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

Фудбалски спектакл, 
на градском стадиону 
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Светлана Чеко, предсједник 
Удружења дијабетичара 
Приједор

ЛИЈЕКОВИ НИСУ 
СКУПИ КОЛИКО ЈЕ 
СКУПО ЛИЈЕЧЕЊЕ 
КОМПЛИКАЦИЈА

НА ЗЕМЉИ ЈЕ ЛИЈЕПО, АЛИ 
ГОРЕ ЈЕ ЈОШ ЉЕПШЕ 

ВОЛИМ ПРИЈЕДОРСКО ПОЗОРИШТЕ

ЗЕМЉОТРЕСА ЋЕ БИТИ ДОК 
ЈЕ И ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ

У случају земљотреса паника непожељна

ПОСЛА ИМА, ПРОБЛЕМ 
СУ ВИСОКЕ ЦИЈЕНЕ 
РЕПРОМАТЕРИЈАЛА

Ексклузивно 
за "Козарски 
вјесник" 
глумица 
Мина 
Лазаревић

Једриличарска секција богатија за два пилота

Инфлација успорила производњу у 
приједорским фирмама 

"ПАРТИЗАН" 15. 
НОВЕМБРА ДОЛАЗИ 
У ПРИЈЕДОР!



Начелник Одјељења за опсерваторску сеизмологију 
у Републичком Хидрометеоролошком заводу 
Сњежана Цвијић-Амулић истиче да су земљотреси 
непредвидиви и да нико не може рећи када ће и гдје 
тачно бити. 
„Земљотреси су пратиоци еволуције земље, људски 
фактор нема никакав утицај на то. Они су природна 
појава која долази ненајављено и просто се не могу 
предвидјети, али на основу неких статистика које се 
воде од раније можемо да дамо неку процјену гдје 
се најчешће јављају „, прича она.
Цвијић-Амулић додаје  да не постоји област на 
земљи коју су заобишли земљотреси или су имали 
неки утицај на то подручје.
-Тако се и земљотрес који је у сриједу ујутру био у 
Италији осјетио у цијелој БиХ. Био је то прилично 
јак земљотрес са епицентром у Јадранском мору. 
Међутим то што се дешава преко јадранске микро 
плоче везује се и за наш простор„, објашњава она.
Град Приједор има усвојен План активности у 
припреми и провођењу мјера заштите и спасавања 
од земљотреса који се редовно разматра и усваја за 
нове временске периоде у локалном парламенту.

Шеф Одсјека за цивилну заштиту града Приједора, 
Мирослав Крнета, наводи да је предвиђено да се 
у случају земљотреса активира Градски штаб за 
ванредне ситуације који доноси неопходне мјере.
„Према сеизмичкој категоризацији терена подручје 
града Приједора припада трусној зони Бањалука-
Приједор, односно простору према Бабићима, 
Пискавици и Бронзаном Мајдану. У случају да 
дође до земљотреса на подручју Приједора јачем 
од осам степени по Меркалијевој скали највише 
би било угрожено подручје Јелићке, Нишевића и 
Бистрице“,каже Крнета.
Иако су села на граници са Бањалуком наведена 
као подручја са могућим ударима изнад осам 
степени Меркалијеве скале, у актуелном  Плану 
активности у  припреми и провођењу мјера заштите 
и спасавања од земљотреса, наведено је да би јачи 
земљотрес највише објеката порушио у урбаним и 

густо насељеним зонама. 
Процјењује се да у Бањалуци најјачи земљотрес 
може да буде до девет степени Меркалијевих, а у 
Приједору до осам. Међутим, на подручју Приједора 
није био епицентар јачих земљотреса. Након 
земљотреса у Бањалуци 1969. године који се добро 
осјетио и у граду на Сани, граде се објекти који могу 
да издрже овакве земљотресе
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ЗAРOБЉEНИ  
JУРИШ  
MЛAДAЛAЧКИХ  
СНOВA

ЗЕМЉОТРЕСА ЋЕ БИТИ ДОК ЈЕ И ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ
КОМЕНТАР

Свaкoднeвнo читaмo и 
слушaмo o нaсиљу. У пoрoди-
ци, у шкoли, нa улици, у кaфa-
ни...Aли имa и другoг и другa-
чиjeг нaсиљa. Oнoг нaд сaмим 
сoбoм. Кoристeћи мoдeр-
нe тeхнoлoгиje и виртуeлни 
свиjeт, jaшући нa мoбилним 
тeлeфoнимa oд jутрa дo сутрa, 
мнoги млaди људи сaми су 
сeбe oсудили нa уништaвaњe 
и физичкoг и мeнтaлнoг 
здрaвљa. Кичму су нeпрaвил-
ним држaњeм искривили нa 
свe стрaнe, нoгe успoрили 
и oмлитaвили нeдoвoљнoм 
физичкoм aктивнoшћу, мoзaк 
пoсули  прaшинoм нeрeaл-
нoг и нeствaрнoг свиjeтa и 
живoтa. 
Чeстo имaмo утисaк дa сe 
вриjeмe тркa сa нaмa, a у 
ствaри je oбрнутo. Mи сe 
тркaмo сa врeмeнoм, или 
бaрeм тo пoкушaвaмo, Oнe 
стaриje вриjeмe лaкo прeти-
чe,  jeр им je кoрaк успoрeн a 
глaвa умoрнa. Зa вeлику бри-
гу je штo вриjeмe прeтичe и 
мнoгe млaдe људe, чиjи би 
кoрaци трeбaлo дa су хитри 
и вихoрaсти, a глaвa и тиjeлo 
нaтoпљeни снaгoм и jуришoм. 
Зa мнoгe млaдe људe вихoр и 
jуриш oстaли су зaрoбљeни 
измeђу њихoвих жeљa, снoвa  
и плaнoвa, зa кoje нeмajу 
дoвoљнo воље, снaгe и хрa-
брoсти и мoбилних тeлeфoнa 
прeкo кojих у свaкoм трeнут-
ку мoгу дa буду билo гдje нa 
плaнeти, a у ствaри нигдje сти-
гли нису.  
Свaкoднeвнo прoвoдeћи  
сaтe и сaтe с мoбилним 
тeлeфoнoм у крeвeту, нa ули-
ци, у пaрку, кaфићу, прoдaв-
ници, мнoги млaди људи 
сaми сeби пoстaћe прoшлoст 
приje нeгo штo буду у билo 
кaквoj прилици зa свojу бу-
дућнoст. И кaдa jeднoг дaнa 
схвaтe дa je ствaрни живoт, 
сa мнoгoбрojним љeпoтaмa 
и дaрoвимa, прoшao пoрeд 
њих и тих нeсрeтних мoбил-
них тeлeфoнa, ништa вишe 
нeћe мoћи прoмиjeнити. 
Сaплитaћe сe o трaгoвe свoг 
живoтa и прaзним oчимa 
глeдaти у oнo чeгa нeмa, a мo-
глo je и трeбaлo бити. 

У случају земљотреса паника непожељна

Новинар 
Зоран Совиљ

Становници трусних подручја требало би да 
се упознају и са препорукама за понашање 
у случају земљотреса. Неке од њих су да не  
напуштају затворене објекте, али и обрнуто, 
да остану напољу ако су се ту затекли. Једна 
од препорука за оне који су у објектима је да 
клекну уз унутрашњи зид и покрију главу док 
земљотрес траје.
Потребна је и велика доза смирености јер је 
сигурно да ће земљотреси постојати док год 
постоји и планета Земља.

Земљотрес од 5,7 Рихтера у Италији који су осјетили и грађани Крајине није разлог за панику, 
тврде стручњаци, али нас све скупа подсјећа да живимо на трусном подручју у којем су могући 
јачи земљотреси.

„ Не плашим се због могућих 
земљотреса.  Био сам у 
Денверу у Америци када је 
тамо био и земљотрес и ураган 
и нисам се ни тада плашио“

„Свако се плаши, нико није 
равнодушан, постоји увијек 
страх“

“Ово је трусно 
п о д р у ч ј е , 
никад се не 
зна када ће 
бити земљотрес. Бациш грах па 
видиш хоће ,неће. Мајсторски нас 
је потресло 1969. године када је био 
земљотрес у Бањалуци, тада се и 
овдје добро осјетило“

Милорад 
Миљуш

Злата 
Чаушевић

Душан 
Муњиза

Нajjaчи зeмљoтрeс у БиХ дeсиo сe у Бaњoj Луци 
1969. гoдинe

Mирoслaв  Крнeтa Текст: Бојана Мајсторовић



Мљекаре у Републици Српској 
повећале су за око 30 фенин-
га откупну цијену млијека коју 
плаћају фармерима. Са некада-
шњих 60 фенинга по литру, от-
купна цијена млијека уназад три 
мјесеца повећана је на 0.96 фе-
нинга.
Ово млијеко прарађено и упа-
ковано у абмалажу продаје се 
по цијени која је скоро три пута 
већа јер литар кошта око 2,70 КМ 
у продавницама. 
Прије двије године, литар млије-
ка могао се купити у продавници 

и и за 0,90 КМ. Толико је коштало 
и када се литар бензина плаћао 
1,70 КМ. Будући да је све поску-
пјело фармери су од мљекара 
којима продају млијеко још у 
априлу ове године тражили да 
им повећа откупну цијену са око 
0,65 на 0.95 КМ. Фармери кажу 
да су ову откупну цијену коначно 

добили постепеним повећањи-
ма. 
Фармер из Трнопоља Драган 
Балтић има 200 говеда од чега 
70 музних крава. Сваки дан око 
1.700 литара млијека испоручи 
мљекари из Козарске Дубице. 
Истиче да је задовољан што је 
повећана откупна цијена млије-
ка за око 30 фенинга. 
“Захваљујем се компанији која 
нам је повећала откупну ције-
ну млијека. Фармерима који су 
продавали преко 1.000 литара 
млијека дневно плаћали су око 
60 фенинга по литру, а уназад 
три мјесеца та цијена је повећа-
на на око 0.95 фернинга”,  каже 
Балтић.
Он наводи да је и даље велика 
разлика у цијени хране за стоку и 
откупној цијени млијека.
“Килограм концентрата који је 
потребан да би говеда била здра-
ва и да би била успјешна млијеч-
на производња, коштао је 55 фе-
нинга када је литар млијека био 
60 фенинга. Сада литар млијека 
кошта 95 фенинга, а килограм 
концентрата је 1,30 КМ. Морамо 
скренути пажњу да имамо поску-
пљење млијека у продавницама 
и да се велики ПДВ уплаћује од 
тог нашег млијека на рачун држа-
ве БиХ и на рачун Пореске упра-
ве. Наши потрошачи то уплаћују 
и  ја вјерујем да се држава може 
укључити са већом премијом по 
литри млијека”,  сматра Балтић.
Предсједник Удружења пољо-
привредних произвођача-мље-
кара РС Владимир Усорац по-
тврдио је за „Козарски вјесник“ 
да су повећане откупне цијене 
млијека за фармере на подручју 
Српске.

“Откупна цијена млијека је око 
0,96 фенинга и повећана је око 
30-так фенинга по литру. То још 
увијек није реална цијена. Реал-
на цијена била би 1,20 КМ - 1,30 
КМ када узмемо у обзир трошко-

ве за репроматеријал који узлази 
на фарму и са којим производи-
мо млијеко. Ми се не „петљамо“ 
у цијену у трговинама јер то је 
цијена коју трговци доносе. Сада 
је цијена млијека у трговинама 
око 2,50 КМ до  три  КМ по литри. 
Сматрамо да је висока продајна 
цијена, а мала откупна. Значи 
млијеко мора да прати репро-
материјал, нафту, ђубриво и све 
остало. Литра нафте је 3,50 КМ . 
То значи да је сада литар нафте 
три и по литре млијека, а било је 
литар нафте-литра млијека. Пре-
ма томе из тога се види диспа-
ритет цијена на тржишту”,  каже 
Усорац.
Он додаје да је редовна исплата 
премија за млијеко које исплаћује 
Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде РС 
редовне, али да фармери траже 
да се оне изједначе са премија-
ма у Федерацији БиХ.
Усорац каже да су премије у Фе-
дерацији БиХ 45 фенинга по ли-
тру, а у РС 25 фенинга.
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Текст: Бојана Мајсторовић

ПОВЕЋАНА ОТКУПНА ЦИЈЕНА 
МЛИЈЕКА ЗА 0,30 КМ

Литар млијека у продавници кошта као литар бензина

Прогони ме прича те Прије-
дорчанке, моје добре позна-
нице. Оно кад хоће, сретнемо 
се у једној трговни,  ја на одје-
лу за оне „велике“, она до пен-
зије, тад ће се слећи која мар-
кица, резервише  јакну која јој 
одлично стоји. Између рафа 
договоримо  неку брзинску 
кафу. И како то бива, уз кафу 
ми исприча  да је неколико 
година, а након 26  „дивног“ 
брака којем је претходило 
још 6, 5 година забављања,  
била“разведена“ од човјека 
који јој се вратио након што је 
схватио, како објасни, „ да ње-
гово није да ложи ватру туђој, 
већ својој дјеци“. Не комента-
ришем опаску, мучна ситуа-
ција за столом. Питала би што 
не смијем, не могу, срам ме је 
копати по туђој прошлости, а 
она наставља да одговара на 
питања која држим у глави.  
Каже ми, мени која сам раз-
ведена цијели свој ј....и жи-
вот, да једноставно није знала 
живјети као растављена жена. 
„ Ето једноставно нисам зна-
ла. Вратио се прије неколико 
година. Живимо у истој кући.
Сви знају, све, а  ја овдје у прси-
ма ( показује ми руком) имам 
огромну рупу. Никад није за-
расла. И да знаш,   посљедња 
сам сазнала да ме дуго, дуго 
вара. Сви остали јесу знали, а  
крили су. А онда је он, као да 
иде на тренинг , покупио кесу 
и отишао.Била је то класична 
издаја.“, прича у хипу. При-
стаје да дио приче пренесем у 
ставу. „Немам ништа против“, 
каже ми. Не пита ни зашто то 
желим,коме је  њена прича 
поука, због чега, ма ништа... 
а на  питање да ли је кад раз-
мишљала о некој достојанст-
венијој варијанти,  лаконски 
одговора да није. И да је за њу 
постојала само једна, једина, 
да буде удата, ма како тако, и 
да су јој тај чип усадили још од 
времена „ док се између згра-
да играло оно „између двије 
ватре“. Сјећате се игрице. 
Трчиш , склањаш се , падаш 
лијево, десно, све у нади да 
те не погоди лопта. Ако те по-
годи испадаш. Њу очито јесте, 
али је остала . Мијењала пра-
вила, или је то сад нека нова 
игрица? Можда! Разумијем 
ипак, нисам кројач људских 
судбина, понекад ни своју не 
могу скројити по мјери која 
би ми сасвим пасала. А да ли 
вриједи,па то она зна. То што 
ћу ја рећи да „не“, није ни важ-
но. Као много шта у животу.

СТ
АВ „ИЗМЕЂУ 

ДВИЈЕ ВАТРЕ“
Пише: Мира Згоњанин

Из Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 
РС наводе да ће током ове године бити исплаћене још три 
премије након подношења захтјева.
- У обрачунском период од октобра 2021. до септембра 
2022.године укупно је исплаћено 28.026.107КМ, а премију 
остварује 3.193 корисника-саопштили су из Министарства. 

Дрaгaн Бaлтић

Влaдимир Усoрaц
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Према подацима Интернаци-
оналне дијабетолошке феде-
рације и Свјетске здравствене 
организације, у БиХ од 1.000 ста-
новника, око 270 je обољелих од 
дијабетеса, за који се каже да 
је подмукла болест. Које су нај-
чешће компликације?
- Шећерна болест не боли, али 
оставља тешке посљедице уко-
лико се не држи под контролом. 
Многи обољели и не знају да 
болују од дијабетеса и то пред-
ставља велики здравствени про-
блем. Компликације шећерне 
болести могу бити акутне (низак 
ниво шећера у крви и висок ниво 
шећера у крви), затим хроничне 
(кардиоваскуларне болести, ош-
тећења бубрега, очију).

Колико дуго у Приједору постоји 
Удружење дијабетичара и коли-
ко је важна размјена искустава 
међу онима које је повезала 
иста мука?  
- Удружење дијабетичара При-
једор основано је 2006. године 
с циљем окупљања свих обоље-
лих чланова, а дјелујемо као ху-
манитарно-социјално удружење 
обољелих, њихових породица и 
грађана, чији се рад темељи на 
принципу узајамне помоћи, со-
лидарности и дружења. Специ-
фично смо удружење, јер обух-
ватамо све старосне категорије, 
најмлађи члан има двије године, 
а најстарији 90  година, као и све 
типове дијабетеса. Број члано-
ва је у сталном порасту, а најак-
тивнији чланови Удружења су 
пензионери. Размјена искустава 

изузетно је важна, јер Удружење 
окупља обољеле који већ дуго 
живе са шећерном болешћу, као 
и оне који се први пут сусрећу с 
њом. Подршка међу члановима, 
њиховим породицама и прија-
тељима помаже да се обољели 
изборе са стресом који је чест 
пратилац болести. Тако схвате 
да нису сами и заједно долази-
мо до одговора на разне недоу-
мице и питања о доброј контр-
оли дијабетеса, што је и крајњи 
циљ нашег удружења. Удружење 
дијабетичара сарађује и са дру-
гим установама и удружењима 
у смислу социјализације и раз-
мјене искустава, од којих бих 
издвојила дружење корисника 
ЈУ Дома за лица са инвалидите-
том и Удружења дијабетичара 
на заједничком едукативном из-

лету на Козари, гдје смо на неки 
начин успјели побољшати квали-
тет живота корисницима Дома 
који живе са шећерном болешћу, 
преносећи им наша искуства.

Да ли је неко изложенији ризи-
ку од ове болести?
- Одређени фактори повећавају 
ризик од настанка болести. Већа 
је вјероватноћа да ће се дија-
бетес типа 1 појавити у дјечјем 
узрасту или тинејџерском добу, 
ако имате родитеље или брата 
или сестру који имају дијабетес 
типа 1 или носите одређене гене 
који су повезани са болешћу. Ри-
зик од дијабетеса типа 2 већи је 
ако имате прекомјерну тежину, 
имате 45 и више година, имате 
родитеље или брата или сестру 
који имају ово обољење, нисте 
физички активни, ако сте имали 
гестацијски дијабетес и ако има-
те висок крвни притисак, висок 
холестерол или високе триглице-
риде.

Пратите ли савремене трендове 
када је у питању борба против 
дијабетеса? 
- Удружење континуирано уче-
ствује на разним форумима па-
цијената, а медицинско особље 
прати конгресе на државном и 
свјетском нивоу, тако да сло-
бодно могу рећи да смо, што 
се тиче савремених трендова у 
борби против дијабетеса, у рангу 
са осталим земљама региона и 
свијета. 

Чини се да је дијабетес све више 
присутан код младих. Шта савје-
товати у смислу превенције?  
- Примјетан је пораст броја 
обољелих међу којима је и млађа 
популација. За дјецу је посебно 
важно да се баве физичком ак-
тивношћу, за гојазне смањење 
тјелесне тежине, промијенити 
лоше животне навике и више бо-
равити у природи. 

Обољелима, а поготово ма-
лољетницима, много значе 
сензори који ће омогућити без-
болно мјерење нивоа шећера у 
крви. Град Приједор је у ту свр-
ху обезбиједио конкретна сред-
ства. Какав је био одзив роди-
теља?
- Градска управа, на челу са гра-
доначелником Слободаном Јаво-
ром, имала је разумијевања за 
значај сензора за дјецу која живе 
са шећерном болешћу. Издвоје-
на су средства за куповину сензо-
ра. Одазвали су се сви родитеља 
са подручја које покрива град 
Приједор. Договор са Градском 
управом је да, уколико се појави  
дијете којем је, у међувремену, 
дијагностификован дијабетес, 
да се родитељи јаве у Удружење, 
како би им била обезбијеђена 
средства за набавку континуира-
них мјерача. 

ПРВИ У РЕГИЈИ УВЕЛИ „НОРДИЈСКО ХОДАЊЕ“
- Едукативно-рекреативни излети постали су главна мисија и карактеристика нашег удружења, јер 
се временом доказало да едукација у природи има бољу ефикасност и драстичан примјер повољ-
ног утицаја физичке активности, коју практикујемо на излетима, на регулацију шећера у крви. Први 
смо у регији увели “Нордијско ходање” за чланове Удружења и тиме подигли свијест о важности 
физичке активности за њихово здравље.

Припремио: Деборах Совиљ

Светлана Чеко, предсједник Удружења дијабетичара Приједор

ЛИЈЕКОВИ НИСУ СКУПИ 
КОЛИКО ЈЕ СКУПО ЛИЈЕЧЕЊЕ 
КОМПЛИКАЦИЈА 

„Дијабетес или шећерна 
болест најчешћа је 
метаболичка болест 
савременог доба. Кроз 
искуства нашег удружења, 
дошли смо до закључка да 
пацијенти нису довољно 
свјесни ризика и могућности 
настанка компликација 
које прате ово обољење. 
Пацијент мора схватити 
како је дијабетес озбиљна 
болест, те је обољеле 
потребно едуковати и кроз 
неко вријеме реедуковати. 
Потребно је учинити 
све како би се избјегле 
компликације, јер трошак 
за лијекове је минималан 
у односу на трошак за 
лијечење компликација 
шећерне болести“, рекла 
је за „Козарски вјесник“ 
Светлана Чеко, предсједник 
Удружења дијабетичара 
Приједор, поводом 14. 
новембра, Свјетског дана 
борбе против дијабетеса.



Вртоглави раст цијене 
енергената створио 
је огомне проблеме 
и школама у Српској. 
Највећи дио средстава 
које су им на распола-
гању од ресорног ми-
нистарства троше на 
набавку огрева. 
Приједорска Основна 
школа "Доситеј Об-
радовић", која поред 
централне има још 
шест подручних шко-
ла, за гријање је ове 

школске године из-
двојила близу 63.000 
марака. То значи да 
70 одсто материјалних 
трошкова издвајају 
само за ову ставку, 
тако да им преостала 
средства нису ни бли-
зу довољна да покрију 
остале трошкове.
"Ово је веома велики 

износ, ако се узме у 
обзир да је од Мини-
старства просвјете у 
2021. години за ма-
теријалне трошкове 
дозначено 6.623 КМ 
мјесечно за плаћање 
обавеза према до-
бављачима, што на го-
дишњем нивоу износи 
79.476 КМ. У 2022. го-
дини школи је дозна-
чено 7.445 КМ мјесеч-
но за плаћање обавеза 
према добављачима, 
што на годишњем ни-
воу износи 89.340 КМ. 

Повећан је тај износ 
трошкова, али недо-
вољно да би школа по-
крила трошкове које 
има", истакла је Биља-
на Бановић, помоћник 
директора Основне 
школе "Доситеј Обра-
довић".
Исти проблем имају и 
у другим образовним 

установама. Школа у 
Омарској грије се на 
дрва, док подручне 

школе користе угаљ. 
Цијене су значајно по-
расле, а њихов буџет 
ограничен. На рас-
полагању им је око 
30.000 марака, а њима 
је потребно више од 
50.000 марака. 
"Са набавком дрва 
имали смо проблема, 
јер је цијена скоро 

дупло већа. Такође, 
и угаљ је поскупио за 
око 90 посто, тако да 

средства која су пла-
нирана за ову годину 
нису довољна за на-
бавку огрева за ову 
школску годину", твр-
ди Бобан Берић, врши-
лац дужности дирек-
тора Основне школе 
"Вук Караџић" у Омар-
ској.

Текст: Бранка Дакић

ВИШЕ ОД 70 ОДСТО СРЕДСТАВА 
ИЗДВАЈАЈУ ЗА НАБАВКУ ОГРЕВА

Из ресорног министарства поручују да 
је Влада Српске обезбиједила довољне 
количине енргената за све основне 
школе.
" Све основне школе у Републици Српској 
имају  обезбијеђене довољне количине 
енергената. У овој години обезбијеђено је 
6.137.000 КМ за финансирање eнергената 
за гријање основних школа у Републици 
Српској.У складу са Закон о средњем 
образовању и васпитању јединице 
локалних самоуправа дужне су да 
обезбјеђују средства за све материјалне 
трошкове, а које подразумијевају  и 
средства за гријање средњих школа."

У Горњој  Ламовитој  завршени су 
радови на асфалтирању приступног пута 
у дужини 1,3 километра, који повезује 
мјесну амбуланту, просторије мјесне 
заједнице, основну школу и пошту. 
Вриједност радова је 93.000 КМ, што 
је у потпуности финансирала Влада РС. 
За око двије хиљаде становника овог 
насеља, нов асфалт значи много, јер сад 
имају квалитетнији приступ неким од 
најфреквентнијих установа и објеката.
У квалитет обављених радова увјерио се 
и градоначелник Слободан Јавор који је 
изразио задовољство јер је иницијатива 
за асфалтирање потекла управо од 
мјештана. 
"Горња Ламовита је живо село, а 
одлучили смо се да урадимо овај дио 
због велике фреквентности. Ту је пошта, 
амбуланта, школа коју похађа 300 
ученика", рекао је Јавор. 

АСФАЛТИРАН 
ПРИСТУПНИ ПУТ 
У ДУЖИНИ 1,3 
КИЛОМЕТРА

Текст: Деборах Совиљ

TEME/DRU[TVO  5.

Поскупљење енрегената школама створило огроман проблем

Цијене енергената велики проблем за школе

Берић: Новац који имамо за гријање није 
довољан

АПЛИКАЦИЈОМ 
"ГОПАРКИНГ" БРЖЕ 
ДО СЛОБОДНОГ 
ПАРКИНГ МЈЕСТА

"ГоПаркинг" систем омогућава 
возачима да провјере колико слободних 
паркинг мјеста има на оближњим 
паркиралиштима, на било којем мјесту 
и у било које вријеме. До слободног 
паркинг мјеста ускоро ће, помоћу 
апликације, брже и једноставније доћи 
и Приједорчани.  
Опрема је инсталирана на појединим 
паркиралиштима у Приједору, а овај 
систем би у потпуности требао да 
профункционише до краја године, 
истичу из Компаније "Ланако”.

Текст: Мирјана Шодић

ПРЕДСТАВА
''КУЋА НА БРДУ'' 
ПРЕМИЈЕРНО У 
ПОНЕДЈЕЉАК

Глумци Позоришта Приједор са 
појачањем из Бања Луке у понедјељак 
ће премијерно одиграти представу 
''Кућа на брду''.  Вјерују да ће се допасти 
и публици, јер су напорно радили у 
претходном периоду. 
Представа је рађена према тексту 
Слободана Стојановића, а режирао ју је 
Марко Вукосав. Из Позоришта Приједор 
истичу да  овом представом отварају 
јубиларну 70. сезону и да она није дуго 
играна на овим просторима. 
''Ми смо је пронашли. Заједно смо 
разговарали још мјесецима прије о 
томе и тако да смо одлучили да радимо 
тај текст '', навео је Срђан Књегињић, 
в.д. директора Позоришта Приједор.
Представа се игра у понедјељак у 20:00 
часова, а цијена улазнице је 10КМ. 

Текст: Ведрана Нишевић

Бановић: Више од 70 одсто средстава иде 
за гријање
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Глумица Београдског Позо-
ришта на Теразијама Мина 
Лазаревић недавно је бо-
равила у приједорском 
Позоришту. Публици се 
представила са музичко-
поетским кабаером, а из-
водила је неке од највећих 
евергрин и филмских хито-
ва, те познате пјесме из ле-
гендарних серија као што 
су Бољи живот, Породично 
благо и Срећни људи. 
''Сала Позоришта Приједор 
једна је од мојих омиље-
них. Увијек радо долазим 
у Републику Српску. Волим 
овај менталитет, блиски 
смо, препознајемо се, раз-
умијем се и са публиком и 
ван играња'', каже Мина. 
Глумачку каријеру београд-
ска глумица започела је 
тако што је као студент Му-
зичке академије пожељела 
да се опроба на Факултету 
драмских уметности, иако 

је као дјевојчица само раз-
мишљала о клавиру и му-
зици. 
''Све је то било стицајем 
околности, како све и бива 
у животу. У једном тренут-
ку ми није било довољно 
само да свирам. Жељела 
сам, да пјевам, да говорим 
и да се изражавам тијелом. 
Као и код већине глумаца 
прве улоге биле су уска-
кања, када уђете у готову 
представу, а то је у у мом 
случају било због трудноће 
моје колегинице. Десило 
се да сам ускочила у мју-
зикл ''Бриљантин'' и  ''Ви-
олинисту на крову''. Моја 
прва улога,  која  је била 
баш моја,  је улога у ''Снеж-
ној краљици'' у Позоришту 
Бошко Буха“, прича Мина 
за Козарски вјесник. 
Током своје глумачке ка-
ријере Мина је освојила и 
бројна признања и награ-
де. Награда публике, увијек 
је, како каже , најзначај-

нија. 
''Све награде су ми драге. 
Оне су потврда да сте не-
што добро урадили. То је 
вјетар у леђа за наредни 
период. Посебно мјесто за 
мене имају награде публи-
ке, јер ми постојимо због 
њих и то је нешто најљеп-
ше што можете да добије-
те. Међу дражим су  двије 
награде које смо 1999. го-
дине и 2002.  добили Војин 
Ћетковић и ја на основу 
улога у тв серији ''Породич-
но благо''. Изабрани смо за 
глумачки пар године'', при-
ча Лазаревићева. 
Додаје да су најзахтјевније 
улоге биле оне у мјузикли-
ма.  
'' Траже од глумца буквал-
но све таленте. Тежак је 
процес и напоран, јер сте 
по два,  три мјесеца на иг-
рачким, пјевачким и глу-
мачким пробама. На крају 
то све изгледа лагано пред 
публиком и лепршаво, а 
заправо што је више лепр-
шавије то значи да се у то 
улагало више труда и рада. 
Међутим, мјузикл је нешто 
што ја осјећам као најбли-
же и оно на чему сам  одра-
сла. Ту сам као риба у води 
и напријатније ми је'', до-
даје ова позната глумица.
Публика највише воли да 
гледа комедије и то је оно 
због чега и често долазе 
у Позориште. Мина их је 
одиграла много, али према 
њеном мишљењу оне су 
најтеже. 
''Комедије је најтеже игра-

ти. Што би рекао мој покој-
ни професор Влада Јефто-
вић ''Кад играш трагедију 
не морају да плачу, али 
кад играш комедију морају 
да се смеју и ако није тако 
промашио си тему''. Тешко 
је насмијати људе. Ја сам 

поборник здравог хумора, 
не јефтиног и неких гегова 
и нечега што је већ виђе-
но. Доћи до публике неким 
здравим хумором и да се 
људи смију послије тога 
што су гледали, то је велика 
ствар'', наводи она. 

Ексклузивно за "Козарски вјесник" глумица Мина Лазаревић

Текст: Ведрана Нишевић

За младе који су тек на почетку каријере 
има и поруку. 

''Ово је један тежак маратон. Испитајте себе, да ли је 
глума то што вас занима, да ли је сцена то што желите 
и да ли сте ту због публике? У млађим генерацијама 
има оних који виде то као пут ка некој популарности 
и да им је то као неки мотив и онда дођу до замора 
материјала и до неких прекретница да ли или не 
даље. У глуми постоје неизвјесни периоди кад 
имаш мање посла,  или немаш посла уопште. Треба 
истрајати у том периоду и зато је ужасно битно да 
знамо да смо тамо гдје желимо да будемо свим 
срцем и онда се лакше кроз то пролази''.

Мина и Војин Ћетковић, глумачки пар године

ВОЛИМ 
ПРИЈЕДОРСКО 
ПОЗОРИШТЕ
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Данијел Шпадић један је од 20-
так пилота једриличара прије-
дорског Аеро-клуба који крстаре 
небеским висинама изнад града 
на Сани. Каже да је дозвола за 

пилота једриличара чији је 
власник постао прије неко-
лико дана, испуњење сна 

из дјетињства.
„Омиљена играчка, 

док сам био 
м а л и била ми је 
авион и у в и ј е к 
сам маштао 
да постанем 
пилот. Сада је ле-
тење мој хоби. Волим 
адреналин и висину, то 
ме привлачи. Позивам све 
заљубљенике у адреналин и ле-
тење да дођу овдје да се дружи-
мо,  летимо и уживамо у висина-
ма“, рекао је Шпадић. 
Додаје да је прво прошао тромје-
сечну теоретску обуку коју 
чини девет предмета, а 
потом и практичну. Исти-
че да никада неће забо-
равити свој први самостал-
ни лет,  који је извео тек након 40 

заједничких летова са инструкто-
ром Љубишом Арамандом.
„Када ми је Љубиша први пут са-
општио да сљедећи лет идем сам,  
толико сам почео да се знојим.  
Питао сам га је ли сигуран. Он ми 
је рекао да је сигуран само у себе, 
а да ја морам бити сигуран у себе. 
Рекао ми је да ја то могу и знам 
и да нема потребе да се плашим. 
Чим сам полетио одмах ми је било 
лакше“, прича Шпадић.

Дозволу за 
пилота једрили-

чара добио је 
и Борјан 

Пала- д а . 
Међутим, 
ово није прва 
његова дозвола. 
Обновио ју је након 19 
година паузе.
„То је исто као и ауто или бицикл.  
Када научите једном нешто и ако 
то волите онда остаје заувијек. 
Наравно,  потребно је освјежити 
теоретско знање, јер када прође 
доста времена одређене ства-

ри се и забораве. Међутим тај 
осјећај док летите се никада не 
може изгубити, једноставно вуче 
вас нон стоп горе.  Лијепо је на 
земљи, али горе је још љепше“, 
тврди Палада.
Обука за пилота једриличара 
кошта око 2.500 КМ. Инструктор 
летења Љубиша Арманда каже 
да је осим љекарског увјерења, 
један од услова за кандидате да 
не могу бити млађи од 16 година. 

„Након што су испуњени ти усло-
ви ми радимо селекцију.  Пра-
вимо информативни лет са кан-

дидатима и када видим 
ко има смисла за 

то  улазимо у 
причу око 

н а -
ставка  

т е о - ретске, 
али и практич-

не обуке. Имамо 
три млада кан-

дидата који су задо-
вољили наше критеријуме, имају 
по 16 година.  Тако вјерујемо да 
бисмо наредне године могли 
имати пет младих пилота“, каже 
Араманда.
Пилоти тврде да је једриличарст-
во умјетност летења,  јер једри-

лица нема мотор. Након што 
је авион уз помоћ сајле 

подигне у висину, 
она се уз по-

моћ тер-
м и ч к и х 
стубова одр-
жава у ваздуху и 
слијеће на земљу.
„Ми у једрилици по четири-пет 
сати проведемо на небу са јед-
ним летом од пет минута уз по-
моћ авиона. Овај ваздухопловни 
спорт је најјефтинији од свих ва-
здухопловних спортова,  Једино 
се параглајдинг  може поредити,  
остало је све скупо с тим“, каже 
Араманда.  Приједорски Аеро-
клуб има шест једрилица и један 
авион за шлепање . Пилоти исти-
чу да је у њиховом спорту најбит-
нија безбједност, иза које долазе 
дружење и резултати. 

НА ЗЕМЉИ ЈЕ ЛИЈЕПО, АЛИ ГОРЕ ЈЕ ЈОШ ЉЕПШЕ
Једриличарска секција богатија за два пилота

Једриличарска секција Аеро-клуба „Приједор“ постала је 
богатија за још два члана са дозволама за пилоте једрили-
чаре. У овом клубу кажу да им је  циљ да формирају јуни-
орску и сениорску екипу која ће представљати Приједор на 
такмичењима.

Дaниjeл Шпaдић,пилoт jeдриличaр

Љубишa Aрaмaндa, 
инструктoр лeтeњa

Бoрjaн Пaлaдa у jeдрилици

Jeдрилицa унутрaшњoст

Хaнгaр Aeрo клубa

Текст: Бојана Мајсторовић
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Новски кеј поредили с париским и бечким 

Поред тога што је радни 
вијек провео у просвјети, 
Миленко Вучковић родом  
из Буснова је и свједок. 
Онај свједок што пером и 
књигом отима од забора-
ва стара времена, обичаје, 
људе  и догађаје. Књига 
Ступница обликује Бус-
нове у занимљиву причу 
некадашњег и садашњег 
доба. „Гомјенички возови“ 
је књига која „вози“ нека-
дашњом пругом уског ко-
лосијека, али и околним 
селима „Ћириних“ возо-
ва. О возовима неки дру-

ги пут, у овој причи ћемо 
нешто више о Ступници и 
Бусновима.
Ступница је поток који 
протиче кроз Буснове, али 
стари народ је, у знак за-
хвалности и поштовања 
према ономе што су им 
значили и доносили, своје 
потоке звао ријекама. Тако 
и Ступницу и данас велики 
број мјештана зове рије-
ком. Миленко Вучковић 
објашњава како је настала.
 „Ријека Ступница настаје 
од два извора, а то су 
Бусновачка и Томашичка 
ријека. Бусновачка ријека 
извире испод Клокочевца, 

познатогг каменолома, а 
Томашичка испод познатог 
топонима по имену Мач-
ковац. У близини друштве-
ног дома и сједишта мјес-
не заједнице, спајају се 
та наша два потока, наше 
двије ријеке и чине Ступ-
ницу“.
Вода је одувијек људима 
значила живот, а у сео-
ским подручјима, у стара 
времена, потоци су били 
саставни дио свакоднев-
ног живота и помагали и 
женама и мушкарцима да 
тај живот буде бар мало 
лакши. „У дужини водото-
ка од седам километара, 
Бусновачка ријека је не-
када покретала седам во-

СВИ НАШИ ПОТОЦИ СУ РИЈЕКЕМиленко Вучковић  стара времена 
отима од заборава

Текст: Зоран Совиљ 

АЗРА И ЈОВАН ОСВОЈИЛИ ПЕТО И ДЕСЕТО МЈЕСТО НА 
ОЛИМПИЈАДИ ИЗ МИКРОЕЛЕКТРОНИКЕ

Успјех приједорских студената

Азра Елезовић и Јован Новаковић 
из Приједора, студенти четврте 
године Електротехничког 
факултета у Бања Луци, заузели су 
пето и десето мјесто на захтјевној 
међународној олимпијади из 
микроелектронике у Јерменији. 
Овај успјех је тим значајнији, јер 
је остварен у јакој конкуренцији 
486 студената. 

''Такмичење обухвата области 
из дигиталне, аналогне 
електронике, полупроводничких 
компонената и неких софтверских 
рјешења. Припремали смо се  два 
мјесеца прије самог такмичења. 
Било је помало напорно уз све 
обавеза које имамо, али смо 
успјели да остваримо добре 
резултате. Није било једноставно 
у толикој конкуренцији освојити 
пето мјесто'', додаје Азра. 

Азра и Јован током студирања 
освојили су велики број награда, 
али ова олимпијска им је, кажу, 
једна од најзначајних, јер је 
показатељ уложеног труда и 
рада. 
''Прије свега једно велико 
животно искуство које ћемо  
памтити током цијелог  живота. 
Што се тиче градива, већину  смо 
знали, али постоје ствари на које 
се мора додатно обратити пажња 

и које се морају дорадити. Десето 
мјесто на олимпијади није мала 
ствар, а планови су да своје 
знање проширујем из области 
електронике и у наредном 
периоду'', наводи Јован.
Учествовање на Олимпијади 
овим младим Приједорчанима 
омогућено је уз финансијску 
подршку Града Приједора и 
компаније „Елсис“. 

Текст: В.Нишевић 

Азра и Јован у Јерменији

Награде су само показатељ уложеног труда и рада

Mjeстo гдje je нeкaд билa ступa бoгaтoгa oцa

ЗАБРАЊЕНА ЉУБАВ ДАЛА ИМЕ СТУПНИЦИ

Поток или како га Миленко Вучковић у књизи назива ријека Ступница, 
добила је име по легенди, коју и данас неко старије чељаде из Буснова 
исприча млађим нараштајима. „На извору Томашичке ријеке испод 
Мачковца живјела је скромна, вриједна и многобројна породица. У тој 
сиромашној породици стасао је момак за женидбу. У близини је у богатој 
породици стасала дјевојка за удају. Њен отац имао је ступу, ваљаницу за 
предива и сукна. Када је момков отац дошао да запроси дјевојку за свог 
сина, отац дјевојке га је одбио. Молбе дјевојке и момка да им се не руше 
снови нису помогле, власник ступе остао је неумољив. Повријеђени и 
понижени, отац и син ријешили су да се освете, да промијене ток ријеке, 
да је зауставе,  да ступа више не може да ради. Затрпавали су и зазиђивали 
извор, приносили жртве стављајући живе овце и козе. Легенда даље каже 
да су козе живе изашле кроз земљу и на извору ријеке Козице отишле 
у природу. Тако је Ступница добила име, по ступи богатог оца и умјесто 
извора, заустављеној љубави двоје младих“, приповиједа Вучковић. 
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СВИ НАШИ ПОТОЦИ СУ РИЈЕКЕ

Фото вијест
ТАМО ГДЈЕ СЕ "ЉУБЕ"
САНА И БЕРЕК

Тамо гдје се у Старом 
граду „љубе“ Сана и 
Берек  је и шеталиште 
са чувеним 
старим липама 
које из времена 
игранки у Љетној 
башти посебно 
„памте“ старији 
П р и ј е д о р ч а н и .
Најчешће по првим 
украденим пољупцима. 
Ни тад, а ни данас на овом  
кеју нема клупа, за мало 

одмора, а љепоту обала 
ријеке на којој су  неријетко 
начичкани риболовци 
кваре, по ријечима аутора 
ових фотографија, мање  

г о м и л е 
с м е ћ а . 
Ваљало би 
их покупити 
и не бацати 
га више. Ако 
је то, јер 
апели увијек 
исти, а 
навике старе 
, у о п ш т е 
могуће.

Текст: Мира Згоњанин 

ПOЧEЛA СA РAДOM AСTРOНOMСКA СEКЦИJA

Нa вeликo зaдoвoљствo 
учeникa кoje тo зaнимa,  у 
Oснoвнoj шкoли „Дeсaн-
кa Maксимoвић“ пoчeлa 
је дa рaди aстрoнoмскa 
сeкциja. Нa  идejу су дoш-
ли  у Aстрoнoмскoм друш-
тву „Сириjус“, у шкoли  je 
прихвaтили и сaрaдњa je 
пoчeлa. 
Учeник седмог рaзрeдa 
Maтиja Дoдoш кaжe дa je 
aстрoнoмиja зaнимљивa и 
дa je тo  рaзличитo oд oнoгa 
штo сe крoз рeдoвну нaстa-
ву учи у oснoвнoj шкoли. 
Прeдсjeдник Aстрoнoм-
скoг друштвa „Сириjус“ 
Рajкo Лeкaнић истичe дa 
ћe учeницимa мaксимaл-
нo пoмoћи знaњeм и 
oпрeмoм кojу имajу. 
Нaстaвник Никoлa Maрин, 
кojи ћe, пoрeд тeхничкoг 
oбрaзoвaњa, рaдити сa 
учeницимa у aстрoнoм-
скoj сeкциjи кaжe дa му 

je зaдoвoљствo штo ћe тo 
бити диo њeгoвих шкoл-
ских aктивнoсти. У Oс-
нoвнoj шкoли “Дeсaнкa 
Maксимoвић” истичу дa 
су jeдини у Рeпублици Ср-
пскoj кojи имajу aстрoнoм-
ску сeкциjу. “Нa пoчeтку je 
тo билo свимa нaмa нeштo 
нoвo и нeпoзнaтo, мeђутим 
кaкo вриjeмe oдмичe свe 
je вeћe интeрeсoвaњe нa-
ших учeникa”, нaглaшaвa 
Здрaвкo Будимир, дирeк-
тoр шкoлe. 

Aстрoнoмскa сeкциja Oс-
нoвнe шкoлe “Дeсaнкa 
Maксимoвић” зaсaд брojи 
пeтнaeстaк члaнoвa, учe-
никa шeстoг и сeдмoг 
рaзрeдa. Диo нaстaвe 
oдвиjaћe сe уз пoмoћ 
шкoлских aудиo-визуeл-
них срeдстaвa, a зa oзбиљ-
ниje пoсмaтрaњe и прoу-
чaвaњe свeмирa пoмoћ 
ћe им пружити Aстрoнoм-
скo друштвo “Сириjус” сa 
свojoм oпрeмoм. 

Текст: Зоран Совиљ 

Нoвe вaннaстaвнe aктивнoсти у OШ "Дeсaнкa Maксимoвић"

Прeкo сeкциje вишe знaњa o сунчeвoм систeму

деница.  Служила је и као 
извор питке воде, а поред 
ријеке одвијао се и друш-
твени живот. На уређеним 
мјестима, ријечним пре-
лазима или такозваним 
бродовима, жене су пра-
ле одјећу и постељину. 
Звук пракљача и соприца 
одјекивао је кроз обрасле 
обале, а ако су на обали 
биле и дјевојке, прање 
веша красила је пјесма. И 
Томашичка ријека имала 
је многе воденице, Скоро 
свако породично племе 
имало је свој млин, своја 
перила и појила и мјеста 
окупљања за озбиљне 
разговоре и момачка за-

гледања у тек стасале дје-
војке“, приповиједа Вучко-
вић дио прошлих времена 
родног краја. 
У та, како их ми зовемо 
давна времена, на овим 
нашим просторима није 
било велике индустрије, 
технологије и електорнике 
као данас. А Буснови су тад 
имали прву озбиљну инду-
стрију. И о томе приповије-
да Миленко Вучковић. „На 
самом почетку Ступница је 
стасала у озбиљну ријеку, 
солидног воденог капаци-
тета. Почетком педесетих 
година прошлог вијека 
направљено је акумула-
ционо језеро и пилана са 

вертикалном тестером. То 
је први индустријски обје-
кат у селу.  Тада је у селу 
изграђен друштвени дом, 
отворена ковачка ради-
оница и формирана зе-
мљорадничка задруга. У 
друштвеном дому били су 
продавница, сеоска амбу-
ланта са медицинским тех-
ничарем и једна учионица 
за рад два одјељења уче-
ника од првог  до четвртог 
разреда“,
Још много тога има веза-
но за Буснове и она стара 
времена, али у малу при-
чу мало тога може и стати. 
Поменућемо још да они 
старији памте да је први 

учитељ био Радован Бано-
вић, који се у шездесетој 
години упокојио 1992. го-
дине. У Бусновима се на-
лази црква брвнара стара 
150 година, а старији мје-
штани памте причу да је 
у њој најдуже, 66 година, 
службовао парох Душан 

Гаврић.И старији и они 
млађи, наравно знају да је 
надомак Цркве Вазнесења 
Господњег у Бусновима 
рођен владика бањалучки 
Јефрем. Било је то у она 
стара времена, прије 78 го-
дина. 

ЦИЈЕЛИ ЖИВОТ 
ЧИТА И ПИШЕ

Миленко Вучковић 
родио се прије 
76 година у 
Бусновима.  Откад 
је научио прва 
слова, до дана 
данашњег није се 
растао од оловке 
и писања. Радни 
вијек провео је 
у просвјети и ту 
свакодневно и за 
себе и за ученике 
читао и писао. У 
пензији, између 
осталог, пише 
рецензије за књиге, а и редован је сарадник 
књижевног часописа „Сутра“. Оживљавајући 
стара времена, почео је да пише  и објављује 
књиге. Засад само двије, али каже да на томе 
неће стати и да ће бити још свједочанстава 
о времену некадашњем. Каже и то да књиге 
одувијек повезују прошлост и будућност и остају 
као жива свједочанства док је свијета и вијека.

Сa приjeмa Свeтoсaвскe нaгрaдe 2004. гoдинe

 Фото: Бранка Дошен
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Ово су стихови чувеног чика Јове 
Змаја, а неки, сад већ одрасли 
људи, несумњиво су пожељели да 
су им родитељи могли поставити 
слично питање, прије него што су 
машти дали на вољу. Традиција, 
помодарство, популарна књига 
или лик из омиљене серије, много 
је тога што инспирише родитеље 
приликом одабира имена за своје 
дијете. С обзиром да ће се на то 
име њихов потомак одазивати 
остатак живота, пожељно је да 
родитељи имају осјећај за мјеру, 
савјетују психолози.  
Различити су мотиви којима се 
родитељи руководе приликом 

одабира имена, али треба 
имати на уму да то име одређује 
идентитет новорођенчета које 
не може утицати на избор својих 
родитеља. У Америци је на 
врхунцу популарности серије 
"Игра пријестоља", многима био 
омиљени лик принцезе Денерис, 
па је тих година била експанзија 
новорођенчади с овим необичним 
именом, док су у матичне 
књиге у Босни и Херцеговини 
својевремено уписивани Тарзан, 
Рамбо и Херкул. Психолози су 
мишљења да се иза тога крије 
жеља родитеља да њихово дијете 
буде уникатно и да се издваја у 
мору обичних имена.
"Какво год да се дјетету да име, 
оно се временом с тим именом 
саживи и особе у његовом 
окружењу се навикну на то 
необично име. Из мог искуства, и 
та необична имена су временом 
постала тренд. Ако је на прву било 

несвакидашње, одједном је море 
таквих имена у тој генерацији", 
рекла је психолог Ивана Бероња.  
Старији суграђани сјећају се 
традиционалних имена која се 
данас све рјеђе могу чути. 
"Мика, Спаса, Ђука, Стака била су 
некад честа имена, а ова модерна 
ми се не свиђају. Али млади нек 
изволе, ја сам старомодна", 
признаје једна приједорска 
пензионерка.  
Нове трендове међу родитељима 
прокоментарисала је и просвјетна 
радница Сенка Спасојевић.
"Кад чујете имена Алба или 
Боа, она звуче свемирски. Има, 
наравно, и оних који се држе наших 
најљепших традиционалних 
имена, али дефинитивно иде 
неко ново доба. Не знам ни да ли 

ћемо знати изговарати та имена", 
рекла је Спасојевићева.
Присталица традиције је и 
Миленко Радивојац, хроничар 
града, мада, како каже, тренд 
интернационалних имена 
присутан је и у његовој породици. 
"Изгубили смо ми наша 
традиционална имена, иако 
ја с поносом причам о свом 
пријатељу Савану који има три 
унука. Један се зове Лука, други 
Петар, а трећи Илија. Он им је дао 
стара имена, а сад су популарна 
нека интернационална. Ето, 
моја унука се зове Емилија", 
прокоментарисао је Радивојац. 

У првих пет мушких имена у 
Републици Српској су Лука, 
Лазар, Стефан, Василије и Павле, 
а најчешћа женска имена су 
Милица, Софија, Марија, Ана и 
Дуња, подаци су Републичког 
завода за статистику за 2021. 
годину. Лука и Лазар, односно 
Милица и Софија била су најчешћа 
имена у матичним књигама и 
претходних година. 

ЛУКА И МИЛИЦА НАЈЧЕШЋА ИМЕНА У СРПСКОЈ

Текст: Деборах Совиљ

Трендови у именима новорођенчади

"Кажи ми, кажи,
Како да те зовем
Кажи ми, какво
Име да ти дам..." 

Нисам крив, мене нико ништа није питао!!!

Занимљив је 
примјер поносног 
оца из Србије који 
је, шездесетих 
година прошлог 

вијека, био пресретан из 
два разлога: прво што 
му се родила кћерка, а 
друго што је купио нов 
телевизор којим се, у то 
вријеме, мало ко могао 
похвалити. Он је то двоје 
згодно спојио и беби дао 
име по марки телевизора. 

,,
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Инфлација и пораст ције-
на репроматеријала и те 
како су утицали на посло-
вање приједорских пред-
узећа. Посла имају, извоз 
им, кажу, није упитан, али 
тешко долазе до репрома-
теријала, чије су цијене из-
узетно високе.
Предузеће "Мастервуд" из 
Козарца, чија је основна 
дјелатност производња и 
продаја намјештаја, про-
изводе углавном извози 
на тржишта земаља Европ-
ске уније. Један су од нај-
већих извозника на под-
ручју регије Приједор. За 
сада, како кажу, успјевају 
да удовоље потребама 
купаца, али је због ције-
не репроматеријала који 
увозе, период пред њима 
неизвјестан. Страхују да би 
могло доћи до смањења 
потражње.
"Ми немамо никаквих ог-
раничења по питању из-
воза. Све то функционише 
као и до сада. Оно што 
нас брине је потражња, за 
коју очекујемо да ће бити 
драстично смањена у зим-
ском периоду, када крену 

озбиљније хладноће и кад 
се људи у Европи почну 
бавити тим проблемима", 
сматра Драгослав Шиљак, 

власник овог предузећа.
Пословање извозно 
оријентисаних предузећа 
диктирају дешавања на 
европском и свјетском тр-
жишту. На то је немогуће 
утицати, кажу у приједор-
ском "Кромексу". Драстич-
на поскупљења енергена-
та, али и других сировина 
и материјала и њима су 
створила велике пробле-
ме. Раст цијена репрома-
теријала условљала их 
да повећају цијене својих 
производа, што, кажу није 
популарно.
"Не можемо свакодневно 
повећавати цијене. Купци 
у иностранству су веома 
осјетљиви по том питању, 
тако да морате бити вирту-
оз да би цијену могли мало 

прогнозирати, оставити и 
резерву да би барем пола 
године имали једну кон-
стантну цијену, с којом је 
задовољан и купац", исти-
че Енес Пехлић, директор 
"Кромекса".
Да су трошкови произ-
водње повећани, по-

тврђују и у Привредној ко-
мори. Кажу да је у првих 
шест мјесеци извоз пора-
стао за 36 одсто, увоз за 
35,6 одсто, а покривеност 
увоза извозом износила 
је 80,6 одсто. Покривеност 
увоза извозом мања је у 
односу на претходну годи-

ну. 
"Фирмама се отворила мо-
гућност да повећају своје 
извозне активности, али 
због присутне инфлације 
и увоза репроматеријала 
по вишим цијенама, као 
и повећаних трошкова 
радне снаге , дошло је до 
смањења стопе покриве-
ности увоза извозом, јер 
видимо да је она ове годи-
не 123,9 посто за Приједор, 
а била је прошле године 
140,1 посто", тврди Дија-
на Ђаковић, руководилац 
приједорске канцеларије 
Привредне коморе РС.

Текст: Бранка Дакић

ПОСЛА ИМА, ПРОБЛЕМ СУ ВИСОКЕ ЦИЈЕНЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА
Инфлација успорила производњу у приједорским фирмама

У Привредној комори истичу да домаће 
фирме имају повољне цијене електричне 
енергије, у односу на фирме у Европској унији. 
То је, додају, свакако једна од погодности.

Производи намијењени за ЕУ тржиште

Из буџета града Приједора 
исплаћено је 330.000 КМ 
подстицаја за набавку ми-
нералних ђубрива и 4.000 
КМ подстицаја за фарму 
кока носиља у Расавцима. 
Из градског Одјељења за 
пољопривреду и рурални 

развој поручују да би за  
све подстицаје у пољопри-
вреди ове године требало 
да буде исплаћено рекорд-
них милион марака из ло-
калног буџета.  
Начелник Одјељења за 
пољопривреду и рурални 
развој града Приједора Да-

нијел Егић каже да је током 
године пољопривредници-
ма исплаћено 450.000 КМ.
 „Ми смо сачекали реба-
ланс буџета у којем смо 
добили одређена средства 
тако да смо исплатили мак-
сималних 30 одсто од рачу-
на за набавку минералног 
ђубрива.  Наша села нису 
тако мртва као што постоји 
привид или перцепција, 
ипак се тамо још увијек 

нешто дешава. Пољопри-
вредна производња се 
одвија и на повећаном ни-
воу, јер цифре говоре тако. 

Математика је егзактна. 
Ми имамо повећања на 
свим буџетским ставкама, 
осим нешто мало по ставци 
производње на отвореном 
простору, али за то су криве 

временске прилике“,  рекао 
је Егић.
Број корисника подстицаја 
за минерална ђубрива са 

прошлогодишњих 540 по-
већан је ове године на 870. 
У плану је да се до краја го-
дине пољопривредницима 
исплати још око 300.000 
КМ.

Луцeркa пoдстицajи

ИСПЛАЋЕНО 330.000 КМ ЗА НАБАВКУ МИНЕРАЛНИХ ЂУБРИВА
Подстицаји за пољопривреднике из буџета града Приједора

Текст: Бојана Мајсторовић

Дaниjeл Eгић исплaтa 
пoдстицaja

Фaрмa Бaлтић, Трнoпoљe

Шиљак: Циљ је одржати 
континуитет производње

Пехлић: Цијене 
репроматеријала 
превисоке

Ђаковић - Инфлације се 
одразила на пословање



Према евиденцији Центра за 
социјални рад у Приједору, у 
прошлој години од јануара до 
новембра евидентирано је 96 
случајева, у којим су дјеца   била 
директна или индиректна жртва 
насиља, док их је  
 '' Фокус нам је разматрање 
случајева у којим су дјеца 
била директне жртве насиља у 
породици,  или су присуствовали 
сценама насиља,  па се сматрају 
индиректним жртвама, али их 
закон све препознаје као управо 
директне жртве насиља '', наводи 
Драгана Грујичић, социјални 
радник на реферату заштите од 
насиља у породици.
Мишљења стручњака су да је 
веома танка граница између 
васпитне мјере и насиља. Разговор 
је, како кажу, најбоље рјешење 
за сваки проблем.  Дијете које 

је изложено насиљу у породици 
изгубиће самопоуздање, вјеру у 
себе, али и вјеру у родитеље. 
'' У родитељству је важно да 
родитељи знају  поставити 
границе, направити структуру 
и бити досљедан у захтјеву и 

то ће све негдје бити  мјере 
које ће да замјене и физичко, 
емоционално и психичко насиље. 
Дјеца требају да знају до које 
мјере нешто могу,а до које не'', 
додаје Зорица Раилић Перић, 
психолог и системски породични 
психотерапеут.
Јелена Срећо, инспектор 
Криминалистичке полиције у 
ПУ Приједор наводи да је број 

жртава благо повећан у односу 
на прошлу годину.
''Битни су програми превенције 
у васпитно-образовним 
установама, у смислу да дјецу 

охрабримо да траже помоћ, јер 
им је тешко причати о насиљу 
у породици и тражити помоћ.“, 
каже Јелена. Додаје да поступају 
по закону и протоколу и наглашава 
да су казне за насилнике од 
новчаних, до затворских, као и 
да се у драстичним случајевима 
по налогу надлежног тужилаштва 
може и хитно реаговати. 

12.  TEME/INFORMATOR 11. новембар 2022.

РАСТЕ БРОЈ ДЈЕЦЕ ИЗЛОЖЕНЕ НАСИЉУ 
У ПОРОДИЦИ 

Текст: Ведрана Нишевић

У закону о заштити од насиља у породици предвиђене и одређене казне

ТЕЛЕФОНИ

ПРИЈЕДОРСКИ ИНФОРМАТОР

ХИТНЕ СЛУЖБЕ
Пoлициja 122
Хитнa пoмoћ 124
Вaтрoгaсци 123

Информације 1185
Taчнo вриjeмe 125

САОБРАЋАЈ
Аутобуска станица 052/240-150 
Aутo мoтo сaвeз Приjeдoр 
052/212-040
Жељезничка станица 
052/211-021
Спoртски aeрoдрoм Уриje 
052/236-429 

КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА 
Водовод 052/236-600

Топлана 052/231-779 
Електродистрибуција 
052/233-031
Кoмунaлнe услугe 052/237-177

УСТАНОВЕ
Библиотека 052/211-324 
Позориште 052/211-116 
Музеј 052/211-334 
Галерија 052/213-305 
Метеоролошка станица 
052/232-285 
Кино “Козара” 
052/211-258, 052/211-259 
Градска читаоница 052/211 477
Суд 052/211-420 

МЕДИЈИ 
РTРС ИTЦ Приjeдoр 052/240-200

ИПЦ "Кoзaрски Вjeсник" 
052/234-271
Рaдиo Приjeдoр 052 911 822
TВ Приjeдoр 052/211-239
ФРИ рaдиo 052/233-303

ЗДРАВСТВО
Дом здравља 052/231 288
Болница 052/238-411

АПОТЕКЕ
Aпoтeкa "Кoзaрa" 052/231-202
Aпoтeкa "16. Maj" 052/242-860
Aпoтeкa "Meдикус" 052/234-160
Aпoтeкa "Уриje" 052/239-130

ТУРИЗАМ
Tуристичкa oргaнизaциja 
Приjeдoр 052/243-030

Хoтeл "Приjeдoр" 052/234-220
Moтeл "Лe Пoнт"  052/234-788
Рeстoрaн "Пaпa Џо" 052/214-494
Рeстoрaн "Eврoпa" 052/333-123
Рeстoрaн "Рибaрскa причa" 
052/325-510

УСТАНОВЕ
Meтeoрoлoшкa стaницa Приjeдoр 
052/232-285
Пoштa Приjeдoр б052/233-980
Oснoвни Суд Приjeдoр 
052/211-420
Дjeчиjи вртић "Рaдoст" 
052/243-020
Дoм пeнзиoнeрa 052/233-750
Цeнтaр зa сoциjaлни рaд 
052/231-967

Струка поручује родитељи-
ма: Разговарајте са својим 
дјететом и рјечима објас-
ните све. Физичко насиље 
ништа неће ријешити, него 
може само направити до-
датни проблем по вас и 
ваше дијете.Психолози: Разговор је најбоље рјешење за сваки проблем

Драгана Грујичић, социјални 
радник на реферату заштите од 
насиља у породици.

Јелена Срећо инспектор
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Самир Алихоџић једини обућар у Приједору

У својој малој радњи Самир 
Алихоџић покушава одгодити 
пропаст обућарског заната у 
Приједору, којим се бави више 
од три деценије. По занимању 
је инжењер за индустријску 
производњу обуће. Након 
школовања у Београду, испекао 
је занат у погону обуће у Козарцу, 
након тога и у иностранству. 
Затим је одлучио да отвори 
занатску радњу у Приједору 
1989. године, која и данас има 
своје муштерије. 
"Рецимо, 1989. године, када 
сам одлучио да отворим занатску 
радњу, у Приједору је било 11 
пријављених обућара. У Козарцу 
је било њих око 15, који су ручно 
израђивали обућу, али и радили 
поправке. Сада се у Козарцу 
нико не бави тим послом, а у 
Приједору сам остао само ја", 
каже Самир.
У неповољан положај обућаре су 
довела и поскупљења, која нису 
заобишла скоро ниједну браншу. 
Времена се мијењају, али и 

к в а л и т е т 
обуће, каже 

Алихоџић.          
"Некад се нашалим са 
муштеријама, питају ме зашто не 
могу поправити њихову ципелу, а 
ја им кажем да јој је истекао рок 
трајања. Кажу, чули смо за храну 
да јој истекне рок, а за обућу 
нисмо. Па им одговорим да је и са 
обућом исто, трају једно вријеме 
и након тога нема поправке. Сада 
грађани купују такве ципеле да 
их се не исплати поправљати", 
каже Алихоџић.  

Ипак, Алихоџић се не жали. 
Посла и муштерија има и 
може се пристојно зарадити 

за живот. Има једног 
запосленог радника, тако да 

се све поправке заврше на 
вријеме. Међутим, 

жали што нема 
младих који су 
заинтересовани 
за овај занат.

"Мислим да је 
2008. године 
тражена помоћ 

од општине да се анимира 
омладина за рад у творницама 
обуће, знам да је учествовала и 
Агенција "ПРЕДА". Направљен је 
добар приступ, али се нико није 
јавио. Чак сам чуо да је један 
родитељ рекао, моје дијете неће 
бити обућар макар га цијели 
живот хранио. Ето, можда га 
храни и данас. Постоји та нека 
одбојност према овом послу, 
омладина је заинтересована за 
неке друге ствари, а мање  за 
занате", каже Алихоџић.  

Занат којем је посвећен више од три деценије

ВРЕМЕНА СЕ 
МИЈЕЊАЈУ, АЛИ И 
КВАЛИТЕТ ОБУЋЕ

Нoвo у Спeциjaлнoj Бoлници 
"Mљeчaницa"
Пoчeo je с рaдoм нoвoизгрaђeни диjaгнoстички цeнтaр у Бoлници 
„Mљeчaницa“
Кoрисницимa je дoступaн ширoк спeктaр диjaгнoстичких услугa: ЦT 
(Кoмпjутeризoвaнa тoмoгрaфиja) сe врши 128 слajсним aпaрaтoм 
Хитaчи нajнoвиje гeнeрaциje. Зa  рeнтгeнскe  снимкe кoристимo 
нajнoвиjу дигитaлну тeхнoлoгиjу уз кojу дoбиjaмo снимкe нajвишeг 
мeдицинскoг стaндaрдa уз нajмaњу излoжeнoст зрaчeњу.
 Oсим тoгa oбaвљaмo и услугe ултрaзвучних прeглeдa кao и EMНГ 

(eлeктрoмиoнeурoгрaфиja).
У диjaгнoстичкoм цeнтру рaди висoкo квaлификoвaнo мeдицин-
скo oсoбљe чиja рeпутaциja и стручнoст гaрaнтуjу нajквaлитeтниjу 
диjaгнoстичку услугу у oптимaлнoм рoку.
Oпрeмa нajнoвиje гeнeрaциje, кao и дигитaлнa тeхнoлoгиja oмo-
гућaвajу снимкe врхунскoг квaлитeтa уз минимaлну дoзу зрaчeњa.
Зa свe инфoрмaциje пoзoвитe брoj тeлeфoнa 052- 444-122

Самир: Омладину не интересују занати 
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Дана 19.11.2022. навршава се тужна година 
од смрти нашег драгог

ДЕЈАНА ТРКУЉЕ
(1948-2021)

Година прође, а туга и бол остају у срцима оних 
који те воле.
Ожалошћена породица.

17338

Последњи поздрав баки

БОСИ СРДИЋ

Хвала ти за све.
Унук Борис са породицом.

17340

Последњи поздрав

БОСИ СРДИЋ

Заувијек ћеш бити у нашим срцима.
Син Раденко, снаха Весна, унуци Горан и Борис, 
снахе Наташа и Дијана, 
праунучад Марија, Саша и Коста.

17340

Последњи поздрав баки

БОСИ СРДИЋ

Сјећање на тебе вјечно ће трајати.
Унук Дарко.

17340

Последњи поздрав баки

БОСИ СРДИЋ

Добра моја, хвала ти за све.
Надам се да си на неком бољем мјесту.
Унук Горан, Наташа, Марија и Саша.

17340

Дана 13.11.2022. навршавају се две године 
од смрти драгог нам

МЛАДЕНА РАДОЧАЈА

С поносом те се сјећамо.
Супруга Драгана, синови Митар, Никола и Драган, снаха Александра.

0002

Дана 16.11.2022. 
навршава се седам 

година од смрти нашег 
оца, дједа и прадједа

ВЛАДЕ МАРТИЋА
(1933-2015)

Некад те нећемо заборавити, 
остаћеш вјечно у нашим срцима.
Син Лука, кћерке Славица, Бранка и Зора 
са породицама.

17336

НИКОЛА АНТОНИЋ

А сад, путуј, нека те анђели носе на крилима 
својим, као што су увијек носили праве јунаке, 
који за страх никад нису знали. Нека те воде ка 
бољем мјесту и не брини се, идеш код свог тате.
Стриц Дарио са породицом.

17334

Дана 3.10.2022. напустио 
нас је наш вољени 
супруг, отац и деда

МИЛАН (Милана) 
ЗИВЛАК

(1938-2022)

У суботу, 12.11.2022. на Пашинцу у 10 часова 
даваћемо четрдесетодневни помен.
Ожалошћена супруга Ковиљка и ћерке 
Зорица и Љубица са породицама.

17332

Дана 12.11.2022. 
навршава се тужна 

година од смрти нашег 
драгог оца

ПЕТРА МАТИЈАША

Ожалошћена дјеца.

17333

ОГЛАШАВАЈТЕ
У КОЗАРСКОМ

ВЈЕСНИКУ

Поводом Међународног дана толеранције, у 
недјељу, 13. новембра, у Приједору ће бити 
одржан стонотениски турнир, који органи-
зује Коалиција “Прва толеранција”. Циљ је 
да учесници овог турнира буду сви грађани, 
без разлика, како би се и на тај начин пока-
зало да је Приједор град толеранције, кажу 
организатори.
Подршку организовању турнира пружа СТК 
„Приједор“.
Поред турнира у стоном тенису, у Спортској 
дворани “Младост” биће одржана и продај-
на изложба, на којој ће рукотворине изло-
жити чланови Регионалног удружења ди-
строфичара Приједор и Удружења „Невен“. 
Турнир ће бити одржан под мотом “Разли-
чити, а заједно једнако важни”, са почетком 
у 10.00 часова.

У НЕДЈЕЉУ 
ТУРНИР 
ТОЛЕРАНЦИЈЕ

На подручју регије Приједор, протеклог мје-
сеца евидентирано је 91   кривично дјело, од 
чега 28 по непознатом извршиоцу. Укупна 
расвјетљеност пријављених кривичних дје-
ла износи 88 одсто, док расвјетљеност кри-
вичних дјела извршених по непознатом по-

чиниоцу износи 63 одсто, речено је ово на 
редовној конференцији за новинаре. Поли-
ција интензивно трага за починиоцима кри-
вичног дјела разбојништво које је у октобру 
почињено  над радником бензинске пумпе, 
када је непознати извршилац уз пријетњу 
употребе ватреног оружја украо новац у из-
носу од око 2.000 КМ. 
"У извјештајном периоду расвјетљено је 
кривично дјело „Тешка крађа“, почињено на 
подручју Козарца, гдје је НН извршилац из  
куће оштећеног отуђио предмете у вријед-
ности од око 20.000 КМ. Оперативним ра-
дом на терену идентификовани су изврши-

оци и надлежном тужилаштву је поднешен 
извјештај против два лица" истакао је Сре-
тоја Вујановић, начелник Полицијске упра-
ве Приједор. У октобру су се на територији 
приједорске регије догодиле 94 саобраћајне 
незгоде. 

РАСВИЈЕТЉЕНO КРИВИЧНO ДЈЕЛO 
"ТЕШКА КРАЂА" ТЕШКА 20.000 КМ

Са прес конференције

Текст: Б. Дакић
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Прошла је година дана како нас је напустио 
наш драги

Прим.др ГОЛУБ АНЂЕЛКОВИЋ
(1937-2021)

Прошла је предуга, претешка, невјерујућа година.
Живјећеш вјечно у нашим мислима, души и срцу.

Твоји најмилији.
17300

Прошла је тужна година како нас је напустио наш

Прим.др ГОЛУБ АНЂЕЛКОВИЋ
(1937-2021)

Заувијек ћеш живјети у нашим мислима.
Скупа смо доста година пчеларили.
Перо Радиновић са породицом.

17300

Дана 12.11.2022. навршавају се три тужне године од кад 
нас је напустила наша драга супруга, мајка, бака и прабака

ЖИВКА ЧИЧА
(1947-2019)

Постоји љубав коју смрт не прекида и туга коју 
вријеме не лијечи. Заувијек ћеш бити у нашим 
мислима.
Твоји најмилији: супруг Миле, кћерке Драгана, 
Гордана и Весна са породицама. 17335

Тужно сјећање на драгу мајку

СТАКУ КЕЧАН
(2016-2022)

Остајеш у мом срцу.
Твоја кћерка Стојанка.

17329

In memoriam

МИЛАН-ЈЕЛА  ЈЕЛИЋ

Легенда се једном рађа, 
једном умире, а заувијек живи !
Бојан и Весна.

17320

САВАН ПАНИЋ
(1955-2020)

Драги Саване, тешко се суочити са 
истином, да више ниси са нама. 
Вријеме пролази не доноси заборав, 
већ сјећање на тебе. 
Поносни смо што си био дио наших 
живота.
Брат Љубан, снаха Славица, братић 
Срђан, синовка Бојана и унука Лара.

17295

Дана 12.11.2022. навршава се тужна 
година дана од смрти наше драге мајке, 

супруге, баке и прабаке

БОГДАНКЕ РЕЉИЋ
(1948-2021)

С љубављу и поштовањем 
вјечно ћемо те чувати и носити у нашим 
срцима и мислима.
Успомену на тебе вјечно ћемо чувати.
Твоји: супруг Стојан, ћерка Љиљана, 
зет Жељко, унуци Жељка и Борис, 
праунуци. 17337

Дана 13.11.2022. навршавају се двије 
тужне године од смрти нашег драгог

ЈОВЕ КАТАНЕ

Браћа Сретко и Недељко, 
сестра Невенка са породицама.

17339

Дана 13.11.2022. навршавају се двије 
тужне године од смрти нашег драгог оца 

и дједа

ЈОВЕ КАТАНЕ

Кћерка Даворка и унук Немања 
са породицом.

17339
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Припремиo: Зоран Јелић

„Партизан“ долази у Прије-
дор! Права фудбалска посла-
стица очекује  љубитеље нај-
важније споредне ствари на 
свијету, јер 15. новембра на 
Градски стадион у Приједору 
стиже београдски великан, 
екипа „Партизана“. Повод 
је 95. година постојањљ ФК 
„Рудар“
„ Ми у овој сезони про-
слављамо овај велики јуби-
леј. Управо је долазак „Пар-
тизана“ и пријатељски сусрет 
са „Рудар Приједором“ једна 
од првих у низу манифста-
ција којим ћемо у току те-
куће сезоне обиљежити 95. 
рођендан клуба „,  појаснио 
је Стојан Јањетовић, члан Ор-
ганизационог одбора обиље-
жавања овог јубилеја. 
Иако је такмичарски распо-
ред „Партизана“ у овом пе-
риоду јако густ, у Приједор  
би требало да дође велик 
број стандардних првотима-
ца.
„„Партизан“ има велик број 

утакмица у Европи и до-
маћем првенству. Тако да ће 
у Приједор доћи са комбино-
ваном екипом, али из упра-
ве београдског клуба су нам 
обећали да ће сигурно бити 
5-6 играча из првог тима, а 
појачаће их играчи из њихо-
вог омладинског погона. А 
екипу ће предводити Алберт 
Нађ и Игор Дуљај „, рекао је 
Јањетовић.
Интересантно је да је прош-
ло тачно пола вијека од 
како је „Партизан“ гостовао 
у Приједору када су  екипе 
посљедњи пут одмјериле 
снаге. Било је то давне 1972. 
године.
„ Те године су београдски 
„црно бели“ два пута игра-
ли против „Рудара“, једном у 
априлу а други пут у децем-
бру. Оба пута је „Партизан“ 
побиједио. Оно што је за-
нимљиво је да је сав приход 
од улазница продатих на тим 
утакмицама ишао за помоћ 
у изградњи споменика на 

Мраковици" ,  појаснио је 
Јањетовић.
Експедиција „Партизана“ 
бројаће неких 40 људи, и у 
град на Сани стићи ће већ 
14. новембра, и тај дан ће 
посјетити НП „Козара“, гдје 
ће и сами моћи да виде до-
принос који су за изградњу 
споменика, играјући фуд-
бал,   дали   они који су 
носили„црно бели“ дрес.
Из свега овога могла би се 
изродити нека конкретнија 

сарадња, навео је Јањето-
вић, па се очекује да се у на-
редном периоду потпише и 
споразум о пословно-технич-
кој сарадњи.
Утакмица се игра на Град-
ском стадиону, са почетком у 
13 часова, а из приједорског 
клуба су позвали све љуби-
теље фудбала да тај дан у 
што већем броју буду на три-
бинама. 

„ПАРТИЗАН“ ДОЛАЗИ НА ГРАДСКИ СТАДИОН

SPORT

Фудбалски спектакл у Приједору

Екипа „Уне“ из Козарске Дубице са 76:68 
побиједила је екипу „Хантерс“ из Приједо-
ра у сусрету 4. кола Друге лиге Републике 
Српске – група Запад за кошаркаше. У на-
редном колу приједорска екипа на свом те-
рену дочекује посљедњепласирани тим на 
табели, „Младост“ из Котор Вароша.

„УНА“ СЛАВИЛА 
ПРОТИВ „ХАНТЕРСА“

Овако је то било 1972. у Приједору

Нa 10. Meђунaрoднoм кaрaтe купу ”Energija 
Grawe 2022”, кojи je oдржaн у Бaњaлуци,  
учeствoвaлo je 665 тaкмичaрa из 50 клубoвa 
и шeст држaвa. Нa турниру су учeствoвaли и 
члaнoви приjeдoрскoг КК “Шoдaн”. Oсвojи-
ли су укупнo шeст мeдaљa, oд чeгa двиje 
злaтнe, jeдну срeбрну и три брoнзaнe.
Злaтнe мeдaљe су oсвojили Лидиja Брeзи-
чaнин и Стeфaн Дринић. Срeбрнa je билa 
Eмилиja Mилић, дoк су брoнзaнe мeдaљe 
oсвojили Филип Рajилић, Aндрej Шкoрић и 
Aндрej Toмић. Oвoгoг викeндa “Шoдaн” ћe 
нaступити нa “Дoбoj Oпeн 2022”.

ШEСT MEДAЉA ЗA 
“ШOДAН”

У оквиру осмог кола Премијер лиге БиХ Ку-
глaшки клуб ”Рудaр” Приjeдoр побиједио 
је КК „Козара“ из Градишке резултатом 6:2.  
Приje oдигрaнe утaкмицe oбje eкипe диje-
лилe су чeтврту пoзициjу нa тaбeли, aли су 
приjeдoрски куглaши oствaрили нajбoљи 
eкипни рeзултaт, jeр су oбoрили 3.524 чуњa. 
Нajбoљи игрaч ”Рудaрa” биo je кaпитeн Си-
нишa Mиљaтoвић кojи je oбoриo 621 чуњ, a 
пoрeд њeгa oдличну утaкмицу су oдигрaли 
Mиoдрaг Tркуљa сa 604, Mлaдeн Џajић сa 
598 и Ђoрђe Пaштaр сa 593 oбoрeнa чуњa. 
У нaрeднoмм кoлу eкипa КК ”Рудaр” гoстуje 
вoдeћoj eкипи нa тaбeли и aктуeлнoм шaм-
пиoну БиХ, eкипи КК ”Пoсушje”.

НOВA ПOБJEДA 
КУГЛAШA “РУДAРA”

Кoшaркaши „Приjeдoр Спaртaкa“ рeзултaтoм 
76:72 (пo чeтвртинaмa 28:16, 19:20, 15:14, 
15:21) слaвили су прoтивe eкипe „Вaрдa ХE“, 
у сусрeту чeтвртoг кoлa Првe лигe Рeпубликe 
Српскe.
 У рeдoвимa приjeдoрскoг тимa нajeфикaс-
ниjи je биo Лулић сa 24 кoшa и дeвeт скoкoвa, 
a прaтиo гa je Лoнчaр сa 13 пoeнa , двa скoкa 
и три aсистeнциje, дoк je Стaнкoвић имao 12 
пoeнa,  пeт скoкoвa и сeдaм aсистeнциja.
У рeдoвимa „Вaрдe“ нaбoљи je биo Ћубић сa 
17 кoшeвa, двa скoкa и пeт aсистeнциja.
Oвo je трeћa пoбjeдa „Приjeдoр Спaртaкa“, a у 
нaрeдoм кoлу у гoстe им дoлaзи „Дeрвeнтa“.

„ПРИJEДOР 
СПAРTAК“ СЛAВИO 
У ВИШEГРAДУ

Фудбaлeри „Oмaрскe“ сa 1:0 слaвили су прoтив 
„Рудaр Приjeдoрa“ у дeрбиjу 16. кoлa Првe 
лигe РС. Jeдини гoл пoстигao je Врaчaр, у 78. 
минути сусрeтa.  Билa je тo уjeднaчeнa утaкми-
цa, бeз вeћих узбуђeнa и oпaснoсти зa мрeжe 
oбa тимa.
У „Oмaрскoj“ зaдoвoљни сa нoвa три бoдa, кoja 
им oлaкшaвajу ситуaцjу у бoрби зa oпстaнaк.
„Имaмo joш jeдну утaкмицу прeд пaузу, зa кojу 

вjeруjeм дa ћeмo je дoбрo искoристи-
ти. Tрeнутнo смo у дoбрoj фoрми. To сe 
видjeлo. Кaд сe „лoми“ oндa „прeлo-
ми“ нa нaшу стрaну, штo у првoм диjeлу 
jeсeњe сeзoнe ниje биo случaj“,  рeкao je 
кaпитeн „Oмaрскe“ Aнaндo Крeцeљ.
Из „Рудaрa“ су чeститaли дoмaћeм тиму 
нa пoбjeди.
„Утaкмицa je билa изjeднaчeнa, и пo 
мeни je мoглa дa зaврши нeриjeшeнo. 
Aли тaкo je тo у фудбaлу. Oни су ту свojу 
шaнсу искoристили, и чeститaм им нa 

пoбjeди. Жeлим им  дa oстaну у лиги, приje 
свeгa збoг публикe кoja свaки пут испуни три-
бинe. A ми мoрaмo пoбиjeдити у нaрeднoм 
кoлу, пa ћeмo нa пaузи видjeти штa и кaкo 
дaљe“,  рeкao je трeнeр „Рудaр Приjeдoрa“ 
Срђaн Maрjaнoвић.
У нaрeднoм кoлу „Oмaрскa“ идe у гoстe у Mр-
кoњић Грaд, eкипи „Слoбoдe“, дoк ћe „Рудaр“ 
дoчeкaти „Кoзaру“ из Грaдишкe.

„OMAРСКA“ ПOБИJEДИЛA „РУДAР“

Oмaрскa Рудaр


