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У градској зони 
није било великих 
оштећења, али на 
селима има кућа у 
којима је ризично да 
се борави. До сада је 
запримљено 450 захтјева 
за утврђивање штете настале на објектима 
усљед земљотреса. Прегледано је 50 
стамбених објеката, а пет објеката више није 
за употребу. 
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Актуелно Актуелно

Костајницу су прошлог 
петка посјетили СНСД-
ови градоначелници, 
начелници и њихови 
представници из Гра-
дишке, Приједора, 
Лакташа, Новог Гра-
да, Козарске Дубице, 
Зворника, Пала, Фоче, 
Добоја, Мркоњић Гра-
да, укупно њих 44. Сти-
гли су у знак подршке 
и помоћи општини у 
којој је током разорног 
земљотреса, који је 
29. децембра задесио 
Петрињу, оштећено 
око 600 стамбених 
објеката. Процијењено 
је да је 45 објеката за 
рушење. Током састан-
ка, обећана је конкрет-
на материјална помоћ. 
Далибор Павловић, 
градоначелник Прије-
дора,  који је изабран и 
за координатора ових 
активности, рекао је да 
је циљ  посјете Костај-
ници да се покаже со-
лидарност и људскост 
према становницима 
ове општине.
- Иако смо ми у сјеверо-

западном дијелу Репу-
блике Српске имали и 
имамо штету насталу у 
земљотресу, договори-
ли смо да у наредном 
периоду процијенимо 
стање и могућности 
наших локалних зајед-
ница како и на који мо-
жемо помоћи Костајни-
ци. То ћемо и урадити 
наредних дана, дого-
ворити како све може-
мо помоћи - најавио 
је Павловић. Никола 
Јањетовић, начелник 
Костајнице, захвалио 
се на подршци и по-
моћи. Додаје да је ох-
рабрен посјетом. У 
овом тренутку најваж-
није је да људи који су 
у земљотресу остали 
без кућа, добију кров 
над главом. 
- Овом посјетом пока-
зано је јединство по 
оној изреци: “Сви за 
једног, један за све”. 
Идемо заједно радити. 
Драго ми је што су се 
колеге окупиле и иска-
зале апсолутну подр-
шку и помоћ општини 

Костајница - рекао је 
Јањетовић. 
СНСД-ови градоначел-
ници и начелници оку-
пили су се у Костајници 
на иницијативу Главног 
одбора СНСД-а и ко-
лега начелника из ове 
регије. У Костајници се 
накнадни потреси осје-
те сваки дан и узрокују 
нова оштећења на 
стамбеним и објектима 
јавних институција. 
Укупна штета настала у 
четири локалне зајед-
нице у Српској које су 
највише погођене у 
земљотресу који је 29. 
децембра прошле го-
дине погодио Хрватску, 
а онда и серији блажих 
потреса након њега, 
још није процијењена, 
али се већ сада зна да 
ће се мјерити у мили-
онима марака. Коми-
сије за попис штете у 
Костајници, Козарској 
Дубици, Новом Граду и 
Приједору већ данима 
имају пуне руке посла. 

У Приједору је 51 лице позитив-
но на вирус корона. Под здрав-
ственим надзором тренутно је 
91 лице, а из здравственог над-
зора до сада је изашло 5.336 
особа. Укупан број опоравље-
них је 896, а преминулих 67.
- Што се тиче вакцина против 
корона вируса, ми смо, за сада, 
од Института за јавно здравст-
во Републике Српске добили 
обавјештење да им доставимо 
податке о расхладним уређаји-
ма. Вакцина ће за Град Прије-
дор бити када буду испоручене 
Институту, односно када у про-
цес имунизације буде кренула 
цијела РС. Која динамика, која 
количина, за сада вам ништа 
не могу рећи, још увијек чекамо 
упуте Института - рекла је др 
Милица Отковић, начелник Хи-
гијенско-епидемиолошке служ-
бе Дома здравља Приједор.
На Ковид-одјељењу приједорс-
ке болнице “Др Младен Стоја-
новић” тренутно је смјештено 
46 пацијената. 
- На лијечењу због инфекције 
вирусом корона је 31 пацијент 
из Приједора, седам из Козар-
ске Дубице, четири из Новог 
Града и по једно лице из Оштре 

Луке и Крупе на Уни. Имамо 
пет лица са тешком клиничком 
сликом, остали су са средње 
тешком и лакшом клиничком 
сликом - појаснио је др Борис 
Ћургуз, инфектолог. 
Чим временски услови то буду 
дозволили биће извршена де-
зинфекција јавних површина 
на подручју града. Дјечији вр-
тић “Радост” са радом почиње 
у понедјељак, 18. јануара. До 
тада сви објекти вртића биће 
дезинфиковани и детаљно пре-
гледани како би се утврдило да 
ли је било оштећења током зе-
мљотреса. 
- До сада је запримљено 450 
захтјева за утврђивање штете 
настале на објектима усљед 
земљотреса. До сада је пре-
гледано 50 стамбених објека-
та, а пет објеката више није 
за употребу. Комисија која је 
именована радиће на терену 
и у наредном периоду, све док 
се не прегледају сви објекти 
за које су поднесени захтјеви 
- рекао је Далибор Павловић, 
командант Штаба. 

ПОБОЉШАНА 
ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА 

Координационо тијело со-
цијално-хуманитарних невла-
диних организација, од када 
је формирано у марту 2020. 
године, подијелило је преко 
2.500 прехрамбено-хигијен-
ских пакета, а припремљено 
је преко 120.000 куваних об-
рока и преко 14.000 сувих об-
рока викендом. Предсједник 
Скупштине града Приједора 
Мирсад Дуратовић потврдио 
је да је осим тога, било укљу-
чено и обезбјеђивање огрева, 
плаћање рачуна за струју и 
једнократне новчане помоћи. 
Координацију социјално-хума-
нитарних организација у При-
једору формирали су и чине: 
Одјељење за друштвене дје-
латности Града Приједора, 

Центар за социјални рад При-
једор, “Црвени крст” Приједор, 
ХО “Оптимисти” Приједор, 
ХО “Хлеб живота” Приједор, 
МДД “Мерхамет” Приједор и 
ХО “Хумано брдо” Приједор. 
Разлог формирања коорди-
национог тијела свих ових не-
владиних организација била је 
потреба да се избјегну ситуа-
ције да само једна одређена 
група особа односно, породи-
ца у стању социјалне потребе 
буде корисник хуманитарне 
помоћи.
- До сада се на терену деша-
вало да се организације ду-
плирају код истих корисника 
помоћи и на истим теренима. 
У ситуацији у којој се тренутно 
налазимо, због корона вируса, 

неопходно је да се расподјела 
хуманитарне помоћи органи-
зује на тај начин да што више 
породица и појединаца добије 
пакете са прехрамбено-хи-
гијенским производима. То се 
може постићи само координи-
саном расподјелом којом се 
руководи са једног мјеста - ре-
као је Дуратовић.
Ово тијело је већ реаговало и 
уручило помоћ становницима 
Костајнице, чија су домаћинст-
ва угрожена приликом недав-
ног земљотреса. Предсједник 
Скупштине града Приједора 
организовао је састанак са 
члановима координације, гдје 
је договорен излазак на терен 
и пружање помоћи угроженим 
становницима Костајнице.
- Веома брзо смо реаговали, 
имали смо састанак и као дио 
делегације града Приједора 
били смо у Костајници, гдје 
смо уручили оно што смо има-
ли тренутно и ова активност 
ће бити настављена путем 
Црвеног крста - потврдио је 
Дуратовић.
У Костајници је посредством 
координације невладиних ор-
ганизација уручено преко 50 
хигијенско-прехрамбених па-
кета.

Ових дaнa имамо прaвo 
зимскo вриjeмe, a 
мeтeoрoлoзи нajaвљуjу 
дa би крajeм oвe сeдми-
цe тeмпeрaтурa мoглa 
дa сe спусти и испoд 
-10 ° Целзијусових. Из 
приjeдoрскe “Toплaнe” 
пoручуjу дa су спрeмни 
зa eвeнтуaлни хлaдни 
тaлaс. Снaбдиjeвaњe 
тoплoтнe eнeргиje je 
урeднo нa циjeлoм 
кoнзумнoм пoдручjу, a 
тaкo би трeбaлo oстaти 
и у нaрeднoм пeриoду, 
пoручиo je дирeктoр 
oвoг прeдузeћa, Зoрaн 
Кнeжeвић.
- Прaтимo ситуaциjу 
и бићeмo спрeмни зa 
вeћe хлaднoћe, укo-
ликo се oбистинe 
прoгнoзe. Mи имaмo 
ту мoгућнoст, у случajу 
изузeтнo ниских тeм-
пeрaтурa, пaрaлeлнoг 
рaдa и кoтлoвницe нa 
мaзут. Сaмим тим, ис-
пoрукa тoплoтнe eнeр-
гиje ниje упитнa - рeкao 
je Кнeжeвић. 
Ипaк, oнo штo прeд-

стaвљa пoтeнциjaлни 
прoблeм jeсу дoтрaja-
ли врeлoвoди, стaри 
прeкo 40 гoдинa. 
- To je слaбa тaчкa 
збoг дoтрajaлoсти и 
прeвeликe висинe ин-
вeстирaњa. У будућнo-
сти ћe сe мoрaти трa-
жити рjeшeњe зa тaj 
прoблeм. У дoгoвoру 
сa грaдoнaчeлникoм 
пoкрeнули смo нeкe 
инициjaтивe у вeзи сa 
снaбдиjeвaњeм eнeр-
гeнтимa у oвoj гoдини, 

aли oчeкуjeмo и дa у 
2021. риjeшимo штo 
вeћи диo прoблeмa 
сa диструбитивнoм 
мрeжoм - изjaвиo je 
Кнeжeвић. 
Из “Toплaнe” пoнoвo 
aпeлују нa пoтрoшaчe 
дa буду aжурни у 
плaћaњу рaчунa, jeр нa 
тaj нaчин oсигурaвajу 
нaбaвку eнeргeнтa и 
квaлитeтнo гриjaњe 
тoкoм сeзoнe.

ПАВЛОВИЋ КООРДИНАТОР 
АКТИВНОСТИ

Градоначелници и начелници из 
СНСД-а помажу Костајници 

З. Ј.

“Toплaнa” 
СПРEMНИ ЗA EВEНTУAЛНИ 

ХЛAДНИ TAЛAС

КООРДИНИСАТИ РАД КАКО БИ ПОМОЋ 
СТИГЛА ДО ШТО ВИШЕ КОРИСНИКА

М. Шодић 

Текст и фото: prijedorgrad.org

Штаб за ванредне ситуације града Приједора констато-
вао је да је побољшана епидемиолошка ситуација на под-
ручју ове локалне заједнице. Ипак, апел грађанима да се 
не опуштају, те да поштују прописане мјере заштите 

М. З.

СПРЕМНА 
ФИНАЛНА ВЕРЗИЈА 

ВАКЦИНАЦИЈЕ 

Према подацима Института 
за јавно здравство Српске 
спремна је финална верзија 
вакцинације против ковида 19. 
Приоритетне групе су здрав-
ствени радници, те запослени 
и корисници старачких домо-
ва. Послије вакцинације ових 
група треба да се вакцинишу 
старији од 65 година. Након 
њих, приоритет су особе са 
хроничним обољењима која 
представљају подлогу за тежи 
исход ковида-19, а наредна 
фаза  вакцинације биће међу 
радно способним становништ-
вом. Тренутно је у припреми 
едукација за здравствене 
раднике који ће вршити вак-
цинацију. У току су разговори 
о набавци вакцина из Русије, 
као и о томе да ли ће у питању 
бити 200.000, 300.000 или 
400.000 доза. Крајем јануара 
очекује се донација Уницефа у 
виду опреме, како би се могло 
складиштити више десетина 
хиљада доза.
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Друштво Друштво

Приходи приједорског 
Паркинг-сервиса у 2020. 
години мањи су за око 
100.000 КМ у односу на 
2019. годину. Посљедица 
је то епидемиолошких мје-
ра, тврди Александар Јеф-
тић, шеф Одсјека за сао-
браћај и паркинге. Он каже 
да се увелико размишља и 
о повећању броја паркинг-
мјеста.
 - Практично два мјесеца 
нисмо радили, а нисмо 
имали ни дијаспоре, што је 
утицало на смањење при-
хода. Ми имамо проблем 
са недостатком паркинг-
мјеста у централном дије-
лу града. Велика је потре-
ба за проширењем броја 
паркинг-мјеста и у наред-
ном периоду радићемо 
на проширењу паркинга 
- каже он.
У Приједору још увијек 
није могуће платити пар-
кинг-путем СМС поруке. 
Јефтић каже да ће овакав 
начин наплате ускоро за-

живјети и у овом граду.
- Иде се ка томе. Преду-
зети су одређени кораци. 
Очекујемо одређена сред-
ства из градског буџета 
и надам се да ћемо врло 
брзо имати наплату пар-
кинга путем СМС-а - исти-
че Јефтић.
Приједор тренутно има 720 

уређених паркинг-мјеста. 
Цијена паркирања у црве-
ној зони је 0.50 КМ за сат 
времана, док дневна карта 
кошта три КМ. У жутој зони 
за два сата паркирања по-
требно је издвојити 0.50 
КМ, док цјелодневна карта 
кошта двије КМ.

Протекла година била је 
једна од тежих за прије-
дорске ватрогасце. Имали 
су близу 400 интервенција, 
што је за око 100 мање у 
односу на 2019. годину. 
Углавном су били ангажо-
вани на гашењу пожара, 
а редовно су вршили и 
дезинфекцију јавних повр-
шина и установа. 
- Били су актуелни пожари 

на грађевинским објекти-
ма. Имали смо 55 таквих 
интервенција, а 44 на га-
шењу пожара на димња-
цима. То је нешто мање у 
односу на прошлу годину. 
Покушавамо да једним 
едукативним дјеловањем 
упозоримо наше грађане 
на опасности од избијања 
пожара - истакао је Небој-
ша Миљуш, старјешина 

Територијалне ватрогасне 
јединице Приједор, и под-
сјетио на недавни догађај 
када је плинска боца иза-
звала пожар у кући у Но-
вом Граду. 
На грађане апелује да 
плинске боце пуне искљу-
чиво у фирмама које су за 
то овлаштене.

УКУПНА РАСВИЈЕТЉЕНОСТ 
КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА 88 ОДСТО  

На подручју Полицијске 
управе Приједор у прош-
лој години задржан је за-
довољавајући безбједнос-
ни амбијент, речено је на 
годишњој конференцији 
за новинаре. Годину су 
обиљежиле и активно-
сти Управе  на сузбијању 
ширења вируса корона. 
У прошлој години евиден-
тирано је 970 кривичних 
дјела, што је за 7,8 одсто 
мање него у истом упо-
редном периоду. Укупна 
расвијетљеност кривич-
них дјела износи 88 одсто, 
што је у порасту у односу 
на годину раније. 
- Евидентирано је 816 дје-
ла из области општег кри-
миналитета, 47 везаних 
за злоупотребу опојних 
дрога, 67 привредног кри-
миналитета  и 40 против 
безбједности саобраћаја 
- рекао је Сретоја Вујано-
вић, начелник ПУ Прије-
дор. 
У прошлој години еви-
дентирано је убиство у 
Омарској, два покушаја 
убиства, те рјешавање 
кризне ситуације на под-
ручју Ништаваца. Било је 
седам разбојништава, од 
чега два у покушају. Три 
су расвијетљена, а оста-
ла, посебно она са под-
ручја Омарске, приори-
тет су у раду полицијских 
службеника, нагласио 
је Вујановић. Причиње-
на материјална штета у 
кривичним дјелима при-
вредног криминалитета  
процијењена је на око 6,4 
милиона, а противправна 
имовинска корист на око 
5,8 милиона марака.
- Три кривична дјела еви-
дентирали су полицијски 
службеници Управе кри-

миналистичке полиције 
МУП-а РС, а остало по-
лицијски службеници ПУ 
Приједор. Евидентирана 
су 34 кривична дјела ко-
руптивног карактера, што 
је за 41 одсто више него 
у упоредном периоду. 
ПУ Приједор је, заједно 
с Управом за тешки и ор-
ганизовани криминали-
тет, учествовала у двије 
оперативне акције током 
2020. године, када су сло-
боде лишена два лица у 
вези са примањем мита 
и злоупотребу службеног 
положаја - рекао је Вуја-
новић.
Марио Милашин, начел-
ник Сектора полиције, 
рекао је да су у прош-
лој години евидентирана 
632 нарушавања јавног 
реда и мира и 715 прекр-
шаја из ове области. Број 
прекршаја је у значајном 
паду. Пријављено је 16 
малољетних извршилаца 
прекршаја и 114 поврат-
ника. У 2020. години еви-
дентирана су 173 случаја 
насиља у породици, 37 
мање него годину раније. 
Законске измјене по који-
ма је свако насиље у по-
родици квалификовано 
као кривично дјело, имале 
су позитивног ефекта.
- Сматрамо да су наведе-
не измјене закона дале за-
довољавајуће резултате и 
допринијеле побољшању 
стања у овој области на  
подручју ПУ Приједор гдје 
је евидентирано смањење 
насиља у  породици за 
20 процената у односу на 
исти период претходне го-
дине. Посебно желим апо-
строфирати обавезу, за-
конску и то свих субјеката 
и грађана, везано за при-

јаве насиља у породици, 
гдје су, поред запослених 
у надлежним установама, 
и грађани дужни да при-
јављују насиље у породи-
ци - нагласио је Милашин. 
У прошлој години одузето 
је 1.039 комада медицин-
ских дрога, 1,3 килограма 
марихуане, око 13 грама 
хероина, 61 грам кокаина 
и 590 грама амфетами-
на. Прошлу годину, у којој 
су евидентирана 1134 
мигранта, највише из Па-
кистана, Авганистана и 
Марока, обиљежиле су 
и активности везане за 
мигрантску кризу. Евиден-
тирано је шест  кривич-
них дјела кријумчарења 
лица која је на штету 71 
мигранта извршило де-
сет лица. Вујановић се 
захвалио свима који су у 
сарадњи с овом управом 
допринијели одржавању 
доброг безбједносног ам-
бијента: представницима 
републичких институција, 
локалних заједница при-
једорске регије, те медији-
ма и другим субјектима. 
У области безбједности 
саобраћаја у протеклој 
години евидентирано је 
25.479 прекршаја, 807 сао-
браћајних незгода, од чега 
14 са погинулим лицима. 
У 159 незгода, код возача 
је утврђено присуство ал-
кохола у организму, што 
је један од три најчешћа 
узрока незгода. Милашин 
је апеловао на возаче да 
поштују саобраћајна пра-
вила и прописе, да брзи-
ну прилагоде условима и 
стању коловоза те за во-
лан не сједају уколико су 
под дејством алкохола. 

ПРИХОДИ ПАРКИНГ-СЕРВИСА 
МАЊИ ЗА 100.000 КМ

Полицијски службеници 
ПС Приједор 1 Полицијске 
управе Приједор, у уто-
рак су спријечили жену у 
намјери да скочи у рије-
ку Сану. Након анонимне 
пријаве у 18,20 часова да 
се на градском мосту у 
Приједору налази женско 
лице са очигледном на-
мјером да скочи у Сану, 
полицијски службеници 
су брзом интервенцијом 
и доласком на лице мје-
ста спријечили лице у тој 
намјери, наводи се у са-
општењу ПУ Приједор. 

Утврђено је да се ради о 
Н. С. (40) из Костајнице 
којој је медицинску помоћ 
указала Служба хитне по-
моћи Дома здравља При-
једор. 
- Полицијски службеници 
су поново показали спрем-
ност и пожртвованост 
припадника Министарст-
ва унутрашњих послова 
Републике Српске када 
је у питању спашавање 
људских живота. Поли-
цијска управа Приједор за-
хваљује се грађанима на 
сарадњи, јер овакав вид 

пријаве путем бесплатног 
сервисног броја 122 до-
приноси брзој и ефикасној 
реакцији полиције када је у 
питању безбједност грађа-
на и имовине и спашавање 
људских живота -  рекла је 
Звездана Алендаревић, 
портпарол ПУ Приједор. 
Жени је помоћ прво ука-
зана у Служби хитне по-
моћи, а потом и на одјелу 
Психијатрије приједорске 
болнице. 

Б. Дакић 

У ПРОШЛОЈ ГОДИНИ 
400 ИНТЕРВЕНЦИЈА

ТВЈ Приједор

ПОЛИЦАЈЦИ СПРИЈЕЧИЛИ 
ЖЕНУ ДА СКОЧИ У САНУ 

Захваљујући брзој интервенцији

КВ

М. З.

Б. Дакић 

Мањак паркинг-мјеста

Јефтић: Ускоро плаћање путем СМС-а
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Далибор Павловић, градо-
начелник Приједора, да-
ровао је златником прво-
рођену бебу у 2021. години. 
То је дјечак Лазар, тежак 
4.100 грама. Он и његова 
мајка Свјетлана Кричковић, 
од Градске управе добили 
су и новчани износ од 600 
марака, колико ће у 2021. 
години добити свако друго-
рођено дијете. Поштујући 
наложене епидемиолошке 
мјере, Свјетлани је златник 
и цвијеће уручило медицин-
ско особље преко којег се 
захвалила градоначелнику 

Павловићу на покло-
нима и посјети. - Осјећај је 
заиста лијеп. Дјечак се тре-
бао родити 25. децембра, 
али сачекао је седам дана 
и родио се у овој години. Бу-
дућим мајкама желим пуно 
среће, јер осјећај је преди-
ван - рекла је Свјетлана. 
Градоначелник Павловић 
пожелио је добродошли-
цу малом суграђанину, те 
много здравља и среће у 
животу. Он је овом прили-
ком  нагласио да је Градс-
ка управа опредијељена за 
побољшање наталитета у 

Приједору.
- То раније није била пра-
кса, али од ове године прво-
рођеној беби у новој години 
биће уручен златник - рекао 
је Павловић. 
Он је иницирао да из Фонда 
за наталитет, од ове године, 
за прворођено дијете буде 
издвојено по 500 марака, 
сто више него раније, за 
другорођено 600, а за треће 
и свако наредно дијете по 
700 марака. Др Александар 
Кесић, замјеник директора 
ЈЗУ Болница „Др Младен 
Стојановић“, захвалио се 

на посјети и 
даровима 

рекав-
ш и 

д а 

м у 
је из-

у з е т н о 
драго да је 

прва званична 
посјета градоначелника 
Павловића приједорској 
болници везана за овако 
лијеп догађај. Др Душко 
Ерцег, гинеколог, рекао је 
да су у прошлој години у 
болници имали 665 поро-
да, а годину раније 696.  
- Сваке године 31 пород 
мање у односу на годину 
раније. До 90-тих година 
било је хиљаду порода го-
дишње - рекао је др Ерцег.   

ПО 600 КМ ЗА СВАКО 
ДРУГОРОЂЕНО ДИЈЕТЕ

Слободан Ивковић, професор машинске групе 
предмета, запослен у приједорској Машинској шко-
ли, један је од деветоро добитника  Светосавске на-
граде за школску 2019/20. годину на нивоу Републике 
Српске. Ови просвјетни радници су одабрани на 
основу пристиглих пријава на јавни позив 
за избор кандидата за додјелу Светосав-
ске награде. Министар просвјете и кул-
туре РС Наталија Тривић додијелиће 
награђеним професорима светосавске 
повеље и новчане награде, саопштено 
је из овог министарства. 

КВ

Представници Српског 
просвјетног културног 
друштва “Просвјета” При-
једор уручили су 70 књига 
поезије и прозе Дому за 
стара лица “Дринић”. Ово 
је уједно и прва активност 
овог друштва у 2021. годи-
ни.  Уручујући књиге прику-
пљене од чланова и из фун-
дуса Друштва, Бранислав 
Кецман, предсједник прије-
дорске “Просвјете”, рекао 
је да се Главни одбор одлу-
чио на овај корак како би, у 
вријеме пандемије вируса 
корона, лицима треће жи-
вотне доби колико-толико 
уљепшали дане изолације. 
Он је додао да је ово четвр-
та акција тог типа. 
- Ранијих година такође смо 
даривали домове за стара 
лица у околини, основне и 
средње школе. Поклањали 
смо књиге многима. Ово 
је традиција коју “Просвје-
та” баштини захваљујући 
Стојану Шашићу, врсном 
пјеснику приједорске регије 
и нашем члану, те  Младену 
Вучковцу, дивном професо-
ру, критичару и познаваоцу 
лијепе ријечи. Не можемо у 
ово вријеме да радимо књи-
жевне вечери, што је иначе 

традиција “Просвјете”, па 
настојимо да се јавности 
представимо и на овакав 
начин - истакао је Кецман.
Александар Дринић, влас-
ник Дома за стара лица, 
захвалио се на поклону и 
истакао да су домовима со-
цијалне заштите још увијек  
забрањене посјете, што 
тешко пада лицима која у 
њима бораве.
- Да би ублажили тај недо-
статак, у Дому организујемо 
дружења и забаве, а и ова 
акција “Просвјете” добро је 
дошла - рекао је Дринић и 
додао да у Дому желе по-

моћи старим лицима због 
одсуства њихових породица 
и пријатеља.
- Организујемо разне ак-
тивности и дружења. Овом 
приликом желимо да се 
захвалимо приједорској 
“Просвјети” која је обогати-
ла нашу библиотеку и ху-
маним гестом показала да 
лица треће животне доби 
нису заборављена - рекао 
је Дринић.
По његовим ријечима, тре-
нутно у овом дому борави 
39 старих лица.

На Козари је у уторак по-
чела сезона скијања. Од 
11.00 до 16.00 часова у 
погону су мали ски-лифт 
и мала стаза, а од 18.30 
до 21.30 на старој вели-
кој стази омогућено је 
ноћно скијање и радиће 
оба лифта, саопштено 
је из Скијалишта Коза-
ра, уз апел скијашима 
да носе маске. У Наци-
оналном парку “Коза-
ра” током празничних 
дана забиљежили су 
добру посјету. Очекују 
да ће овај тренд бити 
настављен и у наред-
ном периоду. Вршилац 
дужности директора На-
ционалног парка “Коза-
ра” Божидар Николетић 
истиче да посљедњих 
неколико година број по-
сјетилаца стално расте, 
што радује све у овом ко-
лективу, али и обавезује 
да у наредном периоду 
више раде на повећању 
туристичких садржаја.
- Посљедњих неколико 
викенда, без обзира на 
то што није било снијега, 
на Козари је забиљеже-
на велика посјећеност. 
Прошлог викенда, кад је 
нападало неколико цен-
тиметара снијега, број 
гостију био је још већи. 
Обезбијеђен је вјештач-

ки снијег и ових дана 
скијање заживљава у 
пуном капацитету. Нас 
то радује, јер Козара у 
сваком смислу треба да 
буде веома посјећена, а 
на срећу има простора 
за развој нових садржаја 
- рекао је Николетић.
По његовим ријечима, 
туристички ресурси на 
Козари нису искориште-
ни ни 10 посто и на томе 
треба радити, како кроз 
пружање  забавних сад-
ржаја, тако и у смјеш-
тајним и угоститељским 
капацитетима који су 
тренутно оскудни.
- У припреми имамо от-
варање Инфо-центра. 
Још нисмо одредили да-

тум. То би требало бити 
25. јануара. Морамо се 
усагласити са донатори-
ма. То је добар пројекат 
из претходног периода, 
али стицајем околности 
биће отворен у доба 
када сам ја преузео дуж-
ност директора. Ријеч је 
о доброј презентацији 
потенцијала Козаре у 
туристичком смислу, 
гдје ће посјетиоцима 
бити доступни разни су-
венири и производи из 
поткозарских општина. 
Имаћемо причу о фло-
ри и фауни, коју ћемо 
уклопити са нашом исто-
ријском причом односно 
нашим музејом - појас-
нио је Николетић, до-
дајући да је Национални 
парк “Козара” прошле го-
дине посјетило 134.000 
гостију, што је чини јед-
ном од рекордних. Међу 
наредним задацима им 
је, како истиче, проши-
рење Авантура парка, 
уређење нових изле-
тишта гдје ће посјетиоци 
моћи роштиљати. Ра-
диће се и на адаптацији 
постојећих  бунгалова, 
као и изградњи нових, с 
циљем повећања смјеш-
тајних капацитета. 

Пронаталитетна политика

ПОЧЕЛА СЕЗОНА 
СКИЈАЊА 

Национални парк “Козара”

СПКД “Просвјета”: 
КЊИГЕ ЗА СТАРА ЛИЦА

П. Ш.

Божидар Николетић, 
в. д. директора 

НП “Козара”

П. Ш.
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НАГРАДЕ И ПРОФЕСОР 
ИЗ ПРИЈЕДОРА
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Представници Мјесне бо-
рачке организације МУП-
а СЈБ - ЦЈБ Приједор 
уручили су донацију Ко-
вид-болници у Приједору. 
Донација се састоји из 18 
комплета постељине те 
цитрусног воћа у вријед-
ности 500 КМ, рекао је 
Војислав Кондић, пред-
сједник мјесних борачких 
организација МУП-а РС 
регије Приједор. Кондић 
истиче да у својим актив-
ностима много полажу на 
хуманост и да су у прошлој 
години обишли седам по-
родица погинулих, умрлих 
и обољелих бораца.
- Захвалио бих радницима 
некадашње станице јав-
не безбједности Приједор 
који својим чланаринама 
обезбјеђују средства за 
рад Мјесне борачке орга-
низације и свих активности 

које спроводимо. За ову 
годину одлучили смо се да 
прва наша активност буде 
хуманитарна акција упуће-
на пацијентима Ковид-
болнице, при чему желимо 
да истакнемо рад особља: 
љекара, медицинских тех-
ничара и свих запослених, 
јер свједоци смо колике су 
њихове жртве, одрицања 
и ризик у послу којим се 
баве - рекао је Кондић. 
- Захваљујем се Мјесној 
борачкој организацији 
МУП-а РС на донацији. У 
овим временима, свака 
донација је добродошла 
нашој Ковид-болници и Ко-
вид-одјељењу на 5. спрату 
приједорске болнице - ре-
као је Андрија Вукотић, 
в.д. директора Болнице 
"Др Младен Стојановић".
Уручивању донације при-
суствовао је Сретоја Вуја-

новић, начелник Поли-
цијске управе Приједор, 
који је рекао да су тиме 
жељели да покажу хума-
ност полицијских служ-
беника. Борис Ћургуз, 
директор Ковид-болнице 
у Приједору, рекао је да у 
односу на новембар и де-
цембар, када су имали до 
93 пацијента дневно, са-
дашње бројке охрабрују, 
уколико празници не узму 
свој данак. 
Он је констатовао да тре-
нутно имају тренд смањи-
вања броја обољелих и 
апеловао на грађане да 
се придржавају епидеми-
олошких мјера, да поштују 
забрану масовнијих оку-
пљања и да носе заштит-
не маске. 

ДОНАЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ КОВИД-
БОЛНИЦИ ПРИЈЕДОР 

Чланови Омладинског клу-
ба Црвеног крста Приједор 
доставили су 15 нового-
дишњих пакетића Одјелу 
педијатрије приједорске 
болнице. Пакетићи су при-
купљени током хумани-
тарне акције започете у 
Недјељи солидарности, 

крајем октобра прошле го-
дине. Срђан Кунић, пред-
сједник Омладинског клу-
ба ЦК, истиче да је током 
акције обезбијеђено укуп-
но 150 пакетића, чија је 
званична дистрибуција 
почела донирањем 15 па-

кетића Одјелу педијатрије. 
- Одлучили смо да започ-
немо нову годину хуманим 
радом, донирањем   но-
вогодишњих пакетића ма-
лишанима који прве дане 
2021. године морају про-
вести на Педијатријском 
одјељењу. Циљ нам је да 

вратимо осмијех на лица 
те дјечице и онај посебан 
сјај у њиховим очима - ре-
као је Кунић.
На донацији је захвалио в. 
д. директора Болнице “До-
ктор Младен Стојановић” 
Андрија Вукотић:

- Као и сваке године, Цр-
вени крст излази у сусрет 
приједорској болници. За-
хваљујемо се младима 
ове хуманитарне органи-
зације на акцији и надамо 
се да ће тако бити и убу-
дуће - поручио је Вукотић.
У Омладинском клубу 

Црвеног крста Приједор 
најављују да ће, наред-
них дана, стотињак ново-
годишњих пакетића бити 
подијељено дјеци из со-
цијално угрожених поро-
дица. 

ЦРВЕНИ КРСТ: ПАКЕТИЋИ 
ЗА ОДЈЕЛ ПЕДИЈАТРИЈЕ

Весело је било у Дјечијем вртићу “Ра-
дост”. Малишани су припремили приред-
бу и уз пјесму и плес дочекали градона-
челника. Обрадовали су се пакетићима, 
али и доласку Нове године, јер то је, 
како кажу, вријеме када на њихова врата 
куца Дједа Мраз. Градска управа обез-
биједила је пакетиће за сву дјецу у при-
једорским јавним и приватним вртићима, 
као и за оне који се тренутно налазе на 
Одјелу педијатрије Болнице “Др Младен 
Стојановић”. Директор вртића “Радост” 
Гордана Јекић каже да дјеци ово много 
значи, с обзиром да је овај пут изостала 
прослава Дјечије нове године. Недоста-

так смјештајних капацитета највећи је 
проблем вртића у граду на Сани. Градо-
начелник обећава да ће градска власт у 
наредном периоду радити на рјешавању 
тог проблема. 
- Радићемо на повећању тих капацитета, 
како се не би дешавало да око 200 дје-
це остане неуписано у вртић, као што је 
био случај досад. Дјеца су наше највеће 
богатство и све што радимо, радимо због 
њих - поручио је Павловић.
Дјечији вртић “Радост” броји око 430 ма-
лишана, распоређених у неколико група.

Поводом новогодишњих и 
божићних празника, мали-
шанима Горњих Орловаца 
уручени су новогодишњи 
пакетићи. Слаткишима их 
је даровала Миљана Кос, 
новоизабрани одборник 
Скупштине града Прије-
дора. 
- У просторијама нашег 

мјесног дома годишње смо 
организовали најмање три 
прославе. Једна од њих 
била је новогодишња. На-
жалост, ове године нисмо 
то били у могућности због 
пандемије вируса коро-
на, па сам одлучила да 
обрадујем дјецу Горњих 
Орловаца, мјеста у којем 

живим, новогодишњим па-
кетићима. На срећу, у селу 
имамо доста дјеце, што 
нас у овом времену радује 
- рекла је Косова додајући 
да је подијељено преко 70 
пакетића дјеци узраста до 
10 година.

ПАВЛОВИЋ УРУЧИО 
МАЛИШАНИМА 

НОВОГОДИШЊЕ ПАКЕТИЋЕ 

Б. Дакић 

ПАКЕТИЋИ ДЈЕЦИ 
ГОРЊИХ ОРЛОВАЦА

“Дани зиме на Козари” биће 
одржани у видео-формату 
због епидемиолошке ситу-
ације, најавила је директор 
Туристичке организације 
града Приједора Амира Га-
нић.
- Биће то колаж емисија у 
трајању до 40 минута и по-
нудићемо је ТВ станицама. 
Жељели бисмо да буде еми-
тована у недјељу, 31. јануа-
ра, када би била одржана 
овогодишња 15. привредно-
туристичка манифестација, 
да није ванредна ситуација 
- рекла је Ганићева Срни.
Емисија ће имати сва чети-

ри сегмента манифестације, 
а то су планинарски марш, 
ски-куп, гастро презента-
ције и спортске активности, 
обухватиће и ретроспективу 
претходних 14 година и биће 

посвећена свим учесницима 
и свима који су несебично 
помагали да “Дани зиме на 
Козари” живе.

Срна

“ДАНИ ЗИМЕ НА КОЗАРИ” 
У ВИДЕО-ФОРМАТУ

П. Ш.

Д. С.

Д. С.

Донација у постељини и воћу

Петнаест пакетића за најмлађе пацијенте



6. 15. јануар 2021. “Козарски вјесник”

Тим поводом Тим поводом

Предузеће “Жељезнице 
Републике Српске” упућује 
најискреније саучешће 
породици дјечака настра-
далог од струјног удара 
на простору жељезничке 
станице у Приједору, те 
апелују да сви грађани по-
штују жељезничке пропи-
се, не игноришу поставље-
не знакове упозорења, те 
сачувају своје и туђе жи-
воте.
“Неовлаштено кретање 
пругом, као и пењање и 
приближавање вагонима, 
најстроже је забрање-
но и представља велику 
опасност по људске жи-
воте, имајући у виду да је 
контактна мрежа под на-
поном”, саопштено је из 
“Жељезница Републике 
Српске”.
Из “Жељезница” су навели 
да је у недјељу у 21.15 ча-
сова на простору жељез-
ничке станице у Приједору, 

усљед недозвољеног кре-
тања групе дјечака између 
колосијека и пењања на 
цистерну, од посљедица 
струјног удара трагично 
настрадао дјечак чији су 
иницијали Б.С. /17/.
“Станично особље жељез-
ничке станице у При-
једору је, одмах након 
обавјештења дежурног 
диспечера да је дошло до 
избацивања напона елек-
тро-вучног постројења 
Омарска до постројења за 
секционисање неутралне 
секције Брезичани, реа-
говало у складу са пропи-
сима, те је искључен елек-
тро-напон”, наведено је у 
саопштењу.
У саопштењу је наведено 
да је у исто вријеме у ста-
ници Приједор, након што 
је примијећено варничење, 
а затим се чуо и јак удар, 
одмах упућен телефонски 
позив Полицијској стани-

ци Приједор један, као 
и служби Хитне помоћи. 
“Нажалост, по доласку на 
лице мјеста, медицинско 
особље Хитне помоћи из 
Приједора констатовало је 
трагичан исход”, навели су 
из “Жељезница Републике 
Српске”. 
Увиђај на лицу мјеста из-
вршили су припадници По-
лицијске станице Приједор 
један, заједно са надлеж-
ном комисијом “Жељез-
ница Републике Српске”. 
Седамнаестогодишњак из 
Приједора погинуо је од 
струјног удара усљед кон-
такта са високонапонском 
мрежом у непосредној 
близини жељезничке ста-
нице у овом граду, саопш-
тено је раније из приједор-
ске Полицијске управе.

СРНА

САУЧЕШЋЕ ПОРОДИЦИ 
СТРАДАЛОГ ДЈЕЧАКА, 

ПОШТОВАТИ 
ЖЕЉЕЗНИЧКЕ ПРОПИСЕ 

Градоначелник Приједора 
Далибор Павловић упу-
тио је телеграм саучешћа 
почасном Конзулату БиХ 
у Измиру поводом смрти 
Њ. Е. Ахмеда Кемала Бај-
сака.
- Вијест о смрти сваког чо-
вјека је тешка и тужна, јер 
је заувијек нестао један 
људски живот. Вијест да је 
умро пријатељ, увијек има 
додатну тежину - наводи 
се у телеграму и додаје да 
је таква била и вијест да 
је преминуо Ахмед Кемал 
Бајсак који је, и због свог 
поријекла и због својих 
племенитих људских осо-
бина, био велики прија-
тељ БиХ и њених градова, 
међу којима је био и При-
једор.
- Имао је велике планове 
када је био један од ини-
цијатора братимљења 
градова Приједор и Ма-
ниса, а био је чест и радо 
виђен гост на нашим све-
чаностима и изузетан 
домаћин нашим делега-
цијама које су током бо-
равка у Турској и учешћа 

на традиционалном МЕ-
СИР фестивалу борави-
ле у Измиру и Маниси. 
Са друге стране, никако 
не можемо заборавити, 
поред искрених жеља за 
успостављање привредне 
и културне сарадње ове 
двије локалне заједнице, 
помоћ која је становници-
ма Приједора из Турске, 
тачније Измира и Мани-
се, понуђена и пружена у 
вријеме катастрофалних 
поплава 2014. године, а 
иза које је био господин 
Кемал Бајсак. Стога овом 
приликом шаљемо рије-
чи великог жаљења због 
губитка нашег пријатеља, 
а уједно Вас молимо да 
ријечи саучешћа прене-
сете и његовој породици 
- наводи се у телеграму 
градоначелника Далибора 
Павловића. 
У своје и у име Скупштине 
града Приједора, ријечи 
најдубљег и најискренијег 
саучешћа поводом смрти 
Њ. Е. Ахмеда Кемала Бај-
сака упутио је и предсјед-
ник Скупштине Мирсад 

Дуратовић. 
- Вијест нас је затекла и 
веома потресла, јер теш-
ко је када дође вијест да 
сте изгубили пријатеља. 
А Кемал Бајсак је то сва-
како био за град Приједор 
- каже се у телеграму и 
додаје “да нећемо забора-
вити гостопримство којим 
је уважавао долазак сваке 
наше делегације на МЕ-
СИР фестивал у братску 
Манису, али и настојања 
да као угледна личност у 
својој земљи повеже ло-
калне заједнице, градове 
и општине БиХ и Турске, 
све са циљем напретка и 
бржег развоја”.
Несебично се ангажовао 
и у помоћи која је станов-
ницима Приједора из Тур-
ске, тачније Измира и Ма-
нисе, пружена у вријеме 
катастрофалних поплава 
2014. године, каже се, из-
међу осталог, у телеграму 
саучешћа предсједника 
Скупштине града Мирсада 
Дуратовића. 

КВ

Телеграми саучешћа поводом 
смрти Кемала Бајсака

 Прави пријатељ, прија-
тељ за сва времена...
 Када одлази прави при-
јатељ, губиш и дио нечега што те 
умањује, осиромашује, а у дуби-
ни душе остаје једна празнина, 
дубока, неизбрисива...
 Остоја Марјановић на 
вјечни починак отишао уочи ве-
ликог хришћанског празника, 
Христовог рођења... Опака и от-
ровна болест није му дозволила 
да тај велики и радосни празник 
дочека у загрљају своје породи-
це, оних које је највише волио.
 Брижан и пажљив као 
супруг, отац, дјед, свекар, прија-
тељ, Остоја је као озбиљан, ве-
дар и духовит човјек радо виђен 
у друштву у многим срединама. 
Наши сусрети и дружења били 
су чести, а он је са посебном 
пажњом и усхићењем волио да 
прича о својим унуцима Викто-
ру и Вуку, њиховом одрастању... 
Ни њега, као и многе друге тих 
генерација и дјетињства, живот 
није штедио, мазио... Храбро се 
носио са замкама тог времена, 
времена одлучивања куда и како 
кренути даље, којим правцем?
 Скоро све важне жи-
вотне одлуке доносио је сам. 
Послије гимназије студирао је 
рударство које је успјешно за-
вршио. Као инжењер рударства, 
сав свој радни вијек професио-
налца посветио је рударству које 

је искрено волио.
 Волио је ваздухоплов-
ство, а као пилот уживао је у ле-
тењу. Било ми је задовољство да 
неколико пута са Остојом летим 
изнад ових наших простора. Тек 
са тих висина, из птичје перспек-
тиве, могла се сагледати сва ље-
пота крајолика којим свакодневно 
ходамо, трчимо, живимо... Хвала 
ти, драги пријатељу, на задовољ-
ству које си ми пружио летећи са 
тобом.
 У званичној првој деле-
гацији која је у току рата испред 
нашег града посјетила прија-
тељску Грчку, град Солун, били 
су: Ранко Травар, Остоја Марја-
новић, Момчило Радановић и 
моја маленкост. Том посјетом, 
а на препоруку породице Мар-
ковић из Панчева, трасирана је 
пријатељска сарадња између 
солунске општине Неаполис и 
нашег града, гдје су се послије те 
успјешне посјете братимили град 
Приједор и Неаполис.
 Заједно смо планирали 
породично путовање, један краћи 
излет до Андрић града одакле 
смо се, како је то Остоја говорио, 
лагано спустили до Требиња...
 Често смо, како каже, 
“чешљали по прошлости, по 
историји”... Оставио ми је у ама-
нет и једно писмо са краћим 
текстом које је упућивао, како је 
говорио, на значајне адресе гдје 

је предлагао да би било добро, 
ради истине, да се на овим на-
шим просторима дигне споменик 
храброј жени која је у току Другог 
свјетског рата спашавала дјецу 
из злогласних логора - Диани 
Будисављевић. Његова идеја 
и размишљање има апсолутно 
оправдање, јер та жена - хероина 
заслужује већу пажњу, и да се о 
тој идеји озбиљно размисли, јер 
њено дјело је хумано и људско и 
велико као наша Козара чију дје-
цу је спашавала из канџи смрти... 
 Неко је рекао да вријеме 
пролази, али вријеме нас учи да 
су људска бића она која су про-
лазна... Непролазна су дјела која 
остају иза људских бића.
 Мирослав Мика Антић 
каже: “И коначно бисмо сазнали 
шта смо били пре себе, шта смо 
сада док јесмо и шта ће од нас 
бити када више не будемо.”
 Хвала ти за право и ис-
крено људовање и пријатељство, 
хвала ти за радосна породична 
дружења, хвала ти за све, пошто-
вани и драги пријатељу.
 Ако нам је живот драг и 
као Сунце вриједан, зашто је баш 
он само један?

 Почивај мирно у вјечној 
тишини, пријатељу мој.

 Драган Топић

Четрдесеттрого -
дишња Приједор-
чанка Анђелка Му-
дринић након осам 
дана вратила се 
кући. У Полицијској 
управи Приједор 
потврђено је да је 
Мудринићева кући 
дошла око 20 ча-
сова у уторак на-
вече. Мудринићева 
је породичну кућу 
напустила 5. јану-
ара око поднева, а 
полиција и породи-
ца за њом су тра-
гали од 6. јануара, 
када је њен неста-
нак пријављен ПУ 
Приједор. Разлози 
због којих је отиш-
ла, биће накнадно 
познати. 

КВ 

АНЂЕЛКА 
МУДРИНИЋ СЕ 
ВРАТИЛА КУЋИ 

IN MEMORIAM
Остоја Марјановић (1942 - 2021)

Осам дана од нестанка 
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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
Градска управа 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

Ослушкује:
Радомир Речевић

ТРЕЋЕ УХО

ВОДОРАВНО: 1. Бразилски стадион, 9. Основа, 10. 
Повишење нивоа мора, 12. Врста маслине, 14. Де-
далов син, 15. Недовољно марљива, 17. Раставни 
везник, 18.Трећи самогласник, 19. Врста угља, 21. 
Висока школа (скр.), 23. Име пјевачице Френклин, 
24. Ознака метра, 25. И тако даље, 27. Име тенисер-
ке Курњикове, 28. Лудолфов број, 29. Бивши играч 
сплитског „Хајдука“ Јерковић, 31. Пети мјесец, 32. 
Мелодије, 33. Жичани инструмент, 34. Безбојан гас. 

УСПРАВНО: 1. Афричка држава, 2. Један континент, 
3. Град у Италији, 4. Прво слово, 5. Комунистичка 
партија (скр.), 6. Супротни везник, 7. Бивши играч 
„Партизана“ Клинчарски, 8. Носачи, 9. Држава у Ј. 
Америци, 11. Болест срца, 13. Ароматични угљово-
доник, 16. Борилиште, 20. Албанска телеграфска 
агенција, 22. Бјежанија (жарг.), 26. Ријека у Албанији, 
28. Уређена градска површина, 30. Јапанско острво, 
31. Глумица Фароу, 33. Тринаесто и 11. азбучно сло-
во, 35. Саставни везник.   

Р. Речевић

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ

На данашњи дан, 15. јануа-
ра 1929. године, у Атланти, 
САД, рођен је баптистички 
свештеник Мартин Лутер Кинг, 
један од највећих бораца за 
грађанска права америчког 
црначког становништва. У тој 
борби, попут Махатме Гандија 
у Индији, користио је методе 
ненасиља и грађанске не-
послушности, а словио је за 
једног од најбољих говорника 
у историји Сједињених Држа-
ва. Његови говори попут оних 
под насловом „Волите своје 
непријатеље“ и „Имам сан“, 
слободољубиви су манифест 
и баштина не само Америка-
наца већ и цијелог човјечан-
ства, а одржавани су пред 
више стотина хиљада људи. 

Добитник је Нобелове награде 
за мир и, постхумно, највиших 
америчких признања. Његов 
рођендан се од 1968. године 
слави као национални праз-
ник, а око 730 већих и мањих 
градова у САД има улицу која 

носи име Мартина Лутера 
Кинга. Четвртог априла 1968. 
године у Мемфису, пред про-
моцију „Кампање сиромаш-
них“, убио га је Џејмс Ерл Реј.

КВ

ЗАНИМЉИВОСТИ
***

Већина људи на тијелу има између 10 и 40 
младежа, мада се током живота њихов број 
мијења. 

***
Као и наши отисци прстију, тако је и отисак 
језика код сваког човјека другачији. 

***
Лемур, најмањи примат, вишак јела 
као сало таложи у репу. 

***
Најстарији фосил сисара, стар 190 милиона 
година, нађен је у Лесоту, у јужној Африци. 

***
Египћанке су прве жене које су носиле 
доњи веш, а први подаци о томе сежу 3000 
година прије наше ере. 

***
Пилуле за контролу рађања такође дјелују 
и на гориле. 

1895. – У Санкт Петербургу пре-
мијерно изведен балет “Лабудо-
во језеро” Петра Иљича Чајков-
ског.

1912. – Током италијанско-тур-
ског рата први пут из авиона ба-
чени пропагандни леци.

1918. - Рођен Гамал Абдел На-
сер, египатски војник и полити-
чар.

1920. – У САД уведена прохиби-
ција.

1929. - Рођен Мартин Лутер Кинг, 
амерички борац за грађанска 
права.

1955. - Умро Исак Самоковлија, 
босанско-херцеговачки књижев-
ник.

1971. - На ријеци Нил отворена 
Асуанска брана.

1992. - Европска заједница при-
знала бивше југословенске ре-
публике Словенију и Хрватску 
као независне државе.
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Рјешење из прошлог броја: Лапонија, виме, Кнего, 
акорд, Езоп, ланара, еро, и, Дјед Мраз, јш, асура, в, Ато, 
итс, Ба, немири, нет, ткаља, Обри, аранжман. 

СТО ПУТА
Увјерили смо се сто пута.

Будала „зна све“, али не зна да је будала.

ЈОШ НЕШТО
Да разјаснимо још нешто.

У браку из рачуна, на љубав се не рачуна. 

НАША ПОСЛА 
Археолози ће и убудуће имати шта да раде.

Оставили смо им толико камена темељаца. 

НИКО НИКОГ
Нико никог није препознао, а и како би.

Обиљежавала се педесета годишњица 
матуре. 

НИЈЕ ВАЉДА 
Не лажите доктора!

Није ваљда да вам је стало само до боловања. 

ДОН ЖУАН 
Дон Жуан је био само човјек.

Ни он није могао колико хоће, већ колико може. 

Сјећање: Мартин Лутер Кинг, борац за права Афроамериканаца

ЧОВЈЕК СЛОБОДЕ И МИРА 

ИЗЛОЖБЕ

МУЗЕЈ КОЗАРЕ 
Изложба “Простори између 
реалног и маште” - Оливера 
Баста, графике - до 24. 01. 
2021. године

СПОМЕН-КУЋА 
СТОЈАНОВИЋА 
Стална поставка

ГАЛЕРИЈА 
“СРЕТЕН СТОЈАНОВИЋ”
Изложба радова награђених 
студената Академије умјетно-
сти у Бањој Луци

Мартин Лутер Кинг

Кинг у маршу на Вашингтон 
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Честитке

Бадњи дан у Приједору обиље-
жен је уз мања окупљања вјер-
ника, јер се водило рачуна о 
поштовању прописаних мјера 
због пандемије вируса корона. 
Централни приједорски бадњак 
посјечен је у Брезичанима. Част 
да га посјече припала је Радоји-
ци Ђуђићу из насеља Пећани.
- Због актуелне епидемиолош-
ке ситуације, окупили смо се у 
мањем броју, али то не умањује 
значај овог празника. Имао сам 
више пута част да присуствујем 
сјечењу централног бадњака 
као организатор. Чиним то и 
овај пут - рекао је Ђуђић.
Нешто прије 16 часова, цент-
рални бадњак стигао је испред 
храма Свете Тројице у Приједо-
ру, гдје је освештан и наложен. 
Овом обреду присуствовао је и 
градоначелник Далибор Павло-
вић.

- Са радошћу и уз најљепше 
жеље дочекујемо Бадњи дан, 
веселећи се најрадоснијем 
хришћанском празнику Божићу, 
празнику љубави и мира. Пан-
демија нас је ограничила да 
не будемо у великом броју као 
ранијих година, али без обзира 
на то, послате су поруке које се 
упућују на овај дан - рекао је 
градоначелник Павловић.
Протонамјесник Драган 
Хрваћанин подсјетио је да се 
Божић славио и у другим теш-
ким ситуацијама, у ратовима, 
па се неће заобићи ни ова го-
дина када је свијет суочен са 
пандемијом вируса корона.
- Чувамо се и поштујемо мјере 
које су прописане, али се и ра-
дујемо Христовом рођењу - ре-
као је Хрваћанин честитајући 
вјерницима Божић.

БАДЊИ ДАН УЗ ПОШТОВАЊЕ 
ЕПИДЕМИОЛОШКИХ МЈЕРА

Божић

 i uspješnu 2021-u godinu !

У обраћању вјерницима, јереј 
Жељко Милосавац пожелио је 
да се празнична радост усели у 
све домове.
-  Слава Богу на висини! И на зе-
мљи мир људима добре воље! 
То је најбоља порука коју сваке 
године, на овај велики дан, пра-
вославни вјерници упућују једни 
другима и свим људима добре 
воље - додао је јереј Милоса-
вац.
Велики број вјерника је након 
Божићног поста примио Свету 
тајну причешћа.
- Желим свима радост и мир. Да 
смо здрави и да што прије прођу 
све ове невоље које су нас за-

десиле - поручили су грађани. 
Нека Божић свима у земљи и 
расејању у домове унесе мир, 
љубав, слогу, радост и благо-
слов у све дане живота и по-
дари покајање и спремност на 
праштање, порука је у Послани-
ци Синода Српске православне 
цркве и свих архијереја.
- Ако нам је цијеле године туга 
притискала срце, нека се данас 
роди радост у њему, јер слави-
мо Рођење највеће Радости, 
Рођење Сина Божјег Исуса Хри-
ста! Ако су нам цијеле године 
мржња, гордост и злоба трова-
ли срце, избацимо данас отров 
из њега, јер славимо Рођење 

небеске Љубави, оваплоћене у 
људској природи - истиче се у 
Посланици. 
Божић је празник када треба да 
се поштујемо и помажемо, али и 
праштамо једни другима, пору-
чио је Далибор Павловић, гра-
доначелник Приједора.
- Само слогом и заједништвом 
можемо да пребродимо ову пан-
демију и учестале земљотресе 
који су нас задесили - поручио 
је Павловић. 
По традицији, празновање Бо-
жића настављено је у кругу по-
родице и за све пријатеље отво-
рених врата.  

П. Ш.

У ПРИЈЕДОРСКИМ ХРАМОВИМА 
СЛУЖЕНЕ БОЖИЋНЕ ЛИТУРГИЈЕ 

Православни вјерници прославили су најрадоснији хришћански празник - Бо-
жић. Са жељом да учврсте себе у вјери православној и љубави за најближе 
своје, бројни вјерници окупили су се на божићној литургији у Цркви Светих 
апостола Петра и Павла у Козарцу 

Јереј Жељко Милосавац На литургији и градоначелник Далибор Павловић

М. Шодић 
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Тим поводом Тим поводом

Обиљежавање 9. јануара, Дана 
Републике Српске, у Приједору 
је почело полагањем вијенаца 
испред споменика “За крст час-
ни”. Са овог мјеста поручено је 
да је од великог значаја обиље-
жавање дана када је створена 
Српска, те да никада не смијемо 
заборавити оне који су је ства-
рали и који су у тој борби дали 
своје животе. 
- Оно што је Скупштина српског 
народа 9. јануара 1992. годи-
не политички урадила, борци 
Републике Српске су овјерили 
до краја рата, односно до пот-
писивања Дејтонског мировног 
споразума и тако обезбиједили 
трајни опстанак српског народа 
на овим просторима. Без деве-
тог јануара, нема опстанка срп-
ског народа на овим просторима 
- истакао је Зоран Предојевић, 
предсједник градске Борачке 
организације.
Вијенце су положиле делегације 
Града Приједора, Борачке орга-
низације, Организације породи-
ца погинулих и заробљених бо-
раца и несталих цивила и бројне 
друге. Ранко Колар, вршилац 
дужности начелника Одјељења 
за борачко-инвалидску заштиту, 

истакао је да је Српска наша је-
дина отаџбина.
- Са подручја Приједора у про-
теклом рату страдала су 574 
борца. Њима дугујемо велику 
захвалност за неизмјерну хра-
брост. Такође, желио бих да се 
захвалим и тадашњим послани-
цима који су 9. јануара прије 29 
година прогласили Српску Репу-
блику БиХ - додао је он.

ПРИЈЕМИ КОД 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Поводом обиљежавања Дана 
Републике, градоначелник 
Приједора  Далибор Павло-
вић организовао је пријеме за 
здравствене раднике, воћаре, 
представнике Полицијске упра-
ве, Територијалне ватрогасне 
јединице и представнике Омла-
динског савјета. Њима су уруче-
не захвалнице, јер су, како је ре-
чено, дали несебичан допринос 
у борби против вируса корона и 
спасавању људских живота.
- Градоначелник је овим при-
јемом указао на опасности са 
којима се суочавају полицијски 
службеници током извршавања 
својих послова и задатака. Када 

ситуација од нас захтијева, ми 
свој живот стављамо у ризик, 
како би грађанима пружили по-
моћ - рекао је Сретоја Вујано-
вић, начелник Полицијске упра-
ве Приједор.
- Желим да се захвалим градо-
начелнику, јер је ово изузетно 
лијеп гест. То значи да нас се 
неко сјетио у овим тешким вре-
менима - сматра доктор Борис 
Ћургуз, директор приједорске 
Ковид-болнице.

Први човјек Приједора орга-
низовао је пријеме и за Игора 
Паспаља, набољег свјетског 
гитаристу, и Кристијана Вујчића, 
младог Приједорчанина о чијем 
тешком животу су медији раније 
извјештавали. Градоначелник 
му је обећао помоћ.
- Градоначелник ми је обећао 
да ће ми помоћи да одрадим 
приправнички стаж, који нисам 
обавио, јер нисам могао наћи 

запослење у струци. Такође, 
Град Приједор је спреман да ми 
помогне око плаћања дуга за 
струју - рекао је Вујчић.
- Позван сам да ми Град уручи 
признање, јер сам проглашен за 
најбољег гитаристу свијета. За-
хвалан сам градоначелнику на 
томе - изјавио је Игор Паспаљ.
Они који су, на било који начин, 
доприносили развоју града и 
борби против вируса корона, 

заслужују сваку похвалу и при-
знање, сматра први човјек При-
једора. Далибор Павловић на-
помиње да је наша обавеза да 
чувамо Републику Српску и да 
се боримо за њен напредак.
- Ми морамо да сачувамо Репу-
блику Српску кроз институције и 
ту нема алтернативе. Радићемо 
све за опстанак Српске, а и за 
наш град. Ако град направимо 
бољим, направићемо бољом и 
Републику Српску - истакао је 
он.
Поводом Дана Републике Ср-
пске, на програму Радио-теле-
визије Приједор емитована је 
Свечана академија.

Обиљежен Дан Републике

Градоначелник Далибор Павло-
вић разговарао је са Бранком 
Зеленовићем, предсједником 
Синдиката локалне самоуправе 
и јавних служби РС, о Поједи-
начном колективном уговору и 
припремама за измјене Закона 
о раду. Како је оцијењено, са-
станак је био успјешан и дата је 
узајамна подршка, како новом 
градоначелнику, тако и синди-
калном дјеловању. 
- Новоизабраном градоначел-
нику пожељели смо успјешан 
рад у 2021. години. У Приједор 
смо дошли да разговарамо о 
запосленима у Градској управи 
Приједор и њиховим радничким 
правима која се и те како по-
штују - рекао је Бранко Зелено-
вић. Он је нагласио да се плате 
и накнаде редовно исплаћују.
- Ми имамо Посебан колектив-
ни уговор који је наш Грански 
синдикат потписао са бившим 
градоначелником. Он истиче у 
марту, а добили смо обећање да 

ћемо потписати и нови Посеб-
ни колективни уговор са новим 
градоначелником. Све одредбе 
из Посебног колективног уго-
вора се поштују и добили смо 
обећања да ће се поштовати и 

даље - рекао је Зеленовић. 
Градска управа ће и у наредном 
периоду поштовати Синдикат, а 
градоначелник Далибор Павло-
вић ће, како је рекао, стајати на 
располагању Синдикату локал-

не самоуправе. Он је нагласио 
да неће бити никаквог реван-
шизма према запосленима у 
Градској управи Приједор. 
- Мој став, као градоначелника, 
је да су сви запослени у Град-

ској управи равноправни. Сви 
који желе да раде и доприносе 
Градској управи и грађанима 
Приједора су добродошли и они 
неће имати апсолутно никаквих 
проблема - нагласио је Павло-
вић.
Он се захвалио представницима 
Синдиката локалне самоуправе 
и јавних служби РС за подршку 
коју су му дали као новоизабра-
ном градоначелнику. Како је ре-
као, најбитније у свему је да су 
нашли заједнички језик и да ће 
у наредном периоду наставити 
заједничку сарадњу. Подсјети-
мо, запослени у Градској управи 
организовани су у два синди-
ката, а Далибор Павловић се 
недавно састао и са предсјед-
ником Синдиката управе Репу-
блике Српске Божом Марићем. 
Том приликом је потврђено да у 
Градској управи Приједор неће 
бити отпуштања радника.

НЕЋЕ БИТИ РЕВАНШИЗМА ПРЕМА ЗАПОСЛЕНИМА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ 

НЕ ЗАБОРАВИТИ ОНЕ КОЈИ СУ 
СВОЈЕ ЖИВОТЕ УГРАДИЛИ У СРПСКУ

Са подручја Приједора у протеклом рату страдала су 574 борца. Никада не 
смијемо заборавити оне који су стварали Републику Српску и у тој борби дали 
животе, поручено је са обиљежавања 9. јануара 

- Ми морамо да сачувамо Републику Српску кроз 
институције и ту нема алтернативе. Радићемо све 
за опстанак Српске, а и за наш град. Ако град на-
правимо бољим, направићемо бољом и Републику 
Српску - истакао је Далибор Павловић.

Д. С.

Б. Дакић 

Са полагања вијенаца

Са пријема

Дата узајамна подршка
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МИЛЕ СРЕДИЋ
(5.1.1953 - 2021)

Драги наш вољени тата Миле, 
прерано изгубисмо топло крило 
твоје, прерано изгубисмо све 
богатство наше.
Твоја породица: Душанка, Мишо и 
Душица

14606

Посљедњи поздрав

МИЛЕ СРЕДИЋ

Заувијек ћеш остати у нашим срцима.

Дана, Ина и Ђоле
14604

Посљедњи поздрав

МИЛЕ СРЕДИЋ

Заувијек ћеш остати у нашим срцима.

Саша и Вања
14604

Дана 11.01.2021. 
навршило се десет 

година од смрти 
супруга, оца, свекра и 

дједа

МИЛАНА 
МИЛОЈИЦЕ

Сјећања су вјечна, а заборав не постоји за 
оне који те воле.

Породица Милојица
(000)

Дана 16.01.2021. навршава се 40 
дана од смрти наше мајке, баке и 

прабаке

ДУШАНКЕ СУКОЊИЦА
Од смрти те нисмо могли сачувати, 
али сјећање на тебе вјечно ће 
трајати. Живјећеш у срцима оних 
који те највише воле.
Твоји најмилији: син Жељко, снаха 
Далиборка, унуке Анђела и Жељка, 
кћерка Драгана, унук Марино, унука 
Анамарија са породицама 14605

Дана 16.01.2021. 
навршава се 40 тужних 

дана од смрти моје 
сестре

ДУШАНКЕ 
СУКОЊИЦА

Поносна што сам те имала, тужна што сам 
те изгубила.
Твоја сестра Нада Тимарац са породицом

14610

ДУШАНКА 
СУКОЊИЦА
(1950 - 2020)

Драга сестро, остала је туга и бол до краја 
живота. 
Сестра Анка, свак Томо са породицом

14627

Дана 20.01.2021. 
навршава се тужна 

година од смрти

ВЕЉКО ГРБИЋ
(1931 - 2020)

Неизмјерну тугу и бол за тобом не може 
вријеме да избрише. Вјечно ћеш остати у 
нашим срцима.
Твоји: син Рајко, кћерке Гина и Анка, зет 
Перо, унучад и остала родбина 14617

МАЛИ ОГЛАСИ
Издајем намјештену гарсоњеру за 1 или 2 осо-
бе. Обезбијеђен интернет, паркинг и централ-
но гријање.

Све информације у поподневним часовима 
на тел. 065/875-428

У недјељу, 17. јануара 2021. године, 
навршавају се три године како си са 

анђелима, драга моја мајчице

ЈЕЛЕНА КНЕЖЕВИЋ
(1981 - 2018)

Вољена моја мајчице, увијек си у мом 
срцу, мислима и молитвама и никада 
нећеш бити заборављена, јер живиш у 
сјећањима твоје кћерке Емилие, супруга 
Даниела, мајке Мире, тате Ранка, брата 
Слободана, сестре Дражене са породицом 
и бабе Војиславке.
Почивај у миру и нека те анђели чувају у 
царству небеском! 14654

Дана 16.01.2021. обиљежавамо 
четрдесетодневни помен од смрти 
вољеног оца

ТОМЕ СРЕДИЋА
(1938 - 2020)

Твоја доброта и племенитост остаће у нашим срцима. Хвала ти 
за све што си учинио за нас.

Твоја кћерка Лела са породицом 14657

Дана 18.01.2021. 
године навршавају се 
двије године од смрти 

наше драге мајке и 
баке

ГОСПЕ 
МУДРИНИЋ
(1931 - 2019)

Успомену на тебе чувају кћерка Рада, син 
Милорад, унук Звездан и унука Јелена

14656

ДУШАНКА 
ГВОЗДЕН

(2015 - 2021)
У свом срцу ја те чувам 

од заборава.

Твоја Сања
14655

Навршава се 40 тужних дана од смрти 
драгог оца

ТОМЕ СРЕДИЋА
(1938 - 2020)

Сјећање на тебе вјечно ће трајати.
Твој син Горан са породицом

14657

Навршава се 40 тужних дана од смрти 
драгог оца

ТОМЕ СРЕДИЋА
(1938 - 2020)

Увијек ћемо те вољети и по добру памтити, јер си то и заслужио.
Твој син Зоран са породицом

14657

Дана 16.01.2021. навршава се 40 тужних 
дана од смрти драгог супруга

ТОМЕ СРЕДИЋА
(1938 - 2020)

Туга и бол не могу те вратити, али сјећање на тебе вјечно ће 
трајати.

Твоја супруга Јела 14657
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Дана 10.01.2021. године навршило 
се 40 дана од смрти моје мајке

МИРОСЛАВЕ ПЕТОШ
Рођ. Радановић

Драга мајко, за све што си учинила за 
нас, велико ти хвала. Твоја доброта 
и љубав коју си нам пружала, остаће 
заувијек вјечна успомена у срцу.

Твоја кћерка Љиља са породицом
14587

Дана 19.01.2021. године проћи ће седам 
тужних година како није са нама наша 

вољена сестра и тетка

МАРИЈА БРКИЋ
(2014 - 2021)

Драга моја сестро, много смо тужни 
сјећајући се заједничких радости, твојих 
топлих ријечи, пажње и сестринске 
љубави. Веже нас безброј лијепих 
успомена записаних у нашим срцима. 
Воле те и не заборављају твоји: сестра 
Ана и сестрић Драги 14609

Дана 02.01.2021. године у 88. 
години живота преминуо је 
наш драги

ЈОВИЦА 
(Јован) 

РАЈЛИЋ
(1933 - 2021)
Хвала на свему што си урадио за нас. Твоја љубав, 

доброта, племенитост живе у нашим срцима. Почивај у 
миру.

С љубављу: кћерке Данијела и Милка, унучад Маријо, 
Јована, Александар и зетови Синиша и Мирко

11/21

Вољеном тетку

ЈОВИЦИ

Сјећање на тебе вјечно ће трајати.

Дијана

11/21

Тужно сјећање

МИЛОЈКА 
ДЕРЕТИЋ

(2016 - 2021)
Увијек ћеш бити у нашим 

мислима и срцима.
Твоји најмилији

14614

Тужно сјећање

ОСТОЈА ЂУРИЋ
Јелићка - 
Омарска

(17.01.2007 - 17.01.2021)

Вријеме пролази, али бол и туга не нестају. У 
твом срцу било је мјеста за све нас. Фалиш 
нам. Твоји: сестра Мара, зет Небојша, 
нећакиње Гордана и Силвана са породицама

14578

Dana 16.01.2021. navršava se 40 
dana otkako nisi sa nama, dragi naš

SEAD 
ALAJBEGOVIĆ

Teško je naći utjehu i snagu za svaki dan bez tebe. Bol je prevelika da bi 
prihvatili da te više nema. Nedostaješ, beskrajno nam nedostaješ! Zauvijek 
si tu u našim srcima i mislima. 

Tvoji najmiliji: supruga Gospa, sin Dado, kćerka Veca, unuci, praunuci, 
rodbina i prijatelji

14622

IN MEMORIAM

ДРАЖЕНА КУНИЋ
(17.01.2020 - 17.01.2021.)

Наша срца никад неће заборавити истинску 
доброту твоје душе. 
С љубављу и поштовањем, твоји нећаци: 
Андреја, Данијела, Бојан, Саша, Игор, Горан и 
брат Вукашин. (001)

SEAD 
ALAJBEGOVIĆ

Dragi Dido, tvoja dobrota 
i plemenit lik zauvijek u 
našim srcima.

Lazar, Borka, Saša i 
Srđana

14622

Дана10.01.2021. навршило се 40 дана од смрти наше драге 
супруге, мајке и баке

МИРОСЛАВЕ ПЕТОШ
Рођ. Радановић

Живот је тренутак, а сјећање вјечна бол, на гробљу наше 
најмилије запалили смо свијеће и положили цвијеће. Њена 
духовност, племенитост, доброта и љубав дају нам моралну 
снагу да је никад не заборавимо. Са нама ће живјети вјечно 
у нашим срцима. 
Ожалошћени: супруг Милорад, син Жељко, кћерка Свјетлана 
и унук Александар 14587



12. 15. јануар 2021. “Козарски вјесник”

ЧитуљеЧитуље

Дана 08.01.2021. године престало је 
да куца велико и храбро срце нашем 

драгом супругу и оцу

МИРИ 
ЛИШЧИНСКОМ

Свој животни пут завршио је у 57. 
години живота, уз вјечиту борбу за своје 
вољене.
Најдражи међу најдражима, до задњег 
тренутка борио се да поново види наша 
лица, осјети наше загрљаје и пољупце. 
Не постоје ријечи да се опише туга, 
не постоје ријечи да се опише љубав, 
туга и љубав које ће вјечито да се боре 
у нашим срцима. Остаћеш вјечито 
памћен, живјећеш кроз нас, живио си 
за нас, а ми ћемо да живимо за тебе.
Највише те воли твоја супруга Јасна, 
син Миро и кћерка Александра 14615

Дана 08.01.2021. године престало је да куца срце мог драгог брата

МИРЕ (Јосифа) ЛИШЧИНСКОГ
Драги мој брате, како да схватим сурову истину да те више никада 
нећу загрлити. Ти који си свима нама пружио неизмјерну љубав, 
повјерење, наду, сигурност. Био си увијек са нама и уз нас, био си 
ту за све када је требало. Сурова је истина да си отишао од нас без 
поздрава. Сваки дан проведен без тебе је тежак и дуг као вјечност. 
Са поносом ћемо се сјећати, до краја живота вољети и сачувати од 
заборава сваки тренутак живота проведен с тобом.

Твој брат Владо и братић Дубравко 14616

Посљедњи поздрав драгом стрицу

МИРО ЛИШЧИНСКИ

Станислав, Романа и Сергеј

14620

Дана 8.01.2021. 
напустио нас је наш 

дјевер и стриц

МИРО 
ЛИШЧИНСКИ

Нека те анђели чувају, наш драги Миро, а ми 
ћемо те заувијек носити у нашим срцима.

Снаха Јелена са дјецом
14618

Дана 15.01.2021. 
навршава се 40 дана 

откад нас је напустила 
наша вољена

СЛОБОДАНКА 
КЕШИН

Бол и туга не престају, нити ће престати за 
тобом. Много ми недостајеш и заувијек ћеш 
недостајати.
Твоја тетка Љиља Станковић са породицом

14600

Дана 15.01.2021. навршава се 40 тужних 
дана од смрти наше сестре

СЛОБОДАНКЕ (Рајко) 
КЕШИН

Рођ. Кецман
Драга сестро, нисмо ни свјесни да ниси 
више са нама. Провели смо једно вријеме 
дружећи се с тобом и ти са нама, а сада 
нам је остала празнина и жалост, али и 
лијепе успомене на дане проведене с 
тобом. Увијек си у нашим мислима. 

Твоја браћа од стрица Гоги и Мића
14621

Дана 15.01.2021. навршава се 
40 дана од смрти наше кћерке, 
супруге, мајке и сестре

СЛОБОДАНКА 
(рођ. Кецман) 
КЕШИН БОБА
(1967 - 2020)

Живот нестаде у трену, али твоје племенито срце и твој лик остају 
вјечно у срцима нас, који те волимо. Тешко је прихватити твој одлазак 
и тешко је испунити празнину која је настала. Поносни смо што си била 
наша и ми твоји. Хвала ти на свему што си учинила за нас. Нека те у 
тишини вјечног мира прати наша љубав, јача од времена и заборава. 
Почивај у миру, јер то и заслужујеш.
Отац Рајко, мајка Драгана, супруг Миленко, кћерке Стојанка и Јелена, 
брат Слободан и братић Алекса 14625

Дана 09.01.2021. навршило се 40 
тужних дана од смрти драгог супруга, 

оца и дједа

МИЛЕНКА 
МИШЉЕНОВИЋА

(1951 - 2020)
Тога дана, ужа породица је посјетила 
гроб драгог нам покојника.

Ожалошћена породица
14591
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Дана 19.01.2021. навршава се 40 тужних 
дана од када нас је изненада и прерано 

напустио наш драги и вољени

СЛОБОДАН 
БИЈЕЛИЋ

(1957 - 2020)

С љубављу, тугом и поштовањем чувамо успомене на твој драги лик и 
племенитост. Нека твоја добра душа почива у миру.

У суботу, 16. јануара 2021. у 10 сати дајемо четрдесетодневни помен на 
гробљу Пашинац у Приједору.

Твоји најмилији: Пирошка, Вера, Милош, Yasmany и Мила 14599
Дана 14.01.2021. године навршило се 
40 дана како није са нама наша драга 

супруга, мајка и бака

МИРА (Михајло) ШОРГА
(1957 - 2020)

Била си наша подршка, снага и стуб 
наше куће. Вјечно захвални за несебичну 
љубав и срећу коју смо осјетили у 
сваком тренутку док си била са нама. 
Док живимо ми, живјећеш и ти, заувијек 
у нашим срцима и мислима.
Твоји: супруг Мићо, син Миленко и 
кћерка Љиљана са породицама 14601

Тужно сјећање на нашу 
драгу

МИРУ ШОРГА

По добру ћемо те памтити, са љубављу 
спомињати и чувати од заборава.
Твоја сестра Марица и сестричине Дражена 
и Милана са породицама

14611

Дана 14.01.2021. 
навршило се 40 дана од 

смрти драге снахе

МИРЕ ШОРГА
Недостајеш нам много, 
али те са поносом 
чувамо у нашем срцу и 
мислима. 
Твоја заова Ана са 
породицом 14601

Дана 16.01.2021. навршава се 40 
тужних дана од смрти наше драге 

мајке и баке

ЉУБЕ МУЊИЗА
(1936 - 2020)

Тога дана посјетићемо њену вјечну 
кућу.

Ожалошћене породице 
Гаврановић и Бејзурић

14598

Дана 13.01.2021. 
навршило се тужних 
40 дана откад више 

није са нама наш драги 
супруг, отац и свекар

ВЛАЈКО ЛУКИЋ

Твој лик и доброта остаће заувијек у нашим 
сјећањима.
Твоја супруга Драгиња, синови Вукашин и 
Милан, снаха Гордана

14595

Дана 13.01.2021. 
године навршило се 40 
тужних дана од смрти 

нашег оца и дједа

ВЛАЈКА 
ЛУКИЋА

Из Горњег 
Јеловца

Вјечно ћеш живјети у нашим срцима и 
мислима.
Твоји: кћерка Вука, унучад Јелена и Немања

14595

Дана 13.01.2021. 
године навршило се 40 

тужних дана од када 
више ниси са нама, 

драги наш дједе

ВЛАЈКО ЛУКИЋ

Туга и бол што смо те 
изгубили, никад неће 
престати, а сјећање 
на тебе и твоју љубав коју си нам пружио, 
заувијек ће остати у нашим срцима.
Твоја унучад и праунучад: Слађана, Слађан, 
Милана, Сања, Саша, Михаела и Виктор

14595

Дана 09.01.2021. навршило 
се 40 дана од смрти драгог 

нам стрица

ВЛАЈКА ЛУКИЋА
Поносни смо што смо те 
таквог имали, тужни смо 
што смо те изгубили. Увијек 
вољен и никад заборављен.
Твоји Милорад Лукић 
и Милена Пранић са 
породицом 14593

Захвална породица

Тужно сјећање на вољене

РАЈКО
(25.10.1941 - 17.12.2007)

14596

БРАНКА 
(28.08.1941 - 27.11.2020)

РАДАНОВИЋ
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Дана 15.01.2021. 
године навршава се 15 

дана од смрти наше 
миле

НЕВЕНА 
ШОБОТ

(1996 - 2021)

Сјећање на тебе чуваћемо у најљепшим и 
најдражим успоменама. Твој Раденко, Слава, 
Игор, Мирела Шобот и Дејан и Ирена Вујчић

14603

Дана 17.01.2021. године навршава се 40 дана 
откад није са нама наш драги и вољени супруг, 

отац, деда и брат

БОГДАН ДЕЛИЋ
(1950 - 2020)

Са поносом чувамо успомену на тебе и вјечно 
захвални. Ожалошћени: супруга Нада, син 
Драгослав са породицом, кћерка Драгана, брат 
Алекса и сестра Милана 14612

Тужно сјећање на

БОГДАНА 
ДЕЛИЋА

Остаћеш запамћен као добар човјек и добар 
комшија.

Породице Пралица, Стојнић и Бановић
14613

Тужно сјећање

ДРАГО ТОПИЋ
(2015 - 2021)

Вријеме не лијечи тугу, већ нас навикава да 
живимо са њом, а колико год времена да 
прође, остаћеш у нашим срцима заувијек.
Мајка Ружица, отац Милорад, брат Далибор, 
снаха Данијела, Андреа и Матеа 14594

Посљедњи поздрав драгој 
мајци и баки

ДУШАНКА 
ВУЈАСИН

(1942 - 2021)

Од синова Јадранка и Драгише, 
унуке Ирене и снахе Дренке

14607

Посљедњи поздрав 
драгој сестри

ДУШАНКА 
ВУЈАСИН

Од брата Бошка са породицом

14608

Дана 16.01.2021. 
навршава се 40 тужних 

дана од смрти мог 
супруга, оца и дједа

РАЈКО СЕМИЗ
(12.06.1938 - 2020)

Почивај у миру Божијем, а ми ћемо да те 
заувијек волимо и чувамо у нашим срцима, 
анђеле наш.
Супруга Милица, син Горан и унук Александар

14590

Дана 17.01.2021. 
навршава се 40 дана 

од смрти нашег драгог 
пријатеља

БОГДАНА 
ДЕЛИЋА

Истина је болна и неприхватљива, без 
тебе ни ми нисмо више исти. С поносом те 
помињемо с љубављу у срцима чувамо. 
Почивај у миру,  драги наш Богдане.

Твоји пријатељи Горан и Лака
14626

ДУШАНКА 
ВУЈАСИН

(1942 - 2021)

Отишла си достојанствено и тихо, како си и 
живјела. Нека твоја душа почива у миру. Ми 
ћемо те са поносом чувати од заборава.

Јованка са породицом
14623

Дана 15.01.2021. 
навршава се тужних 

шест година од смрти 
нашег оца и супруга

ДРАГЕ ТОПИЋА
Из Петровог Гаја

Године пролазе, а бол и туга у нашим срцима 
остају заувијек. 

Твоји најмилији: 
Немања, Николина и Славица

14619

Навршило се 40 дана од смрти драгог дјевера

МИЛЕ ПУЗИГАЋE
Никад те нећемо заборавити, 

снаха Нада с породицом

(002)

Дана 13.01.2021. навршило се четрдесет 
тужних дана од смрти нашег вољеног

МИЛЕ ПУЗИГАЋЕ

Твоје племенито срце и твој лик остају вјечно у срцима нас који 
те волимо. 
Супруга Сека, синови Горан и Миленко са породицом 14597

Дана 13.01.2021. године навршило се 
40 тужних дана од смрти драгог брата и 
ујака

МИЛЕ ПУЗИГАЋЕ

Драги брате, туга и бол не могу те вратити, али сјећање на тебе 
вјечно ће трајати. Вјечно ћеш живјети у мом срцу.

Сестра Радана са породицом 14624
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Дана 15.01.2021. године навршава се 15 тужних дана од 
смрти наше миле и вољене

НЕВЕНА ШОБОТ
(1996 - 2021)

Драги наш плави анђеле, и кад је тамно небо и кад киша 
пада, ми видимо осмијех твој и грије нас топлина твоје душе.

Неизмјерно те воле: твој отац Славко, мајка Биљана, сестра 
Јелена, зет Бојан, стричеви: Радослав, Мирослав и Рајко, 
стрине: Веса, Сњежа и Драгана, браћа Марко и Дарко и деда 
Владе

14602



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.

Козарски вјесник
Издаје: Информативно-пословни центар “Козарски вјесник” Приједор
Редакција и администрација: Улица Саве Ковачевића 15. Лист регистрован 
код Министарства информација Републике Српске, бр. 170/93 од 10.3.1993.
године. 
Излази сваког петка
Директор и главни и одговорни уредник: Зоран Совиљ 
Редакција: Милан Богун, Мира Згоњанин, Тања Мандић (главни и одговорни 
уредник РТВ Приједор), Мирјана Шодић, Деборах Совиљ, Перо Шпадић, 
Зоран Јелић, Бранка Дакић
Технички уредник: Силвија Дејановић

Телефони: Директор 232-803, уредник 243-440, новинари  234-271, 234-701, 
234-442, служба малих огласа 211-575, рачуноводство и маркетинг 232-863, 
техничка припрема  243-441, Радио Приједор 911-822, Телевизија Приједор 
211-239, Уредник РТВ Приједор 911-988. Тел/факс 232-803, 232-863.
Цијена примјерка одштампана на “глави” Листа
Претплата: Све информације о претплати на Лист на телефоне 211-575 и 
232-863
Рукописи и фотографије се не враћају
Жиро рачун: НЛБ банка АД Филијала Приједор
ж.р. 5620070000263992 (са назнаком за “Козарски вјесник”)
Штампа: “Дневне Независне новине” 
За штампу: Александар Копања, директор

Спорт Спорт

Улaзaк у Прву лигу Рeпу-
бликe Српскe je приoритeт, 
пoтврђeнo je нa нeдaвнoј 
сjeдници Скупштинe Фуд-
бaлскoг клубa “Oмaрскa”. 
Скупштинa je искaзaлa 
нeдвoсмислeну пoдр-
шку игрaчимa и стручнoм 
штaбу у oствaрeњу тoг 
циљa. Taкoђe, стaв Скуп-
штинe je дa ћe пoдржaти 
нaпoрe свих структурa 
Клубa у oбeзбjeђивaњу 
нeoпхoдних инфрaструк-
турних и oргaнизaциoних 
услoвa зa тaкмичeњe у 
Првoj лиги РС. Штo сe 
инфрaструктурнoг диjeлa 
тичe, пoсeбaн aкцeнaт 
бићe нa  рaдoвимa нa 
зaвршeтку изгрaдњe три-
бинa и пoмoћнoг тeрeнa.
- Као циљ смо поставили 
да се такмичарском пого-
ну обезбиједе сви услови 
како би се остварио пла-
сман у Прву лигу. Такође, 
морамо радити на томе 
да обезбиједимо све ин-
фраструктурне и технич-
ке  услове за наступ у том 
рангу. Ту спадају трибине, 
помоћни терен и завр-
шетак радова на просто-
ријама Клуба - рекао је 
предсједник Скупштине 
Клуба Синиша Дакић.

Дакић је додао да је цијела 
ситуација са короном пого-
дила и спорт, али да у све-
му има и нечег позитивног, 
јер је зближила људе оку-
пљене око Клуба, што је 
имало ефекта и на резул-
тате, како пословне тако и 
спортске. Дакић додаје да 
и спонзори показују веће 
интересовање за „Омар-
ску“, што је нарочито зна-
чајно, будући да би улазак 
у Прву лигу захтијевао 
далеко већа финансијска 
издвајања. Штo сe спoрт-
скoг диjeлa тичe, шeф 
Стручнoг штaбa Mилeнкo 
Вулeтa истaкаo je дa ћe сe 
у бoрби зa плaсмaн у виши 
рaнг нajвeћим диjeлoм 
oслaњaти нa трeнутни иг-
рaчки кaдaр.Taкo дa oсим 
нeких вeћ нajaвљeних 
пojaчaњa, вeћих прoмjeнa 
нeћe бити. 
- Ову екипу чине момци 
који су били пионири прије 
осам година, кад сам преу-
зео кормило. Момци имају 
квалитет. Навикли смо јед-
ни на друге, одлично се 
познајемо и слушамо се. 
То је најбитније, јер у фуд-
балу су на првом мјесту 
тим и колектив. А ми смо 
то постали - рекао је тре-

нер Миленко Вулета. 
Он је напоменуо да су иг-
рачи показали љубав пре-
ма Клубу и тако што су у 
паузи, због епидемиолош-
ких мјера, прионули на по-
сао и помогли у радовима 
на одржавању терена.
Нa Скупштини су jeднo-
глaснo усвojeни: Извjeштaj 
o рaду и Финaнсиjски из-
вjeштaj зa 2020. гoдину, 
Плaн рaдa и Финaнсиjски 
плaн зa 2021. Taкoђe, 
пoдржaн je приjeдлoг 
упрaвe Клубa дa Mир-
кo Хрвaћaнин, дугoгo-
дишњи првoтимaц “Oмaр-
скe”, будe прeдлoжeн зa 
дeлeгaтa у тaкмичeњимa у 
oквиру Фудбaлскoг сaвeзa 
РС. Oним чиме су у “Oмaр-
скoj” тaкoђe прeзaдoвoљ-
ни je прoдaja сeзoнских 
кaрaта. Кaкo кaжу, брoj 
прoдaтих кaрaтa нaдмa-
шиo je свa oчeкивaњa. To 
пoкaзуje дa Клуб имa пoдр-
шку, штo мjeштaнa, aли и 
љубитeљa спoртa из дру-
гих грaдoвa, тe диjaспoрe. 
Из “Oмaрскe” су изрaзили 
oчeкивaњe дa ћe пaндe-
миja ускoрo дa сe зaврши, 
кaкo би у Прву лигу ушли 
прeд свojим нaвиjaчимa. 

ФК “Oмaрскa”
СВЕ ПОДРЕЂЕНО ПЛАСМАНУ 

У ПРВУ ЛИГУ

Припремио: З. Јелић

На недавној сједници Скупштине Жен-
ског рукометног клуба „Мира“ изабрано 
је ново руководство. Тако је на мјесто 
предсједника Управног одбора Клуба 
изабран Александар Дрљача, познато 
име приједорског рукомета. Он је на том 
мјесту наслиједио дугогодишњу пред-
сједницу Наду Ђаковић. За чланове 
Управног одбора изабрани су Дражен 
Врховац, Александар Миљешић, Марио 

Давидовић и Драгослав Кабић. Што се 
тиче „Мире“, припреме крећу већ у по-
недјељак, а наставак такмичења у Пре-
мијер лиги БиХ очекује нас у фебруару. 
Из приједорског клуба рекли су да не 
планирају веће измјене у играчком ка-
дру, те да би евентуално редове могли 
појачати са једном или двије рукомета-
шице, уколико то услови дозволе.

Члaнoви Плaнинaрскoг друштвa 
“Клeкoвaчa” из Приjeдoрa, oсвojи-
ли су првo eкипнo мjeстo нa Првeн-
ству Рeпубликe Српскe у плaнинaр-
скoj oриjeнтaциjи - oриjeнтирингу. 
Eкипу из Приjeдoрa чинилa je 
пoрoдицa Aрaмaндa, зaљубљe-
ници у прирoду и плaнинaрeњe. 
Првeнствo je oдржaнo у Вишeгрa-
ду, у oргaнизaциjи Плaнинaрскoг 
сaвeзa РС, a дoмaћини су били 
члaнoви тaмoшњeг Плaнинaрскoг 
друштвa “Стoлaц”. Другo мjeстo 
oсвojилa je eкипa ПEД “Majeвицa” 
из Биjeљинe, a трeћe ПД “Стoлaц” 
из Вишeгрaдa. Нa oвoм тaкмичeњу 
учeствoвaлo je дeвeт eкипa и 27 
тaкмичaрa из Вишeгрaдa, При-
jeдoрa, Бaњa Лукe, Пaлa, Рудoг, 
Рoгaтицe и Биjeљинe. 

Нa Пojeдинaчнoм првeнству Рeпубликe 
Српскe, кoje je oдржaнo крajeм дeцeм-
брa, бoрци Бoксинг тимa „Jaњaнин“ 
oсвojили су двиje мeдaљe, и тo oбјe 
злaтнe. Нeдим Сeлимoвић у финaлнoм 
мeчу пoбиjeдиo je Цвиjeтинa Вуjaнoвићa, 
бoксeрa “Jeдинствa” из Брчкoг. Oвим je 
Сeлимoвић aктуeлни првaк РС и БиХ, 
штo му oтвaрa врaтa зa рeпрeзeнтaциjу. 
Другo злaтo oсвojиo је Никoлaс Пaнић, 
кojи je биo бoљи oд Aдинa Хaмизићa 
из биjeљинскoг “Рaдникa”. Moждa би 
мeдaљa билo и вишe дa je зa БT “Jaњa-
нин” нaступиo и Влaдaн Суртoв, aли гa 
je у тoмe сприjeчилa прeхлaдa. Tрeнeр 
oвe eкипe Дрaжaн Jaњaнин зaдoвoљaн 
je штo су гoдину зaкључили злaтним 
мeдaљaмa нa рeпубличкoм првeнству. 
Упркoс свим прoблeмимa кojи су прaти-
ли 2020-ту, билa je oвo успjeшнa сeзoнa, 

кaжe oн.
- Прeзaдoвoљaн сaм. Taкмичимo сe у 
Бoксeрскoj лиги РС, кao и у Бoксeрскoj 
лиги БиХ. И ту смo мeђу првих пeт eки-
пa. Нaрeднoг мjeсeцa ћeмo oбиљeжи-
ти трeћи рoђeндaн Клубa, и кaд сe пo-
глeдajу рeзултaти кoje смo oствaрили 
у тaкo крaткoм пeриoду, мoжeмo бити 
пoнoсни нa сeбe - рeкao je Jaњaнин.
Oвe гoдинe видjeћe сe и рeзултaти рaдa 
сa млaђим кaтeгoриjaмa, будући дa ћe 
дoстa oних кojи су првe кoрaкe у бoк-
су нaпрaвили кoд брaћe Jaњaнин, oвe 
гoдинe дoбити прилику дa сe тaкмичe. 
Jaњaнин кaжe дa изa свeгa стojи мнoгo 
труда, нaрoчитo jeр Клуб нeмa спoнзoрe, 
и jeдину финaнсиjску пoдршку дoбиjajу 
oд Грaдскe упрaвe.

ЖРК „Мира“
ИЗАБРАНА НОВА УПРАВА

Бoксинг тим „Jaњaнин“
ГOДИНУ ЗAКЉУЧИЛИ 
СA ДВИJE MEДAЉE

TРИJУMФ ПРИJEДOРЧAНA НA 
ПРВEНСTВУ РС У ПЛAНИНAРСКOJ 

OРИJEНTAЦИJИ 


