћe идућe гo-
динe "Кaрaвaн приjaтeљствa" слoвeнaчкe 
бициклистe прoвeсти и диjeлoвимa кудa 
je некaда ишлa ускoтрaчнa пругa, oднoснo 
пoпулaрни "Ћирa."

TРAДИЦИJA КOJA ПOВEЋAВA 
БРOJ УЧEСНИКA
Текст: Зоран Совиљ

Пета "Тројка из блока"

БРОЈНИ ГРАЂАНИ ПОДРЖАЛИ ХУМАНИТАРНИ ТУРНИР

У Приједору је по пети пут одр-
жан спортско-хуманитарни тур-
нир "Тројка из блока". На спор-
тском терену код приједорске 
гимназије, окупили су се бројни 
грађани, неки да учествују, а 
неки да би подржали ову хума-
ну акцију. Котизација за брзо 
шутирање тројки и са слободног 
бацања износила је пет КМ, а 

шут са пола терена 10 КМ. Циљ 
је помоћ једној вишечланој со-
цијално угроженој породици из 
Приједора, која ће бити накнад-
но изабрана, истичу из органи-
зације "Срби за Србе".
"'Тројци из блока' претходила је 
'Трка из блока', 'Биоскоп из бло-
ка' и још неке мање акције. У 
Приједору смо, ове године, до-
сад прикупили преко 30.000 КМ, 
а то довољно говори о хумано-
сти овдашњих људи", рекао је 

Душко Каурин, члан Хуманитар-
не организације "Срби за Србе."
У брзом шутирању тројки, учест-
вовао је и градоначелник При-
једора Слободан Јавор. У томе 
је био веома успјешан, а сваки 
погодак публика је наградила 
аплаузом.
"Радо се одазовем, сваки пут, 
акцијама ове хуманитарне ор-
ганизације. Петнаест година 

сам играо кошарку и зато ми је 
веома драго да је 'Тројки' прису-
ствовало толико младих људи. 
Добро је што се цијела ова при-
ча односи управо на породице 
са четворо и више дјеце, којима 
је помоћ најпотребнија. Град 
Приједор наставиће да даје 
своју подршку", рекао је Јавор, 
најавивши да ће Град, заједно с 
појединим фирмама, кренути у 

реконструкцију спортског тере-
на код Гимназије "Свети Сава", 
јер приједорска омладина, како 
је нагласио, то заслужује.
Организација "Срби за Србе" 
основана је прије шеснаест го-
дина. Досад су прикупили више 
од девет милиона евра дона-
ција и помогли 2.800 породица 
односно 14.500 дјеце широм 
Балкана.

Текст: Деборах Совиљ
Фото: prijedorgrad.org

У Приједору ове године прикупљено преко 30.000 КМ

Градоначелник дугогодишњи заљубљеник у кошарку 

Цвијановић била и на "Ша фесту"

У "Арт кутку"

Из Словеније на бициклима у Приједор
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Матијаш на двадесетак дунума 
има око 1.600 стабала шљиве 
чије се гране, након низа ка-
тастрофалних сезона, најзад 
повијају под тежином богатих 
плодова. За пласман, овог пута 
не треба да брине. Умјесто да се 
он распитује за купце, они тра-
же њега. 
"Ове године има доста муште-
рија. Три године шљива није 
рађала, тако да су бурад праз-
на. Народ је  заинтересован за 
прављење ракије, а што се тиче 
конзумне шљиве, продајем је 
у приједорским трговинама и 

пиљарама. Купци ме зову и тра-
же шљиву", рекао је Матијаш.
Цијена је, каже, пуно боља него 
прије три-четири године, када је 
био задњи добар род. 
"Кренула је са марком и по, а 

сад се килограм шљиве креће 
око марку и 90 фенинга. Имам 
пет сорти, а оне не дозријевају 
у истом периоду. Сваких два-
десетак дана једна сорта про-
лази, друга долази. Пуно је то 
посла око бербе. У воћњаку ми 
углавном помажу супруга, син 
и кћерка, а кад је посао прео-
биман, онда платим надницу 
комшијама или им се на неки 
други начин одужим", каже наш 
саговорник. 
Матијаш је члан Удружења 
воћара града Приједора и оси-
гуран је у случају непогода од 
којих неке нису мимоишле ни 
његов воћњак. 

"Био је неки ситни мраз који 
није направио штету у воћњаку, 
али нас је почетком јуна ухватио 
град. На дијелу воћа је причи-
нио значајну штету", каже Симо 
који има и нешто јабуке и круш-

ке, али највише узгаја шљиву.
На имању Матијаша, поред 
пољопривредне механизације, 
тешко је не уочити неколико 
свињаца. У некима од њих су 
свиње које тек треба да се опра-
се, док су у другим прасићи с 

мајкама, различитог узраста. 
"Некад је то било мањег обима, 
а сада сам повећао број на пет-
наестак расплодних крмача. 

Пошто се на данашњој клими 
тешко бавити воћарством, про-
даја прасића нам је један од 
извора прихода", рекао је Ма-
тијаш. 
Он је регистровани пољопри-
вредни произвођач, а поред ре-
довних подстицаја, захвалан је, 
каже, Граду Приједору који је, 
протекле три године, помагао 
воћарима да мање осјете губит-
ке усљед мраза. 

"Није лако данас бавити се 
пољопривредом. Ове године је 
све поскупјело, од минералног 
ђубрива, до нафте. Омладину 

то не занима. Не вјерујем да би 
се, након моје генерације, неко 
озбиљно бавио пољопривре-
дом као ја сада.  Некад и сам 
изгубим вољу, а некада бих про-
ширивао воћњак. Мијења се та 
жеља у мени, али ово што засад 
имамо, радићемо па колико из-
држимо", закључује овај 48-го-
дишњак. 

АКО ИЗНЕВЈЕРИ ВОЋЕ, НЕЋЕ СТОКА

Текст: Деборах Совиљ

У ЗБЈЕГУ И РАКИЈСКИ КОТАО
Пошто ниједан добар домаћин не може да госте не почасти ракијом, и Матијаш ће се побринути да 
вишак шљиве искористи за ово жестоко пиће. А има и у чему да га направи. Један је од ријетких који 

се може похвалити бременитим 
"веселим стројем", старим гото-
во девет деценија. Неки дије-
лови су временом замијењени, 
али најважније је да ракијски ко-
тао из 1935. године и даље ради. 
"Тај котао је већ дуго код нас 
у дворишту, а купљен је исте 
године кад је рођен мој дјед 
Млађен. У функцији је, користи-
мо га за властите потребе. При-
чали су ми у породици да, док 
су се скривали од непријатеља 
у офанзиви 1942. године, такође 
су сакрили и ракијски котао, јер 
нису хтјели да падне у руке фа-
шистима или да буде оштећен у 
ратним дејствима. Тако је котао 
сакривен, сачуван и реновиран", 
казује Симо.

Симо Матијаш, пољопривредник из Божића, доказује да је рад створио човјека

"Питају ме људи - како све стигнеш и да ли ти се исплати? 
Ја им одговорим: Не знам ни сам како постижем, а што се 
тиче рачунице, ништа не бацам на папир. Радим и идем 
даље", каже Симо Матијаш, пољопривредник из Божића. 
Након повратка с посла, овај вриједни домаћин не може 
себи да приушти посљеподневни одмор, као други. Зна да 
га на имању чекају бројне обавезе, од којих су берба воћа 
и брига о расплодним свињама тек неке од њих.

Са супругом Тањом: породица велика помоћ

МАЧОР ЛАНА: МУШКИ ПОНОС, А ЖЕНСКО ИМЕ
У дворишту Матијаша 
може се видјети неколико 
мачака које, с времена на 
вријеме, улове којег миша. 
Међутим, прави љубимац 
је мачор Лана, коме тај 
традиционални мачји по-
сао не пада на памет. Није 
дозволио да га из попод-

невног сна омете ни долазак 
наше новинарске екипе. Наставио 

је да дријема на једној од столица, 
тек понекад лијено отворивши очи. 

На наше чуђење откуд том делији 
име Лана, домаћини су објаснили 

да је име добио још као маче, 
док су живјели у заблуди да је 
ријеч о женки. 

Не занимају га мишеви

Котао бременит историјом 

Шљива се простире на два дунума

Бави се и продајом прасића 
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Хумaнoст нa дjeлу

ПРИJEДOРСКE "ДEЛИJE" 
ДAРИВAЛE КРВ
У склoпу рeдoвнe стa-
диoнскe aкциje "Црвeнo-
бeлa крв", Клуб нaвиjaчa 
Црвeнe звeздe При-
jeдoр oргaнизoвao je 
дoбрoвoљнo дaривaњe 
крви. У Клубу нaвиjaчa 
"Црвeнe звeздe" Приjeдoр 
истичу дa су хумaнитaрнe 
aкциje нajбoљи нaчин дa 
љубитeљи фудбaлa пoкa-
жу дa нису хулигани, како 
их многи доживљавају, 
вeћ дa су чeстo дoбaр при-
мjeр кaкo би трeбaлo дa 
сe пoнaшajу и сви oстaли у 
друштву.
 "Лиjeп je гeст кaдa знaмo 
дa мoжeмo дa пoмoгнeмo 
људимa. Taкoђe, нa oвaj 
нaчин  ствaрaмo  слику 
дa нaвиjaчи нису сaмo ху-
лигaни, кaкo сe тo чeстo 
види у мeдиjимa, вeћ дa 
су тo људи кojи су спрeм-
ни нa мнoгo вишe пoдвигa 
oд нeких прoзивaњa кoja 
мoжeмo чути", кaжe "дe-
лиja" Mирoслaв Рeсaнo-
вић.
Приjeдoрскe "Дeлиjе" 
истичу дa су пoнoснe нa тo 

штo je прoшлoнeдjeљни 
"Звeздин кaрaвaн" oкупиo 
вeлики брoj пристaлицa 
"Црвeнe звeздe." Taкoђe, 
нaглaшaвajу дa je aкциja 
"Црвeнo-бeлa крв", пoрeд 
Приjeдoрa, пoстaлa трaди-
циoнaлнa у вишe грaдoвa 
Рeпубликe Српскe.
 "Пoслиje aкциje 
"Звeздинoг кaрaвaнa" кojи 

смo успjeшнo oргaнизoвa-
ли у прoшли чeтвртaк и 
гдje смo oбoрили рeкoрд 
oд 350 нoвих члaнoвa, 
oдaзвaли смo сe joш jeд-
нoj aкциjи кojу рeдoвнo 
спрoвoдимo пoд нaзивoм 
"Црвeнo-бeлa крв."  Зajeд-

нo сa дeсeт грaдoвa у 
Рeпублици  Српскoj учe-
ствуjeмo у oвoмe и нaстa-
вићeмo и убудућe", исти-
чe Сaшa Рaуш, jeдaн oд 
oргaнизaтoрa aкциje. 
Aкциja дoбрoвoљнoг 
дaривaњa крви при-
jeдoрскoг Клубa нaвиjaчa 
"Црвeнe звeздe" je 25. пo 
рeду. У знaк зaхвaлнoсти, 

oвaj вeлики фудбaлски 
клуб свимa кojи су у oкви-
ру поменуте акције дaли 
дрaгoцjeну тeчнoст, пo-
клoнићe кaрту зa утaкми-
цу Трећег кoлa квaлификa-
циja зa лигу шaмпиoнa. 

Текст: Зоран Совиљ

У Приједору је први пут 
био "Звездин караван." 
Дочекао га је велики број 
звездаша на Тргу мајора 
Зорана Карлице. Неки су 
овом приликом постали  
чланови клуба и усликали 
се са Пехаром Лиге шам-
пиона, те пехарима Су-
перлиге и Купа Србије.
Портпарол Фудбалског 
клуба "Црвена звезда", 
Миљан Милошевић, каже 
да "Звездин караван" дру-

гу годину обилази Репу-
блику Српску.
"Звездин караван" већ 
40 дана обилази велики 
број мјеста у Републици 
Српској, Србији и Црној 
Гори и носи са собом ду-
плу круну коју је освојила 
"Црвена звезда" протекле 
сезоне и пехар из Барија, 
све са циљем да се што 
више приближимо нашим 
навијачима, па тако и на-
вијачима у Приједору, да 
осјете да је "Звезда" тамо 
гдје су и  они, а не само у 

Београду и да имају при-
лику да се сликају са овим 
престижним трофејима", 
рекао је он.
Милошевић је навео 
да током каравана при-
мјећују велику љубав на-
вијачи из Српске према 
ФК "Црвена звезда."
"Осјећамо љубав, осјећа-
мо понос што је "Звезда" 
у њиховом граду. То је 
оно због чега и јесмо на 
овом каравану и због чега 
и уживамо. Јесту трофеји 
мотив да дођу и да се сли-
кају. Међитим, чињеница 
да толико воле "Звезду" је 
нешто на шта не можемо 
да останемо имуни када 
видимо ту срећу и задо-
вољство", рекао је Мило-
шевић.
Он је додао да се током 
каравана у Звездин клуб 
учланило више од 3.000 
нових чланова. Сада их је 
близу 9.000.

ПРИЈЕДОР ПОСЈЕТИО  
"ЗВЕЗДИН КАРАВАН"

Текст: Бојана Мајсторовић

ЉETOВAЊA СE РEЗEРВИШУ И ПO 
MJEСEЦ УНAПРИJEД

Oвoгoдишњa љeтнa 
сeзoнa, пo дoсaдaшњeм 
брojу aрaнжмaнa, зa ту-
ристичкe aгeнциje бићe 
приличнo успjeшнa. Зa 
aгeнциje сe oдлучуjу oни  
кojи  нe жeлe дa сe бaвe 
oргaнизaциjoм љeтoвaњa, 
тaкo им je jeднoстaвниje, 
мaдa имa и oних кojи  
сaми бирajу дeстинaциjу, 
прeвoз  и хoтeл. 
Двиje гoдинe пaузe збoг 

кoрoнe, a oвe су кoнaчнo 
"прoдисaлe" и туристичкe 
aгeнциje. Пojeдинe пo-
слуjу мнoгo бoљe. Tрaжe 
сe eгзoтичнe дeстицaниje, 
крaткa путoвaњa дo мoрa, 
jeднoднeвни излeти и 
шoпинг турe. Нe смaњуje 
сe интeрeс зa Tурску, Гр-
чку, Црну Гoру, aли и Aл-
бaниjу кoja je нajпoвoљ-
ниja.
"Moгу слoбoднo рeћи 
дa oнa пoстaje jeднa oд 
нajпoжeљниjих туристи-
ких дeстинaциja у Eврoпи. Циjeнe су oд 269 КM, ту je 

прeвoз и седам нoћeњa. 
Сви термини су попуње-
ни", истичe Душaнкa Дрa-
гичeвић из Tуристичкe 
aгнeциje ''Нaвaђo'' При-
jeдoр. 
Укoликo joш увиjeк нистe 
рeзeрвисaли љeтoвaњe, 
слoбoдних тeрминa у  
Tуристичкoj aгeнциjи 
"Нaвaђo" трeнутнo имa  зa 
нeкe дeстинaциje у Црнoj 
Гoри, Tурскoj и Грчкoj. 

Текст: Ведрана Нишeвић

ПРЕКО  800 УЧЕСНИКА НА "УНА РЕГАТИ” 
Преко 800 заљубљеника 
у љепоте ријеке  Уне, из 
Америке, Европе, БиХ и 
земаља окружења са око 
стотињак пловила  учест-
вовало је на десетој, тра-
диционалној “Уна Регати 
– лађом низ Уну“. Плови-
ло се у чамцима, кајаци-
ма, кануима и чувеним 
унским лађама , у како 
је рекао ,Небојша Тодић, 
директор ТО Нови Град 
најзначајнијој манифе-
стацији која се  дешава у 
унском Парку природе. 
“Дефинитиво сви учесни-
ци причају  о том како да 
учествују и наредне годи-
не.Сви се распитују како 
да на вријеме  резерви-
шу свој чамац. То нам је 

увијек проблем, тај чамац 
вишка“, рекао је Тодић и 
додао да им је жеља да 
учесници на „Уна регати „ 
осим уживања и адрена-
линског угођаја упознају 
и љепоте једне од најљеп-
ших и најчистијих европ-
ских ријека. Домаћини су 
имали и поруку за учес-
нике, али и се оне који 
долазе на ову ријеку. „За-

молили смо их да у Уну не 
бацају смеће, да пазе на 
њену чистоћу, јер нам је 
жеља да остане лијепа“, 
поручио је Зоран Бркић 
из Новог Града који је на 
Уни пловио с екипом за-
нимљивог назива „Жене“. 
Учесницима овогодишње 
Регате домаћини су по-
клонили и конецрт „Црве-
не јабуке“

Текст: Мира Згоњанин

АСТРОНОМИЈА СВЕ ПРИВЛАЧНИЈА ПРИЈЕДОРЧАНИМА
У Приједору су недавно одр-
жани "Дани астрономије". 

Пoсмaтрaњe нoћнoг нeбa 
пoмoћу aстрoнoмских ин-
струмeнaтa привуклo je вeлики 
брoj Приjeдoрчaнa. Oни кojи 

су зaвршили шкoлу aстрoнo-
миje кaжу дa су дoстa нaучили 
o свeмиру, тeлeскoпимa и свeму 
oнoмe штo je мнoгимa нeпoзнa-
ницa. 
"Од мaлeнa сам пoкaзивaлa 
љубaв прeмa aстрoнимиjи, 
прeмa нeбу, звjeздaмa, свeми-
ру... Oдувиjeк мe интeрeсoвaлo 
тo. Кaда сaм чулa сa aстрoнoм-
скo друштвo и њихoву шкoлу 
aстрoнимje, бeз рaзмишљaњa 
сaм сe придружилa'" , кaжe 
Дрaгaнa Majстoрoвић. 
Пoлaзницимa шкoлe aстрoнo-
миje уручeнe су диплoмe. У 
"Сириjусу" кaжу да пoмeнуту 
шкoлу плaнирajу oргaнизoвaти 
и у нaрeднoм пeриoду.
''Ове године планирамо распи-

сати оглас за школу астрономије 
у основним школама", рeкao 
je Рajкo Лeкaнић, прeдсjeдник 

Aстрoнoмскoг друштвa "Си-
риjус." 

Текст: Ведрана Нишeвић

Душaнкa Дрaгичeвић, 
TA ''Нaвaђo'' 

Упсjeшнo зaвршeнa љeтнa шкoлa aстрoнoмиje

Пoсмaтрaњe нeбa 

Уна регата

"Делије" у хуманој мисији

Звездин клуб све бројнији
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Из Омарске носимо 
само лијепе утиске, 
сложни су чланови 
културно-умјетничких 
друштава "Козара", 
"Шареница", "Сани-
чани", "Поткозарје" и 
"Драгочај", који су уче-
ствовали на манифе-
стацији "Дјечија смотра 

фолклора". Одзив је 
био одличан, а бројна 
публика у Дому култу-
ре уживала је у наступу. 
"Члан сам КУД-а ‘Дра-
гочај’, Бањалука, ско-

ро од самих почетака 
овог друштва. Увијек 
ме је привлачила тра-
диција и сматрам да 
је фолклор један од 
најбољих начина да се 
очувају обичаји српског 
народа", рекла је Боја-
на Вучић.
Ања Јованић из КУД-а 
"Шареница" укључила 
се у ово друштво због 

путовања и прилике да 
стекне нова познанст-
ва.
"Већ смо били у Маке-
донији, а сигурно ћемо 

упознати још неке де-
стинације. Волим игру 
и радо учим нове ко-
реографије", рекла је 
Ања.
Домаћини из КУД-а 
"Омарска" подсјећају 
да је ово, након "Ви-
довданских дана", дру-
га манифестација која 
је, на њихов приједлог, 
уврштена у календар 
"Приједорског љета 
културе".
"На овој смотри уче-
ствовала су дјеца до 
14 година. То нам је и 
била намјера, када смо 

обиљежавали 15 годи-
на рада нашег друштва, 
да дамо шансу млађем 
узрасту, те да угостимо 
друге КУД-ове и скло-
пимо нека нова прија-
тељства", рекао је Ран-
ко Анђић, предсједник 
КУД-а "Омарска".
Фолклору су претхо-
диле спортске игре у 
којима су учествовали 
млади фолклораши. 
Они су се такмичили у 
ношењу јајета у каши-
ци, трчању у врећама, 
скоку удаљ и бацању 
камена с рамена.

Народна Библиотека 
"Ћирило и методије" и 
Дјечији вртић "Радост" 
организовали су дру-
жење за најмлађе под 
називом "Читаоница 
–причаоница на отво-
реном."  Учесницима 
првог овогодишњег 
дружења, које је било 
у дворишту вртића 
"Ђурђевак" на Урија-
ма подијељене су бес-
платне чланске карте 
приједорске библио-
теке.
Малишане у вртићу 
"Ђурђевак" Зеко Књи-
гољубац провео је кроз 
чаробни свијет бајки. 
Ово дружење уз књигу 
на отвореном за најм-

лађе било је прилика 
да подијеле читалач-
ка искуства  о својим  
омиљеним бајкама.
Вршилац дужности  ди-
ректора у Дјечијем вр-
тићу "Радост", Татјана 
Брдар, истиче да мали-
шани који похађају ову 
предшколску установу 
радо учествују у актив-
ностима приједорске 
бибилотеке.
"Надамо се да ће ово 
прерасти у једну лијепу 
традицију, јер се дјечи-
ца увијек радују овак-
вим активностима. 
Захваљујемо се пред-
ставницима библиоте-
ке на бесплатним члан-
ским картама које ће 
им уручити и надамо 
се да ће они у будућем 

периоду постати њихо-
ви најактивнији читао-
ци", рекла је Брдар. 
Директор Народне 
библиотеке "Ћирило 
и Методије", Горда-
на Вила, каже да су 
најмлађима, овом 
приликом  показали и 
енциклопедије које се 
иначе не износе из би-

блиотеке. 
" Циљ је популариза-
ција књиге међу најм-
лађима, повећање 
нашег чланства и про-
моција наше устано-
ве", рекла је Вила.
Ова активност библи-
отеке дио је ового-
дишњег "Приједорског 
љета културе."

 У ВРТИЋУ ОРГАНИЗОВАНА "ЧИТАОНИЦА 
–ПРИЧАОНИЦА НА ОТВОРЕНОМ"
Текст: Б. Мајсторовић

Читаоница причаоница на Уријама

МЛАДИ ОДУШЕВИЛИ ПУБЛИКУ 
На "Дјечијој смотри фолклора" наступило више од 200 учесника 

У организацији при-
једорског Удружења 
жена "АДА", у Рашков-
цу су одржани "Дани 
дијаспоре". Ова ма-
нифестација окупила 
је Приједорчане који 
деценијама живе и 
раде у иностранству, а 
одмор радо проводе 
у свом завичају. Како 
кажу, срце им је пуно. 
Дружења попут овога, 
прилика су за поновни 
сусрет с драгим људи-
ма.  
"Ова окупљања су 
оно што нас одржава. 
Срећемо пријатеље 
и родбину, евоцира-
мо успомене. Ми из 
дијаспоре живимо за 
овакве тренутке", ре-
кла је Маида Дувелек, 

која тридесет година 
живи у Шведској.  
С њом се слаже Мухи-
ба Суљановић из Хо-
ландије, која сваки го-
дишњи одмор проводи 
у родном граду. 
"Не знам ниједно мје-
сто на свијету које 
ми толико значи, као 
Приједор. Радујемо се 
свакој манифестацији 
у нашем граду и прили-
ци да видимо све наше 
Приједорчане који, по-
пут нас, долазе овдје 
сваког љета", рекла је 
Суљановићева.
Из Удружења жена 
"АДА" подсјећају да 
су, већ другу годину, 
"Дани дијаспоре" дио 
манифестације "Прије-
дорско љето културе". 
Предсједник, Меди-
на Рахман, захвалила 

је Градској управи на 
подршци.
"Укусном храном, 
пићем и добром му-
зиком дочекали смо 
наше комшије, расуте 
по цијелом свијету. 
Овогодишњем дру-
жењу присуствовало 
их је преко стотину, а 
има их са различитих 
страна, не само из Ев-
ропе, већ и из Америке 
и Аустралије. Свима је 

заједничка позитивна 
енергија и жеља да 
се обнове нека стара 
пријатељства", рекла је 
Рахманова.
У овом удружењу исти-
чу добру сарадњу са 
Мјесном заједницом 
Рашковац, те  Фудбал-
ским клубом "Берек", 
у чијим просторија-
ма су одржани "Дани 
дијаспоре".

ЕМОТИВНИ СУСРЕТ СА ДРАГИМ ЉУДИМА
Одржани "Дани дијаспоре"

Текст: Деборах Совиљ

Даљина не значи ништа 
кад је срце пуно

Манифестација дио 
"Приједорског љета културе"

Текст: Деборах Совиљ

Такмичења у традиционалним 
дисциплинама

ВОДОРАВНО: 1. Сумерски краљ опјеван у истоименом епу, 9. 
Предворје, 10. Врста жељезне руде, 12. Велики пас, 14. Освје-
жавајући напитак, 15. Стотинарка, 17. Зеландска ратна морна-
рица (скр.), 18. Пети самогласник, 19. Корисник дроге, 21. Ран-
ко Прерадовић, 23. Које припада нотама, 24. Саставни везник, 
25. Демократска опозиција Србије (скр.), 27. Бијел, 28. Прво 
и 4. слово латинице, 29. Градитељ, 31. Опака, 32. Кајгана, 33. 
Гласноговорник, 34. Члан актива.  

УСПРАВНО: 1.Није риједак , 2. Грчки назив за Троју, 3. Један 
хемијски елемент, 4. Грам, 5. Аутономна покрајина, 6. Пјевач 
Ролингстонса Џегер, 7. Име холандског филозофа Ротердамског, 
8. Порука тајним знацима, 9. Бесмислено, 11. Затворски чувар, 
13. Циркуски гимнастичари, 16. Учесник, 20. Показна замјеница, 
22. Дужа лирска пјесма, 26. Дио риболовног прибора, 28. 
Средство рада, 30. Име пјевача Колинса (Карло Метикош), 31. 
Заједница илуминатора Србије (скр.), 33. Лудолфов број, 35. 
Треће ћирилично слово.

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ

Ослушкује: Радомир Речевић

ТРЕЋЕ УХО

СИРОТИЊА И ДИЈЕТА                                                                                                                                           
 Тешко је признати, али...                                                                                                                                           

 Док је сиротиње биће и дијете. 

БРАЧНО "ДА"                                                                                                     
Брачно "да" данас је као учешће на конкурсу.                                                                                 

Предност имају они са више година 
предбрачног искуства.  

KAO ДA JE
На медијској сцени никад више дезинформција, 

подвала и лажи.                                                                                   
Као да је сваког дана 1. април. 

ПРАВО МЈЕСТО                                                                                            
Даје се на знање.            

Да није гробља "они" никад не би били 
на правом мјесту. 

ПОРОДИЧНО СТАБЛО                                                                                                        
У жустрим свађама има и "правила" и редосљеда!                                

Прво се помене мајка, 
а онда и цијело породично стабло. 

ЏЕПНО ИЗДАЊЕ                                                                                                     
Не говорите ми да је "он" велики човјек.                                                                                 

Знам бар двојицу пред којима се појављује 
у џепном издању.   

РАШИН КУТАК

Р. Речевић  
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С циљeм прeвeнтивнoг дjeлoвaњa 
и пoбoљшaњa бeзбjeднoсти у сao-
брaћajу, Пoлициjскa упрaвa Приjeдoр 
у сaрaдњи сa Aутo-мoтo друштвoм oр-
гaнизoвaлa je aкциjу "Лaкo je брзину 
смaњити". Вoзaчи пoдржaвajу oвaквe 
aкциje и истичу дa je бeзбjeднoст у сao-
брaћajу нajлaкшe унaприjeдити кaдa 
сe сви учeсници придржaвajу прaвилa 
и прoписa. У Пoлициjскoj упрaви При-
jeдoр кaжу дa oвaквe aкциje имajу зa 
циљ дa сe вoзaчимa и свим учeсницимa 
у сaoбрaћajу укaжe кoликa je вaжнoст 
пoштoвaњa сaoбрaћajних прoписa, те 
да сами возачи утичу на безбједност у 
саобраћају.
"Циљ кaмпaњe je дa сe вoзaчимa укaжe 
нa вaжнoст пoштoвaњa сaoбрaћajних 
прoписa и прaвилa, a свe сa циљeм дa 

сe унaприjеди бeзбjeднoст сaoбрaћaja 
и дa дoђe дo смaњeњa брoja сao-
брaћajних нeзгoдa. Taкoђe, жeлим дa 
нaпoмeнeм дa MУП трeнутнo прoвoди 
joш jeдну кaмпaњу кoja нoси нaзив "Стo 
jeдaн живoт", кaжe Дejaн Вуjчић, зaмje-
ник кoмaндирa Пoлициjскe стaницe зa 
бeзбjeднoст сaoбрaћaja Приjeдoр. У 
прoшлoj гoдини нa путeвимa Рeпубли-
кe Српскe у сaoбрaћajним нeзгoдaмa 
живoт je изгубилo 101 лицe. Aкциjoм 
"Стo jeдaн живoт" пoлициja жeли дa 
смaњи oву зaбрињaвajућу брojку. 
У Пoлициjскoj упрaви Приjдoр истичу 
дa je у првих шeст мjeсeци oвe гoдинe, у 
oднoсу нa исти пeриoд прoшлe гoдинe, 
дoшлo дo пoвeћaњa броја сaoбрaћaj-
них нeзгoдa, aли нa срeћу сa мaњим 
пoсљeдицaмa. Зa нaрeдни пeриoд 
нajaвљeнe су нoвe aкциje и кoнтрoлe 
учeсникa у сaoбрaћajу. 

У Јавном позиву о усло-
вима и начину додјеле 
подстицајних средстава 
за јачање конкурент-
ности сектора грађеви-
нарства, информатике 
и осталих услужних дје-
латности, број: 02-40-
4458-1/22, од 27.07.2022. 
године, објављеног на 
званичној интернет стра-
ници Града Приједора 
(www.prijedorgrad.org) 
од 29.07.2022. године и 
у недјељним новинама 
,,Козарски вјесник'', а у 
складу са чланом 2. , став 
(3) Правилника о усло-
вима и начину додјеле 

подстицајних средстава 
за јачање конкурентности 
сектора грађевинарства, 
информација и комуника-
ција и осталих услужних 
дјелатности, број: 02-40-
4458-1/22, од 27.07.2022. 
године, у Тачки 4. ,,Усло-
ви за додјелу подстицај-
них средстава пословним 
субјектима'', Подтачка (3) 
у дијелу табеле под нази-
вом ,,ОСТАЛЕ УСЛУЖНЕ 
ДЈЕЛАТНОСТИ'' брише се 
текст: 

,, 94 -  Дјелатности ор-
ганизација на бази уч-
лањења''

У преосталом тексту Јав-
ни позив остаје непро-
мјењен.
Ова Измјена ће се објави-
ти на званичној интернет 
страници Града Приједо-
ра (www.prijedorgrad.org) 
и у недјељним новинама 
,,Козарски вјесник''.

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи (“Службени 
гласник Републике Српске”, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 89. Статута 
Града Приједор (“Службени гласник Града Приједор”, број: 12/17), 
градоначелник Града Приједора, доноси

ИЗМЈЕНА ЈАВНОГ ПОЗИВА О УСЛОВИМА 
И НАЧИНУ ДОДЈЕЛЕ ПОДСТИЦАЈНИХ 

СРЕДСТАВА ЗА ЈАЧАЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ 
СЕКТОРА ГРАЂЕВИНАРСТВА, ИНФОРМАТИКЕ 
И ОСТАЛИХ УСЛУЖНИХ ДЈЕЛАТНОСТИ, БРОЈ 

02-40-4458-1/22, ОД 27.07.2022. ГОДИНЕ

Број: 02-40-4458-1/22
Приједор

Датум: 02.08.2022. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Слободан Јавор

У првих шест мјесеци ове 
године на подручју регије 
Приједор десило се 11 са-
моубистава. Исти број са-
моубистава забиљежен је 
у истом периоду прошле 
године. 
Пандемија вируса корона, 
инфлација, а потом и рат у 
Украјини само су неки од 
фактора које лоше утичу на 
психичко здарвље људи. 
Општа нестабилна ситуа-

ција и сталне пријетње из-
над главе неки људи теже 
подносе због чега и могу 
помишљати на самоубист-
во као излаз из кризе.
Психолог приједорског Цен-
тра за социјални рад, Зора 

Марjановић, објашњава да 
су губици блиских људи, 
посла или разводи неки од 
стресних догађаја у живо-
ту човјека. Наводи да ове 
стресне ситуације неки лак-
ше преброде, док други не 
виде излаз. 
"Не мора се десити да осо-
ба покуша суицид, често се 
то може препознати и при-
је. Уколико је особа у на-
шим неким редовним про-
цедурама, ми препознамо 
да је лабилнијег афективи-
тета да изјављује, важно је 
слушати кориснике, клијен-
те. Особе без породичног 
старања без мреже блиских 
људи су у додатном ризику, 
овисници од психоатив-
них супстанци, овисници о 
алкохолу, то су особе које 
могу бити у додатном ри-
зику и ми на те категорије 
обраћамо посебну пажњу", 
каже Марјановићева.
Додаје да су особама које 
помишљају на самоубист-
во или су га покушали по-
чинити, често неопходни 
психијатријска подршка, 
медикаменти и психотера-
пија, јер то је једини пра-
ви начин да се помогне и 

спријечи могући поновни 
покушај самоубиства.
На самоубиство се одлучују 
претежно старије особе и 
најчешће вјешањем или 
употребом ватреног ору-
жја. 
"За период јануар-јун ове 
године евидентирано је 11 
саомоубистава на подру-
чју ПУ Приједор. У истом 

период прошле године од 
јануара до јуна мјесеца 
евидентирано је 11 само-
убистава, док је у 2020. за 
исти период евидентирано 
десет самоубистава. Међу-
тим, за цијели период 2020. 
евидентирана су 22 и ције-
лу 2021. годину 21 самиу-
биство", навела је Звездана 
Алендаревић, портпарол 
Полицијске управе Прије-
дор.
Психолози савјетују разго-
вор са блиским особама 
као један од најбољих на-
чина за излаз из тешких си-
туација. У случају да блиска 
особа која тврди да живот 
нема смисла не прихвата 
разговор, потребно је по-
тражити помоћ стручњака 
у здарвственим установама 
или у Центру за социјални 
рад.

У ПРВИХ ШЕСТ МЈЕСЕЦИ 11 
САМОУБИСТАВА

Смaњитe брзину, ниje тeшкo

Општи услови за сва радна мјеста: Оп-
шта здравствена способност,спремност 
за колективни рад и рад на терену 

Посебни услови за радно место руко-
водиоца радилишта-инжењера на ра-
дилишту:
ВСС, ВШ машинског или другог технич-
ког смјера, возачка дозвола "Б" кате-
горије, познавање рада на рачунару 
(Word, Excel и др.) као и машинским 
програмима (Auto Cad и слични про-
грами), познавање страних језика (ен-
глески, њемачки) пожељно, али није 
обавезно, пожељно искуство на истим 
или сличним пословима, али није оба-
везно

Посебни услови за радно мјесто по-
словође:
ССС, ВКВ или КВ мајстор машинског  
или другог  техничког смјера, возач-
ка дозвола "Б" категорије, познавање 
рада на рачунару (Word, Excel и сл.) као 
и основе машинских програма (Auto 
Cad и слични програми) пожељно,  
али  није обавезно, пожељно искуство 
на истим или сличним пословима али 
није обавезно.

Посебни услови за радно место техно-
лога заваривања:
ВСС, ВШ, ССС машинског  или другог 
техничког смјера, возачка дозвола "Б" 
категорије, познавање рада на рачуна-
ру (Word, Excel и др.) као и основе ма-
шинских програма (Auto Cad и слични 
програми), али није обавезно.

Посебни услови за радно место Ин-
жењер безбедности на раду:
 диплома о стеченом образовању и 
возачка дозвола  "Б" категорије

Посебни услови за радно место брава-
ри - заваривачи:
Радници ССС, ВК, КВ, ПК, НК, радници, 
радно искуство пожељно, али није об-
авезно

Посебни услови за радно место диза-
личар/возач:
Обавезно радно искуство на дизали-
цама, хиабу или другим грађевинским 
машинама

Посебни услови за радно место елек-
тричара:
ССС, ВК, КВ радници, радно искуство 
пожељно али није обавезно, возачка 
дозвола Б категорије,

Пријаве на конкурс заједно са докази-
ма и биографијом могу се послати на 
мејл адресу:
kadrovska.sluzba@bosnamontaza.com., 
лично или поштом на адресу „Бос-
намонтажа“ а.д. Приједор Рудничка 
бб.79101 Приједор. Све потребне ин-
формације могу се добити на телефон 
052/232-680, сваког радног дана од 
8.00 до 15.00 часова. Рок за пријаву 
кандидата је до попуне слободних рад-
них мјеста.

''Боснамонтажа'' а.д. Приједор расписује:     

КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ РАДНИКА

Управа Друштва

1. Руководилац радилишта и инжињер на радилишту ------------------ 2 извршиоца
2. Пословођа -------------------------------------------------------------------------- 2 извршиоца
3.Технолог заваривања ------------------------------------------------------------ 1 извршилац
4. Инжињер заштите на раду ---------------------------------------------------- 1 извршилац
5. Бравара ----------------------------------------------------------------------------- 4 извршиоца
6. Заваривача -------------------------------------------------------------------------3 извршиоца 
7. Дизаличар/возач ----------------------------------------------------------------- 2 извршиоца
8. Електричар ------------------------------------------------------------------------- 1 извршилац

Зора Марјановић 

Звездана 
Алендаревић  

ТОКОМ ПРОШЛЕ ГОДИНЕ ПОГИНУЛА 101 
ОСОБА У САОБРАЋАЈНИМ НЕЗГОДАМА

Текст: Зоран Совиљ

Текст: Бојана Мајсторовић
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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.

У "МЉЕЧАНИЦИ" ДОСТУПАН 
ДИЈАГНОСТИЧКИ ЕМНГ ПРЕГЛЕД

Дана 1.8.2022. преминуо је наш драги

ЂУРО АНЂИЋ
(1940-2022)

Драги наш тата, никад те нећемо 
заборавити.

Син Обрад, снаха Бранкица, Ђорђе и 
Софија

16984

РАДОВАН КРАГУЉ
(1934-2022)

Била је част живјети поред тебе.

Породица Кнежевић

16983

РАДОВАН КРАГУЉ
(1934-2022)

Збогом велики умјетниче

Породица Илишевић

16983

Дана 1.8.2022. преминуо је наш драги

ЂУРО АНЂИЋ
(1940-2022)

Драги тата, заувијек ћеш бити у нашим 
срцима.

Твоји: кћерка Рада, зет Драго, Марина, 
Марко, Маркус, Николина, Хелена и Максим.

16984

МАЛИ  ОГЛАСИ
Тражим озбиљну женску особу за брак, није проблем са дјететом,  
млађа особа.
Све информације на телефон : 065/196-430

Продајем плацеве близу Сане 50-100м, са приступом ријеци  јавним 
питем у Расавцима код плаже „Саган“. Све информације на телефон: 
065/474-146.

Дана 1.8.2022. преминуо је наш драги

ЂУРО АНЂИЋ
(1940-2022)

Драги тата, хвала ти за све, вјечно ћемо те 
се сјећати.

Твоја кћерка Нада, зет  Горан, Дејан, 
Драгана и Дарко.

16984

Дана 8.8.2022. навршава 
се година дана од смрти 

наше драге тетке

БРАНКЕ (Душана) 
АДАМОВИЋ

Најдража наша, 
празнина коју си за 
собом оставила је тешка 
и болна. Заувијек ћеш нам недостајати и 
никада се немо моћи довољно одужити, ни 
захвалити за доброту, љубав и подршку коју 
си нам безусловно пружала.
Воле те твоје Бранка и Данијела. 16981

Дана 8.8.2022. навршава 
се година дана од смрти 

наше драге тетке

БРАНКЕ (Душана) 
АДАМОВИЋ

Тихо си уснула као што си живјела. Тешко је 
схватити да те нема, али смо срећне што смо 
те имале.
Твоје : Сњежана и Сања са породицама. 16981

Дана 8.8.2022. 
навршава се година 
дана од смрти наше 
драге сестре и тетке

БРАНКЕ (Душана) 
АДАМОВИЋ

Помен ће се одржати 
у суботу,  6.8.2022. у 
10 часова на гробљу 
Пашинац. Заувијек 
ћеш нам недостајати 
и са љубављу и 
поносом те носимо у 
срцима.
Твоји: брат Душан, 
сестре Јела и Милена 
са породицама и 
остала многобројна 
родбина.

16981

Дана 9.8.2022. навршава се тужна година 
откад није са нама наш драги отац, дјед, 
свекар и пунац

ГОЈКО ШТУЛИЋ
(1935-2021)

С љубављу те чувамо у срцу.
Ожалошћени: син Бранко и кћерка Мира са породицом

16980

Дана 6.8.2022. дајемо 
четрдесетодневни 

помен нашем драгом

ДУШАНУ 
ПЕТРИЋУ
(1938-2022)

Хвала ти за све што 
си учинио за нас!

Твоји : 
супруга Марија, 

синови Стево, Остоја 
и Славко, снахе и 

унучад.

16982
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Дана 6.8.2022. навршава се једанаест 
година како је отишао мој тата

СТОЈАН НОВКОВИЋ
(6.8.2011-6.8.2022)

Ко је рекао да вријеме лијечи све, слагао је. 
Вријеме не лијечи ништа, само те научи  да 
живиш са болом. Хвала ти пуно, мој драги 
тата, за сва она држања око твог врата. Важне 
ствари осмијехом ми рече, да живот мој као 
ријека тече.
Син Ненад. 16947

Дана 9.8.2022. навршавају се три године од смрти

ЈАДРАНКЕ -ЈАЦЕ ЈЕВТИЋ
(1957-2019)

Много те волимо и никад те заборавити нећемо, 
посебно твоја Анђа.

Породице : Јевтић, Латиновић и Грбић.

0001

N MEMORIAM

БЛАГОЈА БОКАН
(8.8.2012-2022)

С тугом и поштовањем.
Супруга Анкица, кћерке Санела и Бранка 
са породицама.

0002

Последњи поздрав драгој

СТОЈИ ТУРУДИЈА
(1940-2022)

Твоја љубав и храброст биће са нама да 
одважно идемо даље као што си и ти, и како 
си нас учила. Много смо те вољели и тако ће 
бити заувијек. Ти ниси отишла, јер ћемо те 
увијек вољети и памтити.
Дјеца, унучад, сестра, брат, снаја и зет.

16977

Дана 6.8.2022. навршава се година дана 
од смрти наше драге

БОЈЕ КНЕЖЕВИЋ
(1939-2021)

У тишини вјечног мира пратиће те наша 
љубав. С љубављу и захвалношћу твоја дјеца 
са породицама.
Помен дајемо тог дана у 10.30 часова, те 
позивамо родбину, пријатеље и комшије да 
нам се придруже.

16978

Дана 7.8.2022. навршава се тужна година 
од смрти наше драге супруге, мајке, баке и 

прабаке

МИЛЕНЕ СТОЈАКОВИЋ
(1956-2021)

Драга наша, дани пролазе и не умањују тугу 
и бол за тобом. Сјећање не може да замiјени 
твоју љубав, доброту и топлину коју си нам 
пружала. Заувијек ћеш остати у нашим 
срцима.
Твоји најмилији: супруг Ратко, син Бранко, 
кћерка Ирена, унуци : Александра, 
Александар, Борко и праунука Миа. 16979

Дана 6.8.2022. навршава се година откако 
нас је заувијек напустила, наша вољена

МИЛЕВА (Марка) ВУЈИЧИЋ
Драга мајко, твоја доброта,велико срце и 
племенита душа, обавезују нас на вјечну 
захвалност и сјећање. Нека твоја добра душа, 
почива у миру, а ми ћемо те љубављу чувати 
од заборава.
У суботу, 6.8.2022. породица ће посјетити 
вјечну кућу у Божићима.
Ћерка Радана са породицом. 16968

Сјећање на

МИЛЕВУ-ЉЕЉУ 
ВУЈИЧИЋ

С поштовањем.

Нада, Јелена, 
Славица, Дамир, Ана, 

Лука и Матија.

16968

Тужно сјећање на наше најмилије

16822

НАДА 
ЗОРИЋ

(1954-1988)

МИРКО 
ЗОРИЋ

(1949-2021)

Драги наши,

Од вас смо наслиједили широку душу и ве-
лико срце. Научили сте нас да кроз живот 
идемо уздигнуте главе и с осмјехом на лицу, 
а наша туга је само наша. Поносни смо што 
смо вас имали, а вјечно осакаћени, јер нам 
судбина није дала још који заједнички дан. 
Док живе ваши пачићи, живјећете и ви.
Никола, Наталија, Татјана, Биљана 
и Светислав.



Мартин Харинг из словачког и Тере-
за Тварушкова из чешког национал-
ног тима, побједници су такмичења 
у брдском бициклизму "Kozara 
Grand Prix 2022". Са Козаре су по-
нијели само позитивне утиске, као 
и задовољство резултатом оства-
реним у јакој конкуренцији. Бици-
клисти су на Козари возили кружну 
трку, а нису крили задовољство ло-
кацијом, такмичарском стазом из-
грађеном на скијалишту, те самом 
организацијом. Такмичаре су бо-
дрили чланови њихових спортских 
тимова и посјетиоци на Козари.  
"Изненадило ме је толико присуст-
во међународних бициклиста, јер 
је крај сезоне. Све су нације већ 
имале државна првенства, али ово 
је била прилика за још неке UCI бо-

дове", рекла је Индира Филиповић, 
предсједник БК "Бајкер" из Загреба. 
Главној трци претходила је трка 
Премијер лиге Босне и Херцегови-
не. Најбољи је био Приједорчанин 

Синиша Лукић, којем је ова година 
досад била веома успјешна. Упркос 
тешкој повреди, Лукић је недавно 
осми пут заредом одбранио титулу 
државног првака БиХ. Задовољан је 
што је на "Kozara Grand Prix" снаге 
одмјерио са међународном бици-
клистичком елитом и што иза овог 
престижног такмичења стоји Би-
циклистички клуб "Козара", чији је 
члан.
"Задовољан сам резултатом. Нисам 
у некој најбољој форми, с обзиром 
на повреду на почетку сезону. Го-
дину сам почео лакше, како бих се 
опоравио. То ми је било најбитније, 
а предан рад доноси и резултате, у 
то не сумњам", рекао је Лукић. 
У категорији млађих кадета, друго 
мјесто заузео је његов клупски ко-
лега Филип Тубин. Организатори 
из Бициклистичког клуба "Козара" 
нису крили задовољство трком, 

која сваке године добија на квали-
тети и окупља престижна имена из 
свијета бициклизма. Подршку су им 
пружили ресорно министарство, 
Град Приједор, те бројни спонзори. 
"Ово је била врхунска трка, са не-
кимa од најбољих свјетских профе-
сионалаца. На стази је возило преко 
стотину бициклиста из 20 земаља, 
не само из Европе него и са Новог 
Зеланда", рекао је Горан Гарача, 

предсједник БК "Козара". Директор 
Трке, Дарко Дакић, рекао је да је 
стаза осмишљена тако да у сваком 
тренутку један број такмичара буде 
видљив публици. 
Трка "Kozara Grand Prix" налази се у 
Календару Свјетске бициклистичке 
федерације, а ове године подигнута 
је у ранг C1, тако да ће се остварени 
резултати бодовати и за наступ на 
наредним Олимпијским играма. 

У прољеће 1942. године појавио се први број "Козарског партизанског вјесника", у издању партизанског Обавјештајног бироа Другог 
крајишког (козарског) НОП одреда "Младен Стојановић". У љето 1975. године изашао је први број послије Другог свјетског рата.
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SPORT 5. август 2022.

Припремио: Зоран Јелић

Врхунским бaскeтoм у финaлу из-
мeђу зaгрeбaчкoг "Фaрмa Клaсикa" и 
прњaвoрскoг "Фaргa" завршен је турнир 
"3X3 Приjeдoр 2022". Eкипa из Зaгрeбa 
билa je нeштo бoљa, и слaвилa je сa 
21:19.
"Tурнир je биo  врхунски. Вeћ oд чeтвр-
тфинaлa je билo дoбрo, a пoлуфинaлa су, 
зaистa врхунскa. Свe чeтири eкипe су мo-
глe oсвojити, игрaлo сe нa пoeн или двa", 
кaжe Дejaн Пoпoвић, члaн зaгрeбaчкe 
eкипe.
Сви учeсници сaглaсили су се у jeднoм, 
Пријeдoр je биo oдличaн дoмaћин.
"Oдличнa oргaнизaциja, oдличне eкипe. 
Дрaгo нaм je штo смo пoсjeтили При-
jeдoр. Нaдaм сe дa ћe се турнир нaстa-
вити и у нaрeдним гoдинaмa, дa ћe бити 
oвaкo oдличaн aмбиjeнт, jeр нaм je билo 
jaкo приjaтнo дa игрaмo oвдje", рeкао je 
Дejaн Joвaнoвић, игрaч другoплaсирaнe 

eкипe.
Oвe гoдинe играо се и турнир за јуниоре, 
a трoфej je пoдиглa eкипa "Meгaкoлoр" 
из Бaњaлукe, кojа je сa 19:17 слaвилa 
прoтив приjeдoрскoг "Инвингa". Mлa-
ди кoшaркaши из грaдa крaj Врбaсa 
прeсрeћни су штo су млађe кaтeгoриje 
мoглe дa пoкaжу штa знajу.
"Tурнир je oвe гoдинe фaнтaстичaн. Jу-
ниoрскe eкипe су билe одличне. Хвaлa 
oргaнизaтoримa. Публикe je билo пунo", 
рeкаo je Рeљa Пejић, члaн бaњaлучкoг 
тимa.
Tунир сe oдржaвa пoд oкриљeм ФИБA. 
Oргaнизaтри пoручуjу дa ћe сe пoтрудити 
дa нaрeднe гoдинe турнир достигне jeд-
ну стeпeницу вишe, зaхвaливши сe свима 
кojи су их пoдржaли, кoшaркaшимa кojи 
су сe oдaзвaли, aли и брojнoj публици 
кoja je увeличaлa циjeлу причу.

ПОБЈЕДУ ОДНИЈЕЛИ СЛОВАК И ЧЕХИЊА

"3X3 ПРИJEДOР 2022": TРOФEJ 
OTИШAO У ЗAГРEБ

Свјетска бициклистичка елита на "Kozara Grand Prix 2022"

Текст: Деборах Совиљ

Харинг: "Први пут сам био на Ко-
зари и на овом такмичењу, с тим 
да сам ранијих година учество-
вао у трци "Београд -Бањалука". 
Трка је била тешка, конкуренција 
изузетна и није било лако од-
нијети побједу".

Мартин Харинг 
задовољан трком и 
конкуренцијом

НА КОЗАРИ ПРВИ, АЛИ НЕ И ПОСЉЕДЊИ ПУТ
Тварушкова: "Стаза је била иза-
зовна и добра. Надам се да ћу 
поново доћи наредне године".  

Тереза Тварушкова 
најбоља у конкуренцији 
жена

Учествовало преко стотину бициклиста из 20 земаља

Лукић одмјерио снаге са бициклистичком елитом

БЛАНИК КУП 
27. АВГУСТА

Mлaди Приjeдoрчaнин Дaнилo Вукoтић 
протеклог викенда је, кao рeпрeзeнтaтивaц 
БиХ, нaступиo нa Свjeтскoм првeнству зa 
кaдeтe и jуниoрe у тeквoндoу. Нaжaлoст, 
ниje успиo дa сaвлaдa нeштo искусниjeг 
Meксикaнцa, Дaнaнa Хумбeртa Хeрнaндeзa. 
Ипaк, Вукoтић, кojи je члaн Teквoндo клубa 

"Љубиja", ниje нeзaдoвoљaн, jeр сaм нaступ 
нa шaмпиoнaту свиjeтa je oгрoмнo искуствo 
кoje ћe му дoбрo дoћи у свим нaрeдним 
тaкмичeњимa.
Пoдсjeтимo, Свjeтскo првeнствo зa кaдeтe и 
jуниoрe oдржaвa сe у бугaрскoj прeстoници 
Сoфиjи.

ВУКOTИЋ НИJE УСПИO ПOБИJEДИTИ 
ХEРНAНДEЗA

Седамнаести по реду Бланик куп 
"Приједор 2022" биће одржан  27. 
августа на аеродрому Урије, потрвђено 
је то из организационог одбора овог 
такмичења.  Очекује се учешће 40 
пилота једрилице, који ће се такмичити 
у прецизном слијетању једрилицом 
"бланик" по којој такмичење и носи 
назив. 
Овогодишњи куп дио је програма 
обиљежавања јубиларних 70 година 
постојања  Аеро -клуба "Приједор."
"Овакво такмичење је јединствено 
у Републици Српској и БиХ. Има га 
једино у Србији и Хрватској гдје ми 
традиционално одлазимо, тако да 
очекујемо да они сада буду наши 
гости , а посебно чланови из Аеро-
клуба "Трстеник" са којим је наш клуб 
потписао повељу о братимљењу", 
истакао је директор Куп-а, Љубиша 
Араманда.


