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Маја Савановић Зорић, 
психолог и породични 
психотерапеут 
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Од значаја за цијелу регију
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МИНИМАЛАЦ,  
ИЛИ ПУКО 
ПРЕЖИВЉАВАЊЕ

ПРИЈЕДОРСКА БОЛНИЦА 
ДОБИЛА АНГИО-САЛУ

КОМЕНТАР

Колики треба да буде мини-
малац? Да се питају радни-
ци који раде за минималац, 
сигурно је да би био много 
већи. Кад се питају синдикал-
ци, послодавци или полити-
чари,  онда је ту на сцени што 
би наш народ рекао к`о фол  
натезање око висине истог, 
јер забога,  сви су они за рад-
нике. Притом многи од њих,  
за добар ручак и пар пића у 
виђенијем ресторану,  опуш-
тено потроше тај исти отужни 
минималац. А јадан радник 
радо би да га „натегне“ за 
мало хране, да плати режије, 
да да дјетету за неки сендви-
чак, да купи огрев, да про-
слави славу, дјечји рођендан. 
Али, стомак углавном остане 
гладан већ десети дан након 
плате. Јер реално,  кад уђе у 
трговину и погледа цијене си-
гурно му се смркне и тај дан 
и сваки слиједећи. Ужурбано 
прерачуна у глави колико има 
у џепу и схвати да неће моћи 
купити ни пола од жељеног. 
Они други који кроје висину 
јадног минималца пред ка-
мерама се увелико слажу да 
је то мизерија, па онда славо-
добитно објаве да је упркос 
неслагањима дошло до по-
већања од неколико десети-
на марака. А не зна се ко је 
грлатији, предтавници синди-
ката који богами лијепу плату 
примају, богати привредници 
који без доброг радника не 
могу, али да га поштено плате 
(част изузецима) радије неће, 
јер по њиховом може радник 
диринчити и гладног стомака, 
но њихов код таквих одлука 
мора бити пун! Треба ли на-
глашавати да је ово колектив-
на срамота'? Треба ли рећи да 
неки људи пуних стомака бје-
сомучно купују све што стигну 
од некретнина, док раднич-
ку муку не виде, а у крајњем 
неће ни да знају за њу. Зашто 
би? Они не раде за биједну 
дневницу, од које  једва да 
могу купити хљеб, млијеко 
или пар јаја? Радници на ми-
нималцу свјесни да ће и даље 
бити жељни много чега. Да 
ли је икад један богати при-
вредник отишао с радником 
да види шта може купити 
за минималац. Није и неће. 
Шта га брига и кога је уопште 
више брига што једни „млате“ 
по четири божанствена при-
мања, а што они други једва 
намакну за народни хљеб.  

Од значаја за цијелу регију

У  рад је јуче свечано пуштена 
ангио-сала у Општој болници „Др 
Младен Стојановић“ у Приједору. 
Ријеч је о првој таквој сали у 
приједорској регији, која ће бити 
од изузетног значаја за пацијенте, 
поручују из ове здравствене 
установе.

По ријечима самих љекара 
кардиолога, њен значај је непро-
цјењив, јер пружа могућност 
дијагностификовања  болести 
прије настанка акутног инфаркта 
миокарда, или смањења комли-
кација уколико до њега и дође.
„Бићемо у могућности да у току 
самог акутног инфаркта миокарда 
дијагностификујемо  и лијечимо 
сам инфаркт. Исто тако радићемо 
елективне процедуре прије наста-
нка самог инфаркта, гдје ћемо 
моћи да дијагностификујемо 
коронарну болест, ставимо сте-
нтове у одређене артерије и на 
тај начин спријечимо настанак 
болести и компликација“, навео је 
интерниста кардиолог др Јовица 
Бановић.
Он додаје да су, све до сад, 
пацијенти са акутним инфарктима 
били упућивани на Универзитетско 
клинички центар РС у Бањалуци. 

Бановић је напоменуо и да се 
нада да ће у скорије вријеме  
ангио-сала у Приједору бити 
додатно кадровски појачана, јер 
су тренутно два љекара у овој 
установи спремна за рад у сали.
Са ангио-салом  на добитку није 
само Приједор, већ цијела ова 
регија, поручују из болнице „Др 
Младен Стојановић“.

„И раније сам говорио да је ово 
капитални пројекат наше регије, 
али и становника из Федерације 

БиХ који гравитирају овој установи. 
Наша болница је регионалног 
карактера, према којој за здра-
вствене услуге гравитира преко 
200.000 становника, како из 
РС тако и из ФБиХ“,  изјавио је 

директор ове болнице, Андрија 
Вукотић.
Вукотић се захвалио Влади Репу-
блике Српске која је за ангио-
салу издвојила 1.300.000 КМ.  
Он је појаснио да је адаптација 
сале коштала око 167.000 КМ, од 
чега је 59.100 КМ од донатора 
из приједорске регије и ФБиХ, 
а 109.000 КМ је из властитих 

средстава болнице. Из приједор-
ске болнице изразили су очеки-
вање да ће се наставити са подр-

шком овој установи за даља 
улагања како би се додатно 
подигао квалитет, те како би се 
осавременило пружање здра-
вствених услуга.

Новинар 
Гордана Каурин

Текст: Зоран Јелић

До сада су пацијенти из регије морали бити тран-
спортовани на Универзитетско-клинички центар РС у 
Бањалуци, са циљем да у току “златног сата” који је 
први сат након удара, добију неопходну здравствену 
помоћ. Будући да је  Бањалука удаљена око 56 кило-
метара од Приједора, отварање ангио-сале у граду на 
Сани значи да ће и пацијенти из регије имати љекар-
ску помоћ у току “златног сата”.

Ангио-сала



Прије неколико година, 
у јавности је одјекну-
ла вијест да су српском 
брачном пару, америч-
ке власти одузеле дје-
цу због објављених фо-
тографија малишана у 
кади. Запрепаштени ро-
дитељи који су дошли 
у Америку у жељи да 
својој дјеци обезбиједе 
бољу будућност, нашли 
су се у правној борби за 
старатељство. Тамошње 
власти нису имале слуха 
за објашњење родитеља 
да, тамо одакле они до-
лазе, није неуобичаје-
но да се с родбином и 
пријатељима подијеле 
љупки призори дјеце у 
различитим фазама дје-
тињства. Колико се ово 
озбиљно схвата на Запа-
ду, потврђују молбе на-
ших људи из дијаспоре 
упућене пријатељима 
и родбини у отаџбини, 
да им никако не шаљу 
недужне, али голишаве 
фотографије своје дјечи-
це, јер би због тога могли 
имати грдних проблема. 
Ако већ желите да се 
похвалите неком фото-
графијом и успјехом свог 
дјетета на друштвеним 
мрежама, урадите то са 
што мање личних по-
датака, имајући у виду 
заштиту његове приват-
ности, јер никад не знате 
ко све може да види фо-
тографију, савјетују ин-
тернет зналци. 
Одрасли често упозора-
вају младе на опасности 
које вребају с интерне-
та, али ни сами нису до-
вољно опрезни, сматра 
Слађана Микић. Ова 
просвјетна радница и 
мајка двоје дјеце, каже 
да родитељи неким обја-
вама дају лоше примјере 
младима, не штитећи до-
вољно приватност своје 
породице. 
„Опасности су велике. 
Качимо фотографије у 
жељи да их виде неки 
нама драги људи и рођа-
ци, а немамо свијест о 
томе колико то може 
бити опасно. Родитељи 

не прате довољно актив-
ности дјеце на друштве-
ним мрежема нити их ог-
раничавају у кориштењу 
интернета и апликација 
које им се нуде“, рекла 
је Микићева. Она додаје 
да је примјетан недоста-
так комуникације. „Дјеца 
највише времена прово-
де сама, било да су код 

куће или на неком дру-
жењу, а и то дружење 
је претежно сведено на 
мобилне уређаје и допи-
сивање. Не важи то само 
за младе. Свакодневно у 
локалима видимо при-
зоре људи с мобилним 
уређајима у рукама. Дру-
жење је сведено на ми-
нимум“, истиче Слађана 
Микић.
Сања Тимарац, психолог 
у приједорској Основној 
школи "Десанка Макси-
мовић", упозорава да 
родитељи морају добро 
размислити прије него 
што објаве нешто што ће 
нарушити дјететову при-
ватност и чега ће се кас-
није срамити.
"То може утицати на 
дијете и његов развој у 
школском узрасту, када 
оно постане свјесно тога. 
Свједоци смо бројних 
злоупотреба друштвених 
мрежа и фотографија с 
интернета. Предатори 
лако дођу до тога, по-
готово ако су профили 
отворени. Не треба ни 
качити такве садржаје, 
јер дјеца су малољетна 
и немају осјећај да лако 
могу постати жртве", на-
глашава Сања Тимарац.
Аналитички извјештаји 
полиције обухватају по-
датке о дјелима која се 

односе на високотехно-
лошки криминалитет. Ту 
спада угрожавање сигур-
ности путем друштвених 
мрежа, али и евиденција 
искориштавања дјеце за 
порнографију путем ин-
тернета, навођење дјеце 
на проституцију, компју-
терске преваре, обљуба 
над дјететом млађим од 

15 година, лажно пред-
стављање и фишинг. 
Важно је, напомињу у по-
лицији, да малољетници 
укључе антивирусни сис-
тем и заштиту приватно-
сти на уређајима помоћу 
којих приступају интер-
нету, било да је ријеч о 
мобилном телефону или 

лаптопу, чиме би смањи-
ли могућност упада. У 
оквиру својих редовних 
активности, припадни-
ци Полицијске управе 
Приједор, током године, 
држе предавања по шко-
лама на различите теме. 
„Без обзира да ли је 
ријеч о малољетничкој 
делинквенцији или вр-

шњачком насиљу, ми 
се дотакнемо и сајбер 
криминала и кривичних 
дјела која се дешавају 
путем друштвених мре-
жа. Важно је да се скрене 
пажња, како дјеци тако 
и родитељима, да воде 
рачуна о томе које вр-
сте фотографија и објава 
пуштају на својим при-
ватним налозима“, рекла 
је Звездана Алендаре-
вић, портпарол ПУ При-
једор. По њеним ријечи-
ма, родитељи би, већ од 
вртићког доба, требало 
да своју дјецу упозоре на 
опасности које вребају 
путем интернета. 
„Треба да разговарају с 
дјецом о могућности-
ма које им нуде интер-
нет платформе, али и о 
опасностима у случају 
експонирања личних по-
датака и фотографија. Ту 
се може говорити и о ин-
форматичкој писмености 
родитеља који понекад 
нису довољно упознати 
с могућностима аплика-
ција које дјеца користе, 
а самим тим не могу да 
прате садржаје које дје-
ца размјењују. Веома је 

битно да родитељ сваки 
дан, у разговору с дје-
тетом, сазна о његовим 
пријатељима, о лици-
ма с којима се дописује 
и шта објављује. Све је 
то корак у превенцији и 
спречавању посљедица 
које могу бити штетне 
по дијете“, нагласила је 
Алендаревићева.

AKTUELNO 3.www.kozarski.com

Текст: Деборах Совиљ

АПЕЛ РОДИТЕЉИМА: НЕ СТАВЉАЈТЕ 
"МЕТУ" НА СВОЈУ ДЈЕЦУ

Недужне објаве запрљане очима педофила

Добијем  прво поруку, да сам 
добила поклон бон од 20 ма-
рака. Минут касније иде и те-
лефонски позив да сам срет-
ни добитник ( куд ћеш мене 
побогу си брате ?!), а онда 
и линк каталога шта могу да 
урадим с тим боном. Бацим 
поглед на каталог и закљу-
чим ништа, јер је оно што 
бих хтјела скупље и по неко-
лико пута. А скупље је и од 
од истих  производа, малих 
кућанских апарата које  овдје 
могу да купим. Закључак јед-
ноставан, рјешавају се зали-
ха, зарађују, маме... Твоје је 
само да скочиш, али друже ти 
не одустају. Звали су ме наја-
мање десет пута и у једном 
разговору  открили и одакле 
им мој број телефона... Кажу 
нешто сам наручивала, то ми 
довезла брза пошта, наводно 
отуд. То ми  је једини гријех. 
Углавном скинула сам их, ко 
што то топло препоручујем 
свим које зову ови и њима 
слични. Мада знам да има и 
оних који ме неће послуша-
ти, па послије ће се жалити, 
али то је већ њихов проблем, 
јер за  све  скокове, који жи-
вот чине, на крају ипак  сам 
одговараш. 
Људи су ми узели најмање 
сат живота, пружили малу 
дозу пријатног изненађења, 
а послије ме ни криву ни 
дужну звали и звали ( читај 
малтеретирали) ко да сам 
им род  најрођенији, што је 
ваљда у фолклору породич-
ног стабла.  У том фолклору 
је и то да је жена послушна, 
вриједна, радна трпељива, 
да удајом стиче екслузивно  
право  да супруга који дола-
зи мртав пијан кући покрије 
деком, да не назебе, што је 
прије ње смјела само мајка. 
А мајка је једна, то се зна. 
Уколико се побуни , е онда 
је лоше. Обично по њу.  Јер, 
породично стабло не трпи 
такве непослушности. Хоћу 
да вам  кажем да смо уве-
лико ушли у „16 дана акти-
визма“, против насиља над 
женама. Вољела бих шири 
термин, против било каквог 
насиља над женама, али и 
над дјецом, немоћним, сла-
бим, маргинализованим, али  
и то да та борба, ко што рече 
један од покојних друго-
ва, траје непрестано. Током 
цијеле године. И не мора јав-
но, за почетак може и у на-
шим главама! 

СТ
АВ ТВОЈЕ  ЈЕ 

САМО ДА 
СКОЧИШ 

Пише: Мира Згоњанин

Пазите шта качите на друштвене мреже, 
јер предатори вребају

И МАДОНА ГРИЈЕШИ
Љубитељима жуте штампе својевремено није 
промакао случај поп-краљице и скандал мајстора 
Мадоне, која је објавила феминизиране фотогра-
фије свог сина са кикицама у коси, настале у не-
ким опуштеним тренуцима њене турнеје. Упуће-
ни кажу да је то био окидач да се Мадонин, тада 
малољетни син, трајно пресели код оца и његове 
нове породице. Да ли је баш тако било или су таб-
лоиди већину измислили, не можемо знати са си-
гурношћу, али прошло је доста година прије него 
што је Мадона поправила нарушене односе са си-
ном. Ово је примјер како одрасли заборављају да 
се дијете може постидјети због лакомислених ро-
дитељских објава, поготово у осјетљивој животној 
доби, у којој оно није довољно зрело да се сматра 
одраслим, нити довољно дијете да лакше прихва-
ти неке поступке родитеља.

Родитељи често, с најбољим намјерама, објављују фотографије дјеце на друштвеним 
мрежама, у жељи да подијеле пресладак призор својих малишана. Притом не 
размишљају да оно што се објави на интернету, остаје на интернету. А из мрачних 
кутака виртуелног свијета вребају разноразни предатори.  



2. децембар 2022.4. INTERVJU  

Који су то најчешћи проблеми 
због којих грађани траже стручну 
помоћ? 
Најчешћи разлози су поремећаји 
анксиозности, депресивна стања, 
разне овисности, тешкоће у брач-
ном функционисању, проблеми 
са контролом бијеса, а код дјеце 
страхови, присуство вршњачког 
насиља или проблеми са учењем. 
Говорећи о дјеци, родитељи се 
јављају по препоруци школе или 
вртића, али велики број њих до-
лази и без неке упуте, односно 
на основу властите процјене. Ро-
дитељи често сами процијене 
да је потребна помоћ психолога 
како код већих, тако и код неких 
блажих проблема као што је од-
нос браће и сестара у породици, 
проблем љубоморе међу дјецом 
и други проблеми код којих се ве-
ома брзо може доћи до рјешења 
и побољшања ситуације. Такође, 
у последње вријеме повећана је 
потреба за дефектолошким и ло-
гопедским третманима.
Може ли се говорити о кризи тра-
диционалне породице? Обраћају 
ли вам се појединци или парови 
због брачних проблема и колико 
су спремни уложити енергије за 
њихово превазилажење? Боре 
ли се за спас брачне заједнице 
или се олако разводе?
Породица је у данашње вријеме 
суочена са бројним тешкоћама 
и проблемима како би се одржа-
ла и испунила очекивану улогу. 
Промјене које се одвијају вели-
ком брзином у свим сегментима 
савременог друштва остављају 
значајне посљедице на стање, 
развој, улогу и мјесто породице у 
друштву. Институција породице 
у садашњој фази људског развоја 
пролази кроз велике промјене. 
Због неизвјесности око будућ-
ности или још неојачане финан-
сијске и економске ситуације, рас-
те број стварних бракова који нису 

формално закључени. Посебно 
забрињава једнородитељска по-
родица, чији број расте под ути-
цајем високе стопе развода. По-
родица штити особу од стресних 
и екстремних ситуација. Удобност 
и топлина дома, испуњење чо-
вјекове потребе за повјерењем и 
емоционалном комуникацијом, 
симпатија, емпатија, подршка - 
све то омогућава човјеку да буде 
отпорнији на услове савременог 
ужурбаног живота. Усљед неких 
непредвиђених животних деша-
вања и тешкоћа, људи често за-
бораве зашто су уопште постали 
пар, престану комуницирати и 
фокусирају се на негативне стра-
не оптужујући једно друго. Свјес-
ност о проблему је веома битна 
и ту психолог или психотерапеут 
може пуно помоћи паровима да 
виде свој проблем и комуника-
цијом га успију ријешити. Парови 
се најчешће на разговор јављају 
због проблема насталих усљед 
љубоморе, различитих животних 
циљева, проблема који настају 

због разлика у васпитању дјеце, те 
недостатка комуникације.
Све више се говори о „burnout“ 
синдрому изгарања на послу. Да 
ли је он присутнији у одређеним 
занимањима или је више до тога 
како се ко носи са стресом и при-
тисцима на радном мјесту? Како 
помоћи таквим особама, јер у 
садашњој економској ситуацији, 
многи ће штошта прогутати, за-
рад редовних и солидних при-
мања? 
Синдром burnout или синдром са-
горијевања на послу представља 
прогресивни губитак енергије и 
смислености сопственог рада као 
посљедице фрустрације и стреса 
на радном мјесту. Карактеристи-
чан је за помагачке дјелатности 
иако се може јављати на свим по-
словима. Изгарање на послу слич-
но је синдрому хроничног умора, 
али притом се мијења и став пре-
ма послу, што за умор није карак-
теристично. Истовремено прису-
ство више стресора на послу те 
дуготрајна изложеност њима, до-

води до синдрома сагоријевања 
на послу - синдрома burnout, који 
може бити удружен с појавом 
симптома анксиозности и депре-
сије код радника. У свијету у којем 
живимо, доста је тешко наћи по-
сао, а да не говоримо о његовом 
мијењању. Стога, како не можете 
промијенити посао, оно што мо-
жете јесте да промијените саму 
стресну ситуацију или свој однос 
и поглед на ситуацију. Потреб-
но је задржати осјећај за хумор 
у ситуацијама које могу изазвати 
стрес, као и да одржите равноте-
жу између рада и забаве. Важно 
је успорити и пронаћи вријеме за 
опуштање, подијелити проблеме 
с пријатељима и породицом, те 
добро упознати себе и своје гра-
нице толеранције на стрес. Пре-
ма потреби, затражите савјете од 
стручне особе.
Недавно сте се вратили с Регио-
налне конференције која је одр-
жана у Тирани. Шта је била тема 
и какви су Ваши утисци?
Средином новембра, више од 120 
учесника окупило се у Тирани, Ев-
ропском граду младих за 2022. 
годину на другој регионалној 
ReLOaD2 конференцији на тему: 

„Западни Балкан – перспективе 
младих“. Конференција је до-
принијела бољем разумијевању 
институционалних пракси, слич-
ности и разлика релевантних за 
младе широм Западног Балкана. 
Имала сам част да будем позвана 
на ову конференцију као пред-
ставник наше локалне заједнице, 
будући да је УГ “Психолуминис” 
успјешно провео шестомјесечни 
пројекат “Јачање младих у борби 
против радикализма на терито-
рији града Приједора”, који је фи-
нансирала ЕУ, а имплементирао 
УНДП. Град Приједор је суфинан-
сирао овај пројекат. Надам се да 
ће догађаји попут овог створити 
нове прилике за партнерства и 
простор за развој везан уз потре-
бе младих.

Припремила: Деборах  Совиљ

Маја Савановић Зорић, психолог и породични психотерапеут 

ИНСТИТУЦИЈА ПОРОДИЦЕ ПРОЛАЗИ 
КРОЗ ВЕЛИКЕ 

ПРОМЈЕНЕ

 “Због неизвјесности 
око будућности или још 
неојачане финансијске и 
економске ситуације, расте 
број стварних бракова 
који нису формално 
закључени. Посебно 
забрињава једнородитељска 
породица, чији број расте 
под утицајем високе стопе 
развода. Усљед неких 
непредвиђених животних 
дешавања и тешкоћа, 
људи често забораве зашто 
су уопште постали пар, 
престану комуницирати и 
фокусирају се на негативне 
стране оптужујући 
једно друго“, рекла је 
за „Козарски вјесник“ 
Маја Савановић Зорић из 
Психолошког савјетовалишта 
„Психолуминис“.

- Сваки разлог који вас 
брине је довољно добар 
разлог да потражите помоћ. 
Ако сте исцрпили све личне 
капацитете, ако имате 
утисак да тапкате у мјесту и 
трошите превише времена 
и енергије промишљајући 
о истим стварима без 
рјешења, можда је прави 
моменат да пробате нешто 
ново. Велики број људи 
обраћа се психологу, то 
више није табу тема у БиХ.

Одлазак психологу више није табу

Психолошко савјетовалиште “Психолуминис” ради више 
од три године. Наш тим чине психолози/психотерапеути, 
психијатар, логопед и дефектолог. Најчешће нам се 
јављају особе које имају потешкоћа са ношењем са 
општим животним проблемима, са неразумијевањем у 
комуникацији, али и личним несигурностима. Уобичајене 
теме на којима се ради су: велике животне одлуке, 
туговање, тешкоће на послу, развод, прекид, усамљеност, 
љутња, разочарење, страхови, академске тешкоће, 
родитељске улоге и компетенције, ношење са стресом, 
рјешавање животних проблема, али и многи други. 



Делегација Града Приједора у Са-
рајеву је  учествала на конферен-
цији Дигиталне трансформације 
јединица локалних самоуправа у 
БиХ. На једном од панела посебан 
акценат стављен је  на Град При-
једор, као примјер добре праксе 
у оквиру пројекта „Портал отво-
рених података“, али и као једини 
град у БиХ који је урадио базу от-
ворених података.
Град Приједор је у посљедњем пе-
риоду направио велик искорак у 
информационим рјешењима, која 
су доступна грађанима, инвести-
торима, али и сваком ком требају 
информације о граду, привреди, 
туризму, здравству, комуналним 
услугама, али и многим другима 
темама, које су отворене путем“ 
Портала отворених података“.
"Нећемо стати на овом степену 
дигитализације, већ корак по ко-
рак идемо даље, јер нам се кроз 
то отварају нови пројекти и бе-
нефити које нећемо испустити", 

истакла је шеф кабинета градона-
челника Приједора Данијела До-
дош.
Испред Градске управе Приједор 

конференцији су присуствовали и 
Раде Росић, начелник Одјељења 
за привреду и предузетништво 
и в.д.директора Развојне аген-

ције града Приједора Александар 
Дрљача..
„Портал отворених података“ им-
плементира УНДП.
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"Козарски" истражује нове процедуре

НА ТРУДНИЧКО БОЛОВАЊЕ САМО УЗ НАЛАЗ 
ГИНЕКОЛОГА ИЗ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ 
КОЈА ИМА УГОВОР СА ФОНДОМ 
Према новом Правилнику 
о остваривању права на 
накнаду плате за вријеме 
привремене неспособ-
ности за рад, трудничко 
боловање се не може от-
ворити на основу налаза и 
препоруке гинеколога из 
приватних здравствених 
установа које немају уго-
вор са Фондом здравстве-
ног осигурања Републике 
Српске. Из Фонда истичу 
да настоје да унаприједе 
ову област и заштите пра-
ва осигураника.
"Одговорно тврдимо да 
се овдје не доводи у пи-
тање стручност љекара у 
приватним здравственим 
установама, нити квали-
тет пружања здравствене 
услуге, већ Фонд настоји 
да унаприједи ову област 
и заштити право осигура-
ника. Такође, здравствене 
установе које предлажу 
боловање за осигуранике, 
а немају уговор са Фондом, 

директно утичу на трошак 
боловања и стављају се у 
исту раван са уговореним 
здравственм установама", 
појаснила је Дарија Фили-
повић-Остојић, портпарол 
Фонда здравственог оси-
гурања РС.  
Међутим, уколико труд-
ница жели да чује и дру-
го мишљење, може да се 
обрати гинекологу у било 
којој приватној здравст-
веној установи, која нема 
угвор са Фондом.
"Али тај налаз који добију 
није обавезујући за поро-
дичног доктора, односно 
за изабраног гинеколога. 

Све жене имају право и 
обавезу да изаберу гине-
колога који може бити из 
приватне или јавне уста-
нове, а ради у здравстве-
ној установи која има уго-
ворни однос са Фондом", 
рекла је Гордана Шукало, 

предсједник Удружења 
доктора приватне праксе 
РС. 
Трудничко боловање 
може се отворити чим 
се установи да је ријеч о 
ризичној или о компли-
кацијама у трудноћи. На 

основу налаза гинеколога 
трудничко боловање от-
вара породични љекар. 
Означава га као "болест", 
све до породиљског бо-
ловања које се отвара 28 
дана пред термин поро-
да. Новим законом који 
је ступио на снагу у сеп-
тембру ове године, појед-
ностављена је процедура 
око достављања дознака 
послодавцу. 
"Када говоримо о извје-
штају о привременој не-
способности за рад, није 
направљен образац гдје 
би могли да обиљежимо 
"трудноћа", него као "бо-
лест", који се доставља 
послодавцу.  У изради је 
нови образац који ће нам 
ускоро бити достављен и 
неће бити забуне, имаће-
мо тачно означено мјесто 
на којем можемо обиље-
жити да ли се ради о 
трудноћи или болести", 
рекла је Дијана Ђерић, по-
моћник директора Дома 
здравља Приједор за ме-
дицинска питања. 

Дознаке могу доставити и чланови породице

Новим правилником поједностављена је 
процедура и око одобравања боловања 
за труднице, истичу у Фонду здравственог 
осигурања Српске. За боловање дуже од 
30 дана, труднице не морају да долазе на 
првостепену комисију, већ налазе умјесто 
њих, могу да доставе чланови породице. 

Текст: Мирјана Шодић

Приједор-Портал отворених података

ПРИЈЕДОР - ЈЕДИНИ ГРАД У БИХ КОЈИ ЈЕ УРАДИО 
БАЗУ ОТВОРЕНИХ ПОДАТАКА

Текст: К.В.
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Теретана није мјесто на 
које  одлази већина нас. 
Многима је драже сат вре-
мена уживати у добром 
печењу, пити, колачу, 
него, ''патити“се на тре-
нингу . Ипак и такве нави-
ке се могу преиспитати, 
поготово у тренутку када 
у теретани угледате брач-
ни пар који заједно има 
146 година, а још  увијек 
је у одличној форми и без 
било каквих  здравствених  
проблема. 
Остоја Гвозден (76) и ње-
гова супруга Мирјана (70)  
редовни су на тренин-
гу. Теретана је нешто без 
чега већ дуги низ година 
не могу замислити своју 
свакодневницу. Она је и 
рјешење њихових здрав-
ствених проблема, али и 
добра навика без које дан 
не би био испуњен. 
На први трениг Остоја је 

отишао са 15 година. Да-
нас шест деценија касније 
у теретани је пет пута сед-
мично. За добру форму 
одваја по сат времена по 
тренингу. Захваљујући 
кондицији коју сад има 
лако уради вјежбе на који-
ма би му позавидјели и 
много млађи
''То је навика. Кад не тре-

нирам, као да ми нешто 
фали. Са седмадесет шест 
година могу урадити зги-
бове, чучњеве, могу дићи 
100 килограма у бенчу. 
Нормално једем, живим, 
не боли ме ништа. Ми-
слим да је то захваљујући 
тренинзима  и здравој ис-
храни'', додаје Остоја. 
У ништа слабијој форми 
од Остоје,  није ни његова 
седамдесетогодишња су-
пруга Мирјана. Од своје 19 
године, када је и упознала 
Остоју,  почела је да тре-
нира. Срећна је што нема 
здравствених проблема, 
јер већина њене генера-
ције пије гомилу лијекова. 
''У почетку су то биле лаке 
вјежбе. Завољела сам тре-

нинге и данас сам у тере-
тани три пута седмично. 
Наравно, пазимо и на 
исхрану, на столу нема 
ништа масно, већ воће, 
поврће и ако се баш мора 
месо у нормалним коли-
чинама. Имам двоје дјеце 
која су већ одрасли људи. 
Међутим,  и  када су били  
мали могла сам да иском-

бинујем све и да одем у 
теретану. '', додаје Мирја-
на и истиче да никад није 
имала здравствених про-
блема.
Занимљиви Приједорчани 
имају и поруку за младе. 
Све је ствар избора, али 
уколико желе здрав и дуг 
живот пожељно га је тако 
и живјети. 

Физички активни, иако  заједно имају 146 година 

У ТЕРЕТАНИ РЕДОВНИ И У ОСМОЈ ДЕЦЕНИЈИ ЖИВОТА

Аутор овог текста који у теретани тражи 
одмор  за душу и тијело  био је немало 
изненађен кад је угледао Мирјану  и Остоју. 
Ништа им није било напорно. А њихова 
порука да и у позним годинама можете 
бити „здрави, стари и лијепи“ је многе 
одушевила, као и спознаја да они заиста на 
прави начин промовишу ону стару народну: 
„у здравом тијелу, здрав дух“.

Текст: Ведрана Нишевић

Мирјана: Здраво се и хранимо

Након одржане манифе-
стације "Викенд спорта" 
постало је јасно да никад 
није касно да почнете да 
се бавите спортом, без об-
зира колико година имате. 
Уједно је то и главна пору-
ка манифестације, на којој 
су приједорски спортисти 
представили свој рад, с 
циљем промоције спорт-
ских активности и здравог 
начина живота. 
"Било је јако занимљиво, 
јер не организују се тако 
често овакве манифеста-
ције, на којима можемо 
да представимо наш клуб 
и наш рад, али и резулта-
те", рекла је Сара Дешић 
из Атлетског клуба "Прије-
дор". 
Присутни су могли да 
сазнају нешто више о 
спорту који их интересује, 
али и о начину побољ-

шања и подстицања њи-
хове физичке активности.
"Спорт је позитивна ствар 
у сваком случају, а добили 
смо прилику да се пред-
ставимо, што је битно и 
за нас и за све оне које 

интересује спорт", рекао 
је Весо Арежина, тренер 
Текводно клуба "Љубија". 
Манифестација "Викенд 
спорта" завршни је дио 
пројекта "Сви за здравље, 
здравље за све", који реа-

лизује Омладински савјет 
Приједор, а  финансира 
Европска унија путем Раз-
војног програма Уједиње-
них нација, уз подршку 
Градске управе Приједор.
"Спортски клубови који су 

учествовали на овој мани-
фестацији добили су спор-
тску опрему у новчаној 
вриједности од 1.000 КМ", 
рекла је Бојана Сучевић, 
секретар Омладинског 
савјета Приједор. 

ОДРЖАНА МАНИФЕСТАЦИЈА "ВИКЕНД СПОРТА" 
Текст: М. Ш. 

Промоција спорта и здравог начина живота 

Остоји могу да позавиде и многи младићи
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Дa je живoт бoр-
бa нeпрeстaнa и дa нa 
њeгoвoм нajтeжeм путу 
oстajу и трajу сaмo oни 
нajjaчи свjeдoчи и примjeр 
из Гoрњe Лaмoвитe. Mи-
шићнa дистрoфиja руши 
тиjeлo Дaниjeлa Tejићa, aли 
њeгoв дух je jaк зa трojицу 
и нoси тиjeлo кoje пoсу-
стaje. Нe мoжe Дaниjeл дa 
трчи, нe мoжe дa будe пo-
лицajaц o чeму je мaштao 
кaдa je биo мaли, нe мoжe 
joш мoгo тoгa, aли мoжe и 
вoли дa пишe и пjeвa. Oбja-
виo je двиje књигe пoeзиje, 
a тo штo пишe je њeгoв 
живoт и њeгoв свиjeт.  И 
кaкo кaжe, нe трeбa му 
мнoгo дa нaпишe пjeсму, 

брзo сe тo пoслoжи у глaви. 
„Дa нaпишeм jeдну пjeсму 
трeбa ми нajвишe 15-
20 минутa, a aкo je мaлo 
дужa oндa пoлa сaтa. Oд 
мaлeнa сaм oсjeћao дa 
имaм нeштo зa писaњe, 
aли нисaм мнoгo oбрaћao 
пaжњу нa тo. Jeднoм кoд 
сaм oтишao кoд стринe и 
чичe вуклa мe жeљa   дa 
нeштo њимa спjeвaм. Taд 
сaм нaписao jeдну дужу 
пjeсму o приjeдoрским сe-
лимa и видиo дa мeни тo 
идe, дa сe стихoви рaђajу 
jeдaн пo jeдaн“, присjeћa 
сe Дaниjeл свojих пjeснич-
ких пoчeтaкa. 
Дaниjeл кaжe дa сe 
пoнeкaд дeшaвa дa му 
нoћу дoк спaвa, у сaн дoђу 
стихoви, кoje зaбиљeжи 

кaдa сe прoбуди. У пeтoм 
oснoвнe oпjeвao je свe дру-
гaрe из рaзрeдa.„Писao 
сaм у шкoли дoстa тoгa. 
Кaд сaм биo пeти рaзрeд 
пoжeлиo сaм дa нaпишeм 
химну зa тaj свoj рaзрeд. 
Свaкoг учeникa oпjeвao 
сaм крoз jeдaн стих и тaкo 
je нaш пeти рaзрeд, jeди-
ни oд свих дoбиo свojу 
химну“, кaжe Дaниjeл.  Рa-
ниje је  вoлиo и дa цртa, 
aли кaдa je пoчeo дa пишe 
тo je oстaлo у другoм плa-

ну. Пoрeд писaњa пoeзиje, 
вoли и дa пjeвa. Нaписao je 
пjeсму и уз музичку прaтњу 
oтпjeвao и пустиo нa Jутjуб 
дa je и други чуjу. Oтвoриo 
je Дaниjeл нa Jутjубу и свoj 
кaнaл. Tу oбjaвљуje пjeсмe 
кoje пишe, a ту je и пjeсмa 
кojу je снимиo. „To ми je 
oдувиjeк билa  жeљa. Кaд 
сaм слушao нeкe другe 
пjeвaчe, мaштao сaм дa и ja 

имaм свojу пjeсму, пoштo 
знaм и вoлим дa пjeвaм“, 
крoз oсмиjeх нaм Дaниjeл 
причa свoje жeљe. 
Дaниjeл je скрoмaн дjeчaк. 
Нeмa вeликих жeљa, a 
нajвeћa му je дa нaпишe 
пjeсмe и сними свoj му-
зички ЦД. У рaзгoвoру сa 
нoвинaримa ниje мнoгo 
причљив, пoслиje нaм je 
рeкao дa je имao вeлику 
трeму. Aли ниje тo ни вaж-
нo.  Сjaj у њeгoвим oчимa 
и oсмиjeх нa вeсeлoм лицу, 

гoвoрe вишe oд милиoн нo-
винaрских риjeчи кoлики je 
oн у ствaри бoрaц и кoли-
кo сe ниje прeдao живoту 
кojи гa пoлaкo лoми. Дa-
ниjeлoвa мajкa Гoрдaнa 
и oтaц Рaнкo нaдajу сe дa 
ћe уз пoмoћ oдрeђeних 
тeрaпиja кoje су љeкaри 
прeпoручили пoмoћи сину 
дa гa мишићнa дистрoфиja 
нe oбoри у кoлицa.

Глeдajући лицe укрaшeнo oсмиjeхoм, вeсeлe и сjajнe oчи сeдaмнaeстoгoдишњeг Дaниjeлa Tejићa из Гoрњe Лaмoвитe, рeклo би 
сe дa oвaj тинejџeр нeмa прoблeмa у живoту. A ниje тaкo. Oд чeтвртe гoдинe мишићнa дистрoфиja пoчeлa je пoлaкo дa гa руши 
и дaнaс сe свe тeжe крeћe и свe мaњe кoрaкa мoжe дa нaпрaви. Aли, бoрaц je Дaниjeл. O живoту oн пишe и пjeвa. 

ЖИВOT ГA РУШИ, OН O ЊEMУ ПJEВA
Дaниjeл Tejић из Гoрњe Лaмoвитe имa дистрoфиjу мишићa

РOДНИ КРAJ JE ДAНИJEЛOВ РAJ

Дaниjeл мнoгo вoли свoj рoдни крaj, 
свojу Лaмoвиту и свa приjeдoрскa сeлa. 
Majкa Гoрдaнa нaвoди и кaкo Дaниjeл 
рaзмишљa кaдa je у питaњу oдлaзaк 
људи из рoднoг крaja. Нe вoли штo људи 
из свoг мjeстa oдлaзe у инoстрaнствo, 
пoгoтoвo кaдa oдлaзe циjeлe пoрoдицe. 
Увиjeк сe питa зaштo иду и вoлиo би 
дa сви буду тaмo гдje су рoђeни. Акo 
сви oду, oндa нe вриjeди ништa. Кaдa 
би oстaли, мoждa би ми нeштo и 
нaпрaвили. To je њeгoвo рaзмишљaњe.

Текст: Зоран Совиљ
                  ПJEСMA БРЖA OД НOВИНAРСКE EКИПE

Кaдa смo сe пoздрaвљaли и крeнули oд Дaниjeлa, у шaли смo му 
рeкли дa oчeкуjeмo пjeсму и o сeби. И пjeсмa je из Лaмoвитe дo 
Приjeдoрa стиглa приje нaс. У знaк зaхвaлнoсти, aли и пoдршкe 
Дaниjeлу дa истрaje нa свoм тeшкoм путу, eвo тe пjeсмe. 

ЗOРAН И СЛAВКO 

Интeрвjу je дaвaти лaкo,
Кaдa су ту Зoрaн и Слaвкo
Дoшли су ми нoвинaри кући,
Jeднoг зoву Сoвa a другoгa Врући
Врућинић Слaвкo кaмeру имa, 
Нa TВ Приjeдoру oн сaдa снимa
Истинa je oвo збиљa, 
Нeмa бoљeг oд Зoрaнa Сoвиљa.

Дaниjeл Tejић 
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Новски кеј поредили с париским и бечким 

Поносно село с поносним домаћи-
нима. То су данас Ракелићи. Кажу 
нам да се највише баве пољопри-
вредом, а понос не крију ни због 
цркве брвнаре, која је најбоље 
свједочанство да овдје вјера није 
заборављена. 

Неки из овог села, попут Радомира  
Рујевића  (66) од рођења нису ма-
кли из Ракелића.
„Поносан  сам на свој народ који 
је љубазан, гостопримљив, весео 
и миран. Мало  рaде у фирмама,  
мало се баве пољопривредом. 
Највише се баве производњом 
млијека, али далеко мање је у селу 
крава и рогате стоке него што је не-
када било.“, наводи Рујевић. 
Било би му драго да у селу постоји 
и откупна станица. Могло би се 
продати више меса, млијека, али 
и осталих производа, па би народ 
имао више воље и да ради. И ра-
дом покрије трошкове. 
Рујевић истиче да мјештани Раке-
лића највише проблема имају с 
питком водом.  Бунари су најчешће 
сухи, па би систем водоснабдије-
вања био најбоље рјешење. По-
требно је по његовим ријечима 
побољшати електро-мрежу, јер 
у овом селу надомак Приједора 

имају и бандере из далеке 1968. 
године.  
Било би добро по његовима рије-
чима када би породични љекар 
могао ту бити сваки дан, а не само 
три пута седмично.Оно што је до-
бро у Ракелићима јесте чињеница 
да у ово село све више досељавају 
млади брачни парови с дјецом.
  „Купују куће и земљу . Око девет, 
десет кућа је продато од прошле 
године до данас . Тим људима тре-

ба дати подстицаје и треба их на-
градити“ сматра Рујевић. 
Ракелићи имају и своју привреду. 

Па је ту и надалеко познат ресто-
ран  и рибњак „Бобица“ у влас-
ништву Слободана Батинице.  
Овдје је  шаран на жару права 
делиција. Батиница каже да су 
шарани укусни зато што се фино 
хране. А тајна је свакако и у до-
број припреми. 
„Начин исхране је битан, али још 
битнија је припрема у кухињи.  
Некада сам на Приморју радио 
ресторански  посао и откако  сам 
дошао овдје од 1992. године на-
ставио сам“,  каже Батиница. 
У Ракелићима је прошле године 
почела санација цркве брвна-
ре која је изграђена 1856. годи-
не. Парох Ракелићки Милорад 
Ђурђевић каже да би обнова 
требало да буде завршена 2026. 
године и да сви радови теку пла-
нираном динамиком. 
„Кренули смо од темеља. За-

СЕЛО ПОНОСНИХ И ВРИЈЕДНИХ ДОМАЋИНА„Козарски вјесник“ 
у Ракелићима

НА ПРОБИ  ГРАДСКОГ  ХОРА
Композиције популарне филмске 
музике, свјетских поп и рок 
хитова, домаћих аутора само су 
неке које на наступима изводе 
чланови сениорске групе Градског 
хора Приједор. На пробама им, 
како кажу, ништа није тешко, јер 
музика је оно што их испуњава, а и 
неописив је  осјећај кад на наступу 
имају одличну реакцију публике. 

''Пробе нису тешке, зато што се 
ради оно што се воли. Немам 
неку омиљену композицију, јер је 
то све музика, а то је оно што ме 
испуњава'', прича Маја Зекановић, 
члан Градског хора Приједор. 
''Сви заједно, а један те исти циљ 
имамо, а то је добар звук који 
мислим да успјевамо постићи 
сваки пут кад имамо прилику да 
се негдје покажемо и да јавно 
наступимо'', додаје Владимир 

Мавић, члан Градског хора 
Приједор. 
Градски хор Приједор основан је 
прије двије године. Пробе за три 
секције које садржи одржавају се 
два пута седмично. Труде се да 
сваки наредни наступ буде бољи 
од претходног. 
„ Ту су пчелице, они су најмлађи, 
затим јуниори од петог до деветог 
разреда и сениори. У двије 
године већ смо направили  опус 
лијепих пјесама, композиција 

које изводимо. Већ смо препо-
знатљиви, не само у граду, него 
и у регији'', наводи Аљоша Нова-
ковић, предсједник Удружења 
Градски хор Приједор и диригент.
Чланови градског хора Приједор 
из све три секције спремају 
се за 11. децембар. Тада ће у 
Позоришту Приједор са почетком 
од 19 часова одржати концерт 
поводом Свјетског дана хорског 
пјевања. 

Текст: В.Н.

Препознатљиви на свим наступима

Радомир Рујевић

Дјеца иду из школе

Парох Милорад Ђурђевић

Текст: Бојана Мајсторовић 

 Село Ракелићи у саставу је 
истоимене мјесне заједнице, 
коју још чине и села 
Саничани, Пејићи и Гаћани. 
Простире се на површини  од   
13,5 квадратних километара. 
Има око 620  бирача, а 
укупно између  850 до 900 
житеља. 

Ракелићи



Јесење боје и Коза-
ра ових дана. Рекли 
би ништа љепше, јер  
такву раскош може 
направити само 
природа. У пуном 
сјају је и Џамоњино 
здање на Мракови-
ци, али ништа мање 
нису лијепе ни 
едукативне стазе на 
Козари, водопад ис-
под Зечијег камена с 
обиљем воде након 
сушног љета, богата 
шума с палетом боја 
на којој би јој поза-
видјели и најбољи 
сликари. Дођите и 
уживајте.
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мијенили смо и темељну греду, 
на сјеверном дијелу који је био 
изложен влази и пропадању, а 

све остало је исто„, каже протоје-
реј Ђурђевић. 
 Циљ им је сачувати цркву брвнару 
у изворном облику.
„Имамо дужност да очувамо оно 
што смо наслиједили од предака 
јер је то свједок вјере народа на 
овом простору, постојања, култу-
ре, традиције, грађевинских спо-

собности и свега што је било“, на-
води он. 
Поред цркве брвнаре, осамде-
сетих година прошлог вијека из-
грађена је црква Свете Тројице. 
Поред ње је и спомен плоча на 
којој су исписана имена 17  бораца 
погинулих у Одбрамбено-отаџбин-
ском рату. 

СЕЛО ПОНОСНИХ И ВРИЈЕДНИХ ДОМАЋИНА

ПЕТ ИЗВОЂЕЊА  ПРЕДСТАВЕ "С ЈЕСЕЊИНОМ У СРЦУ" 
У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Извођењем представе 
музичко-поетског театра 
„С Јесењином у срцу“, 
26. и 27. новембра 2022. 
године, на Палама и у 
Источном Сарајеву, за-
вршен је дио пројек-
та промоције пеозије 
Сергеја Јесењина, у ор-

ганизацији Удружења 
за очување традиције 
из Приједора, уз подр-
шку Фондације Русски  
мир. Међу гостима на 
представи у Источном 
Сарајеву био је и амба-
садор Руске Федерације 
у Босни и Херцеговини 
Игор Калабухов, који је 
захвалио Удружењу на 

доприносу на његовању 
и популаризацији рус-
ке културе у Републици 
Српској. Представа је 
током прошлог мјесеца 
извођена  у Приједору, 
Бањалуци и Бијељини  
чиме је реализован дио 
пројекта  који се односи 
на пет извођења у гра-
довима Републике Ср-
пске.По извођењу сваке 
представе, сви посјетио-
ци добили су на поклон 
двојезичну књигу пјеса-
ма Сергеја Јесењина.
Удружење за очување 
традиције планира на-
ставак пројекта и ново 
извођење представа на 
прољеће 2023. године и 
наступе у другим градо-
вима, како у Републици 
Српској, тако и у ино-
странству

Текст: К. В. 

Дјеца иду из школе

Фото  вијест 

Текст: М. З. 

Црква брвнара

Према народним 
предањима црква  има везе 
и са називом села Ракелићи. 
Наиме, када је грађена,  
у земљи су пронађени 
гробови, у народу познати 
под називом раке. Та ријеч 
раке крије се и у коријену 
ријечи Ракелићи. Пронађени 
гробови пренесени су у 
гробље поред цркве.

ШКОЛА ПУНА УЧЕНИКА

Мјештани Ракелића поносни су и што школу у њиховом 
селу похађа 29 ученика од првог до петог разреда. Ријеч је о 
Подручном одјељењу Основне школе „Бранко Радичевић“ из 
Петрова. 
У овој школи  организован је   и продужени боравак. Њега 
води професор Душан Мандић.
„Од 29 ученика, чак 16 борави у продуженом боравку. Ученици 
су веома задовољни.  Долазе сваки дан послије наставе 
са обавезом да раде домаће задатке и остале активности 
које продужени боравак може да понуди.  Ово је једно од 
ријетких подручних одјељена које има оволики број ученика, 
а захаваљујући добрим условима које нуди ова школа, 
захваљујући разумијевању родитеља, колега, просвјетних 
радника“, истиче Мандић.

Продужени боравак 

Аутор фотографија Бранка Дошен 

КОЗАРА У 
ЈЕСЕЊИМ БОЈАМА
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Радници „Електрокрајине“  не-
редовним платишама сваког  
мјесеца искључују струју. 
Тврде да потрошачима  прво 
пошаљу опомену да измире  
дуг у року од осам дана.   Из  
Удружења за заштиту потрошача 
„ДОН“ поручују да је законом 
дефинисано да је рок за 
измирење дуговања 30 дана.   
Апеловали су на надлежно 
предузеће да поштује закон.
Приједорчани су једногласни 
у оцјени да је струја један од 
основних услова за нормалан 
живот. Поготово у 21. вијеку. 
Нису за то да се струја не плаћа, 
али траже више толеранције за 
социјално-угрожене грађане. 
Нарочито у зимским мјесецима, 
када се без струје не може.
Портпарол „Електрокрајине“ 
Бањалука Предраг Клинцов 
наво-ди да радници 
„Електрокрајине“ искључују 
струју, али да  одлуке о 
искључењу доноси Дирекција 
за јавно снабдјевање 
„Електропривреде“ РС из 
Треби-ња,   са којом су су купци 
склопили уговор. 

''Поступамо искључиво по 
налогу јавног снабдјевача. 
Од њих добијемо налог за  
искључење. Притом  немамо 
увид нити  базу података колика 
су дуговања домаћинстава  
збирно, а погово  појединачно. 
Немамо ни информацију да 
ли се ради о дугу од 20, 200 
или 2.000 КМ. Само налог по 
којем морамо да поступамо. 
Купци добијају обавјештење 
да измире дуг у року од осам 
дана. Уколико у поменутом 
року не измире дуг, слиједи 
искључење'', тврди Клинцов.
Међутим, извршна директорица 
Удружења за заштиту потрошача 
“ДОН”, Муриса Марић наводи 
другачије.   Према законским 
прописима утврђен рок за 
измирење дуговања је 30 дана. 

''Поражавајуће је да се у нове-
мбру  искључују потрошачи без 
опомена.  Закон о електричној 
енергији и Закон о заштити 
потрошача јасно дефинише да 

се потрошачу треба упутити 
писана опомена, не на рачуну, 
него писана опомена са роком 
од најмање 30 дана'', наглашава 
она.

Марићева додаје да је несхв-
атљиво да потрошачи не могу  
уложити  приговор “Електроди-
стрибуцији” Приједор.  Наводно  
образложење је да их је 

потребно упутити Дирекцији за 
снабдјевање у Требињу.
''Уколико  дође да искључења 
и ако потрошач жели да 
истог трена оде и  уплати ту 
електричну енергију, тај се 
потрошач искључује, очито 
само да би поново платио неку 
таксу за ново прикључење. На 
све то чека и по неколико дана 
да добије струју. Све би се то 
могло, да има добре воље, 
заобићи.  Ако смо већ дошли 
до потрошача који је имао 
дуговање онда смо му могли  
дозволити и пет минута да  
уплати  свој дуг. Наравно, то се 
не дешава'', тврди она. 

 „МАКАЗЕ“ ЗА НЕПЛАТИШЕ СТРУЈЕ
Текст: Бојана Мајсторовић 

„Електродистрибуција“ сваки мјесец добија налоге за искључење електричне енергије

ЈЕДНА СИЈАЛИЦА МОРА СВИЈЕТЛИТИ

Из  „ДОН-а“ истичу да не штите оне који  не 
плаћају рачуне за утрошену електричну енергију, 
али подсјећају да је у социјалној повељи коју је 
потписала БиХ наведено да потрошачи морају 
имати бар једну сијалицу која свијетли. Апелују 
на надлежно предузеће да поштује закон и да не 
искључује струју потрошачима без претходних 
уредних опомена.  

Муриса Марић

Предраг Клинцов

Фото илустрација
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Најстарији грађани и даље  
су на мети трговаца који 
их окупљају по угости-
тељским објектима на 
презентацијама и нуде 
им скупе производе уз 
тврдњу да лијече све. Из 
Удружења за заштиту по-
трошача “ДОН”  траже да 
ови „трговци“ пријаве свој 
боравак у Приједору.Ипак,  
прије неколико дана,  они 
су у једном од ресторана 
организовали дружење 
најстаријих Приједорчана 
којим су на продају пону-

дили скупоцјене произво-
де. Презентацији је прет-
ходило, по већ устаљеној 
матрици, зивкање телефо-
ном и  обавјештење да је 
управо онај ко се јавио до-
био вриједну награду. Тре-
бало је само доћи по њу. 
А онда у ресторану ново 
изненађење. Томбола и 
продаја масажних фотеља, 
које коштају 5. 600 КМ, уз 
„попуст“.    
Секретар Удружења пен-
зионера Приједор  Владо 
Павић прича да се нај-
старијима на перфидан и 
смишљен начин продају 

производи по цијенама 
које нису за наш стандард. 
Додаје да су склапањем 
уговора на презента-
цији прихватили  обавезу 
плаћања производа, али 
и да у уговору пише да га 
могу раскинути у року од 
15 дана и вратити произ-
вод купцу. Павић истиче да 
то пензионери најчешће 
прочитају тек када је кас-
но. 
„Ово ми је познато,   јер 
сам и сам био на неколико 
презентација и гледао како 
људи купују, јер су увјере-
ни да ће му тај производ,  

или та роба помоћи у  из-
лијечењу. Не мисле при 
том како ће од пензије 
одвојити толике паре. Кад 
дођу кући услиједи трије-
жњење. Обично се увје-
ре да то не функционише 
како треба, а кад почну об-
уставе преко Фонда ПИО 
онда је већ касно. „, каже  
Павић и савјетује пензио-
нере да производе који су 
им потребни за лијечење 
не купују без савјета љека-
ра.
Из Удружења за заштиту 
потрошача “ДОН” тврде 
да су на посљедњим пре-
зентацијама у Приједору 

продавци палили лијекове 
уз образложење да они не 
помажу. Заузврат су нуди-
ли  своје производе који 
наводно лијече све и сва-
шта. Извршна директори-
ца Удружења за заштиту 

потрошача “ДОН” Муриса 
Марић истиче да пензи-
онери могу да искористе 
презентацију као прили-
ку да се друже, али да је 
потребно да размисле да 
ли ће им производ који се 

продаје на презентацији 
требати, а поготово да ли  
ће их излијечити.
„Ту старију популацију чак 
и уплаше да нема кори-
штења телефона, да се не 
могу ником јављати док 
траје све то. Један на је-
дан су разговори за ове 
фотеље. Два сата траје 
презентација која је у јед-
ном затвореном простору, 
са много повишених то-
нова гдје се људи помало 
осјећају ја бих рекла и у 
страху па дође и до потпи-
сивања уговора да се купе 
овакви производи.“, каже 
Марићева.

Према њеним сазнањима,  
све фирме које организују 
продаје на презентација-
ма  су регистроване.
„Инсистираћемо  да ће сви 
морати да се пријаве на-
шој Градској управи када 

долазе, колико остају и да 
се одјаве из нашег града. 
Тад ћемо имати и наја-
ву када се ово дешава, па 
ћемо моћи и реаговати“, 
истиче Марићева.

Текст: Бојана Мајсторовић

ВРУЋА МАСАЖНА ФОТЕЉА, МАМАЦ ЗА НАИВНЕ

Владо Павић

AKTUELNO

Удружење “ДОН”: преваранти  врбују пензионере

Упозорење стиже и из полиције

Портпарол Полицијске управе Приједор 
Звездана Алендаревић  каже да у току ове 
године није пријављен ниједан случај пре-
вара усљед куповине на презентацијама.
„Апелујемо на грађане да у случају да буду 
мета ових лица која се баве таквом врстом 
превара, односно да буду позивани од 
стране лица која им нуде разне производе 
и да у све то сумњају да то одмах пријаве 
најближој полицијској станици“, рекла је 
Алендаревићева. 
Према доступним подацима на подручју 
БиХ је регистровано седам предузећа која 
продају производе на презентацијама или 
на сличан начин. 
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Слушajући причe o тeш-
кoj судбини људи кojи 
глaдни свoj oбрoк спaсa 
чeкajу испрeд jaвних ку-
хињa, учeници шeстoг 
рaзрeдa OШ „Дeсaнкa 
Maксимoвић“ oдлучи-

ли су дa пoмoгну кoликo 
мoгу. Рeaлизуjући прojeкaт 
„Сeрвиснo учeњe“, a пoд 
слoгaнoм „Нajjaчи смo 
кaдa пoмaжeмo другимa“, 

прикупили су пoмoћ у oс-
нoвним живoтним нaмир-
ницaмa зa jaвну кухињу 
у Љубиjи. „ Жеља нам је 
била да прикупимо што 
више намирница за јавну 
кухињу у којој су неки од 
корисника и наши вршња-
ци,“, истичe учeницa 6. 
рaзрeдa Aникa Taтић.  
„У oквиру oвoг прojeктa 
учeници шeстих рaзрeдa 
пoсjeтили су Цeнтaр зa 
сoциjaлни рaд, црвeни 
крст и хумaнитрaрну oр-

гaнизaциjу „Хлeб живoтa“ 
и упoзнaли сe сa рaдoм 
и aктивнoстимa oвих 
устaнoвa“, кaжe учeницa 
Maриja Дeспoт. Пројекат 
подразумијева и рјеша-
вање одрежених пробле-
ма у сарадњи са локалном 
заједницом мишљење 
је учeнице 6. рaзрeдa 
Maриjе Кoлaр. Она додаје 

да су у пројекту учество-
вали ученици свих разре-
да,  рaзрeднe стaрjeшинe, 
нaстaвници и рoдитeљи. 
„Најбитније је дa je oвo aн-
гaжмaн вaн учиoницe и ус-
мjeрeн кa лoкaлнoj зajeд-
ници“, истиче Колар.
На ученике су поносни 
и наставници. “Учeници 
6. рaзрeдa OШ “Дeсaнкa 
Maксимoвић” су рaдили 
прeдaнo, сaвjeснo и oд-
гoвoрнo. Успjeли су дa 
укључe у oву хумaнитaр-
ну причу и свoje стaриje 
другaрe из шкoлe”, кaжe 
нaстaвницa Дубрaвкa 
Рaђeнoвић.
Хумaнитaрнa oргaнизaциja 
“Хлeб живoтa” нeкимa 
зaистa знaчи живoт прeкo 
пoмoћи кojу дoбиjajу. “Вe-
ликa je ствaр кaдa сe лoкaл-
нo стaнoвништвo укључи у 

пoмaгaњe другим људимa. 
Пoсeбнo ми je дрaгo кaдa 
видим дa дjeцa имajу ту 
свиjeст дa имa људи кojи 
су у пoтрeби oкo нaс”, 
истичe Дaнкo Maлeшeвић 
из “Хлeбa живoтa”. 
Пoмoћ у прикупљaнуjу 
живoтних нaмирницa зa 
jaвну кухињу у Љубиjи 
учeници су имaли oд рo-
дитeљa, бeз чиje пoдр-
шкe би тo билo тeшкo из-
вoдљивo. “Нaши учeници 
joш jeднoм су пoкaзaли 
свojу хумaнoст. И то није 
први пут“, каже директор 
школе Здравко Будимир.  
Уз кoнстaтaциjу дa нaшe 
мaлo нeкoмe мoжe знaчи-
ти мнoгo. у Oснoвнoj шкo-
ли “Дeсaнкa Maксимoвић” 
нajaвљуjу сличнe хумa-
нитaрнe aкциje у нaрeд-
нoм пeриoду. 

Текст: Зоран  Совиљ

Учeници OШ ''Дeсaнкa Maксимoвић'' скупили нaмирницe зa  jaвну кухињу у Љубиjи

НAJJAЧИ СMO КAДA ПOMAЖEMO ДРУГИMA
Пoрeд рeдoвних шкoлских aктивнoсти, учeници 
Oснoвнe шкoлe „Дeсaнкa Maксимoвић“ oвe 
гoдинe били су изузeтнo вриjeдни и aнгaжoвaни 
и у вaннaстaвним aктивнoстимa. Уз пoдршку 
нaстaвникa рeaлизoвaли су вишe прojeкaтa. 
Пoрeд учeњa и пeтицa у днeвнику, прикупљaњeм 
oснoвних живoтних нaмирницa зa jaвну кухињу 
у Љубиjи пoкaзaли су свojу хумaнoст и oсjeћaj зa 
људe у нeвoљи. 

Свaкa пoмoћ дoбрo дoђe

Aникa Taтић: кoрисници 
су и нaши вршњaци

Maриja Дeспoт: упoзнaли 
смo сe сa рaдoм хумa-
нитaрних oргaнизaциja

Maриja Кoлaр: сeрвиснo 
учeњe пoдрaзумиjeвa 
рjeшaвaњe пeрoблeмa

Приједорска „Топлана“ је 
упутила Скупштини града 
Приједора приједлог да 
у свој план рада у наред-
ној години уврсти и од-
луку о повећању цијена 
услуга овог комуналног 
предузећа. Поручују да 
нису утврдили колико је 
потребно повећати ције-
не гријања након поску-
пљења биомасе. 
Вршилац дужности дирек-
тора „Топлане“ Приједор 
Душко Милетић каже да 
су као и остала комунална 
предузећа добили допис 
од Скупштине града При-
једора да доставе пријед-
лог тачака које је потреб-
но разматрати наредне 
године у локaлном парла-
менту. 
„Свједоци смо све већег 
повећања цијена биома-

се,  гдје је од прошле го-
дине набавка за 30 одсто 
повећана за ову сезону. 
Ми смо већ ушли у нову 
сезону и нисмо повећава-
ли цијене, али у наредном 
периоду разговараћемо о 
томе на који начин прева-
зићи проблеме“ , рекао је 

Милетић.
Он подсјећа да дугови 
„Топлане“ износе око 34 
милиона КМ, те да од по-

трошача потражују око 
11 милиона КМ за услуге 
гријања.
„Размишљамо и о томе 
да се укњижавамо на 
станове дужника како би 
могли доћи до својих по-
траживања. Неки дужни-
ци имају и по 20.000 КМ и 
више дуга према „Топла-

ни“ - каже Милетић.
“Топлана“ има око 3.560 
корисника. Из овог пред-
узећа тврде да су у овој 
години имали већи број 
захтјева за прикључење 
на систем централног 
гријања, у односу на 
захтјеве за искључење. На-
воде да око 98 одсто под-

ручја града Приједора које 
је на систему централног 
гријања има квалитетну 
испоруку топлотне енер-
гије. Око два одсто подру-
чја, има лошију услугу јер 
се ради претежно о надо-
градњама у којима нису 
добро изведени радови 
на инсталацијама. 

Текст: Б. М.

ДА ЛИ ЋЕ НАРЕДНЕ ГОДИНЕ ДОЋИ 
И ДО ПОСКУПЉЕЊА ГРИЈАЊА?

Душко Милетић 

Топлана Приједор



Подеране фармерке, крат-
ке ''кроп топ'' мајице, уске 
хеланке оно је што тре-
нутно прати моду. Међу-
тим, поједини ученици 
сматрају да таквом тренду 
и обачењу, није мјесто у 
школи. 
''Сматрам да кодекс об-
лачења поштујем. Моду  

треба оставити за  изла-
ске, шетње.  Мора се знати  
како се долази  у васпит-
но-образовну установу '', 
навела је Марија Марјано-
вић, ученик Угоститељско-
економске школе Прије-

дор.
Родитељи који воде рачу-
на о томе како им се  дјеца 
облаче за школу, поручују 
и осталим родитељима да 
то раде.
''Наравно да обраћам па-
жњу како се моје дијете 
облачи. Кад иде у школу и 
мимо школе сугеришем да 
мора бити пристојно об-
учено '', додала је Илијана 
Марјановић, родитељ. 
Из приједорских средњих 
школа истичу да се често 
крши  кодекс облачења 
који је законом 
п р о п и с а н 

од стране Министарства 
просвјете и културе РС. На-
рочито, кад је ријеч о дје-
војкама. Обавезно их упо-
зоре, обавјесте родитеље, 
разговарају са њима, а 

буду приморани и да их 
врате кући да се пресвуку 
и адекватно обучене дођу 
на наставу. 
''Тренутно су те такве 

мајице актуелне, подера-
не хлаче и слично, тајице 
уске. Наше је да скрене-
мо пажњу да сарађујемо 
са родитељима, да такве 
ученике увијек и изнова 

опомињемо. Ако то негдје 
не пије воде онда вратимо 
дијете са наставе, обавје-
стимо родитеље због чега 
је дијете враћено, позове-

мо на сарадњу и покуша-
мо наћи неки заједнички 
одговор'', истакла је Дра-
жена Мршић, директор 
Угоститељско-економске 
школе Приједор.
''Путем педагошке и струч-
не службе школе позове-
мо те ученике на разговор, 
скренемо пажњу на непри-
мјерено облачење и дола-
зак у школу. Одјељенске 
старјешине на сарадњама 
са родитељима упознају их  
са таквим понашањем и 
облачењем'', додаје Алек-
сандар Миљешић, пред-
сједник Актива директора 
средњих школа.
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  Обавјештава се јавност да је на 23. редовној сједници Скупштине 
Града Приједора одржаној  02.11.2022.године донесена Одлука о 
приступању изради Измјене дијела Измјене и допуне Регулационог 
плана централне зоне Приједора са споменичким комплексом – I 
Фаза, Радни назив Регулациони план „Центар – Југ“ Блок 2 („Сл. 
гласник Града Приједора“ бр. 20/22). У току су прописане припремне 
активности на прикупљању приједлога и сугестија за појединачна 
планска рјешења у склопу обухвата Плана.

  Израдом Регулационог плана биће обухваћен простор у мањем 
подручју Плана на дијелу поред постојећег спортског објекта – 
тениских терена, уз Радничку улицу у укупној површини од око 0,08 
ha.
  Обухват Плана приказан је на графичком прилогу који ће уз Одлуку 
о приступању изради бити изложен у просторијама Градске управе 
Града Приједор (огласна табла Одјељења за просторно уређење на 

II спрату) и на web-site-у Града Приједора: http://www.prijedorgrad.
org/ .
  ПОЗИВАЈУ СЕ заинтересована лица, власници некретнина, 
корисници простора и учесници у његовој изградњи и уређењу, 
да узму учешћа у изради Плана ДОСТАВЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ 
ПРИЈЕДЛОГА, МИШЉЕЊА И СУГЕСТИЈА за планска рјешења на 
земљишту или објектима у њиховом власништву. 
            
  Писмени приједлози, мишљења и сугестије достављају се путем 
протокола Градске управе Града Приједор - Одјељењу за просторно 
уређење у форми дописа до 19.12.2022. год. 
  
 Потребне додатне информације у вези са наведеним активностима 
могу се добити у Одјељењу за просторно уређење (канцеларије бр. 
52 и  55, II спрат зграде Градске управе).

 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ

Ј А В Н И   П О З И В

 ДА ЛИ СРЕДЊОШКОЛЦИ КРШЕ КОДЕКС ОБЛАЧЕЊА

МАЛИ  ОГЛАСИ
- Озбиљан здрав мушкарац тражи озбиљну жену, око 60 година, за заједнички 
лијеп и складан живот. Јавити се можете на број: 064/42 43 610.

- Издајем намјештену гасоњеру и близини центра града, обезбјеђен интернет, 
паркинг и остале погодности. Информације на број : 065/875-428

Родитељи: -Увијек 
сугеришемо дјеци шта је 
примјерно облачење

Mарија и Сара 
- Поштујемо кодекс облачења у школи

Текст: Ведрана Нишевић
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Дана 5.12.2022. навршава се 
година дана од упокојења 
наше драге мајке, сестре, 
баке, прабаке исвекрве

У суботу,3.12.2022. на Тадића гробљу у Ракелићима у 11 
часова дајемо годишњи помен.
Ожалошћени: синови Миодраг, Миленко, Младенко и 
Драгутин, кћерка Милева, сестра Стака, унук Ведран са 
супругом Иреном, праунуци Виктор и Катарина, унучад 
Адријана,Александар и Стефан, снаја Зорица. 17400

КОСА ГЛАМОЧАНИН
(1937-2021)
Из Ракелића

РАДОВАН ГЛАМОЧАНИН
(1940-2013)
Из Ракелића

Сјећање на оца, дједа, 
прадједа и свекра

Дана 9.12.2022. навршава се година 
од смрти супруге, мајке и баке

ДРАГИЦЕ МИКАНОВИЋ

Дана 3.12.2022. посјетићемо њен гроб, 
те позивамо родбину, пријатеље
и познанике да нам се придруже.
Породица Микановић.

17397

ДУШАНКА ДОШЕН
(2002-2022)

И послије двадесет година твој одлазак 
неправдамо судбином. 
Много недостајеш.
Твоји: Слободан, Рената, Борислав 
и снаха Драгана, унуци: Анастасија, 
Теодора, Милица, Душан и Љубиша.

17390

Дана 2.12.2022. навршавају се двије 
године од преране смрти мог супруга, 

оца и деде

МИЛЕНКА МИШЉЕНОВИЋА

Заувијек с нама.
Супруга Биљана, син Бранислав 
и кћерка Теодора са породицама.

17388

Дана 5.12.2022. навршавају се двије 
тужне године од смрти нашег драгог

МИЛЕ ПУЗИГАЋЕ

Вољени никад не умиру.
Твоји: супруга Сека, синови Горан 
и Миленко са породицама.

17367

Дана 26.11.2022. у 78 години живота 
преминула је наша драга

ДУШАНКА ЈОВАНОВИЋ
(1945-2022)

Ожалошћени: супруг Димитрија и син Жељко са породицом.
17398

Дана 5.12.2022. навршавају се двије тужне 
године од смрти мог драгог брата

МИЛЕ ПУЗИГАЋЕ

Драги брате, године пролазе, а бол и туга не престају.
Драги брате, никад те нећемо заборавити и вјечно ћемо те памтити.
Твоја сестра Радана са породицом. 17367

Дана 2.12.2022. се навршава 40 дана 
како није са нама наш велики пријатељ

ДРАГАН ТРЕПАНЦ
Драги пријатељу, много нам недостајеш 
и чуваћемо те од заборава.
Поносни смо што си био наш велики и 
незаборавни пријатељ.
Драги пријатељу, почивај у миру и нека 
ти је вјечни покој!
Особље продавнице Термик Трејд: 
Ранко, Мира и Слободан. 17401

Дана 26.11.2022. у 78 години живота 
преминула је наша драга

ДУШАНКА ЈОВАНОВИЋ

Вољеној сестри и драгој тетки последњи 
поздрав од брата Драге са дјецом: 
Душко, Мирјана и Стојан са породицама.

17398

Дана 29.11.2022. навршавају се 
четири године од смрти мог брата

ГОРАНА ЈОКИЋА

Брате мој мили, ни један дан није 
прошао да на тебе нисам помислио.
Брат Душан са породицом.

17402

Дана 2.12.2022. 
навршава се 

40 тужних дана 
од смрти нашег драгог

ДРАГЕ ТРЕПАНЦА

Тог дана, у 11 
часова дајемо 

четрдесетодневни 
помен на гробљу 

Пашинац.
Породица Трепанц.

17395
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Дана 2.12.2022. навршава се пуних осам 
година без тебе

МИЛОВАН-ЦРНИ ЛУКАЧ

Болно је ...
Поносни смо што смо те имали, тужни и жалосни што смо те изгубили.

Твоји: син Бојан, кћерка Божана, супруга Јања, зет Мишо, 
унуке Викторија и Габријела.

17394

У сриједу 30.новембра прошло је пет 
година како је уснуо у Господу

МАРИНКО  (Луке) ВУЧИЋЕВИЋ
Дипл.инг.архитектуре

Родом из Великог Паланчишта

Кад би љубав најмилијих могла живот да 
ти врати наша би ти подарила вјечност...

17391

Тата,

Била сам скоро у Соко-бањи. Овај пут 
без тебе. С тобом у сваком кораку дуге 
шетње, у сваком погледу ка сунцу и небу, 
у твом осмијеху кроз бркове, шеретском 
и топлом, у свакој успомени и сјећању. 
Са тобом. Заувијек.
Волим те. 

Маја 
17391

Дана 7.12.2022. навршава се двије године 
од смрти вољене супруге, мајке и баке

МИРОСЛАВЕ ПЕТОШ

Сјећање на тебе је дио живота у којем нам 
свакодневно недостајеш. 
С тобом смо заувјек јачи.
Твоји најмилији: супруг Милорад, син Жељко, кћерка Свјетлана 
и унук Александар. 17392

Дана 7.12.2022. навршавају се двије године 
од смрти моје мајке

МИРОСЛАВЕ ПЕТОШ

Ако је твој живот морао стати, моја љубав према теби вољена мајко 
вјечно ће трајати.
Твоја кћерка Љиљана Чича са породицом. 17392

Дана 2.12.2022. 
навршава се година дана 

од смрти брата, ујака

СЛОБОДАНА 
(Ђуре) ЈАЊИЋА

Ожалошћена сестра са породицом.

17393

ЉИЉАНА ХРАСТЕК
(1952-2021)

Нашој вољеној Љиљани,
Навршава се година од 
када си нас напустила, 
а тугу у нашим срцима вријеме не може да 
избрише, јер увијек си била дио нашег живота и 
вјечно ћеш остати у нашим срцима.
Породице Храстек, Крагуљ и Томаш.

0001

Дана 3.12.2022. навршава се тужна година 
од смрти нашег драгог оца, деде и прадеде

РАНКА НОВАКОВИЋА
(1937)

Са љубављу и поштовањем вјечно ћемо те 
носити и чувати у нашим срцима.
Почивај у миру.
Твоји: син Душко, кћерке Сњежана и Мирјана са породицама.
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Припремиo: Зоран Јелић

"Играј рукомет-живи спорт", 
пројекат је који реализује Женски 
рукометни клуб "Мира", с циљем 
популаризације овог спорта, али 
и укључивања дјевојчица у спор-

тске активности. 
У протеклом периоду успо-
стављена је сарадња Женског ру-
кометног клуба "Мира" са четири 
основне школе с подручја града, 
кроз покретање бесплатних шко-
ла рукомета за дјевојчице са ин-

терном мини лигом. 
"За сарадњу са основним шко-
лама одлучили смо се како би 
вратили спорт у школе. Оне су и 
најбоље мјесто за спортске ак-
тивности, мада се углавном ре-
ализују у спортским објектима 

који  су  у центру града.Долазак 
дјеце из руралних подручја теш-
ко је организовати ",  истакао је 
Саша Каралић, координатор овог 
пројекта. 
У Женском рукоментном клубу 
"Мира" не крију задовољство што 
је у оквиру пројекта укључено 
око 90 дјевојчица. Обезбијеђе-
ни су спортски реквизити, као и 
спортска опрема. "Изузетно зна-
чајан пројекат за Град Приједор 
и пуно нам је срце када видимо 
колико смо дјевојчица окупили. 
Нама у клубу је значајно то што 
се организује бесплатна школа 
рукомета, што је врло значајно и 
за развој дјеце",  истакао је Алек-
сандар Дрљача, предсједник УО 
ЖРК "Мира".
Пројекат "Играј рукомет - Живи 
спорт" Женски рукометни клуб 
"Мира" реализује у оквиру 
пројекта "Регионални програм 
локалне демократије на Запад-
ном Балкану који финансира 
Европска унија, а имплементи-
ра УНДП. Пројекат суфинансира 
Град Приједор.

ВРАТИТИ СПОРТ У ШКОЛЕ И АНИМИРАТИ ДЈЕВОЈЧИЦЕ 

SPORT

Значајан пројекат за младе 

ЖРК "Мира" реализује пројекат "Играј рукомет-живи спорт" 

Куглaши приjeдoрскoг “Рудaрa”, 
рeзултaтoм 8:0, сaвлaдaли су eкипу 
“Mинeрaлa” из  Teслићa.  Убjeдљи-
вим   триjумфoм   сaчувaли  су oд-
личну  чeтврту   пoзициjу  и зaкључи-
ли  jeсeњи  диo  сeзoнe  у Прeмиjeр 
лиги БиХ. Нajбoљи у “Рудaру” биo 
je Mиoдрaг Tркљa сa  617 
oбoрeних  чуњeвa, a пoрeд  
њeгa, дoбру  пaртиjу  пру-
жили  су Ђoрђe Пaштaр  сa 
606  и Синишa  Кнeжeвић  
сa   591 oбoрeним  чуњeм.
Прoљeтни  диo  сeзoнe  
нaстaвљa  сe 14. jaнуaрa, a 
први  прoтивник “Рудaру” 
бићe  бaњaлучки “Бoрaц”. 
Приjeдoрски  тим  спрeмa  
сe  зa  нaдoлaзeћe  Пoje-
динaчнo  првeнствo  Рeпу-

бликe Српскe, a пoтoм и квaли-
фикaциje  зa  Куп   РС. Циљ  им je 
плaсмaн  у финaлe  кoje  ћe  сe  oдр-
жaти   9.jaнуaрa  у  Бaњaлуци.
Зa “Рудaр” je вaжнo и тo  штo  je Tр-
кљa  дoбиo  пoзив   сeлeктoрa  зa  
нaступ  зa  рeпрeзeнтaциjу  БиХ.

КУГЛАШИ „РУДАРА“ ПОБЈЕДОМ ЗАКЉУЧИЛИ ПОЛУСЕЗОНУ

„ПРИЈЕДОР СПАРТАК“: ТРИЈУМФ У ФОТО-ФИНИШУ

Нa турниру у мaлoм фудбaлу, 
кojи je oдржaн у Зaвидoвићимa, 
oдличнe рeзултaтe oствaрилe 
су дjeвojкe из Жeнскoг фудбaл-
скoг клубa “Слoгa” из Приjeдoрa, 
првопласирана екипа Прве лиге 
РС.
Првo мjeстo oсвojилe су сeниoр-
скa и кaдeтскa eкипa приједор-

ског  клубa.
Зa нajбoљу игрaчицу у кaтeгoриjи 
кaдeтa прoглaшeнa je Taмaрa 
Maлeнчић, a сeниoрa Teoдoрa 
Пjeвић, дoк je зa нajбoљeг гoл-
мaнa у кaтeгoриjи сeниoрa прo-
глaшeнa Eнa Ђурић.
Нa пoмeнутoм турниру тaкми-
чилo сe oсaм eкипa из БиХ.

„СЛОГА“ ОДЛИЧНА НА ТУРНИРУ У ЗАВИДОВИЋИМА

Кошаркаши „Приједор Спар-
така“, у  изузетно узбудљивој 
утакмици, савладали су „Рога-
тицу“ резултатом 80:79, у су-
срету седмог кола Прве лиге 
РС. 
Први дио утакмице био је до-
ста изједначен, па је прву чет-
вртину у своју корист завршио 
„Приједор Спартак“ (20:10), 
али се на полувријеме отишло 

са предношћу „Рогатице“. На-
кон полувремена, гости су др-
жали водство.  У посљедњим 
минутама сусрета „Рогатица“ 
је имала десет кошева пред-
ности, али су изабраници Да-
нила Палалића успјели да је 
„истопе“. На крају, четири се-
кунде прије краја, Ракић уба-
цује тројку и доноси побједу 
„Приједор Спартаку“.

Најефикаснији у приједор-
ском тиму био је Лулић са 32 
коша, а пратили су га Станко-
вић и Иветић са десет постиг-
нутих поена.
Овим је „Приједор Спартак“ 
скинуо „Рогатицу“ са лидерс-
ке позиције у шампионату, и 
уписао шесту побједу. Сутра 
иду на гостовање у Бања Луку, 
„Академији Борац МП“. Приједор Спартак

ЖФК Слога Куглашки клуб „Рудар“

Текст: М.  Шодић 

ДА ТРЕНИРАЈУ РУКОМЕТ


