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

ЈЕДНОГЛАСНО "НЕ" ИЗГРАДЊИ 
ОДЛАГАЛИШТА НУКЛЕАРНОГ ОТПАДА

ХОТЕЛ "МОНУМЕНТ" КУПЉЕН ЗА 
3,1 МИЛИОН МАРАКА

Радован 
Вишковић, 

предсједник Владе 
Републике Српске 

Закључак који нас све обавезује је и приступање иницијативи "Отворени Балкан", 
развојне банке су идентификоване као кључни носиоци одређених активности које 
могу допринијети промоцији Српске, а ту су и закључци везани за енергетски сектор, 
посебно из обновљих видова енергије. Крајњи је закључак да је Република Српска 
одлично мјесто за улагање

У Приједору одржана Друга Инвестициона конференција 
"Инвест Српска 2022"

СРПСКА СИГУРНО МЈЕСТО ЗА УЛАГАЊА ВЛАДА 
СРПСКЕ И 
ДАЉЕ ЋЕ 

ПОМАГАТИ 
РАЗВОЈ 

ПРИЈЕДОРА

Зоран  Тегелтија, 
предсједавајући 
Савјета министара 
БиХ

Амбасадор Грчке у БиХ Димитрос 
Папандреу посјетио Гимназију "Свети Сава"

У ПРИЈЕДОРУ 
УСКОРО "ГРЧКИ 

КУТАК"

Раде Мандић, нови кнез Кнежевине 
Горња Драготиња и Марини 

ПОТРУДИЋУ СЕ ДА НАМ 
СЕЛО НАПРЕДУЈЕ 



Инвестиционо-развојна банка 
Републике Српске Влади Ср-
пске упутиће ове закључке на 
разматрање с циљем заједнич-
ке израде конкретних  мјера и 
координисања активности на 
промоцији Републике Српске. 
"Крајњи је закључак да је Репу-
блика Српска одлично мјесто 
за улагање. С одличним гео-
графским положајем, одличном 
пореском политиком и стиму-
лативним давањем подстицаја 
који су посљедњим измјенама 

Владе РС проширени и на међу-
народне инвеститоре који раде 
у Републици Српској. И то је оно 
што нас радује. Покушавамо 
испред Инвестиционо-развојне 
банке РС да се могућности ула-
гања у РС чују што даље", рекао 
је у завршници  Инвестиционе 
конференције Дражен Врховац, 
вршилац дужности директора 
ИРБ РС, која је у сарадњи с Вла-
дом РС у Приједору организова-
ла Другу међународну Инвести-
циону конференцију. 

ЗНАЧАЈАН ИСКОРАК У 
ИНВЕСТИЦИОНОЈ ПРОМОЦИЈИ 

СРПСКЕ

Врховац је додао да је у про-
теклом периоду ИРБ начинила 
значајан искорак  када је ријеч 
о инвестиционој промоцији Ср-
пске примјењујући модалитет 
директног и индиректног про-
мовисања. Кључну улогу код 
успостављања и реализације 
пројекта може преузети ИРБ 
РС заједно с мрежом Представ-
ништава РС у иностранству. 
Економска сарадња Републике 
Српске са Аустријом један је од 
најбољих примјера промоције 
страних улагања. Преко  250 ау-
стријских  фирми присутно је у 
Републици Српској и БиХ. При-
влачан је и пословни амбијент, 
каже Младен Филиповић, шеф 
Представништва РС у Аустрији. 
Све више аустријских привред-
ника, због глобалних кретања и 

регионализације, разматра Ср-
пску као мјесто за будуће  инве-
стирање или проширење својих 
капацитета. "Тако да је нама 
најважније да ми с једне стра-
не будемо сервис аустријским, 
да с друге стране наша извоз-
но орјентисана предузећа, која 
имају квалитетне производе, 
наставе и успјешну сарадњу са 
Аустријом", каже Филиповић. 
И природни потенцијали су 
развојна шанса за Републику 
Српску. Осим хране и енергије, 
ту су и људски и туристички по-
тенцијали. Али и подстицаји су 
посебно важни у развоју пољо-

привредне производње. 

ЕНЕРГЕТИКА, ПОЉОПРИВРЕДА, 
ТУРИЗАМ...

"Дакле енергетика, пољопри-
вреда, туризам. О том смо 
говорили, да су природни по-
тенцијални  везани за туризам 
итекако велики, да ова грана у 
посљедње вријеме тек дожиња-
ва своју експанзију и да кажем 
да су то потенцијали  које мо-
рамо искористи", нагласио је 
Перо Ћорић, предсједник При-
вредне коморе РС.  Своју шансу 
за инвестирање виде и локалне 
заједнице. Погодности су раз-
личите од туристичких до при-

вредних потенцијала, повољних 
административних погодности. 
Све у циљу привлачења инвес-
тиција. За почетак је добро што 

је Инвестициона конференција 
одржана у Приједору, јер је и то 
одлична промоција за овај град 
који  на овом пољу може много 
понудити. "У Приједору имамо 
индустријску зону, дајемо под-
стицаје за запошљавање, на 
Скупштини смо усвојили измје-
ну одлуке да инвеститор земљи-
ште може добити без накнаде. 
Добијање грађевинске дозволе 
иду по убразној процедури, а ту 
је и потребна логистичка подр-
шка коју инвеститор тражи", 
истиче Раде Росић, начелник 
Одјељења за привреду и пред-
узетништво града Приједора. 
Инвестициона конференција 
"Инвест Српска 2022" у два дана 

у Приједору окупила је око 200 
званица из политичког и при-
вредног живота. Резултати кон-
ференције већ се виде,  крајем 
септембра представници ИРБ 
РС путују за Њемачку на позив 
тамошње Уније предузетника, 
а блиска сарадња очекује се и 

са руским привредницима, јер 
је њих 30-ак путем видео-линка 
узело учешће на   конференцији. 
Конференција под слоганом 
"Инвестирајте у Српску"  органи-
зована је у партнерству са ком-
панијом "Проинтер ИТСС". 
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У Приједору одржана Друга Инвестициона конференција "Инвест Српска 2022"

СРПСКА СИГУРНО МЈЕСТО ЗА УЛАГАЊА

Текст: Мира Згоњанин, 
            Бранка Дакић

Јавор: Отворени смо према 
страним и домаћим инвеститорима

Градоначелник Приједора Слобо-
дан Јавор захвалио се ИРБ-у на ор-
ганизовању овог догађаја управо 
у граду на Сани. "Ми као локална 
заједница у протекле двије године 
радили смо на побољшању услова 
за привреду, на инфраструктури и 
на индустријским зонама. То је пут 

којим желимо да идемо, отворени смо према страним 
и домаћим инвеститорима", истакао је Јавор. Он је на-
гласио да су и започети радови на ауто-путу Бањалука-
Приједор такође добра вијест за инвеститоре као и за 
привреднике који већ послују у овој регији.

Конференција је добра промоција Републике Српске 
и то је нешто што је најважније у овом тренутку, 
поручено је на крају Инвестиционе конференције 
"Инвест Српска 2022", која је одржана у Приједору.  
Закључак који нас све обавезује је и приступање 
иницијативи "Отворени Балкан", развојне банке су 
идентификоване као кључни носиоци одређених 
активности које могу допринијети промоцији Српске, а 
ту су и закључци везани за енергетски сектор, посебно 
из обновљих видова енергије. Крајњи је закључак да 
је Република Српска одлично мјесто за улагање.

Видовић: Српска нуди бројне 
погодности за инвеститоре

Поред повољног политичког и 
економског амбијента, Српска 
привредницима нуди бројне дру-
ге погодности, тврди министар 
финансија РС, Зора Видовић."Када 
се саберу све обавезе које имају 
привредници у Српској, мислим 

да је то веома повољно. Зато и имамо доста инвести-
тора који се интересују за улагања у Српску. Осим тога, 
имамо и подстицаје за запошљавање нових радника, 
за повећање плата и набавку нових технологија", до-
дала је она.

                                     Ђокић: У плану су нова улагања 
Значајна су и инвестирања у области енергетике и рударства и 
она износе око четири милијарде 200 милиона марака. У плану 
су и нова улагања, а једно од њих је и покретање производње 
у Рудницима жељезне руде "Љубија". "Очекујемо инвеститоре, 
који ће унијети капитал у производњу. Такође, Влада је стала 
иза програма енергетске одрживости, који подразумијева из-
градњу малих соларних постројења на стамбеним и пословним 
објектима широм Републике Српске", истакао је министар ин-
дустрије, енергетике и рударства РС, Петар Ђокић. 

Конференција окупила око 200 званица

Дражен Врховац, вршилац дужности директора ИРБ РС 

Један од седам панела о промоцији Српске и могућностима улагања



TIM POVOD0M   3.www.kozarski.com

Он је најавио да ће Влада РС и убудуће 
помагати развој Приједора, поготово 
кад је ријеч о улагањима у индустријској 
зони. "То је предуслов да се обезбиједе 
сви потребни услови за потенцијалне 
инвеститоре", оцијенио је он у интер-
вјуу за "Козарски вјесник". 

Који су разлози због којих вриједи ула-
гати у Републику Српску? 
- Република Српска има најстимулатив-
није пореске политике. Најповољније 
цијене енергената, стручну и квали-
фиковану радну снагу. Наши људи су 
се доказали као вриједни радници, 
без обзира гдје раде, да ли у највећим 
компанијма  широм свијета или овдје. 
Наводим неријетко примјер да ће наш 
човјек остати овдје, изабрати да остане 
у Приједору у својој кући, са својом по-
родицом, ако му неко, рецимо, понуди 
плату од 1.000 евра, прије него да од-
лучи да оде у Аустрију или Њемачку да 
ради за 1.500 или 1.700 евра. Зато што 
ће с том платом у Приједру много боље 
живјети, него да је негдје вани. Тамо су 
и трошкови живота много већи и лако је 
наћи економску рачуницу.

Нисте неко ко потцјењује домаће инве-
стиције. 
- То су људи који су овдје рођени, чије су 
породице овдје. Они су овдје уложили 
свој новац. Они желе најбоље својој Ре-
публици, свом граду, свом мјесту. Стра-
ни инвестири гледају капитал, профит. У 
једном тренутку ће, уколико дође до не-
ког поремећаја напустити ове просторе. 
Не желимо да направимо грешку, као 
неки из окружења, који данас због пре-
великог броја страних инвеститора трпе 
својеврсне механизме уцјене у смислу 
да уколико не добију ту и ту цијену елек-

тричне енергије  кажу "Ми одлазимо". А 
то значи да би с одласком оставили на 
улици велик број незапослених које да-
нас запошљавају. То је разлог због којег 
ја лично, али и Влада Републике Српске 
приоритет дајемо домаћим инвестито-
рима, али се при том ниједног момента 
не одричемо ни оних страних. Можемо 
да им понудимо бројне стимулативне 
мјере, али уцјене не прихватамо. До-
бро сте дошли, ми ћемо бити добри 
домаћини. Ви  брзо можете рачунати на 
профит којим можете отплатити инвес-
тицију. И на тим принципима можемо 
сарађивати и ништа друго.

Порука оним који желе улагати и  ин-
вестирати у Српској. Шта могу очекива-
ти? -  Пуну пажњу, пуну сарадњу, пуно 
свих оних елемената које не могу нигдје 
добити. Уз све горе побројано је и гео-
графски положај Републике Српске. Од 
свих европских центара смо удаљени 
мање од 500 километра. Позиција Ре-
публике Српске је погодна за све инве-
стиције. Сметња су поруке из Сарајева, 
када се на сваку нашу причу, па и ону 
економску одговара политички, у поку-
шају да се оспоре све те инвестиције у 
Републици Српској. Не знам зашто, али 
очито је да се плаше економског развоја 
Српске.  Оно што могу да поручим је да 
ћемо се даље развијати и даље радити 
и градити. Из Републике Српске никад 
нећемо оспорити ниједну инвестицију у 
другом ентитету. Они, нажалост, то раде 
и тиме кажњавају своје грађане којим 
треба да положе рачун зашто то раде и 
зашто им није прихватљива идеја "От-
вореног Балкана". Вријеме је новац и то 
није празна прича. У асоцијације, каква 
је "Отворени Балкан" морамо брзо ула-
зити, јер то је у интересу свих у Босни и 
Херцеговини.

Став да је организација Инвестиционе конференције "Инвест Ср-
пска 2022" значајна за Град Приједор дијели и премијер Републике 
Српске Радован Вишковић. "Зашто не рећи и то да је први човјек 
Инвестиционо-развојне банке Републике Српске из Приједора. И 
сигурно се потрудио да организује један овакав скуп, да овдје дове-
де значајан број привредника  који долазе и из Републике Српске, 
али и окружења. Овдје су били и привредници из Руске Федера-
ције, Словеније, Хрватске, Аустрије, Србије... и сигуран сам да је по-
вод да дођу у Приједору добар. Да од градоначелника чују и виде 
и потенцијале Града", каже Вишковић мишљења да је ово шанса за 
град Приједор да привредници с једне и с друге стране нађу зајед-
нички језик и нове инвестиције овдје. 

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И 
ДАЉЕ ЋЕ ПОМАГАТИ РАЗВОЈ 
ПРИЈЕДОРА

Припремила: Мира Згоњанин
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"То је само знак да је ИРБ РС 
препознала важност оваквих 
догађаја и да ће конференцију 
искористи као почетак кам-
пање на проширењу инвести-
ција, јер ово је мјесто на којем 
се окупите, а онда слиједи нај-
тежи до посла, да дођете до 
свих људи који су спремни који 
желе да инвестирају свој капи-
тал и свој новац", рекао је он. 

Због чега је то све важно? 
- Најважније је да покажемо 
да је добро да инвестирају у 
Републику Српску. Капитал се 
увијек води својим интересом, 
а то значи да они морају да 
разумију да ће то улагање бити 
добро за њих.

У једном тренутку сте рекли 
да је улагање, инвестирање 
не само у Републици Српској, 
изузетна храброст. Шта сте 
мислили под тим? 
- Инвестирати, значи изаћи из 
зоне комфора. Поготово кад је 
ријеч о инвестицијама на вама 
непознатом тржишту. Ту много 
шта не знате, али постоје неки 
изазови да се тржиште шири. 
И када погледате колико има 
изазова онда се питате "Зашто 
неко инвестира?" Зато стоји 
оно што сам рекао, да је инве-
стицаја увијек излазак из зоне 
комфора. Као и увијек у жи-
воту. Ако хоћете да успијете, 
морате се усудити да пробате, 
да то и урадите. Као и увијек у 
животу, ако хоћете да успијете 
морате се усудити да пробате 
то да урадите.

Иницијатива "Отворени Бал-
кан". Да ли вјерујете да ће за-
живјети? 
- "Отворени Балкан" је до-
бра идеја. У вријеме почетка 
пандемије вируса корона, тај 
пројекат је мировао. То је до-
бра идеја, у контексту отва-
рања тржишта, тог да се отво-
ре "четири слободе", односно 
слобода кретања капитала, 
људи, роба и услуга. Чланство 
је понуђено свим земљама За-
падног Балкана.  Уз укидање 
такозваних нецаринских ба-
ријера. "Отворени Балкан" 
је добра идеја, ником ништа 
лоше није донио и "Отворени 
Балкан" ће успјети.  И Босна и 
Херцеговина ће бити дио "От-
вореног Балкана", уз све оп-
струкције које постоје у овом 
тренутку. Зато што "Отворени 
Балкан" треба привреди Босне 
и Херцеговине и њеним грађа-
нима, а сви они који праве бло-
каде имају ограничен рок. 

Улагања у Приједор. Колико 
познајате овај амбијент? 
- Чули смо да су уложена зна-
чајна средства како би приву-
кли стране инвеститоре. Ми-
слим да је Приједор одлично 
мјесто за инвестирање. Добра 
је порука да и да се ова Инве-
стициона конференција одр-
жава у Приједору и то је добро 
за овај град, јер ће ове вијести 
отићи из Приједора и тако по-
моћи неким инвеститорима 
да размисле о Приједору као 
мјесту својих будућих инвести-
ција. 

"Конференције које се баве инвестирањем у Ср-
пску, попут оне коју је у Приједору уз сарадњу 
Владе Републике Српске организовала Инве-
стиционо-развојна банка РС, изузeтно су важ-
не, првенствено за Владу РС која је носилац  
инвестиција, али и за јавност која треба да зна 
да Српска отвара перспективе за свој развој", 
оцијенио је Зоран Тегелетија, предсједавајући 
Савјета министара БиХ  у интервјуу за "Козар-
ски вјесник". 

БиХ ЋЕ БИТИ ДИО 
"ОТВОРЕНОГ БАЛКАНА"

Припремила: Мира Згоњанин
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Одборници Скупштине града 
Приједора једногласно су се ус-
противили намјери Хрватске да 
на Трговској гори, у непосред-
ној близини Новог Града гради 
одлагалиште радиоактивног 
отпада. Усвојили су и резолу-
цију о неприхватању те одлуке. 
На приједлог замјеника градо-
начелника, Жарка Ковачевића, 
најављена је и протестна шетња 
до Новог Града.
"Када би на карти направили 
један круг од 50 километара, 
видјели би да та површина гдје 
је планирана изградња одлага-
лишта радиоактивног отпада, 
обухвата око 30 одсто терито-
рије Хрватске, а близу 70 одсто 
територије БиХ. У БиХ на тој те-
риторији живи близу 300.000 

људи,  а у Хрватској десет пута 
мање. Онај ко је у Хрватској 
бирао ту локацију, добро је из-
абрао за њих", закључио је Ко-
вачевић.
Потенцијално одлагалиште уг-

розило би животе око 250.000 
становника и уназадило, иона-
ко, неразвијену општину Двор 
на Уни, сматра Младен Ку-
лунџија, предсједник Савјета за 
безбједност саобраћаја града 

Приједора.
"Узимајући у обзир да је у опш-
тини Двор већином српско ста-
новништво, изградња овог од-
лагалишта, додатно би успорила 
ионако спор повратак српско 
становништва у Хрватску", иста-
као је Кулунџија.
Одборници сагласни. Одлучно 
не изградњи одлагалишта опас-
ног отпада.
"Ми желимо да заштитимо 
грађане Републике Српске од 
повећаног ризика од обоље-
вања, прије свега од малигних 
болести. Као здравствени рад-

ник, знам да би ово могао бити 
један од додатних фактора, који 
би угрожавао наше становништ-
во", истакао је шеф Клуба одбор-
ника ДНС-а у Скупштини града, 
Горан Предојевић.
Категорични су и у СНСД-у. Не 
желе радиоактивни отпад у бли-
зини Српске."Постоји могућност 
да ми изађемо на протесте. Тре-
ба да заштитимо територију Ре-
публике Српске и Босне и Херце-
говине", поручио је шеф Клуба 
одборника СНСД-а у Скупштини 
града, Горан Велаула.

Текст: Бранка  Дакић

ЈЕДНОГЛАСНО "НЕ" ИЗГРАДЊИ ОДЛАГАЛИШТА НУКЛЕАРНОГ ОТПАДА
Засједао локални парламент

УСВОЈЕН РЕБАЛАНС БУЏЕТА 

Одборници су усвојили и ребаланс буџета у износу већем од 77 милиона 
марака."Ребаланс се не разликује много од нацрта. Оквир буџета се није ни 
мијењао. Дошло је само до промјене у структури расхода", објаснила је начелник 
Одјељења за финансије, Маја Кунић. Зелено свјетло добио је и извјештај о 
извршењу буџета за првих шест мјесеци ове године. 

"Имамо два правца. Ускоро ћемо 
одлучити да ли да се иде у нека 
мања улагања и врло брзо стави 
хотел у функцију или да идемо 
са већим улагањима и да се то 
уради кроз неколико мјесеци. То 
би подразумијевало изградњу 
затвореног базена, реновирање 
велнес, спа-центра и теретана.  А  
остало је у доста добром стању", 
каже власник фирме "C&M 
trade", Саша Ковачевић.
Према ријечима запослених у 
Националном парку "Козара", 

рад хотела "Монумент" пуно ће 
значити за проширивање смјеш-
тајних капацитета и туристичке 
понуде. Бројне спортске и друге 
делегације отказивале су до-
лазак на Мраковицу, јер за ви-
шедневни боравак нису имали 
смјештај. У Националном парку 
"Козара" увјерени су да ће се то 
промијенити пуштањем хотела у 
рад.
"Наравно да ће то пуно значити 
за Национални парк "Козара". 
Наши смјештајни капацитети су 
веома мали и то нам ствара ве-
лике проблеме у привлачењу 
и задржавању туриста", истиче 

Божидар Николетић, директор 
Националног парка "Козара". 
Смјештајни капацитети су увијек 
међу најзначајнијим предусло-
вима за привлачење и задржа-
вање туриста. У Министарству 
трговине и туризма РС истичу 
да је крајње вријеме да се на 
Мраковици учини нешто више, 
јер без смјештајних капацитета 
немогуће је привући и на вишед-
невном боравку задржати тури-
сте.
"Отварање хотела на Мраковици 
сигурно представља један зна-
чајан предуслов за развој било 
каквог облика туризма у Наци-

оналном  парку "Козара" и од 
пресудног је значаја, прије свега, 
јер имамо ситуацију да туристи 
долазе и можда би провели не-
колико дана на Мраковици, али 

заиста смо ограничени са смјеш-
тајним капацитетима", наглаша-
ва Сузана Гашић, министар трго-
вине и туризма РС. 

ХОТЕЛ "МОНУМЕНТ" КУПЉЕН ЗА 3,1 МИЛИОН МАРАКА

У фирми која је купила "Монумент" истичу да ће у почетној фази бити запослено 
двадесетак радника и да ће се тај број повећавати са проширивањем хотелских 
садржаја. У Министарству трговине и туризма РС кажу да ће се у наредном 
периоду са републичког нивоа више пажње посветити повећању смјештајних 
капацитета и проширивању туристичке понуде Козаре и Поткозарја.

Хотел "Монумент" на Мраковици купила је фирма "C&M trade" из Бијељине, која је на лицитацији понудила 3,1 милион КМ, а 
која је ранијим откупљивањем потраживања компаније "Хета", била хипотекарни повјерилац.

Са руском делегацијом о планираној траси новог гасовода
Градоначелник Приједора Слободан Ја-
вор са сарадницима угостио је ове сед-
мице делегацију из фирме "ГАС-РЕС" 
д.о.о. Бања лука, Представништва Ре-
публике Српска у Руској федерацији, те 
представнике фирме "Газпром Енерго-
холдинг" из Русије. 
На радном састанку је организована 
кратка презентација са основним ин-
формацијама о тренутној потрошњи то-
плотне енергије, планираној траси новог 
гасовода и предвиђеној локацији за из-
градњу гасне когенерације у Приједору 
капацитета 150 мегавата. 
Ово је прилика да Град Приједор поста-
не још интересантнији за инвеститоре 
због доступности и цијене овог енерген-
та која ће са изградњом тока бити нова 
реалност. Наиме, У 2019. години Влада 

Републике Српске је донијела Одлуку 
о давању сагласности за реализацију 
пројекта за изградњу магистралног гасо-
вода од границе са Републиком Србијом 
трасом Бијељина - Бања Лука - Приједор 
- Нови Град. Поменути пројекат је прогла-
шен пројектом од стратешког значаја и 
за носиоца пројекта је изабрана фирма 
"ГАС-РЕС" д.о.о. Бања Лука.
У току су припремне активности на 
пројекту које подразумијевају активно-
сти на изради пројектно-техничке до-
кументације, које обухватају и долазак 
представника "Газпрома" (Руска федера-
ција) и партнера за обилазак потенцијал-
них локација за изградњу термоенергет-
ских објеката као и обилазак најважнијих 
тачака на поменутој траси, Бијељина - 
Бања Лука - Приједор - Нови Град.Са састанка у Градској управи 

Трговска гора

Текст: Зоран Совиљ

Хотел "Монумент"
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"Узмимо у обзир ову годину.  
Почетком године су повећа-
не пензије за четири одсто 
и већ и мају је повећана за 
још 10 одсто. Сваки пензи-
онер добио је по 100 КМ 
једнократне помоћи. А да 
не говорим још и о ваучер-
ма које пензионери могу 
искористити да посјете неко 
туристичко одредиште или 

бањско-рехабилитациони 
центар", изјавио је Ратко 
Трифуновић, предсједник 
Удружења пензионера Репу-
блике Српске.
На састанку је истакнуто да 
Приједор важи за град који 
је у протеклих 15 година 
издвајао значајна средтсва 
за помоћ пензионерима. Та 
цифра данас износи 300.000 
КМ на годишњем нивоу, 

кажу из градског Удружења 
пензионера.
"Ми смо препознатљиви у 
Републици Српкој, када је у 
питању издашност локалне 
заједнице и града за помоћ 
пензионерској популацији. 
Желим да се захвалим и 
оним претходним, али по-
себно млађој гарнитури која 
је препознала трећу доб, да 
смо и ми становници града",  

рекао је Слободан Брдар, 
предсједник Регионалног 
одбора удружења пензио-
нера регије Приједор.
Састанку су присутвовали и 
представници Фонда ПИО 
РС, који су поручили да се 
онима који право на пензију 
оставарују преко овог фонда 
редовно исплаћују све оба-
везе, без обзира да ли живе 
на територији Српске или 
ван њених граница. 
"Наши пензионери имају 
потпуно идентична прва. 
Чак и кад Влада РС исплаћује 
једнократну помоћ. То, на-
жалост није случај са коле-
гама из Федералног завода, 
чија Влада донесе одлуку да 
се исплати само за оне пен-
зионере који живе на тери-
торији Федерације БиХ или 
у сусједној Хрватској, која је 
недавно донијела одлуку о 
исплати одређене помоћи 
за пензионере. Али само за 
оне који живе на подручју 
Хрватске. То је чиста дискри-
минација",   навео је дирек-
тор Фонда ПИО РС, Младен 
Милић.

ЗАДОВОЉНИ ПОВЕЋАЊЕМ ПЕНЗИЈА И 
ОДНОСОМ ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ ПРЕМА 
НАЈСТАРИЈОЈ ПОПУЛАЦИЈИ

Одржан састанак Регионалног одбора удружења пензионера 
регије Приједор

Присташа сам конкурен-
ције. И могућности да би-
рам. Почев од садржаја на 

тањиру, до којекаквих услуга, 
типа телефоније, избора начи-
на гријања, дистрибутера, ма 
свега. Највише мрзим услугу 
коју плаћам, а немам је или ми 
се дјелимично сервира, па мо-
рам да цоњкам, зивкам, молим 
да се нешто поправи, да трчкам 
с посла како би мајсторима 
објаснила шта није у реду. 
Нервира ме такво губљење 
времена. Поготово чињеница 
да сам једна или један у низу 
тих свакодневних зајебанција 
које равноправно уз вријеме 
вуку и паре. Они мање склони 
оваквом нервирању, рекли би 
"То је свакодневница, а живот 
нешто друго". Дакле, баци бри-
гу на весеље. Отпутуј негдје, 
забави се, изабери облак и иг-
рај се. Бих радо, али и то је све 
рјеђе, јер су нека мјеста на које 
вјероватно ни "у посљедњој 
листи жеља" никад нећу отићи 
или далеко, или су прескупа 
за мој новинарски џеп или  се 
једноставно коцкице посложе 
тако да се поклопе оба "зла". 
У избору су ми увијек ближе, а 
срцу драге дестинације (сиц ка-
ква ријеч!), па и чињеница да би 
"Монумент", да онај с Козаре, 
могао отшкринути врата за не-
ких мјесец ме баш обрадовала.  
Из много разлога.  Бираћу мје-
сто за кафу, а она тераса "Мону-
мента", кад за лијепа времена 
погледом хваташ Голу планину, 
је одлично мјесто. Најављују 
велнес, спа, па и затворени ба-
зен. Да Козару коју баш волим 
не гледам само из перспективе, 
деке коју прострем по трави, 
већ много, много удобније. Јед-
ном годишње се може. 
И да не будем тиха у случају 
Трговске Горе поздрављам ин-
цијативу приједорских одбор-
ника који су рекли гласно "Не" 
одлагању опасног, радиоактив-
ног отпада у близини  границе 
БиХ са Хрватском.   У овом слу-
чају тишина ми не прија, а при-
хватам и пјешачење као облик 
протеста. Неко на крају мора 
одустати, а као човјек из 21. 
вијека, свјестан ризика коју та 
врста отпада носи, надам се да 
ће то бити Хрватска.  Јер, иако 
је отпад у њиховом дворишту с 
његовим одлагањем, ово наше 
могло би постати врло опасна 
зона живљења. 

СТ
АВ КАД МИ 

ТИШИНА 
НЕ ПРИЈА

Припремила: Мира Згоњанин

У Приједору је одржан састанак Регионалног одбора удружења пензионера регије Приједор, на 
којем је било ријечи о материјалном статусу ове популације. По ријечима представника пензи-
онера, у посљедњих неколико година њихов положај значајно је поправљен, прије свега, по-
већањима пензија.

Текст: Зоран Јелић 

Са састанка у Приједору

Корисник "Поносне картице" је и по-
родица Весне Вучковић из Приједора.  
Прича да има троје дјеце, те да уз по-
моћ картице може остварити уштеде 
приликом куповине. Преко аплика-
ције добија редовно обавјештења на 

којим продајним мјестима се могу ос-
тварити попусти и у којем износу. "Од 
велике користи нам је "Поносна карти-
ца", јер остварујемо попусте приликом 
куповине", прича Вучковићева.
Начелник Одјељења за друштвене дје-
латности града Приједора, Моња Ка-
саловић каже да  у Приједору има 726 

власника "Поносних картица".  Она 
додаје да власници "Поносних карти-
ца" могу остварити попусте на већем 
броју продајних мјеста, али и на бен-
зинским пумпама. "На својим андроид 
апликацијама и на вајбер апликациај-
ма, као што постоји и на званичном 
сајту града Приједора апликација за 
"Поносне картице", грађани могу да 
пронађу радње које имају одређене 
попусте, осим тога постоје и "Нестро 
картице", које упоредо могу да добију 
сви корисници "Поносних картица", 
гдје имају снижену цијену горива за 
осам фенинга по литру, а и седам од-
сто на укупан асортиман производа на 
"Нестро" пумпама", навела је Касало-
вићева. 

Почела подјела нових 
"Поносних картица" у Приједору
У Приједору је почела подјела нових "Поносних картица", јер је досадашњима рок важења исте-
као. Сви корисници, нове картице, којима се могу остварити попусти током куповина, могу пре-
узети на Инфо-пулту Градске управе.  За ове картице могу се пријавити и нови корисници, под 
условом да имају троје и више дјеце.

Текст: Бојана Мајсторовић 

Весна Вучковић, мајка троје дјеце:  Значе нам много ове картице Град Приједор од марта 
прошле године има уговор 
"Пријатељи породице" са 
Фондацијом за породицу 
кроз који је омогућено 
породицама са троје и 
више дјеце да добију 
"Поносне картице".

Хотел "Монумент"
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У Омарској је обиљежена 30. годишњица од формирања Трећег ба-
таљона, познатијег као Омарски батаљон, који је дјеловао у саставу 
Пете козарске лаке пјешадијске бригаде и 43. приједорске мотори-
зоване бригаде Војске Републике Српске. Евоциране су успомене на 
ратни пут овог батаљона и 120 погинулих бораца.

Храм Свете Петке у Читлуку у Ко-
зарској Дубици, изграђен је 1907. 
године, а његова обнова започела 
је 2019. Након двије-три године ин-
тензивног рада, освештан је и дат 
на употребу вјерном народу села и 
парохије. 
Овај дан био је посебно емотиван 
за кума храма Владимира Кецма-
новића, који с породицом живи у 
Београду, али је поријеклом из овог 
краја. "За мене то значи, прије све-
га, радост зато што је то црква коју 
је подигао мој чукундједа Илија 
Кецмановић. Захваљујући томе за-
пала ме је част да будем кум цркве", 
рекао је Кецмановић.
У овој парохији задовољни су што 

је храм освештан и дат на употре-
бу вјерном народу. "Ова црква је 
настрадала током и након Другог 
свјетског рата. Имали смо срећу да 
почнемо њену обнову 2019. године. 
Темељно смо то одрадили и није 
претрпјела оштећења током земљо-
треса прије двије године", рекао је 
Петар Макарић, парох костајнички. 
Обнову Храма Свете Петке, са 
100.000 КМ, помогао је српски члан 
Предсједништва БиХ, Милорад 
Додик. Министар рада и борачко-
инвалидске заштите Републике Ср-
пске, Душко Милуновић био је кум 
иконостаса храма, за који је прило-
жио 10.000 КМ. Милуновић је пору-
чио да је у овим тешким временима 
важно да Срби буду сложни и да се 
окупљају око Српске православне 

цркве.
"Ово је посљедња црква која је 
обновљена овдје на нашим про-
сторима. У Другом свјетском рату, 
многе цркве су порушене од стране 
усташа, али је нажалост, у послије-
ратном периоду дошао период 
безумља који је учинио да наши су-
народници униште велики број цр-
кава", рекао је Милуновић.
Храм Свете Петке освештао је Ње-
гово преосвештенство епископ 
бањалучки Јефрем. Светој литургији 
присуствовали су бројни званич-
ници, вјерници, мјештани и гости. 
Положено је цвијеће и прислужене 
свијеће на обновљеном спомен-
обиљежју за девет бораца из Читлу-
ка, који су положили живот у Одб-
рамбено-отаџбинском рату. 

Обиљежена 81. годишњица од усташког злочина у Гаравицама

СВЕЧАН ДАН ЗА ВЈЕРНИКЕ
Град Приједор 
организује и овог 
15. септембра 
обиљежавање "Дана 
српског јединства, 
слободе и националне 
заставе". Овим путем 
позивамо грађане 
Приједора да дају свој 
допринос прослави 
овог значајног датума 
за Републику Српску 
и буду дио дефилеа 
који креће са платоа 
испред Градске 
управе у 11.15 часова. 
Пригодан програм 
почиње од 12.00 
часова на Тргу мајора 
Зорана Карлице.

"Остаје нам обавеза да се 
сјећамо наших погинулих бо-
раца. Да о њиховим породи-
цама водимо рачуна онолико 
колико можемо. Сигурно, да 
је ово обиљежавање велика 
ствар из разлога што пружа 
прилику да се окупимо сваке 
године, да евоцирамо успо-
мене на ратни пут батаљона, 
који је дао допринос стварању 
Републике Српске", рекао је 
Радован Илић, ратни коман-
дант Трећег батаљона.
У Храму Светог великомучени-
ка Лазара служен је парастос, 
а бројне делегације положиле 
су вијенце на споменик по-
свећен погинулим борцима са 
подручја Омарске и околних 
села. Међу њима и представ-
ници Града Приједора.
"Сјећамо се оних који су жи-
воте дали за Републику Ср-
пску. Сваке године окупљамо 
се овђе у Омарској и тако ће 
бити и убудуће. Са овог мје-
ста, шаљемо поруке мира и 
толеранције", рекао је Ранко 

Колар, вршилац дужности на-
челника Одјељења за борач-
ко-инвалидску заштиту града 
Приједора.
Вијенце је положио и Душко 
Милуновић, министар рада и 
борачко-инвалидске зашти-
те Републике Српске, који је 
истакао да је допринос овог 
батаљона у Одбрамбено-от-
аџбинском рату огроман, те 
да то никад не смијемо да за-
боравимо.
"Кроз овај батаљон прошло 
је око 1.800 војника. Ако се 

узме у обзир број погинулих 
и рањених, страдао је или био 
ван строја сваки четврти бо-
рац. Али, били смо спремни 
да поднесемо жртву, да нам 
се не би поновило оно што 
се дешавало у Другом свјет-
ском рату. Ово је херојски ба-
таљон", рекао је Милуновић.
Обиљежавање 30. годишњи-
це од формирања Омарског 
батаљона, одржано је у орга-
низацији Трећег пјешадијског 
Република Српска пука.

Текст: Мирјана Шодић 

Тридесет година од формирања Омарског батаљона

Вељко Родић, предсједник 
приједорског СУБНОР-а, 
подсјетио је да је око хиља-
ду бораца овог батаљона 
прошло многа бојишта. 
"Истакли су се својом хра-
брошћу у многим биткама. 
Између осталог, првих уста-
ничких дана ослободили су 
Добрљин и Костајницу, а то 

су биле и прве слободне те-
риторије 1941. године", на-
гласио је Родић, подсјетив-
ши да је Карански батаљон 
био у саставу Другог козар-
ског партизанског одреда, 
те да је дао 15 народних 
хероја, велики број генера-
ла и носилаца Партизанске 
споменице. 
Више делегација положило 
је вијенце код спомен-бисте 

народним херојима Ратку 
Марушићу и Жарку Згоња-
нину, а вијенац је положен и 
на споменик палим борци-
ма овог батаљона.
"Прича о Каранском ба-
таљону још једна је прича 
о херојству српског народа 
Козаре. Чувајући истину од 
заборава, ми желимо да по-
шаљемо поруку да нам се 
више никад не би требала 
таква зла да понове, јер ср-
пски народ је много пропа-
тио и у Другом свјетском и 
у Отаџбинском рату", рекао 
је замјеник градоначелника 
Приједора, Жарко Коваче-
вић.
Свој допринос обиљежа-
вању овог историјског да-
тума дали су и чланови 
Планинарског друштва 
"Клековача", који су органи-
зовали марш "Трагом Каран-
ског партизанског батаљо-
на". Они су препјешачили 
руту од 12,5 километара на 
релацији Брезичани-Каран.

СЈЕЋАЊЕ НА КАРАНСКИ БАТАЉОН 
КОЈИ ЈЕ ДАО 15 НАРОДНИХ 
ХЕРОЈА

Положени вијенци 

Вијенце погинулим саборцима положио генерал 
Радован Илић

ПОМЕН ЗА 12.000 НЕВИНО СТРАДАЛИХ СРПСКИХ ЦИВИЛА

Oво мјесто удаљено два и по километра од 
Бихаћа, једно је од највећих стратишта срп-
ског народа у НДХ. Почетком Другог свјетског 
рата 1941. године, усташе су у овом мјесту 
извршиле масован покољ у којем је убијено 
више од 12.000 српских цивила. Међу жртва-
ма је био и велики број дјеце. 
"Српске жртве на овом подручју не треба 
препустити забораву, а власти на свим нивои-
ма, поготово оне у Српској, треба да сачувају 
достојанство бројних невиних гаравичких жр-
тава", рекао је Небојша Куштриновић, пред-
сједник Одбора "Гаравице 1941". 

Из Гаравица је поручено да ово велико стра-
тиште Срба у НДХ никада не треба заборави-
ти, те да о њему треба да воде бригу власти 
Српске јер то, нажалост, не чине оне у Феде-
рацији БиХ.
"Потомцима морамо преносити истину о 

овом и другим злочинима над Србима да 
нам се то никада не понови", рекао је Милан 
Торбица, савјетник министра рада и борачко-
инвалидске заштите Републике Српске. 
"Ово мјесто је пуно стакла, чепова од флаша, 
пикаваца... То показује да се не води никаква 

брига о невино страдалима у Гаравицама. 
То је порука и нама, који смо на власти у Ср-
пској, да морамо сами преузети бригу над 
овим спомен подручјем и другим мјестима 
на којима су Срби страдали. То ћемо урадити 
у наредном периоду и имати на листи прио-
ритета", рекао је Радован Ковачевић, савјет-
ник српског члана Предсједништва БиХ. 
У име Градске управе Приједор, вијенце је 
положио Жарко Ковачевић, замјеник градо-
начелника.  "Када човјек овдје дође и чује 
шта се овдје дешавало не може да вјерује 
да се то уопште могло и десити. Да су наше 
комшије, пријатељи тада били такви према 
српском народу. Ово стратиште се данас на-
лази у Федерацији БиХ и нажалост можемо 
видјети у каквом је стању, какав је однос 
власти Федерације БиХ према оном што се 
дешавало 1941. године, а можемо претпоста-
вити зашто је тако", рекао је Ковачевић. 
Обиљежавање 81. годишњице од страдања 
Срба у Гаравицама код Бихаћа организовао је 
Одбор за његовање традиције ослободилач-
ких ратова Владе Републике Српске.

У оквиру обиљежавања 81 го-
дине од усташког злочина над 
12.000 Срба, у Спомен-подручју у 
Гаравицама код Бихаћа положе-
ни су вијенци и цвијеће, те је слу-
жен парастос за убијене српске 
цивиле.

Текст: Мирјана Шодић

Одржан традиционални Народни збор 

Народним збором на Карану у Горњој Драготињи обиљежена је 
81. годишњица од формирања Каранског партизанског батаљона 
у чијем саставу су, поред каранске, биле и чете из Баља, Деветака, 
Куљана и Радомировца.

Текст: Деборах Совиљ

ХЕРОЈСКИ БАТАЉОН ЗАСЛУЖАН ЗА 
СЛОБОДУ СРПСКЕ

Освештан обновљени Храм Свете Петке у Читлуку 

Текст: Деборах Совиљ

Служен парастос и положени вијенци

Храм Свете Петке



Савеза независних со-
цијалдемократа Приједор 
лијепљењем првог плаката 
обиљежио је почетак из-
борне кампање за Опште 
изборе. "Планирамо да 
поновимо наш резултат и 
да га повећамо, јер мисли-
мо да смо у протекле двије 
године овдје на локалу на-
правили добре помаке и 
добре ствари, те да ће то 
грађани препознати", иста-
као је Драгослав Кабић, 
носилац листе СНСД-а за 
Народну скупштину Репу-
блике Српске из Изборне 
јединице један. Слободан 
Јавор, шеф Изборног штаба 
СНСД-а Приједор истакао 
је да ова партија у изборну 
кампању улази спремно и 
достојанствено."Политика 
СНСД-а је политика мира, 
стабилности и одговорно-
сти. Уз Милорада Додика 
и Жељку Цвијановић све то 
заједно можемо постићи. 
Само они се могу супроста-
вити странцима и очувати 
нашу Републику Српску", 
рекао је Јавор.

САНИЧАНИ: ОЧЕКУЈЕМО 
ИЗБОРНУ ПОБЈЕДУ 

У приједорском СНСД-у 
увјерени су у побједу на 
предстојећим Општим из-
борима. "Надамо се да ће 
грађани препознати оно 
што смо радили свих ових 
година откад смо на влас-
ти у Приједору. Да имамо 
сарадњу са републичким 
новоом и да ће се то наста-
вити. Зато, нека на демо-
кратски начин, 2. октобра, 
побједи онај ко је најбољи", 
истакао је Драгослав Ка-
бић, носилац листе СНСД-а 
за Народну скупштину РС 
у Изборној јединици један 
на трибини у Саничанима.  
Рад на унапређењу квали-
тета живота и образовања, 
биће приоритет Дубрав-
ки Рађеновић,  кандидату 
СНСД-а за посланика у НС 
РС, уколико јој грађани ука-
жу повјерење. "Радићу на 
оним питањима и на оном 
пољу који ће директно ути-
цати на квалитет живота и 
школовања наше дјеце, на 
очувању породице и права 
сваког младог човјека", по-
ручила је она.

МИСКА ГЛАВА: РАЧУНАМО 
НА 

ПОДРШКУ МЈЕШТАНА 
Савез независних социјал-
демократа има подршку у 

Миској Глави. Ово је пору-
чио носилац листе СНСД-а 
за Народну скупштину Ре-
публике Српске у Изборној 
јединици један, Драгослав 
Кабић на јавној трибини у 
овој мјесној заједници. "Го-
динама сарађујемо и ради-
мо заједно на пројектима 
комуналне инфраструк-
туре. Позивам мјештане 
Миске Главе да изађу на 
изборе и дају глас нашим 
листама, да дају глас за 
предсједника Републике 
Српске, Милорада Додика 
и српског члана Предсјед-
ништва БиХ, Жељку Цвија-
новић", рекао је Кабић. 
Кандидат СНСД-а за Народ-
ну Скупштину Републике 
Српске, Огњен Вукојевић 
сматра да млади треба да 
граде будућност Републике 
Српске. "Ја, лично, желим 
да разговарам са младим 
људима, са којима имам 
намјеру са заједно градимо 
Републику Српску", рекао 
је Вукојевић.

ГОРЊИ ГАРЕВЦИ: 
СЛИЈЕДИ ЛЕГАЛИЗАЦИЈА 
ЗЕМЉИШТА И ОБЈЕКАТА 

СНСД у Горњим Гаревцима 
има јаку мјесну организа-
цију, гдје очекују подршку 
грађана на предстојећим 
изборима. Драгослав Ка-
бић, носилац листе СНСД-
а за Народну скупштину у 
Изборној јединици један, 
рекао је да је за мјешта-
не Горњих Гареваца нај-
важније то да се креће 
са рјешавањем питања 
легализације земљишта 
и објеката. "Доноси се За-
кон о додјели земљишта 
и Закон о формирању ка-
тастарске општине. Након 
тога, сви грађани ће овдје 
моћи добити грађевинске 
дозволе и легализовати 
своја имања и куће", рекао 
је Кабић. СНСД је народна 
и државотворна партија, 
чија се политика огледа у 
чувању интереса Републи-
ке Српске и њиховој одбра-
ни у сваком тренутку и на 
сваком мјесту, поручио је 
кандидат ове странке за НС 
РС, Дражен Врховац."Јасна 
је разлика између СНСД-а 
и свих других партија. Тим 
који чине Милорад Додик 
и Жељка Цвијановић, тим 
је који никад неће допусти-
ти било какав напад на РС", 
нагласио је Врховац. 
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СНСД: ПОЗИВ НА ФЕР И 
КОРЕКТНУ КАМПАЊУ

НПС: У ПРИЈЕДОРУ ОСВОЈИТИ ПРЕКО ТРИ 
ХИЉАДЕ ГЛАСОВА
Више од три хиљаде гласова у При-
једору и директан мандат у Народ-
ној скупштини Републике Српске 
из Изборне јединице један, циљ је 
Народне партије Српске, поручио је 
Дарко Бањац, носилац кандидатске 
листе за НС РС  и предсједник НПС-
а.  "Знам да неки мисле да нећемо 
успјети, али када стигну резултати, 
видјеће да смо успјели. Имамо уну-
тар себе то мало српског ината, да 
покажемо да ми то можемо да ура-
димо. Водићемо своју политику и 
нећемо се бавити другима", рекао 
је Бањац.  НПС у граду на Сани има 
јак градски одбор и у протеклом пе-
риоду нису губили вријеме, речено 
је новинарима у Приједору. "У про-
текле двије године, у Приједору смо 
урадили много. Разговарали смо с 

грађанима, дружили се, покушали 
да идентификујемо проблеме који 
муче људе који живе овдје и сигур-
на сам да ћемо, у неком будућем 

периоду, бити дио рјешења тих про-
блема", сматра Оливера Брдар-Мир-
ковић, кандидат НПС-а за НС РС и 
предсједник ГО Приједор.

ЦИЉ ПНП-а ДИРЕКТАН МАНДАТ У 
НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ РЕПУБЛИКЕ 

СРПСКЕ

Поткозарски народни покрет први 
пут учествује на Општим изборима, 
на које излази са листом кандидата 
за Народну скупштину Републике 

Српске, а под слоганом "Покре-
нимо наше Поткозарје", речено је 
на страначком скупу у Приједору, 
којим је ПНП почео предизборну 

кампању. Представљени су канди-
дати из Изборне јединице један 
и упућен позив свим странкама 
и кандидатима да воде коректну 
кампању, без вријеђања политич-
ких противника."Залагаћемо се за 
економски јаку, демографски обно-
вљену и просперитетну Републику 
Српску, за снажно Поткозарје, са 
Приједором као центром регије. 
Наш циљ на Општим изборима је 
један директан мандат за послани-
ка у НС РС. Сматрам да за то имамо 
довољно воље и знања. Вјерујем у 
себе и у ове људе који су заједно са 

мном на листи", поручио је Далибор 
Грабеж, носилац листе ПНП-а за НС 
РС и предсједник Странке.

БЕГИЋ: БОРБА ЗА МАЛОГ 
ЧОВЈЕКА И ПРАВНУ ДРЖАВУ
Иван Бегић, независни кандидат за 
предсједника Републике Српске, по-
звао је грађане да изађу на изборе 2. 
октобра и бирају по својој савјести, 
истакавши да ће, уколико на гласач-
ком листићу обиљеже име неког 
другог кандидата за предсједника 
односно потпредсједника РС, на-
правити грешку коју ће бити тешко 
поправити у наредне четири године. 
Бегић је предизборну кампању за-
почео из свог родног мјеста, Горње 
Равске. Поручио је да ће се залагати 
за бољу инфраструктуру и проспе-

ритет становништва овог краја, али 
и свих грађана Српске. Управо jе ин-
фраструктура била тема прве седми-
це његове кампање.
"Инфраструктура је једна од кључних 
ствари, да би људи могли да оста-
ну и опстану. Бавићу се и одласком 
младих, повратком и обновом свих 
кућа, хрватских, српских, бошњач-
ких и ромских, у Посавини, Крајини 
и другим мјестима. Залагаћу се и за 
оно по чему сам препознатљив, а то 
је борба за малог човјека, за правну 
и уређену државу", рекао је Бегић.

ДНС: ГАРАНТУЈЕМО БУДУЋНОСТ И 
ПЕРСПЕКТИВУ  
Предизборни слоган Демократ-
ског народног савеза, "Трећи пут 
за Српску" подразумијева слогу и 
саборност српског народа, поруче-
но је са централне трибине ДНС-а 
у Приједору."ДНС је 2015. године 
успио зауставити продају РЖР-а "Љу-
бија". Желимо да га покренемо, да 
Приједор и регија живе. "Трећи пут" 
је борба за Трговску гору, да не до-
зволимо да нам нуклеарни отпад 
буде пред кућом, да ова најмлађа 
регија РС има природне љепоте и чи-
сту воду", рекао је Душко Ивић, носи-
лац листе ДНС-а за НС РС из Изборне 
јединице један.  
Ненад Нешић, кандидат за српског 
члана Предсједништва БиХ и пред-
сједник ДНС-а, рекао је да ова стран-
ка гарантује будућност и перспекти-
ву. "Гарантујемо да ћемо, у наредне 
четири године, обезбиједити 2.000 
КМ просјечне плате, а да пензија 

буде 50 одсто просјечне плате. Из-
градићемо хиљаду стамбених једи-
ница за младе људе. Све привред-
нике који запосле 30 и више људи, 
ослободићемо плаћања пореза и 
доприноса на период од три године", 
рекао је Нешић.
Интерес грађана је на првом мјесту, 
не смијемо дозволити да Српска буде 
у запећку, нагласио је Радислав Јови-
чић, кандидат ДНС-а за предсједника 

РС. "Демократски народни савез је, 
након 22 године постојања, донио 
историјску одлуку да има своје кан-
дидате и за члана Предсједништва 
и за предсједника РС. То је једна од 
најчаснијих функција у Српској и сма-
трам да њу не смијемо дати у руке 
било коме", рекао је Јовичић.

Јак Градски одбор у граду на Сани 

Представљени кандидати за НС РС и ПС БиХ

Први пут учествују на Општим изборима 

Кампању започео у родном 
мјесту

Са централне трибине у Приједору 

Припремила: Редакција
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ВАШ ГЛАС ЧУВА НАШУ КУЋУ, СРПСКУ!

"Ми знамо ко 
смо, гдје смо 
и куда идемо! 
Ми смо странка 
Републике Српске! 
Наш завјет се 
зове Република 
Српска!"

И тек смо почели. Урадили смо много, али пред нама 
је још много посла и бројни пројекти, у циљу раз-
воја и рјешења најважнијих проблема наше локалне 
заједнице и наше Српске. То је наше мјесто под сун-
цем.  Подршком републичке власти и коалиционих 
партнера, вратили смо повјерење у способност и до-
бре намјере  локалне заједнице, како грађани не би 
страховали за властиту егзистенцију. Године нерјеша-
вања горућих питања оставиле су траг, али ми се не 
плашимо изазова! Приоритети су бројни - изградња 
ауто-пута Приједор-Бањалука, нове приједорске бол-
нице, рјешење  инфраструктурних проблема, попут 
санације саобраћајница, корита ријека Сане и ње-
них притока, у циљу заштите од поплава. Бринемо 

о најмлађима и градићемо нове вртиће. У селима 
реализујемо озбиљне развојне пројекте и подржа-
вамо локалне пољопривреднике, јер су они значајна 
карика развоја. Улажемо у образовање,  стипенди-
рање будућих стручњака,  подржавамо талентоване 
спортисте, водимо рачуна о његовању наше културе 
и традиције и очувању идентитета. Уважавамо једни 
друге. Мислимо на сутра и на нашу дјецу. Сасвим је 
извјесна помоћ за здравствене раднике, набавиће-
мо сензоре за дјецу обољелу од дијабетеса, субвен-
ционисаћемо похађање приватних вртића у циљу 
подршке породицама малишана, подржавамо  ван-
тјелесну оплодњу,  бринемо о превозницима, како би 
лакше превазишли проблеме изазване поскупљењем 

цијена горива, помажемо грађанима у санацији ште-
та од поплава, а помажемо и изградњу лифта у Цен-
тру "Сунце" и реконструкцију крова школе у Доњој 
Драготињи. Приоритет је и изградња канализационе 
мреже у насељу Крајина-Целпак, водоводне мреже 
у насељима Велико Паланчиште, Каваниште и Стари 
воћњак, асфалтирање путних праваца у новим на-
сељима и на ширем подручју града, као и завршетак 
изградње спортске дворане у Омарској. У плану је и 
помоћ пољопривредницима у набавци минералног 
ђубрива и сјемена кукуруза, као и суфинансирање из-
градње Парохијског дома у Омарској. Влада Републи-
ке Српске са 10 милиона КМ учествује у реализацији 
неколико значајних пројеката.

ЗА ПРИЈЕДОР И СРПСКУ, ЖИВИМО И РАДИМО СРЦЕМ

Савез независних со-
цијалдемократа најјача 
је и најбројнија политич-
ка партија у Српској, која 
штити интересе Републи-
ке Српске, уз уважавање 
других.

ГЛАСАЈ ЗА
 БУДУЋНОСТ И 

КАНДИДАТЕ КОЈИ 
СРЦЕМ И 

МАРЉИВОШЋУ 
БРИНУ О

 РАЗВОЈУ РОДНОГ 
ГРАДА И РЕПУБЛИКЕ 

СРПСКЕ!

Наша мисија – сачува-
ти земљу коју волимо и 
све ресурсе усмјерити на 
економски развој! Зајед-
но смо јачи  - заједно 
смо Српска! Гласај за нај-
боље!
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Амбасадор Грчке у БиХ Димитрос Папандреу обишао је ове седмице 
Гимназију "Свети Сава" у којој ће бити смјештен будући "грчки кутак" у 
нашем граду.

"Радо долазим у Приједор. 
Уједно је ово била и прилика 
да разговорамо  о даљим ко-
рацима на оснивању "грчког 
кутка".  Од вас зависи да ли 
ће то бити седми или осми 
кутак по реду у БиХ. Могу 
рећи да ме за овај град вежу 
позитивне ствари",  изјавио је 
Папандреу.
Директор Гимназије "Свети 
Сава", Вељко Јањетовић на-
вео је да су, одмах након што 
су из Градске управе добили 
приједлог да се у овој обра-
зовној установи поред већ 
постојећих руског, њемачког 
и енглеског језика, факулта-
тивно изучава и грчки језик, 
знали да ће формирање "гр-
чког кутка" бити прави потез.
"Очекујемо да ће до краја 
мјесеца "грчки кутак" бити и 
званично отворен. Ту ће бити 
опремљена једна учионица 
у грчком стилу и ту ће се, за 
почетак, факултативно изуча-
вати грчки језик. А надам се 

да ће се та сарадња у будућ-
ности и проширити", рекао је 
Јањетовић. Он је додао да је 
амбасадору уручена Одлука 
школског одбора и сагласност 
Градске управе за форми-
рање "грчког кутка". 
Из Градске управе захвалили 
су се амбасадору Папандреуу 
на посјети и овој иницијати-
ви. "Већ смо се увјерили да је 
господин Папандреу велики 
пријатељ нашег града. Посеб-
но желим да се захвалим на 

иницијативи за формирање 
"грчког кутка". А ја ћу бити 
субјективан, па ћу рећи да ми 
је нарочито драго што ће тај 
кутак бити у гимназији, која је 
одредила и ток мог живота", 
изјавио је замјеник градона-
челника Приједора Жарко Ко-
вачевић.
Ово је само први корак, на-
кон којег се очекује јачање 
сарадње и у другим области-
ма са Грчком, поручено је из 
Градске управе. "Првенстве-
но ћемо се базирати на раз-
мјени ученика, а очекујемо 
и братимљење наше гимна-
зије са неком из Грчке. Али 
развијаћемо и културне од-
носе, а очекујемо и да ће се 
у Приједору организовати 
грчко културно вече", рекла је 
начелник Одјељења за друш-
твене дјелатности, Моња Ка-
саловић.
Амбасадор Грчке у БиХ учест-
вовао је у Другој инвестици-
оној конференцији "Инвест 
Српска 2022" која је одржана 
у Приједору.

Амбасадор Димитрос Папандреу посјетио 
Гимназију "Свети Сава"
 У ПРИЈЕДОРУ УСКОРО 
"ГРЧКИ КУТАК"

Зоран Радоњић: Посебно ми је драго због 
младих аутора  

Раде Мандић, нови кнез Кнежевине Горња Драготиња и Марини 

"Почаствован сам повјерењем које ми је 
указано. Живим на селу, вјерујем да без 
рада нема напретка. Зато ћу се трудити 
да радим за добробит наших села и 
свих мјештана", истакао је Мандић за 
"Козарски вјесник".
Да се измире завађене комшије, да село 
напредује, да се удају старе цуре, да се 
пожене нежење, само су неки од задатака 
новог кнеза. Наводи да није очекивао да 
ће добити титулу кнеза, те да је изузетно 

почаствован. Свјестан је да је пред њим 
много посла и обавеза око кнежевине, али 
вјерује да ће све проблеме превазићи и да 
ће мјештани бити задовољни постигнутим 
у наредном периоду. 
Раде истиче да је богат човјек, јер има два 
сина и кћерку, петоро унучади и супругу 
Марину, која стоји уз њега чврсто као 
стијена. "Унучад су била одушевљена кад 
су видјели круну. Постављали су много 
питања, све им је то јако занимљиво. 
Супруга је такође поносна што су ме 
изабрали за ову часну функцију. Дјеца 
такође. Поносан сам и ја итекако", прича 
Раде с осмијехом.
Додаје да је до сада већ оженио неке 
комшије и како каже сви су и данас 
у срећном браку. Ипак, растужује га 
чињеница да све мање људи, а поготово 
младих, одлучи да остане живјети на селу. 
Мало је и дјеце, па би кнез волио да је 
стање другачије.
"Довољно је рећи да је 1992. године било 
око 900 пунољетних бирача, а сада нас 
има око 300. Одлазе људи у потрази за 
послом и неким бољим животом. Сматрам 
да живота има и на селу, само треба пуно 

рада да би се опстало. Али, с друге стране 
најљепше је кад уберете своју воћку, своје 
поврће, једете здраву и домаћу храну", 
поручује кнез Мандић. 
Требало би ријешити питање водовода 
у Горњој Драготињи и Маринима, 
поправити екстеријер око мјесног дома, 
ријешити нека битна инфраструктурна 
питања, а кнезу не недостаје воље и 
елана. Нада се и подршци Градске управе, 
али и оних који су отишли у далеки 
свијет, а нису заборавили своје коријене 
и село. Мандат кнеза траје двије године, 

мада је посљедњи кнез био на челу 
кнежевине четири године због ситуације 
с вирусом корона. Кнез Мандић обећава 
да ће радити предано на промоцији села, 
мирењу, женидбама и стварању бољих 
услова за живот свих грађана.
"Драготињске вечери" осмишљене су 
како би се окупили сви они који су родом 
одавде, а отишли су на рад далеко од 
Горње Драготиње и Марина. Тако су и 
одлучили да њихов скуп увијек буде 
другог викенда у мјесецу августу.

ПОТРУДИЋУ СЕ ДА НАМ СЕЛО НАПРЕДУЈЕ
На "Драготињским вечерима" које су ове године одржане по 40. пут, а према одлуци Совјета кнежевине, за новог кнеза 
изабран је честити домаћин Раде Мандић. Марљив и човјек од образа, каже да вјерује у рад и само рад.

На 40. "Драготињским вечерима" изабран за новог кнеза 

Раде са супругом Марином 
Текст: Гордана Каурин

Текст: Зоран Јелић 

Папандеру: За овај град ме вежу позитивне ствари 

Приликом посјете приједорској гимназији Закупљен простор
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Бaчвe су вeћ нaпунили сoртoм 
"Пинo нoaр", a крajeм мjeсeцa 
бeрбу зaвршaвajу сa сoртoм 
"Кaбeрнe сoвињoн". Уз вeсeлo 
друштвo свe je им je, кaкo кaжу 
билo мнoгo лaкшe.  
У oвoм винoгрaду зaсaђeнo je 

3.000 чoкoтa. Пaнићи кaжу дa 
су зaдoвoљни oвoгoдишњим 
рoдoм грoжђa и њeгoвим квa-
литeтoм. "Рoд je eкстрa дoбaр. 
Грoжђe je квaлитeтнo. Гo-
динa je билa пoгoднa зa узгoj 

грoжђa, тaкo дa смo зaдoвoљ-
ни и штo сe тичe и квaлитeтa и 
квaнтитeтa. Пoслиje бeрбe идe 
прeрaдa грoжђa, припрeма 
мoштa, тaлoжeњe и пoкрeтaњe 
фeрментaциje и свих oстa-
лих прoцeсa дo прoизвoдњe 
винa", кaжe Прeдрaг Пaнић, 
влaсник винaриje ''Пaнић''.

Винoгрaдaри истичу дa je 
пoтрeбaн кoнтинуирaн рaд 
тoкoм читaвe гoдинe, кaкo 
би лoзa oпстaлa и дaлa штo 
бoљи рoд. У нaрeднoм пeриo-
ду плaнирajу прoширeњe 

прoизвoдњe. "Током цијеле 
године мoрaтe вoдити рaчунa 
o винoгрaду. Пoслиje бeрбe 
вjeрoвaли или нe, идe joш jeд-
нo прскaњe, зaштитa листa, jeр 
винoвa лoзa тaда рaди зa сeбe, 
oслoбaђa сe плoдa и припрeмa 
зa наредну гoдину и jaкo je 
битнo сaчувaти здрaв лист, свe 
дo зимe", дoдaje Пaнић. 
Пaнићи у пoнуди имajу "Шaр-
дoнe", "Рoзe" и "Кaбeрнe сo-
вињoн", a зa флaшу oвих винa 
пoтрeбнo je издвojити oд 15 дo 
20 КM. 

Берба грожђа у винограду "Панић" у Козарској Дубици у пуном јеку

Текст: Ведрана Нишeвић

Предраг Панић: Род је ове године екстра добар

"То сам радио у Њемачкој, 
па сам овдје пренио своје 
знање. Тада је то било више 
аматерски и из хобија. Кре-
нуо сам са неких пола дунума, 
данас имам преко 20 дунума. 
Гајимо бјелогорице, црного-
рице, живицу, шимшир, раз-
не биљке", рекао је Чустић.
Додаје да овај посао носи и 

велики ризик, јер се преко 
ноћи појаве болести којих 
није било раније. Тако се при-
је десет година појавио црв 
који исушује чемпрес.  Једи-
на одбрана је прскање систе-
мичним инсектицидом.
"Системични значи да се тај 
инсектицид упија преко листа 
у стабло, јер тај црв се нала-

зи у стаблу и њега не можете 
убити било којим инсектици-
дом, већ само мора стриктно 
бити тај системични. Пршће 
се шести, седми и осми мје-
сец буквално треба окупати 
тују и самим тим треба је за-
лијевати", додаје он. 
Наводи да су му најдраже 
биљне врсте смарагда, које уз 

помоћ маказа и креативности 
претвара у умјетничка дјела. 
Купци најчешће узимају ло-
вор вишњу за живицу. Међу-
тим, у мору зеленила, све је 
већа популарност индијског 
јоргована.
"Скоро свака друга муштерија 
која уђе тражи тај индијски 

јоргован, јер је атрактиван. 
Цвијета у љето и цвијета ско-
ро три мјесеца. Има прелије-
пе боје, имам га у четири боје, 
бијела, роза, тамно роза и љу-
бичаста. Мислим да ће Прије-
дор за неких 10 година бити 
сав у јоргованима", закључује 
Чустић.

"КУПЦИ СЕ НАЈВИШЕ ИНТЕРЕСУЈУ ЗА ИНДИЈСКИ 
ЈОРГОВАН"

БАЧВЕ ПУНЕ СЛАТКОГ "ШАРДОНЕА" 

Сабит Чустић више од двије деценије узгаја украсно биље

Текст: Бојана Мајсторовић

Берачи на задатку 

Берба грожђа у поткозарским виноградима у пу-
ном је јеку. Радно је ових дана и у винограду "Па-
нић" у Козарској Дубици. Вриjeдни бeрaчи завр-
шили су бeрбу грoжђa винскe сoртe "Шaрдoнe". 

Година била погодна за узгој грожђа

Сабит Чустић на породичном имању у Козарцу више од двије деценије узгаја чемпресе, тује и биљке за живе ограде.  У његовом 
расаднику има више од 200 разних врста украсног биља.  

У расаднику "Чустић" око 200 врста украсног биља

Индијски јоргован највише тражен Сабит Чустић
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ГOJКO ЂOГO ЛAУРEAT 50.
"КЊИЖEВНИХ СУСРETA НA 
КOЗAРИ"

У стиховима приједорских пјесника 
уживали су сви који су се у то вријеме 
затекли у градском шеталишту, међутим 
ово "Пјесничко подне" било је првенствено 
намијењено ученицима средњих школа. 

Циљ је био да се упознају са 
локалним књижевницима, али 
и мјестима гдје се одржавају 
културне манифестације. 
Предсједник Српског просвјетног 
и културног друштва "Просвјета" 
Приједор, Бранислав Кецман 
истакао је да манифестацијом 
"Пјесничко подне" желе да 
подсјете грађане да је култура 
веома важна.
"Култура је важна за опстанак 
људског рода, људи као духовног 

етимона, приједорска "Просвјета" с тим 
циљем организује "Пјесничко подне". 
Након читања стихова, грађанима је 
подијељен часопис "Катедра" који излази 
у оквиру приједорске Просвјете", рекао је 
Кецман. 

Текст: Бојана Мајсторовић

ПРИЈЕДОРЧАНКЕ НАСТУПАЈУ ПОД РЕДНИМ БРОЈЕМ 12

Прошле године Приједорчанке 
су освојиле друго мјесто, када су 
представљале Данску, а овогодишње 
такмичарке, плесачице Теа Јованић и 
Илеа Вуковић из студија "Топ денс", 
те пјевачица Катарина Балабан, 
представљаће Кипар. "Очекивања су 
велика, побједа нам је прошле године 
измакла за бод, тако да сад циљамо 
ка првом мјесту. Дјевојке су нам 
квалитетне, надамо се да ћемо ускоро 

сазнати и датум самог преноса. Једва 
чекамо", рекла је Дада Топић из Плесног 
студија "Топ денс".  
Козарска Дубица по први пут учествује 
на овом фестивалу, а њени такмичари 
представљаће Јерменију. "Наши 
представници наступиће под редним 
бројем 4, а то су пјевачица Марија Гајић 
и пет плесача из Градског културног 
друштва "Уна". У име наше локалне 
заједнице, свим учесницима желим 
добар пласман", рекла је Дијана 
Кондић, координатор Фестивала за 

Козарску Дубицу. 
Ове године на "Ритму Европе" 
учествоваће 12 такмичара из Републике 
Српске, а на дан такмичења, када почне 
пренос уживо на РТРС-у, биће отворено 
гласање путем СМС порука. "Имаћемо 
ТВ пренос из Котор Вароша. Жири гласа 

на себи својствен начин. Дакле 25 одсто 
јачине има жири градова, а 25 одсто 
жири "Ритма Европе", док је 50 одсто 
СМС", рекао је Игор Карадаревић, 
директор телевизијског програма 
"Ритам Европе". Овај фестивал биће 
одржан у другој половини октобра. 

Завршено жријебање за "Ритам Европе" 

ЗА СУГРАЂАНЕ "ПЈЕСНИЧКО ПОДНЕ"

Ђoгo je пjeсник кojи изa сeбe имa бoгaт 
пjeснички oпус, aли и кojи увиjeк мoжe 
дa пoнуди нeштo нoвo, штo  je пoкaзao 
и пoсљeдњoм oбjaвљeнoм књигoм 
"Пeчaт врeмeнa".
"Mнoгo je oбjaвљeних књигa пoeзиje, 
кao и низ eсeja. Ђoгo je и нaциoнaлни 
рaдник, кojи ни у нajтeжим врeмeнимa 

ниje бjeжao oд свojих нaциoнaлних 
oбaвeзa и тaквoг видa aнгaжoвaњa. 
Oн je пjeсник кojи je свojу пjeсничку 
слoбoду и хрaбрoст плaтиo рoбиjoм, 
нaкoн oбjaвљивaњa књигe "Вунeнa 
врeмeнa", 1981. гoдинe", изjaвиo je 
члaн жириja Здрaвкo Mиoвчић.
Будући  дa je риjeч o jубилaрним 
"Књижeвним сусрeтимa", и сaм прoгрaм 
је бoгaт, сaoпштeнo je из oргaнизaциoнoг 
oдбoрa oвe мaнифeстaциje.
"Прoгрaм је почео ове седмице и трајаће 
до 17. сeптeмбрa. Представиће се више 
од 20 књижeвникa, а приредићемо 12 
програма. Биће одржано Вече пјесника 
завичајног круга, као и Вeчe крajишких 
пjeсникa. Свeчaнa aкадeмиja бићe 
oдржaнa у петак, 16. сeптeмбрa, дoк 
ћe цeнтрaлни дoгaђaj бити oдржaн 
нa Mрaкoвици, 17. сeптeмбрa, гдје ће 
бити одржан и поетски час", рeклa je 
Moњa Кaсaлoвић, нaчeлник грaдскoг 
Oдjeљeњa зa друштвeнe дjeлaтнoсти.
Ове године у програму "Књижевних 
сусрета на Козари" биће одржано и 
Вече српских пјесника из Црне Горе, а 
биће отворене и изложба фотографија 
"Књижевни сусрети кроз вријеме".

"Oвaj кoмaд зaистa пружa 
мнoгo, дa je свaки лик jaкo 
лиjeпo нaписaн, тaчнe су 
oдрeдницe, aли истo тaкo 
oстaвљa прoстoр зa свaкoг 
oд нaс глумцa дa крeирa 
свoje и дa свoj нeки лични 
пeчaт", дoдaлa je Mирeлa 
Прeдojeвић, глумицa 

Пoзoриштa Приjeдoр.
Рeжисeр Maркo Вукoсaв 
први пут рaди сa глумцимa 
приjeдoрскoг Пoзoриштa. 
"Публикa мoжe дa oчeкуje 
причу кoja je aктуeлнa, кoja 
сe дeшaвa свима нaмa. 
Mислим дa ћe сe у oвoj 
причи прeпoзнaти мнoги, 
aкo нe и сви, jeр oнa причa 
o прeлaзу из jeднoг у други 

свиjeт. To je квaлитeтaн 
тeкст, ниje уoпштe лaгaн 
зa урaдити, тaкo дa ту имa 
дoстa пoслa, aли гдje имa 
дoстa пoслa имa и дoстa 
успjeхa'', дoдao je Вукoсaв. 
У Пoзoришту Приjeдoр 
истaкли су зaдoвoљствo 
штo ћe jубилaрну 70. сeзoну 
oтвoрити прeдстaвoм кoja 
oдaвнo ниje игрaнa нa 
oвим прoстoримa. "Дошли 
смо до податка да је овај 
комад у Атељеу постављен 
1971. године и да након 
тога није игран. Teкст je 
врлo aктуeлaн иaкo je тaда 
писaн", нaвeo je Срђaн 
Књeгињић, в.д. дирeктoрa 
Пoзoриштa Приjeдoр.
Прeмиjeрa прeдстaвe 
"Кућa нa брду" oчeкуje сe 
пoлoвинoм oктoбрa или 
пoчeткoм нoвeмбрa. 

"КУЋA НA БРДУ" ЗA ПOЧETAК 70. 
ПOЗOРИШНE СEЗOНE

Учествоваће 12 такмичара из Републике Српске

Текст: Деборах Совиљ

Текст: Зоран Јелић 

Централна манифестација 17. септембра на 
Мраковици

Пjeсник и академик Гojкo Ђoгo oвoгoдишњи je дoбитник  
нaгрaдe "Скeндeр Кулeнoвић-Књижeвни виjeнaц Кoзaрe". 
Taкo je, jeднoглaснo, oдлучиo стручни жири jубилaрних  50. 
"Књижeвних сусрeтa нa Кoзaри".

Гојко Ђого, пјесник, књижевник, 
есејиста и академик 

Са сједнице Организационог одбора "Књижевих сусрета" 

Српско просвјетно и културно друштва 
"Просвјета" Приједор

Испред Галерије "Сретен Стојановић" одржано је "Пјесничко 
подне" на којем је стихове говорило десетак књижевника. Ову 
манифестацију организовало је Српско просвјетно и културно 
друштва "Просвјета" Приједор.

Свечано жријебање за наступ на највећем музичком такмичењу 
за младе у региону, "Ритам Европе", одржано је у Котор Варошу, 
одакле долазе прошлогодишњи побједници. Приједор по други пут 
учествује на овој манифестацији, осмишљеној по принципу "Евро-
визије", а вољом жријеба, представници града на Сани наступају 
посљедњи, под редним бројем 12.  

Пoзoриштe Приjeдoр 

Приjeдoрски aнсaмбл сa пojaчaњeм из Бaњaлукe зa jубилaрну 70. 
пoзoришну сeзoну припрeмa нoву прeдстaву. Oвaj пут ћe прeд пу-
блику сa кoмaдoм "Кућa нa брду", кojу пo тeксту Слoбoдaнa Стojaнo-
вићa рeжирa Maркo Вукoсaв. 
Текст: Ведрана Нишeвић

Глумци Пoзoриштa Приjeдoр припрeмajу нoву 
прeдстaву
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I Предмет продаје
"Комуналне услуге" А.Д. Приједор, Козарска бр. 87, При-
једор, расписује  јавни оглас о продаји  путем лицитације 
покретне имовине - путничког моторног возила у влас-
ништву продавца, сљедећих карактеристика: 

1.Путничко моторно возило Шкода Октавиа, година 
производње 2008., запремине  мотора 1.9 TDI дизел, 
снага 77 kw, боја црна, пређена километража: 322358, 
стање возила: није у возном стању (хаварисaно). 

II Цијена 
Почетна продајна цијена износи: 7.500,00 КМ (седам 
хиљада пет стотина КМ). 

III  Право учешћа
Право учешћа имају сва домаћа и страна физичка и прав-
на лица, која уплате депозит у износу 750,00 КМ,  однос-
но 10% од процјењеног укупног износа почетне продајне 
цијене. Уплата депозита може се извршити до 16.9.2022.
године до 15.00 часова, на благајни "Комуналне услуге" 
А.Д .Приједор, Козарска бр. 87, Приједор или уплатом на 
жиро рачун број: 5620070000011113, отворен код НЛБ 
Банка А.Д.  Бања Лука.
Уплаћени депозит се урачунава најповољнијем купцу 
у купопродајну цијену, а ако купац буде изабран за нај-
бољег понуђача, те одустане од закључивања писменог 
купопродајног уговора губи право на поврат депозита. 
Учесницима који нису стекли право купца, депозит се 
враћа у року од 3 (три) дана од дана одржавања јавног 
надметања. 
Јавна продаја робе из става 1. овог огласа врши се на јед-
ном од званичних језика који су у употреби у БиХ.
У почетну цијену није урачунат ПДВ. На утврђену продајну 

цијену добијену путем јавне лицитације има се обрачуна-
ти ПДВ, што ће бити наведено у купопродајном уговору. 
Критериј за избор најповољнијег купца је највиша по-
нуђена цијена у односу на почетну, а у случају када су по-
нуде истовјетне, комисија ће од понуђача затражити да 
се изјасне ко даје више за предмет продаје.

IV Преглед робе која се продаје путем јавне лицитације, 
и рок за пријаву учешћа на лицитацији
Сви заинтересовани потенцијални понуђачи могу погле-
дати робу која је предмет продаје у предузећу "Кому-
налне услуге" А.Д. Приједор, Улица Османа Џафића бб, 
Пухарска, сваким радним даном од дана објављивања 
огласа па до 16.9.2022. године, у временском периоду од 
9.00 до 14.00 часова, уз обавезну телефонску најаву. 
Контакт особа за све информације у вези са предметом 
продаје је Раденко Кантар, број телефона 065/777-517.
Роба се продаје у виђеном стању и неће се примати ни-
какве  накнадне рекламације које се односе на квалитет 
и остале карактеристике робе.

IV Обавезе Купца
У року од 8 (осам) дана од дана одржавања јавне лици-
тације закључиће се купопродајни уговор са најуспјеш-
нијим купцем. 
Купац је дужан да по закључењу купопродајног уговор,а 
а прије преузимања купљене робе извршити уплату ције-
локупног износа умањеног за уплаћени износ депозита 
на трансакцијски рачун "Комуналне услуге" А.Д. Прије-
дор број: 5620070000011113, отворен код НЛБ Банке А.Д. 
Бања Лука.
Купац је обавезан преузети робу у року од 8 дана од дана 
уплате укупне цијене утврђене купопродајним уговором. 
Трошкове превоза купљене робе падају на терет купца. 

V ОБАВЕЗЕ ПРОДАВЦА
Продавац се обавезује да ће са најповољнијим понуђа-
чем закључити уговор и да ће возило пренијети у влас-
ништво у виђеном стању. 

VI ТЕРМИН И МЈЕСТО ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ 
Јавна лицитација биће одржана дана 19.9.2022. године у 
згради Управе предузећа "Комуналне услуге" А.Д. Прије-
дор, Козарска 87, Приједор,  канцеларија број 24, са по-
четком у 9.00 часова. 
Пријава за учешће на јавној лицитацији понуђача који су 
уплатили депозит у складу са тачком 3. став 1.овог огла-
са одржаће се у 8.45 часова у згради Управе "Комуналне 
услуге" А.Д. Приједор, Козарска 87, Приједор,  канцела-
рија број: 21.

VII НЕУСПЈЕЛА ПОНУДА
У случају да за возило које је предмет продаје не буде 
пријављених понуђача за одржавање јавне лицитације у 
складу са условима огласа, продаја ће се сматрати неу-
спјешном, а све проведене радње ће се поништити. 

VIII ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 
Поступак продаје путем јавне лицитације проводи се у 
складу са важећим Правилником о поступку јавног над-
метања за продају расходованих основних средстава, 
резервних дијелова и осталих материјала "Комуналне 
услуге" А.Д. Приједор број: 1894/20, од дана 27.7.2020. 
године. 

"Комуналне услуге" А.Д. Приједор 
Козарска 87, 79101 Приједор 

Број: 3159/22
Датум: 7.9.2022. године
 
На основу члана 52. Статута "Комуналне услуге" А.Д. Приједор и члана 7. и 8. Правилника о поступку јавног надметања за продају расходованих основних средстава, резервних 
дијелова и осталих материјала "Комуналне услуге" А.Д. Приједор, те на основу Одлуке Надзорног одбора  "Комуналне услуге" А.Д. Приједор о продаји расходованог основног 
средстава, "Комуналне услуге" А.Д. Приједор  објављују:

ОГЛАС О ПРОДАЈИ ПУТЕМ ЛИЦИТАЦИЈЕ

"Комуналне услуге" А.Д. Приједор
 Д И Р Е К Т О Р 

         Далибор Грабеж, с.р.

Обавјештавају се акционари РЖР "Љубија" а.д. Приједор 
да од 6.9.2022. године, могу приступити наплати диви-
денде из добити Друштва остварене у 2022. години.
Дивиденда у укупном износу од 15.000.000 КМ, ће се ис-
плаћивати акционарима по принципу да свакој акцији 
припада исти номинални износ од 0,295406849 КМ.
Акционари сва упутства и информације везане за право 
на исплату дивиденди могу добити путем контакт теле-
фона, и то:
- на број 052-216-900- информације за физичка 
лица и правна лица,
- на e-mail:rzrkont@teol.net- информације за фи-
зичка и правна лица.
Aкционари су дужни доставити потврду о броју активног 
текућег рачуна из банке и oвјерену копију личне карте 
или другог идентификационог документа (за правна лица 
потврде, рјешења,  из одговарајућих регистара судских, 
комисије за хартије од вриједности и слично, а која не 
смију бити старија од три мјесеца), на адресу Друштва 
Улица Академика Јована Рашковића број 1. Приједор.

За малољетно лице захтјев подноси родитељ, старатељ 
(законом прописани документ којим се потврђује својст-
во стараоца),односно орган старатељства. Уз захтјев се 
доставља извод из матичне књиге рођених и број актив-
ног текућег рачуна из банке.
Акционар који тренутно не борави на територији Босне 
и Херцеговине може да овласти, односно да да пуномоћ 
другом лицу да поднесе захтјев за исплату дивиденде. 
Пуномоћ мора бити овјерена код надлежног општин-
ског/градског органа управе.
Напомињемо да право на дивиденду из добити Друшт-
ва остварене у 2022. години, имају акционари који имају 
статус акционара према подацима Централног регистра 
хартија од вриједности на дан 5.9.2022. године, као дан 
пресјека.
Провјеру статуса са даном пресјека (5.9.2022.године), ак-
ционари могу извршити код Централног регистра хартија 
од вриједности а.д. Бања Лука, Улица Симе Шолаје бр. 1, 
или код Службе за информације на број:052-216-900.
У Централном регистру хартија од вриједности акцио-

нари могу извршити провјеру уписаних података иако 
постоје неслагања у подацима о власницима акција који 
се воде у Централном регистру хартија од вриједности 
са подацима из личног документа потребно је урадити 
усклађивање.
Обавјештавамо све акционаре да воде рачуна о роко-
вима застаре својих потраживања према Друштву и да 
приступају наплати дивиденди како би остварили своје 
право на добит Друштва.
У складу са чланом 47. Закона о привредним друштвима, 
потраживања акционара према Друштву по основу диви-
денди застарјевају у року од три године од датума почет-
ка исплате дивиденди.
По протеку рока застарјелости, потраживања акционара 
према Друштву по основу дивиденди неће бити исплаћи-
вана акционарима, тј. протеком тог рока акционари губе 
право потраживања по основу дивиденди.

Број: A-422-09/22
Дана, 1.9.2022. године

На основу члана 55. Статута РЖР "Љубија" а.д. Приједор, те Одлуке о 
расподјели привремене дивиденде за 2022. годину, Друштва број: 
22/В/22 од 16.8.2022. године, даје се сљедеће

ОБАВЈЕШТЕЊЕ АКЦИОНАРИМА

Директор:
                  Станко Вујковић, дипл.инж.маш.

МАЛИ ОГЛАСИ
Продајем 105 дунума земље, у једном комаду, са два извора воде у Љубији (Раљаши). 
Цијена повољна, све информације на телефон 065/745-304.

Мијењам стан од 48м2, трећи спрат за сличан у приземљу или први спрат. Све информације 
на телефон 065/745-304.

Продајем комплетан рибарски прибор. Све информације на телефон 065/745-304.

Продајем кућу двоспратницу са два одвојена стана у Великом Паланчишту бб, на два 
дунума окућнице (асфалтни пут, вода, струја, сопствени бунар и подземна гаража за два 
аутомобила). Све информације на телефон 065/725-883.

Посљедњи поздрав

НЕНАДУ-ЏЕРИЈУ 
ЏЕРМАНОВИЋУ

Од породице Шормаз.
17106
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Дана 9.9.2022. навршава се тужна 
година дана од смрти наше вољене

ТАЊЕ ЧОПРКА
С љубављу и поносом од заборава чувамо. 
Живиш у нашим причама, а твоја племенита 
душа и несебична доброта заслужују да 
те чувамо од заборава. Знала си колико те 
волимо, али никада нећеш сазнати колико 
нам недостајеш. Твоји, тата Ратко, мајка 
Драгојла и сестра Сања са породицом.

17087

Сјећање на вољене родитеље

МИШО СТОЈАНОВИЋ
(1953-2002)

С љубављу и поносом. Кћерке Ана и Бојана са породицама. 17095

ЉИЉАНА 
(РОЂ.МИЋУНОВИЋ) 

СТОЈАНОВИЋ
(1954-2017)

IN MEMORIAM

На погинуле и преминуле припаднике 
Јединице чете везе 43. ПМТБР

МИЛАН АНЂЕЛИЋ
ЛАДИСЛАВ БОРИЋ
БРАНКО БОСАНЧИЋ
ОСТЕ БРЕЗИЧАНИН
ДРАГОСЛАВ ЦВИЈИЋ
ЖЕЉКО-ЖИКА 
ДОБРИЈЕВИЋ
ЛУКА ДРИНИЋ
МИЛЕНКО ГАЧИЋ
РАДЕНКО КНЕГИНИЋ
МИЛЕНКО КОБАС
МИХАЈЛО КОЛАР
СЛАВКО ЛАТИНОВИЋ

ДРАГОЉУБ КОВАЧЕВИЋ
ВИТОМИР МАРЈАНОВИЋ
МИЛОЈИЦА ПАВЛОВИЋ
ЉУБИНКО ПРОТИЋ
СРЕТКО ПРТЕЊАК
TОМИСЛАВ САВИЋ
МЛАДЕН СРДИЋ
ЗДРАВКО ТОМИЋ
ДРАГАН ТОПИЋ
МИРОСЛАВ ТРУБАРАЦ
ГОРДАН ТРАВАР
МИЛЕ ВРУЋИНИЋ
МИЛОРАД ЗВИЦЕР

И ове године били сте поменути на нашем дружењу 
и у нашим сјећањима.

000

Навршава се година дана 
како није са нама наша драга кума

ТАЊА ЧОПРКА

Много нам недостајеш и нека је вјечни 
покој твојој доброј души.  Почивај у миру 
и нека те чувају анђели! Кумови, Мира, 
Ранко,Слободан и Емилиа-Милица.

17097

Дана 9.9.2022. навршава се тужна година 
од смрти мога супруга

ЖИВКА (Мирка) АНЂИЋА

Тугујем истим болом као од првог дана откад те нема, 
твоја супруга Зорана. 17091

Дана 9.9.2022. навршава 
се тужна година од смрти 
драгог нам брата, стрица 

и дједа

ЖИВКА АНЂИЋА

Увијек ћемо те се радо сјећати драги наш Жижи, 
твој брат Војо са породицом.

17091

Дана 13.9.2022. 
навршава се 40 дана од 

смрти наше драге

БОРКЕ ХРВАЋАНИН

Најдража наша, празнина коју си за собом 
оставила је тешка и болна. Заувијек ћеш нам 
недостајати и никад те заборавити нећемо. Твој 
брат Драго, сестре Сава и Зора са породицама.

17107
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ФОТОГРАФИЈЕ
ЧИТУЉА 
ЧУВАМО
40 ДАНА

IN MEMORIAM

МИЛЕ БАТОЗ
Три тужне године, како ниси међу нама, драги 
наш Миле! С љубављу, тугом и поносом чувамо 
успомену и сјећање на тебе, вољени наш Миле! 
Твоја породица.

17093

Дана 19.9.2022. навршава се 40 тужних 
дана од смрти наше супруге, мајке 

и сестре

МИРЈАНЕ 
СТОЈАНОВИЋ-КУРТАГИЋ

(1948-2022)
Недостајеш нам... Воле те твоји, супруг 
Немсуд, син Елвин, браћа Драшко и 
Миленко. Дана 17.9.2022. обићићемо 
њен гроб и запалити свијеће.

17089

У уторак, 13.9.2022. пролази најболнија 
година. Година без тебе, у сваком дану 

са тобом

ГИНА ВУЧИЋЕВИЋ 
Рођ.Миодраг

Родом из Орловаца

Сви ми који те волимо осјећамо 
најљепшу свјетлост са неба и знамо да 
си то ти. Твоји најмилији.

17094

Дана 18. 9. 2022. навршава се година дана туге и бола 
откад је престало да куца велико и племенито срце 

нашег вољеног брата, чиче, ујака и дјевера

ЧЕДЕ ТАДИЋА
Из Петровог Гаја

Вољени Чедо, да је наша љубав могла да те спаси 
живио би вјечно. Остало је прелијепо сјећање на Тебе и 
понос и част што смо живјели с тобом... Брат се једном 
рађа, а никад не умире. Дана 10.9.2022. године,  у 
10.00 часова, даваћемо годишњи помен, те позивамо 
родбину, пријатеље и комшије да нам се придруже 
да запалимо свијеће и положимо цвијеће. С љубављу 
и поштовањем твоји, браћа Перо, Миле, Радован и 
сестре Цвијета и Рајка са породицама. 17086

Дана 9.9.2022. навршава се шест тужних 
година откада ниси са нама

МОМЧИЛО-МОКИ ТОПИЋ

Твој брат Борислав и сестра Зорана са породицом.
17091

Дана 10.9.2022. навршава се 40 дана 
од смрти наше мајке

НАДЕ ПРТЕЊАК
Премало је ријечи, а превише туге да ти 
кажемо колико те волимо и колико нам 
недостајеш. Хвала ти за доброту, љубав 
и срећу којом си нас увијек несебично 
даривала. Нек те чувају анђели. Твоји, 
кћерке Стојанка, Веселина, Гина, Радана, 
Драгана, зетови, унучад и праунучад.

17088

Дана 11.9.2022. навршавају се три 
године како није са нама наш драги

ЊЕГОСЛАВ-ЊЕГО РАКОВИЋ

Нека те у тишини вјечног мира прати 
наша љубав. Супруга Марица, кћерке 
Дражена и Милана са породицама.

17092

Дана 11.9.2022. 
навршавају се три године 

откако је преминуо

ЊЕГОСЛАВ-ЊЕГО 
РАКОВИЋ

Три године су прошле, наша бол за тобом не 
престаје, остаје нам да тугујемо, жалимо за 
тобом и да се сјећамо твоје доброте док смо 
живи. Мајка Марија, отац Ђуро, брат Дражен са 
породицом.

17090

Дана 5.9.2022. у 81. години живота 
преминула је наша драга

БОСА (Душана) МАРЧЕТИЋ
(1941-2022)

Драга тетка Босо, памтићемо те по твојој 
ведрини и доброти. Судбина је хтјела 
да ти и твоја сестра Славица будете 
сахрањене у истом дану, ти у Приједору, 
Славица у Београду. Почивајте у миру 
драге тетке. С љубављу и поштовањем 
сестрић Жарко и сестричина Милица са 
породицом. 17108

Дана 10.9.2022. 
навршиће се 40 тужних 

дана од смрти нашег 
драгог оца и супруга

НЕЂЕ ВУКИЋА

Заборав не постоји, не постоји утјеха, постоји 
само туга, бол и успомена. Твој син Петар и 
супруга Зора.

17105

Тужно сјећање на 
вољеног оца

НЕЂУ ВУКИЋА

Остаћеш вјечно у 
нашим срцима вољен и 
незаборављен. Кћерка 
Слађана са породицом.

17105

Дана 7.9.2022. навршава 
се 30 година од погибије 

нашег драгог сина

ДУШКА 
РАТКОВИЋА

(1.6.1969-7.9.1992)

Вријеме пролази, само бол остаје! Воле те вјечно 
твоји најмилији, мама, тата, брат,снаха и синовац 
Павле.

17093

Тужно сјећање на 
вољеног оца

НЕЂУ ВУКИЋА

У најљепшим успоменама 
сачуваћемо те од заборава. 
Кћерка Драгана са 
породицом.

17105
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Припремиo: Зоран Јелић

Одбојка

Деведесет година Тенис клуба "Др Младен Стојановић"

SPORT

"РУДАР ПРИЈЕДОР" И "РАДНИК" ПОДИЈЕЛИЛИ БОДОВЕ 
ФК "Рудар Приједор" и бијељински "Радник" подијелили су бодове на приједорском 
Градском стадиону.  Сусрет шестог кола Прве лиге Републике Српске завршен је 
резултатом 1:1. Стријелац за "Рудар Приједор" био је Билбија, а за госте Јокић. У 
наредном колу "Рудар Приједор" гостује "Љубићу".

"KОЗАРА" ПОБИЈЕДИЛА "ОМАРСKУ"
Екипа  "Омарске" на домаћем терену поражена је од екипе "Kозаре" са 2:1,  у утакмици 
шестог кола Прве лиге Републике Српске. Гол за домаће постигао је Јаћимовић, а за 
госте Глишић и Максимовић. Наредни противник "Омарској", у мечу који се игра у 
недјељу, биће лидер шампионата "Kрупа".

ФСА ПРИЈЕДОР САВЛАДАО "ПРОЛЕТЕР"
У сусрету петог кола Друге лиге РС - група Запад, ФСА Приједор је на домаћем терену 
савладао "Пролетер" из Теслића са 2:1. Голове за домаће постигли су Kовачевић и 
Мариновић, а за госте Вукмировић. ФСА Приједор тренутно је шести на табели, са 
осам освојених бодова, а слиједи им меч са "Дубравама".

"БРДО" УПИСАЛО ТРИ БОДА
У утакмици петог кола Друге лиге РС - група Запад, ОФК "Брдо" славио је против 
"Прогреса" са 3:1. Голове за домаће постигли су Саџак, Миодраговић и Kадирић, а за 
госте Будић. У наредном колу "Брдо" гостује екипи "Црног врха".

Фудбал

Поводом деведесетого-
дишњице постојања Тенис 
клуб "Др Младен Стојановић" 
организује шести "Бијели тур-
нир", у суботу, 10. септембра. 
"За "Бијели турнир" специ-

фично је да се игра у комплет 
бијелој опреми, како је некад 
тенис игран и како је започео 
овај спорт. Игра са дрвеним 
рекетовима и то је такође оно 
како је некад било. То је не-
што што је специфично и што 
је већ сада постало традици-

онално обиљежје нашег клу-
ба", каже директор турнира 
Миленко Пузигаћа. Обиље-
жавајући 90 година постојања 
у Тенис клубу "Др Младен 
Стојановић" припремају и 
свечану академију, која ће 
бити одржана вечерас (петак) 
у Позоришту Приједор, са по-
четком у 19.00 часова. Јубилеј 
ће обухватити још неке садр-
жаје. "Тим поводом је такође 
предвиђено и треће, проши-
рено  и допуњено издање 
монографије нашег колеге 
Ненада Марјановића "Тенис 
у Приједору", истакао је Горан 
Новић, предсједник Управног 
одбора ТК "Др Младен Стоја-
новић".

У ПЕТАК СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА, У 
СУБОТУ "БИЈЕЛИ ТУРНИР"

Вишe стoтинa спoртистa из при-
jeдoрских клубoвa прoдeфилoвaлo 
je грaдским шeтaлиштeм и нa Tргу 
мajoрa Зoрaнa Кaрлицe прoмo-
висaлo спoртскe вjeштинe. Tимe je и 
звaничнo зaвршeнa мaнифeстaциja 
"Дaни спoртa у Приjeдoру". 
"Идeja oвe причe je прoмoциja спoр-
тa, нe сaмo клубoвa, нeгo уoпштeнo 
спoртa.  Хтjeли смо дa oвo будe дру-
гaчиja причa, прoмoциja млaдoсти 

и љeпoтe, спoртских aктивнoсти, 
здрaвoг нaчинa живoтa", рекао је 
Aлeксaндaр Mиљeшић, члaн оргa-
низaциoнoг oдбoрa мaнифeстaциje.
"Дaни спoртa у Приједору" oргa-

низoвaни су oвe гoдинe први пут, a 
пoкрoвитeљ и oргaнизaтoр биo je 
Грaд Приjeдoр, уз учешће приједор-
ских спортских клубова.  "Желимо 
да подржимо спорт као здрав начин 
живота, наше спортисте и спортске 
клубове и да најмлађе суграђане 
упознамо са различитим спортови-
ма који су заступљени у нашем граду 
и да они из прве руке виде како то 
изгледа уживо", рекао је Јавор.
Градоначелник је додао да је град 
Приједор одлучан да подржи спорт 
и оне који се њиме баве, те да су ове 

године по први пут издвојена сред-
ства из градског буџета за перспек-
тивне младе спортисте и њих укупно 
30 добило је спортске стипендије од 
града.

ЗAВРШEНИ "ДAНИ 
СПOРTA У ПРИЈЕДОРУ"

Падобранско такмичење с 
најдужом традицијом у Ре-
гији, 43. "Птуј куп", заврше-
но је протеклог викенда на 

спортском аеродрому "Мош-
кањци" код Птуја у Словенији 
- тријумфом Приједорчана. 
Падобранци Аеро-клуба 

"Приједор" освојили су прво 
мјесто и у појединачној и у 
екипној конкуренцији, а у 
појединачној припало им је 
треће мјесто и у конкурен-
цији мастера. У појединачној 
конкуренцији побиједио је 
Драшко Лајић, првотимац Ае-
ро-клуба "Приједор", са само 
осам центиметара испред 
Матеја Костањевеца из Аеро-
клуба "Птуј" са 10 центимета-
ра и Бобана Иветића, прво-
тимца Аеро-клуба "Приједор" 
и репрезентативца Србије, са 
13 центиметара. Још једна 
бронзана медаља освојена 
је у конкуренцији мастера - 
треће мјесто заузео је Прије-
дорчанин Синиша Вујаковић.

 ПРИЈЕДОРСКИ ПАДОБРАНЦИ 
ТРИЈУМФОВАЛИ У ПТУЈУ

Текст: Ведрана Нишевић 

Одбојкашки клуб "Вожд" 
побједник је међународ-
ног турнира "Трофеј Прије-
дора" у сениорској конку-
ренцији, на другом мјесту 
је ОК "Котор Варош", а на 
трећем ОК "Дервента". У 
пионирској конкуренцији 
прво мјесто освојио је ОК 
"Котор Варош", друго ОК 
"Вожд", а треће ОК "Смеч" 
из Новог Града. На турниру 
је учествовало осам екипа 
из пет клубова из Пољске, 
Дервенте, Котор Вароша, 
Новог Града и Приједора. 
Организатор турнира био је 
Одбојкашки клуб "Вожд", а 
покровитељ Град Приједор.

"ТРОФЕЈ ПРИЈЕДОРА": 
ПРИЈЕДОРЧАНИ НАЈБОЉИ У 
СЕНИОРСКОЈ КОНКУРЕНЦИЈИ

Текст: Зоран Совиљ

Дефиле учесника 


