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ПРЕДОЈЕВИЋ: 9. ЈАНУАР ЗА
БОРЦЕ ЗНАЧАЈАН ДАТУМ
Предсједник Борачке организације града
Приједора Зоран Предојевић рекао је да
је 9. јануар сјећање на све борце који су
своје животе уградили у темеље Републике Српске, у којој Срби данас могу слободно да живе

Свечану академију организовала Градска управа Приједор
Градоначелник Приједора
Миленко Ђаковић изјавио
је да је Република Српска
стварана срцем, чувана
љубављу, а утемељена
вољом српског народа с
намјером да постоји за сва
времена.
„Нико своју отаџбину не
воли зато што је велика,
већ зато што је његова.
Колика је - толика је, Република Српска је наша и
за нас је највећа. Одлука
о њеном утемељењу донесена је у миру, у вријеме
када су друга два народа
спајали своје заставе у
једну и тиме наговјештавали понављање српске судбине из Другог свјетског
рата“, рекао је Ђаковић у
обраћању на свечаној академији поводом 9. јануара,
Дана Републике.
Он је нагласио да је Република Српска настала као
резултат жеље српског
народа да има право, као
и други народи, да чува
своје име и свој језик, да

има своје установе културе, просвјете, науке и
умјетности, да слободно
ствара, мисли и говори.
„Право
на
самоопредјељење народа загарантовано је документима
УН и сматра се највећим
демократским
достигнућем савремене цивилизације. Али, то право није
доступно свакоме и то су
највише осјетили Срби на
својој кожи, па су то право
морали бранити и одбранити у отаџбинском рату“,
истакао је Ђаковић.
Он је навео да ни четврт вијека након рата не
престају покушаји оспоравања и напади на Републику Српску, иако је
она међународно признат
државотворни ентитет, гарантован Дејтонским споразумом.
„Оне снаге које не прихватају постојање Републике
Српске најгласније су у
оспоравању свега што је
српско, па тако и Дана Ре-

публике. Ми имамо историјску и свету обавезу да
чувамо стечени степен државности и све оно што то
подразумијева. Не угрожавамо никога, па зато не би
требало ни да други угрожавају наша права. Стара
античка мудрост нас учи
да се никад не уморимо у
давању отаџбини“, закључио је Ђаковић. Свечану
академију организовала је
Градска управа Приједор,
а у њеном програму учествовали су хор Српског
пјевачког друштва „Вила“
Приједор, вокална група Удружења за очување
традиције Приједор, етногрупа „Траг“ из Лакташа
и ученици приједорских
средњих школа. Обиљежавање Дана Републике
завршено је јуче, пројекцијом
документарног
филма о мајору Милану
Тепићу „Небо над Бјеловаром“ аутора Недељка
Лајшића.
СРНА

ГРАДОНАЧЕЛНИК ОРГАНИЗОВАО
ПРИЈЕМ ЗА БОРАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Са пријема код градоначелника

Поводом 9. јануара - Дана Републике, градоначелник Приједора Миленко Ђаковић
уприличио је пријем за представнике организација проистеклих из Одбрамбеноотаџбинског рата

Градоначелник Ђаковић
истакао је да је годинама
сарадња са овим организацијама на добром нивоу,
те да заједнички раде на
рјешавању свих питања.
- Констатовали смо да смо
имали врло коректне односе током прошле године, да смо се испомагали
и трудили настави радити
у интересу борачких категорија, по свим плановима
који су били пред нама.
Тако ће бити и убудуће поручио је Ђаковић.
Ове свечаности су прилика да се разговара о побољшању сарадње у ин-

2.

тересу чланова борачких
организација, рекао је Зоран Предојевић, предсједник Борачке организације
Приједор.
- Ово није само сусрет
пријатеља, ратних другова, него и људи који 9.
јануар, Дан РС, доживљавају као највећи празник,
јер је за стварање РС погинуло 23.000 бораца Војске
РС - додао је Предојевић и
свим грађанима честитао
Дан Републике Српске.
Здравка Карлица, предсједник Организације породица погинулих и заробљених бораца и несталих

цивила града Приједора,
истакла је веома добру
сарадњу
организације
са Градском управом, те
изразила наду да ће она
бити настављена.
- Причали смо о нашим
проблемима, о ријешеним
стварима и шта нас то још
чека када су наше активности у питању. Овом приликом желим да свим нашим
члановима пожелим срећну и успјешну Нову годину
2020. годину као и свим
грађанима Приједора - додала је Карлица. Честиткама се придружио Војислав
Кондић, предсједник Скупштине Удружења ратних
војних заробљеника и логораша регије Приједор.
- Свим грађанима РС честитамо Дан Републике,
9. jануар, који је за нас,
ствараоце РС, дан када је
основана РС и када је донесена одлука о опстанку
српског народа на подручју БиХ - рекао је Кондић.
Након пријема, положени
су вијенци код централног споменика борцима
погинулим у Одбрамбеноотаџбинском рату “За крст
часни”. Свечани пријем за
градоначелника Ђаковића
организовала је и Борачка
организација Приједор.

М. Шодић

- Тог дана 1992. године
дали смо име Републици Српској, за коју смо се
борили, која је потврђена
Дејтонским мировним споразумом 1995. године и то
нико не може да избрише.
Девети јануар за нас, борце, значи много, тога дана
смо донијели одлуку да
ћемо се борити и изборити за дио територије која
припада српском народу на
овим просторима и у томе
смо успјели - рекао је Предојевић.
Дан Републике честитао је
свим припадницима борачке организације, уз жељу
да борачка популација
добије статус који заиста
заслужује, јер је најзаслужнија за стварање РС.

- Ми ћемо преко својих
представника у органима
БОРС-а инсистирати на
побољшању
социјалног
статуса
демобилисаних
бораца, да се кроз борачке додатке осигура њихов
бољи социјални статус.

Иницијативама ћемо тражити да се личне инвалиднине и остала примања
ратних војних инвалида и
породица погинулих бораца побољшају, на добробит
корисника тих права - поручује он.
Предојевић је истакао да
су велики допринос у стварању РС дале приједорске
ратне бригаде и јединице
МУП-а РС, тадашњег Центра јавне безбједности Приједор.
- Из тих редова, 657 бораца
дало је своје животе за РС.
Те јединице су биле одлучне да одбране ове просторе. За храброст и заслуге у
протеклом рату, 43. приједорска моторизована бригара је прва у РС одликована највишим признањем,
Орденом Немањића. Одликована је и Пета козарска
пјешадијска бригада и приједорска јединица МУП-а
РС - додао је Предојевић.

М. Шодић

Борачка организација града Приједора

УСВОЈЕН ПЛАН РАДА ЗА 2020. ГОДИНУ

У Приједору је одржана сједница Предсједништва градске Борачке организације, на којој је усвојен оперативни план рада за
2020. годину, а разговарано је и о обиљежавању 14. фебруара Дана бораца Републике Српске
Предсједник ове организа- Борачка организација дио
ције, Зоран Предојевић ре- активности усмјерити ка
као је да оперативни план младим нараштајима, зато
подразумијева низ мјера и ће и организовати историјски
активности, с циљем уна- час поводом 14. Фебруара,
пређења статуса демобили- Дана бораца РС.
саних бораца, ратних војних - Морамо причати дјеци шта
инвалида, породица заро- се на овим просторима десибљених и погинулих бораца ло крајем осамдесетих и пои несталих цивила, али и Бо- четком деведесетих и како је
рачке организације Републи- створена Република Српска,
ке Српске.
јер видите да сви присвајају
- Статус БОРС се мора де- заслуге за то, а за стварање
финисати. Зато тражимо
Српске је 23.000
потпуну деполитизамладих живота
цију ове организаотишло у непо- Тражимо
ције, како на реврат - рекао
потпуну депопубличком, тако
је он. Поред
литизацију ове
и на локалном организације, како овога, чланивоу. И у нанови Предна републичком,
редном периосједништва
ду настављамо тако и на локалном Борачке орнивоу - рекао је
да организујемо
ганизације
Предојевић.
сједнице изборних
Приједор смајединица по мјесним
трају
да
се
борачким организацијаобиљежавању знама, како би наше чланове на
чајних датума мора присвим подручјима информи- ступити организованије и масали о свим активностима и совније. Предојевић је додао
закључцима Борачке орга- да је Комисија за одређинизације Приједор. Тако смо вање и промјену назива улирадили у претходом периоду ца и тргова на подручју града
и много смо добили на ква- Приједора прихватила сва
литету у раду БО Приједор - четири приједлога Борачке
рекао је Предојевић.
организације, те вјерује да
Он је додао да ће градска ће их прихватити и градска

10. јануар 2020.

Скупштина.
- Трг код централног споменкомплекса носиће назив Трг
бораца Одбрамбено-отаџбинског рата, Трг 9. јануара
биће назив трга код кружног
тока код бивше “Југобанке”,
док ће улица код борачких
зграда у насељу Пећани
бити названа Улица 30. маја,
а Улица 18. октобра биће у
насељу Кокин Град - појаснио је Предојевић.
Он је додао да би током
идуће године требало да
буде завршена монографија
Борачке организације града
Приједора у којој ће бити документован ратни пут двије
славне приједорске ратне
бригаде - 43. моторизоване и
5. пјешадијске козарске, као
и јединица МУП-а Републике Српске. Предсједништво
је чланове упознало и о усвајању буџета града Приједора за 2020. годину, из којег
је за финансирање Борачке организације издвојено
105.000 КМ, те да је амандманом СДС-а уведена нова
буџетска ставка од 50.000
КМ за лијечење припадника
борачке популације.

М. Шодић

“Козарски вјесник”

Тим поводом

Тим поводом

Новогодишњи пријем

Грaдски oдбoр СНСД Приjeдoр

СПРЕМНИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ
КРАЈУ ПРИВЕДЕНА ЈОШ
ВЛАСТИ У ПРИЈЕДОРУ
ЈЕДНА УСПЈЕШНА ГОДИНА

Представнике јавног, културног, политичког, привредног и спортског живота града Приједора, на
традиционалном новогодишњем пријему угостио
је градоначелник Миленко
Ђаковић. Година на измаку није била једноставна,
прије свега због политичких прилика, али су сви
планирани послови, на
крају, успјешно реализовани, поручио је градоначелник.
- Приједор је 2019. успјеш-

но завршио, иако је година
била политички турбулентна. Све је савладано, иако
на тежи начин. Било је
много инфраструктурних
пројеката, као и привредних - рекао је Ђаковић.
Он је навео да су у Индустријској зони “Целпак”
почела радити два пословна субјекта, да је започета изградња четири
нова, док се следеће године наставља изградња
још привредних субјеката,
што ће омогућити додат-

но запошљавање. Сад се
треба окренути 2020. години, смирити страсти и гледати шта сви заједно могу
урадити за Приједор како
би се створили услови да
млади остају да живе и
раде у свом граду, рекао је
Ђаковић. На крају, градоначелник је пожелио свим
гостима, као и грађанима
Приједора сретну и успјешну 2020. годину.

З. Ј.

СРЂАН ШОБОТ ПРЕДСЈЕДНИК
ОМЛАДИНСКОГ САВЈЕТА

Омладински савјет града Приједора на
четвртој изборној Скупштини добио је
ново руководство. Предсједник је Срђан
Шобот, секретар Радован Ђаковић, предсједник Управног одбора Марина Крнета, а
предсједник Скупштине Медина Рамић
Срђан Шобот је предсједник Савеза студената
Рударског факултета, а
сада и предсједник Омладинског савјета града Приједора. Изабран је испред
Омладинске организације
Бистрица. Зна да га чека
много посла.
- Пошто у посљедње
вријеме није било толико
активности, наш циљ је да
окупимо што више младих
људи, да ураде што више
посла, попут еколошких и
хуманитарних акција, али
и спортских такмичења рекао је Шобот.
Намјера им је да задрже
младе људе у Приједору.
Шобот каже да је давно
схватио да жели остати
овдје, промовисати позитивне приче и привући
што више младих у Омладински савјет. Слично
искуство дијели и раније
руководство Омладинског
савјета. Јован Дидкун, који

“Козарски вјесник”

је био предсједник Скупштине ОСП-а, каже да су у
протеклом периоду реализовали низ пројеката.
- Учествовали смо активно
у свим дешавањима на нивоу града. Надамо се да ће
ново руководство и млади
људи пуни ентузијазма
оправдати повјерење које
буду добили и наставити
још бољом, узлазном путањом - рекао је Дидкун.
Светозар Вучковац, бивши
предсједник ОСП-а, каже
да је на четвртој изборној
Скупштини било 20-так
омладинских организација
које желе да раде у оквиру
Омладинског савјета. Новом руководству пожелио
је успјех у раду.
- Искрено се надам да ће
ново руководство наставити све оно што смо претходно започели. Урађено
је много добрих ствари.
Успостављена је буџетска стабилност у Савјету, у

смислу да Град Приједор
редовно подржава наше
активности, имамо канцеларију за младе која
пружа све инфратехничке
услове. Сада је на њима
само да раде и унаприједе
положај младих у Приједору - рекао је Вучковац.
Слично очекује Небојша
Савановић, бивши предсједник УО Омладинског
савјета Приједор и РС.
Проблем је одлазак младих људи, што се одразило и на чланство у овој
организацији. Циљ им
је да Омладински савјет
Приједора отвори врата за
пројекте републичког карактера, да се ослони на
Омладински савјет РС, на
Министраство породице,
омладине и спорта и да,
поред града, има више из-

Срђан Шобот:
окупити што више младих
вора финансирања.
- Желимо да отворимо
врата Приједора за пројекте републичког карактера,
а не само да радимо на
локалном нивоу - става је
Савановић.

М. З.

Свojим дjeлoвaњeм у Грaдскoj и Нaрoднoj скупштини,
тe рaдoм нa тeрeну, Грaдски oдбoр СНСД-a Приjeдoр пoкaзao je спрeмнoст
дa прeузмe влaст у oвoм
грaду, сaoпштeнo je нa кoнфeрeнциjи зa нoвинaрe oвe
стрaнкe.
- Бићe oвo дугa и тeшкa гoдинa, jeр je избoрнa.
Влaст у oвoм грaду ћe сe
прoмиjeнити, мaдa тo нeћe
ићи лaкo. Људи кojи трeнутнo вoдe грaд, нeћe сe тaкo
лaкo дaти, aли ми тo знaмo,
нa тo смo пoтпунo спрeмни
и сигурни смo у oвoм трeнутку дa имaмo пoвjeрeњe
бирaчкoг тиjeлa дa прeузмeмo грaд Приjeдoр - рeкao
je прeдсjeдник ГO СНСД
Приjeдoр, Сaшa Бурсaћ.
Свoj пoлитички утицaj и другe вeзe приjeдoрски СНСД
ћe искoристити кaкo би сe
риjeшили прoблeми кoje
ниje риjeшилa дoсaдaшњa
грaдскa влaст. Рeкoнструкциja приjeдoрскe бoлницe,
изгрaдњa и рeкoнструкциja
путeвa и грaдских улицa,
тe изгрaдњa нoвoг или
дoгрaдњa пoстojeћeг вртићкoг oбjeктa, сaмo су диo
oнoгa штo нajaвљуjу из приjeдoрскoг СНСД-a зa нaрeдну гoдину.

- Сa рукoвoдствoм вртићa
рaзгoвaрaћeмo, видjeћeмo
дa сe изгрaди oбjeкaт, a
нajбoљe би билo дa тo
будe пoтпунo нoв oбjeкaт.
Зa срeдствa зa тe пoтрeбe
aплицирaћeмo прeмa Влaди Србиje, прeмa 100 милиoнa eврa кoje je нajaвиo
прeдсjeдник Вучић. Знaтe
дa смo прoшлe гoдинe oд
Србиje дoбили срeдствa зa
OШ „Пeтaр Кoчић“, a приje
тoгa зa изгрaдњу двoрaнe у
Oмaрскoj - рeкao je Бурсaћ.
Шeф Клубa oдбoрникa
СНСД-a у Скупштини грaдa
Приjeдoрa Дaлибoр Пaвлoвић пoнoвиo je дa je СНСД
прeдлoжиo 36 aмaндмaнa
нa буџeт грaдa зa 2020. гoдину и тo 17 свojих, шeст
зajeдничких скупштинскe
вeћинe, тe 13 у имe вaнпaрлaмeнтaрних стрaнaкa УС,
НДП и СП.
- Oнo штo je нajвaжниje je
дa су aмaндмaни кoje смo
изниjeли прeдлoжeни у
рaзгoвoру сa грaђaнимa и
сa инициjaтивaмa кoje смo
пoкрeнули нa нивoу РС рeкao je Пaвлoвић.
Oн je дoдao дa нe стoje
oпaскe дa су aмaндмaни угрoзили рeaлизaциjу
буџeтa, jeр су њимa сaмo
рeaлoцирaнa срeдствa кoja

oбухвaтajу нeких пeт oдстo
буџeтa.
- Нeмa oпaснoсти пo буџeт,
a зa свe oстaлo пoстojи
рeбaлaнс кojим сe свe
мoжe “испeглaти” - нaглaсиo je Пaвлoвић.
Oвo je биo први пут дa СНСД
у Приjeдoру дирeктнo утичe нa буџeт и нa тo гдje ћe
сe нoвaц усмjeрaвaти, штo
рaниje нису мoгли кao кoaлициoни пaртнeри ДНС-a,
рeкao je Дрaжeн Врхoвaц,
нaрoдни пoслaник у НС РС.
Oн je дoдao дa je вриjeмe
зa смjeну гeнeрaциja и
пoлитикe кaд je у питaњу
влaст у Приjeдoру. Taкoђe,
oн je дoдao дa je зajeднo сa
кoлeгoм пoслaникoм Дрaгoслaвoм Кaбићeм пoкрeнуo
нeкoликo инициjaтивa нa
рeпубличкoм нивoу oд кojих
би Приjeдoр имao кoристи.
- Двиje тaквe инициjaтивe
тичу сe oснивaњa рeгиoнaлнoг цeнтрa Институтa зa jaвнo здрaвствo и
пoдручнoг oдjeљeњa Цивилнe зaштитe у Приjeдoру.
Нa тo смo сe oдлучили,
jeр je Приjeдoр угрoжeн oд
пoплaвa и других прирoдних кaтaстрoфa, тaкo дa je
нeминoвнoст фoрмирaњe
oвих институциja кaкo би
имaли aдeквaтну зaштиту
у случajу eпидeмиja кoje би
сe jaвилe усљeд пoплaвa
- изjaвиo je Врхoвaц. Oн
je дoдao и дa je Приjeдoр
дo приje нeкoликo гoдинa
пo свим пaрaмeтримa биo
други грaд у РС, дoк je сaд
пeти, тe дa сe мoрa пoчeти
рaдити дa сe грaд нa Сaни
врaти нa мjeстo кoje му припaдa.
Из oвe пaртиje грaђaнимa
су чeститaли нoвoгoдишњe
и бoжићнe прaзникe.

З. Ј.

Уједињена Српска: циљ 100
одборника на нивоу РС

Са свечане сједнице Градског одбора Уједињене
Српске, којом су обиљежене двије године од оснивања ове странке у Приједору, поручено је да су
задовољни својим радом
те да желе бити партнер
грађанима Приједора. У
наредној изборној години
очекују улазак у градски
парламент.
- Очекујемо да политичке странке окупљене око
СНСД-а дају градоначелника, да побиједи заједнички кандидат, а да Ује-
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дињена Српска добије
свог одборника или одборнике у локалном парламенту. То су неки реални
циљеви и мислим да ће
бити остварени - рекао је
Ненад Мејакић, предсједник ГО Уједињена Српска
Приједор. Мјесни одбори
Уједињене Српске покрили су, по ријечима Мејакића, 80 одсто територије
Приједора. Маринко Драгишић, потпредсједник УС
и народни посланик, похвалио је Градски одбор
у Приједору и додао да

им свакодневно пристижу
нови чланови.
- У већини општина и градова у РС формирали смо
своје одборе. План је да у
свим општинама имамо по
одборника, да партиципирамо у власти. Наш циљ
је стотину одборника на
нивоу Републике Српске поручио је Драгишић.
Уједињена Српска броји
преко 600 чланова, а на
свечаној сједници чланске картице добило је њих
стотину.

М. З.
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Регионално удружење дистрофичара
добило просторије

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА
ЗА АДАПТАЦИЈУ

Козарац:

УСКОРО ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА
ИЗГРАДЊИ ВАТРОГАСНОГ ДОМА

Ватрогасци добро опремљени
Просторије уступило Удружење параплегичара
Регионално удружење дистрофичара регије Приједор добило је своје просторије. Ријеч је о петнаестак
квадрата простора који им
је, уз сагласност Града,
уступило Удружење параплегичара. Простор треба
потпуно преуредити и привести намјени. Иницијална
средства дао им је Фонд
за професионалну рехабилитацију и запошљавање
инвалида РС, очекује се
помоћ Града, али и свих
добрих људи који би требало да препознају значај
овог удружења. Потребна

је вода, санитарни чвор,
простор треба окречити и
дотјерати, улазна врата и
све прилагодити члановима овог удружења.
- Без воде и тоалета не
можемо довести чланове
Удружења нити организовати икакве активности.
Сва помоћ је добродошла
и надам се да ће нам они
којима смо се обратили
изаћи у сусрет - рекла је
Дејана Вујновић, извршни директор Регионалног
удружења дистрофичара
Приједор.
Све оне који могу да им

помогну, она је позвала
да им се обрате на њен
број мобилног телефона
065/904-471 или на мејл
адресу rudprijedor@gmail.
com. Просторије би биле
мјесто окупљања, али и
прилика да буду видљиви.
Многи од њих немају могућност за такво нешто, а
кочница је, по правилу, новац. Њихова скромност и
жеља да буду равноправни и једнаки, заслужује да
овај апел буде услишен.

М. З.

ЗНАЧАЈНА УЛАГАЊА У СПОРТ

У 2020. години очекује се
завршетак радова на изградњи ватрогасног дома у
Козарцу, потврдио је Мустафа Фазлић, командир
Добровољног ватрогасног
друштва,
напоменувши
да ће им овај објекат и те
како олакшати рад. Имаће
гаражни и смјештајни простор, простор за дежурног
ватрогасца, на спрату салу
за састанке, спаваоницу,
а надају се и теретани. Да
је изградња овог дома од
великог значаја, сматра
Месуд Трњанин, мјештанин Козарца. Подсјећа да
је ово једно од најстаријих
добровољних ватрогасних
друштава у Босни и Херцеговини.

Са пријема

Посјета градоначелника
- Ово је друго по старости
добровољно
ватрогасно
друштво. Прво је било формирано у Тешњу, друго у
Козарцу - додао је Трњанин.
Радове на изградњи дома
обишао је градоначелник

Миленко Ђаковић који је
истакао да је Град препознао значај изградње
поменутог објекта, те је из
буџета за ту намјену издвојено 100.000 КМ.
- Овдје је до сада инвестирано око 180.000 КМ. Дио
средстава обезбиједило је
Министарство за избјеглице и расељена лица Федерације БиХ, а помогли су и
грађани са ових простора.
Прикључио се и Град Приједор, обезбиједили смо
100.000 КМ за наставак
градње ватрогасног дома
- рекао је Ђаковић. Добровољно ватрогасно друштво
у Козарцу броји 77 радника.

Б. Д.

РЕАЛИЗОВАНИ БРОЈНИ ИНФРАСТРУКТУРНИ
ПРОЈЕКТИ У МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
Градоначелник
Миленко Ђаковић организовао
је новогодишњи пријем
за најбоље спортисте у
2019. години. Према његовом мишљењу, Приједор је град спорта и зато,
како каже, Градска управа
много улаже у развој спорта и изградњу спортских

објеката и терена. Ђаковић сматра да су спортске активности од великог
значаја за развој младих
људи.
- Кроз спорт се човјек социјализује, постаје користан у друштву и стиче самопоуздање у животу. Зато
је спорт изузетно битан, а

ми ћемо завршетком спортских објеката добити још
боље услове за рад наших спортских колектива
- истакао је он.
На пријему је био и Борис
Срдић, директор Фудбалског клуба „Рудар Приједор“, чија је јуниорска
екипа добила признање за
најбољу мушку екипу. Срдић не крије задовољство
због тога и тврди да овај
клуб има несебичну подршку Града Приједора.
- Јуниорска екипа „Рудар
Приједора“ се такмичи у
највишем рангу такмичења и у тој конкуренцији
смо на диоби четвртог и
пeтог мјеста. Једно вријеме смо били на другој
позицији, што је велики
успјех. Све би то било доста теже реализовати без
подршке Града - закључио
је Срдић.

Градоначелник
МиленДобра сарадња са Градском управом
ко Ђаковић уприличио је
пријем за предсједнике
савјета мјесних заједница.
Он тврди да су у мјесним
заједницама у 2019. години реализовани бројни инфраструктурни пројекти, а
приоритет су била насеља
која су била захваћена поплавама.
- Сви смо се заједно трудили да савладамо посљедице поплава. Град
Приједор већ континуирано улаже средства у разне
пројекте и помаже мјесним Да се доста улаже у развој шеф Одсјека за мјесне
заједницама - рекао је Ђа- мјесних заједница потвр- заједнице. Додаје да су
ковић.
дио је Милан Гламочанин, бројне пројекте финансирали сами мјештани.
- Мјесне заједнице су средствима грађана изградиле
око два километра путева
и улица. Удруживањем
средстава грађана и Градске управе урађено је око
три километра путева. То
је наш град препознао и
на подручју мјесних заједница је асфалтирао око 10
километара путева - истакао је Гламочанин.

Б. Д.
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“Козарски вјесник”

Репортаже

Репортаже

Јадранка Речевић о 42 године радног стажа на Радио Приједору

МИКРОФОН И ЈА
ОДУВИЈЕК НА ТИ

„Не сањајте свој живот, већ живите свој сан“, порука је са којом су
слушаоци Радио Приједора испијали јутарњу кафу и започињали
дан свих ових година. Знала је то лијепо, онако у свом фазону, да изговори наша Јаца у емисији „Јутарња кафа са Јацом“, на таласима радија са којег је, након 42 године рада, отишла у заслужену
пензију
- Дошло је вријеме да се и ја
мало одморим и посветим својој
породици. А када је о послу
ријеч, могу само да кажем када
неко воли оно што ради, ништа
није тешко, вјерујте ми. Када је
тако, онда је сваки успјех и неуспјех прилика да се поправиш,
будеш бољи, да идеш даље.
Без обзира што ћу ја и даље
бити дио неких манифестација
у професионалном смислу, признајем, фалиће ми овај посао каже Јаца и додаје да јој је одлазак у пензију, у ствари, награда
за сав њен дугогодишњи рад у
радију који је пет деценија гласило града на Сани. Када је те
1977. године из Сарајева стигла
у Приједор, знала је, каже, да ће
у овом граду и остати. Тако је
и било. У сјећању јој је и данас
чувена аудиција за спикера на
Радио Приједору, на коју се пријавило око 70 кандидата, а међу
њима је била и она.
- Сјећам се као да је данас било.
Пуно нас се пријавило. Ушла сам
у студио, нисам имала трему.

Од тада микрофон и ја никада
нисмо били на ви. Чим сам проговорила, они који су ме чули,
рекли су да је то оно што траже.
Тако је све почело - прича она.
Времена су се мијењала, али је,
каже, посла увијек било. Тада
много више него данас, али и
теже. Било је то, прича Јадран-

НЕКЕ ОД ПОРУКА СЛУШАЛАЦА

Са супругом Рашом
ка, вријеме читача, док је данас
вријеме водитеља.
- Никада то нисам вољела, да
будем сухи читач. Једноставно нисам могла, морала сам
да убацим нешто своје. Да дам
мало живости, по томе сам се

ници Тањи Мандић, ја сам имала ту слободу. На томе јој хвала,
што ми је дала простор у етеру
да радим онако како ја то желим.
Слушаоци то воле, воле ту спонтаност и опуштеност - каже она.
Било је и тешких момената, ратне године су, каже, биле најтеже.
- Тада се радило од 22.00 часа
до 6.00 ујутро. Оставиш све и
идеш на посао. Не поновило се
- прича она. Ипак, све је лакше
подносила, јер је уз себе имала супруга Рашу, који је радио у
истој медијској кући, па је потпуно разумио њене обавезе. - Ако
те не разумије онај с ким живиш
и с ким све дијелиш, џаба све. Ја
сам ту подршку имала од свог
супруга, ником није било идеално па ни нама, али све је то живот. Дјеца када су била мала, он
је остајао са њима. Тако су од-

* Дадо Мркоњић: - Тета Јацо... Не живим у Приједору већ
годинама, али сам ту одрастао до своје 20 и неке године.
Рођен ‘91 и једна од сцена које се сјећам током ружних
ратних година је Радио Приједор и Ваш глас... Чак и по
цијелу ноћ мама би оставила радио упаљен, сцена коју
памтим је да су свјетла била погашена, мама спава, а ја
лежим и слушам Радио Приједор. Имао сам можда три
године, из тог времена се не сјећам много. Како мени, тако
сте многим нашим суграђанима оставили лијепе успомене и велики печат...
* Сафета Зубановић-Захировиц: - Фалиће диван водитељ за све... а честитке од срца, јер си заслужила да се
одмориш. Много здравља ти желимо, од свег срца да ти
пензионерски дани буду пуни путовања за уживање...
* Адиса Херцеговац: - Срећно. Да дуги низ година уживате у здрављу и весељу, слушајући радио таласе који ће
Вас подсјећати само на лијепе догађаје...
* Немања Радивојац: - Глас који нас је увијек обрадовао
и подсјећао на Приједор! Срећно, тета Јацо, уживајте у
животу, да сте живи и здрави!

разликовала. Наравно, морала
сам да радим информативне
емисије, што се подразумијева
ако си спикер, али увијек су ми
лежале оне опуштеније. Данас је
вријеме водитеља, када можеш
да унесеш у програм оно нешто
своје. Захваљујући нашој уред-

Јаца и Перо

скочили. Данас су два одрасла
човјека, ожењена, са поносом
гледамо у њих. Опет кажем, све
се може стићи: и каријера и породица и дјеца, када себе доводеш у ред - каже она.
Приједор је дочекао раширених
руку, а међу Приједорчанима је
омиљена.
- За народ и међу народом радила сам свих ових година. Данас главном улицом и не могу
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да прођем, да ми неко не приђе
и не поприча са мном. Сад кад
се прочуло да ћу у пензију, људи
ме чак зову и кажу да не могу
да вјерују. Срце ми је пуно када
сам међу својим суграђанима.
Једноставно, и посао ми је био
такав. А овај посао управо тражи
то да будеш позитиван, ведар.
То ваљда дјелује позитивно на
људе - прича Јаца.
- Испричаћу вам једну анегдоту.

Једном сам кренула на посао и
имала саобраћајку. То је било
негдје око 16.00 часова, а мени
је смјена почињала око 18.00.
Ништа, свакоме се може десити... Прошло све добро, само
сам мало руку повриједила, одвезем ауто мајстору и на посао.
Кренула са програмом, а телефон се усијао, за то вријеме је
пола Приједора знало за моју
несрећу, зову људи, питају како
сам. Нисам могла да вјерујем,
остала сам у чуду - прича нам
Јаца. Каже да је све своје проблеме остављала испред врата
ове фирме и да се увијек знало
каква треба да буде пред микрофоном.
- Не смије слушалац да зна за
твоје проблеме, да си се посвађала са мужем, да немаш пара. Ти
си ту у служби својих грађана и
посао мора да се одради онако
како најбоље знаш. Кроз смијех
мораш да им се обраћаш и да
им даш најбоље од себе, јер то
највише цијене - поручује Јаца
и додаје да је свој микрофон,
с којим је годинама друговала,
препустила млађима, јер како
каже, на њима овај свијет остаје
и треба им пружити прилику.

М. Шодић

5.

Друштво

Друштво

ЗАХВАЛНОСТ ЗА
ХУМАН ГЕСТ ПОЧАСНЕ
ЈЕДИНИЦЕ МУП-а РС

РАД НЕДЈЕЉОМ
ДО 13 ЧАСОВА
На снагу је ступила Одлука о одређивању радног
времена правним лицима
и предузетницима који обављају трговачку, занатску и услужну дјелатност на
подручју града Приједора.
Ова одлука је под бројем
01-022-214/19 објављена
26. децембра у “Службеном гласнику града Приједора” бр. 14/19 и ступила
је на снагу осмог дана од
дана њеног доношења.
Због новогодишњих и

божићних празника, није
било контроле градске
тржишне инспекције. Подсјетимо, нерадним даном,
односно недјељом могу
да раде: у времену од
08,00 до 13,00 часова: трговине на мало прехрамбеним и непрехрамбеним
производима (дјелатност
продавница
мјешовите
робе). Поред трговине на
мало прехрамбеним и непрехрамбеним производима која послује у оквиру

објекта који је уређен као
посебна просторна цјелина, унутар истог објекта
могу да раде и сви други
субјекти, без обзира на
врсту дјелатности; киосци; аутопраоне; субјекти
регистровани за „трговину на мало“ кориштеним
возилима; трговине на
мало цвијећем и трговине на мало погребном
опремом.

КВ

Кампања
“Нити једна чаша прије вожње”

Почасној јединици Министарства унутрашњих послова Републике Српске
уручена је захвалница у
Приједору за хуманост
коју су показали према породици страдалог колеге
Слађенка Тубина. У дужности ове јединице спада
и она најтежа, а то је давање почасти страдалим
припадницима МУП-а. Одлука да се одрекну дневница и тако помогну породици страдалог Слађенка
била је једногласна, рекао
је Душко Стојаковић, при-

падник Почасне јединице.
Овај хумани чин препознали су у Борачкој организацији Полицијске управе
Приједор и одлучили да
им уруче захвалницу.
- Њихов гест дирнуо је све
нас. На такву њихову пажњу одлучили смо да им
се захвалимо бар на овај
симболичан начин - рекао
је Војислав Кондић, предсједник Предсједништва
мјесних борачких организација МУП-а РС регије
Приједор. У име Полицијске управе Приједор,

Почасној јединици захвалио се начелник ПУ Приједор Сретоја Вујановић.
Он је рекао да се, и на
овај начин, сјећају страдалог колеге, додавши да је
његова погибија показала
са каквим се опасностима
припадници полиције суочавају сваког дана. Подсјетимо, Слађенко Тубин
смртно је рањен у марту
прошле године, приликом
интервенције у Горњој
Равској.

АЛКОХОЛ НАЈВЕЋИ
УЗРОК САОБРАЋАЈНИХ
НЕЗГОДА

З. Ј.

Поводом Дана Републике

ОДРЖАН ШАХОВСКИ
ТУРНИР У ЈУТРОГОШТИ
Алкохол и волан не иду заједно

Пету годину заредом, у организацији Шаховског клуба “Рудар”, у Јутрогошти је
одржан Шаховски турнир
поводом Дана Републике
Српске. Ове године окупило се преко 30 шахиста
из Приједора и околних
градова. Турнир је отворио
градоначелник Приједора
Миленко Ђаковић повлачећи први потез.
- Драго ми је што овај турнир окупља шахисте из
регије и већ постаје традиција. Сви који су овдје,
за мене су, као и у сваком
спорту, побједници - рекао
је Ђаковић.
Предсједник
Шаховског
клуба “Рудар” Раде Јаворић нагласио је да је овај
турнир допринос приједорских шахиста обиљежавању 9. јануара, Дана
Републике.
- Учествовало је преко

6.

30 шахиста, како младих
тако и велемајстора. Нису
предвиђене награде ни
признања, јер се сви сматрамо награђенима, самим поводом одржавања
овог турнира - рекао је Јаворић.
Бањалучанин Милан Вукић, велемајстор у шаху,
на турниру у Јутрогошти
учествује већ трећу годину.
- Долазим како бисмо
обиљежили овај значајан
датум за нашу Републику и
у знак сјећања на погинуле
борце, који су своје животе
дали за стварање Српске рекао је Вукић.
Предсједник
Скупштине
Шаховског клуба “Рудар”
Бранка Гајић у свијет шаха
ушла је са шест година, а
као просвјетни радник, залаже се за увођење шаха
у школске секције.
- Данас сам овдје са

младим шахистима из
основних школа «Бранко
Ћопић”, “Петар Кочић” и
“Петар Петровић Његош”,
гдје има доста дјеце која
воле овај спорт - рекла је
Гајићева.
Најмлађи учесник турнира
била је Емилија Гајић, која
је, како нам прича, шах научила да игра захваљујући
своме дједу Сави.
- Када сам имала двије
године, већ сам знала
слагати шаховске фигуре.
Дјед Саво ме научио играти, а овдје сам на турниру
да бих научила који потез
више - рекла нам је Емилија.
До ове године, турнир у
шаху поводом Дана Републике Српске био је једини овакав догађај, а сада
сличан турнир организују
и у Фочи.
П. Ш.

“Нити једна чаша прије
вожње”, назив је кампање која је почела
средином децембра и
трајаће до 31. јануара 2020. године широм
Републике Српске. Акцију реализују Министарство саобраћаја и

управе. Циљ кампање је
повећање нивоа безбједности саобраћаја, рекао
је Радан Вукадиновић,
секретар
Ауто-мото
друштва Приједор.
- Провођењем ове кампање покушаће се утицати на промјену ста-

- Није случајно изабран
овај период за провођење кампање, јер је
пуно празника и слава истакао је Вукадиновић.
У Републици Српској у
првих осам мјесеци ове
године догодиле су се
6.593 саобраћајне нез-

веза Републике Српске,
Министарство
унутрашњих послова, Агенција за безбједност саобраћаја,
Републичка
управа за инспекцијске
послове, Ауто-мото савез Републике Српске и
јединице локалне само-

вова возача, како не би
управљали возилима ако
су под утицајем алкохола
- додао је он.
Познато је да је алкохол
један од главних узрока
саобраћајних
незгода,
нарочито оних са најтежим посљедицама.

годе, у којима су живот
изгубиле 84 особе, а њих
383 задобило је тешке
тјелесне повреде. Узрок
незгода у 293 случаја је
управљање возилом под
дејством алкохола.

10. јануар 2020.

Б. Д.
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ПРИЈЕДОРСКИ
ИНФОРМАТОР
ТЕЛЕФОНИ

Информације 1185
Тачно вријеме, температура 125
Полиција 122, 232-811
Хитна помоћ 124
Ватрогасци 123
Такси 231-755
Општина 245-120, 245 100
Туристичка организација 243-030
Аутобуска станица 240-150
Градски превоз 484-723
Жељезничка станица 211-021
Метеоролошка станица 232-285
Кино “Козара” 211-258, 211-259
Градска читаоница 211 477
КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА
Водовод 237-718
Топлана 231-779
Електродистрибуција 233-031
УСТАНОВЕ
Библиотека 211-324
Позориште 211-116
Музеј 211-334
Галерија 213-305
Болница 238-411
Суд 211-420
ХОТЕЛИ
Приједор 234-220
Монумент 483-777, 490-555
АПОТЕКЕ
Козара 231-202
Шеснаести мај 242-860
Апотека “Јереза” 213-222
Апотека “8. март” 239-581
Апотека “Урије” 239-130, 239-131
Др Ступар 212-850

ВОЗОВИ

Приједор - Бањалука: 5:21, 7:34, 15:58,
19:35.
Приједор - Нови Град: 8:39, 20:45.
Приједор - Добрљин: 5:18, 16:46
Талго воз
4:33 за Сарајево, 21:52 за Бихаћ

АУТОБУСИ

Приједор - Бањалука:(5:00 нe суб. и
нeд) 5:30, 6:15, 6:30,(6:50 нe нeд.) 7:00,
( 7:35, 7:45, 7:50 нe нeд.),7:55,
( 8:30 нe нeд.), 8:50, 9:45, 10:00, 10:30,
(10:55 нe суб.и нeд.), 11:30,(12:35
нe нeд), 14:00, (14:30 нe нeд.),15.00,
15:15,15:45,(16:40 нe суб. и нeд.),
17:00,17:15,17:40, 18:00,18:05,19:00,19:
30,19:55,22:00.
Приједор
Сански
Мост:(6:30
нe нeд.), 7:35, (7:40 кaд рaдe
шкoлe),8:00,9:35,(10:30 нe нeд.), (12:40
нe суб. и нeд.), 13:40, 15:40, 17:45.
Приједор - Нови Град: 6:30, 8:45, 10:20,
(11:30 нe нeд.), 13:00,(14:00 нe суб. и
нeд.), (15:00 нe нeд.), 16:30, (17:50 нe
нeд.), 18:05,(19:00 кaд рaдe шкoлe),
20:40.
Приједор - Козарска Дубица:(6:42 кaд
рaдe шкoлe), 12:50, (13:30 кaд рaдe
шкoлe), (14:40 нe суб. и нeд.), (15:50 нe
нeд.), (19:00 кaд рaдe шкoлe),(21:10 кaд
рaдe шкoлe).
Приједор - Београд: 6:30, 7:55, 9:45,
19:30, 19:55 и 22:00.
Приједор
Нови
Сад:
9:40
(сриjeдa,пeтaк,нeдjeљa), (15:45,16:40
преко Хрватске),
19:00 за Зрењанин, 23:30 за Кикинду
Приједор - Сарајево: 5:30.
Приједор - Загреб: 6:30, 10:00, 10:30.
Приједор - Задар: у сeзoни.
Приједор - Љубљана:10:30, 12:30,
(17:30 недјељом)

ИЗЛОЖБЕ
МУЗЕЈ КОЗАРЕ
Изложба слика
“Миланковић 1879 - 2019”
СПОМЕН-КУЋА СТОЈАНОВИЋА
Стална поставка
ГАЛЕРИЈА “СРЕТЕН СТОЈАНОВИЋ”
Изложба портрета - Тихомир Илијашевић
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Сјећање: Лаза Лазаревић, српски књижевник

ЛИЧНИ ЉЕКАР КРАЉА МИЛАНА
На данашњи дан, 10. јануара
1891. године, у Београду је
рођен Лазар - Лаза Лазаревић, српски књижевник рођен

у Шапцу, лични љекар краља
Милана и члан Српске академије наука. Чувенији је, међутим, по својим приповјеткама

Једно од најпознатијих
Лазаревићевих дјела

Мајстор приповјетке: Лаза Лазаревић

ЗАНИМЉИВОСТИ
***
Продавница у Болоњској тврђави Алберичи непрекидно ради у истим просторијама више од 500 година.
***
Кад је 1908. године женама законом забрањено да
учествују на коридама, Ла Верте је скинула перику
и открила да је - мушкарац.
***
Камена стаза која води до манастира Св. Катарине
на планини Синај има 3.000 степеника.
***
Споменик китоловцима у Сандефјорду (Норвешка)
полако се окреће па изгледа као да олујни таласи
носе мали чамац.
***
На Земљу се, у облику кише, снијега и града, у минуту сручи 976.000.000 тона воде.

које су као занимљиво филмско штиво, готово у цјелини, а
у периоду од 1968. до 1995.
године, стигле и пред биоскопску публику. Овај признати
аутор, правник и љекар по занимању, за живота је објавио
осам приповједака: „Први пут
с оцем на јутрење“, „Школска
икона“, „У добри час, хајдуци!“,
„На бунару“, „Вертер“, „Све ће
то народ позлатити“, „Ветар“ и
„Он зна све“.
Девета приповјетка под називом „Швабица“ објављена је
1898. године, седам година
послије пишчеве смрти, а још
осам Лазаревићевих приповједака остало је недовршено.
Р. Р.

ТРЕЋЕ УХО

Ослушкује:
Радомир Речевић

КОЛИКО КОШТА?

Шта вриједи што је истина на нашој страни!?
Они су инвестирали много више.

ТАМО И ОВАМО

Признали ми или не ...
Западна демократија је добра за унутрашњу, али не
и за вањску употребу.

ДОБАР ИЗБОР

Коприва је добар избор.
Ем штити косу, ем вас неће ни гром.

ПИТАЊЕ ДАНА

Шта је најтеже заборавити? - пита један читалац.
Ех, шта? Бившег најбољег пријатеља који годинама
не враћа позајмљени новац.

НИЈЕ ДА - НИЈЕ

Љубитељи народних мудрости могли би запамтити и ово.
Ни једна веза није без везе.

***
Змијски језик има сличну функцију као пипак код
инсеката.

ГОСПОДИН ИНТЕРНЕТ

„Он“ има чиме да се похвали?!
Тврди да лично познаје господина Интернета.

НА ДАНАШЊИ ДАН

49. п. н. е. - Гај Јулије Цезар прешао ријеку Рубикон.
1863. - У Лондону отворена прва подземна жељезница
у свијету.
1882. - Почео Херцеговачко-бокељски устанак Срба и
муслимана против Аустроугарске, као одговор на закон
о војној обавези.
1891. - Умро Лаза Лазаревић, српски писац и љекар.

1948. - Рођен Никола Плећаш, југословенски кошаркаш.
1971. - Преминула Коко Шанел, француска модна креаторка.
1994. - Умро Младен Ољача, књижевник и академик.
2016. - Умро Дејвид Боуви, британски рок музичар и
глумац.

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ
ВОДОРАВНО: 1. Човјек склон уживању, 9. Ломљиве, 10.
Амерички музичар Боб, 12. Бечки фудбалски клуб, 14.
Коњска прса, 15. Лежај, кауч, 17. Скуп инсеката, 18. Тона,
19. Перуанска биљка, 21. Према, 23. Излагање опасности,
24. Грам, 25. Показна замјеница, 27. Мочвара, 28. Ова, 29.
Грађа, структура 31. Црногорично дрво, 32. Индустријска
групација, 33. Барска биљка, 34. Објективно.
УСПРАВНО: 1. Најближи рођак, 2. Одбијање, противљење,
3. Градитељ, 4. Треће слово ћирилице, 5. Ивана Дудић, 6.
Јадранско острво, 7. Визиготски краљ, 8. Помије, 9. Питомост, 11. Ријека која одваја САД и Канаду, 13. Временски
одредити, 16. Име, 20. Кончић, 22. Обри, 26. Спаситељ на
хебрејском, 28. Италијански комичар, 30. Тениски савез
Турске (скр.) , 31. Суштина, 33. Да (итал.), 35. Азот.
Р. Речевић

Рјешење из прошлог броја: копирати, Сабо, мрена,
Прајс, срок, ролати, аст, и, авалисти, нк, Аника, в, тон, Дос,
чи, Ереван, бас, радар, тост, кандидати.
10. јануар 2020.

7.

Божићни празници

Божићни празници

СВЕТА АРХИЈЕРЕЈСКА
ЛИТУРГИЈА У ЦРКВИ
СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ

Испраћен централни
бадњак у Приједору
погледу - рекао је Антонић.
Градоначелник Приједора Миленко Ђаковић, честитајући овај празник традиционалним поздравом “Мир Божји, Христос
се роди”, рекао је да је ово најрадоснији
хришћански празник и да се тако сви тре-

Божићна литургија
На најрадоснији хришћански празник Божић, бројни
вјерници окупили су се у
Цркви Свете Тројице, на
традиционалној божићној
литургији. Божић је празник радости и духовног испуњења којег су, након литургије, вјерници дочекали
у породичном кругу, уз богату трпезу. Прочитана је
Божићна посланица патријарха српског Иринеја
који је, између осталог, рекао да главна порука овогодишњег Божића гласи да
православну вјеру треба
чувати и сачувати по сваку
цијену.
- Ми, сабрани око Богомладенца у пећини витлејемској, такође желимо
да се нађемо у Очевом
наручју! Нека би зато и све
наше домове загревала и
у Духу Светом веселила
небоземна химна Богомладенца: слава на висини Богу и на Земљи мир,
међу људима добра воља
- наводи се, између осталог, у Божићној посланици.
Уз традиционални поздрав: “Мир божји, Христос се роди!”, Божић је

Централни бадњак у Приједору прошао
је улицама града, а на Малом градском
тргу приређен је свечани дочек уз културно-умјетнички програм који су извели
чланови СКУД-а “Др МладенСтојановић”.
Марко Антонић, кум бадњака, рекао да
су Бадњи дан и Божић празници који
зближавају људе, прије свега чланове
породице, и који су богати народним обредима.
- Бадњим даном почиње божићно
славље, а уношењем бадњака у кућу,
уноси се здравље, срећа и напредак. Ми
то исто чинимо у нашем граду како би
нам ова година била напредна у сваком

Младен Мајкић, протојереј ставрофор
грађанима
православне
вјероисповијести
честитао протојереј ставрофор
Младен Мајкић који је рекао да је најрадоснији дан,
дан мира, љубави и наде.
- Зато се у ове дане дивно и мирно поздрављамо
са свим вјерујућим људима, а и са сваким добрим
човјеком уз онај дивни

поздрав, поздрав прошлости, садашњости и будућности: “Мир божји, Христос
се роди” - поручио је протојереј ставрофор Младен
Мајкић.
По традицији, божићно
празновање траје три дана
у кругу породице, пријатеља и комшија.

бају осјећати. Бадњак који је посјечен у
насељу Орловача, освештан је испред
храма Свете Тројице у Приједору, након
чега је обављено богослужење и приређено пијукање у цркви за најмлађе
вјернике.

П. Ш.

БАДЊИ ДАН У
ПАРОХИЈИ РАКЕЛИЋКОЈ

М. З.

БАДЊАК У БУСНОВИМА
Кум бадњака са породицом
Мјештани села Ракелићи,
Саничани, Пејићи, Гаћани и Миљаковци традиционално су обиљежили
Бадњи дан. Они су, по
старим
православним
обичајима, уз пјесму и весеље испратили бадњак
до цркве у Ракелићима,
гдје је освештан и наложен
у присуству бројних мјештана. Кум бадњака ове
године био је Александар

Бадњи дан обиљежен је у
Бусновима, а као и увијек,
мјештани овог село потрудили су се да све буде у
складу са традицијом и
оним што налажу стари
српски обичаји. Ове године част да буде кум бусновачког бадњака припала је
Дарку Петошу, који је напоменуо да се не смију заборавити обичаји, нарочито

8.

они који се вежу за најрадоснији хришћански празник. Поворка са бадњаком
прошла је овим селом, а
народ је поново показао да
су изузетно гостопримљиви, јер је бадњак домаћински дочекан испред сваке
куће. Све уз ракију, кувано
вино и пјесму. Потом је у
храму Вазнесења Христовог организовано пијукање

за најмлађе, а потом и
спаљивање бадњака. Из
овог села послали су поруку свима који славе Божић
да најрадоснији хришћански празник прославе у
здрављу и весељу, уз
своје најмилије. Изражена
је нада да ће ови обичаји
још дуго трајати и да неће
пасти у заборав.
З. Ј.

10. јануар 2020.

Кечан из Саничана, који
је изразио задовољство
тиме што је Бадњи дан у
овој парохији обиљежен
на овај начин. Пожелио је
да се још дуго година овако окупљају.
- Припала ми је велика
част да будем кум бадњака ове године. На нама,
младима, је да чувамо
нашу традицију и обичаје,
а пошто је доста младих

Бадњак освештао парох ракелићки,
Милорад Ђурђевић

отишло из нашег села, потрудили смо се да и њих
окупимо на Бадњи дан, те
да га прославимо онако
како доликује - додао је
Александар.
Велики број вјерника окупио се испред цркве у Ракелићима, гдје је служена
литургија и организовано
пијукање.
- Порука је да људи живе
онако како је у духу празновања Божића, а то је у
радости и љубави. Исус
Христ је дошао на земљу
да измири људе једне с
другима, а и људе са Богом. Добар однос на тим
релацијама је основа и
суштина нашег живљења,
да живе у заједници једни
са другима, а имају љубав
према Богу и једни према
другима - рекао је протојереј Милорад Ђурђевић,
парох ракелићки.
М. Шодић

“Козарски вјесник”

Тим поводом

Тим поводом

Градња манастира Милошевац

ОВЕ ГОДИНЕ ПОД КРОВОМ
доба Немањића, па чак и квалитетнијим због далеко квалитетнијег материјала који се користи
за његову градњу.
- Можемо да се похвалимо да
су нам звона већ стигла од дародавца. Планирали смо да у
овој години обавимо њихово
освећење заједно са темељима манастирског конака. Радови теку доста брзо. Одмакло се

миње у Шематизму Православне
митрополије и архидијецезе
дабробосанске у 1884, 1885. и
1886. години у којој стоји да је
код Приједора био православни
манастир. На овој локацији једна равница се зове Калуђерско
поље.
- Сличан опис постоји у Првом
шематизму православне црквене митрополије Бањалучко-

Према ријечима протонамјесника Драгана Хрваћанина, од рушевина манастира Милошевац саграђена је црква Рођења Пресвете Богородице на Пашинцу 1890. године. Хрваћанин је изнио још један
детаљ везан за овај манастир, а то је да ће купола
манастира бити већа од звоника, што је риједак
случај у градњи храмова.
Манастир Милошевац у изградњи

Финални изглед манастира

Реализација идеје о обнови манастира Милошевац у приједорском насељу
Чиркин Поље почела је прије двије године, полагањем и освештањем темеља
овог вјерског храма посвећеног Покрову Пресвете Богородице. У току само
једне грађевинске сезоне, манастир је, по ријечима протонамјесника Драгана
Хрваћанина, добио своје обрисе, а ове године већ би могла бити озидана оба
звоника и купола

- Веома је битно да се радови
изводе полако и квалитетно.
Манастир се гради у византијском стилу, са трослојним зидом
од којег један слој, вањски дио,
чини камен пливит, други бетон, а трећи унутрашњи цигла.
Манастир је тренутно доведен
до под кров, а помоћ у његовој
изградњи наредне грађевинске сезоне очекујемо од локалне
заједнице, Владе РС и вјерујућег
народа - рекао је Хрваћанин.
Димензије манастира су 28 са
18 метара и биће то највећи манастир у бањалучкој епархији.
Упоредо са градњом манастира, почело се са изградњом конака са свим оним што треба
да има један манастир, а то су
монашке собе, мала капелица и
пратећи објекти. Интересовање
вјерника за изградњу овог манастира је велико, тврди Хрваћанин, а то поткрепљују њихови
стални доласци на градилиште,
остављање поклона и распитивање кад ће се у манастиру почети служити молитве.
- Вјерници долазе скоро свакодневно. Желе да виде како радови
одмичу. Колико ће овај манастир

бити привлачан за многобројне
вјернике, говори чињеница да
се на празник Покрова Пресвете
Богородице, коме је манастир и
посвећен, око његових темеља
окупио велики број вјерника.
Манастир ће бити интересантан
посјетиоцима и као грађевина, а
због близине града, јер се налази у приградском насељу, биће

мјесто које ће радо посјећивати
туристи због његове занимљиве
историје - рекао је Хрваћанин.
По његовим ријечима, градња
манастира је врло захтјевна.
Како због материјала који се користи, тако и византијског стила
који није тако једноставан. Међутим, додаје он, овај манастир
може се поредити и са онима из

Градњу манастира благословио патријарх Иринеј

пуно у самом старту, али ипак
градња манастира до његовог
потпуног завршетка трајаће
дуго. Међутим, циљ нам је да га
ставимо под кров како би се у
њему могло обављати богослужење, а самим тим и храм, да
тако кажем, постане жив - истакао је Хрваћанин.
Простор око манастира обиловаће бројним садржајима, парковима, клупама, ладарама, а
у плану имају да до манастира
спусте и један од три оближња
извора. Историја овог манастира је врло занимљива, али још
увијек непотпуна, каже Хрваћанин. Име манастира Милошевица у литератури се први пут спо-

бихаћке за 1901. годину. Осим
тога, манастир се може довести
у везу са именом проигумана
Аксентија Милошевца из 1690.
године и јеромонаха Тимотија из
1722. године гдје се, уз њихова
имена, наводи епитет Милошевца. Манастир је, највјероватније,
страдао у току аустријско-турског рата 1683 - 1699. године, а
неке његове дијелове смо пронашли у малом мјесном гробљу у
непосредној близини манастира.
Углавном је ријеч о дијеловима
темеља манастира, камењу које
указује на постојање грађевине,
али и цигли, керамици из тог
времена - навео је Хрваћанин.
П. Ш.

НАСТУП “ВИЛЕ” НА БОЖИЋНОМ КОНЦЕРТУ У САРАЈЕВУ
На позив Српског просвјетног и културног друштва
“Просвјета” из Сарајева, чланови Српског пјевачког
друштва “Вила” из Приједора, наступили су на јубиларном 10. божићном концерту, који је одржан у
Народном позоришту Сарајево
Са наступа у Сарајеву

“Козарски вјесник”

Приједорчанима је припала част
да отворе овај концерт, који већ
годинама сарајевска “Просвјета” организује поводом најрадоснијег хришћанског празника
Божића. Концерт су, под диригентском палицом Аљоше Новаковића, започели Мокрањчевим
Божићним тропаром “Рождество
твоје”, а публика је имала прилику и да чује композиције “Маријо
славна”, “Божић, Божић”, “Анђели пјевају”, “Богородице дјево”,
“Тијело Христово” и многе друге.
Новаковић је рекао да су радо
прихватили позив да буду учесници на овом концерту, те да је
ово био први наступ “Виле” у Сарајеву.
- Концерт је био изузетно посјећен, публика је лијепо реаговала. Оно на шта могу да будем
поносан јесте то што смо наступали на јубиларном 10. божићном концерту у Сарајеву - рекао
је он.
Поред “Виле” на концерту су
наступили чланови Академског

10. јануар 2020.

Радо прихватили позив да наступају на Божићном концерту
културног центра “Сељо” из Сарајева и сарајевског Мјешовитог
камерног хора “Лола”. Овом приликом изведено је неколико дуета из најпопуларнијег божићног
балета “Крцко Орашчић”, Петра
Иљича Чајковског, а наступила

је и балерина сарајевског балета
Јована Милосављевић. Концерту је присуствовао градоначелник Приједора Миленко Ђаковић.

М. Шодић
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ПЧЕЛАРСКИ КУТАК - АПИТЕРАПИЈА
О пчеларству, пчелињим производима и лијечењу пчелињим отровом,
још увијек се мало зна. На нашим ужим и ширим просторима мало је лиценцираних апитерапеута. Један од њих је Бранко Кончар. „Козарски“
ће, у наредном периоду, у првом броју у мјесецу, објављивати Кончареве
чланке на ту тему

АПИТОКСИНОТЕРАПИЈА – ПРАКТИЧНА ПРИМЈЕНА
У свјетској пчеларској литератури, а нарочито руској, редовно се говори да су особе које се баве
пчеларством доброг здравља и радно способне до дубоке старости. Руски извори наводе да су од укупног
броја стогодишњака 80% пчелари. Неспорно је да код пчелара најзначајније ефекте на њихово здравље
постиже пчелињи отров. Нити један синтетички, а ни природни - народни или традиционални лијек према
фармакодинамичким својствима, не може се поредити са пчелињим отровом. Потпуно је неприхватљиво да
се пчелињи отров на ширем плану, у смислу заштите здравља или побољшања здравственог стања и квалитета живота, не користи у већем обиму. Пчелињи убоди се могу примјењивати и код људи и код животиња.

Како дјелује пчелињи отров?

Усљед надражаја адренокортиналног система, у тренутку убода долази до активирања имуног
система и повећања циркулације крви. Апитоксин отвара зидове капилара омогућујући организму лакше и
брже избацивање отпадних материја, убрзава метаболизам, повећава количину кисеоника у тијелу. Циркулација и већа оксидација онемогућавају развој патолошких микроорганизама, а пчелињи отров својим
фармако-динамичким својствима веома стимулише регенерисање крвних судова и нерава, мишићних и
коштаних, као и свих других ткива. Пчелињи отров благотворно дјелује, прије свега, у непосредној зони
убода, али пошто се путем крви разнесе по цијелом организму, разумљиво је да блаже ефекте постиже и на
цијели организам.
Основно у цјелокупној реакцији организма је то да пчелињи отров делује на ћелијском нивоу. Пошто на том нивоу започиње највећи број неизљечивих болести, велике су могућности за  примјену пчелињег
отрова у хуманој медицини.
Пчелињи отров на људски организам дјелује директно путем кардиоваскуларног и индиректно
путем хормонског система.
Познато је да пчелињи отров изванредно штити људе од рака, али и многих других болести.
Наиме, пчелари који у раду са пчелама неминовно буду убодени од пчела, најчешће не болују од кардиоваскуларних, реуматских, ракa и других аутоимуних болести: Паркинсоновe болести, мултипле склерозe,
Алцхајмеровe болести, АЛС, реуматског артритисa итд. итд.
Код особа чији је организам оптерећен тешким металима, резидуима од лијекова, конзервансима, адитивима и бојама из хране и другим непожељним компонентама које се користе у индустрији хране
или фармаколошкој индустрији, оток на мјесту убода је много већи него код здравих особа. Ради санирања
отока и успостављања равнотеже, организам из кардиоваскуларног система у зону отока доводи воду, а
пчелињи отров проширује крвне судове, па то аутоматски узрокује пад крвног притиска. Када се ова појава
догоди са закашњењем од неколико сати или неколико дана, многи ову појаву поистовјећују са закашњелом
алергијском реакцијом, међутим, та појава се уклања шољом слане воде. Дакле, не може бити говора о
закашњелој алергији.

Како на општу добробит искористити ову супстанцу?

Најбољи начин да подигнемо општи здравствени статус људске расе јесте да се пчелињи отров и
други пчелињи производи прогласе лијеком или помоћним љековитим средством и да се на тај начин легализује њихова примјена. Увођењем ових метода лијечења у здравствене установе, уз научно и статистичко
праћење, брзо би се доказали изузетни ефекти пчелињих производа - мада је већ више пута и на више
мјеста доказано. Овдје свакако треба узети у обзир чињеницу да пчелињи производи, а нарочито пчелињи
отров, потпомажу дјеловање синтетичких лијекова.
Уколико се то не догоди, остаје пчеларима да примјењују пчелиње  производе и пчелињи отров у
превенирању болести, одржавању здравља и  лијечењу обољелих, макар у непосредној близини пчелара и
пчелињака.
Код примјене пчелињег отрова препоручено је да постоје два, мада лично сматрам да су оптимална три периода. Први период подразумијева навикавање организма на пчелињи отров. Други период
је терапијски, са максимално достигнутим бројем убода (18) сваки други или трећи дан и трећи период је
период одвикавања организма од овог биолошког стимуланса.
По начину како реагује на пчелињи отров, људска популација би се могла подијелити у три групе.
У прву спадају особе које без било какве тјелесне реакције подносе пчелиње убоде. У другој категорији су
особе које нису алергичне, али су веома осјетљиве на пчелиње убоде и у трећој групи су особе које су алергичне на пчелињи отров. Прије почетка примјене терапије пчелињим отровом, нужно је доћи до сазнања
којој категорији припада особа којој је неопходна терапија пчелињим отровом. Најбољи начин провјере јесте
алерго-тест. У случају када нам није доступан алерго-тест, провјера се може извршити биолошким тестом,
који подразумијева: првог дана убод у подлактицу у трајању од једне секунде, па ако нема алергијских симптома сутра се у другу руку стави убод у трајању од пет секунди и трећег дана се аплицира пчелињи убод
који стоји једну минуту.
На првом третману, потребно је присуство љекара са торбом за анти-шок терапију, осим ако
провјеру вршимо биолошким тестом.

Општа правила за апитоксинотерапију:

Убоди се аплицирају директно у болна или болесна мјеста, затим се лоцирају у зони нервних
путева и акупунктурних тачака. Никада се не убадају локације које су под отоком од претходног убода, никада се не стављају два убода на исто мјесто и никада се убоди не аплицирају непосредно послије оброка.
Послије третмана обавезно је мировање у трајању од 30 минута, а до 60 минута се не можемо изложити
физичким напорима.
Терапија пчелињим убодима свакако ће показати у времену од три седмице битна побољшања,
понајприје у регулисању метаболизма, сна и опште снаге организма. Често се догоди да се у том времену
догоде и битна побољшања на моторичкој функцији.
Када се догоди општа слабост организма, терапија пчелињим убодима се не проводи. Терапија
се наставља када се организам потпуно врати у нормално стање.
Послије прве терапије прави се пауза од два до три мјесеца, па се понови прва терапија, ако је
прва износила мање од 300 убода. Ако је прва терапија износила више од 300 убода, онда се процјењује,
на основу општег стања дотичне особе, који број убода ће се аплицирати у другој терапији. Уколико би се
догодило да се болест манифестује и прије истека времена од два или три мјесеца, одмах се почиње са
терапијом. У току друге године, пожељно је провести два до три третмана, а послије тога једанпут годишње
или према потреби. За све обољеле од тешких болести који се опредијеле за лијечење пчелињим убодима
најважније је да пчеле ставе у свој живот. У том случају сами проводе ову терапију, никуда не путују, никоме
не плаћају, пчеле имају на располагању током цијеле године, а користе их када им требају.

Начин аплицирања пчелињих убода

Ако нам је познато да је искључена алергија, први дан се започиње са једним убодом, други или
трећи дан аплицирају се три убода и тако сваки други или трећи дан повећава се за по два убода до 18
убода. Према сазнањима руске апитерапеутске праксе, 18 пчелињих убода постиже максималан фармаколошки ефекат. Мада код тешких болести руски апитерапеути аплицирају  и много више.
Ако се послије терапије догоди грозница, која је у правилу потпуно безопасна - утопљавањем,
уз чај, лимуна, Ц витамин и калцијум за један дан се ријеши, онда је та особа ограничена на један или два
убода мање од броја убода који је изазвао грозницу.
Код особа које показују преосјетљивост на пчелињи отров, а нису алергичне, терапија има другачији ток. Ако се догоде симптоми, као што су главобоља, мучнина, копривњача рецимо на 5 убода, онда се
трећи дан вратимо на 4 убода и по 4 убода дајемо 7 пута. Потом наредних 7 пута дајемо, такође сваки трећи
дан по 5 убода. И тако повећавамо до 9 убода по једном третману.

Када можемо очекивати побољшања и колико убода треба аплицирати?

Прва побољшања, нарочито ако су мјеста третирања болна, осјете се већ послије неколико минута. Да би се обољело мјесто у цијелости санирало, број убода одређује површина, вријеме колико дуго
постоји обољење, животна доб и општи здравствени статус обољелог. Код реуматских тегоба, мањег обима,
обично се примјењују дозе између 200 и 300 убода у једном третману, што је могуће провести за 30 до 70
дана. Код аутоимуних, па и других болести, свака особа је посебна прича, чак и када су дијагнозе исте. Тако
да се не може говорити о унифицираним терапијама, са становишта броја убода, па се и дужина примјене
апитоксинотерапије, од случаја до случаја, веома разликује.
За вријеме примјене пчелињег отрова, о свему се води евиденција: уз датум третирања треба да стоје
локације и број убода, побољшања која се већ убрзо почну дешавати и друге промјене, подаци о начину
исхране и сл. Такође је важно евидентирати и непријатности које се догоде у вријеме терапије; повишена
температура, грозница... Пожељно је да се претходно забиљеже симптоми и тегобе које су постојале прије
почетка апитоксинотерапије, јер ће обољели временом заборавити да су имали здравствених потешкоћа.
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Контраиндикације за примјену апитоксина:
- Мала дјеца
- Жене у вријеме трудноће
- Жене у вријеме циклуса
- За вријеме пуног мјесеца
- За вријеме кише и грмљавине
- Општа слабост организма
- Хронични алкохоличари
- Хемофилија - склоност крварењу
- Пацијенти са бета блокаторима, безмасним противупалним лијековима и антидепресивима
Начин исхране - Из исхране треба искључити:
- Шећер и бијело брашно
- Црвено месо, прерађевине од меса
- Јела са запршкама и сосовима
- Соју и све производе од соје
- Маргарин
- Алкохол и киселине
- Дувански дим
- Чоколаду, кафу и црни чај
- Вјештачке заслађиваче (натрен и др. у којима је активна супстанца аспартам) и индустријске
сокове и сва пића са вјештачким заслађивачима, такође жваке и бомбоне
- Сву конзервисану храну, па и конзервисано млијеко
- Синтетичке витамине и минерале
- Генетски модификовану храну
- Јела се не смију подгријавати – важи и за здраве особе.
Из животног окружења треба искључити:
- Дувански дим
- Медијске садржаје, политичке, забавне, филмове са насиљем, осим озбиљне, религиозне музике, народних и староградских пјесама и класичних умјетничких дјела
- Неадекватну комуникацију
- Стресове, нетолеранцију и сукобљавања било које врсте.
У исхрани треба ограничено користити:
- Тјестенине
- Сушено месо и сланина (до 15 грама дневно)
- Кисело воће, кисело поврће и гљиве - не узимају се на дан третмана
- Природно вино (2 дцл дневно у данима када се не врши третман)
- Млијечни производи обрани - испод 1% масти, додуше најбоље је свјеже козије млијеко и млади
сир од тога млијека
- Оплођена јаја из сеоске производње
- Оплођена јаја јапанских препелица
- Животињске масти се препоручују до 15 грама дневно, а
- Биљна уља, до 25 грама дневно.
Напомене у вези кориштења уља:
- исто уље се не користи два пута
- уље одмах након употребе ставити у хладњак
- хладно цијеђена уља држати на хладном и тамном мјесту
- уље се не смије гријати да почне горити.

У исхрани се препоручују:

- Риба и месо од перади без кожица
- Поврће и воће произведено без хемијских третмана - што више у свјежем стању
- Свјеже воће и поврће и сокове треба узимати 20 минута прије или 2 сата послије оброка
- Хљеб од житарица које су интегралне и хемијски нетретиране
- Хљеб никада не јести свјеж – најбољи је препечени или када одстоји 24 часа – још боље је
печен на сунцу или сушен изнад пећи
- Вода треба да буде из чистих извора, бунара или бањска - ако је питка, не из водовода или
продавнице и до 4% од тјелесне тежине дневно
- Одмах послије устајања узима се једна до двије чаше вруће воде
- Куване житарице, клице од житарица и легуминоза (махунарке) и сокови од биљака младих
житарица, нарочито од јечма и пшенице.

У вријеме терапије пчелињим отровом пожељно је организму обезбиједити
подршку кроз пчелиње производе. Према руској апитерапеутској пракси, та подршка треба да изгледа овако:

- На пола сата прије доручка узима се пуна супена кашика мјешавине меда и свјежег полена
(80:20) или супена кашика мјешавине меда и сушеног полена (60:40).
- На пола сата прије ручка узима се пуна супена кашика мјешавине меда и свјежег матичног
млијеча ( 10 грама матичног млијеча хомогенизује се са 1000  грама меда).
- На пола сата прије вечере или непосредно прије поласка на спавање узима се пуна супена
кашика меда растворена у чаши топле воде или, ако имамо проблема са спавањем, у чаши топлог млијека.
- Сваки пут се у припремљени напитак укапа по 20 капи, 20%  алкохолног раствора прополиса.
Као растварач може послужити препеченица од домаћег воћа.

Оброци треба да су увијек у исто вријеме, да су калоријски и количински пртиближно исти и не
би требало да их буде мање од четири. Размак између оброка треба да буде четири сата. Особе које имају
тјелесну тежину изнад нормалне, приликом организације исхране, треба адекватно да смање унос угљених
хидрата, за дио који узму кроз пчелиње производе и да смање унос протеина и масти.  
Овај начин исхране потребно је организовати и по завршетку терапије пчелињим отровом. Тако
бисмо избјегли велики број болести које оптерећују савремено човјечанство. Исхрану безусловно треба
усагласити са крвном групом!!!

О заблудама

Сматрам нужним истаћи једну невјероватну заблуду код неких особа: Наиме, приличан   број
људи себи је дозволио слободу, па су сами себе прогласили алергичнима на пчелињи отров. Ту заблуду објашњавају тиме што им је мјесто убода отечено. Међутим, оток на мјесту убода је сасвим нормална и пожељна појава. Организам мјесто отока „сматра“ повредом, а др Стојмир Младенов у својој књизи
“Апитерапија” дословно каже: “У зони контакта пчелињег отрова са рецепторним системом организма
појављује се динамичка реакција која се испољава потпуном мобилизацијом одбрамбених могућности организма - хиперемија - пресићеност леукоцитима, лимфоцитима, еритроцитима, имуним
антителима, која формира заштитни асептивни зид за неутралисање токсичног дејства пчелињег
отрова. Пчелињи отров делује у виду типичног асептичног жаришта упале чије су карактеристике отеклина,
црвенило и бол.»  Из тог разлога се убоди не аплицирају у мјеста која су црвена и/или отечена од претходних убода, али се могу третирати локације које нису отечене и мјеста која су отечена од артритиса или због
воде или из разлога повреде или болести.

Умјесто закључка

Лијечење властитих здравствених проблема пчелињим убодима пчелари могу радити у
кућним условима. Исто то могу радити и сви други који имају тешке или мање тешке болести – почну
се бавити пчеларством и лијечити пчелињим убодима и другим пчелињим производима.
Чарлс Мраз у књизи „Health and the Honey Bee“ (Здравље и медоносна пчела) каже: „Када
се одлучите да примјењујете терапију пчелињим убодима, немојте дозволити да вас било шта обесхрабри. Апитоксинотерапија није чаробни штапић да једним потезом уклони све ваше проблеме,
али упорношћу, поштујући прописане процедуре, потпуно је сигурно да ће побољшати ваше стање
и смањити тегобе које вам је болест донијела.“
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Култура

Образовање

ПОРТРЕТИ
ТИХОМИРА ИЛИЈАШЕВИЋА

КУД “Омарска”

ОДРЖАН
НОВОГОДИШЊИ КОНЦЕРТ

Са отварања изложбе
Дуго очекивана изложба
портрета Тихомира Илијашевића, сликара и директора Галерије “Сретен
Стојановић” угледала је
свјетло дана. Током свих
ових година, насликао је
Тихо читаву галерију ликова. Углавном својих пријатеља, умјетника, музичара, књижевника… Један
дио својих великих и малих портрета изложио је у
приједорској галерији, која
је била премала да прими
све поштоваоце његовог
ликовног стваралаштва.
- Портрети су као вино.
Морају да одстоје. Ако у
буре ставите кисело вино,
нема шансе да то за сто
година буде добро вино.
Тако је и са портретима.

Када се ослика добар портерт, за сто година он ће
сигурно да буде још бољи
- рекао је Тихо.
Да је Тихо велики мајстор
портрета, потврдио је пјес-

ић:
Кост лови
с
Тихоједног
за бољих
ај
од нтретиста
р
по ашег
н ена
врем

ник Зоран Костић, који је
отворио ову изложбу. И он
се налази међу портретисанима.
- Даровит сликар. Када
ради портрет, он о томе и
не размишља и ком правцу припада… Он се једноставно труди да кроз
ликовне карактеристике
особе коју преноси на папир дође до његових карактерних особина. То је
писмо сликара, то је писмо
мајстора… Тихомир слови
за једног од најбољих портретиста нашег времена додао је Костић.
Изложба ће у приједорској
галерији бити отворена до
20. јануара.
М. Шодић

Културно - умјетничко
друштво “Омарска” годину на измаку испратило је
традиционалним новогодишњим концертом. У изузетно богатом програму
уживали су многобројни
мјештани у Дому културе у Омарској, који је био
испуњен до посљедњег
мјеста.
Поред
КУД-а
“Омарска”, наступили су и
чланови КУД-а “Драгочај”
из Бањалуке. Овај концерт
био је прилика да се прикажу нове кореографије,
али и да се сагледа шта је
урађено у току године. За
ово културно-умјетничко
друштво 2019. је била изузетна година, можда и најбоља како постојe. Било је
путовања на фестивале у

је све пунији и пунији, јер
народ овдје воли фолклор.
Доказ да ми сваке године
напредујемо је чињеница
да смо ове године током
уписа добили 40 нових
чланова. То значи да је
наш труд и рад препознат
од стране дјеце - рекао је
предсједник КУД-а “Омарска”, Ранко Анђић.
Он је апеловао на све који
су вољни, као и на локалну
заједницу, да пруже подршку овом друштву у мисији
чувања обичаја, традиције
и културе овог поднебља.
У фолклорној, музичкој
Препун Дом културе
и пјевачкој секцији КУД
Нове кореографије за Нову годину

иностранство, обновљен
је дио народних ношњи, “Омарска” окупља око 150
а дошло је и до омасо- чланова.
вљења чланства.
- Из године у годину Дом
З. Ј.

ОСНОВЦИ О СРПСКОРУСКОМ ПРИЈАТЕЉСТВУ

ПОКЛОНИ ЗА ЦЕНТАР «СУНЦЕ»
Представници Министарства породице, омладине
и спорта Републике Српске донирали су Јавној
установи Центар “Сунце”
дидактички материјал и
школски прибор. У ову
установу стигла је још
једна донација и то новогoдишњи пакетићи, које
су им поклонили ученици
приједорске
Машинске
школе. Слађана Радаковић, директор Центра
“Сунце”, захвалила се на
пригодним поклонима.
Ученици Центра “Сунце” нису заборављени
- Захваљујем се свима
који су препознали наше
потребе. Вјерујем и знам кав гест пуно значи - дода- Више од 100 пакетића ученицима Центра “Сунце”
да нашим ученицима ова- ла је она.
поклонили су њихови другари из Машинске школе,
каже Дијана Шобот, директор ове образове установе.
- Дјеца су препознала
потребе ових ученика и
хтјели су да у овим празничним данима обрадују
ученике Центра “Сунце” истакла је она.
Центар “Сунце” тренутно
броји око 100 ученика, распоређених у 26 одјељења.

Б. Д.

“Козарски вјесник”

Приредба поводом Дана Републике

У Основној школи “Петар Кочић” одржан је историјско-географски час и квиз “Ја волим Русију”. Ученици су говорили о традицији, обичајима и култури руског народа, а било је и руских делиција, које су такође припремили ученици са својим наставницима
- За овај занимљив и
едукативан час припремали смо се око мјесец и по
дана, радили смо напорно,
били смо креативни. Хтјели смо да истакнемо те
традиционалне руске детаље и ношњу. Било нам је
занимљиво припремајући
овај програм, јер смо доста тога научили - рекла је
Катарина Балабан, ученик
ове школе.
Час посвећен српско-руском пријатељству поводом Дана Републике
Српске припремили су
чланови географске секције и хора, са наставницама Драженком Јовичин и Свјетланом Марић.
Свјетлана, наставница географије, рекла је да ученици сваке године припре-
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мају тематски час
је Марићева.
поводом Дана
На ученике и
Републике. То
наставнике
је већ постапоносна
је
ла
традиГорана Боционална
санчић, диактивност у
ректор ове
овој школи.
школе.
Прош- Похвално
ле
године
је то што су
час је био
ученици запосвећен сринтересовани
п с к о - г р ч к о м Укусне руске делиције за ваннаставпријатељству,
ни рад и што
а ове године српскосарађују са наставнируском, да би указали цима. Наставница Свјетна пријатељске везе ова лана, често се нашалимо,
два народа. Ученици су не може одустати од рада
са уживањем радили на и новина у географској
овом пројекту, могу само секцији, зато што је број
да кажем да сам задовољ- заинтересованих ученика
на њиховим радом, енту- за ову секцију све већи зијазмом и креативношћу рекла је она.
који су показали - додала
М. Шодић
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БИЛО ЈЕДНОМ У ПРИЈЕДОРУ
Почеци организованог спорта у Приједору вежу
се, као и широм овог дијела Европе, за формирање соколског друштва. Српско соколско друштво основано је 1907. од стране групе грађана на
чијем челу је био Душан Зеленика. Већ 1912. изграђен је соколски дом, а приједорски „соколи“
наступали су на бројним слетовима након Првог
свјетског рата, широм Југославије
Након Другог свјетског рата, идеју соколског покрета да се кроз атлетику и спорт подиже морална
и интелектуална свијест, преузима Друштво за тјелесно васпитање „Партизан“. Управо ће “Партизан“ бити база из које ће понићи бројни клубови.
У Приједору је било и спортова који данас више
нису актуелни, попут веслања, пливања, а био је
ту и ватерполо, који се играо у Сани.

Српско соколско друштво у Приједору 1909. године

►ТЕНИС - ПРЕКО ЈЕДНОГ ВИЈЕКА
Већ 105 година поред Сане одскаче
тениска лоптица. Тенис је у Приједор
стигао са Аустроугарима, негдје у
освит Првог свјетског рата, 1914. године. Тада су се бијелим спортом забављали чиновници и официри царске војске. Први терен се налазио на
простору на којем данас стоји Гимназија „Свети Сава“. Онда се десио неумољиви ток историје. Завршетком
Првог свјетског рата, Аустро-Угарска
напушта ове просторе, тако и први
тенисери у Приједору. Од „царских“
тенисера памте се само презимена
извјесног Дајче и Фелбебена. Тенис
је краће вријеме морао да сачека. Године1927. Свето Радетић се вратио
са школовања у Бечу и са собом донио тениску опрему. Са групом пријатеља Радетић је уредио терен на
мјесту гдје се и данас налази тениски
клуб. Убрзо се на овом терену окупља прва генерација приједорских
тенисера, коју су чинили Радетић,
Стево Митриновић, Стеван Вукић,

Мица Томболани, Вељко Стојановић
- Холивуд и многи други. Тридесетих
година у Приједор се враћа др Младен Стојановић и са њим почиње
нови период у приједорском тенису.
Све до 1932. по први пут је званично
регистрована тениска секција. Тад
су уређени и терени, организација је
подигнута на виши ниво. Након тога
долазе први значајни резултати, а
приједорски тенисери су били у самом врху на просторима БиХ. Након
Другог свјетског рата, тенис је поново
оживио, захваљујући Вељку Стојановићу Холивуду, човјеку који је био
покретач бројних других спортских
активности. Један од најзначајнијих
момената за тенис у Приједору је
покретање меморијалног турнира
„Др Младен Стојановић“. Први меморијал одржан је 1967. године, играла
су 24 тенисера, а побједник је био
Владо Немарник из загребачког ТК
„Трешњевка“.

►СТО ГОДИНА ФУДБАЛА
Цијели један вијек игра се фудбал у Приједору. Прва лопта у
овај град стигла је одмах крајем
Првог свјетског рата, а донијели су је Свето Радетић, Стеван
Митриновић и Перо Чанак. Већ
наредне године формиран је
Приједорски ногометни клуб,
који мијења име у СК „Приједор“. Фудбал је одмах показао
да му мало шта може парирати
по популарности. У том периоду,

1922. основан је и ФК „Грађански“, 1925. ФК „Борац“, а 1928.
у Љубији основан је ФК „Рудар“,
након тога и ФК „Младост“. Након Другог свјетског рата основано је неколико клубова, попут
„Јединства“, „Жељезничара“ и
„Радника“. Године 1952. ова три
клуба се спајају и постају „Младост“. Овај клуб ће се двије година касније спојити са „Целулозом“ и постати „Раднички“, да

би већ 1965. била извршена фузија „Радничког“ и поново формираног „Жељезничара“, који
тад постају добро позната екипа
ОФК „Приједор“. Ипак, највеће

12.
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успјехе постизаће „Рудар“, који
је играо у Другој савезној лиги,
а 1989. дошао је до полуфинала Купа Југославије, када их
је на путу у финале зауставио

„Вележ“. Године 1992. још једна
фузија у приједорском фудбалу,
и то она најзначајнија, јер ОФК
„Приједор“ и „Рудар“ постају ФК
„Рудар Приједор“.

“Козарски вјесник”
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►РУКОМЕТ У ПРИЈЕДОРУ
Рукомет је спорт који је нераскидиво везан за Приједор. Све је
почело средином двадесетих година прошлог вијека, кад је при
Соколском друштву професор
Миливој Милетић окупио групу
младих који су играли хазену.
Хазена је игра сличних правила
савременом рукомету, коју су
махом играле дјевојке и жене.
Приједорске хазенашице потом
прелазе под окриље СК „Славија“, а први званични меч одиграће против „Уне“ из Костајнице.
Приједорчанке су побиједиле са
8:2. Велики рукомет у Приједор
стиже 1949. кад у Приједору
пријатељску утакмицу играју
два „Жељезничара“, бањалучки и сарајевски, идеја је била
да рукомет „пусти коријење“ и
поред Сане. И пустио је, и то
јако коријење. Већ наредне године и Приједор добија свој РК
„Жељезничар“. Рукомет који
данас познајемо, у Приједор

стиже са професором Џевадом
Фазлићем, који је у приједорској
гимназији формирао рукометну
секцију, која ће прерасти у клуб.
Овај клуб носио је многа имена,
али најславније је оно које носи
од 1968, РК „Боснамонтажа“.
Године 1970. приједорски рукометаши били су прваци БиХ. Рукомет је спорт који је дао и два
приједорска олимпијца, Златана Арнаутовића и Небојшу Поповића. Играло се напољу, на
терену испред гимназије, све
до иградње СД „Младост“, 1975.
године. Будући да су пут рукомету прокрчиле „хазенашице“,
не смије се заборавити ни женски рукомет. 1982. формиран је
ЖРК „Мира Цикота“, а један од
кључних људи био је Милорад
Пилиповић. Рукомет се играо и
у Љубији, и то и мушки и женски.
Овај клуб носио је многа имена,
али наjпознатије је „Рудар“.

Танкосићем, који се вратио из
Аустрије, гдје се активно бавио
овим спортом. Први тренинзи, а
гдје другдје већ у просторијама
ДТВ „Партизан“. Услови на самом почетку били су далеко од
идеалних. Радило се на кожним
гимнастичким струњачама, сала

а први боскерски клуб основан
је 1951. године. Међутим, као
и остали борилачки спортови,
пуни замах добија седамдесетих година. Кључни су били
Бошко Торбица, Хаклић Мирсо,
који су били боксери загребачке
„Локомотиве“, и Вукашин Родић

је била мала, а полазника много. Кимоно је био мисаона именица, па су џудисти облачили
радне комбинезоне. Без обзира,
већ годину дана након оснивања
клуба, долази прва медаља, и то
златна на првенству Југославије
у пионирској конкуренцији. Приједор има и боксерску традицију,

који је боксовао за бањалучку
„Славију“. Они су 1977. жељели
основати школу бокса, али нису
добили одобрење Савеза организација физичке културе (СОФКА). Формирана је боксерска
секција, а тренинге су водили
Торбица и Халкић.

►ПРИЈЕДОР ПОД ОБРУЧЕВИМА
Не може се причати о дворанским спортовима, а да се не
спомене кошарка. Први клуб
у Приједору формира се 1971.
године, и то Омладински кошаркашки клуб Приједор. Све је почело годину дана раније, када
је група средњошколаца, предвођена професором Момчилом
Мрђаном, одлучила да оснује
клуб. Али није било лако. Потребна средства за регистрацију
и основну опрему зарадили су
копајући канале и радећи тешке физичке послове. Већ 1972.
клуб мијења име у КК „Прогрес“,
касније носи име „Мраковица“. И
они су почели на терену испред
гимназије, а и тад су мечеви

приједорских кошаркаша били
изузено посјећени. Са уласком у
новоизграђену дворану кошарка
долази на своје. Убрзо су приједорски кошаркаши играли у републичкој лиги, били финалисти
Купа БиХ. Највише ће се памтити осмина финала Купа Југославије, кад им је противник била
чувена подгоричка „Будућност“.
Дворана „Младост“, која иначе
прима до 1.000 посјетилаца, тад
је била препуна. По причама
присутних, утакмицу је гледало
преко 2.500 људи. Након тога
услиједио је рат, и клуб поново
постаје КК „Приједор“, који је постао шампион Републике Српске
2016. године.

►МЕЂУ КОНОПЦИМА И НА ТАТАМИЈУ

Борилачки спортови у Приједору такође имају дугу историју.
Карате је у град на Сани стигао
1973. године, у оквиру Спортског
друштва „Рудар“. Први тренинзи
одржавали су се у просторијама
ОШ „Мира Цикота“, те у просторијама ДТВ „Партизан“. Један
од кључних људи за карате у
том периоду био је Ненад Морача. Како кажу они који су тад
били активни каратисти, био је
то доста тежи спорт него данас,
нарочито јер су такмичења била
у апсолутној категорији, без ограничења у тјелесној тежини,
па је ниво техничке и физичке
спреме морао бити изузетан.
Џудо је у Приједор дошао почетком седамдесетих са Миланом

Припремио: З. Јелић
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Тужно сјећање
Дана 15.1.2020. навршавају се
три године од смрти нашег драгог
супруга, тате и дједа

ВЛАДЕ ТРИФУНОВИЋА
(генерала у пензији)
Чуваћемо те у нашим тужним
срцима, гдје ћеш увијек остати.
Нека ти је вјечна слава и хвала.
Твоја супруга, кћерка и унуци
12953

С великим болом и тугом опраштамо
се од брата, ујака и дједа

Тужно сјећање
У фебруару се навршава 10 година
од смрти нашег сина, тате, брата и
ујака

ЖЕЉКА ТРИФУНОВИЋА

Отишао си у вјечни мир у тишини,
драги наш Жељко. Твој насмијан лик
нам је стално пред очима. Ти живиш
у нашим срцима, гдје ћеш остати
заувијек.
Нека те чувају небески анђели.
Твоји најмилији
12953
Посљедњи поздрав
драгом стрицу и деди

Драга наша тето, увијек си нам доносила
ведрину. Живот с тобом био нам је лак.
Сада нам је тешко без тебе, а туга и
жалост за тобом остају. Увијек си у
нашим мислима: твоји сестрићи Горан,
Милан, Божана и сестричинка Дајана,
братићи Горана и Биљана, Радивој,
Ранка и Ленка
12960

ОСТОЈУ
ЂУРИЋА
Јелићка Омарска

(17.1.2007 - 17.1.2020)

(28.8.1928 - 30.12.2019)

С љубављу и поштовањем.
Породица Грбић
12967

Остаће увијек у нашим срцима.
Опраштај и испраћај на кремацију
ће се обавити у Београду, у суботу,
11.1.2020. у 13 часова.
Сестре Душанка и Љуба, сестричина
12954
Љиља с породицом

БОГДАНКА (Јово)
БУДИМИР
(1939 - 2019)

Тужно сјећање на

ВУКАШИНУ др
ГРБИЋУ

ВУКАШИНА др ГРБИЋА
Примаријус, гинеколог
акушер
(28.8.1928 - 30.12.2019)

Дана 7.1.2020. навршило се 40 тужних
дана од смрти наше драге тетке Богде

Вјечно ћемо те чувати у нашим срцима,
вољени наш.
Сестра Мара, зет Небојша, нећакиње
Гордана и Силвана са породицама
12957

Посљедњи поздрав
драгом брату

Дана 6.1.2020.
навршиле су се двије
године од смрти

ВУКАШИНУ др
ГРБИЋУ

МИЛКЕ
СТАНОЈЕВИЋ
(Рођ. 1933)

Од брата Душана Грбића са породицом
12969

ОГЛАШАВАЈТЕ У
КОЗАРСКОМ ВЈЕСНИКУ

Читуље

ДУШАНКА
ГВОЗДЕН
(2015 - 2020)

Драга наша мајко, све ове године које су
прошле, нису умањиле нашу бол за тобом.
Твоје кћерке Душанка, Свјетлана и Биљана
са породицама
12965

Године пролазе, али
сјећање на тебе не
блиједи.
Твоја Сања
12970

„ЈАВОР“ доо Приједор, прима у
радни однос:
Три радника за рад у продаји
намјештаја.
Заинтересовани се могу јавити на тел. 052/238 - 081 или email: komercijala@javor-prijedor.
com

МАЛИ ОГЛАСИ
- Продајем кућу у Копривни, вода, струја,
телефон, са 11 дунума земље. Све информације на телефон 052/ 389 - 006 или 065/
917 - 207
(10432)
- Издајем пословни простор површине
130м2, ул. Степе Степановића 174 (бивша
пекара „Сунце“). Информације на тел. 065
580 151
- Продајем купиново вино. Тел. 065 430
689
- Издајем двособан стан у центру града,
централно гријање, цијена по договору.
Информације на телефон 066/780-464
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Дана 8.1.2020. године навршило се
четрдесет година од смрти наше драге
мајке и баке

Дана 10.1.2020. навршава се година
дана откако није с нама

Дана 10.1.2020. навршава се година
дана откако није с нама

ОСТОЈА ЈОВИЧИЋ
(1953 - 2019)

ОСТОЈА ЈОВИЧИЋ
(1953 - 2019)

МИЛКЕ ТОДОРАН

Сјећање на твоју племенитост и доброту вјечно ће трајати, драга мајко, у нашим срцима и мислима.
Твоје кћерке Мира и Анђа са породицама
12962
Дана 12.1.2020. навршава се година
дана од смрти

ЈАНКА ШИКМАНА

Браћа Ранко, Чедо, Рајко и сестра Милена
12966

Дана 4.1.2020.
навршило се четрдесет
дана од смрти

Дана 12.1.2020.
навршава се година
дана од смрти

МИРЈАНЕ
САЛEШ

Празнина у души, у срцу бол, почивај у миру,
анђеле мој.
Од твог Милорада
12961

Проф. ЈАНКА
ШИКМАНА
Супруга
Љиљана
кћерка Соња

и

12955

Година прође, а сјећања на тебе не
блиједе. Сваки дан цијело окружење
сјети се неке твоје доскочице, шале,
по чему ћеш остати бесмртан. На
свему ти хвала. Твој брат Драган
12920

Навршава се година
дана откако није с
нама

Дана 10.1.2020.
навршава се година
дана откако није с
нама

ОСТОЈА
ЈОВИЧИЋ

ОСТОЈА
ЈОВИЧИЋ
(1953 - 2019)

У срцу туга, на гробу тишина, али нема мога
брата, сад ће тешка година. Не видим ти очи,
не чујем ти глас, али осјећам, драги брате,
да си поред нас. Заувијек остајеш у нашим
срцима: твоја сестра Стака са породицом

Вољени наш, док живимо, живјећеш и ти,
кроз све оно гдје си оставио свој траг. Хвала
ти за сву љубав и радост коју си нам пружио.
Почивао нам у миру Божијем.
Воле те твоји: супруга Вера, кћерке Ранка и
Бранка, унуци Дино и Уна и зет Нермин 12958

12956

Са љубављу и
поштовањем.
Породица Пилиповић

Посљедњи поздрав
нашем драгом

Навршава се пет
година од преране
смрти нашег свака

РАДОЈКА МАРЈАНОВИЋ
(1929 - 2020)

ДРАГЕ ТОПИЋА
Петров Гај
(1970 - 2015)
Драги брате, још увијек нам недостаје твој
весели и громогласни смијех. С поштовањем,
твоје свастике са породицама

12959

12964

Посљедњи поздрав, вољена наша,
са неизмјерном тугом, љубављу
и поштовањем, твоја дјеца: син
Радован, кћерка Милада, унучад:
Маја Вања, Бобо и Лара, праунучад:
Теодора, Елена и Андреј
12956

Дана 15.1.2020.
навршава се пет
година од смрти нашег
драгог сина, брата и
дјевера

Дана 15.1.2020.
навршава се пет дугих
и тужних година од
смрти мог вољеног
сина

ДРАГЕ ТОПИЋА
(1970 - 2015)

ДРАГЕ ТОПИЋА
Из Петровог Гаја

Године пролазе, али бол и туга остају заувијек
у лијепим успоменама. Сачуваће те твоји
најмилији: мајка Ружица, отац Милорад, брат
Далибор, снаха Данијела, синовке Андреа и
Матеа
12963

Вријеме пролази, године дуге и тешке без
твог лика и осмијеха, сине мој, а мајчино
срце је неутјешно.
Твоја мајка Ружица
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Посљедњи поздрав
нашем драгом

(5.5.1936 - 3.1.2020)

Небојша и Оља

ИЛИЈЕ
ПИЛИПОВИЋА
(1924 - 2017)

12919

РАНКУ (Јован)
ДОШЕНУ

РАДОЈКА МАРЈАНОВИЋ
(1929 - 2020)

Дана 11.1.2020.
навршавају се три тужне
године од смрти нашег
драгог оца, деде и прадеде

Драги брате, у срцу и души бол и туга не
престају. У кући без тебе превелика празнина.
Твоја сестра Радојка с породицом

12920

Дана 3.1.2020. године преминула је
наша драга мајка, бака и прабака

Посљедњи поздрав драгој тетки Секи

Успомене на тебе и твоју доброту,
вјечно ће трајати у нама.
С љубављу и поштовањем.
Супруга Драгојла, синови Раденко
и Радивој, снахе Дијана и Ђурђица,
унучад Теодора, Никола, Виктор и
Стефан
12920

РАНКУ ДОШЕНУ
(5.5.1936 - 3.1.2020)

С великом љубављу, сјећање на тебе чувају
увијек твоји: сестра Госпа, сестричина Мира
с кћерком Нађом и сестрић Младен
12958

Дана 15.1.2020. навршава се пет тужних
година од смрти нашег вољеног оца и
супруга

ДРАГЕ ТОПИЋА
Из Петровог Гаја

12952

10. јануар 2020.

Најдражи наш, вријеме пролази, али туга и бол за тобом не престају.
Твоји најмилији: Немања, Николина и Славица
12952
15.

Манифестације

Честитке

Voda na dohvat ruke

Distribucija
Svim građanima i poslovnim partnerima
koji slave novu godinu po
Julijanskom kalendaru želimo srećnu
i uspješnu 2020-u godinu !
Besplatni info telefon

МАЛИШАНИМА ПОДИЈЕЉЕНО 500 ПАКЕТИЋА
Наши најмлађи суграђани, уз
богат забавни програм, дочекали су Дјечију нову годину на
Малом градском тргу. Тачно у

подне било је одбројавањe
до доласка Дједа Мраза и ватромета од конфета. Најљепше жеље у новој 2020. години

малишанима је упутио градоначелник Приједора Миленко
Ђаковић. И овог пута организација Дјечије нове године

Дочек Дјечије нове године

повјерена је Туристичкој организацији града Приједора,
у оквиру “Приједорске зиме”.
Директор Амира Ганић изразила је задовољство великим бројем дјеце која су се

Козарски вјесник

У прољеће 1942. године појавио се први број “Козарског
партизанског вјесника” у издању Партизанског обавјештајног
бироа Другог крајишког (козарског) НОП одреда “Младен
Стојановић”.
У љето 1975. изашао је први број послије другог свјетског
рата.

у друштву својих родитеља
окупила на Малом градском
тргу. По њеним ријечима, том
приликом подијељено је 500
новогодишњих пакетића.
П. Ш.

Телефони: Директор 232-803, уредник 243-440, новинари 234-271, 234-701,
234-442, служба малих огласа, рачуноводство и маркетинг 232-863, 211-575,
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