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"Нову градску власт ништа неће 
поколебати да настави путем 
којим смо  кренули. Све сабота-
же и подметања само нас чине 
јачим", рекао је он и додао да 
је очекивао да долазе на ста-
билан буџет, али и то да мало 
који дан од доласка на дужност 
није наишао на неку препре-
ку и проблем. "Многе ствари 
овдје су биле устаљене 16 го-
дина, а неке  навике је тешко 
мијењати. Градска управа на 
чијем сам челу одлучна је да од 
првог дана ради транспарент-
но. Поштено и прије свега у ин-
тересу грађана. Жао ми је само 
што сваки тренутак појединци 
користе да на ружан начин пре-
зентују све оно што ми радимо 
и за шта се заиста истински бо-
римо, али велики број порука 
грађана који ми се свакоднев-
но обраћају доказују да сам 
на правом путу и вјерујте с тог 
пута нећу скренути",  нагласио  
је  Павловић и додао да им је 
циљ да уведу домаћинско по-
словање. 
"И свако је дужан да води ра-
чуна о томе, а новоименова-
ни директори  оног дана када 
су преузели функције, њима 
је скренута пажња да расходи 
морају да прате приходе и да 
су пред њих постављени висо-
ки циљеви уз обавезне уште-
де",  рекао је он и нагласио "да 
буџет града није рупа без дна 
и да се неће давати како коме 
затреба". 
"Све до доласка нове Градске 
управе то је била нека пракса 
и то смо прекинули. Средства 

из буџета ће добити само они 
којим је најнеопходније", на-
гласио је Павловић и додао да 
су праћени и анализирани сви 
трошкови, како би се видјело 
да ли постоји могућност уште-
да. Кренуло се од трошкова за 
превоз радника Градске упра-
ве, потом контроле трошења 
абразива код извођача радова 
зимског одржавања локалних 
путева, контроле јавне расвје-
те. Контролу утрошка средства 
ће примјењивати на све посло-
ве. 
"Сви наши грађани знају да ће 
ових дана кренути и одржавање 
макадамских путева. Исто како 
је вршена контрола абразивног 
материјала, на исти начин ће се 
вршити контрола сваког изве-
зеног камиона шљунка у наша 
села. Неће се моћи десити да се 
извезе пет, а фактурише 50 ка-
миона. Себи смо дали задатак 
да ће све бити транспарентно 
и онако како треба", поручио 
је градоначелник Приједора. 
Примјетан је долазак бројних 
републичких и страних званич-
ника у Приједор у протекла 
три мјесеца. То није случајно 
нити ће ове посјете остати мр-
тво слово на папиру, истакао је 
најављујући  бројне привредне 
пројекте. Павловић је нагла-
сио да је извјесно улагање 15 
милиона марака у заштиту од 
поплава, мимо више од осам 
милиона, средства која су ра-
није договорена за регулацију 
водотака Гомјенице и Милоше-
вице. Такође, сасвим извјесна 
је и реконструкција болнице 

мимо пројекта енергетске ефи-
касности од четири милиона 
марака, те набавка опреме за 
ову здравствену установу.
"Овај проблем смо препознали 
као горући и заложили смо се 
да грађанима омогућимо ква-
литетне услове за лијечење", 
рекао је Павловић. Он је додао 
да је договорена изградња но-
вог вртића за који се тражи од-
говарајућа локација, санација 
крова подручне школе у Доњој 
Драготињи и фискултурне сале 
школе у Љубији, изградња 
дјечијег игралишта у Љубији, 
завршетак индустријске зоне 
"Целпак" и изградња нове код 
Јањића пумпе. "С ресорним 
министром договорено је да 
земљиште за нову зону буде 
пренесено без надокнаде. Вла-
да РС  ће у индустријску зону 
"Целпак"  уложити 840.000 ма-
рака, за изградњу улице Ц-105, 
те  канализацију и водоснаб-
дијевање. Улица 105 је један 
од започетих, а незавршених 
пројеката, гдје су инвеститори 
у 21. вијеку морали копати сеп-
тичке јаме. Очекујемо да ће то у 
наредном периоду бити прош-
лост", рекао је градоначелник 
и додао да је договорена и из-
градња два кружна тока, у Чир-
кин Пољу и на Тешинићу, као 
и реконструкција жељезничке 
пруге Љубија – Приједор. 
Павловић је грађанима нових 
насеља поручио да је за њих 
најважније то што је нађено 
законско рјешење за легализа-
цију земљишта на којем имају 
куће и да очекује да сав посао 

буде завршен до краја године, 
подсјећајући да се тај процес 
одужио, јер један број грађана 
није обновио захтјев за лега-
лизацију, а дио није назначио 
тачну адресу. Он је најавио и 
расписивање тендера за избор 
фирме која ће извршити увид 
у до сада изграђену канализа-
циону мрежу у Туковима, како 
би се сагледало како се може 
завршити терцијарна мрежа, 
као и да ће нови водовод "Црно 
врело" највјероватније, уколи-
ко не буде неких непредвиђе-
них околности бити пуштен у 
октобру. У завршној фази је 
пројекат реконструкције ули-
це Милана Тепића и изградње 
бициклистичке и трим стазе на 
Пећанима. 
На иницијативу грађана биће 
затворен за возила и мали под-
вожњак. "Успјели смо много 
тога, па и за стотину дана, иако 
ће много тога од неких наших 
грађана наићи на осуду. Али, 
вјерујте, више ме не интере-
сују политичке игре, коментари 
на друштвеним мрежама свих 
оних којим ништа што се уради 
није и никада неће бити добро, 
већ ме само и искључиво за-
нимају резултати. Резулати за 
добробит свих наших грађана", 
поручио је Павловић. 

ПОТЕНЦИЈАЛНИ ИНВЕСТИТОРИ  
ДВИЈЕ  ИТАЛИЈАНСКЕ, ЈЕДНА 
СЛОВЕНАЧКА И АМЕРИЧКА 

ФИРМА

Говорећи о инвестицијама, Пав-

ловић је најавио да очекује да 
ће ускоро финализовати разго-
воре са потенцијалним инвес-
титорима,  двије италијанске, 
једном словеначком и аме-
ричком фирмом, а да од бра-
тимљења с општином Инђија 
очекује партнерство кад су у 
питању инвестиције. "У току је 
усаглашавање уговора око ку-
попродаје земљишта, од око 
25.000 квадрата. Очекујемо по-
четак радова на изградњи прве 
хале италијанског инвеститора 
од око 6.000 квадрата. У плану 
је запошљавање 200 радника", 
рекао је Павловић и нагласио 
да ће више детаља бити позна-
то након потписивања уговора 
с потенцијалним инвестито-
ром.  Ове године у буџету је 
планирано и 200.000 марака 
за подршку домаћим инвести-
торима. За пољопривреду је 
обезбијеђено око милион ма-
рака, подстицаја. У оквиру тих 
средства биће до краја године 
завршена и хладњача у Омар-
ској.  

ВЕЋА ИЗДВАЈАЊА ЗА 
НОВОРОЂЕНЕ БЕБЕ

Повећана су издвајања за но-
ворођене бебе. Павловић је 
рекао да је свим студентима 
који су конкурисали стипендија 
одобрена, град по први пут уче-
ствује у пројекту Поносне кар-
тице Републике Српске, као и 
у пројектима "Ритам Европе" и 
бициклистичка трка "Београд - 
Бањалука".

АКТУЕЛНО

ПРВИХ СТОТИНУ ДАНА РАДА НОВЕ ГРАДСКЕ ВЛАСТИ

ПАВЛОВИЋ: НЕ ИНТЕРЕСУЈУ МЕ ПОЛИТИЧКЕ 
ИГРЕ, ВЕЋ ИСКЉУЧИВО РЕЗУЛТАТИ
СА ПРОТЕКЛИХ СТОТИНУ ДАНА РАДА САМ ЗАДОВОЉАН, АЛИ УВИЈЕК 
МОЖЕ И МОРА БОЉЕ. У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ ТЕЖИЋЕМО ДА ЈОШ 
ВИШЕ И БОЉЕ РАДИМО ЗА НАШЕ ГРАЂАНЕ, ПОРУЧИО ЈЕ ГРАДО-
НАЧЕЛНИК ПРИЈЕДОРА, ДАЛИБОР ПАВЛОВИЋ. 

М. Згоњанин

Било је примједби и на недо-
маћинско трошење новца, наро-
чито када је ријеч о трошковима 
превоза и набавци опреме, која 
је, како се могло чути, набавље-
на, али није стигла.
"Не можете очекивати да се 
људи рекламирају у новини која 
се продаје у неких 300, 400 или 
500 примјерака. Треба видјети 
разлоге зашто се новина про-
даје у тако малом броју. Не 
можете на насловници новина, 
на пола стране ставити рекла-
ме. Није то никакав флајер или 
проспект. Не можете комплетан 
лист штампати на једном пис-
му", сматра Мирсад Дуратовић, 
предсједник Скупштине града 
Приједора.
"Ја сматрам да, у складу са 
техничким могућностима, уз 

више креативности да се могу 
направити бољи програмски 
садржаји. Тиме би медиј био 
просперитетнији, у смислу са-
моодрживости",  истакла је 
Слађана Радаковић, независни 
одборник у локалном парла-
менту.
Да се може радити далеко боље 
и квалитетније, сматра и Ни-
кола Мотл, вршилац дужности 
директора "Козарског вјесни-
ка". Локални медији, сматра он, 
имају значајну улогу у развоју и 
промоцији града.
"Ми у свом саставу имамо ра-
дио, телевизију, портал и нови-
не и као такви смо једина ме-
дијска кућа у БиХ. Ја се надам 
да ће "Козарски вјесник" у на-
редном периоду имати далеко 
квалитетније и боље резултате", 

истакао је он.
Наша медијска кућа ново ру-
ководство добила је почетком 
априла. Помаци у раду већ су 
видљиви, оцјењују поједини од-
борници.
"Ово је јако битан медиј за град. 
У протеклом периоду имали су 
лоше руковођење. Доласком 
новог руководства видљиве су 
промјене на порталу, као и у 
емисијама, гдје сам примјетио 
рад и викендом", каже Горан 
Велаула, шеф Клуба одборника 
СНСД-а у Скупштини града.
Дванаест одборника гласало је 
против извјештаја о раду "Ко-
зарског вјесника" у 2020. годи-
ни, док је њих пет било уздржа-
но.
Одборници локалног парламен-
та усвојили су одлуку о додјели 

награда и признања поводом 
16. маја, Дана града. Тако ће по-
веља почасног грађанина отићи 
у руке Жељке Цвијановић, пред-
сједника Српске, награду града 
добиће Борис Ћургуз, инфекто-
лог приједорске болнице, док ће 
плакета града бити додијељена 
предузећу "МГ Минд".
"Када је у питању награда града, 
опредјелили смо се за преду-
зеће "МГ Минд", из разлога што 
рјешава вишедеценијски про-
блем града Приједора. Када је у 
питању награда града, опредје-
лили смо се за доктора Ћургу-
за. Када је у питању почасни 
грађанин, ту смо се опредјели-
ли за предсједника РС, из више 
разлога", истакао је Слободан 
Јавор, предсједник Комисије за 
награде и признања.

"На основу пристиглих пријед-
лога, комисија се одлучила за 
наведене приједлоге. Када је 
у питању почасни грађанин, је-
дини приједлог који је дошао 
је била предсједник Републике 
Српске, Жељка Цвијановић и 
она је изабрана већином гла-
сова",  рекао је градоначелник 
Приједора, Далибор Павловић.
Одборници Скупштине града 
Приједора нису прихватили 
оставку Слободана Јавора, вр-
шиоца дужности директора 
Дома здравља у Приједору. Он 
је оставку понудио након про-
падања око 1.300 доза вакцина 
против вируса корона. Упркос 
овом пропусту,  настављен је 
процес ревакцинације старијих 
од 65 година.

НИЈЕ УСВОЈЕН ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ "КОЗАРСКОГ ВЈЕСНИКА"
НЕБЛАГОВРЕМЕНО ИНФОРМИСАЊЕ, НЕОБЈАВЉИВАЊЕ ВИЈЕСТИ И ИНФОРМАЦИЈА ТОКОМ ВИКЕНДА, ЗАНЕМИ-
РИВАЊЕ ОБИЧНОГ ЧОВЈЕКА. САМО СУ НЕКЕ ОД ЗАМЈЕРКИ КОЈЕ СУ ОДБОРНИЦИ УПУТИЛИ БИВШЕМ РУКОВОД-
СТВУ ИНФОРМАТИВНО-ПОСЛОВНОГ ЦЕНТРА "КОЗАРСКИ ВЈЕСНИК". 

Б. Дакић



3.

www.kozarski.com

Нисмо заборављени 
и свака помоћ нам је 
добро дошла, поручују 
грађани Костајнице, у 
коју је ове седмице сти-
гла донација из Србије. 
Штете од земљотреса су 
огромне, али грађевин-

ски материјал, који су 
добили од Покрајинске 
владе Војводине биће 
им од велике користи.
"Као свештеник ове 
парохије у име свог 
вјерујућег народа  за-
хваљујем се донато-
рима, премијеру Виш-
ковићу и Покрајинској 
влади Војводине, што су 
нас посјетили. За Костај-
ницу је то велика част, 
јер нисмо заборављени 
и нисмо остављени", 
изјавио је протојереј 
Петар Макарић. 
Задовољан је и Зоран 

Бјелић који каже ће му 
помоћ добро доћи, јер 
има велика оштећења 
на кући. "Имамо ста-
ријег брата Србију,  а 
снажна Република Ср-
бија нам улијева наду 
да ће и нама овдје бити 

боље", додао је Бјелић.
У ову локалну заједни-
цу до сада је стигло 11 
камиона грађевинског 
материјала. Из Србије 
поручују да Српска 
увијек може рачунати 
на њихову помоћ. "Ми 
смо спремни да помо-
гнемо и  тиме на дјелу 
показујемо братство, со-
лидарност и заједништ-
во. Показујемо да нам 
је стало до народа РС и 
да наша заједничка по-
литика мора бити усмје-
рена на корист обичних 
људи", истакао је Игор 

Мировић, предсједник 
Покрајинске владе Вој-
водине.
Овим гестом Србија је 
још једном показала 
велико пријатељство 
према српском наро-
ду с ове стране Дрине. 

"Војводина стоји на рас-
полагању  браћи у РС, а 
поготово оним људима 
који су у земљотресу 
настрадали, а  везани 
су  за погранични појас 
са Хрватском. Хвала 
Мировићу и као човје-
ку и као предсједнику 
Владе, што можемо да 
рачунамо на помоћ и у 
кризним ситуацијама", 
рекао је Радован Виш-
ковић, предсједник Вла-
де РС.
Помоћ Костајници наја-
вио је и Александар 
Вучић, предсједник Ср-

бије, а донација, како је 
речено, нема само ма-
теријалну већ и морал-
ну вриједност . "У овом 
моменту најпотребније 
нам је да вратимо људе 
и изградимо куће за оне 
који немају кров над 

г л а -
в о м . 
То је наш 
приоритет. 
Поред тога, по-
требно нам је и да 
институције ставимо у 
функцију у оном обиму 
у којем је то било при-
је земљотреса. У пла-
ну је оспособљавање 
Средњошколског цен-
тра и Општинске упра-
ве", нагласио је Никола 

Јањетовић, начелник 
Костајнице.
У општини Костајница, 
29. децембра прошле 
године замљотрес је 
причинио велику мате-
ријалну штету, која пре-
ма тренутним процје-

нама 
износи више од девет 
милиона КМ. Оштећено 
је 937 објеката, а велику 
штету су претрпјели и 
привредни субјекти. 

По декрету мог покојног дједа, 
поштеног првоборца и споме-
ничара Великог рата, који је не-
славно завршио под точковима 
неопрезног возача, а не од ста-
рости како смо сви у породици 
прижељкивали, Бог се у кући 
није помињао. Да не кажем да 
је био непожељан. 
У то вријеме "искреног" соција-
лизма и стварања родне груде 
то смо званично и поштовали, 
а кришом... Е, то је већ друга 
прича. Тата је у неким најбољим 
годинама искључен из Партије. 
Није помогло ни то што је Титу, 
као најбољи радник љубијских 
рудника, гарав и црн од руде, 
са шљемом на глави и сјајем у 
очима те 72. године, када је овај 
посјетио Приједор, уручио букет 
цвијећа. 
Сјећам се неких посрнулих гла-
диола и задивљеног погледа 
мог оца, па  се дало закључити 
да му Тито није био сметња, мо-
гуће ни идеја социјализма, али 
зато јесу неки локални мангупи 
због којих је остао и без члан-
ства, али и каријере. Било, како 
било, Васкрс смо, сад по нало-
гу тате славили, али кришом, 
да дјед случајно не сазна, и не 
дај Боже, замјери. У сјећању су 
ми остала црвена јаја и пере-
ци који и поред својског труда 
моје мајке нису били ни близу 
оних чланица Кола српских се-
стара. Укратко тврди као камен 
и нејестиви, али кога брига. Јели 
смо их, и опет кришом носили 
комшијама. 
Зато се Први мај славио јавно. 
Будница и плех музика се није 
прескакала, а фамилија је на-
вијала сат да дочека љубијски 
оркестар. Начичкани по прозо-
рима и мало снени, пажљиво 
смо им пратили  ноте. И пље-
ском их испраћали. И сада прва 
асоцијација на то јавно прво-
мајско буђење и тај мој кришом 
Васкрс, који су ми обиљежили 
дјетињство, је доброта у којој ни 
мала невина, а породична лаж, 
ником није засметала. 
Годинама послије Васкрс је из-
ашао из илегале, а Први мај, 
опрости ми дједе, мало гурнут 
у запећак и за лијепа времена 
сведен углавном на роштиљија-
де. Празници се ове године 
вежу, иду један иза другог. Грле 
се као Сана и Уна у Новом Гра-
ду. У рачуници увијек незадо-
вољних, то је мање слободних 
дана, у мојој је то ипак сјећање 
на дједову "партизанију" и тати-
но поштовање Васкрса. И увијек 
ствар избора. Дакле, уколико 
славите, једно или друго, оба 
или ниједно, бар тих празнич-
них дана будите добри људи. И 
није важно да ли ћете то  радити 
тихо или на сва звона, истински 
је важно да не заборавите оне 
који немају. У духу је празника, 
а ни осјећај није лош. 

М. Згоњанин 

СТАВ
КАД СЕ 

"ЗАГРЛЕ" 
ПРВИ МАЈ 
И ВАСКРС 

ЗА 53 ПОРОДИЦЕ У КОСТАЈНИЦИ УРУЧЕНА РЈЕШЕЊА 
О ДОНАЦИЈИ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ ВОЈВОДИНЕ

РЈЕШЕЊИМА О ДОДЈЕЛИ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ОБРАДОВАНЕ СУ 53 ПОРО-
ДИЦЕ У КОСТАЈНИЦИ, ЧИЈЕ СУ КУЋЕ ОШТЕЋЕНЕ У ЗЕМЉОТРЕСУ КРАЈЕМ ПРОШЛЕ 
ГОДИНЕ. ВРИЈЕДНОСТ ДОНАЦИЈЕ ЈЕ 200.000 КМ.

Никола Јањетовић: 
Приоритет је 

вратити људе укуће

Т. Мандић
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БРАНИСЛАВ ЗЕЉКОВИЋ, ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
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■ Пред нама су два празника 
током којих се, традиционално, 
људи окупљају. Прошле године 
смо у то вријеме имали поли-
цијски час и забрану кретања, 
ове не. Има ли предвиђања/
претпоставки, а с обзиром на 
тренутну епидемиолошку ситу-
ацију, шта можемо да очекује-
мо, у том смислу, након Првог 
маја и Васкрса? 
- Епидемиолошке мјере које 
су тренутно на снази, а које су 
усмјерене према појединцу 
(ношење заштитне маске, фи-
зичка дистанца, појачана лична 
хигијена и дезинфекција), као и 
мјере према заједници (мјере 
које дефинишу понашање осо-
ба у различитим сферама живо-
та; школе угоститељски објек-
ти, јавне установе, здравствене 
установе итд) имају за циљ за-
штиту здравља прије свега 
сваке особе, а онда и цјело-
купног друштва. Поштовањем 
постојећих мјерама бићемо 
заштићени у великом проценту 
од могућности заразе вирусом 
корона. Потребно је да грађани 
буду свјесни да је вирус корона 
у Републици Српској присутан 
преко 14 мјесеци и да смо на-
учили како да се заштитимо од 
њега, односно да мјере које су 
и данас на снази могу и морају 
да нас заштите од могућности 
заразе.

■ Проценти позитивних у од-
носу на тестиране знају дра-
стично да варирају од дана до 
дана. Узимајући у обзир да се и 
не тестира сваки дан исти број 
људи, шта нам ти проценти го-
воре, како их тумачити? 
- Kада говоримо о различитим 
процентима позитивности мо-
рамо у обзир узети структуру 
узорака и само варирање је 
резултат тога. Већина грађана 
се радним данима јавља у До-
мове здравља на преглед и то 
повећава број позитивних узо-
рака, док је ситуација нерадним 
данима обрнута. Без обзира 

проценат преко 10% сматрамо 
изузетно неповољним и самим 
тим морамо радити на томе да 
епидемиолошка ситуација буде 
много боља него што је тренут-
но.

■ Kако оцјењујете понашање 
становништва? 
- Већина становника Републике 
Српске се понаша у складу са 
препорукама Института за јавно 
здравство Републике Српске и 
ми смо им захвални на томе, јер 
су свјесни у каквој се ситуацији 
налазимо као и остатак свијета. 
Нажалост, један дио грађана 
свјесно или несвјесно крши епи-

демиолошке мјере и самим тим 
доводе у опасност како своје 
здравље, тако и здравље свих 
особа око себе.

■ Kаква нам је ситуација када је 
поредимо са земљама са који-
ма граничимо? - Вирус не по-
знаје границе, нити пол, узраст 
или боју коже и вјеру самим тим 
неповољна епидемиолошка 
ситуација се врло лако прели-
ва из једне земље у другу због 
сталног кретања људи и роба. 
Самим тим епидемиолошка си-
туација у Републици Српској је 
слична као и у другим земља-
ма у окружењу. Неопходно је 

нагласити да се Република Ср-
пска преко 14 мјесеци успјешно 
бори са вирусом корона и да за 
разлику од земаља у окружењу 
имамо најдужи континуитет 
епидемиолошких мјера.

■ Може ли се очекивати да 
овог љета имамо повољнију 
ситуацију него прошлог, с об-
зиром на то да је знатно већи 
број становника био у контакту 
са вирусом и да је у току иму-
низација?
 - Надамо се да ћемо имати по-
вољнију епидемиолошку ситуа-
цију и улажемо огромне напоре 
у процес вакцинације како би 

могли што ефикасније и брже 
да заштитимо наше грађане. 
Сам вирус је непредвидив и мо-
рамо бити спремни да се ухва-
тимо у коштац са њим у сваком 
тренутку. Са доласком топлијег 
времена очекујемо да грађани 
све више времена проводе на 
отвореном и надамо се да ће 
то смањити могућност преноса 
вируса.

■ Да ли сте задовољни проце-
сом имунизације? 
- Задовољни смо одзивом 
грађана нарочито старијих од 65 
година који су препознали важ-
ност вакцинације. Наравно да 
би жељели да је процес много 
бржи, али прије свега то зависи 
од епидемиолошке ситуације 
као и самих капацитета здрав-
ствених установа. Очекујемо у 
наредном периоду да се сам 
процес убрза, јер су колеге већ 
стекле рутину приликом вакци-
нације и сваке седмице имамо 
повећање капацитета за вакци-
нисање.

■ Kако стојимо са вакцинама? 
- Kао што грађани могу и сами 

видјети свјетско тржиште вакци-
на је под огромним притиском и 
свака земља се бори да обезбје-
ди што већу количину вакцина. 
Очекујемо континуиране испо-
руке руске вакцине "Спутњик В" 
као и вакцина преко програма 
"КОВАКС". Захваљујући Репу-
блици Србији имамо одређену 
количину вакцина на распола-
гању и захваљујући великим на-
порима руководства Републике 
Српске успјели смо да уговори-
мо 400.000 доза руске вакцине 
и 160.000 доза кинеске вакцине 
што представља значајан успјех 
за Републику Српску.
 

■Јавност често полемише о 
томе коју вакцину примити. Да 
ли треба да има дилема у вези 
тога? 
- Грађани све информације могу 
добити у Институту када гово-

римо о вакцинама, наравно да 
је неопходно консултовати свог 
ординирајућег доктора који 
треба да да своје мишљење у 
случају да особа има неку од 
хроничних или специфичних бо-
лести. Све вакцине које долазе у 
Републику Српску морају проћи 
контролу Kонтролоног лабора-
торија АЛМБИХ и најважније за 
сваку вакцину је да је сигурна и 
безбједна за употребу.

■ Појављују се нови сојеви, 
сада су све очи упрте у ин-
дијски. Проток људи свакако 
постоји, да ли треба да стра-
хујемо од појаве нових сојева? 

- Објективна ситуација је да 
нам се може појавити нови сој, 
јер вирус је присутан у толикој 
мјери у заједници да постоји 
могућност за појаву нових соје-
ва као и за пренос постојећих. 

ТРЕНУТНО ЈЕ НАЈВАЖНИЈЕ ДА СЕ 
ПОШТУЈУ ПОСТОЈЕЋЕ МЈЕРЕ

ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ СЕ НАЛАЗИ У ПЕРИОДУ 
СТАБИЛИЗАЦИЈЕ, АЛИ И ДАЉЕ СА ВИСОКИМ ПРОЦЕНТОМ И АПСОЛУТНИМ 
БРОЈЕВИМА ПОЗИТИВНИХ ЛИЦА НА ДНЕВНОМ НИВОУ. ОЧЕКУЈЕМО ДА ПЕ-
РИОД СТАБИЛИЗАЦИЈЕ ТРАЈЕ ОД ЧЕТИРИ ДО ШЕСТ СЕДМИЦА, У КОЈИМА ЈЕ 
ПОТРЕБНО ПРЕДУЗЕТИ СВЕ МЈЕРЕ КАКО БИ ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА 
ПРЕШЛА ИЗ НЕПОВОЉНЕ У ПОВОЉНУ, КАЖЕ ЗА "КОЗАРСКИ ВЈЕСНИК", БРА-
НИСЛАВ ЗЕЉКОВИЋ, ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО РЕПУ-
БЛИКЕ СРПСКЕ. 

► ПРВУ ДОЗУ ВАКЦИНЕ ПРОТИВ ВИРУСА КОРОНА ДО САДА ЈЕ У РЕПУ-
БЛИЦИ СРПСКОЈ ПРИМИЛО 39.000 ГРАЂАНА, А ОКО 19.000 И ДРУГУ 

ДОЗУ, ОДНОСНО ОБАВИЛО ЈЕ КОМПЛЕТНУ ВАКЦИНАЦИЈУ. ЗАДО-
ВОЉНИ СМО ОДЗИВОМ ГРАЂАНА, ВОЉЕЛИ БИСМО ДА ПРОЦЕС 
ТЕЧЕ БРЖЕ, МОРАМО ИМАТИ НА УМУ ДА НАС ТРЕНУТНА ЕПИДЕ-
МИОЛОШКА СИТУАЦИЈА ОГРАНИЧАВА У ВЕЛИКОМ БРОЈУ ЛОКАЛ-
НИХ ЗАЈЕДНИЦА, ЈЕР ЗДРАВСТВЕНЕ РАДНИКЕ МОРАМО УСМЈЕРИ-

ТИ КА ЛИЈЕЧЕЊУ ОБОЉЕЛИХ ОД КОВИДА. НАЈЈАЧИ НАЧИН БОРБЕ 
ПРОТИВ ВИРУСА КОРОНА ПРЕДСТАЉАЈУ ЕПИДЕМИОЛОШКЕ МЈЕРЕ 

И ВАКЦИНАЦИЈА, А ПОБОЉШАЊЕМ ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ 
ОЧЕКУЈЕ СЕ ДА ЋЕ МОЋИ ДА СЕ УБРЗА И ПРОЦЕС ИМУНИЗАЦИЈЕ.

► ПРОЦЕНАТ ВАКЦИНИСАНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ РАД-
НИКА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ЈЕ ОКО 50 ОДСТО. НАМА 
ЈЕ ЦИЉ ДА ТАЈ ПРОЦЕНАТ БУДЕ 70 ДО 80 ОДСТО. 
ПОЈЕДИНИ ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИЦИ, ЗБОГ ОДРЕЂЕ-
НИХ ХРОНИЧНИХ БОЛЕСТИ, НИСУ МОГЛИ ДА ПРИМЕ 
ВАКЦИНУ КАДА ЈЕ ПОЧЕЛА ЊИХОВА ВАКЦИНАЦИЈА 
И ОЧЕКУЈЕ СЕ ДА ТО УЧИНЕ У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ. 
РАСПОРЕЂЕНЕ СУ СВЕ ДОСТУПНЕ ДОЗЕ, САМО СЕ СУК-
ЦЕСИВНО ИСПОРУЧУЈУ ПРЕМА ЗДРАВСТВЕНИМ УСТА-
НОВАМА У СКЛАДУ СА ДИСТРИБУТИВНОМ ПРАКСОМ 
И НАЧИНОМ ЧУВАЊА. 

► РЕПУБЛИКА СРПСКА ДОБИЛА ЈЕ 48.000 ВАКЦИ-
НА "СПУТЊИК В", ЗА 25.000 ТРЕБА ДА БУДЕ ГОТОВА 
КОНТРОЛА СЕРИЈЕ ДАНАС ИЛИ СУТРА ПРВЕ КОМПО-
НЕНТЕ, ДОБИЛИ СМО 10.200 ДОЗА "СИНОВАК" ВАКЦИ-
НЕ, 7.020 ДОЗА "ФАЈЗЕР" ВАКЦИНЕ И ОКО 8.570 "АСТРА 
ЗЕНЕКА" ВАКЦИНЕ. У ТОКУ СЉЕДЕЋЕ СЕДМИЦЕ ОЧЕ-
КУЈУ СЕ ДОДАТНЕ КОЛИЧИНЕ КИНЕСКЕ ВАКЦИНЕ, ОКО 
80.000, А ТРЕБАЛО БИ ДА ДОЂЕ ДРУГА КОМПОНЕНТА 
ОД 25.000 "СПУТЊИКА В". "ОСИМ РУСКЕ ВАКЦИНЕ, СВЕ 
ДРУГЕ ВАКЦИНЕ НЕМАЈУ ПРВУ КОМПОНЕНТУ, У СУШ-
ТИНИ, И ПРВА И ДРУГА ДОЗА СУ ИСТЕ, ТАКО ДА САМО 
КОД РУСКЕ ВАКЦИНЕ МОЖЕМО ГОВОРИТИ О ПРВОЈ 
И ДРУГОЈ КОМПОНЕНТИ.ПРЕМА НАЈАВАМА МИНИ-
СТАРСТВА ЦИВИЛНИХ ПОСЛОВА У САВЈЕТУ МИНИСТА-
РА, ТРЕЋЕГ И ДЕСЕТОГ МАЈА ОЧЕКУЈУ СЕ ДОДАТНЕ КО-
ЛИЧИНЕ "ФАЈЗЕРА", А ТАКОЂЕ БИ ТРЕБАЛО ДА ДОЂЕ 
ОДРЕЂЕНА КОЛИЧИНА ВАКЦИНЕ "АСТРА ЗЕНЕКА". 
ПРЕОСТАЛА ДОНАЦИЈА ОД СРБИЈЕ ОД 10.000 "АСТРА 
ЗЕНЕКЕ" ОЧЕКУЈЕ СЕ У НАРЕДНЕ ДВИЈЕ СЕДМИЦЕ И ТО 
ЈЕ КОНТИНУИРАНИ ПРОЦЕС. ОТПРИЛИКЕ, ОКО 100.000 
ВАКЦИНА ТРЕБАЛО ДА БУДЕ НА РАСПОЛАГАЊУ У НА-
РЕДНЕ ДВИЈЕ СЕДМИЦЕ.
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Морамо напоменути да епиде-
миолошке мјере штите од свих 
сојеве, јер онемогућавају улазак 
вируса у тијело.

■ Посљедњих дана читамо о 
случајевима људи који су при-
мили обе дозе вакцине а који 
су се заразили.  Због чега се то 
дешава? 
- Имамо више разлога за та-
кву појаву. Прије свега особа је 
вјероватно била у фази инку-
бације када је примила другу 
дозу, Такође, имунитет се раз-
вија постепено и зато и особе 
које су вакцинисане треба да се 
придржавају епидемиолошких 

мјера. Стање организма сваког 
појединца је индивидуалан и 
мора се обратити пажња и на 
тај сегмент. И наравно постоји 
јако мали проценат особа које 
не одреагују на вакцину и опет 
напомињемо да придржавање 
епидемиолошких мјера и даље 
представља приоритет.

■ Kакве су Ваше посљедње ин-
формације у вези вакцина код 
којих је прекинут хладни ланац 
у Приједору? 
- Чекамо званичне информације 
од истражних органа.

► СВИ ГРАЂАНИ МОРАЈУ СХВАТИТИ КОЛИКИ ЈЕ ЗНАЧАЈ 
ИМУНИЗАЦИЈЕ, А ЗА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ МОГУ СЕ ОБРА-
ТИТИ ИНСТИТУТУ И ДОМОВИМА ЗДРАВЉА У РЕПУБЛИ-
ЦИ СРПСКОЈ. ПРОЦЕС ВАКЦИНАЦИЈЕ ЋЕ ПОТРАЈАТИ, И 
МОЛИМО ГРАЂАНЕ ЗА СТРПЉЕЊЕ. БЕЗ ОБЗИРА НА ПРЕД-
СТОЈЕЋЕ ПРАЗНИКЕ, МОРА ПОСТОЈАТИ ВИСОК СТЕПЕН 
ОДГОВОРНОСТИ. РЕПУБЛИКА СРПСКА, ВИШЕ ОД ДЕВЕТ 
МЈЕСЕЦИ, ИМА ИСТЕ ЕПИДЕМИОЛОШКЕ МЈЕРЕ ЗА ПОЈЕ-
ДИНЦЕ, А ОДНОСЕ СЕ НА НОШЕЊЕ ЗАШТИТНЕ МАСКЕ, 
ФИЗИЧКУ ДИСТАНЦУ, ПОЈАЧАНУ ХИГИЈЕНУ И ДЕЗИН-
ФЕКЦИЈУ, ДОК СУ МЈЕРЕ, КАДА СЕ ГОВОРИ О ЗАЈЕДНИ-
ЦИ, ФОРМУЛИСАНЕ ТАКО ДА ЗА ВРИЈЕМЕ ПРАЗНИКА НА 
ПРИВАТНИМ ОКУПЉАЊИМА НЕ СМИЈЕ БИТИ ВИШЕ ОД 
ДЕСЕТ, А НА ЈАВНИМ ВИШЕ ОД 30 ОСОБА. ТРЕНУТНЕ ЕПИ-
ДЕМИОЛОШКЕ МЈЕРЕ КОЈЕ СУ НА СНАЗИ НЕ ДОЗВОЉА-
ВАЈУ ОРГАНИЗАЦИЈУ ЕКСКУРЗИЈА БЕЗ САГЛАСНОСТИ МИ-
НИСТАРСТВА ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ. 

М. Шодић

Италијанска групација "Калце-
донија" приједорској болници 
је поклонила значајну донацију, 
агрегат, вриједан 13.000 евра.  
Стари болнички агрегат одлази 
у прошлост, као и чести пробле-
ми с кваровима и нестанцима 
струје. У болници не крију задо-
вољство због новог агрегата. 
Прије свега, значи сигурност, за 
пацијенте, али и здравствене 
раднике. Онај стари, који је при-
једорској болници служио 35 
година, од отварања ове здрав-
ствене установе, то није могао 

гарантовати. Често се кварио, а 
све додатно компликовали су и 
чести нестанци струје. Сад би тај 
проблем коначно требао бити 
ријешен. У болници су се дона-
торима захвалили на вриједној 
донацији. 
"Агрегат је стар колико и болни-
ца. И до сад се кварио неколико 
пута. Утолико је ова донација 
значајнија, јер знамо да често 
нестаје електрична енергија, 
мада се надамо да ће снабдије-
вање електричном енергијом 
бити боље. Агрегат ће бити и те 

како користан за нашу болни-
цу", рекао је Андрија Вукотић, 
вршилац дужности директора 
Болнице "Др Младен Стојано-
вић". 
У "Калцедонији" подржавају 
идеју с нивоа групације да тамо 
гдје имају фабрике требају на 
неки начин и помоћи. Тако су 
урадили и у Приједору. Срећни 
су што могу помоћи граду При-
једору и болници.
"Наша највећа инвестиција није 
фабрика, нису машине и опре-
ма у које улажемо, него људи 

који раде у њој. Најважније је 
да ти људи који раде код нас и 
који буду радили код нас да се 
осјећају сигурно и да су подр-
жани од свог послодавца. План 
је да наши радници унутар фа-
брике имају безбједност и удоб-
ност, али исто тако и у средини у 
којој живе", рекао је Франческо 
Руфоли, директор "Калцедо-
није" за БиХ. 
Градоначелник Приједора, Да-
либор Павловић захвалио се   
италијанском конфекционару 
на донацији. "Захвалио бих ин-

веститорима који су одлучили 
да буду друштвено одговорни 
у средини у којој раде. Пози-
вам и друге фирме да прате овај 
примјер и буду друштвено одго-
ворни у временима у којима се 
налазимо", рекао је Павловић.
Град ће, како је најавио градо-
начелник, обезбиједити све 
потребне пратеће инсталације, 
како би донација била потпуна, 
а нови агрегат што прије у функ-
цији.

"КАЛЦЕДОНИЈА" БОЛНИЦИ ДОНИРАЛА 
АГРЕГАТ ВРИЈЕДАН 13.000 ЕВРА

М. Згоњанин
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Око двије стотине домаћинста-
ва на плавном подручју у Раш-
ковцу, сваку јачу кишу прати 
забринутим погледом у небо и 
Сану. Група мјештана окупила 
се код машинског моста у Бре-
зичанима који им, како кажу, за-
даје велике проблеме. Захвални 
су градоначелнику Далибору 
Павловићу који им је помагао 
приликом досадашњих акција 
уређења обале Сане, а уздају 
се да ће нова градска власт, уз 
најављене вишемилионске ин-
вестиције, ријешити проблем 
поплава заувијек. 
"Сваке године у мају ми не спа-
вамо. Дежурамо, јер довољно 
је да два дана пада киша, па 
да сви будемо на ногама. То је 
трајни проблем, који би треба-
ло ријешити. Водопропусност 
машинског моста је јако лоша. 
Мали је то капацитет да прими 
количину воде приликом обил-

них падавина. Најбоље би било 
уклонити велико растиње, да 
се то очисти, да буде боља во-
допропусност. Није рјешење 
чистити Милошевицу и Гомјени-
цу", истиче мјештанка Ковиљка 
Пекија.
Она је подсјетила да су мјеш-
тани сами уредили обалу Сане, 
која је пуна пијеска. Није рје-
шење чистити етапно, ако се 
неће радити на дужу киломе-
тражу, сматра Пекија. 
"Најкритичнији је дио Сане гдје 
су велике воде. Када порасте 
ниво ријеке, проблем настаје 

због насипа и растиња. Због 
тога се вода не може излити на 
поља. По мом мишљењу, боље 
да се излије на кукуруз, него у 
наших 200 кућа. Због поплава 
имамо проблем с влагом и ни-
кад не можемо исушити своја 
домаћинства. Живци су нам при 
крају. Најбоље би било по град 
Приједор када би се ријешио 
машински мост и ободни дио 
овдје до канала који иде из гра-
да. Онда би се вода  излијевала 
у Матарушко поље и у Цикоћан-
ско поље, а не у наше куће", 
истиче Ковиљка. 

Сличног мишљења је њен 
комшија Осман Балтић. Окупи-
ли су се, каже, код машинског 
моста да покажу колико је за-
пуштен, да је неопходно про-
крчити га и омогућити бољи 
проток Сане. 
"Није то проблем само Рашков-
ца, већ цијелог града. Могло 
би се направити још пропуста 
да вода одлази, чак се може то 
неким вијадуктом ријешити. 
Нису то велика улагања као за 
продубљење и проширење ком-
плет Сане, али да се бар нешто 
направи. Када би се видјело да 
је нешто урађено, и ми бисмо 
били мирнији", истиче Балтић.
Подршку својим суграђанима 
пружила је и одборница у Скуп-
штини града Приједора, Азра 

Пашалић, подсјетивши да је 
на њену иницијативу, ово под-
ручје обишао градоначелник 
Павловић и обећао помоћ у рје-
шавању проблема поплава.  Не 
сумња да ће нова градска власт 
ријешити проблем поплава, али 
такође сматра да треба послу-
шати приједлоге мјештана који 
су на својој кожи осјетили сав 
терет излијевања Сане.
Врбице су такође често на удару 
поплава. Мјештани се нерадо 
сјећају дана када им је чамац 
био једино превозно средство. 
Мирко Радановић каже да је 
највећи проблем Милошевица 
и подземне воде. 
"Дође до изљева шахтова и 
онда долази у канализацију и до 
свега", каже Радановић.
Да су велике инвестиције у 
пројекте заштите од поплава 
неопходне, јасно је из биланса 
претходних поплава: 2014. го-

дине штета је износила преко 
15 милиона марака, док је по-
плављено 4.900 објеката. Годи-
не 2019. поплављено је 1.350 
објеката, уз причињену штету 
од четири милиона КМ. У фази 
идејних пројеката је ободни 
канал, чишћење ријеке Сане 
те машинског моста у Брезича-
нима као и израда парапетних 
зидова за заштиту Тукова и Го-
мјенице од поплава, потврдио 
је градоначелник Приједора, 
Далибор Павловић.  
Он је рекао да је у наредном 
периоду планирано шест ми-
лиона КМ за чишћење ријеке 
Гомјенице и 3,1 милиона КМ за 
чишћење Милошевице. Средст-
ва су обезбијеђена преко Европ-
ске и Свјетске банке.

“У све је укључено надлежно 
министарство и Јавно преду-
зеће "Воде Српске". Ових дана 
требало би да буде расписан 
тендер и чекамо да се крене са 
реализацијом тих пројеката”,  
додао је Павловић. 
Наведених девет милиона ев-
ропских и свјетских средстава за 
заштиту Приједора од поплава, 
није једина инвестиција у овој 
области. Српски члан и предсје-
давајући Предсједништва БиХ, 
Милорад Додик најавио је да 
ће у наредне двије године бити 
уложено 15 милиона КМ у трај-
но и комплетно рјешавање про-
блема високих вода на подручју 
ове локалне заједнице. 
За пројекте заштите од поплава 
у Републици Српској биће ин-
вестирано 19 милиона евра до 
2024. године, најављено је из 
Јавне установе "Воде Српске".

ВИШЕМИЛИОНСКИМ ИНВЕСТИЦИЈАМА 
ТРАЈНО РИЈЕШИТИ ПРОБЛЕМ ПОПЛАВА 

КАТАСТРОФАЛНЕ ПО-
ПЛАВЕ КОЈЕ СУ 2014. 
ГОДИНЕ ПОГОДИЛЕ 
ПРИЈЕДОР, ИСКРИ-
СТАЛИСАЛЕ СУ ДУ-
ГОГОДИШЊИ ПРО-
БЛЕМ С ВИСОКИМ 
ВОДАМА. НАЈАВЉЕ-
НИ ПРОЈЕКТИ, УКУП-
НЕ ВРИЈЕДНОСТИ 
ОКО 24 МИЛИОНА 
КМ, ТРЕБАЛО БИ ДА 
ТО ТРАЈНО РИЈЕШЕ.  

"ЏАБА КОПАТИ МИЛОШЕВИЦУ И ГОМЈЕНИЦУ, КАД НИВО САНЕ РАСТЕ. ЊЕНО КОРИТО ЈЕ 
ПУНО ПИЈЕСКА И НЕ ПРИМА ВОДУ. УСКО ГРЛО ЈЕ МАШИНСКИ МОСТ У БРЕЗИЧАНИМА КОЈИ 
ЈЕ ЗАКРЧЕН КИЛОМЕТАР УЗВОДНО. ТРЕБАЛО БИ ПРОДУБИТИ САНУ, ЈЕР ЈЕ ИЗГУБИЛА КОРИ-
ТО. А ЛОКАЛНА ЗАЈЕДНИЦА БИ НА ТАЈ НАЧИН ДОШЛА ДО ВЕЛИКЕ КОЛИЧИНЕ КВАЛИТЕТ-
НОГ ПИЈЕСКА",  ИСТИЧЕ МЈЕШТАНКА РАШКОВЦА ЕМИРА РАДИНОВИЋ. 
ОНА ЈЕ ИСТАКЛА ДА БЕЗ ПОМОЋИ ГРАДСКИХ ВЛАСТИ, ГРАЂАНИ НЕ МОГУ РИЈЕШИТИ ПРО-
БЛЕМ ПОПЛАВА. 
"ВЈЕРУЈЕМО СВИ У САДАШЊУ ВЛАСТ, ДА НЕЋЕ БИТИ КАО ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА И ДА ЋЕ 
ОНИ ИЗВУЋИ ШЉУНАК, ЗА НЕШТО ГА ИСКОРИСТИТИ, А НАМА СПАСИТИ 
ЖИВОТЕ И ИМОВИНУ. СВАКЕ ТРИ ГОДИНЕ МИ СМО ПОПЛАВЉЕНИ: 
ДА ЛИ ЈЕ ВОДА УШЛА 10 ЦЕНТИМЕТАРА ИЛИ ПОЛА МЕТРА, НАМА 
ЈЕ ТО ИСТО. СТАЛНО СЕ БОРИМО, АЛИ НАША ИМОВИНА ВИШЕ НЕ 
МОЖЕ ИЗДРЖАТИ СИЛНЕ ПОПЛАВЕ. ОВИМ ПУТЕМ МОЛИМ ВЛАС-
ТИ ДА НАМ ПОМОГНУ, А УЈЕДНО СЕ ЗАХВАЉУЈЕМ ГРАДОНАЧЕЛ-
НИКУ ДАЛИБОРУ ПАВЛОВИЋУ НА ДОСАДАШЊОЈ ПОДРШЦИ. ЗА-
ХВАЉУЈЕМ СЕ И ДРАГОСЛАВУ КАБИЋУ, НАЧЕЛНИКУ ОДЈЕЉЕЊА 
ЗА САОБРАЋАЈ, КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ И ИМОВИНСКО - СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ, НА ДОНАЦИЈИ 
КАМЕНА ПРИЛИКОМ АКЦИЈА ЧИШЋЕЊА ОБАЛЕ САНЕ КОЈЕ СМО 
ОРГАНИЗОВАЛИ. ЗАХВАЉУЈЕМО СЕ НА ПОМОЋИ ИГОРУ КНЕ-
ГИЊИЋУ, ПОТПРЕДСЈЕДНИКУ СКУПШТИНЕ ГРАДА ПРИЈЕДО-
РА, КОЈИ НАМ СЕ И ЛИЧНО ПРИДРУЖИО У УРЕЂЕЊУ ОБАЛЕ. 
НАДАМО СЕ ДА ЋЕМО И ДАЉЕ ИМАТИ ДОБРУ САРАДЊУ И 
ЊИХОВУ ПОДРШКУ", ДОДАЛА ЈЕ РАДИНОВИЋЕВА. 

Мјештани Рашковца: у мају не спавамо већ дежурамо у страху од поплава

Машински мост задаје велике проблеме

Емира Радиновић: Наша имовина 
не може издржати силне поплаве КВ
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То је посебно обрадовало 
власнике предузећа који ов-
дје послују. Индустријска зона 
"Целпак" још увијек је без кана-
лизационе и водоводне мреже, 
тако да предузећа која су већ по-
кренула производњу немају упо-
требну дозволу. Потпуно уређе-
на индустријска зона не само да 
ће олакшати њихово пословање, 
него ће бити и привлачнија за 
нове инвеститоре.       
"Имамо информације да је Град-
ска управа договорила нека сред-
ства за завршетак инфраструкту-
ре. Значиће то пуно и за нас који 
доводимо коперанте, да имају 
шта да виде и да знају да ради-
мо у добрим условима", рекао је 
Сабахудин Исламовски, власник 

предузећа "CNC POWER". 
Директор и власник предузећа 
"ММ пластик", Драго Мандић  
сматра да рјешавање овог пи-
тања има посебан значај за Ин-
дустријску зону "Целпак". "Сад 
иде тај други дио канализацио-
ни, водовод, асфалтирање пута 
и електрификација, што значи да 
ће бити сигурно функционалније. 
Биће повољније за презентацију 
индустријске зоне, а наравно и 
нама који радимо овдје биће по-
бољшање по питању квалитета 
рада и услуга", рекао је Мандић.
Градоначелник Приједора, Дали-
бор Павловић у реализацији овог 
пројекта најавио је помоћ Владе 
Републике Српске. "Влада ће у 
инфраструктуру индустријске 
зоне уложити 840.000 КМ, како 
би тренутни проблеми били 
прошлост",  најавио је Павловић.
Власници производних погона 
у овој индустријској зони под-
сјећају да се  уговорима које 
су потписали о куповини зе-
мљишта, Градска управа обаве-
зала да ће ријешити питање ин-
фраструктуре у овој зони.

ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ У ИНДУСТРИЈСКОЈ 
ЗОНИ "ЦЕЛПАК" 840.000 КМ

Да је притисак воде добар потвр-
дио нам је и Ђуро Мајкић из Чир-
кин Поља. "Пошто смо ми висин-
ска зона, нисмо имали притиска 
и нисмо били задовољни. Међу-
тим, сад је доста боље, уградили 
су нове водомјере и притисак 
воде је много бољи", додао је он. 
Задовољна је и Стоја Аничић из 
Гомјенице. "Проблем је ријешен, 
задовољни смо. Олакшано нам 
је, хвала им", рекла је Аничиће-
ва. 
Директор приједорског "Водово-
да", Владо Рељић каже да је укуп-
на инвестиција износила 957.000 
КМ и да је реконструкцијом обух-
ваћено око 700 домаћинстава. "У 
оквиру МЕГ пројекта, УНДП је 

обезбиједио 50 одсто средстава, 
а Град преко буџета преосталих 
50. Радови на реконструкцији и 
замјени дотрајале дистрибутив-
не мреже и  водоводних прикљу-
чака су практично завршени у 
насељу Чиркин Поље. Од укупно 
420, преспојено је 320 домаћин-
става", додао је Рељић. 
Он истиче да је остало још око 
стотину домаћинстава која су се 
снабдијевала из властитих буна-
ра у периоду када није било воде 
и да се чека њихов одговор да ли 
желе да се прикључе на нову во-
доводну мрежу. 
"Послови у Гомјеници завршени 
су сто одсто. Ради се о замјени 
дотрајале дистрибутивне мреже 

у улици Иве Андрића и Шесте 
крајишке бригаде. Ту је укупно 
250 домаћинстава. Исти је прин-
цип финансирања", истиче он. 
Рељић додаје да је, уз помоћ 
мјештана, ријешено водоснаб-
дијевање и за 24 избјегличка 
домаћинства у Балтин Барама. 
Нагласио је да је до сада рије-
шено 25 одсто проблема водо-
снабдијевања и да у наредном 
периоду треба завршити рекон-
струкцију и замјену преосталог 
дијела дотрајале водоводне мре-
же, која је, са поцинчаним ције-
вима које се не могу поправљати, 
рађена прије више од 50 година. 

Како кажу, свакодневно ову-
да пролази велики број пје-
шака, међу којима је доста 
школараца, чија је безбјед-
ност, како тврде, угрожена.  
Коначно је њихова иниција-
тива уродила плодом. 
"Једва чекамо да се затвори 
за саобраћај. Вјерујте нам. 
То није пролаз за аутомоби-
ле", кажу грађани. Безбјед-
ност пјешака више не смије 
бити упитна, нарочито сада 
када су се стекли сви услови 
за затварање саобраћаја на 
овом правцу, истичу у Град-
ској управи. 
"Рјешење је готово, наред-
них дана очекујемо да над-
лежна предузећа која раде 
на изради саобраћајних 

знакова заврше тај посао. 
Самим тим ћемо трајно за-
бранити саобраћај моторних 
возила на овом правцу", ре-
као је Драгослав Кабић, вр-
шилац дужности начелника 
Одјељења за саобраћај, ко-
муналне послове и заштиту 
животне средине и имовин-
ско-стамбене послове. 
Обзиром да имамо велики 
подвожњак на Пећанима 
који је алтернатива за улаз 
у град, нема потребе за по-
лазом аутомобила испод 
малог подвожњака, истичу у 
Градској управи. 
Мали подвожњак би за сао-
браћај требао бити затворен 
за десетак дана.

ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊЕ ИН-
ДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ "ЦЕЛ-
ПАК" ТРЕБАО БИ НАПОКОН 
БИТИ ЗАВРШЕН, ПОРУЧЕ-
НО ЈЕ ИЗ ГРАДСКЕ УПРАВЕ. 
НАЈАВЉЕНО ЈЕ АСФАЛТИ-
РАЊЕ ИНДУСТРИЈСКЕ УЛИ-
ЦЕ, ТЕ ИЗГРАДЊА КАНАЛИ-
ЗАЦИОНЕ И ВОДОВОДНЕ 
МРЕЖЕ.  

П. Шпадић 

МАЛИ ПОДВОЖЊАК 
УСКОРО ЗАТВОРЕН 

ЗА САОБРАЋАЈ
МАЛИ ПОДВОЖЊАК КОЈИ ЦЕНТАР ГРАДА 
СПАЈА СА ГАШИЋА НАСЕЉЕМ И ПУХАР-
СКОМ УСКОРО ЋЕ БИТИ ЗАТВОРЕН ЗА СА-
ОБРАЋАЈ. ТО ЈЕ ПОСЕБНО ОБРАДОВАЛО 
МЈЕШТАНЕ ОВИХ ПРИГРАДСКИХ НАСЕЉА. 

М. Шодић

ЗАВРШЕНА РЕКОНСТРУКЦИЈА 
ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У ЧИРКИН 

ПОЉУ И ГОМЈЕНИЦИ

МЈЕШТАНИ ЧИРКИН ПОЉА И ГОМЈЕНИЦЕ ВИШЕ НЕ МОРАЈУ ДА СТРА-
ХУЈУ ОД ЉЕТЊИХ ДАНА И НЕДОСТАТКА ВОДЕ. ЗАВРШЕНА ЈЕ РЕКОН-
СТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У ОВА ДВА НАСЕЉА. 

З. Совиљ
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У СУСРЕТ ВАСКРСУ

"Важно је поменути и Велики четвртак, када 
је била и Тајна вечера и када је Господ Исус 
Христос установио Свету тајну причешћа. На 
Велики четвртак, апостол Јуда издао је Хри-
ста. У освит Великог петка имамо процес 
суђења са лажним свједоцима и Исусово 
разапињање на крст. На Велики четвртак на 
свеноћном бдењу у цркви се чита  дванаест 
јеванђеља о страдању Христовом", рекао је 
Хрваћанин. 
На Велики петак увече изношењем плашта-
нице и богослужењем врши се опијело Хри-
стово. Један од обичаја на Велики петак је 
и фарбање јаја. Углавном је то црвена боја, 
која симболизује невино проливену Исусо-

ву крв. 
"На Велику суботу служимо Свету литургију 
и чекамо васкрсење Христово. Овом прили-
ком свим православним хришћанима који 
прослављају празник над празницима же-
лим срећан и Богом благословен Васкрс и 
да га прославе у слози, љубави и толеран-
цији", додао је протонамјесник. 
Хрваћанин истиче да ће у храму Свете 
Тројице, у недјељу, на Васкрс, у 5.00 часова 
бити служена Света литургија. Они који су 
постили, пост ће да крунишу Светом тајном 
причешћа. У 10.00 часова биће организова-
на туцијада за дјецу. 

Протонамјесник Драган Хрваћанин 

Не толико строге епидемиолош-
ке мјере, какве су биле лани у 
ово доба омогућиле су члани-
цама Кола спрских сестара да 
се окупе и по традицији припре-
ме васкршње перетке. Наруџбе 
пристижу свакодневно, а и овог 
пута поклони у виду васкршњих 
перетака и јаја биће уручени 
бројним установама. 
"Имамо већ наручених око 
2.500 перетака. Планирамо на-

правити 5.000. Од тога ћемо но-
сити перетке у Удружење "Не-
вен", Дјечији вртић "Радост", 
Дом за стара лица, нашим дона-
торима, јер је то и прилика да се 
њих сјетимо и почастимо као и 
породицама са више дјеце који 
су наши стални другари", рекла 
је Јадранка Мијић, предсједник 
Кола Српских сестара Приједор.  
И ове године перетке, како каже 
Марија Панић, припремају по 

старом рецепту. "Правимо их 
по нашем старом рецепту, а то 
су два килограма  брашна, једна 
меког и једна оштрог, 20 кома-
да јаја, два прашка за пециво, 
мало уља и соли. Обавезно се 
одвоји жуманце од бјеланце-
та, па се посебно додаје једно 
па друго. Слиједи закувавање 
смјесе, мљевење тијеста, потом 
обликовање, кување и печење", 
објаснила је Панићева.
Поред 5.000 перетака, чланице 
Кола српских сестара припре-
миће и велику количину вас-
кршњих јаја, а придружиће се и 
традиционалној туцијади.

ПРИПРЕМАЈУ 5.000 ВАСКРШЊИХ ПЕРЕТАКА
ЗА РАЗЛИКУ ОД ПРОШЛЕ ГОДИНЕ, КАДА СЕ 
ЗБОГ ЕПИДЕМИОЛОШКИХ МЈЕРА НИСУ МО-
ГЛЕ ОКУПИТИ У СВОЈИМ ПРОСТОРИЈАМА, ОВЕ 
ГОДИНЕ ЧЛАНИЦЕ КОЛА СРПСКИХ СЕСТАРА 
ПРИЈЕДОР ПРИПРЕМАЈУ ВАСКРШЊЕ ПЕРЕТКЕ.

ДА ВАСКРС ПРОСЛАВИМО 
У МИРУ, СЛОЗИ И ЉУБАВИ
ПРАВОСЛАВНИ ВЈЕРНИЦИ ДАНАС ОБИЉЕЖАВАЈУ 
ВЕЛИКИ ПЕТАК. О ЗНАЧАЈУ И ОБИЧАЈИМА ГОВОРИ 
ПРОТОНАМЈЕСНИК ДРАГАН ХРВАЋАНИН. 

З. Совиљ

КОЛО СРПСКИХ СЕСТАРА ПРИЈЕДОР

П. Шпадић 

 Јадранка Мијић:  Имамо наручених 2.500 перетака

Припрема траје неколико дана
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У великој улици у селу Доња 
Марићка, може само да се види 
призор среће и радости. У овој 
улици има тренутно 18 дјеце 
од више брачних парова, а још 
двоје је на путу. Њихове при-
преме за Васкрс, како они кажу, 
много су лакше, драже и весе-
лије, јер их је више.
"Ближи се Васкрс, то је највећи 
хришћански празник. Ми се ра-
дујемо, посебно дјеца и припре-
мамо се за то. Сви се веселимо, 
кувају се и шарају јаја за Васкрс, 
печемо прасе и све је некако ра-
досно", каже Миладин Рендић, 
отац петоро дјеце.

Алекса, Бојана и Данило Рендић 
истичу да се много радују овом 
великом празнику. Посте, ша-
рају јаја, а на Васкрс се међусоб-
но такмиче. 
Све је скоро спремно за највећи 
хришћански празник, а за глав-
не припреме задужена је мајка 
Божана Рендић, која каже да се 
труди да им испуни све жеље, 
јер за дјецу празници су нешто 
посебно.
"Припремамо се за Васкрс. По-
стимо, имамо припрему ша-
рања јаја, на Црвену суботу их 
фарбамо у црвену боју, јер је то 
традиција. На Васкрс ко успије 

иде на уранак у цркву и онда кад 
дођемо спремамо богату трпе-
зу, такмичимо се у туцању јаја, 
а побједник увијек добије неку 
награду", каже Божана и додаје 
да свако од њих има своје жеље 
за шарање јаја, а и што се тиче 
торти и колача све су различити 
укуси, али на крају се све дого-
воре и сви буду задовољни.
Око помоћи задужени су и Ми-
хајло, Маша и Павле Рендић 
који помажу  тати и мами у све-

му што је потребно. Свако од 
њих спремио је своје нашарано 
јаје за Васкрс. 
Захтјеви дјеце су још увијек при-
хватљиви и могу се испунити, 
бар што се тиче празника. Најви-
ше се они међусобно помажу и 
једни са другима договарају шта 
ће ко спремити.
"Како су још мали, све се то 
може њима испунити. Обично 
они сами траже траве које они 
хоће, цртају неке цвјетиће, пишу 

своја имена имена", каже Ми-
лојица Миодраговић, отац чет-
воро дјеце, а за пар дана стиже 
и пето, његова подршка су кћер-
ке Ана и Марија, а ту су и остали.  
Ништа од овога не би било ова-
ко да нема слоге, љубави, по-
штовања и среће. Они се међу-
собно помажу и увијек су ту 
једни за друге. Њихова порука 
је да је породица највећа радост 
и да су дјеца највеће богатство. 

УЛИЦА СРЕЋЕ У СЕЛУ ДОЊА МАРИЋКА 

В. Нишевић 

"Поводом предстојећих 
васкршњих празника, тра-
диционално као и сваке 
године, жељели смо да об-
радујемо наше суграђане 
који овдје бораве. Наши 
најмлађи суграђани, дјеца 
Дјечијег вртића "Радост" 
су се потрудила да при-
годним поклонима у чијој 
изради су и сами учество-
вали, покажу да мисле на 
њих и да су они битан сег-
мент нашег друштва”, ре-
кла је Татјана Брдар, врши-
лац дужности директора 
Дјечијег вртића "Радост". 
Она је истакла да су ово за 
дјецу занимљиве и срећ-
не активности и изразила 

жаљење, што ни ове годи-
не малишани вртића нису 
могли доћи, и пјесмом и 
игром увеселити станаре 
дома. На поклонима се 
захвалио Бојан Бецнер, 
директор Дома за старија 
лица, наглашавајући да 
корисницима много значи 
када знају да неко мисли 
на њих. "Много нам значи 
када најмлађи суграђа-
ни обрадују наше најста-
рије суграђане", рекао је 
Бецнер и захвалио се и 
чланицама Кола српских 
сестара, које су им тради-
ционално даривале вас-
кршње перетке.

КОЛАЧИ И ВАСКРШЊА ЈАЈА КОРИСНИЦИМА ДОМА ЗА СТАРИЈА ЛИЦА 

З. Совиљ

ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ “РАДОСТ”

МАЛИШАНИ ДЈЕЧИЈЕГ 
ВРТИЋА "РАДОСТ" 
ОБРАДОВАЛИ СУ КО-
РИСНИКЕ ДОМА ЗА 
СТАРИЈА ЛИЦА ВАС-
КРШЊИМ ПОКЛОНИ-
МА. ЗБОГ ПАНДЕМИЈЕ 
КОРОНА ВИРУСА И 
Е П И Д Е М И ОЛ О Ш К И Х 
МЈЕРА, КОЛАЧЕ И ВАС-
КРШЊА ЈАЈА НИСУ МО-
ГЛИ ЛИЧНО ДА УРУЧЕ. 



Нe мoжe чoвjeк, нигдje и ни-
кaдa, бирaти кaдa ћe и гдje бити 
рoђeн. Ниje мoгao ни Вeљкo Рo-
дић, кojeм сe тaкo нaмjeстилo 
дa будe рoђeн у jeсeн 1941. гo-
динe. A сви кojи су рoђeни тих 
рaтних гoдинa били су oсуђeни 
нa збjeг, глaд, лoгoр, смрт... Збjeг 
je биo првa Вeљкoвa дoмoвинa, 
у кojу je “примљeн” сa oсaм 
мjeсeци живoтa. To je вриjeмe 
фaшистичкe oфaнзивe нa Кoзaри 
1942. гoдинe. Пo кoзaрaчким 
збjeгoвимa, крajњoм снaгoм и 
упoрнoшћу, мajкa Maрa нoсaлa 
je чeтвoрo дjeцe. Вeљкo je биo 
нajмлaђи. Пoстeљa je билa 
лeдeнa и нeмилoснa зeмљa, a 
пoкривaч “крoз грaњe нeбo”. 
Maти Maрa му je причaлa дa je 
пoрeд свих пaтњи кoje су Кoзaр-
чaни имaли пo збjeгoвимa, 
нajвeћи прoблeм биo утишaти 
глaдну дjeцу дa нe плaчу. Дje-
чиjи плaч oдaвao je пoлoжaj, пa 
je билo притисaкa oд oних кojи 
су у збjeгoвимa o нeчeму oд-
лучивaли, дa мajкe oстaвљajу 
ту дjeцу. У хaoтичнoм стрaху, 
гoлoj и сурoвoj бoрби зa прe-
живљaвaњe и oпстaнaк, збjeгo-
ви Кoзaрe пaмтe и ту дjeцу, кoja 
су плaкaњeм oд стрaхa и глaди, 
зaувиjeк oстaлa oстaвљeнa у 
нeкoм шипрaжjу. Вeљкo кaжe 
дa je билo притисaкa и нa њeгo-
ву мajку дa сe риjeши плaчљивe 
дjeцe, aли дa je Maрa тo oд-

билa и пo збjeгoвимa 
сaчувaлa свa чeтири 
синa. Дa у тoмe ниje 
успjeлa, oвe при-

чe дaнaс нe би ни 
билo, jeр je Вeљкo, 

нajмлaђи, глaдaн 
и прeстрaвљeн, 

мнoгo плaкao. 
Кaкo je кoja oфaнзивa прoлa-
зилa, нaрoд кoзaрaчких збjeгoвa 
врaћao сe кућaмa. Углaвнoм су 
билe спaљeнe, aли живjeлo сe 
и нa згaриштимa и oбрaђивaлa 
зeмљa дa сe прeхрaнe глaднa 
устa. “Билe су тo нeзaпaмћeнo 
рoднe гoдинe. Штo гoд пoбoдeш 
у зeмљу изникнe и рoди. Taкo 

je нaрoд и прeживиo”, кaжe 
Вeљкo и дoдaje дa сe тaд свe 
oбрaђивaлo рукoм и мoти-
кoм. Oцa Кoсту зaпaмтиo ниje. 
Зaрoбљeн je нa крajу oфaнзивe 
1942. гoдинe и oдвeдeн у лoгoр 
Jaсeнoвaц. Нe знa Вeљкo кaкo je 
oтaц изглeдao. У oфaнзиви je из-
гoрjeлa и кућa и oнo мaлo сликa 
штo je билo. Изгoрjeлa je тaкo и 
мoгућнoст дa Вeљкo oцa бaр нa 
слици види. 
Вeљкo кaжe дa je нajвишe 
нaрoдa прeживjeлo у збjeгу у 
Дубoкoj Грeди, кoзaрaчкoj свртa-
чи “упaкoвaнoj” измeђу Mрaкo-
вицe и Ширoкe Лукe кoд Mљeчa-
ницe. Дoм су им билe рупe кoje 
су нaпрaвилe вeликe и стaрe из-
вaљeнe буквe. Глaднe пeдeсeтe 
гoдинe прoшлoг виjeкa Вeљкo 
никaдa нeћe зaбoрaвити. “Majкa 
je билa вриjeднa и снaлaжљивa, 
a и стaриja брaћa су пoмaгaлa кo-
ликo су мoгли пa смo живjeли и 
прeживљaвaли. У тo дoбa крaвa 
и курузa били су глaвнa пoрo-
дичнa “фaбрикa”. Mлиjeкo и ку-
рузa су свe нaс oтхрaнили. Хљeб 
oд пшeничнoг брaшнa прaвљeн 
je сaмo зa слaвe и свeткoвинe” 
кaзуje нaм Вeљкo.

ИСTOРИJA КAO СУДБИНA

Нe пaмти Вeљкo кoзaрaчкe 
збjeгoвe кojимa су гa мaти Maрa 
и истoриja прoниjeли. Aли тa 
истoриja нa нeки пoсeбaн нaчин 
oстaлa je у њeму и усмjeрилa бу-
дући живoтни пут. Кaдa je у При-
jeдoру зaвршиo срeдњу eкoнoм-
ску шкoлу, вуклo гa je нeштo дa 

никaдa нe изaђe из истoриje, 
у кojу je убaчeн чим сe рoдиo. 
Уписao je и зaвршиo Пeдaгoшку 

aкaдeмиjу у Пeтрињи и дoбиo 
звaњe нaстaвникa истoриje и 
гeoгрaфиje. И билa je истoриja, 
с њим и oкo њeгa. И oн у њoj. 
Jeднo вриjeмe прeдaвao je 
истoриjу и гeoгрaфиjу у шкoли у 
Буснoвимa. Пoслиje тoгa, 29 гo-
динa прoвeo je у Нaциoнaлнoм 
пaрку “Кoзaрa”, гдje je нa чaсo-
вимa истoриje пoд oтвoрeним 
мрaкoвaчким нeбoм, хиљaдaмa 
ђaкa и других пoсjeтилaцa, при-

чao причe изгинулих и прeживje-
лих jунaкa, стрaдaњу нaрoдa 
и крajишкe дjeцe. Билo je тo 
вриjeмe кaдa je нa Mрaкoвицу, 
групнo и пojeдинaчнo, гoдишњe 
дoлaзилo вишe oд 500 хиљaдa 
пoсjeтилaцa. Дaнимa je и гo-
динaмa Вeљкo држao истoриjски 
чaс пoд oтвoрeним нeбoм, a 
умjeстo ђaчкoг днeвникa, у руци 
je држao књигe, фoтoгрaфиje, 

мaпe и другa пoмaгaлa, дa будe 
штo увjeрљивиje и вjeрoдoстoj-
ниje oнo o чeму причa. Кaжe 
дa je билa чaст нa Mрaкoвици 
држaти истoриjски чaс и дa ћe 
пoнoс тих врeмeнa нoсити у сeби 
дoк je жив. 
Присjeћa сe Вeљкo дa je jeд-
нoм нa Mрaкoвицу  дoшao 
циjeли срeдњoшкoлски цeн-
тaр из Бихaћa, 1.200 учeникa. 
Истoриjски чaс oдржaли су oн и 
нoсилaц пaртизaнскe спoмeни-
цe Mлaђo Стaнић. Кaжe дa ни-
кaдa нeћe зaбoрaвити трeму кojу 
je имao кaдa су нa истoриjски чaс 
дoшли из Висoкe шкoлe Сaвeзa 
кoмунистa Jугoслoвeнскe нaрoд-
нe aрмиje из Бeoгрaдa. Нajнижи 
чин кaпeтaн, a нajвишe гeнeрaлa. 
Свe сe дoбрo зaвршилo. Гoсти су 
били зaдoвoљни, a и Вeљкo кojи 
je oдржao чaс oнaкo кaкo и дo-
ликуje у ситуaциjaмa кaдa дoђу 

вaжни гoсти. И биo je пoнoсaн, и 
нa сeбe и нa истoриjу o кojoj je 
гoвoриo. 

AНTE  MAРКOВИЋ  И  
ВEЉКOВA  СВEСКA

Прeд рaспaд Jугoслaвиje, у 
jeсeн 1989. гoдинe, нa Mрaкo-
вицу je дoшao Aнтe Maркoвић, 
тaдaшњи и пoслeдњи прeдсjeд-
ник Сaвeзнoг извршнoг виjeћa 

СФР Jугoслaвиje – Сaвeзнe 
влaдe. У тo вриjeмe Maркoвић 
je oснивao нoву стрaнку, Сaвeз 
рeфoрмских снaгa. Штo вишe 
причa и aгитуje зa нoву стрaн-
ку, свe вишe нaрoдa oкo њeгa. 
Jaвљajу сe и oни кojи би дa сe 
учлaнe, aли нeмa Aнтe гдje дa их 
упишe. Видjeвши штa сe дeшaвa, 
Вeљкo му je дao мaлу свeску oд 
60 листa и Aнтe je писao нoвe 

људe у свojу нoву стрaнку и нoву 
истoриjу нa Кoзaри. 
Вeљкo кaжe дa му je билo jaснo 
кoликo je Jугoслaвиja билa бли-
зу рaспaдaњa кaдa су сe мнoгe 
жeнe oкупилe oкo Maркoвићa 
и углaс скaндирaлe “Aнтe, нe 
дaj нaм Jугoслaвиjу”! У свaким, 
пoгoтoвo кризним врeмeнимa, 
жeнe имajу jaчe изрaжeнe ин-
стинктe oд мушкaрaцa и Вeљкo 
je знao дa њихoви пoвици нису 
бeз рaзлoгa. Aнтe Maркoвић je 
у тo вриjeмe у нaрoду  биo при-
хвaћeн кao спaсилaц Jугoслaвиje. 
Рaтну дрaмaтургиjу нису прe-
живjeлe ни њeгoвa стрaнкa ни 
Jугoслaвиja. И jeднa и другa oти-
шлe су у истoриjу. И oнa Вeљкoвa 
свeскa сa имeнимa и жeљaмa 
Крajишникa дa сe сaчувa држaвa 
кojoj ниje билo спaсa и кojoj 
je “вeликa истoриja” вeћ билa 
oдрeдилa грoбнo мjeстo. 
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ВEЉКO РOДИЋ ПРEШAO JE ДУГAЧAК ПУТ OД КOЗAРAЧКИХ ЗБJEГOВA ДO ПРEД-
СJEДНКA СУБНOР-A ГРAДA ПРИJEДOРA. НA ТO МJEСТO 2008. ГOДИНE ПРEД-

ЛOЖИO ГA JE БЛAГOJA ГAJИЋ, ТAДAШЊИ ПРEДСJEДНИК СУБНOР-A РEПУ-
БЛИКE СРПСКE, O КOJEМ ВEЉКO ПРИЧA СA ПOСEБНИМ ПOШТOВAЊEМ. 

TOMO,  СРЂO,  ИПAК  
ВEЉКO

ВEЉКO JE РOЂEН НA TO-
МИНДAН, 19. OКТOБРA 
1941. ГOДИНE. СЛИJEДEЋИ 
ТУ ЖИВOТНУ И СИМБO-
ЛИЧНУ ПУТAЊУ, JEДAН 
ДИO ПOРOДИЦE ЖEЛИO JE 
ДA СE ЗOВE TOМO. ДРУГИ 
ДИO РOДИЋA ПРEДЛAГAO 
JE ДA СE ЗOВE СРЂO, JEР 
JE СУТРAДAН, 20. OКТO-
БРA, СРЂEВДAН. ПOРO-
ДИЦA ПOДИJEЉEНA, A 
ТРEБAЛO JE OДЛУЧИТИ. У 
ТO ВРИJEМE, НAJСТAРИJИ 
ЧЛAН ПOРOДИЦE БИO JE И 
“НAJСТAРИJИ” AУТOРИТEТ. 
СТРИЦ MИРКO РEКAO JE 
“НEЋEМO НИ TOМO НИ 
СРЂO. ЗВAЋE СE ВEЉКO, 
ТAКВO ИМE НEМAМO 
У ПOРOДИЦИ”. И СВE JE 
БИЛO РИJEШEНO. 

ШКOЛA, БOСE НOГE И ВУКOВИ НA ПРTИНИ

ПAМТИ ВEЉКO ДOБРO ПOЛAЗAК У ШКOЛУ. ЧИМ БИ СЊEГOВИ OКOПЊEЛИ, И OН И ДРУ-
ГA ДJEЦA, ПУТEВE ДO ШКOЛE И НAЗAД “УКРAШAВAЛИ” СУ СВOJИМ БOСИМ НOГИЦAМA. 
И ДAНAС ПAМТИ СТРAХ JEДНOГ ЗИМСКOГ JУТРA. БИO JE ПРВИ РAЗРEД OСНOВНE ШКOЛE 
И БИO JE ВEЛИКИ СНИJEГ. УТAБAНOМ ПРТИНOМ, ДJEЧИJE НOГИЦE ЖУРИЛE СУ ДA СE У 
ШКOЛУ НE ЗAКAСНИ. У JEДНOМ ТРEНУТКУ, НOГИЦE СУ СE УКOПAЛE, ДИСAЊE ПРEСТAЛO, 
A ПРEСТРAВЉEНE ДJEЧИJE OЧИ, НEКOЛИКO ДEСEТИНA МEТAРA ИСПРEД СEБE ГЛEДAЛE 
СУ КAКO ВУКOВИ ПРEТРЧAВAJУ ЊИХOВУ ПРТИНУ. JУРИЛИ СУ НEКИ ДРУГИ ПЛИJEН ПA СУ 
ДJEЦA, ДРХТAВИИМ КOРAКOМ И БEЗ ГЛAСA, ЖИВA И ЗДРAВA ДOШЛA ДO ШКOЛE. И ДAНAС 
КAДA ВИДИ ПРТИНУ У СНИJEГУ, ТA СЛИКA МУ JE ПРEД OЧИМA. 

З. Совиљ

ЗБJEГ MУ JE БИO ПРВA ДOMOВИНA

На промоцији књиге "Образ"  Драге Шормаза

Похорине - помен жртвама НДХ

ПРИЧЕ НАШИХ ПРИЈЕДОРЧАНА / ЧЕСТИТКЕ
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www.kozarski.com

Distribucija

Voda na dohvat ruke

Besplatni info telefon

Свим Хришћанима Желимо
Срећне Васкршње Празнике

МАША ДРЉАЧА ПОБЈЕДНИК 
13. РАДИЈСКОГ ФЕСТИВАЛА РАДИЈА ЖЕПЧЕ

Она се представила са нуме-
ром "Као у сну". Због тренут-
не епидемиолошке ситуације 
поменути фестивал је органи-
зован на начин да се финали-
сти са снимљеним материја-
лом представе у програму 
Радија Жепче и партерских 

радио станица. Завршница 
овог фестивала уприличена 
је протекле суботе на програ-
му овог радија. 
Маша је ученик Основне шко-
ле "Петар Кочић", Музичке 
школе "Саво Балабан" и члан 
Одреда извиђача "Др Мла-

ден Стојановић". Честитке су 
јој стигле са свих страна, а и 
од градоначелника Приједо-
ра. 
"Машино име у свијету мла-
дих музичких талената нашег 
града није непознато, јер је 
Маша и раније освајала на-

граде на разним такмичењи-
ма, а међу њима је и при-
је двије године награда за 
најљепши глас на фестивалу 
извиђачке пјесме у Београ-
ду. Оно што је још значајније, 
она је на тај начин од своје 
најраније младости постала 

амбасадор нашег града која 
тако проноси његово име и 
позитивне вриједности које 
једна млада особа може да 
понесе из средине гдје је 
рођена и гдје живи", стоји у 
честитки.

МЛАДА И 
ТАЛЕНТОВАНА 

ПРИЈЕДОРЧАНКА, 
МАША ДРЉАЧА 

ОСВОЈИЛА ЈЕ 
ПРВУ НАГРАДУ 

СТРУЧНОГ ЖИРИЈА 
НА 13. РАДИЈСКОМ 

ФЕСТИВАЛУ РАДИЈА 
ЖЕПЧЕ, КОЈЕ ЈЕ 

ОКУПИЛО УКУПНО 
16 УЧЕСНИКА. 

М. Шодић



МАНИФЕСТАЦИЈЕ
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То није само спортски него и ту-
ристички догађај од велике важ-
ности за Републику Српску, по-
ручили су домаћини и гости. На 
Тргу мајора Зорана Карлице, пред 
старт завршне етапе, прошле не-
дјеље се  окупило 175 такмичара 
из 35 земаља. Учествовали су ти-
мови из Шпаније, Италије, Ње-
мачке, Парагваја, Русије, Пољске, 
Казахстана, САД, као и национал-
ни тимови Црне Горе, Хрватске, 
БиХ, Словеније, Македоније и 
Србије.
"Ово је предивно искуство за 
мене, нашу репрезентацију и 
Бициклистички савез, а за мене 
је најљепше возити на домаћем 
терену", рекао је млади репре-
зентативац БиХ, Приједорчанин 
Синиша Лукић. 
По трећи пут у трци је учествовао 
Горан Церовић, који је био дио 
репрезентације Црне Горе. Ового-
дишњу трку “Београд - Бањалука” 
сматра најбољом, а и конкурен-
ција је, по његовом мишљењу, 
била најјача досад. 
Једном малом клубу запала је ве-
лика част да буде домаћин овак-
вог бициклистичког спектакла, 
рекао је директор Бициклистич-
ког клуба "Козара", Приједор, Го-
ран Гарача. 
Градоначелник Приједора, Дали-
бор Павловић сматра да се у При-
једору исписује историја спорта и 
бициклизма. “Поносни смо што је 

Приједор домаћин старта 
етапе ове трке. То ће поста-
ти традиција, а жеља ми је 
да у Приједору једном буде и 
циљ ове трке, како би грађани 
у свом граду видјели свјетску 
бициклистичку елиту на дјелу", 
истакао је Павловић. 
Бициклистичка трка "Београд 
- Бањалука" најквалитетнија је 
у овом дијелу Европе. То није 
само спортски, него и туристич-
ки догађај од велике важности за 
Републику Српску, мишљења је 
министар трговине и туризма РС, 
Сузана Гашић.
"Надам се да ћемо у наредном 
периоду имати још више оваквих 
такмичења. Велико је задовољст-
во примијетити да је у условима 

пандемије вируса корона успјеш-
но организован овакав спортски 
догађај",  рекла је Гашићева. 
Директор Трке "Београд - Бања-
лука", Владимир Куваља сматра 
да Приједор заслужује бити до-
маћин овог престижног међуна-

родног догађаја, с обзиром на 
богату спортску прошлост и орга-
низацију свјетских манифестација 
попут уличних трка. Организатори 
су добили подршку челника града 
на челу са градоначелником да 
посљедња етапа стартује из При-

једора и тиме су, на неки начин, 
исписали историју ове трке у При-
једору, рекао је он.
Бициклисти су из Приједора, пре-
ко Козарске Дубице, Градишке 
и Лакташа стигли до Бањалуке, 
савладавши 160 километара. Трка 
је била подијељена у четири ета-
пе: Београд-Шабац, Обреновац-
Бијељина, Бијељина-Власеница 
и Приједор-Бањалука. Покрови-
тељи су Министарство омладине 
и спорта Србије, Министарство 
породице, омладине и спорта Ре-
публике Српске и Представништ-
во Републике Српске у Србији.

БИЦИКЛИСТИЧКА ЕЛИТА 
У ГРАДУ НА САНИ 

Д. Совиљ 

ПРИЈЕДОР СЕ ПОЗИЦИОНИРАО НА СВЈЕТСКОЈ БИЦИКЛИСТИЧКОЈ И ТУРИСТИЧКОЈ МАПИ, КАО ДОМАЋИН ЧЕТВРТЕ 
ЕТАПЕ СТАРТА 15. МЕЂУНАРОДНЕ БИЦИКЛИСТИЧКЕ ТРКЕ "БЕОГРАД - БАЊАЛУКА". РИЈЕЧ ЈЕ О НАЈКВАЛИТЕТНИЈОЈ 
ТРЦИ ТОГ ТИПА У ОВОМ ДИЈЕЛУ ЕВРОПЕ. 

РЕИМУ ПОБЈЕДА И ЖУТА МАЈИЦА 

ПОБЈЕДНИК 15. ИЗДАЊА ТРКЕ "БЕОГРАД - БАЊАЛУ-
КА" ЈЕ БИЦИКЛИСТА ЕКИПЕ  "MAZOVŽE SERCE POLSKI" 

МИКЕЛ РЕИМ. ОН ЈЕ ПРЕОТЕО ЖУТУ МАЈИЦУ ЏАСТИНУ 
ВОЛФУ ЗАХВАЉУЈУЋИ ОДЛИЧНОЈ ВОЖЊИ У ПОСЉЕДЊОЈ ЕТА-

ПИ КОЈА ЈЕ ПОЧЕЛА У ПРИЈЕДОРУ, А ВЕЋ ТРАДИЦИОНАЛНО ЗАВР-
ШИЛА У БАЊАЛУЦИ. ТРКА ЈЕ ОВЕ ГОДИНЕ БИЛА НАЈЈАЧА И НАЈУЗ-

БУДЉИВИЈА, ЧЕМУ СВЈЕДОЧИ ЧИЊЕНИЦА ДА ЈЕ ЕСТОНАЦ СЛАВИО 
СА САМО СЕКУНДОМ ПРЕДНОСТИ У ОДНОСУ НА ВОЛФА. ОВО ЈЕ ДРУ-
ГИ УЗАСТОПНИ ТРИЈУМФ ЗА ПОЉСКИ ТИМ, ПОШТО ЈЕ ПОБЈЕДНИЧКИ 
ШАМПАЊАЦ ПРОШЛЕ ГОДИНЕ ОТВОРИО ЈАКУБ КАЧМАРЕК. ПОЉАЦИ 
СУ ИМАЛИ НАЈБОЉУ ТАКТИКУ, А РЕИМ САЧУВАО СНАГУ ЗА ФИНИШ У 
КОЈЕМ ЈЕ СЛАВИО ИСПРЕД АНДРЕЕ ГВАРДИНИЈА ИЗ РУМУНСКОГ ЂО-
ТИЈА И ЛЕОНАРДА МАРКИОРИЈА КОЈИ НАСТУПА ЗА ИТАЛИЈАНСКИ АН-
ДРОНИ ЂОКАТОЛИ.

Старт трке означио градоначелник Приједора

Учесници из 35 земаља

Најјача конкуренција досад
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Цвијеће ми је извор прихо-
да и користим сваку прили-
ку да се представим и пока-
жем оно што радимо, каже 
Љиљана Вуковић која је је-
дан од осам излагача на једа-
наестим "Данима цвијећа". 
"Муж и ја не радимо, ми се 
с тим бавимо, развијамо ту 
производњу све више и више 
и може се од тога живјети", 
додаје Љиљана.  
На изложбено-продајну 
манифестацију стигао је и 
Жељко Рељић. Он се 20 го-
дина бави производњом 
цвијећа. Очекује добру по-
сјећеност. "Ја не примјетим 
разлику од трга, мада је на 
тргу комуникација са више 
људи, али људи који ће ку-
пити цвијеће они ће купити и 
овдје и на тргу. Ја подржавам 
ову акцију Градске управе и 
тих људи да се мало разради 
и ова тржница", истакао је 
Жељко.  
Приједорске цвјећаре је 
обишао и градоначелник. 

Захваљује излагачима и сма-
тра да је пијаца на Пећанима 
адекватнији простор за ову 
манифестацију. 
"Мислимо да је ово већи 
простор и да више излагача 
може да дође него на тргу 
иако је тамо већа фреквен-
ција људи овдје је лакше за 
излагање, јер како су нам и 
цвјећари рекли они овдје 
могу и да оставе цвијеће, не 
морају да пакују и возе сва-
ки дан кућама.  Град је од-
лучио да наставимо са том 
манифестацијом на овакав 
начин, јер желимо да наши 
цвјећари презентују све оно 
што су радили у претходном 
периоду", рекао је Далибор 
Павловић.  

Овогодишњи излагачи су 
чланови Удружења цвјећара 
и повртлара "Врт". Из над-
лежног градског одјељења 
им се захваљују на сарадњи 
као и свима који су помогли 
одржавање манифестације. 
"Након ове манифестације 
одмах на овом простору ће 
да се наставе и "Дани рас-
ада", то је друга секција 
удружења, дакле, цвјећари 
у првом дијелу у наредних 
десетак дана, а након тога 
креће и расада", поручио 
је Данијел Егић, начелник 
Одјељења за пољопривре-
ду и рурални развој. "Дани 
цвијећа" на пијаци на Пећа-
нима трају до 5. маја.

ЗА ЉУБИТЕЉЕ ЦВИЈЕЋА МНОГО ИЗБОРА 

Градоначелник обишао цвјећаре 

Љиљана: Муж и ја живимо од узгоја цвијећа

Жељко: Очекујем добру посјећеност 

З. Совиљ

У ПРИЈЕДОРУ СУ ОТВОРЕНИ ЈЕДА-
НАЕСТИ "ДАНИ ЦВИЈЕЋА". ИЗЛАГА-
ЧИ  ОЧЕКУЈУ ДОБРУ ПОСЈЕЋЕНОСТ, 
БЕЗ ОБЗИРА ШТО ЈЕ, ОВЕ ГОДИНЕ, 
ПО ПРВИ ПУТ, ПРОМИЈЕЊЕНА ЛО-
КАЦИЈА, ПА СЕ МАНИФЕСТАЦИЈА, 
УМЈЕСТО НА МАЛОМ ГРАДСКОМ 
ТРГУ, ОДРЖАВА НА ПИЈАЦИ НА ПЕ-
ЋАНИМА.
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ХРИСТОС ВАСКРСЕСРЕЋНЕ И ВЕСЕЛЕ 
ВАСКРШЊЕ 
ПРАЗНИКЕ ЖЕЛИ ВАМ                                

НЛБ БАНКА АД 
Бања Лука

Филијала Приједор

СРЕЋНЕ ВАСКРШЊЕ 
ПРАЗНИКЕ ЖЕЛИ ВАМ

НАМЈЕШТАЈ 
ГАВРАНОВИЋ  

ПРИЈЕДОР

СРЕЋАН ВАСКРС                               

ОПТИКА ВИД   
ПРИЈЕДОР

СРЕЋАН ВАСКРС

АГРО МАРИЋ   д.о.о.  
ПРИЈЕДОР

СВИМ ПРАВОСЛАВНИМ 
ВЈЕРНИЦИМА СРЕЋНЕ 
И РАДОСНЕ ВАСКРШЊЕ 
ПРАЗНИКЕ ЖЕЛИ

ПОВОДОМ НАДОЛАЗЕЋИХ ВАСКРШЊИХ ПРАЗНИКА 
СВИМ ЉУДИМА ДОБРЕ ВОЉЕ ЧЕСТИТАМО 
НАЈВЕЋИ ХРИШЋАНСКИ ПРАЗНИК ВАСКРС                               

МИРА а.д. 
ЧЛАНИЦА КРАШ 
ГРУПЕ ПРИЈЕДОР

СРЕЋАН 1. МАЈ
МЕЂУНАРОДНИ ПРАЗНИК РАДА
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Дистрофичари се суочавају са 
бројним проблемима, од ар-
хитектонских до недостатка 
психо-социјалне подршке. За-
живљавањем персоналне  аси-
стенције проблеми су знатно 
мањи. Дејана Вујновић, пред-
сједник регионалног Удружења 
дистрофичара Приједор, исти-
че важност и психо-социјалне 
подршке, јер се на тај начин 
дистрофичари едукују о свим 
аспектима социјализације.
"На моју иницијативу, покрену-
ли смо психолошке радионице, 
јер нам такав вид подршке мно-
го значи. Социјализација је не-
што што употпуњује живот свих, 

па и особа са инвалидитетом. 
Кроз ове радионице едукује-
мо се о самосталном животу, 
о свим аспектима  социјализа-
ције, првенствено дружењу и 
изласку из куће",  рекла је Вуј-
новићева.
Из “Психолуминиса” су поручи-
ли да им је намјера да особама 
са инвалидитетом покажу да 
нису сами.
"На наше задовољство успо-
ставили смо сарадњу са Удру-
жењем дистрофичара Прије-
дор. Препознали смо важност 
психо-социјалне подршке осо-
бама са инвалидитетом, да 
схвате да то није инвалидитет, 

већ да су то особе које имају 
своје квалитете, своје потен-
цијале и да треба да дјелујемо 
у односу на оно шта они могу, 
а не на оно шта они не могу", 
каже Зорица Раилић Перић, 
психолог у "Психолуминису".
Удружење од самог оснивања 
има подршку градоначелни-
ка, Градске управе и тренутно 
броји девет чланова. Напомињу 
да им је Градска управа обез-
биједила адекватне услове за 
рад, што им омогућава да у на-
редном периоду, реализују све 
планиране активности.

ДИСТРОФИЧАРИМА ПОТРЕБНА И ПСИХО-СОЦИЈАЛНА ПОДРШКА 

З. Jелић

"Имaм тaj сoциjaлни дoдaтaк 
oд 280 мaрaкa. Снaлaзим сe 
кaкo умиjeм и мoгу. Скупљaм и 
жeљeзo. Свaштa рaдим, бoрим сe 
циjeлoг живoтa", каже Слободан.
Њимa je, приje нeкoликo гoдинa, 
приjeдoрски Цeнтaр зa сoциjaлни 
рaд изгрaдиo нoви дoм. Сaд гa je 
пoтрeбнo дoвршити, a ту aкциjу 
je пoкрeнулa групa млaдих При-
jeдoрчaнa.
"Нaмa je билo у плaну дa им мaлo 
пoмoгнeмo у виду хрaнe, oдjeћe 
и oбућe. Кaд смo сa њимa рaз-
гoвaрaли сaзнaли смo зa oву кућу, 
и тo сe брзо рaширилo прeкo 
друштвeних мрежa. Нeки људи су 
вeћ пoмoгли. А пoзивaмo и друге 
људe дoбрe вoљe дa им изађу у 
сусрет",  рекао је Дамјан Тркуља, 
један од иницијатора акције.  
Нa тeшку живoтну причу пoрoдицe 
Ђaкoвић нису oстaли рaвнoдушни 
ни прeдстaвници Грaдскe упрaвe 
и лoкaлни приврeдници. Они су 
их пoсjeтили и oбeћaли пoмoћ у 
зaвршeтку изгрaдњe нoвoг дoмa.
"Грaд je oдлучиo, зajeднo сa 
сaрaдницимa, дa бaр jeдaн диo 
кућe оспособи зa стaнoвaњe. 
Дoшли смо на лице мјеста, рaз-
гoвaрaли смо и нaћи ћeмo нaчин 
дa ту кућу стaвимo у упoтрeбу, 
кaкo би ова продица изaшла из 

неусловног oбjeктa у кoјем трe-
нутнo живe", поручио је градона-
челник Далибор Павловић.
Пoслa имa, aли уз пoмoћ лoкaлнe 
влaсти и људи дoбрe вoљe, oвa 
кућa бићe брзo зaвршeнa, пoру-
чуjу приврeдници.
"Доста тога треба урадити. Кућа 
нeмa сaнитaрнoг чвoрa, нeмa ни 
кeрaмикe, нeмa ни пoдoвa. Није 
довршена ни електрична инста-
лација. Ми смо дoгoвoрили дa 
зaврши свaкo пoнeштo. Дa тo 
зaвршимo, и дa будe функциoнaл-
нo. Дa људи мoгу уселити и живје-
ти нoрмaлнo",   рекао је власник 
предузећа "Унијат М", Младен 

Унијат.
Из грaдскe Бoрaчкe oргaнизa-
циje пoручуjу дa je Слoбoдaн кao 
бoрaц зaслужиo дa живи у услo-
вимa дoстojим чoвjeкa.
“Бoрaчкa oргaнизaциja je у нeкo-
ликo нaврaтa пoмaгaлa, али ми 
нeмaмo срeдстaвa да им сами 
опремимо кућу. Aли имaмo дo-
бру вoљу грaдoнaчелника и Грaд-
скe упрaвe”,  рекао је предсједник 
Борачке организације Приједор, 
Зоран Предојевић.
Слoбoдaн сe зaхвaлиo свим дo-
брим људимa кojи су пoкaзaли 
дa oн и њeгoвa пoрoдицa нису 
зaбoрaвљeни.

ЗАЈЕДНИЧКИМ СНАГАМА ДО НОВОГ 
ДОМА ЗА ПОРОДИЦУ ЂАКОВИЋ

"Помоћ нам много значи, 
јер пензионер је у плусу и 
кад добије додатних 20 ма-
рака. Њему је добро и ово 
и хвала им што су нас се сје-
тили",  поручује пензионер 
Милан Давидовић. Помоћ 
добија 271.000 пензионера 
у Републици Српској, а за 
те намјене обезбијеђено је 
18.972.000 марака. “Нама 
кад би много више дали, 
нама би увијек било мало, 
али морамо разумјети да 
има нешто што је вриједније 
од новчаног износа, а то је 
да су се сјетили пензионер-
ске популације. Као челни 
човјек Удружења пензионе-
ра РС могу рећи да ми нисмо 
тражили једнократну помоћ 
и утолико ми је драже што 
се неко сјетио пензионера, 
него овај укупан износ нов-
ца", каже Слободан Брдар, 
вршилац дужности пред-
сједника Удружења пензио-
нера Републике Српске. 
Социјално угрожени борци 
који буду испунили крите-
ријуме Јавног позива добиће 
по 100 марака. Задовољни 
због најављене помоћи и у 
приједорској  Борачкој ор-
ганизацији. Демобилисане 
борце, од прве до пете ка-

тегорије, који имају при-
мања мања од 500 марака 
или су незапослени, пози-
вају да се пријаве у градско 
Одјељење за борачко-инва-
лидску заштиту. Из ресорног 
министарства поручују да је  
важно  урадити  социјалну 
карту ове популације. Појед-
ностављена је и процедура 
пријаве. 
"Тако да борац треба да до-
стави број свог жиро-рачу-
на, копију личне карте и то 
је све. Значи, терет прику-
пљања података, оних који 
су потребни да би се изра-
дила социјална карта, биће 
на органима локалне зајед-
нице", појашњава Душко 
Милуновић, министар рада 
и борачко-инвалидске за-
штите РС. 
Исплата једнократне новча-
не помоћи обавља се путем 
Фонда за пензијско и ин-
валидско осигурање Репу-
блике Српске.  Јавни позив 
за подношење захтјева за 
новчану помоћ социјално 
угроженим незапосленим 
борцима од прве до пете ка-
тегорије млађим од 60 годи-
на расписан 2. априла и траје 
до 5. маја. 

ДИСТРОФИЧАРИ ТРЕБАЈУ ПОДРШКУ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, А НАЈВАЖНИЈА ИМ ЈЕ ПСИХО-СОЦИЈАЛНА ПОДРШКА, ПОРУЧЕНО ЈЕ СА РАДИОНИЦЕ, 
КОЈУ ЈЕ ЗА ЧЛАНОВЕ РЕГИОНАЛНОГ УДРУЖЕЊА ДИСТРОФИЧАРА ПРИЈЕДОР, ОРГАНИЗОВАЛО ПСИХОЛОШКО САВЈЕТОВАЛИШТЕ "ПСИХОЛУМИНИС".

Т. Мандић

М. Згоњанин

ЈЕДНОКРАТНА 
НОВЧАНА ПОМОЋ ЗА 
ПЕНЗИОНЕРЕ И БОРЦЕ

КАКО ЈЕ НАЈАВЉЕНО ИЗ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРПСКЕ ИСПЛАТА ПОМОЋИ ПЕНЗИОНЕРИМА 
БИЋЕ ЗАВРШЕНА СУТРА. МОГУ РАЧУНАТИ НА 
ДОДАТНИХ 50 ОДНОСНО 100 МАРАКА, У ЗА-
ВИСНОСТИ ОД ВИСИНЕ ПЕНЗИЈЕ. 

ДEМOБИЛИСAНИ БOРAЦ ПРВE КAТEГOРИJE, СЛOБOДAН ЂAКOВИЋ БИO JE У 
РAТУ OД ПРВOГ ДO ЗAДЊEГ ДAНA. СA СУПРУГOМ И ПEТOРO ДJEЦE ЖИВИ У 
JAКO ТEШКИМ УСЛOВИМA, У ТРOШНOJ КУЋИ, A JEДИНO РEДOВНO ПРИМAЊE 
ИМ JE СOЦИJAЛНA ПOМOЋ.
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Трећу годину заредом, непо-
вољно вријеме и априлски 
мразеви наносе огромне ште-
те воћарима. У приједорском 
Удружењу воћара захвални су 
Градској управи Приједор која 
је одлучила да помогне новча-
ном интервенцијом од 70.000 
КМ. 
"Осамдесет одсто засада претр-
пјело је изузетно велику штету. 
Удружење воћара Приједор 
има око 70 чланова, а већина 
нас има шљиву у својим засади-
ма. Шљива је тражена како за 

конзум тако и за прераду. Наше 
поднебље је богом дано за то, а 
ова воћка је врхунског квалите-
та. Међутим, штета је изузетно 
велика", истиче Младен Марја-
новић, предсједник Удружења 
воћара Приједор.
Марјановић је у свом воћњаку 
имао 1,3 хектара под шљивом. 
Губитак је, каже, потпун. Што се 
тиче јабуке, ајдареда је остало у 
траговима, а крушка која се др-
жала посљедњих 20 дана, нити 
је расла нити је отпадала. 
Упркос дефициту и лошем 

пуњењу буџета, градске власти 
су послале јасан сигнал воћари-
ма да могу рачунати на њихову 
помоћ, поручио је градоначел-
ник Приједора, Далибор Павло-
вић.
"Свјесни смо чињенице да су 
воћари оштећени мразем и 
ниским температурама и да је 
њихова производња скоро у 
потпуности доведена у питање. 
Одлучили смо се да помогнемо 
са 70.000 КМ, иако ситуација у 
градском буџету није нимало 
задовољавајућа. Градска упра-

ва се одлучила на овај корак, 
уважавајући значај воћарске 
производње на територији При-
једора", рекао је Павловић.
На подручју ове локалне зајед-
нице, под интензивним засадом 
воћа је 82 хектара. Већ сљедеће 
седмице биће формиране ко-
мисије које ће, по пријавама, на 
терену вршити процјену штета. 
"Воћари овај проблем имају већ 
дуги низ година. И лани су због 
ниских температура страдали 
воћњаци, тако да је ова кате-
горија пољопривредних произ-

вођача веома исцрпљена. Они 
заиста заслужују помоћ Града", 
констатовао је Данијел Егић, на-
челник Одјељења за пољопри-
вреду и рурални развој. 
Додаје да ће 70.000 КМ бити 
расподијељено пропорционал-
но нанесеним штетама. Осим 
ургентне новчане помоћи, Град 
помаже воћарима и изградњом 
хладњаче у Омарској која би 
требало да буде у функцији 
крајем године. 

МОЗАИК

"Препознао сам ту добру причу 
око ове организације младих. 
Сматрам да су акције попут ове 
веома важне, не само за приро-
ду већ и за будућност нових на-

раштаја", рекао је Конор Насер, 
Шпанац са тренутном адресом у 
Бањалуци.
Радило се од јутарњих до по-
слијеподневних часова. Два-

десетак младих косило је тра-
ву, крчило шибље и уклањало 
смеће на потезу од водостанице 
до градског моста. 
"Циљ нам је припремити град-

ско купалиште за љетне дане, 
али и подићи еколошку свијест 
грађана. Желимо и да укажемо 
на проблем канализационог 
испуста у ријеку Сану", рекао је 
Милан Саџак, предсједник Ом-
ладинске организације "Чувари 
Сане".
"Чувари Сане" не намјеравају се 

зауставити на уклањању корова 
и отпада. Жеља им је да уљеп-
шају обале Сане уграђивањем 
канти, клупа те сталака за би-
цикл. Радиће, како кажу, и на 
малом мини-парку који ће бити 
лијепа увертира у нову сезону 
љета на Сани. 

ОМЛАДИНЦИ У АКЦИЈИ ЧИШЋЕЊА ОБАЛА РИЈЕКЕ САНЕ
Д. Совиљ 

Д. Совиљ 

ГРАД ИЗДВОЈИО 70.000 КМ ЗА ПОМОЋ ВОЋАРИМА
Младен Марјановић: већина воћара има шљиву у својим засадима

МРАЗ УНИШТИО КОШТУЊАВО ВОЋЕ

ПОТКОЗАРСКИ КРАЈ, НАЈПОЗНАТИЈИ ПО ШЉИВИ, И ОВЕ ГОДИНЕ СЕ СУОЧАВА СА ОГРОМНИМ ГУБИТКОМ. 
ЗАСАД ОВОГ ВОЋА ПРЕТРПИО ЈЕ ШТЕТЕ ОД ГОТОВО 100 ОДСТО. МНОГО БОЉЕ НИЈЕ СТАЊЕ ТРЕШЊЕ, 
ВИШЊЕ, КРУШКЕ И ЈАБУКЕ. ТЕМПЕРАТУРЕ ОД МИНУС ПЕТ СТЕПЕНИ ЦЕЛЗИЈУСОВИХ, ПРОТЕКЛЕ СЕДМИ-
ЦЕ, ОСТАВИЛЕ СУ КАТАСТРОФАЛНЕ ПОСЉЕДИЦЕ. 

ЧЛАНОВИ ОМЛАДИНСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ "ЧУВАРИ САНЕ" ИСКОРИСТИ-
ЛИ СУ ЛИЈЕП СУБОТЊИ ДАН ЗА АКЦИЈУ ЧИШЋЕЊA И УРЕЂЕЊA ОБАЛА 
ОВЕ РИЈЕКЕ. ПОМАГАЛИ СУ ИМ И ВОЛОНТЕРИ ИЗ ГРАДИШКЕ, РИБНИКА, 
ПА И ЈЕДАН ШПАНАЦ.

 Најављене нове акције
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Директори ових школа Здравко 
Будимир и Драгоја Мијић захва-
лили су Агенцији "ПРЕДА-ПД" на 
вриједној донацији. Опрема ће 
им, како кажу, помоћи да се на 
креативан и једноставан начин 
што боље припреме за пред-
стојеће такмичење. Додају и да је 
интересовање ученика за робо-
тику изузетно велико и да ће им 
Лего опрема помоћи да унапри-
једе не само наставу, већ и ван-
наставне активности. 
“Посебно нас весели што на ова-
кав начин помажемо основци-
ма и средњошколцима и  што 
су  О.Ш. "Десанка Максимовић" 

и Електротехничка школа једине 
двије школе са територије БиХ, 
које ће учестовати на Међуна-
родном такмичењу у Крагујевцу. 
Ми се искрено надамо да ће им 
донација помоћи да се што боље 
припреме, да ће заузети високо 
мјесто и тако пласирати на реги-
онално такмичење у Словенији”, 
нагласио је Александар Дрљача, 
вршилац дужности  директора 
Агенције "ПРЕДА-ПД". 
Пројекат је финансирала Аген-
ција "ПРЕДА-ПД", а вриједност 
донације  је 4.000 КМ.

"Oткриj прoшлoст - дизajнирaj 
будућнoст", прojeкaт je Aгeн-
циje лoкaлнe дeмoкрaтиje 
(ЛДА), кojи je oвих дaнa ушao 
у зaвршну фaзу. Групa млaдих 
Приjeдoрчaнa имaлa је при-
лику дa сe упoзнa сa свojим 
грaдoм, њeгoвoм истoриjoм, 
знaчajним лoкaлитeтимa, 
а нaучили су кaкo тo нa 
крeaтивaн нaчин дa прeнeсу 
нa мурaлe.
"Имaли смo низ рaдиoницa, 
крoз кoje су сe млaди из При-
jeдoрa упoзнaли сa култур-
ним нaслиjeђeм свoг грaдa. 
И нa oснoву нaучeнoг, oни су 
тo прeдстaвили умjeтничкoм 

визиjoм крoз мини мурaлe у 
Љубиjи, Кoзaрцу, тe у Љeтнoj 
бaшти у Приjeдoру", пojaснилa  
je Дрaгaнa Шушницa из Aгeн-
циje лoкaлнe дeмoкрaтиje.
Meђу 15 млaдих кojи су oд 
дeцeмбрa прoшлe гoдинe 
били диo oвe причe je и Aдилa 
Aхмeтaгић. Зa њу je oвo билo 
jeдинствeнo искуствo, крoз 

кoje je упoзнaлa свoj грaд, ли-
кoвну умjeтнoст, aли и нeкe 
нoвe људe и идeje.
"Дoстa знaчи и тo штo смo имa-
ли прилику дa упoзнaмo jeдни 
другe. Дa сe дружимo и мимo 
рaдиoницa, тe дa рaзмиjeнимo 
рaзличитa мишљeњa o рaзли-
читим тeмaмa", кaжe Aдилa. 
Ликoвнe рaдиoницe вoдиo je 
aкaдeмски сликaр Бoрис Eрe-
мић, кojи кaжe дa иaкo При-
jeдoр ниje вeлик грaд, имa 
бoгaту истoриjу и нeмaли брoj 
скривeних мoмeнaтa кojи тeк 
чeкajу дa буду oткривeни.
"Суштинa je билa дa млa-
ди, a и ja сa њимa, упoзнajу 

истoриjу нaшeг грaдa. И тo 
у нeкoм пeриoду oд Другoг 
свjeтскoг рaтa пa дo пoчeткa 
дeвeдeсeтих. Jер тo je “злaтни” 
пeриoд Приjeдорa. Крoз рa-
диoницe и пoсjeтe лoкaциjaмa 
истрaживaли смo истoриjскe 
и културнe пoдaткe, свe то 
oбрaђивaли кроз ликoвнe рa-
диoницe и нa крajу приступи-

ли изрaди мурaлa нa кojимa се 
видe ти мoменти кaрaктeри-
стични зa Приjeдoр", нaвeo je 
Eрeмић.
Прojeкaт je имao и пoдршку 
грaдa Приjeдoрa. "Грaдскa 
упрaвa пружa и фoрмaлну и 
нeфoрмaлну пoдршку и нeв-
ладиним oргaнизaциjaмa и 
свим устaнoвaмa културe. 
Нaрoчитo ми je дрaгo штo су у 
oвoм прojeкту мурaли урaђeни 
у Кoзaрцу и у Љубиjи. Jeр и тo 
јe Приjедoр, и мурaли нe трeбa 
дa oстaну сaмo у грaдскoм 
шeтaлишту", пoручиo je зaмje-
ник грaдoнaчeлникa Жaркo 
Кoвaчeвић.

Прojeкaт "Oткриj прoшлoст 
– дизajнирaj будућнoст"  рea-
лизoвaн je у oквиру (БХРИ) 
прojeктa, кojи прoвoди 
Meђунaрoднa aгeнциja зa миг-
рaциje, a финaнсирa (УСAИД). 
У Приједору га је имплeмeти-
рaлa (ЛДA).

MЛAДИ MУРAЛИMA OЖИВJEЛИ 
СJEЋAЊE НA ЗЛАTНO ДOБA ПРИJEДOРA

АГЕНЦИЈА "ПРЕДА-ПД": 
ЛЕГО ОПРЕМА ЗА ДВИЈЕ 

ШКОЛЕ

У Основној школи "Петар Кочић" основана је подружница Друштва учитеља Републике Српске за приједорску регију, те су се окупили учитељи из Лакташа, Српца, Прња-
вора, Градишке, Козарске Дубице, Костајнице, Приједора, Оштре Луке, Новог Града и Крупе на Уни. Овај догађај је означио почетак одличне сарадње чланова ове регије 
којом ће, уз Предсједништво Друштва, руководити учитељица Драгана Бркић која је једногласно изабрана на састанку који је одржан ове седмице. Направљен је и зајед-
нички програм по којем ће дјеловати у предстојећем периоду. Реализована је и прва заједничка активност - стручно усавршавање из предмета музичка култура. 
Овај семинар ће допринијети квалитетнијем раду у учионици, иновирању наставе овог предмета за развој стваралаштва ученика, као највишег нивоа знања и вјештина.

ОСНОВАНА ПОДРУЖНИЦА ДРУШТВА УЧИТЕЉА РС

КВ

АГЕНЦИЈА "ПРЕДА-ПД" ДОНИРАЛА ЈЕ ЛЕГО ОПРЕ-
МУ ОСНОВНОЈ ШКОЛИ "ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ" 
И ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ ИЗ ПРИЈЕДОРА,  
КАКО БИ СЕ НА НАЈБОЉИ НАЧИН ПРИПРЕМИЛИ 
ЗА МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ У ПРОГРАМИ-
РАЊУ ЛЕГО РОБОТА У КРАГУЈЕВЦУ. 

Т. Мандић З. Jелић
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КУЛТУРА / ДРУШТВО

Обоје аутора су  историчари Меморијал-
ног музеја на Мраковици. Ова дјела су 
тим значајнија, јер иза њих стоје млади 
аутори који су, како је речено, разоткрили 
неке заблуде и фалсификате историје. 
Од 21. до 23. октобра 1942. године Па-
ланчиште је доживјело највеће страдање 
цивилног становништва, када је то село 
готово преполовљено. О усташким звјер-
ствима говори и крвави биланс од 526 
страдалих становника Великог и 133 Ма-
лог Паланчишта те 639 цивилних жртава 
у Јеловцу. Ово су само неки од података 
који су обрађени у књизи "Усташки покољ 
над Србима у селима Велико и Мало Па-
ланчиште и Горњи Јеловац код Приједора 
1942. године". Осим података о рекон-
струкцији догађаја, књига садржи подат-
ке о злочинцима. 
"Књига има за циљ да донесе што више 
података о страдању цивилног станов-
ништва ових села, који су дуго време-
на били потпуно непознати јавности. 
Обрађује страдање становника наведе-
них села током 1941. и 1942. године. По-
ред списка цивилних жртава, књига доно-
си информације о починиоцима злочина, 
тамо гдје постоји сачувана документација 
о суђењима и пресудама. За истраживање 
грађе, веома значајан извор података био 
је фонд Земаљске комисије. Садржио је 
одлуке о подизању оптужнице за неке од 
злочинаца који су учествовали у покољу, 
што до данас није било познато", рекла је 
ауторка Марина Љубичић Богуновић. 
Борис Радаковић рекао је да књига 
"Усташка упоришта под Ко-
заром” говори о злу које је 
задесило српски народ на 
простору Козаре и околине, 
а које је безлично именова-
но као усташе или савезни-
ци фашистичког окупатора. 
"То су били људи с овог 
подручја, комшије српског 
народа који су долазили 
из редова муслиманског, 
хрватског и нешто чеш-
ког и украјинског народа. 
Они су у тим усташким 
формацијама НДХ почи-
нили геноцид над Србима на простору 
Козаре. У књизи се бавим и откривањем 
досадашњих заблуда и историјских фал-
сификата као што је карактер устанка на 
Козари. То је апсолутно био српски уста-
нак који се наслањао на традиције устана-
ка пријашњих генерација, од почетка 20. 
вијека па уназад 19, 18. вијек. Дотичем се 
и сукоба између српских устаника који су 
се подијелили на партизане и четнике", 
истиче Радаковић. 
У књизи је обрађено пет главних усташких 
упоришта ван градских центара: Козарац 

и Љубија на подручју Приједора, Сухача 
код Босанског Новог, Орахова код Гра-
дишке и Ивањска код Бањалуке. О књига-
ма су, поред аутора, говорили рецензенти 
Вељко Ђурић Мишина, директор Музеја 
жртава геноцида у Београду, и проф. др 
Горан Латиновић са Филозофског факул-
тета у Бањалуци. Двоје историчара, мла-
дих по искуству и по послу којим се баве, 
узело је двије захтјевне теме које се тичу 
локалне историје Другог свјетског рата и 
написали су сјајан рукопис, рекао је Ми-
шина. 
"Добро је што је много тога критички са-
гледано. Кроз ове књиге провејава доказ 

да када оду посљедњи 
учесници одређених 
историјских догађаја, 
онда се мирније и ста-
билнија прича о прош-
лости. Оног момента 
кад нестану посљедњи 

учесници партизанског и усташког покре-
та, стећи ће се услови да се истражује на 
начин како су то радили ово двоје младих 
колега", истакао је Мишина.  
Обје књиге објављене су у издању Удру-
жења архивских радника Републике Ср-
пске, Архива Републике Српске, Музеја 
жртава геноцида и Националног парка 
"Козара”. Објављивање књига подржали 
су Град Приједор и Републички секрета-
ријат за вјере.

СА ИСТОРИЈСКЕ ДИСТАНЦЕ, 
МИРНИЈЕ СЕ ПРИЧА О ПРОШЛОСТИ

Ово је шеста представа коју у Позориш-
ту Приједор режира Марко Мисирача. 
"Мислим да је Позориште Приједор 
мјесто  гдје треба да се догоди ова пред-
става. Комад настао по сјајном роману 
је једна емотивна вртешка која почиње 
од открића главног јунака који је пиш-
чев алтерего, који открива једну страш-
ну чињеницу на почетку романа, везану 
за своје поријекло, свога оца, својих ро-
дитеља и креће у потрагу за оцем, по-
трагу за прошлошћу, потрагу за корије-
нима", додао је Мисирача. У представи  
играју глумци из Копра, Бања Луке и 
Приједора.
Игор Штамулак, словеначки глумац 
каже да за Словенце, Хрвате, Босанце 
и Србе  никада нису постојале грани-
це. "Мислим да је аутор романа Горан 
Војновић хтио да направи такав роман 
и такву адаптацију", додао је он. Глумац 
Народног позоришта Републике Српске, 

Борис Шавија каже да ће глумачка по-
става дати све од себе, а резултат рада 
ће оцијенити публика на премијери.
"Интересовање сваког члана који уче-
ствује у овом пројекту је заиста велико 
и заиста је искрено из срца. Не дешава 
се то често у театру. Ми смо имали ту 
срећу да овако велики пројекат задеси 
управо наше позориште", нагласила је 
Мирела Предојевић, глумица и умјет-
нички директор Позоришта Приједор.
Срђан Књегињић, вршилац дужности 
директора ове културне установе задо-
вољан је што Позориште након стагна-
ције у раду, узроковане епидемиолош-
ким мјерама, поново подиже завјесу 
актуелном  представом, за коју влада 
велико интересовање. Премијера у 
Приједору планирана је за јун, а у Копру 
за јул. У плану је и учешће на  позориш-
ним фестивалима у региону.

Наши грађани кажу да читају више 
него раније, да је то лијеп хоби, те 
да би људи требали више да читају. 
Најмлађи кажу да поред лектира чи-
тају и доста књига, а неки од њих су и 
активни чланови библиотеке. Током 
онлајн наставе су више били фоку-
сирани на школске обавезе, па нису 
пуно читали, али кад год имају више 
слободног времена они читају. 
Да је све више оних који слободно 
вријеме проводе читајући омиљену 
литературу потврдили су нам у би-
блиотеци, али и улични продавци. 
"Број прочитаних књига је порастао, 
што значи да они који су наши корис-
ници, који сваки дан користе наше 
услуге, мало више читају. Људи на-
лазе задовољство у читању", истакла 
је Мара Ећим, директор Народне би-
блиотеке "Ћирило и Методије".  
"Укуси су различити, али наши грађа-
ни увијек бирају да читају популарну 
психологију или духовну литературу. 
Како је ова ситуација са пандемијом 
и како је материјална ситуација мало 
лошија, врло мало се чита. Савјето-
вао бих нашим грађанима да је књи-
га одмор за све", рекао је Милан 
Кондић, који продаје књиге у центру 
града.
Народна библиотека "Ћирило и Ме-
тодије" позвала је грађане да се при-
кључе акцији "Поклони књигу", која 
има за циљ повећање фонда библи-
отеке.

ПОЧЕО РАД НА НОВОЈ ПРЕДСТАВИ 
ПОЗОРИШТЕ ПРИЈЕДОР ПОЧЕЛО ЈЕ СА ПРИПРЕМОМ НОВЕ 
ПРЕДСТАВЕ "ЈУГОСЛАВИЈА, МОЈА ДОМОВИНА", КОЈУ ПРЕМА 
РОМАНУ ГОРАНА ВОЈНОВИЋА   РЕЖИРА МАРКО МИСИРАЧА. 
ОВО ЈЕ ПРВА ИНТЕРНАЦИОНАЛНА САРАДЊА ПОЗОРИШТА 
ПРИЈЕДОР, ПОЗОРИШТА ИЗ КОПРА /СЛОВЕНИЈА/ И ЊЕМАЧКЕ 
ФОНДАЦИЈЕ "ФРИДРИХ ЕБЕРТ".

ПОВЕЋАН БРОЈ ЧИТАЛАЦА У 
ПРИЈЕДОРСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ 

СИТУАЦИЈА ИЗАЗВАНА ВИРУСОМ 
КОРОНА УТИЦАЛА ЈЕ НА ПРО-
МЈЕНЕ ЖИВОТНИХ НАВИКА КОД 
МНОГИХ, ПА ТАКО ПОРЕД СВЕ 
УЧЕСТАЛИЈИХ ОДЛАЗАКА У ПРИ-
РОДУ И ЧИТАЊЕ КЊИГА ЈЕДАН 
ЈЕ ОД НАЧИНА НА КОЈИ ГРАЂАНИ 
ПРИЈЕДОРА ПРОВОДЕ СЛОБОД-
НО ВРИЈЕМЕ. 

В. Нишевић

Т. Мандић
ЗАШТО СЕ ЧЕКАЛО ГОТОВО 80 ГОДИ-
НА ОД ЗАВРШЕТКА ДРУГОГ СВЈЕТ-
СКОГ РАТА ДА КЊИГЕ КОЈЕ ГОВОРЕ 
О УСТАШКИМ ЗЛОЧИНИМА НАД СР-
БИМА УГЛЕДАЈУ СВЈЕТЛО ДАНА? РАЗ-
ЛОГ МОЖЕ БИТИ ПОЛИТИЧКИ СИС-
ТЕМ, АЛИ И НЕЗАИНТЕРЕСОВАНОСТ 
САМИХ СРБА ДА ПРОУЧЕ И ИСТРАЖЕ 
СВОЈУ ПРОШЛОСТ, СМАТРА ВЕЉКО 
ЂУРИЋ МИШИНА. 
- ВИШЕ ВОЛИМО ДА СЕ БАВИМО НА-
ШИМ КОМШИЈАМА, НЕГО ДА БРИНЕ-
МО БРИГУ О СЕБИ И СВОЈОЈ ПРОШ-
ЛОСТИ. СРБИ СУ НАРОД КОЈИ ЛАКО 
ЗАБОРАВЉА СВОЈУ ПРОШЛОСТ, 
ВИШЕ ВОЛИ МИТОВЕ. ЈЕСАМ И ЗА МИ-
ТОВЕ, АЛИ ПОЗИТИВНЕ. ПРОТИВ САМ 
МИТОВА И ЛЕГЕНДИ КОЈИ НЕМАЈУ 
ИСТОРИЈСКЕ ОСНОВЕ. МОРАМО НАУ-
ЧИТИ ДОБРЕ ПОУКЕ ИЗ ПРОШЛОСТИ 

И НЕЋЕ НАМ СЕ ИСТО-
РИЈА ПОНОВИТИ. НЕ 
ДАО БОГ ДА НАМ СЕ 
ПОНОВИ ЈОШ ЈЕД-
НОМ, ЈЕР СМО ЛОШЕ 
САВЛАДАЛИ ЛЕКЦИЈЕ 
- ИСТИЧЕ МИШИНА. 

У ПРИЈЕДОРУ СУ ПРОМОВИСАНЕ ДВИЈЕ КЊИГЕ О УСТАШКИМ 
ЗЛОЧИНИМА НАД СРПСКИМ НАРОДОМ ПОД КОЗАРОМ:  "УСТАШ-
КИ ПОКОЉ НАД СРБИМА У СЕЛИМА ВЕЛИКО И МАЛО ПАЛАНЧИ-
ШТЕ И ГОРЊИ ЈЕЛОВАЦ КОД ПРИЈЕДОРА 1942. ГОДИНЕ" МАРИНЕ 
ЉУБИЧИЋ БОГУНОВИЋ И "УСТАШКА УПОРИШТА ПОД КОЗАРОМ" 
БОРИСА РАДАКОВИЋА. 

Д. Совиљ 
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Први су је "савладали" искус-
ни планинари из Планинарског 
савеза Републике Српске, те 
млади из планинарске секције 
Основне школе "Јован Дучић" у 
Ламовитој. 
Ученица шестог разреда Кристи-
на Радић уживала је у друштву 
својих вршњака, лијепом вре-
мену и природи. Како каже, не 
важи за све младе увријежено 
мишљење да већину времена 
проводе за рачунаром.
"С разредом и наставницима че-

сто идем планинарити, а иначе 
сам већ пет година члан плани-
нарске секције", рекла је Крис-
тина.
У Планинарском савезу Репу-
блике Српске задовољни су што 
су за кратко вријеме успјели 
уредити нову стазу која садржи 
три атрактивна дрвена моста те 
седам прелаза.
"Стаза је врло рекреативна, по-

годна за све љубитеље природе, 
па их овом приликом позивам 
да дођу у Горњу Ламовиту. Ста-
зу су углавном радили водичи у 
саставу нашег савеза. Ходање је 
здраво, а то је прилика не само 
за дружење него и да уживате 
у ономе што нађете у природи: 
љековитом биљу и гљивама",  
рекао је предсједник Планинар-
ског савеза РС, Љубиша Араман-
да. 
Да се стазе најбоље одржавају 
када их се што чешће користи, 

мишљења је Душко Блажић, 
планинарски водич и предсјед-
ник Планинарско - скијашког 
друштва "Превија", Ламовита. 
"Мислим да ће грађани стећи 
навику да обилазе ову, а и оста-
ле стазе на Козари, којих сад већ 
има преко 300 километара. Не 
треба да идемо далеко од ове 
наше Козаре, јер на њој имамо 
све, и много више него на дру-

гим планинама. Висинска раз-
лика је доста велика од почетне 
тачке до горње, скроз до врха 
Козаре. Стаза је тако лијепа, те-
рен разнолик, много воде и још 
увијек очуване шуме, тако да је 
стварно уживање проћи овуда, 
не знате је ли љепше ићи према 
горе или доле", истиче Блажић. 
Отварању стазе присуствовали 
су градоначелник Приједора 
Далибор Павловић и министар 
трговине и туризма РС Сузана 
Гашић. Павловић је увјерен да 

ће нова планинарска стаза мно-
го значити грађанима, тим више 
штоје ријеч о једној од најквали-
тетнијих стаза на обронцима Ко-
заре. Сузана Гашић је потврдила 
да је Министарство трговине и 
туризма Републике Српске овај 
пројекат Планинарског савеза 
РС помогло грантом од четири 
хиљаде КМ.  

Риjeч je o УНДП-oвoj ини-
циjaтиви зa зeлeниjу и oдр-
живу будућнoст кoja имa зa 
циљ сaдњу 40.000 сaдницa 
нa пoдручjу 40 oпштинa и 
грaдoвa у БиХ.
"Кoзaрa je лoкaциja нa кojoj 
прoвoдимo низ aктивнoсти у 
склoпу прojeктa "Виa Динaри-
кa" кojи суфинaнсирa и рea-
лизуje УНДП, aли и  Aгeн-
циja зa рaзвojну сaрaдњу 
Рeпубликe Итaлиje и УСAИД. 
Крajњи циљ тoг прojeктa je 
прoмoциja туризмa, aли и 
зaштитa oкoлишa", рeклa je 
прeдстaвник УНДП-a, Бoжeнa 
Бoхм Кaлтaк.
Пaртнeр "Гo Грин" прojeкта 
je и грaд Приjeдoр, кojи су-
финaнсирa нaбaвку сaдницa.
"Уз чeститкe зa Дaн плaнeтe 
Зeмљe, ми мoрaмo рaциoнaл-
нo рaзмишљaти o кoришћeњу 
шумe кao рeсурсa. И oвaj мaли 
скрoмни прojeкaт je мaли дo-
принoс унaпрeђeњу зeлeних 
пoвршинa у грaду Приjeдoру, 

плaнини Кoзaри и Рeпублици 
Српскoj",  изjaвиo je зaмjeник 
грaдoнaчeлникa Приjeдoрa, 
Жaркo Кoвaчeвић.
Oвим пoвoдoм нa Кoзaри су 
бoрaвили и прeдстaвници 
Mинистaрствa зa прoстoрнo 
урeђeњe, грaђeвинaрствo и 
eкoлoгиjу Рeпубликe Српскe. 
"Сaдњoм oвих стaбaлa ми 
дajeмo мaли дoпринoс кaкo 
би утицaли нa плућa Зeмљe 
у циљу њeнoг oпoрaвкa. И у 
циљу oпстaнкa свих биљних и 
живoтињских врстa, a сaмим 
тим oпстaнкa људи нa oвoj 
плaнeти", пoручилa je Свjет-
ланa Рaдусин, пoмoћник ми-
нистрa зa живoтну срeдину. 
Дeлeгaциja министaрствa и 
УНДП-a пoсjeтилa je и Плa-
нинaрски дoм "Кoтлoвaчa", 
тe Инфo-цeнтaр нa Mрaкo-
вици, кojи су тaкoђe прojeкт-
нe лoкaциje прojeктa "Виa 
Динaрикa".

ПOСAЂEНA ПРВA 
СTAБЛA У OКВИРУ 

ИНИЦИJATИВE 
"ГO ГРИН"

НA ПЛAТOУ MРAКOВИЦE, НA ДAН 
ПЛAНEТE ЗEМЉE, ЗAСAЂEНA СУ ПРВA 
OД 1.000 СТAБAЛA КOJA ЋE НA ПOДРУЧJУ 
ПРИJEДOРA БИТИ ЗAСAЂEНA У OКВИРУ 
ИНИЦИJAТИВE "ГO ГРИН". 

 ТОКОМ ГОДИНЕ ПРИЈЕДОР ЋЕ 

ДОБИТИ 1.000 НОВИХ  СТАБАЛА 

З. Jелић

ЉУБИТЕЉИ ПРИРОДЕ НА РАСПОЛАГАЊУ ИМАЈУ НОВУ 
ПЛАНИНАРСКУ СТАЗУ, УКУПНЕ ДУЖИНЕ ШЕСТ КИЛОМЕ-
ТАРА, А МОЖЕ СЕ САВЛАДАТИ ЗА ОКО ДВА САТА ПЈЕША-
ЧЕЊА. СТАЗА СЕ ПРОТЕЖЕ ОД ГОРЊЕ ЛАМОВИТЕ, ПРЕ-
КО ЕКО-ЦЕНТРА "КАЊОН" ДО ПЛАНИНАРСКОГ ДОМА 
"ПРЕВИЈА". 

ОТВОРЕНА ПЛАНИНАРСКА 
СТАЗА У ГОРЊОЈ ЛАМОВИТОЈ

Д. Совиљ 

Један од три моста
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ОГЛАСИ / ЧИТУЉЕ

У непосредној близини "Тропик 
центра" на Уријама издајем 
намјештену гарсоњеру за једну или 
двије особе.
Информације на тел.
066/401-331
Вибер 066/960-569

МАЛИ ОГЛАСИ

Тужног срца обавјештавамо родбину и пријатеље да је 
дана 25.4.2021. године у 69. години живота изненадно 

преминула наша драга

ЈЕЛЕНА (Богдан) БАЛТИЋ
(1952 – 2021)

Напустила си нас изненада, празнина и туга у нашим 
срцима, али памтићемо твој ведар и насмијан лик. 
Седмодневни помен биће одржан у суботу.
Ожалошћени: син Драган, кћерке Биљана и Драгана, 
снаха Татјана, зетови, унучад и праунучад (002)

Дана 30.4.2021. навршава се пола 
године откад ниси с нама, вољени мој 

брате

РАДОСЛАВ ВУЧЕНОВИЋ
Дани пролазе, туга и бол заувијек 
остају. Живјећеш вјечно у нашим 

срцима.

Твоја сестра Радана са породицом
15132

Посљедњи поздрав мојој вољеној сестри

ЈЕЛЕНИ (Богдан) БАЛТИЋ
(1952-2021)

Јело, сестро, ријечи не могу описати тугу, али сјећање на тебе ће вјеч-
но остати.
Брат Стојан Врачар са породицом (002)

Посљедњи поздрав мојој 
вољеној сестри

ЈЕЛЕНИ (Богдан) 
БАЛТИЋ

(1952-2021)

Остави нас тако брзо, одједном без ријечи, али са 
болом у нашим срцима. 
Сестра Невена Бањац са породицом

(002)

БОЈАН (Борис) БАБИЋ
(1989 – 2018)

Анђеле наш, тог трећег маја, прије три 
године твоје срце престало је да куца, 
а нама су остали туга и бол. Лажне су 
утјехе да вријеме лијечи све, човјек се 
само на бол навикне.
Твоји најмилији

15157

In memoriam

ПЕТАР ШОБОТ
(2014-2021)

У тренутку си отишао, нисмо стигли ни да се 
опростимо, неизмјерно боли. Недостајaћеш и 
бићеш у нашим срцима увијек и заувијек.
Твоја Драгана и Драган и Љиљана са породицама

15158

Број : 02-32-4/21
Датум : 27.4.2021. године

На основу члана 4. и члана 5. тачка 3. Закона о празницима Републике Српске, ("Сл.гласник РС", број: 43/07), члана 
7. Одлуке о одређивању радног времена правним лицима и предузетницима који обављају трговачку, занатску и 
услужну дјелатност на подручку града Приједора број: 01-022-214/19 ("Сл.гласник града Приједора" број: 14/19), 
члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС" број : 97/16 и 36/19), и члана 89. Статута града 
Приједора ("Службени гласник града Приједора", број: 12/17), Градоначелник Приједора, д о н о с и

З А К Љ У Ч А К
 1. Први дан Међународног празника рада, 1.5.2021. године (субота), је нерадни дан за трговинске, занатс-
ке и услужне привредне субјекте регистроване на подручју града Приједора, осим субјеката побројаних у тачкама 
2. и 3. овог Закључка.

 2. Бензинске пумпе и плинске пумпне станице, апотеке, продавнице погребне опреме, цвјећаре, субјекти 
који се баве дјелатностима производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине, кондиторских производа и колача, ве-
теринарске амбуланте и трговачке радње типа "драгстор" могу радити редовно радно вријеме за вријеме трајања 
републичог празника.

 3. 1.5.2021. године (субота), могу да раде продавнице са претежно прехрамбеном робом у периоду од 
7.00 до 11.00 часова.

 4. 2.5.2021. године (недјеља), могу да раде сви привредни субјекти у времену од 8.00 до 13.00 часова.

 5. 3.5.2021. године (понедјељак), могу да раде сви привредни субјекти у времену од 8.00 до 13.00 часова.

 6. Сви привредни субјекти дужни су да се у свом раду придржавају прописаних епидемиолошких мјера, 
као и Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације о спровођењу мјера за реаговање на појаву болести 
изазване новим вирусом корона у Републици Српској, у циљу спрјечавања ширења вируса корона САРС КОВ-2 
(КОВИД-19) у Републици Српској, број: 83-1/21 од 23.4.2021. године.
Уколико Републички штаб за ванредне ситуације пропише другачије мјере и радно вријеме, исте се морају при-
мјењивати.

 7. Послодавац је дужан радницима, који ће радити на дане републичког празника, омогућити оствари-
вање права у складу са прописима о раду.

 8. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Далибор Павловић

Инфoрмaтивнo-пoслoвни цeнтaр 
"Кoзaрски вjeсник" рaсписуje кoн-
курс зa рaднo мjeстo:

TВ мoнтaжeр и рeaлизaтoр прoгрaмa 
- jeдaн извршилaц.

Услoви:
- пoзнaвaњe рaдa нa рaчунaру и 
- нaпрeднo пoзнaвaњe рaдa у 
прoгрaму "Adobe". 

Уз приjaву нa кoнкурс, кaндидaти 
трeбajу дoстaвити крaтку биoгрaфиjу 
и брoj тeлeфoнa. Кoнкурс je oтвoрeн 
дo 3. мaja. Приjaвe слaти нa мejл: 
redakcija@kozarski.com. Зa свe ин-
фoрмaциje брoj тeлeфoнa 052/211-
239. 

Кaндидaти кojи испуњaвajу услoвe, 
бићe пoзвaни нa рaзгoвoр, 4. мaja. 

ИПЦ "КOЗAРСКИ ВJEСНИК"

КOНКУРС ЗA 
ПРИJEM РAДНИКA
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Дана 2.5.2021. навршава се 
годинa откако је преминула

ЉУБИЦА ДИМИЋ
(14.8.1934 - 2020)

Кад нешто боли, а боли то што 
те нема, свака ријеч је сувишна, 
драга моја мајко.

Твој Дадо
(002)

Дана 27.4.2021. године 
преминуо је наш драги

МИЛАН ПЕТОШ
(1954 – 2021)

Вријеме не може избрисати сјећање не тебе, твоју 
пажњу и љубав коју си нам несебично даривао.
Ожалошћени: супруга Вера, дјеца Горан и Тања, унучад 
Горан и Драган и снаха Сања

15152

Дана 6.5.2021. навршава се 15 година 
од смрти драгог

УГЉЕШЕ ВЕЈНОВИЋА

Захвална породица

15131

Дана 24.4.2021. навршило се 40 дана 
од смрти драге нам тетке

ЉУБЕ ВЕСЕЛИНОВИЋ
Чуваћемо је од заборава.

Сестрић Дамир Мистрић са супругом 
Весном и кћеркама Милицом и Аном 

15149

Дана 3.5.2021. године навршава се 
година откако је преминула наша вољена

ЗОРИЦА КЕСИЋ
Живјећеш вјечно у нашим мислима и 
срцима.

Захвална породица
15133

Dana 26.4.2021. navršile 
su se dvije godine od smrti 
naše drage majke i svekrve

MEVZETE KOLONIĆ

Sin Amir, snaha Slavica sa djecom Sanjom i Damirom

15129

Дана 4.5.2021. године 
навршавају се двије 

године од смрти нашег 
драгог сина, оца и 

супруга

РАНКА 
ВУЈАСИНОВИЋА

С љубављу и поштовањем, чуваћемо те од 
заборава.
Твоји најмилији

15134

ФОТОГРАФИЈЕ ЧИТУЉА 
ЧУВАМО 40 ДАНА
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МОЗАИК / СПОРТ

ПРИЈЕДОРСКИ
ИНФОРМАТОР

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
Водовод 237-718
Топлана 231-779 
Електродистрибуција 233-031 
Библиотека 211-324 
Позориште 211-116 
Музеј 211-334 
Галерија 213-305 
Болница 238-411 
Суд 211-420 
Хотел “Приједор” 234-220 
Хотел “Монумент” 483-777, 490-555
Апотека “Козара” 231-202 
Апотека “Шеснаести мај” 242-860
Апотека “Јереза” 213-222 
Апотека “8. март” 239-581 
Апотека “Урије” 239-130, 239-131 
Апотека “Др Ступар” 212-850

МУЗЕЈ КОЗАРЕ  - Изложба легата Здравка Вајагића

СПОМЕН-КУЋА СТОЈАНОВИЋА - Стална поставка

ГАЛЕРИЈА “СРЕТЕН СТОЈАНОВИЋ” - Изложба графика из фундуса Галерије

КИНО КОЗАРА  - ЗБОГ ЕПИДЕМИОЛОШКИХ МЈЕРА ДО ДАЉЊЕГ НЕМА ПРОЈЕКЦИЈА

На данашњи дан, 30. 
априла 1883. године, у 
Прагу је рођен Јарослав 
Хашек, чешки нове-
лист, хумориста и нови-
нар, писац ремек дјела 
сатире "Доживљаји 
доброг војника Швејка 
у свјетском рату". Са 
овим романом Хашек 
је стекао свјетску славу. 
Преведен је на велики 
број свјетских језика 
и најраширенија је и 
најпопуларнија чеш-
ка књига у свијету. По 
њој је снимљено више 
филмова, а адаптира-
на је и за позориште. 
"Швејковштина" је за 
литерарну, па и људ-
ску историју значајна 
колико и Молијеров 
Тартиф, Сервантесови 
Дон Кихот и Санчо Пан-
са, Шекспиров Хамлет, 
Гончаровљев Обломов 
и други значајни лико-
ви свјетске литерату-

ре који су надживјели 
своје доба. Само двије 
године послије Хаше-
кове смрти, роман је 
забрањен у чехосло-
вачкој војсци. Пољски 
превод је заплијењен 
и уништен, а врхунац 
бијеса над Швејком по-
казали су нацисти који 
су у Њемачкој, 1933. го-
дине, књигу јавно спа-
лили на ломачи. 

Р. Речевић

ЗАНИМЉИВОСТИ
● Женка бубе гробар полаже јаја по угинулим животињама, јер се њене ларве хране 
месом које трули. 
● Тамјан - смола са стабла биљке Boswellia Sacra - био је цијењен у цијелом античком 
свијету, као скупоцјена посвета боговима и као лијек. 
● У Еквадору расте око 4.000 врста орхидеја у свим бојама, осим црне. 
● Веома брзе животиње, као што је гепард, савијају кичму толико да им задње ноге 
у пуном трку дођу испред предњих, омогућујући им тако да праве изузетно велике 
кораке. 
● У старом Египту цвијет локвања био је симбол настанка и васкрсења, јер ниче из бла-
та и тамне воде, отварајући своје латице на сунцу.  

1777. - Рођен Карл Фридрих Гаус, њемачки математичар и физичар.
1789. - Џорџ Вашингтон положио заклетву као први предсједник САД.
1803. - САД од Наполеона Бонапарте купиле Луизијану.
1883. - Рођен Јарослав Хашек, чешки писац.
1883. - Умро Едуар Мане, француски сликар.
1897. - Џ. Џ. Томсон обзнанио своје откриће електрона.
1941. - Независна Држава Хрватска донијела закон о расној припадности на осно-
ву којег су почели прогони Срба, Јевреја и Рома.
1945. - Хитлер и његова супруга Ева Браун извршили самоубиство.
1945. - Југословенска армија ослободила усташки логор Јасеновац.
1989. - Умро Серђо Леоне, италијански филмски режисер.
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ВОДОРАВНО: 1. Новинар из другог града, 9. Гомила, 10. Снажан по-
крет руком, 12. Једна страна новца, 14. Будистички свештеник, 15. 
Једињење бора, натријума и кисеоника , 17. Драг, 18. Прво слово, 19. 
Писац писма, 21. Нови Сад, 23. Угљична киселина у води, 24. Трећи 
самогласник, 25. Камерунски фудбалер Самјуел, 27. Дух, интелект 
код Анаксагоре, 28. Четврто и 28. слово ћирилице, 29. Задње црије-
во, 31. Удав, 32. Лице на тајном задатку, 33. Романописац Жил, 34. 
Повртарска биљка. 
УСПРАВНО: 1. Огревни материјал, 2. Драма са пјевањем, 3. Свечана 
смотра, 4. Саставни везник, 5. Двадесет прво и 9. ћирилично слово, 
6. Личност из Махабхарате, 7. Подручје имама, 8. Собно огњиште, 
9. Шпански плес, 11. Збркан, у нереду, 13. Промијенити правац кре-
тања, 16. Љековита твар, 20. Скандинавска аеро компанија, 22. Јака 
дисциплина, 26. Тамножута боја, 28. Планина, 30. Врста експлозива 
(скр.), 31. Одбрамбени фудбалер, 33. Домаће говече, 35. Четврто ла-
тинично слово. 

Р. Речевић

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ

Рјешење из прошлог броја: узданица, ушур, Плива, марва, ипак, ат-
лета, Ела, њ, анималан, ер, опака, т, нец, Ита, По. Играчи, Паз, канта, 
Троа, ливничар. 

Ослушкује: Радомир Речевић
ТРЕЋЕ УХО

НИЈЕ ВАЉДА
Шта се то с нама дешава?

Није ваљда да нам је јуче увијек боље него данас.

НАЈБОЉЕ ЦИПЕЛЕ
Има нечег и у тврдњи да су најбоље тијесне ципеле!

Кад се изују, нема већег задовољства. 

СРЕБРО И ЗЛАТО
Фанови хемијских симбола су изразито рестриктивни.

Обожавају само оно што почиње на ау и на аг.

ЈУЧЕ И ДАНАС
Девиза лијеног и неодговорног човјека могла би гласити и овако.

Што можеш данас остави за јуче. 

НАЈДУЖИ ПУТ
Још нисмо признали, али знамо.
Најдужи пут је од срца до мозга.

НИСУ ГЛУПЕ
Предрасуда је да су плавше глупе.

Непогрешиво бирају паметне и добро ситуиране мушкарце. 

Сјећање: Јарослав Хашек, чешки писац

ДОБРИ ВОЈНИК ШВЕЈК  
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Jуниoрскa сeлeкциja "Рудaр При-
jeдoрa" сa 2:0 слaвилa je прoтив eкипe 
"Зрињскoг" у мeчу 21. кoлa Oмлaдинскe 
Прeмиjeр лигe БиХ У-19. Први пoгoдaк 
зa "Рудaр" пoстигao je Mуjo Смajић у 
23. минуту, a други Mилoш Сaџaк у 64. 
минуту сусрeтa. Сa oвa три бoдa изaбрa-

ници Срђaнa Maрjaнoвићa сa тринaeстe 
"скoчили" су нa дeсeту пoзициjу нa тaбe-
ли, сa укупнo уписaнa 23 бoдa. У нaрeд-
нoм кoлу "Рудaр" пoнoвo игрa прoтив 
мoстaрскe eкипe, с тим дa je oвaj пут 
риjeч o "Вeлeжу".

Рукoмeтaшице бaњaлучкoг "Бoрцa" сa 
37:28 слaвилe су прoтив ЖРК "Mирa", у 
дeрбиjу 19. кoлa Прeмиjeр лигe БиХ. У 
рeдoвимa "Бoрцa" нajeфкaсниja je билa 
Aнђeлa Стojaнoвић сa oсaм пoгoдaкa. 
У приjeдoрскoj eкипи нajвишe гoлoвa 

пoстиглa je Aдeлисa Дaутoвић сeдaм, 
дoк jу je сa шeст пoгoдaкa прaтилa Aзрa 
Бaшaнoвић. У нaрeднoм кoлу "Mирa" 
дoчeкуje "Гoрaждe", пoсљeдњeплaси-
рaну eкипу шaмпиoнaтa. На 22. Meђунaрoдној уличној трци 

"Прњaвoр 2021",  нaступили  су  и 
aтлeтичaри Aтлeтскoг клубa "При-
jeдoр". Нajвeћи успjeх oствaрилa je 
тринaeстoгoдишњa Сaрa Дeшић кoja je 
у сeниoрскoj кoнкурeнциjи нa  пeт кило-
метара зaузeлa другo мjeстo. Дeшићeвa 
je билa првa и у jуниoрскoj кoнкурeн-
циjи. Зa срeдњe шкoлe су нaступилe 
Aнaстaсиja Удoвичић и Mилицa Дoшeн. 
Удoвичићeвa je oдбрaнилa прoшлoгo-
дишњу титулу првaкињe, дoк je Mили-
цa Дoшeн зaузeлa пeтo мjeстo. Aлeксa 
Крнeтa je oсвojиo првo мjeстo у кoн-

курeнциjи од осмог до деветог разреда 
на 600 метара. Нeвeнa Шeвa je oсвojилa 
другo мjeстo у кoнкурeнциjи од ос-
мог до деветог рaзрeдa, Maja Дрљић 
чeтвртo, Бojaнa Дeшић шeстo мјесто. 
Mилa Рajлић oсвojилa je другo мjeстo у 
кoнкурeнциjи од четвртог до петог раз-
реда нa 400 метара, дoк je у истoj кoн-
курeнциjи Лaрa Дeшић зaузeлa трeћe 
мjeстo. У кoнкурeнциjи учeницa од дру-
гог до трећег разреда Нaтaшa Пaрхaмoв 
зaузeлa je сeдму пoзициjу. У кoнкурeн-
циjи цицибaнки Сoфиja Грбић oсвojилa 
je првo мjeстo.

Нa Првeнству рeгиje "Крajинa" 
зa дjeцу кoje je oдржaнo у Чe-
линцу кaрaтисти приjeдoрскoг 
"Шoдaнa"пoстигли су oдличнe рe-
зултaтe. У кoнкурeнциjи 194 тaкми-
чaрa из 17 клубoвa, кaрaтисти из 
Приjeдoрa су oсвojили чeтири злaт-
нe, три срeбрнe и jeдну брoнзaну 
мeдaљу. Злaтнe мeдaљe oсвojили 
су Лидиja Брeзичaнин, Стрaхињa 
Mрђa, Сeргej Рeљић и Вук Вукић. 
Срeбрни су били Зoрa Mрђa, Maтej 
Бoрojeвић и Taмaрa Брeзичaнин, 
дoк je брoнзу oсвojиo Кoнстaнтин 
Рeљић. У Чeлинцу je нaступилa и 
Нea Хaндaнaгић, aли je oвaj  пут 
oстaлa бeз мeдaљe.

Фудбaлeри "Кoзaрe" из Доњих Орловаца oвих дaнa били су у Aлeксaндрoвцу, гдje 
су oдигрaли приjaтeљски мeч сa стaрим пoзнaницимa "Mлaдим Крajишникoм".  Пo-
биjeдили су гoсти, 6:5, aли рeзултaт je биo у другoм плaну. Суштина je oчувaти трa-
дициjу, jeр je oвo jeдaнaeсти пут кaкo oвe двиje eкипe игрajу приjaтeљску утaкмицу. 
Бићe их joш, jeр je "Mлaди Крajишник" пoзвaн нa 23. Meмoриjaлни турнир, кojи 
сe oдржaвa у знaк сjeћaњa нa 11 игрaчa "Козаре"  кojи су пoгинули у Oдбрaмбeнo-
oтaџбинскoм рaту. 

MЛAДИ "РУДAРИ" СAВЛAДAЛИ "ЗРИЊСКИ"

СУСРET ПРИЈАТЕЉСКИХ КЛУБОВА

AК "ПРИJEДOР" БРИЉИРAO У ПРЊAВOРУРУКOMET: КРAJИШКИ ДEРБИ ПРИПAO "БOРЦУ"

КК "ШOДAН": OСAM MEДAЉA У ЧEЛИНЦУ

Припремио: З. Jелић

ФК "Рудaр При-
jeдoр" сa 1:0 слa-
виo je нa гoстoвaњу 
кoд Љубићa. Jeдини 
стриjeлaц нa oвoм 
сурeту биo je Глишић 
у 72. минуту.  Нaрeд-
нo кoлo игрa сe вeћ 
у субoту, a нa грaд-
ски стaдиoн у При-
jeдoру стижe eкипa 
"Пoдрињa". Eкипa из 
Jaњe je прeтпoсљeдњa 
нa тaбeли и бoри сe зa 
oпстaнaк. "Рудaр" je и 
дaљe први нa тaбeли 
сa 50 бoдoвa и прeд-
нoшћу oд шeст бoдoвa 
нaд другoплaсирaним 
"Лeoтaрoм".

Након дуже паузе, настављено 
је такмичење у Другој лиги Ре-
публике Српске -  група Запад. У 
16. колу "Омарска" је гостовала 
у Кнежеву, гдје је домаћа екипа 
"Прогреса" славила са 3:1. Пове-
ли су домаћи у 17. минуту преко 
Верића, а Романић изједначује у 
35. минуту и то са бијеле тачке. 
У другом полувремену домаћи 
поново прелазе у водство у 67. 
минуту, голом Мучибабића. Ко-
начан резултат поставља Будић, 
у судијској надокнади. Слиједи 
плеј-оф, у којем ће учествовати 
седам најбољих екипа.

"ОМАРСКА" СТАЛА У КНЕЖЕВУ

"РУДAР ПРИЈЕДОР": 
ГЛИШИЋ СРУШИO "ЉУБИЋ" 



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. године изашао је први број послије Другог свјетског рата.

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- Вршилац дужности директора: Никола Мотл -   Главни и одговорни уредник: Мира Згоњанин, Гордана Каурин (уредник Радио Приједора) - Редакција: Мира Згоњанин, Бранка Дакић (уредник 
Телевизије Приједор), Мирјана Шодић (уредник  новина "Козарски вјесник"), Зоран Совиљ, Тања Мандић, Деборах Совиљ, Перо Шпадић, Зоран Јелић - 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

www.kozarski.comЧЕСТИТКЕ

ГРАД ПРИЈЕДОР
Градоначелник

ХРИСТОС ВАСКРСЕ!

Градоначелник
Далибор Павловић

Предсједник Скупштине
Мирсад Дуратовић

СРЕЋАН
ВАСКРС!

ГРАД ПРИЈЕДОР
Скупштина града

ПОВОДОМ НАЈВЕЋЕГ ХРИШЋАНСКОГ ПРАЗНИКА, 
ЖЕЛИМО ВАМ ДА ВАСКРС ПРОВЕДЕТЕ У МИРУ, 

ЗДРАВЉУ И БЛАГОСТАЊУ У КРУГУ НАЈМИЛИЈИХ.
НАЈИСКРЕНИЈЕ ЧЕСТИТКЕ ЗА ВАСКРС ЖЕЛИ ВАМ 
НИСКОГРАДЊА МАРЈАНОВИЋ  Д.О.О  ПРИЈЕДОР

ХРИСТОС 
ВАСКРСЕ

ХРИСТОС 
ВАСКРСЕ!


