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Сарадња Града и
Федералног
министарства

СУФИНАНСИРАЊЕ
ПУТНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ
У ШЕСТ НАСЕЉА

ОВЕ ГОДИНЕ ПОД АСФАЛТОМ
25 КИЛОМЕТАРА
ПУТНИХ ПРАВАЦА
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Oдржан 14. петровдански
скуп у Лужанима

ЗАВИЧАЈ ЧУВАТИ
ЗБОГ ПРЕДАКА, АЛИ
И ПОТОМАКА
Средња Марићка
држи до традиције

Из кредитних средстава за ову намјену биће издвојено
седам милиона марака, у шта ће ући и изградња неких
капиталних инфраструктурних објеката. Према овогодишњем плану асфалтирања путева, улица и прилаза до
објеката, радови ће бити изведени на 66 локација.
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ДОМ ЗА СТАРИЈА ЛИЦА
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Сјећање на логор “Циглане”

Сарадња Града и Федералног министарства

ЗАБОРАВЉЕНО СТРАТИШТЕ
СУФИНАНСИРАЊЕ ПУТНЕ
ПОТКОЗАРСКИХ СРБА
ИНФРАСТРУКТУРЕ У ШЕСТ НАСЕЉА

Служењем парастоса и полагањем цвијећа, обиљежено је страдање жртава
усташког терора у логору
“Циглане”. Кроз овај логор
прошло је преко 14.500 житеља Козаре и Поткозарја,
већином оних које су усташе и домобрани заробили
након Битке на Козари.
Био је то сабирни логор,
у којем су логораши били
и гладни и жедни, и којим
су харале разне болести.
Крајње одредиште за оне
који преживе «Циглане»,
били су логори смрти “Јасеновац” и “Градишка”,
прича Младен Вучковац,
аутор књиге о овом логору.
- Ни данас се не зна колико је људи страдало
на овом мјесту. Иначе се
о овом логору врло мало
зна. Није се о њему раније
ни пуно причало, како се
не би распламсавала мржња и нарушавало братство и јединство у тадашњој
држави. Али тај логор је
ту постојао и ту су затва-

Логор о којем се мало зна

називајући Србе геноцидним народом.
- Срби су на својој кожи
и те како осјетили страдање у Другом свјетском
рату. За многе злочине
нико није одговарао, као
што није одговарао ни за
прве жртве протеклог рата
које су биле у Приједору.
Цијели живот се бранимо,
а некако увијек испадамо
кривци - рекла је Карлица.
Она је изразила жаљење
што о овом мјесту и страдању неће учити будуће
генерације,али ни о дешавањима у протеклом
рату. Карлица је додала

рани логораши из цијелог
приједорског округа - каже
Вучковац.
Здравка Карлица, предсједница
Oргaнизaциje
пoрoдицa зaрoбљeних и
пoгинулих бoрaцa и нeстaлих цивилa грaдa Приjeдoрa, поручила је да
историја није на страни
српског народа, јер се о
многим страдањима Срба
није говорило након Другог
свјетског рата, а неки и данас искривљују чињенице

да треба погледати ко се
против кога борио, па да
се закључи ко је какав био
у посљедњем рату. Логор
су у априлу 1943. године
ослободили борци 5. козарске ударне бригаде.
Споменик који се налази
на мјесту некадашњег логора, оскрнављен је 2012.
године, када је поломљена
скулптура која је била дио
споменика.
З. Ј.

Пројекти од интереса за грађане
Федерални министар за
расељене особе и избјеглице Един Рамић потписао је у Приједору уговор с
градоначелником Миленком Ђаковићем о заједничком
суфинансирању
пројекта изградње путне
инфраструктуре у шест
насеља. Ријеч је о субвенционисаној изградњи путева на подручју Трнопоља,
Ризвановића, Козарца, Раковчана, Бишћана и Рашковца. Укупна вриједност
пројекта је око 500.000
КМ, при чему Федерално министарство и Град

Приједор учествују са по
215.000 КМ, док преостали
дио обезбјеђују грађани,
појаснио је Ђаковић.
- Ово су пројекти од интереса за грађане Приједора, с посебним нагласком
на повратнике - рекао је
градоначелник Приједора.
Министар Рамић подсјетио је да готово сваке године потписују споразуме
о заједничком суфинансирању инфраструктурних
пројеката са Градском
управом Приједор те да су
сви пројекти досад успјешно реализовани. Тиме је,

како је рекао, побољшан
квалитет живота, прије
свега у повратничким срединама.
- Користим прилику да се
захвалим градоначелнику и Градској управи на
подршци процесу повратка на ово подручје. Данас
је ово један уговор, а прије
неког времена смо потписали и уговор гдје смо
удружили по 100.000 КМ у
вези са краткорочном помоћи повратницима - изјавио је Рамић.
Федерални министар у понедјељак је потписао уговор и са Исламском заједницом у вези са њиховим
инфраструктурним пројектима, након чега ће, како је
најавио, наставити пројекте подршке пољопривреди и привреди на овом
подручју, као и подршку
студентима. Уз све наведено те субвенционисање
доприноса за одређене
привредне субјекте, годишње улагање Федералног министарства на подручју Приједора креће се
од 700.000 до 800.000 КМ,
прецизирао је Рамић.
Д. С.

Одбор за помоћ Србима на Косову и Метохији

У АВГУСТУ ПРОДАЈНА
ИЗЛОЖБА СЛИКА

Министар Лучић:

У АВГУСТУ ЗАВРШЕТАК
СТАНОВА ЗА 32 ПОРОДИЦЕ

Са састанка у Приједору

У Галерији “Сретен Стојановић” биће одржана продајна изложба
слика наших чувених сликара, а сав приход биће усмјерен за изградњу Дневног центра за дјецу са сметњама у развоју “Подржи ме 9. јануар” у Косовској Митровици. Изложба је планирана за 24. август
Договорено је ово на састанку Милорада Арлова,
предсједника Одбора за
помоћ Србима на Косову и Метохији, и Миленка
Ђаковића, градоначелника Приједора. Сликари из
Републике Српске на овај
начин желе да дају свој
допринос овом хуманом
пројекту. Идеја је то бањалучког сликара Бранка

Милошевића. Након Бања
Луке, Брчког, Требиња и
Источног Сарајева, Одбор
за помоћ Србима Косова
и Метохије одлучио je да
продајна изложба буде
одржана и у Приједору. Слике су 500 КМ и биће
око 40 или више слика и
позивамо све који могу,
да их купе и тако помогну
изградњу. У помоћи за из-

У Приједор уложено око 7.500.000 КМ
Министар за људска права
и избјелице БиХ Милош
Лучић разговарао је у Приједору с градоначелником
Миленком Ђаковићем о
положају избјеглих и расељених лица на подручју
града те о животу националних мањина. Лучић
тврди да је у реализацију
бројних пројеката у Приједору до сада уложену око
седам и по милиона КМ.

2.

Изграђено је 50 стамбених
јединица, а у току је изградња још 52 стана.
- У питању је регионални
стамбени програм. Почетком августа требало би да
буде завршена једна зграда, у коју треба да се уселе
32 породице - додао је он.
На подручју града још 115
расељених лица чека на
стамбено
збрињавање.
Градоначелник Миленко

Ђаковић изразио је наду
да ће тај проблем ускоро
бити ријешен.
- Ово министарство покрива веома широку област
и договорили смо се да и
даље наставимо квалитетну сарадњу - поручио је он.
На састанку је било ријечи
и о проблемима националних мањина на територији
града.

Б. Дакић

24. јул 2020.

Поклон за градоначелника

градњу дневног центра до
сада су учествовале 22
локалне заједнице из Републике Српске, међу којима је први био Приједор
- рекао је Арлов. Градоначелник Ђаковић је истакао
да је овај град увијек спреман да помогне Србима у
Косовској Митровици.
- У значајном дијелу уз помоћ локалних заједница и
Владе Републике Српске,
као и других донатора,
центар је у завршној фази,
али је још неопходно обавити одређене послове
и обезбиједити додатна
средства - поручио је oн.
Наш град годинама учествује у хуманитарним
пројектима овог одбора, у
пријему дјеце, као и у пријему дјеце са потешкоћама
у развоју и њихових родитеља. Ове године, због
вируса корона, ове активности су одгођене.

М. Шодић

“Козарски вјесник”

Тим поводом

Тим поводом

Асфалтирање локалних путева и улица

ОВЕ ГОДИНЕ ПОД АСФАЛТОМ
25 КИЛОМЕТАРА ПУТНИХ ПРАВАЦА

Град Приједор наставља праксу улагања у реконструкцију локалних и градских путева. И ове
године ће, што кроз редовна, што кроз кредитна средства, бити асфалтирано око 25 километара пута. Биће то велики грађевински подухват овог љета и јесени који ће укључити велику
радну снагу и бројна предузећа, а истовремено
грађанима омогућити да се крећу бољом путном инфраструктуром, рекао је Златко Ритан,
вршилац дужности начелника Одјељења за
стамбено-комуналне послове града Приједора. Он је додао да ће из кредитних средстава
за ову намјену бити издвојено седам милиона
марака, у шта ће ући и изградња неких капиталних инфраструктурних објеката. Према овогодишњем плану асфалтирања путева, улица и
прилаза до објеката, радови ће бити изведени
на 66 локација. Иначе, Град Приједор у просјеку
годишње из редовних и других средстава асфалтира око 10 километара локалних путева.
П. Ш.

Ове године биће асфалтирани и реконструисани следећи правци:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Асфалтирање пута у МЗ Бистрица - бензинска пумпа Паспаљи
Асфалтирање пута Бистрица - Г. Бистрица - Кукића пут
Асфалтирање пута Бистрица - Вујасини
Асфалтирање пута Буснови - Тошићи - Вучковићи
Асфалтирање Косовске улице у МЗ Омарска
Асфалтирање пута у засеоку Мацуре у МЗ Орловци
Реконструкција дијела Улице Проте Матеје Ненадовића
Асфалтирање пута у насељу Тополик
Асфалтирање Улице Душана Костића у Аеродромском насељу
Реконструкција Гортанове улице
Реконструкција Улице Милана Врховца у МЗ Чиркин Поље
Реконструкција Улице Пролетерских бригада
Реконструкција Улице мајора Милана Тепића
Изградња улице у Идустријској зони Целпак Ц-106
Асфалтирање Аеродромске улице у МЗ Чиркин Поље
Доња Орловача - Врбице (асфалтирање Улице косовских јунака)
Доња Орловача - Врбице (асфалтирање улице Рашка)
Доња Орловача - Врбице (асфалтирање улице Клековачка)
Аеродромско насеље (асфалтирање Улице љубијског рудара)
Аеродромско насеље (асфалтирање Улице Милунке Савић)
Горња Ламовита (асфалтирање пута Граховци - Берићи)
Центар (асфалтирање Улице др Бранка Бујића)
Горња Пухарска (асфалтирање Личке улице)
Брезичани (асфалтирање пута од центра према бившем Енергопетролу)
Брезичани ( асфалтирање пута поред гумаре са магистралног пута)
Брезичани ( асфалтирање пута између скретања за Јутрогошту и пут према
гробљу Жилавица
Пећани (Асфалтирање Улице Меше Селимовића - пут до Борачке зграде,
улаз поред УГ “Невен”
Доњи Гаревци (асфалтирање пута од Жељезничке станице до засеока
Жежељи)
Доња Драготиња (заселак Стојнићи, асфалтирање пута послије школе десно
- Стојнићи до куће Саничанин Николе)
Буснови (асфалтирање пута заселак Вучковци, школа Буснови)
Врбице (асфалтирање улице Змијањска)

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

Врбице (асфалтирање улице Озренска)
Асфалтирање пута у засеоку Слатина, МЗ Ћела (Петрово)
Асфалтирање прикључка улице на Улицу Анђе Кнежевић, МЗ Д. Пухарска
Асфалтирање пута у засеоку Мусићи, МЗ Чараково
Асфалтирање пута у МЗ Черјеци (од улаза у МЗ до школе)
Асфалтирање пута Козарац - Козаруша
Асфалтирање пута у Доњој Љубији (Центар) Улица Абдулаха Курузовића
Асфалтирање пута Камичани - Горњи Јакуповићи - Ламовита
Асфалтирање пута у МЗ Петрово/Ћела, заселак Вармази
Асфалтирање Улице 22. децембар, МЗ Гомјеница
Асфалтирање Улице Змај Јовина МЗ Чиркин Поље
Асфалтирање пута у засеоку Бешири, МЗ Драготиња
Асфалтирање пута у засеоку Мартини, МЗ Драготиња
Асфалтирање Улице Анђе Кнежевић, МЗ Пухарска
Асфалтирање Истарске улице, МЗ Приједор II
Асфалтирање Улице Миле Рајлића, МЗ Приједор II
Асфалтирање Улице Крајишких бригада, МЗ Приједор II
Асфалтирање Улице братства и јединства МЗ Приједор II
Асфалтирање пута од школе у Д. Гаревцима до Жељезничке станице
Асфалтирање пута до гробља у Д. Гаревцима
Асфалтирање дијела Улице Петра Петровића Његоша
Асфалтирање пута Биљег - Радановићи, МЗ Буснови
Асфалтирање пута свозница - Радићи, МЗ Буснови
Асфлатирање пута Петрово - Марчетићи
Асфалтирање пута Трафо - Пејићи
Асфалтирање Улице породице Павичић
Асфалтирање Улице Петра Кочића
Асфалтирање Церске улице, Аеродромско насеље
Асфалтирање Улице Михајла Пупина
Асфалтирање пута Трнопоље - Петров Гај, заселак Гарибовићи
Асфалтирање пута према Ненаду Дурићу у насељу Јелићка
Асфалтирање пута, заселак Јелићи у насељу Јелићка
Асфалтирање пута према гробљу у насељу Јелићка
Асфлатирање пута, заселак Гранатићи у насељу Јелићка
Асфлатирање пута, заселак Бакали у насељу Јелићка

ПРИЈЕМ ЗА РОДИТЕЉЕ БЕБА РОЂЕНИХ НА ВИДОВДАН
Градоначелник
Приједора приредио је пријем за
родитеље беба рођених
на Видовдан, те их даровао пригодним поклонима. Иако је због актуелне
епидемиолошке ситуације
изостала манифестација
“Конференција беба”, Приједор је добио Предсједништво које чине најстарија
и најмлађа беба те беба са
највише браће и сестара.
Титуле најмлађих беба понијели су кћерка Зоране
Милошевић из Горње Драготиње и син Биљане Мамић из Бистрице, рођени
на Видовдан ове године.
Пријему у Градској управи
присуствовала је и Рената
Новаковић, мајка мале Ми-
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хаеле из Аеродромског насеља, која је рођена након
Видовдана прошле године,
и тиме постала најстарија
беба. Заједно с тројкама
породице Стојнић из Петровог Гаја, који су бебе с
највише браће и сестара, они чине овогодишње
Предсједништво.
- Ово ми је прва беба и веома сам захвална на позиву
и поклону који смо добили
од градоначелника Приједора - рекла је новинарима Зорана Милошевић,
у чију је породицу велику
радост унијела напредна
дјевојчица.
По ријечима градоначелника Миленка Ђаковића,
испоштована је традиција,
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иако ове године није одржана “Конференција беба”.
Он је подсјетио да су претходно награђене три бебе
рођене на Дан и славу
града. Ђаковић је родитељима и њиховим бебама пожелио много среће и
здравља те још принова.
Дјеца значе будућност и
богатство за локалну заједницу, истакао је градоначелник уз очекивање да ће
епидемиолошка ситуација
догодине бити повољнија
и дозволити одржавање
највеселије градске манифестације, “Конференције
беба”.

Д. С.

3.
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У току реконструкција jaвнe рaсвjeтe

Кампања “Вози опрезно, путуј безбједно”

ЕКОНОМСКИ И ЕКОЛОШКИ НАЈУГРОЖЕНИЈИ ВОЗАЧИ МОПЕДА
ЕФИКАСНА РАСВЈЕТА
И СТАРИЈИ БИЦИКЛИСТИ

Радови увелико у току
Eкипe „Eлнoсa“, прeдузeћa
с кojим je Грaд Приjeдoр у
aприлу пoтписao угoвoр
o мoдeрнизaциjи jaвнe
рaсвjeтe, oвих дaнa су нa
тeрeну и увeликo рaдe нa
зaмjeни рaсвjeтних тиjeлa
у приjeдoрским улицaмa.
Нoвa ЛEД рaсвjeтa дoниjeћe знaчajнe eкoнoмскe уштeдe, a уjeднo je и
eкoлoшки прихвaтљивa.
Вриjeднoст
цjeлoкупнoг
прojeктa je oкo осам милиoнa КM, рeкao je Злaткo Ритaн, в. д. нaчeлникa
Oдjeљeњa зa сaoбрaћaj,
кoмунaлнe
пoслoвe
и
зaштиту живoтнe срeдинe
и имoвинскo-стaмбeнe пoслoвe.
Рeкoнструкциjoм
je
oбухвaћeна зaмjeнa oкo
10.000 рaсвjeтних тиjeлa.
Нoвa рaсвjeтнa тиjaлa су
висoкoг квaлитeтa и oнa ћe
пoвeћaти oсвиjeтљeнoст, a
уjeднo смaњити утрoшaк
eлeктричнe
eнeргиje.
Смaтрaмo дa су oвo квaлитeтнo улoжена срeдствa. Смaњићe сe трoшкoви

тeдe кoje ћe ЛEД рaсвjeтa
дoниjeти, ствaрajу прoстoр
зa прoширeњe мрeжe у будућнoсти. Из уштeдa eлeктричнe eнeргиje, кoje сe
прoцjeњуjу и дo 60%, Грaд
ћe финaнсирaти прojeкaт
мoдeрнизaциje.
- Грaд Приjeдoр и „Eлнoс“
пoтписaли су спoрaзум пo
кojeм Грaд нaстaвљa исплaћивaти средства кoja
су зa oву врсту рaдoвa
билa плaнирaна и рaниjих
гoдинa. Из уштeдe eлeктричнe eнeргиje пoкрићe
сe трoшкoви „Елнoсa“ и
кроз нeкoликo гoдинa тa

Учесници акције

Уштеде и до 60%
прeмa „Eлeктрoдистрибуциjи“, a из уштeђeних срeдстaвa дoбиjaмo мoгућнoст
прoширeњa мрeжe - пojaсниo je Ритaн.
Пoтрeбe зa прoширeњeм
jaвнe рaсвjeтe свaкaкo
имa. Тoкoм гoдинe нa aдрeсу Грaдскe упрaвe стигнe дeсeтинe зaхтjeвa oвe
врстe, нaпoмињe Ритaн.
Meђутим, буџeтскa срeдствa су тa кoja су диктирaлa
тeмпo прoширeњa, aли
oвa рeкoнструкциja и уш-

причa ћe бити зaoкружeнa. Taкo дa ћe oни бити
исплaћeни
из
уштeдa
eлeктричнe eнeргиje, a
Приjeдoру oстaje мoдeрнизoвaнa улична рaсвjeтa
- кaжe Ритaн.
Прeмa
oвoм
мoдeлу
финaнсирaњa,
инвeстициja би трeбaлo дa будe
oтплaћeна у 144 мjeсeчнe рaтe. Рoк зa извoђeњe
рaдoвa je 150 дaнa.
З. J.

Полицијски службеници Полицијске управе Приједор, у сарадњи с Мото клубом “Отписани“, реализовали су превентивне активности у циљу унапређења безбједности свих
учесника у саобраћају, с посебним акцентом на возаче мотоцикла, лаких мотоцикла и мопеда
Марио Милашин, начелник Сектора полиције ПУ
Приједор, нагласио је да
је у прошлој години, на
путној мрежи коју покрива
ова управа, регистровано
75 саобраћајних незгода
у којима су учествовали
возачи бицикла, мотоцикла, лаких мотоцикла и
мопеда. У три незгоде, три

старији бициклисти, лица
преко 60 година - упозорио је Милашин.
Славко Врућинић, предсједик МК “Отписани”,
потенцирао је важност кориштења заштитне опреме током учешћа у саобраћају, али и поштивање
саобраћајних правила и
прописа. Врућинић је наја-

кретања условима на путу
- каже Врућинић.
Ова акција реализована
је у оквиру кампање МУПа РС “Вози опрезно, путуј
безбједно”. Током прошле
године,
санкционисано
је 265 лица, а ове године 48 из ове категорије
учесника у саобраћају. Из
Полицијске управе Прије-

Полицијска управа Приједор

MAЊE СAOБРAЋAJНИХ НEЗГOДA

Стaњe бeзбjeднoсти сaoбрaћaja
нa
oпeрaтивнoм пoдручjу Пoлициjскe
упрaвe Приjeдoр, зa првих
шeст мjeсeци 2020. гoдинe, мoжe сe oциjeнити кao зaдoвoљaвajућe,
сaoпштeнo je из oвe
упрaвe. Пoдaци пoкaзуjу
дa je, у oднoсу нa исти
пeриoд прoшлe гoдинe,
смaњeн брoj сaoбрaћajних
нeсрeћa, aли и брoj eвидeнтирaних прeкршaja. Toкoм
прoтeклих шeст мjeсeци,
из oблaсти бeзбjeднoсти
сaoбрaћaja
eвидeнтирaнe су 342 сaoбрaћajнe
нeзгoдe. To je 61 нeзгoдa
мaњe или 15%, у oднoсу

4.

нa прву пoлoвину 2019.
гoдинe. У извjeштajнoм
пeриoду eвидeнтирaнo je
пeт сaoбрaћajних нeзгoдa
сa смртнo стрaдaлим лицимa и тo вoзaч путничкoг aутoмoбилa, сувoзaч,
пjeшaк, вoзaч мoтoциклa
и вoзaч трaктoрa, нaвeo
je
Срeтoja
Вуjaнoвић,
нaчeлник ПУ Приjeдoр.
Eвидeнтирaнo je и 10.100
прeкршaja, штo je зa 4.100
прeкршaja мaњe у oднoсу нa упoрeдни пeриoд
прoшлe гoдинe, рeкao je
Maриo Mилaшин, нaчeлник Сeктoрa пoлициje ПУ
Приjeдoр. Из сaoбрaћaja je
искључeнo 850 вoзaчa, oд

чeгa 662 збoг упрaвљaњa
вoзилoм пoд дejствoм aлкoхoлa, a искључeнo je и
305 вoзилa, oд чeгa 112
збoг тeхничкe нeиспрaвнoсти и 140 збoг истeкa рeгистрaциje вoзилa. Mилaшин
je нaпoмeнуo дa су пoлициjски службeници тoкoм
прoтeклих шeст мjeсeци
кoнтинуирaнo рeaлизoвaли кaкo прeвeнтивнe тaкo
и рeпрeсивнe aкциje, кoje
су, приje свeгa, билe усмjeрeнe нa глaвнe узрoкe
сaoбрaћajних нeзгoдa, a
тo су брзинa и вoжњa пoд
дejствoм aлкoхoлa. И у
нaрeднoм пeриoду нaстaвићe сe aктивнoсти нa
пoбoљшaњу бeзбjeднoсти
сaoбрaћaja, пoгoтoвo, jeр
је у jулу и aвгусту пojaчaнa
фрeквeнциja сaoбрaћaja.
ПУ Приjeдoр спрoвeшћe
низ прeвeнтивних и рeпрeсивних aктивнoсти у oквиру кaмпaњe Mинистaрствa унутрaшњих пoслoвa
Рeпубликe Српскe „Вoзи
oпрeзнo-путуј безбједно“.
Из ПУ Приjeдoр aпeлoвaли су нa свe учeсникe у
сaoбрaћajу дa сe придржaвajу прoписa.

З. J.

Марио Милашин и Славко врућинић
лица су смртно страдала,
15 незгода било је са тешким повредама, 41 са лаким, а 16 с материјалном
штетом. У овој години евидентирано је 35 незгода,
од којих једна с погинулим
лицем на подручју Козарске Дубице.
- Главни узроци саобраћајних незгода у којима учествују возачи мотоцикала,
мопеда, лаких мотоцикла
и бицкла је радња возилом у саобраћају, страна
кретања и првенство пролаза. Најугроженија категорија су млади учесници
у саобраћају, прије свега возачи мопеда али и
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вио да ће Мото клуб “Отписани” ускоро оформити
секцију “скутери” чије ће
чланове упозорити на
важност техничке исправности возила, заштитне
опреме и поштовања брзине.
- Јавности, возачима двоточкаша, али и осталим
грађанима овом акцијом
желимо да покажемо колико је важно носити заштитну опрему приликом
учешћа у саобраћају. На
то морају обратити пажњу,
а подсјећамо их да на пут
не иду без кациге, јакне и
хлача. У сваком моменту
треба прилагодити брзину

дор апелују на бициклисте и мотоциклисте да
у саобраћају учествују с
технички исправним возилима, као и да користе
заштитну опрему и средства. И возачи путничких
аутомобила и теретних
моторних возила требало
би да повећају опрез кад
на путу, у вожњи, уоче мотоциклисте и бициклисте.
У наредном периоду ПУ
Приједор планира репресивну акцију чији је циљ
контрола возача мотоцикла, лаких мотоцикла, мопеда и бицикла.

М. З.
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Борачка организација Приједор

ИДУЋЕ ГОДИНЕ
ШТАМПАЊЕ МОНОГРАФИЈЕ
У првој половини идуће године из штампе ће изаћи
монографија приједорске
Борачке организације, са
ратним путевима приједорских бригада и јединица полиције. Иако је
прикупљање садржаја још
увијек у току, добар дио
посла је одрађен, кажу у
Борачкој организацији града Приједора. На изради
монографије почело се
радити прије двије године,
каже Зоран Предојевић,
предсједник приједорског
БОРС-а, додајући да је
подршка за овај пројекат
стигла са више страна.
- Имамо подршку Борачке
организације РС и Бироа подршка нам стиже од граПриједора
за истраживање ратних доначелника
злочина. Ипак, највећа Миленка Ђаковића и вје-

Зоран Предојевић

Подршка са више страна
рујем да ће ова монографија угледати свјетлост
дана првом половином
следеће године - рекао је
Предојевић.
Аутор монографије биће
Раде Мутић, а рецензенти,
команданти 43. и Пете козарске бригаде: Радмило
Зељаја и Остоја Барашин,
каже Предојевић додајући
да ће највећи дио материјала о ратном путу приједорских бригада добити
из Војне академије гдје су
ратни путеви ових бригада
били дипломски радови
официра.

П. Ш.

СРСС Приједор

ЗАБРАНИТИ
«ПРЕЛЕТАЧИМА» ДА СЕ
КАНДИДУЈУ НА ИЗБОРИМА

Са прес конференције
У Градском одбору Српске
радикалне странке Српске
увелико се припремају за
локалне изборе. Након
што су од Централне изборне комисије добили
одобрење за учешће на
изборима, формирали су
Изборни штаб, на чијем
челу је Милан Гверо. Ђуро
Кончар, повјереник ове
странке за Приједор, осврнуо се на тренутну политичку ситуацију у овом граду, те истакао да је крајње
вријеме да се стане у крај
такозваним “прелетачима”
из једне у другу странку.
По његовом мишљењу,
онима који то раде, не би
требало дозволити да буду

“Козарски вјесник”

на одборничким листама.
- Уколико политичке партије на својим листама
буду имале “прелетаче”,
позивам грађане да не
гласају за те партије. Сматрамо да би на тај начин
уозбиљили рад градског
парламента - додао је Кончар.
Он је, овом приликом, апеловао да се поштују све
мјере Републичког и Градског штаба за ванредне ситуације, с обзиром да се у
неким земљама у региону
епидемиолошка ситуација
погоршала након избора.
- Ми бисмо сматрали неуспјехом да се на скупу
Српске радикалне странке

Српске појави нови кластер вируса корона. То,
сигурно, не желе ни друге
политичке партије. Штаб
за ванредне ситуације би
имао обавезу да уради
препоруке и приједлоге
када је у питању одржавање изборних скупова, а
у складу са приједлозима
струке - истакао је Кончар.
Приједорски
радикали
тренутно раде на припреми одборничке листе. Још
једном су позвали Борачку
организацију да предложи
три члана, за која сматрају
да би се могли наћи на листи ове странке.

Б. Дакић

СНСД: Аргументи у вези са
изградњом хладњаче у Омарској
Клуб одборника СНСД-а града Приједора, прије више од пет година, препознао
је значај воћарске производње и проблем недостатка складишних капацитета. Тадашњи шеф Клуба одборника Дражен Врховац, кроз одборничка питања,
захтијевао је изградњу хладњаче која је
за Клуб била приоритет. Интегралном
стратегијом развоја Града Приједора,
развој пољопривреде је постављен као
један од стратешких циљева за период
од 2014-2024. година. Један од приоритетних капиталних пројеката за овај период је и изградња складишних објеката
за воће и поврће. Иако неопходан и уз
бројне захтјеве Клуба одборника СНСДа да се започне са изградњом, Дистрибутивни центар воћа и поврћа Приједор
је чекао скоро четири године да дође на
дневни ред, само зато што је приједлог
СНСД-а. Доласком начелника Одјељења
за привреду и пољопривреду, Раде Росића, 2017. године, и његовог разговора
са представницима Удружења воћара
„Приједор“ и Пољопривредне задруге
„Кооператива“ Приједор, Дистрибутивни
центар воћа и поврћа Приједор постаје
приоритет. Само одређивање локације
за складиште, као и куповина постојећег
објекта од приватног власника, трајало
је више од годину дана, за шта је била
задужена стручна служба градоначелника. Ургирањем господина Росића и
дјеловањем одборника СНСД-а, средства за радове на изградњи складишног
објекта за воће у Омарској су уврштена
у Буџет Града за 2019. годину, у износу
од 198.000 КМ, а у Буџет Града за 2020.
годину у износу од 72.000 КМ (у Буџету
из 2018. године ова ставка је била 20.000
КМ). Процес изградње складишних капацитета је планиран да се реализује у
двије фазе. Кроз прву фазу израђена је
пројектна документација од стране Завода за изградњу града, а у новембру 2019.
године потписан је уговор са извођачем
радова (у вриједности од 196.016,16 КМ),
који је, у марту 2020. године, завршио
своје уговорене обавезе. Међутим, већ
крајем јануара 2020. године Одјељење
за финансије објављује да за прву привремену ситуацију у износу од око 83.000
КМ за овај капитални пројекат нису резервисана средства из Буџета Града
Приједора за 2019. годину!
У фебруару 2020. године, увидјевши
недостатке који се односе на радове на
електро и хидро инсталацијама, трошкове прикључења на електродистрибутивну мрежу, те константне финансијске
проблеме везане за Буџетом намијењена средства, начелник Одјељења за
привреду и пољопривреду је предложио да се пројекат Дистрибутивног центра воћа и поврћа Приједор представи
у оквиру јавног позива ИРБ јединицама
локалне самоуправе за додјелу бесповратних средстава. У припреми апликације и пројекта за овај јавни позив
учествовала је и Агенција за економски
развој Приједора „ПРЕДА - ПД“ на челу

са директором Александром Дрљачом из
СНСД-а, а финалну верзију пројекта, за
грант у износу од 99.450 КМ, предало је
Одјељење за привреду и пољопривреду.
Бесповратна средства од ИРБ су планирана да, заједно са 72.000 КМ планираних у Буџету Града Приједора за 2020.
годину, ставе у функцију Дистрибутивни
центар воћа и поврћа Приједор. У складу
са Одлуком Владе РС којом се потврђују
ранг листе за финансирање пројектних
приједлога, по приоритетним областима
финансирања, а по основу Јавног позива
јединицама локалне самоуправе у Републици Српској за подношење приједлога
пројеката за додјелу средстава из Финансијског механизма за финансирање
пројеката и интегрисаног и одрживог локалног развоја 2019/2020, Инвестиционоразвојна банка Републике Српске одобрила је пројекат “Побољшан приступ
тржиштима и јачање конкурентности
произвођача воћа у руралним подручјима економског подручја града Приједора
кроз подршку имплементацији новог пословног модела `Дистрибутивни центар
воћа Приједор`”. У питању је суфинансирање изградње хладњаче у Омарској
за коју је кроз овај пројекат издвојено
99.450,00 КМ. На жалост, од марта 2020.
године радови на складишном објекту у
Омарској стагнирају, јер Град Приједор
још увијек није извршио своје уговорене
обавезе према извођачу радова, а поступак јавних набавки који се односе на радове на електро и хидро инсталацијама
и прикључења на електродистрибутивну
мрежу још нису започети. Никоме, па ни
нама апсолутно није битно ко је покренуо
иницијативу, ко је највише радио, нити ко
је издвојио средства за наведени дистрибутивни центар, најбитније је да воћари
добију оно што им је најпотребније, али
је занимљиво да се нигдје не спомену
средства од скоро 100.000 КМ која дођу
у буџет града, за помоћ при изградњи
тог истог дистрибутивног центра. Ми смо
осјећали потребу да упознамо грађане са
том информацијом која очигледно некоме смета и некога погађа, без обзира на
њен значај и корист у овом пројекту. Из
свега наведеног, а и из претходне објаве ако се пажљиво прочита, видљиво је
да један “наш суграђанин” није себи присвајао никакве заслуге, већ да је изнио
чињенице. Надамо се да ће након недавне одлуке Одбора за жалбе о поништењу
Рјешења о незаконитој смјени начелника
Одјељења за привреду и пољопривреду
Града Приједора, градоначелник вратити
господина Росића и да ће Дистрибутивни
центар воћа и поврћа Приједор коначно
угледати свјетлост дана, јер поткозарски
крај је познат по воћарској производњи
и воћари града Приједора заслужују
подршку свих нас, како би остварили још
боље резултате и проширили своју производњу.

Информативна служба
ГрО СНСД Приједор

САНКЦИОНИСАНА 4.273
ВОЗАЧА, 397 ЗБОГ ВОЖЊЕ
ПОД ДЕЈСТВОМ АЛКОХОЛА
Припадници Министарства
унутрашњих послова /МУП/
Републике Српске санкционисали су 4.273 возача у акцији појачане контроле учесника у саобраћају. Код 397
возача утврђен је алкохол
у крви, 52 возача ухапшена
су, јер су имала више од 1,5
промила, док је осам возача
одбило да се подвргне алкотестирању. Због утврђеног
присуства дроге или психоактивних лијекова који се не
смију употребљавати прије и
за вријеме вожње, ухапшена су два возача, а 11 их је
одбило тестирање, саопш-
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тено је из МУП-а. У МУП-у
истичу да је санкционисано
60 возача који су управљали
возилом прије стицања права на управљање или са неодговарајућом категоријом,
те 54 возача због истека
потврде о регистрацији возила. Санкционисано је 655
учесника због некориштења
појаса, 227 због превоза
дјеце на предњем сједишту и некориштења сједалице, 507 због техничке неисправности возила, а 1.229
због додатно постављених
тамних фолија на стаклима
возила. Контрола је реали-

зована од 16. до 19. јула на
подручју полицијских управа
Бањалука, Добој, Бијељина, Приједор и Градишка,
а контролисана су 8.833
учесника у саобраћају. Из
МУП-а напомињу да је у току
превентивна кампања “Вози
опрезно, путуј безбједно”,
коју Министарство реализује
током јула и августа на подручју цијеле Републике Српске. МУП апелује да се сви
учесници у саобраћају придржавају прописа и вожњу
прилагоде условима на путу
и временским приликама.
СРНА

5.

Тим поводом

Тим поводом

Сјећање на жртве Другог свјетског
рата у Горњем Јеловцу

Фонд ПИО

ЗЛОЧИН КОЈИ НЕ
СМИЈЕМО ЗАБОРАВИТИ

У засеоку Мацуре, у
Горњем Јеловцу, служен
је парастос за 312 Срба
убијених у Другом свјетском рату. Из овог поткозарског села убијено је
523 становника, а од тога
226 дјеце. Тај монструозни
злочин никада не смијемо
заборавити, ни дозволити да нам се тако нешто
понови, упозорава Душко Милуновић, министар
рада и борачко-инвалидске заштите
Републике Српске.
- Ово није
усамљен
случај. На
Козари је
било правило
да
усташе на
страшан начин
убијају
све који су били
српског поријекла.
Једноставно, човјек не
може ни да замисли какви
су то болесни умови били
који су харали Козаром
од 1941. до 1945. године.
Убили су 11.219 дјеце до
15 година живота. Дошли
смо да се подсјетимо на
жртве које је поднио српски народ на Козари, да

се присјетимо страдалих,
али исто тако да не заборавимо ко је то починио додао је он.

прошлости, тешко да можемо опстати као народ у
будућности. Драго ми је да
је овдје служен парастос и

Са парастоса
Усташе су
биле
немилосрдне.
Смрти нису била
поштеђена ни дјеца
ни жене. Убијани су или
одвођени у логоре смрти.
Међу страдалима највише
је било мјештана Козарске
Дубице.
- Овдје је убијено више
од 300 мјештана и то не
смијемо заборавити. Уколико не будемо учили из

да наша света мјеста нису
заборављена - рекао је
Раденко Рељић, начелник
општине Козарска Дубица.
Са овог мјеста поручено
је да је срамотно и то што
се о страдањима недужних народа у Другом свјетском рату није говорило за
вријеме постојања бивше
Југославије.

МАЛИГНЕ БОЛЕСТИ НАЈЧЕШЋИ УЗРОЧНИЦИ
ГУБИТКА РАДНЕ СПОСОБНОСТИ

Фонд за пензијско и инвалидско осигурање /ПИО/
Републике Српске у првих
шест мјесеци ове године
извршио је укупно 1.901
оцјену радне способности, што је за 298 мање
у односу на исти период
лани, а разлог је, првенствено, пандемија вируса
корона усљед које од 16.
марта до 11. маја у Фонду
нису могла бити вршена
ова вјештачења, док су се
малигне болести издвојиле као најчешћи узрочници инвалидности - губитка
радне способности. Од
укупног броја извршених
оцјена, 1.273 односе се
на домаће осигурање, у
Републици Српској, а 628
оцјена радне способности
на осигурање са елементима иностраности, саопштено је из Фонда ПИО.
У домаћем осигурању
губитак радне способности као посљедица болести, у периоду јануар-јун,
од укупно 1.273 оцјене,
утврђен је у 461 случају
/36,2 одсто/, док је код
оцјене радне способности
за осигуранике са пребивалиштем у иностранству
губитак радне способности утврђен у 253 случаја
/40,3 одсто/, од укупно 628
вјештачења у овом сегменту. Органи вјештачења
су у првих шест мјесеци
ове године, осим губитка

6.

џeнaзe су мeџлиси Ислaмскe зajeдницe Кoзaрaц
и Приjeдoр. Џeнaзу je
прeдвoдиo рeису-л-улeмa
Ислaмскe зajeдницe у Бoсни и Хeрцeгoвини, Хусeин
eф. Кaвaзoвић. Meђу присутним звaничницимa нa
џeнaзи су били бoшњaчки члaн Прeдсjeдништвa
БиХ Шeфик Џaфeрoвић,

Ове три доминантне врсте болести збирно чине
чак 65,71 одсто од свих
губитака радне способности код осигураника, док
код оцјене радне способности са елементима иностраности чине чак 68,76
одсто од свих утврђених
губитака радне способности, што је изразита неповољност.
“У стручним и научним
круговима то се најчешће

Осим три доминантне болести као
узрочника инвалидности, у мањој
заступљености појављују се још повреде на раду, те болести нервног и
мишићно-коштаног система.
сто у односу на прво полугодиште 2019. године, а
слиједе кардиоваскуларне са 20,60 одсто, што је
за 1,54 одсто више него
у истом периоду 2019, те
на трећем мјесту душевне
болести са заступљеношћу од 18,65 одсто, што је
за 5,81 одсто мање у односу на упоредни период.
“Карциноми су, нажалост,
и даље водећи узрочник
настанка инвалидности губитка радне способности у домаћем осигурању,
са тенденцијом повећања
заступљености”, упозорили су из Фонда ПИО.

Б. Дакић

КOЛEКTИВНA ЏEНAЗA
У КAMИЧAНИMA

У Meмoриjaлнoм цeнтру
Кaмичaни у понедјељак je
oдржaнa кoлeктивнa џeнaзa
зa шeст лицa бoшњaчкe нaциoнaлнoсти стрaдaлих у
прoтeклoм рaту. Нa мeзaрjу
у Кaмичaнимa укoпaни су
Нихaд Meмић, Рифeт Хиркић, Mирсaд Фaзлић, Jaсим
Фaзлић, Eсaд Гaрибoвић и
Eнeс Дeнић. Oргaнизaтoри

радне способности у укупно 714 случајева, утврдили да у преосталих 1.187
случајева
инвалидност
не постоји, да лијечење
није завршено или да код
осигураника постоји преостала радна способност.
Када је ријеч о врстама
болести, као узрочници
инвалидности у домаћем
осигурању преовладавају
малигне са 26,46 одсто,
што је пораст за 0,70 од-

образлаже
савременим
и брзим начином живота, стресом, загађењем
животне средине, хране,
воде, ваздуха, нездравом
храном, али и директном
везом доминације карцинома и душевних болести,
као узрочника инвалидности, са ратним догађајима
и бомбардовањем осиромашеним
уранијумом
на простору Републике
Српске и БиХ 1992-1995.
године и на просторима
СРЈ 1999. године, бомбардовањем од НАТО снага”,
наведено је у саопштењу.
СРНА

ОСУДА ПРИЈЕТЊИ
ПЕЈКИ МЕДИЋ И
ГОВОРА МРЖЊЕ
ИЗ МЕДИЈА ФБиХ

пoтпрeдсjeдник Рeпубликe Српскe Рaмиз Сaлкић
и пoтпрeдсjeдник Нaрoднe скупштинe РС Сeнaд
Брaтић. Нaкoн џeнaзe и
укoпa, прeдстaвљeнa je
излoжбa фoтoгрaфиja “Кaд
je вриjeмe стaлo”, aутoрa
Mуje Бeгићa.

КВ

Удружење новинара Републике Српске најоштрије
осуђује пријетње упућене директорки програма
БХ Радија 1 Пејки Медић
и њеној породици, те од
надлежних органа захтијева да пронађу и казне починиоце.
Посебно овом приликом
упозоравамо на сам коријен оваквих недопустивих појава, а то је континуирана култура говора
мржње према српском народу, која се толерише од
надлежних органа и цјелокупне јавности у ФБиХ, а
посебно у вријеме комеморације у Поточарима. Указујемо и на понављајућу
кампању дијела медија из
ФБиХ против свих српских
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кадрова на БХРТ, који су
се покушали супротставити ширењу вјерске и
националне мржње за новац свих грађана, а која
се служи крајње нетачним подацима и погрдним
квалификацијама Срба и
Републике Српске. Удружење новинара Републике Српске захтијева да се
нашим колегама у ФБиХ
прије свега омогуће радни услови без страха за
физичку безбједност, а затим и да надлежни органи
почну санкционисати говор мржње у федералним
медијима. Такав начин извјештавања, тј. хушкања
публике, јесте и основни
кривац и покретач оваквих
пријетњи те, уколико се на

њих не реагује, могућих
физичких напада.
Подсјећамо,
директорка програма БХ Радија
1 Пејка Медић, чланови
управног одбора БХРТ,
Љубомир Зубер и Дејана
Шаренац, обратили су се
писмено генералном директору и двојици чланова Управног одбора БХРТ,
идентификујући
говор
мржње према српском народу пласиран од стране
“Меморијалног центра Поточари” и тражећи да се
са таквом праксом престане. Садржај је емитован у
програму БХ Радија 1, а за
његову објаву нису консултована надлежна лица.

Удружење новинара
Републике Српске

“Козарски вјесник”

За сваког понешто

За сваког понешто

Сјећање: Николај Чернишевски, писац, филозоф и научник

БУРЕВЈЕСНИК РУСКЕ РЕВОЛУЦИЈЕ

Револуционарне идеје:
Николај Чернишевски

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

НА ДАНАШЊИ ДАН

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

1704. - Британске снаге преузеле Гибралтар од Шпанаца.
1804. - На дунавском острву
Ада Кале погубљене београдске дахије Аганлија, Кучук Алија,
Мула Јусуф и Мехмед Фочић.
1824. - У САД обављено прво
испитивање јавног мњења у
свијету.
1828. - Рођен Николај Чернишевски, руски писац, публициста, филозоф-утописта, револуционар и књижевни критичар.
1946. - САД извеле прву подводну атомску пробу на острвима Бикини у западном Пацифику.
1947. - Рођен Предраг Ејдус, српски глумац и професор глуме.
1976. - Амерички свемирски
брод „Викинг 1“ спустио се на
Марс.

“Козарски вјесник”

На данашњи дан, 24. јула 1828.
године, рођен је Николај Гаврилович Чернишевски, руски писац,
филозоф-утописта, револуционар,
социјалиста, научник и књижевни критичар. Био је вођа револуционарног демократског покрета
шездесетих година 19. вијека који
је имао утицаја на вођу Октобарске револуције, Владимира Иљича
Лењина, али и српског политичког
писца и социјалисту, Светозара
Марковића. “Кривац” је његово најпознатије и најзначајније дјело, роман „Шта да се ради?“, који је био
инспирација многим каснијим рус-

Кључно дјело Чернишевског

ЗАНИМЉИВОСТИ
***
У свијету се узгаја око 15.000 врста риже!
***
Просјечан Американац гледа телевизију
27 сати и 19 минута седмично!
***
Зоолошки врт у Пекингу има два улаза:
један, који се плаћа, за одрасле посјетиоце
и нормалног стаса и други, бесплатан, за
дјецу, која нису виша од једног метра!
***
Стари Римљани су све псе дијелили на
три врсте: паметне, борбене и брзе псе.
***
Највеће и најснажније копнене животиње
- слон, носорог, нилски коњ, бизон, горила
и друге - хране се само биљном храном!
***
Нокти расту просјечном брзином од једног
милиметра седмично.

ким револуционарима. Чак се тврди да је ово дјело, које је написано
у затвору, далеко више од Марксовог “Капитала” утицало на догађаје
и динамику која је кулминирала
руском револуцијом. Достојевски
је сматрао да су то политички и
психолошки наивне и утопистичке
идеје што је, реагујући на роман
“Шта да се ради”, образложио у
свом познатом дјелу “Записи из
подземља”.
Николај Гаврилович Чернишевски
је умро у изгнанству, на робији у
Сибиру, 29. октобра 1889. године.
Р. Р.

ТРЕЋЕ УХО

Ослушкује:
Радомир Речевић

ЈЕДНО И ДРУГО

Једно имамо, а друго немамо.
Превише савјетника, а премало - радника.

ДОБРО И БОЉЕ

Да разјаснимо још нешто.
Добро је кад знаш лијепо говорити, а још боље
ако знаш добро ћутати.

БОЉЕ ОД ГОРЕГ

Не провјеравајте гдје вам је брачни друг.
Нисте луди да сазнате истину.

МАЛО СУТРА

Нимало не завидим људима великих идеја и још
већег дјела.
Слава и признања, доказано је, долазе тек
послије смрти.

ДОБРО ЗНАЈУ

Полицајци нису шахисти, али добро знају.
У саобраћају најприје страдају пјешаци.

МАСНИ ВИЦЕВИ

Више не слушам ни масне вицеве.
Већ мјесец дана сам на „оној“ дијети.

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ
ВОДОРАВНО: 1. Зла жена, 9. Дио куће, 10. Укосница, 12. Збирка географских карата, 14. Пркос, 15.
Кинески манастир (кунг фу), 17. Једна музичка љествица, 18. Саставни везник, 19. Обрађено нитнама,
21. Египатско божанство, 23. Град у рашкој области,
24. Двадесет пето слово азбуке, 25. Врста аутомобила, 27. Најдужа пакистанска ријека, 28. Да (тал.), 29.
Ратни логори, 31. Сорта, 32. Старотурски указ, 33.
Госпођа, 34. Освјежавајуће пиће.
УСПРАВНО: 1. Ломљива, 2. Староатински законодавац, 3. Авалски минерал, 4. Ознака азота, 5. Двадесет друго и 30. слово ћирилице, 6. Други, остали,
7. Једнако (фр.), 8. Стипса, 9. Пресвући хартијом,
11. Закржљалост, копњење, 13. Материјално обезбијеђен, 16. Који се односи на ноте, 20. Једно чуло,
22. Горка пића, 26. Десна притока З. Мораве, 28.
Мјесто и ријека у Француској, 30. Свечана пјесма,
31. Овог тренутка, 33. Потврдна рјечца, 35. Освјежавајуће пиће.
Р. Речевић

Рјешење из прошлог броја: лутерани, мало, Преда,
Истра, боем, Коринт, лан, р, антрфиле, ол, Орест, з,
Фао, ама, пи, отмица, мој, Наоми, бара, статуета.

24. јул 2020.

7.

Репортаже

Репортаже

Oдржан 14. петровдански скуп у Лужанима

ЗАВИЧАЈ ЧУВАТИ ЗБОГ ПРЕДАКА, АЛИ И ПОТОМАКА
Четрнаести
петровдански
скуп у Лужанима код Санског
Моста, ове године, због актуелне
е п и д ем и оло ш к е
ситуације, обиљежен је на скроман
начин и у знатно
мањем броју него
раније
Бивши мјештани села Лужани наставили су традицију окупљања у свом
родном мјесту. Ове године
било је то знатно скромније због пандемије вируса корона, али неколицина је испоштовала први
викенд послије Петровдана. Дујо Миланко, један од
организатора овог скупа,
каже да традицију нису
жељели прекинути и да је
договорено да се сусрет
одржи на симболичан начин, уз поштовање ограниченог броја грађана који
се окупљају на једном мјесту. Лужани, како је рекао,
данас изгледају тужно
у односу на некадашње
вријеме.
- У овом селу својевремено је живјело 200 становника. Данас их има само
четворо и то у два домаћинства по двоје. Живот је овдје, просто речено, стао, али на срећу има
нас доста који своје родно
село не заборављамо па
ако ништа, дођемо сви
заједно дан-два годишње,
да обиђемо огњишта, гробље, састанемо се и испричамо - каже Миланко
додајући да се на овим
скуповима окупе и њихове комшије из сусједних
села, као и бројни пријатељи који редовно долазе
на дружење у Лужанима.

Раде Кондић.
- У Лужане сам се вратио 2000. године

- Поред тога, бавим се пчеларством. Имам око 100
кошница. Продајем мед и
то ми је један од значајних
прихода током године. С
времена на вријеме добијем и подстицајна средства па кад се све то скупи, може се живјети - каже
Кондић коме је по повратку у родно село, посредством донације, обновљена
кућа.
- У своје село сам се вратио чим су се створили
услови. Већ 1998. године
сам крчио разрушено и
зарасло, а 2000. се доселио. Дуго сам био без
струје. Интервенисао сам
више пута, али док нисам
отишао код тадашњег команданта СФОР-а у Сани,
који је управо у то вријеме
одлазио у своју Холандију,
и рекао му да ће с њим ићи

моја супруга и двоје дјеце,
јер не можемо живјети без
струје, у року два дана
струја је стигла. Пројекат
прикључења струје мојој
кући је био вриједан више
десетина хиљада марака,
с обзиром да се морао
постављати нови трафо
и да је електро-линија

била дуга. Моја упорност
се исплатила, јер да сам
шутио, можда бих и данас
сједио у мраку - прича нам
Кондић.
Владимир Видовић из сусједног села Томина и ове
године дошао је на скуп
својих комшија.
- Овдје сам сваке године. Дружим се са својим
комшијама. Нажалост, ни
у мом селу ништа није
боље. У неколико обновљених
домаћинстава
живи неколицина старих
лица. Једног дана кад и
они оду са овог свијета,
село ће бити пусто - каже
Видовић.
Свештеник Илија Проле
дуги низ година службовао је у овом и околним
селима и редован је гост
овог дружења.
- У овај крај сам дошао
прије пола вијека, када је
село било пуно и живјело лијепим животом. Нажалост, прије 25 година
десила се трагедија, па
је одавде отишло сво
становништво у бијели
свијет, а домаћинства су
спаљена. Ипак, ови људи
имају снаге и воље да
сваке године долазе, окупљају се и не препуштају
завичај забораву. Човјек
без завичаја је ко шума
без стабла. Ако заборави своје родно мјесто,

Илија Проле, свештеник

Дујо Миланко, организатор

- Ови људи
имају снаге и воље
да сваке године долазе, окупљају се и не препуштају завичај забораву.
Човјек без завичаја је ко
шума без стабла. Ако заборави своје родно мјесто, он
губи свој идентитет, тамо
негдје се асимилира и постаје неко други - каже
свештеник Илија
Проле.

Милена Кондић у свом пластенику
Раде Кондић и његова
супруга Милена живе од
пољопривреде.
Имају
пластенике, сију поврће

8.

и на отвореном и све то
пласирају на пијацу у Санском Мосту, гдје имају закупљену тезгу.

он губи и свој идентитет,
тамо негдје се асимилира и постаје неко други
- каже Проле додајући
да се завичај не смије заборавити због предака, а
још више због потомака.
Истиче да га радује што
се мјештани овог подручја Сане окупљају, организују и подижу храмове
у родном завичају, иако у
њему не живе. Са овогодишњег скупа упућена је
само једна жеља: да се
идуће године некадашњи
мјештани Лужана окупе у
пуном саставу, како је то
било ранијих година.

П. Ш.

24. јул 2020.

“Козарски вјесник”
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Средња Марићка држи до традиције

ЧЕТРДЕСЕТО ПОРОДИЧНО
ОКУПЉАЊЕ КОМБАЈНЕРА
Комбајнери из Средње Марићке, сви из једне породице, по традицији се окупљају сваке године, како
би се уз дружење захвалили родбини, пријатељима и комшијама који им помажу током жетве. Тако је
било и прошле недјеље, када су, током вршидбе зоби, показали своје умијеће. Браћа Чедо и Драшко
Вулета и њихов зет Рајко Квочка ову традицију његују већ четири деценије
Домаћин Чедо Вулета 40
година вози „Змаја“ старог
преко преко пет деценија.
Са својим комбајном прошао је вршидбе и жетве по
Гламочком Пољу, Мањачи,
Хан Колу и свим околним
приједорским селима. Сваке године, на окупљању
комбајнера увијек иста
жеља, да прикажу обичаје
жетве. А машина одлично
служи.
- Фантастичан је комбајн,
иако има толике године, још
га нећу мијењати, све док

мање своје - каже Чедо.
Његов брат Драшко сад
вози једног Нијемца, „фахра“ старог 20-так година.
Раније је возио „змајеве“ а
за комбајном је већ 40 година. Признаје да комбајнирање није лак посао.
- То зна само онај ко ради
на комбајну. Ко не ради, то
не може схватити, пошто
је тежак посао, прљав, пун
прашине... али ради ко је
навикао - прича Драшко.
Оно што засије у свом домаћинству, Чедо оврше за

посла било и за десет комбајна, колико их је тренутно у селу, мада је Чедо са
својим “Змајем“ тад радио
сам. На мањак посла жали
се и Чедин брат Драшко,
но комбајн ни један ни други неће продавати поготово
Чедо.
- Немам намјеру да га продам, док будем могао радити. Кад не будем могао,
оставићу га за музеј. Нек
се некад прича да је добро
жео - каже кроз смијех најстарији Вулета.
Некад се комбајнирање
наплаћивало у житу, а сад
у новцу. Комбајни су, да не
буде забуне, скупе машине,
а они који их имају, бар при-

Драшко Вулета: тежак посао,
али ради ко је навикао

видно су богати. Вулете су
тако комбајн купили и зету
Рајку Квочки. Ни од короне
немају страха. Кроз смијех
кажу, опреза има, али на
селу короне нема, она је у
граду. На комбајнерској фешти један од главних био је
Драган Цвијић звани Шеро,
из Криваје. Био је задужен
за јање које се окретало на
ражњу, за кафу и богату трпезу. Људе код којих је дошао поштује, а и сам повремено комбајнира.
- То су људи који живе од
свог рада, не турају прсте у
туђу погачу. Добри људи и
ништа ми није тешко кад су
они у питању. Ја сам и механичар и пчелар, па и ком-

СВЕ ПРЕЧЕ ОД ОНОГ
ШТО ХЉЕБ
ПРОИЗВОДИ

Чедо Вулета: - Док год могу
радити, нећу продати комбајн
буде ишао - похвалио нам
се Чедо.
Процедура је једноставна,
бар лаицима. Чедин комбајн је, како то популарно
кажу, врећар, а друга два
које возе његов брат Драшко и зет Квочка - бункераши.
У њиховим рукама велики
комбајни били су попут играчака. Парцела зоби на
којој су показали шта знају,
има хектар и по. Један
комбајн то може пожети за
близу два сата. Са три машине то иде пуно брже. Нажалост, некад је посла било
много више.
- Некад је комбајн био популаран и могло се добро
зарадити. Сада народ мало
сије, а некад се сијало пуно
више. Мало која кућа да
није сијала. Није се брашно
куповало као сада. Сваки
домаћин је имао своје жито
и јео је крух са своје земље, а сада се мање-више
све увози па једемо туђе, а
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дан-два. Онда иде у комбајнирање на туђе њиве.
Обично је у Марићкој, у
Бусновима, а ранијих година посла је било у Томашици, Нишевићима, Јелићкој, Градини... Стари су
помрли, млади отишли, а
куће остале пусте. Некад је

Вулете се у политику не
мијешају, али она, како
кажу, не цијени оно што
раде. - Све је друго прече
од оног што хљеб производи, а неко ће га ипак морати производити - кажу
Вулете.
Комбајнирање - жетва зоби
Рајко Квочка

бајнер повремено. Свашта
сам радио у животу, тако ми
је кренула судбина, да прве
ципеле морам зарадити
сам - прича Драган.
На фешти се, изузме ли
се огледно комбајнирање,
највише душа одмарала.
Уз богату трпезу, родбину
и пријатеље обиљежили су
40. сезону. Добри домаћини својски су се потрудили и
око наше екипе коју су угостили поштено и домаћински, онако како то иде у
Средњој Марићкој.

Драган Цвијић: повремено комбајнира

24. јул 2020.

М. З.
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Репортаже
У мирисној радионици
Приједорчанке Младене
Ступар (32) настају домаћи сапуни. Посебни
су, јер су квалитетнији и
здравији за кожу и садрже природне састојке.
Занимљив и креативан
хоби, наша суграђанка
је претворила у добар
бизнис

Након завршетка студија, дуго
је размишљала да покрене властиту производњу. Одлучила се
за производњу домаћих сапуна,
а коначно се у томе остварила
прошле године, када је конкурисала за Програм подстицања
развоја предузетништва код
младих старости до 35 година - “Стартап Српска”, Завода
за запошљавање РС и добила
11.000 КМ за самозапошљавање. Захваљујући тим средствима, мали објекат у дворишту
преуредила је у своју радионицу
и регистровала се као домаћи
произвођач.
- То су сапуни којима је основна
намјена да очисте и његују кожу.

Репортаже

Младена Ступар прави
природне сапуне без адитива

“СЕКА САПУНИ”

НОВИ ПРИЈЕДОРСКИ БРЕНД
За припрему једне туре сапуна потребно два до три сата

Не додајем никакве боје и мирисе, нити адитиве и конзервансе,
чак не додајем ни палмино уље.
У овом случају сматрам да је
мање састојака боље, јер када
у једном производу имамо свашта нешто, онда је то превише
за кожу. Моји сапуни су на бази
домаћег козијег млијека, а све
биљке које стављам су из наше
баште и нису третиране - каже
Младена.
Иако је рођена без цијеле подлактице, за њу препрека нема.
Мајка је два сина, домаћица и
покретач властитог бизниса.
У својој радионици ради без
проблема. Вјетар у леђа су
јој муж, родитељи и брат.

старинске производње
сапуна.
- За припрему
једне туре сапуна потребно је
два
издвојити
до три сата. Не
треба пуно времена и сам поступак није толико
захтјеван.
У принци-

спремни за употребу. Предност
сапуна који се добијају хладним
поступком је та што у себи већ
садрже глицерин који хидрира
кожу - појашњава нам Младена
и додаје да су ови сапуни намијењени за све типове коже и
његу цијелог тијела.
Након производње, сапуни се
испитују у Институту за јавно
здравство у Бањој Луци, а затим
пакују у еко-амбалажу и пласирају на тржиште. За сада се по
повољним цијенама могу наћи
на полицама “Крајишке куће” у
Бањој Луци и маркету “Еурофани” у Приједору. Као дипломирани санитарни инжењер, много јој
је помогло знање које је стекла
током школовања.
- Имам неколико сапуна у понуди. Додуше, имам још два направљена, али они ће тек кроз
мјесец дана да буду спремни
за употребу. Ту су и сапуни са
додатком екстра дјевичанског
маслиновог уља, кукурузовог
брашна, сушене лаванде, рузмарина и етеричног уља лаванде. Сушим биљке и додајем у
сапуне. Ових дана ћу да пакујем
четврти са активним угљем.
Жеља ми је да произведем сапуне са сушеним кантарионом,
невеном, ментом... Постепено
ћу ширити своју
производњу
прича она.
Сама по себи
једноставна,
жељела је да и
њени производи
буду једноставни, као и назив радионице, па и
отуда бренд
“Seka soap”.
Сапунима је

- За припрему једне туре сапуна потребно је издвојити два до
три сата. Сам поступак није
толико захтјеван. У принципу, најважније је да се споје
састојци, све добро измијеша
и излије у калуп. Сљедећи дан
могу да се сијеку и ваде из
калупа, али морају да мирују
најмање четири седмице.
Не додајем никакве боје и
мирисе, нити адитиве и
конзервансе.

И Филип има свој сапун

Сапуни из њене
радионице настају такозваним хладним
процесом
производње,
који је доста
другачији од

Велику подршку има од породице

Занимљив хоби претворила у бизнис

10.
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пу, најважније је да се споје
састојци, да се све добро измијеша и излије у калуп. Сљедећи дан могу да се сијеку и
ваде из калупа, али морају да
мирују најмање четири седмице, да би се сасушили и били
спремни за употребу. Некада су
се сапуни кували и одмах били

дала називе по именима своје
дјеце и дјеце свог брата: “Филип”, “Јакша”, “Марта”, “Луиз”....
Младена свој производ препоручује свима, да се увјере да је
домаће ипак домаће те колико
прија њиховој кожи.

М. Шодић
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Тим поводом

Култура

Приједор остао без великог
умјетника и човјека

У 59. ГОДИНИ ПРЕМИНУО

ТИХОМИР ИЛИЈАШЕВИЋ

Комеморативна сједница поводом изненадне и преране смрти Тихомира Илијашевића, академског сликара и директора
Галерије „Сретен Стојановић“,
одржана је у четвртак у градском позоришту. Искрено саучешће породици Илијашевић,
родбини, пријатељима и свима
који су искрено поштовали његово дјело, изразио је градоначелник Миленко Ђаковић:
- Говорити на овом мјесту, није
нимало једноставно. Поготово
што се заувијек треба опростити од човјека с којим си разговарао дан прије, а с њим био пријатељ од дјетињства - рекао је
Ђаковић и у емотивном говору
подсјетио на њихово заједничко
одрастање и дружење. - Имао

треба да волимо и да будемо
вољени. Тихомир Илијашевић
рођен је у Приједору, гдје је завршио основну школу и Гимназију, а Факултет ликовне умјетности у Београду 1992. године.
Био је припадник ВРС, оснивач,
секретар и предсједник Удружења ликовних и примијењених умјетника РС. Годинама је
био прво име Сликарске школе
у РС под називом „Западна Србија“, а слободан дух и бритку
ријеч уткао је и у новинарство,
као колумниста „Козарског вјесника“ и сарадник РТРС-а. Портретиста по опредјељењу, иза
себе је оставио између 20.000
и 30.000 портрета и портрета
карикатура, попут свјетлуцавих
бисера расутих широм свије-

IN MEMORIAM
ДРАГАН КОЛУНЏИЈА
На вијест да је у Београду преминуо пјесник Драган Колунџија,
градоначелник Приједора Миленко Ђаковић упутио је телеграм
саучешћа његовом сину Игору.

Поштовани Игоре,
Овим путем упућујем ријечи најискренијег саучешћа Вама и Вашој породици поводом смрти Вашег оца Драгана Колунџије. У
овом тренутку не могу наћи ријечи којима бих изразио тај осјећај
који ме је обузео када сам примио ову тужну вијест. Наша успомена на Драгана трајно је овјенчана “Књижевним вијенцем Козаре”, једном у низу награда које је за живота примио, мада је
знао да каже да су њему награде, у ствари, та радост док пише.
„Ако ту не осетите радост, па и да добијете Нобела, то је ништа,
то је нешто што је изван вас. А оно што је у вама док пишете,
то је неописива радост. Када узмем оловку и почнем да пишем,
то је награда, та радост стварања, тај мукотрпан рад песника,
као рад рудара који силазе у мрачне дубине“, говорио је пјесник
Драган Колунџија.
Зато нека ова тужна вијест буде само тренутак, а његова љубав према Козари и Крајини уткана у његове пјесме, које нам је
оставио за вјечност.
Градоначелник Приједора
Миленко Ђаковић

Колунџија и Љубивоје
Ршумовић на Мраковици

Драган Колунџија (1938 - 2020.)
ОТИШАО ЈЕ ЗАТВОРЕНИК РУЖЕ
Умро је Драган Колунџија, затвореник руже. Дијете Козаре,
дијете збјега, дијете офанзиве.
У тој офанзиви на Козару 1942.
године, имао је четири године,
а мајка није имала довољно
руку
и снаге да сву
дјецу
носи.
Остављен
је
крај
пута, у неком жбуњу
историјског
лудила. Преживио је и
офанзиву, и то
исто-

ријско лудило, завршио високе
школе, обишао доста свијета,
али из тог жбуна никада изашао није. У њему је остао и
заробљен и затворен, утамничен до вијека свога. Писао је
пјесме, једну од њих је назвао
„Затвореник у ружи“ и она много тога говори.
Учествовао је на бројним
књижевним сусретима, предавао ђацима, дружио се са
пријатељима, али свим тим путевима, с њим и у њему, ишао
је и онај дрхтај беспомоћног
четворогодишњака, коме је козарачки жбун истовремено био
и колијевка и гробница, и нада
и суноврат. Опростио је и мајци и историји и трагедији и самоме себи, али из козарачког
жбуна изашао није. Није могао.
Тамо су му остале стопе и стопала маленог дјечака, који је,
нијем и поражен, сав тај велики историјски и национални удес, морао да понесе на
својим маленим плећима.
Онда када то нису
знали ни он ни зави-

чај, био је већи од свог завичаја. Волио је завичај, више и
емотивније него што је завичај
волио њега. Волио је “Књижевне сусрете на Козари”, који су
се, у неком периоду и неким
околностима, огријешили о
њега. Заплакао је када је у
Приједорском позоришту примао књижевну награду. Те сузе
остале су нама, остале су Козари. Те сузе су сада тамо негдје, у оном козарачком жбуну
из којег никада изашао није.
Да ли ће и оне бити сахрањене или остати као живо свједочанство, не зависи више од
Драгана Колунџије. Остало је
на нама да одаберемо, да га из
тог жбуна извлачимо и отимамо од заборава властиту историју, чију је трагику и несрећу
од малих ногу носио, или да га
у том козарачком жбуну вјечно
сахранимо.
Спавај у миру, дјечаче из
руже.

Зоран Совиљ

ВИРТУЕЛНА ИЗЛОЖБА
ЛЕГАТА ЗДРАВКА ВАЈАГИЋА
Комеморативна сједница поводом смрти Тихомира Илијашевића
је ту неку умјетничку црту, ентузијазам и шарм којем је мало
ко могао да одоли. Приједорска
галерија је само због његовог
ентузијазма понекад личила на
галеријске просторе неких престоница, имала програм и госте
тако звучних имена на којима
су нам многи често завидјели.
Тихо је својим радом оплемењивао приједорску галерију,
али и наш град. Одласком
Тихе, остаје велика празнина
у нашим срцима, а културноумјетничка сцена нашег града
и РС остаје без великог човјека
и умјетника - рекао је Ђаковић.
Од пријатеља и умјетника опростио се академски сликар и
предсједник Удружења ликовних умјетника града Приједора
Борис Еремић, подсјетивши
на Илијашевићеве ријечи „да
је стваралаштво, у ствари, по-
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та, а своју посљедну изложбу
приредио је прошле године у
Галерији “Сретен Стојановић”.
Ова установа, с њим на челу
од 2005. године, постала је
мјесто окупљања сјајних културних, ликовних и музичких
дешавања. У склопу Галерије,
покренуо је Фестивал цртежа
и музике 2007. године. Тихомир Илијашевић имао је шест
самосталних и преко 70 заједничких изложби, а учествовао
је у раду више од 30 ликовних
колонија. Телеграме са изразима саучешћа упутили су бројни
сликари, пјесници, књижевници, глумци и сви његови пријатељи. Тихомир Илијашевић
сахрањен је јуче на гробљу Сотоница у Малом Паланчишту.

М. З.

Музеј Козаре и Културно-образовни центар Нови Град богатији су за 19 уља на платну
великог формата, које је овим
установама поклонио врхунски
умјетник Здравко Вајагић
- Почели смо радити у марту,
посао прекинули због пандемије корона вируса и, на велико задовољство, успјели
да га завршимо - каже Зоран
Радоњић, директор Музеја
Козаре, установе која је отворила виртуелну изложбу легата овог умјетника који је са
19 поклоњених слика, уља на
платну великог формата, обогатио збирку Музеја Козаре и
Културно-образовног центра
Нови Град.
- Здравко Вајагић је сликар који
је изузетно значајан на нашим
просторима. Он је ученик Недељка Гвозденовића, оснивач
је Академије за умјетност и
конзервацију у Београду, професор на Вишој педагошкој
школи, професор на Вишој
школи за примијењену и ли-
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ковну умјетност у Београду, добитник више награда. Ријеч је
о аутору чији стваралачки опус
није бројан, али су сва дјела
изузетно квалитетна. Најкраће
речено, Здравко Вајагић није
дозвољавао да му било шта изађе из атељеа - каже Радоњић
и истиче да их је, осим легата,
посебно обрадовала Вајагићева изјава којом је појаснио
мотив због којег им поклања
слике чија је вриједност процијењена на око 80.000 марака. Било је то 2017. године када
је овај врхунски умјетник имао
самосталну изложбу у Музеју
Козаре.
- Он сматра ово подручје као
његов духовни простор. Вјерујем да се тај доживљај формирао приликом његове посјете Музеју Козаре и изложбе
коју смо имали овдје 2017. године. Тад смо посјетили и Нови
Град и дио његове фамилије
која живи у близини, мислим да
је то подручје крупске општине
и тад је аутор већ у том перио-

ду изразио жељу да се на неки
начин одужи овим градовима прича Радоњић. Вајагићев легат и организација Трећег међународног бијенала радова на
папиру су двије свијетле тачке
у раду Музеја Козаре. Практично оба културна догађаја подсјећају на нормална времена.
- Како због обима догађаја,
тако и самог приступа, што у
великој мјери подсјећа на она
нека нормална времена. Све
око Бијенала се одвија као и
раније. Стижу радови, а осим
те мале промјене у терминима жирирања, све је остало
потпуно идентично, тако да се
надамо да ће изложба коју смо
планирали за 20. август бити у
складу с овим и личити на нека
претходна и боља времена истакао је директор приједорског музеја.
Изложба поклоњених радова
Здравка Вајагића доступна је
на сајту Музеја Козаре.

М. З.

11.
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КУГЛAШИ “РУДAРA”
ВИЦEШAMПИOНИ СРПСКE

Бициклистички клуб „Козара“

ЛУКИЋ И СТУПАР
ПРВАЦИ ДРЖАВЕ

Синиша Лукић и
Дамјан
Ступар,
чланови Бициклистичког клуба „Козара“, државни су
прваци Босне и
Херцеговине у брдском бициклизму.
Они су освојили
златне медаље на
Државном првенству које је одржано
у Бихаћу. Лукић је
био први у конкуренцији јуниора у
дисциплини XCO, а
иза себе је оставио
седам конкурената.
Ово је шести пут
како осваја ову титулу.
- Сама трка била је
занимљива, а стаза
технички захтјевна. У прилог нам
иде то што је сунце исушило стазу.
Дан раније падала
је киша, а да је
тако остало, било
би далеко теже за
вожњу. Свеукупно,
све је било добро каже Лукић.
Овим је зарадио
нових 40 бодова за

свјетску ранг-листу
на којој тренутно
заузима седамдесету позицију. Било
би и више бодова,
али епидемија је
учинила своје, тако
да је Синиша „у
мањку“ за 15 трка.
Дамјан Ступар био
је први у дисципли-

ни XCU, у успону
на стази дугој 16
километара са 600
метара
висинске
разлике.
- Била је тешка
трка, јер се вози
само успон. То и
није баш трка која
мени одговара, будући да сам мало

Шампиони државе

тежи возач, али
ипак сам дошао до
прве позиције - рекао је Ступар.
Треба истаћи да је
Ступар учествовао
и у XCO трци, гдје
је био други, одмах
иза Лукића. Обично
је државно првенство било на средини сезоне, кад
су бициклисти у
доброј форми. Ове
године, због епидемије, првенство
је било прва трка
у сезони, па је овај
успјех самим тим и
већи. На своје бициклисте, поносни
су у БК „Козара“, јер
константно
показују да се труд, рад
и огромна воља исплате, а то најбоље
показују резултати.
Прилика за нове
успјехе долази већ
ове недјеље, када
ће Лукић и Ступар
наступити на бициклистичком маратону „XCM Херцеговина 2020“ у
Блидињу.

Атлетски клуб “Приједор”

УДОВИЧИЋЕВОЈ ЗЛАТО,
ДЕШИЋЕВА СРЕБРЕНА

Протекле недјеље у Сарајеву је одржано
Појединачно првенство Босне и Херцеговине
за млађе јуниоре. На овом такмичењу наступао је и Атлетски клуб “Приједор”. Чланица
приједорског клуба Анастасија Удовичић освојила је прво мјесто у трци на 800 метара у
конкуренцији 20 атлетичарки. Сара Дешић,
такође из „Приједора“, освојила је бронзу на
300 метара, што је одличан резултат, с обзиром да је она узрастом још увијек цицибан. У
АК „Приједор“ презадовољни су постигнутим у
јакој конкуренцији, будући да је на Првенству
наступило око 200 такмичара из 27 клубова.
Следеће такмичење за „Приједор“ је првенство за цицибане у Тузли, а након тога иду
назад у Сарајево гдје ће се одржати Пионирско првенство БиХ. Тренер Зоран Радиновић
рекао је да очекује још медаља, јер су његови
атлетичари вриједно тренирали сво вријеме.
Он је додао да се на такмичењима сви придражавју прописаних епидемиолошких мјера,
те да се томе придаје велики значај.

АК “Приједор”

КК “Рудар”
Куглaшки клуб “Рудaр
Приjeдoр” сeзoну 2019/20.
зaвршиo je нa другoj пoзициjи у Првoj лиги Рeпубликe Српскe. У финaлу плejoфa “Рудaр” je пoрaжeн
oд стрaнe eкипe КК “Хeрцeгoвaц” из Билeћe рeзултaтoм 5:3 (3258:3256).
Meч je oдигрaн у Бaњaлуци. Из приjeдoрскoг тимa
пoручуjу дa им ниje мнoгo
фaлилo дo шaмпиoнскe
титулe, сaмo три чуњa.
Сaмa утaкмицa билa je узбудљивa, o чeму дoвoљнo
гoвoри чињeницa дa je o
титули шaмпиoнa oдлучивao пoсљeдњи хитaц.

- Нaшa eкипa je крeнулa
jaкo и нaкoн првoг блoкa,
Прeдojeвић и Mиљaтoвић
су дoниjeли прeднoст oд
2:0 у сeтoвимa и 52 чуњa.
У другoм блoку eкипa
“Хeрцeгoвцa” je изjeднaчилa нa 2:2 у сeтoвимa уз
чeтири чуњa прeднoсти зa
нaшу eкипу. У посљедњем
блoку Maндић и Стиjeпић
су вoдили битку дo зaдњeг
хицa. Стиjeпић je дoниo
пoтрeбни сeт пoeн нaшoj
eкипи, aли je укупни рeзултaт чуњeвa дoниo двa
бoдa eкипи “Хeрцeгoвцa”
и oдлучиo шaмпиoнa сaoпштeнo je из “Рудaрa”.

Нajбoљи
у
рeдoвимa
приjeдoрскoг тимa биo
je Гoрaн Прeдojeвић сa
582 oбoрeнa чуњa, дoк je
кaпитeн Синишa Mиљaтoвић имao 562 oбoрeнa
чуњa. Дoбрoм игрoм су сe
истaкли и Жeљкo Maндић
сa 547 и Стиjeпић Зoрaн сa
544 oбoрeнa чуњa.
- Нaшa eкипa нe идe нa
пaузу тoкoм љeтa, вeћ oдмaх нaстaвљa припрeму
зa слeдeћу сeзoну у кojoj
oчeкуjeмo дa сe пoпнeмo
стeпeницу вишe - пoручуjу
из “Рудaрa”.

ФК „Омарска“

ЈОШ ЈЕДНА УБЈЕДЉИВА ПОБЈЕДА

Трећа побједа у припремним мечевима
савладали
приједорски
тим са високих 7:2. Међутим, сам почетак меча није
слутио на убједљиву побједу плавог тима, будући

Фудбалери
„Омарске“
одиграли су и трећи припремни меч, овог пута
против екипе „ФСА“. Они
су на домаћем терену

да је у 17. минути „ФСА“
дошла до водства голом
Стевића. Домаћа екипа узратила је већ након двије
минуте, када је Росић затресао мрежу противника за изједначење. Након
тога, Панић је повисио на
2:1, и са тим резултатом
се отишло на полувријеме.
У наставку сусрета „Омарска“ је наставила у јаком
ритму и „пало“ је још пет
голова. Још један погодак,
овај пут утјешни, постигао је Стевић. Током меча
Миленко Вулета, тренер
„Омарске“, на терен је извео двадесет играча, тако
да је ово био добар тест
пред нову сезону у Другој
лиги Републике Српске.

ФК „Рудар Приједор“ - САВИЋ ЗАДОВОЉАН ВИЂЕНИМ У ПРИПРЕМАМА
Оним што је екипа „Рудар Приједора“ показала у досадашњем
току припрема, може се бити задовољно, оцјена је тренера приједорског прволигаша Бориса
Савића. Повреда, срећом, није
било а то је за Савића најважније. Одигране су три утакмице:
са „Слободом“ из Новог Града,
„Јединством“ из Бихаћа и „Алфом“ из Модриче.
- Резултат уопште није био важан. Приоритет је да пронађемо
неки наш модел игре. Да видимо ко коме најбоље одговара
на терену. У принципу сам задовољан. Момци су јако вриједни, ради се о једној јако радној
групи. Надам се да ће то ићи у
добром правцу кад крене првен-

ство - каже Савић.
У редове „Рудара“ стигло је ново
појачање, а ријеч је о дефанзивцу Перици Иветићу, који је током каријере играо за тузлaнску
„Слoбoду“, бaњaлучки „Бoрaц“,
мoстaрски „Вeлeж“, сaрajeвски „Oлимпик“, „Сaрajeвo“ тe
„Кoпeр“.
- Један од разлога његовог доласка је то што је велики професионалац и неко ко има карактер
да води екипу, како на терену,
тако и ван њега. Иветић може да
помогне младим играчима, јер
ће их бити доста у екипи. С друге
стране, требаће му времена да
се уклопи у стил који ми хоћемо
да играмо. Али не сумњам, кад
дођу утакмице, да ће се пока-

зати у правом свјетлу - рекао је
Савић.
У плану је било да се припреме
наставе на Златибору, али вирус

корона је то одложио. У суботу
играју са „Борцем“, док ће генерална проба бити против екипе
„Подгрмеча“ у Санском Мосту.

Припремио: З. Jелић
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Здравље

Бијели лук лијечи – херпес!
Херпес је узрок пада
имунитета, али је често
и посљедица стреса.
Обично се појављује
на уснама, а понекад

зоставна је конзумација витамина Ц за
подизање имунитета, а
познато је да вируси не
трпе киселе средине.

лук испушта свој антибиотски и антивирусни
сок, можете осјетити
благо до интензивно
пецкање, али знајте да

може и у носним шупљинама.
Свакако,
симптоми умију бити
врло неугодни, поред
тога што процес нестанка може потрајати
и до 2 недјеље. Неи-

Поред тога што ћете
своју исхрану појачати
витаминима и минералима, на сам херпес нанијећете исјецкан чен бијелог лука.
У првом моменту, док

овај метод дјелује. Овај
поступак понављајте
више пута у току дана
и бићете изненађени
резултатима.

Лаванда: Биљка чија
су љековита својства
позната од давнина
Стара латинска изрека
каже “Као што је ружа
мирис срца, тако је лаванда мирис душе”. Назив биљке потиче од
римске ријечи “лаваре”,
што значи прати односно купати, јер су стари
Римљани због угодне
ароме цвјетове лаванде
додавали у мирисне купке или воду код прања
рубља. Међутим, њена
историја сеже и даље,
чини се као да и није постојало вријеме без лаванде. Од Адама и Еве,
Феничана и Клеопатре

сврхе те у ароматерапији. Благотворна и умирујућа својства уља лаванде позитивно дјелују
на психу те неповољна
стања попут несанице,
напетости, стреса, депресије и анксиозности.
Етерично уље лаванде
дјелује
противупално,
спазмолитично,
седативно,
хипотензорно,
аналгетично,
убрзава
епителизацију коже итд.
Главна љековитост лаванде је темељена на
способности биљке и
њених приправака да

зглобовима, упаљени и
напети мишићи, реуме,
уганућа итд. Етерично
уље лаванде се користи
и за инхалирање дисајних путева или се наноси на подручје врата,
прса и леђа за лијечење
инфекција грла, грипе,
кашља, код прехладе,
астме, зачепљења синуса, бронхитиса, ларингитиса итд. Уље лаванде
повећава покретљивост
цријева, подстиче производњу желучаних и
жучних сокова па помаже у лијечењу болова у

Сјајан рецепт за
глатка стопала
Није нимало тежак задатак направити пасту за пилинг у кућној радиности. С доласком љета и високих температура, већина нас бира мајице без рукава, кратке
панталоне, сукње и сандале. Притом, нико од нас не жели да открије испуцале
пете. Представљамо вам рецепт за пилинг из домаће радиности с мирисом љета!

Састојци:
• кашика-двије морске соли
• кашика уља невена
• три капи уља наранџе
• двије капи уља нане
• неколико капи сока од лимуна

до Библије. Примјена
лаванде је и данас разнолика: користи се у
козметичкој индустрији
у производњи парфема,
колоњске воде и лосиона, у фармацеутској
индустрији, у прехрамбеној индустрији као зачин и за ароматизовање
хране, за производњу
средстава која се користе за освјежавања
рубља или просторија,
за декорацију итд. Осим
тога, због доказане љековитости лаванда се
користи и у медицинске
“Козарски вјесник”

смањује нервну напетост па се користи код
мигрена и неуралгије,
за ублажавање грчева
те као помоћ у зацјељивању рана и ожиљака,
код опекотина, акни,
екцема и осталих кожних тегоба. Приправци
лаванде су се показали
кориснима и у лијечењу
бактеријских и гљивичних инфекција коже. Масажа етеричним уљем
лаванде је погодан лијек
за разне врсте болова
као што су ишијас, лумбаго, болови у врату и

желуцу, код надутости,
повраћања и прољева.
У периоду цватње, лаванда служи и као изврсна храна за пчеле. Важно је да код прописане
употребе лаванде нема
нежељених дјеловања,
а превелике количине
етеричног уља могу надражити пробавне органе те снажно утичу на
опште човјеково стање.
Ипак, с употребом лаванде посебно треба да
буду опрезне труднице и
дојиље.

• У посуди помијешајте морску со са свим уљима док се со у потпуности
њима не натопи. Добићете густу смјесу коју је теже промијешати. На крају додајте
свјежи сок лимуна.
• Ова комбинација уља сјајно ће дјеловати на вашу дебелу кожу пета,
уклонити мртве ћелије и освјежити стопала, пише ordinacija.hr.
• Лаганим кружним покретима умасирајте пасту за пилинг на чиста и сува
стопала. Више пажње посветите петама. Исперите млаком водом, стопала осушите тапкајући их пешкиром, а на крају нанесите богати хидратантни лосион.

(Независне новине)

24. јул 2020.

(Крстарица)
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Четрдесет тужних дана од смрти нашег
драгог никад прежаљеног

Дана 25.7.2020. је
четрдесет дана од
смрти нашег вољеног
тате и деде

МИЛАНА (Нико) КОБАСА
(10.01.1944 - 19.06.2020)

Свијете, молимо вас будите мало тиши, у
суботу он спава...
Његови: Милада, Данијел, Данијела, Синиша,
Сергеј и Софија
13810

Дана 16.7.2020. преминуо је наш драги
супруг, отац, свекар и деда

Дана 17.7.2020. године навршила се
година дана од смрти мога супруга

ДАНЕ РАДАНОВИЋ
(1956 - 2020)

РАТКА (Ђорђе)
ЊЕГОВАНОВИЋА
(1941 - 2019)

Ожалошћени: супруга Рајка, синови Милош и Марко, снахе Драгана и Јелена и унука Ана

13804

РУЖЕ

РАЈКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ПРИЈЕДОР
ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ЦЕНТАР ЗА БИРАЧКИ СПИСАК

ОБАВЈЕШТЕЊЕ
Обавјештавају се бирачи града Приједора да ће привремени бирачки спискови за одржавање Локалних избора
2020. године бити изложени у мјесним заједницама у периоду
од 20.07. до 18.08.2020. године, те да у том периоду могу извршити провјеру података везаних за упис у бирачки списак.
Привремени бирачки спискови налазе се и на званичној
интернет страници Града Приједора, у дијелу „Локални избори
2020.“
Евентуалне исправке примједбе могу се извршити у
Центру за бирачки списак града Приједора који се налази у
згради Полицијске управе Приједор, канцеларија број 3 или
на телефон број: 052-216-406, или путем emaila dragoslav.
karan@prijedorgrad.org, контакт особа Драгослав Каран (радно
вријеме Центра за бирачки списак са странкама је од 09,00 до
13,00 часова, осим у дане викенда).

Живјећете вјечно у нашим срцима.
Син Слободан, снахе, унучад и праунучад

13801

Дана 25.7.2020. године
навршава се пет година од
смрти наше мајке, баке и
прабаке

ЗОРКЕ ВРАЊЕШ

Драга мама, вријеме које је
прошло, није избрисало бол
и тугу за тобом. Увијек ће те
вољети и никад заборавити
твоји
најмилији:
кћерка
Оливера и унук Срђан са
породицом
13812

ЈАВНАЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
ДОМ ЗДРАВЉА ПРИЈЕДОР
ПРИЈЕДОР
Ул.Вожда Карађорђа бр.2
Тел/фаx: 052/232-238E-mail: domzdravlja@prijedor.com
ЈИБ: 4400715040002
Жиро рачун: 5510370003691637 UniCredit bank a.d.Бања Лука

ЛАЗЕ ЗОРИЋА
Брзо прође 180 дана и бесаних ноћи, ми
се стално надамо и чекамо да ћеш нама
однекуд доћи.
Тугују за тобом супруга Мира, син Здравко, кћерка Татјана, снаха Слађана, зет Рајко, унучад Небојша, Његош, Ивана, Сања и
мезимац Давид
13803

КОВАЧЕВИЋ

Драги мој Ратко, увијек ћу те се сјећати по твојој доброти и
љубави коју си ширио око себе.
Твоја супруга Миољка, родбина и пријатељи
13809

Дана 25.7.2020. године навршава се
шест мјесеци од смрти нашег драгог
супруга, оца, дједа, свекра и таста

14.

Дана 20.7.2020.
навршила се година
дана од смрти

МИРО
(1957 - 2020)

Остали смо ускраћени за твоју доброту, пажњу и породичну сигурност. Увијек у мислима и срцима нашим.
Твоја породица
13798

Приједор, 20.07.2020. године

Дана 14.7.2020.
навршило се 13
година од смрти

Број: 01-1272/20
Дана: 20.07.2020. године

ОБАВЈЕШТЕЊЕ СТАНОВНИШТВУ
Поштовани суграђани,
у циљу обезбјеђења несметаног рада и осигурања свеобухватне и доступне
здравствене заштите примарног нивоа за све становнике града Приједора, Дом
здравља је отворио издвојену амбуланту у којој се обављају прегледи пацијената
са симптомима акутне респираторне инфекције и пацијената који се налазе у кућној изолацији (пацијенти којима је потврђено присуство вируса корона и пацијенти
који су били у контакту са потврђеним случајем инфекције).
Амбуланта за преглед ове категорије пацијента налази се у насељу Урије,
поред објекта Мјесне заједнице Приједор II.
Из превентивних разлога, просторије за преглед и третман пацијената
организоване су на начин да не постоји могућност међусобног “укрштања”
различитих категорија пацијената, а у амбуланти се строго примјењују све
прописане стандардне и посебне мјере за спречавање настанка и ширења
инфекције и мјере биолошке безбједности.
Пацијенти се за све прегледе телефонским путем јављају изабраним тимовима породичне медицине, а тимови породичне медицине на основу утврђених
критеријума све пацијенте код којих се може посумњати на инфекцију вирусом
корона, директно заказују на преглед у наведену амбуланту.
Молимо становништво града Приједора и пацијенте Дома здравља
Приједор да имају разумијевања за наведени начин организације рада, који је због
тренутне епидемиолошке ситуације у најбољем интересу свих грађана Приједора,
те је усклађен са закључцима Републичког и Градског штаба за ванредне ситуације
и препорукама Института за јавно здравство Републике Српске.
С поштовањем,
								

24. јул 2020.

“Козарски вјесник”

Читуље

Читуље

Дана 25.7.2020. године навршава
се једна година туге и жалости
од смрти наше вољене

СТАНЕ БУЧАН
(1946 - 2019)

ЛАЗО (Стојана) БАНОВИЋ
Навршише се двије године без тебе.
Никад те нећемо заборавити.

У нашим срцима и мислима си свакога дана, непрежаљена и
незаборављена.

Син Зоран, кћерка Ленка, унуци Божидар и
Николина, праунука Софија, зет Анђелко и
снаха Соња
13811

Ожалошћени: супруг Исо, кћерке Сандра и Бинела, зет Зоран,
унуке Исидора и Уна
13806

Дана 26.7.2020. навршава се шест
мјесеци од смрти мога сина

Дана 26.7.2020. навршава се шест
мјесеци од смрти нашег драгог брата,
дјевера и стрица

Дана 26.7.2020. године навршава
се шест мјесеци од преране смрти
нашег вољеног супруга, оца и деде

РАДОЈИЦЕ РОСИЋА

С љубављу и поштовањем.
Твој Чедо, Биљана, Драган, Бојан, Јелена и Ева

13797

Дана 28.7.2020. навршавају се двије
године откад није са нама вољени

РАДОЈИЦЕ
(Драгоје)
РОСИЋА

ДРАГАН ДЕЈАНОВИЋ
(1950 - 2018)

Драги сине, дани пролaзе, туга и бол
остају вјечно.
Вјечно ћеш бити вољен и племенит у нашим срцима.
Брат Стево са породицом
Сјећање на родитеље

13800
Посљедњи поздрав
драгој

РАДЕ
РАДОЈКА
(2006 - 2020)
(2010 - 2020)
КОНДИЋ

Са љубављу и поштовањем. Чувамо
успомене на наше родитеље, у свему нам
недостајете. Ваша дјеца: Дара, Добрила,
Миља и Мира са породицама
22/20
Дана 28.7.2020. године
навршава се 40 дана
од смрти наше драге

13805

Дана 16.7.2020. преминула је наша
мајка, бака и прабака

Бол и туга се не мјере временом,
већ празнином која је остала послије
тебе.
Твоји: Оливера, Синиша, Ребека,
Валерија и Ема
13799
Дана 23.7.2020. навршава се седам
дана од смрти наше драге мајке и
баке

МИЛКИ
БОГДАНОВИЋ
Од Раде, Мрђе и Срђе са
породицом
13808

Наша драга

МИРЈАНЕ
БАНОВИЋ
(1937 - 2020)

МИРЈАНА
БАНОВИЋ

С љубављу и поштовањем, чуваћемо те од
заборава.
Твоји: супруг Петар и породице Бановић и
Ђорђевић
13802

“Козарски вјесник”

Од твоје мајке Стојке

РАДОЈИЦЕ РОСИЋА РОКИЈА
(15.09.1953 - 26.01.2020)

С љубављу нашој баби
жутој.
Од Јоване, Андрије,
Марије, Благоје и
Богдана
13802

МИЛКА БОГДАНОВИЋ
Успомену на тебе чуваћемо од
заборава.
Кћерка Милена, зет Милорад, унуке
Сања и Тања са породицама
13808

24. јул 2020.

МИЛКЕ БОГДАНОВИЋ
(1940 - 2020)

Ако је смрт угасила свјетло живота,
никад неће угасити љубав и сјећање
на твој драги лик. Не можемо те
вратити, али ћемо те заувијек чувати
и вољети у нашим срцима и мислима.
Ожалошћени: кћерка Драгана, унука
Андреа и зет Горан
13807
15.

Огласи

Спорт

Тенис клуб “Др Младен Стојановић” Приједор

БЕСПЛАТНА ШКОЛА ТЕНИСА ПРИВУКЛА МАЛИШАНЕ

Иван: - Мама и
брат играју тенис,
тако сам га и ја
заволио

- За сваку је похвалу када се
дијете бави било каквом активношћу, али и препорука за
родитеља. Мислим да је погрешно мишљење о тенису као
скупом спорту, јер као што видите, у нашем клубу имамо
бесплатну школу тениса.
Ако родитељи желе да њихови малишани наставе са
тренинзима, то је у нашем
граду и те како приступачно, као и за било који други
спорт. Зато,
драги
роди-

Састају
се два пута
с е д мично. Уз помоћ тренера, кроз дружење и игру,
уче о основним вјештинама овог спорта. За
сада им добро иде.
- Моја мама и брат воле

Мила: - Омиљени
тенисер ми је
Новак Ђоковић

Весела спортска дружина

Традиционално, сваког љета, Тенис клуб “Др Младен Стојановић” организује бесплатну школу тениса за дјецу од пет до осам година. На групним тренинзима, намијењеним за почетнике, за сада је око 20 дјечака и
дјевојчица

Нина Вокић, тренер:
- Добробити тениса су вишеструке

„ТОПЛАНА“ а.д. Приједор

- Погрешно је мишљење о тенису као скупом спорту. У нашем клубу имамо бесплатну
школу тениса. Ако родитељи
желе да њихови малишани
наставе са тренинзима,
то је у нашем граду и
те како приступачно, као и за било
који други спорт
- рекла је тренер
Нина Вокић.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ
АКЦИЈА ОТКУПА ДУГА УЗ ПОГОДНОСТИ
Управа „Топлана“ а.д. Приједор одлучила је да проведе Акцију откупа дуга уз погодности
АКЦИЈА - ОТКУП ДУГА УЗ ПОГОДНОСТИ,
проводи се од 01.07.2020. године.
АКЦИЈА - ОТКУП ДУГА УЗ ПОГОДНОСТИ проводи се под сљедећим условима:
1. Корисницима који једнократно уплате цјелокупан износ главног дуга са стањем
на дан 31.12.2019. године, отписује се 100% износа обрачунате и задужене затезне
камате,
2. Корисници који су утужени, да би остварили погодност коју пружа акција, дужни су уплатити уз главни дуг и износ судских трошкова за године за које су утужени.
3. Корисник услуге који уплати авансно наредну сезону гријања закључно до
15.10. текуће године остварује попуст на авансну уплату од 10%.
4. Корисник услуге даљинског гријања који редовно плаћа мјесечно задужење до
25. у текућем мјесецу за претходни мјесец остварује 5% бонуса.
Позивамо све кориснике услуге гријања пословних простора и стамбених јединица да искористе погодности АКЦИЈЕ ОТКУПА ДУГА и измире своје дуговање према
Топлани.
УПРАВА
„ТОПЛАНА“ а.д. ПРИЈЕДОР

тенис, па сам га и ја заволио. Фино ми је овдје
и имам пуно другара - рекао је Иван Буцало (6).
- Када сам први пут дошла
на тренинг, одмах сам знала
да ће ми се тенис свидјети. Научила сам бекхенд, форхенд...
Много вјежбамо, а мој омиљени
тенисер је Новак Ђоковић - додала је Мила Илић (7).
- Свиђа ми се тенис. Забавно
је, могу да ударам лоптице и да
вјежбам... Научио сам да се рекет држи на крају ручке и да мораш да гледаш у лоптицу када
удараш - рекао је Козма Грбовић
(7). Добробити тениса су вишеструке, појашњава тренер Нина
Вокић и идеалан је избор за први
спорт за свако дијете.

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.

Козма: - Пуно вјежбамо
и учимо о тенису
тељи,
нађите
мало сло- бодног времена,
ухватите своје малишане за
руке, понесите са собом добру
вољу и расположење и дођите
да се дружимо и нешто научимо
о тенису - рекла је она.
У овом клубу тренинзи се одржавају уз поштовање свих препоручених мјера заштите у циљу
спречавања ширења вируса корона.

М. Шодић
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