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Градоначелник Приједора, Да-
либор Павловић са сарадници-
ма одржао је састанак са дирек-
торима предузећа и установа 
чији је оснивач Град Приједор и 
која се дијелом финансирају из 
градског буџета.
Након састанка је саопштено да 
је ово била прилика да се раз-
говара о ситуацији у тим пред-
узећима и затеченом стању у 
њима након именовања нових 
директора.
Констатовано је да се одређе-
ни број градских предузећа су-
среће са нагомиланим пробле-
мима. Градоначелник Павловић 
је истакао да је неопходна већа 

повезаност између свих град-
ских предузећа и да све услуге 
које могу да понуде једни дру-
гима међусобно користе, а да ће 
исто чинити и Градска управа.
Наглашено је да трошкови 
морају да буду сведени на 
минимум и да се једино до-
маћинским пословањем може 
превазићи тренутна ситуација у 
тим предузећима.
Павловић је на крају овог са-
станка најавио да ће разговори 
овог типа бити одржавани јед-
ном мјесечно и то суботом.

"Украли су нам асфалт. Нестао 
је преко ноћи. Асфалтирали су 
Змај Јовину улицу и рекли да 
ће асфалтирати и код нас, али 
нам је онда речено да неће 

радити асфалт, јер нема пара", 
прича Спасоја Микановић, је-
дан од мјештана улице Николе 
Лукетића.
У овој улици био и први чо-

вјек града. Далибор Павловић 
је упознат са проблемом и 
обећава да ће ускоро почети 
радови на асфалтирању овог 
пута.

"Нова Градска управа је 
опредјељена да радимо оно 
што је неопходно нашим грађа-
нима. Није било коректно при-
је избора урадити ово од улице 

и након тога је оставити у ми-
лост или немилост грађанима. 
Посебно, јер је улица урађена 
доприносима грађана прије 
рата", сматра Павловић. 
Средства планирана за сана-
цију улице Николе Лукетића, 
преусмјерена су за асфалти-
рање других улица, кажу у 
Градској управи. Међутим, то 
не оправдава поступак бивших 
челних људи града.
"Ова улица је уништена након 
реконструкције водоводне 
мреже и било је планирано да 
се асфалтира овај дио, али по 
мојим сазнањима, усљед ош-
тећења у Змај Јовиној улици, 
сва средства су преусмјере-
на да се заврши тај дио и ова 
улица је остала незавршена",  
рекао је Драгослав Кабић, вр-
шилац дужности начелника 
Одјељења за саобраћај, кому-
налне послове, заштиту живот-
не средине и имовинско-стам-
бене послове.
Дужина пута који би требао 
бити асфалтиран је 350 мета-
ра, а процјена је да би радови 
могли коштати око 46.000 КМ.

Редакција 

АКТУЕЛНО

УСКОРО ПОЧИЊУ РАДОВИ НА 
АСФАЛТИРАЊУ УЛИЦЕ НИКОЛЕ ЛУКЕТИЋА

ДОМАЋИНСКИМ ПОСЛОВАЊЕМ ДО БОЉИХ РЕЗУЛТАТА

Б. Дакић

ВРАТИТЕ НАМ АСФАЛТ 
- ПОРУЧУЈУ МЈЕШТАНИ 
УЛИЦЕ НИКОЛЕ ЛУКЕТИЋА 
У ПРИЈЕДОРСКОМ НАСЕЉУ 
ЧИРКИН ПОЉЕ. УЛИЦА ИМ 
ЈЕ, ПОЧЕТКОМ НОВЕМБРА, 
ПРЕКОПАНА, ЗБОГ РАДО-
ВА НА ИЗГРАДЊИ ВОДО-
ВОДНЕ МРЕЖЕ. ТАДАШЊА 
ГРАДСКА ВЛАСТ ОБЕЋАЛА 
ЈЕ СВЕ ВРАТИТИ У ПРВО-
БИТНО СТАЊЕ, НАКОН 
ШТО СЕ ЗАВРШЕ РАДОВИ, 
АЛИ ТО НИЈЕ УРАЂЕНО.

Павловић: Ријешићемо проблем мјештана
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Сваки болнички одјел иска-
зао је дугорочне и кратко-
рочне потребе као и план 
развоја служби. 
"Приоритет је лаборато-
ријска опрема, за микробио-
логију, нови ЦТ апарат, завр-
шетак ангио-сале, већи број 
ултразвучних апарата на 
свим одјелима. Потребна је 
и нова опрема за ендоскоп-
ске кабинете, колоноскопију, 
гастроскопију и бронхоско-
пију. Неопходно је већи број 
апарата замијенити новијим 
и модернијим",  истиче до-
ктор Горан Предојевић, на-
челник Интерног одјела.

"Драго нам је што ће бити 
обновљена медицинска 
опрема. Посљедњу донацију 
тог типа добили смо 2010. 
године. Једанаест година 
немамо ниједан нов апарат. 
Из властитих средстава купо-
вали смо опрему према мо-
гућностима, у зависности од 
стања на рачуну болнице",  
додаје Андрија Вукотић, вр-
шилац дужности директора 
Болнице "Др Младен Стоја-
новић."
По тврдњама званичника, 
дошло је вријеме да град и 
регија добију болницу ка-
кву заслужују. Српски члан 

и предсједавајући Предсјед-
ништва БиХ, Милорад Додик 
најавио је, током недавне 
посјете Приједору, низ капи-
талних пројеката, међу који-
ма и потпуну реконструкцију 
Болнице "Доктор Младен 
Стојановић". 
"Представници Републичке 
дирекције за обнову обишли 
су објекат и Приједор ће до-
бити потпуно реконструиса-
ну болницу са изграђеним 
новим анексима, ако то буде 
неопходно. Са новом опре-
мом, биће то болница на 
нивоу овог града и региона", 
рекао је Додик. 

У току је и реконструкција 
зграде Психијатрије, која се 
обавља у оквиру пројекта 
енергетске ефикасности.
"Пројекат је финансирала 
Свјетска банка, заједно с 
Министарством за екологију 
и просторно уређење Репу-
блике Српске, 550.000 мара-
ка су комплетни радови на 
психијатријској згради. На 
горњем спрату имамо 27, а 
на доњем 24 кревета",  ре-
као је Вукотић. 
Радови би требало да буду 
завршени за мјесец дана. 

Обиљежили смо ове недјеље 
Дан слободе медија. Не знам да 
ли има какве симболике у том 
што смо се дан касније, 4. маја, 
присјетили годишњице Титове 
смрти, сјећате се највећег сина 
екс Југославије, што смо истог 
дана обиљежили Дан ватрогаса-
ца, а два дана касније отпрати-
ли Ђурђевдан, крсну славу код 
православног живља, а код Рома  
највећи и најстарији  празник 
којим  обичајно  славе долазак 
прољећа. 
За оне попут мене, рођене у Ти-
тово доба, слобода медија тада 
се мјерила  "Политиком" и "Бор-
бом", док се новинарско мјесто 
сањало у "Нин-у" и загребачком 
"Старту". Овај посљедњи био је 
препознатљив  и по еротски из-
балансираној дуплерици коју су 
ноћу "читали" голобради момци. 
Њима непожељне, а озбиљне 
теме дању је мудрила интелек-
туална елита. Тако је у то врије-
ме Тита, Ђурђевдана и "Старта"  
нађен и пристојан рецепт за по-
имање слободе медија, олити га 
садржајима који пашу и овим и 
оним. 
Тито је у међувремену умро, једа-
наест година касније "умро" је и 
"Старт", а Ђурђевдан због коро-
не и раних минуса изгубио драж 
јутарњег купања. Ватрогасци су 
једини добили на цијени. Толико, 
да су их онако згодне и храбре 
многе мајке пожељеле за зетове. 
У тој симболици неспојивих дату-
ма, оних с почетка текста, неки од 
медија, попут старине "Старта" 
открили су свој рецепт слободе.  
С херојима нашег доба, попут 
једне Биљане Томић, предсјед-
ника Удружења параплегичара, 
која уз пуно снаге и љубави бри-
не о свом тешко болесном сину, 
Јадранке Ружичић која нас види 
много боље него ми сами себе, 
Дејане Вујновић којој инвалидска 
колица никад нису била препрека 
за нову фризуру и хаљину, ја сам 
открила своју слободу. 
И опет слободу, али и дивљење 
према Рендићима и Миодраго-
вићима вишечланим породица-
ма, с четверо и петоро дјеце, на-
клоност према мени драгој жени, 
чији је осмијех захвалности кад 
јој у руку ставим марку за кафу, 
коју она никад не тражи, сјајнији 
од свих звијезда, поштовање пре-
ма Чани и Данку, без којих би око 
400 људи дневно остало без то-
плог оброка. 
Мој херој и моја слобода су и 
Весо који има породицу од нај-
мање стотињак спортиста, један 
Кики, прави ловац на све свјетс-
ке  олује, хероји полицајци који 
спашавају људске животе, часни 
људи у бијелим мантилима, они 
на првој линији борбе против ко-
роне... 
То су моји, али и ваши  хероји. А 
има их још. Много више, него што 
мислимо, само треба имати до-
вољно слободе да их и медијски 
препознамо.  

М. Згоњанин 

СТАВ
ЗГОДНИ И ХРАБРИ, 

ВАТРОГАСЦИ 
СУ ИПАК, 

НАЈПОЖЕЉНИЈИ 
ЗЕТОВИ

КРАЈЕМ ГОДИНЕ 
РЕКОНСТРУКЦИЈА БОЛНИЦЕ

НАЈАВА ПОТПУНЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ БОЛНИЦЕ "ДР 
МЛАДЕН СТОЈАНОВИЋ" ОБРАДОВАЛА ЈЕ РУКОВОД-
СТВО И ЗАПОСЛЕНЕ У ОВОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНО-
ВИ. ОБЈЕКАТ ЈЕ ИЗГРАЂЕН ПРИЈЕ 35 ГОДИНА И КРАЈЊЕ 
ЈЕ ВРИЈЕМЕ ЗА ЊЕГОВУ РЕКОНСТРУКЦИЈУ.

Д. Совиљ 
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ИНТЕРВЈУ / ПРИВРЕДА

Г. Каурин

СВЕ ВАКЦИНЕ СУ ДОБРЕ, ЈА ТО МОРАМ РЕЋИ, ЈЕР СПРЕЧАВАЈУ НА-
СТАНАК ТЕШКЕ КЛИНИЧКЕ СЛИКЕ КОД ПАЦИЈЕНАТА. КАДА МЕ ПА-
ЦИЈЕНТИ ПИТАЈУ КОЈУ ВАКЦИНУ ДА ПРИМЕ, ЈА КАЖЕМ, ОНУ КОЈА 
ВАМ ЈЕ ПРВА ДОСТУПНА. САМИ ВИДИМО ДА У СВИЈЕТУ НЕМА 
ДОВОЉНОГ БРОЈА ВАКЦИНА. НАДАМ СЕ ДА У НАРЕДНОМ ПЕ-
РИОДУ МИ НЕЋЕМО ОСЈЕТИТИ ТУ КРИЗУ. ЗАТО СВИМА ПРЕПО-
РУЧУЈЕМ ДА СЕ ВАКЦИНИШУ, КАЖЕ ЗА "КОЗАРСКИ ВЈЕСНИК" 
ДИЈАНА ЂЕРИЋ, СПЕЦИЈАЛИСТА ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ У 
ДОМУ ЗДРАВЉА ПРИЈЕДОР.

ДИЈАНА ЂЕРИЋ, СПЕЦИЈАЛИСТА ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ 
У ДОМУ ЗДРАВЉА ПРИЈЕДОР

ВАКЦИНАЦИЈА ЈЕ 
ЈЕДИНИ ИЗЛАЗ ИЗ 

ОВЕ СИТУАЦИЈЕ 

■ Шта савјетује струка? 

- У посљедње вријеме само се 
прича о корони. Имамо оне који 
не вјерују ни у шта, па ни у стру-
ку. Сматрам да грађани треба да 
вјерују у струку. Људе који су за 
то школовани,  који и данас ис-
тражују и знају шта вам говоре. 
Ово је пандемија која је захвати-
ла читав свијет, а вакцина је једи-
ни начин да се спријечи ширење 
пандемије. Хронични пацијенти 
могу да приме вакцину, с тим да 
не смију бити у акутној фази, то 
подразумијева да ваша болест 
мора бити стабилна, да сте под 
терапијом и ако нисте сигурни 
морате се јавити свом породич-
ном љекару. Контраиндикације 
за вакцину су сва акутна стања, у 
смислу да сте болесни, да имате 
повишену температуру, да шмр-
цате, кашљете, да имате погор-
шање своје основне болести. 
Уколико сте дијабетичар и ако 
вам шећер није регулисан, уко-
лико имате повишен притисак, 
морате се јавити свом породич-
ном љекару. Да будете стабилни 
за вакцинацију. Нема хронич-
ног обољења да је искључена 
контраиндикација, тачно се зна 
по вакцинама ко не смије, зато 
љекари и раде у вакциналним 
центрима, испитују пацијента и 
на основу тога знају да ли може 
или не може примити вакцину. 
Вакцинација је врло битна и уко-
лико имате прилику да се вакци-
нишете, немојте избјегавати, јер 
свака вакцина је добра ради вас, 
вашег здравља и ваше породи-
це. 

■ Шта је са онколошким 
пацијентима?

 -  Онколошки пацијенти могу да 
приме вакцину, с тим да би њи-
хов онколог требао да да саглас-
ност или препоруку. Препоруке 
онколога су да уколико су на ра-
диотерапији или хемотерапији 
не би требало да приме вакци-
ну. Уколико су стабилни могу, а 
уколико се налазе између хемо-
терапија не могу да се вакцини-
шу.  

■ Како препознати 
симптоме вируса корона?

 - Симптоми корона вируса су 
различити. Оно што јесте еви-
дентно је то да се јавља темпе-
ратура која већином није толико 
висока, буде претежно до 38 сте-
пени. Код неких људи се јавља 
запушеност носа или шмрцање 
код неких не, затим кашаљ, от-
ежано дисање. Понекад се у 

првим данима може десити и да 
немате температуру, већ само 
прољевасту столицу и мучни-
ну. Оно што је врло битно је то 
да се пацијенти уколико осјете 
било које од симптома изолују. 
То је врло битно како вирус не 
би пренијели на своје ближње. 
Зато стално говоримо изолација, 
баш због тога да не дође до пре-
носа вируса и да се јаве свом по-
родичном љекару. Имамо масу 
случајева да су грађани у својој 
кући имали зараженог и изоло-
ваног члана породице, и да нико 
од њих није оболио. 

■ Који пацијенти су 
посебно угрожени 
уколико се заразе?

 - То су хронични болесници. Зато 
се и кренуло са вакцинацијом 
популације старије од 65 годи-
на. Зато што припадају осјетљи-
вој групи. Особе које имају неко 
хронично обољење, могу да 
имају теже клиничке слике и 
да то буде погубно за њихово 
здравље. На почетку пандемије 
постојала је прича да дјеца не 
оболијевају, међутим, сада се 
показало да и дјеца оболијевају, 

само што, на срећу, имају лакшу 
клиничку слику. Све зависи од 
тога и како ће ваш организам ре-
аговати у случају заразе. Имате 
особе које имају благу клинич-
ку слику, које се не сјећају да су 
имале контакт са неким зара-
женим лицем, а имате и особе 
које већ имају неко обољење и 
које су у ризичној групи, којима 
вирус направи компликације и 
када је њихова болест у питању.

■ Колико нас, временски, 
маска може заштитити? 

- По епидемиолошким смјер-
ницама маска се мора носити у 
затвореним просторијама. Када 
се ситуација погоршала маске су 
се носиле и на отвореном. Сма-

трам да нема потребе да носите 
маску на отвореном ако сами 
шетате или са неким блиским. 
Уколико прилазите трећем или 
четвртом лицу или већој групи 
људи пожељно је да имате ма-
ску. Студије су показале да је 
највећи број заразе био управо 
у затвореним просторима, гдје 
се нису поштовале мјере, јер 
је на том мјесту концентрација 
вируса била већа. Значи, у за-
твореном простору, продавнице 

или било гдје друго пожељно је 
да носите маску, чак и рукавице. 

■ Колико нам затварања 
могу помоћи? 

- Локдаун је епидемиолошки 
оправдан. Код пандемије је 
то врло битно да је сузбијете. 
Знате и сами када је све крену-
ло у марту 2020. године и када 
смо били потпуно затворени 
да није ни било пуно случајева 
заразе. Није био дозвољен пре-
нос вируса, самим тим када се 
све затвори, тако да је локдаун 
епидемиолошка мјера коју ја 
поздрављам. Међутим, са друге 
стране имамо привреду, радна 
мјеста, економију, то све погађа 
локдаун. Ми, здравствени рад-

ници добро осјетимо када је све 
пуштено, односно када људи не 
поштују епидемиолошке мјере. 
Да смо сви заједно свјесни си-
туације у којој се налазимо не 
би нам требао локдаун. Само 
се требамо придржавати епи-
демиолошких мјера, покушати 
смањити било каква окупљања, 
уколико то није потребно, а ако 
већ јесте онда поштујте епидми-
лошке мјере. То је врло битно, 
када је год било опуштања, вје-
рујте, да смо ми то добро осјети-
ли на својој кожи. Уназад годину 
дана нисмо имали годишњег 
одмора, говорим за све колеге. 
На измаку смо снага, није лако 
ни радити под притиском, да се 
не заразите или да не пренесете 
вирус својим ближњима. Љета 
се бојимо сви, јер је јако тешко 
радити у заштитним одијелима. 

■ Ваш савјет грађанима. 

- Разумијем грађане, јер када 
сте болесни и када вам је по-
требан савјет љекара, себи сте 
најпречи. Не видите оног ко 
стоји преко пута вас и којем сте 
на прегледу 50-ти по реду. Апел 
грађанима је да имају више раз-
умијевања према нама, као што 
и ми имамо према њима. Због 
пандемије имамо више посла, 
а мањак љекара. Покушава-
мо да изађемо у сусрет нашим 
грађанима када су гужве у пи-
тању, али стварно је тешко када 
немате људства. Имали смо ту 
несрећу да нам је пукла цвијев 
у амбуланти на Уријама, тако је 
14.000 грађана који гравитирају 
на том подручју пребачено у 
централну зграду, касније је тај 
простор искоришћен за вакци-
нацију. Самим тим, читав град је 
ослоњен на једну зграду, то све 
треба организовати сходно епи-
демиолошкој ситуацији. Морам 
похвалити све колеге, не зато 
што ја долазим из ове здравст-
вене установе, већ зато што се 
сви трудимо да свим грађанима 
пружимо адекватну здравствену 
заштиту у овој ситуацији. 

Приликом гостовања у емисији  "Радио ординација"
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Док се већина фирми бори да 
сачува постојећа радна мјеста, у 
"Мири" је у овој години запосле-
но 29 радника. На страно тржиш-
те извозе 80 одсто производње. 
"С обзиром на сву ситуацију која 
се дешава око нас, ово је фирма 
која успјешно послује. Примања 
су редовна, што је најбитније у 
овом свему и да имамо радна 
мјеста зато што је данас до по-
сла тешко доћи", рекла је Стана 
Тинтор, пословођа у "Мири". 
У овој творници могу се похва-
лити и новим производима, али 
и значајним инвестицијама када 
су у питању нови производни по-
гони. 
"Имали смо значајну инвести-
цију у прошлој години од 1,6 
милиона евра. Купили смо нову 
линију за производњу. Поред 

старих производа који су у на-
шем асортиману, а то је "Лили 
ванили" 230 грама и "Марина" 
220 грама су и нови прекрасни 
производи који су изашли на тр-
жиште у овој години", истакла је 
Марина Ступар, директор Твор-
нице кекса и сродних производа 
"Мира". 
Значајне, вишемилионске инве-
стиције, планиране су и у овој 
години.
"Прва од тих инвестиција је из-
градња плинског постројења на 
нашој новој локацији на Свала-
ма за стварање предуслова за 
могућност пресељења и почетка 
производње на овој локацији", 
додала је она. 
Ова творница броји близу 400 
запослених.

ТВОРНИЦА "МИРА" ПРИМЈЕР 
УСПЈЕШНОГ ПОСЛОВАЊА

Имамо стратегију и планове да 
проширимо производњу и запо-
слимо још људи, каже директор 
"Кромекса", приједорског пред-
узећа за обраду метала. Од по-
четка пандемије запослили су 
три радника, овог мјесеца им 
долазе још два, иду на укупно 
70. Тржиште је сада успорено, 
не њиховом кривицом, али то 
их не омета. 
"У јеку пандемије смо прошири-
ли производне капацитете, сам 
простор од 60 хиљада квадра-
та који смо купили је прича за 
себе. Недавно смо набавили три 

нове машине које проширују 
пословно дјеловање "Кромек-
са" на обрадне машине и маши-
не за штанцање лимова. Само у 
склопу тога предвиђамо и у на-
редном периоду запошљавање 
нових радника, дакле, стручног 
кадра", рекао је Енес Пехлић, 
директор "Кромекса". 
Свјесни су и у Влади Српске ка-
кав терет подносе привредни-
ци. Када је проглашена епиде-
мија, каже ресорни министер, 
главни циљ је био да се да се 
сачувају радна мјеста и привре-
да у што већем капацитету. Пре-

рађивачка индустрија је, сматра 
Вјекослав Петричевић, имала 
најмање посљедица, јер је мо-
гла да ради сво вријеме осим 
марта, априла и дијела маја 
прошле године. 
"То је важно са аспекта да ова 
индустрија у највећем процен-
ту учествује у БДП-у сваке еко-
нимије, па тако и економије 
Српске.То је утицало на задржа-
вање радника", рекао је Петри-
чевић.
Он каже и да ће нове мјере за 
растерећење донијети око де-
сет милиона КМ уштеде при-

вредним субјектима. Једна од 
њих је смањење, или укидање, 
одређених такси што би до-
нијело укупно десет милиона 
КМ уштеда са републичког и 
локалног нивоа. Већ се ушло 
и у одређене измјене закона. 
У "Кромексу" кажу да немају 
ништа против. 
"Свака помоћ је добродошла и 
то би јако цијенили, јер имамо 
могућност да у овој ситуацији 
сама БиХ као једно подручје 
које близу ЕУ, са квалитетним 
кадром, добрим машинама, 
може да преузме дио тржишта 

које је некада било на далеком 
истоку. Уз добру и квалитетну 
помоћ то запошљавање, што 
нам је циљ, било би пуно веће", 
додаје Пехлић.
Помоћ могу да буду и средства 
које Влада додјељује привред-
ним субјектима за нове техно-
логије, тачније, за модерниза-
цију опреме. Ове године за то 
је обезбјеђено четири милиона 
КМ, а могу да се пријаве компа-
није са пет и више запослених. 
Пријаве се примају до 22. маја.

"КРОМЕКС" - КОРОНА 1:0

ТВОРНИЦА КЕКСА И СРОДНИХ ПРОИЗВО-
ДА "МИРА" ПРИМЈЕР ЈЕ ДОБРОГ ПОСЛО-
ВАЊА, ЧАК И У ВРЕМЕНУ ПАНДЕМИЈЕ.

ПОСЛОВАЊЕ У ВРЕМЕНУ ПАНДЕМИЈЕ ПУНО ЈЕ ИЗАЗОВА. ВАЉА САЧУВАТИ РАДНА МЈЕСТА, ОДРЖАТИ ПРОИЗ-
ВОДЊУ И ОПСТАТИ НА ТРЖИШТУ. НЕКИ У ТОМЕ НИСУ УСПЈЕЛИ У ПРОТЕКЛИХ ГОДИНУ ДАНА, АЛИ ПРИЈЕДОРСКИ 
"КРОМЕКС" ЈЕСТЕ. И НА ТОМЕ НЕ ПЛАНИРАЈУ ДА СТАНУ.

П. Шпадић 

М. Згоњанин
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ТИМ ПОВОДОМ

Достојанствена, и нијема од 
бола, и ове године је, над пло-
чом са именом Раденка Ђапе, 
стајала његова мајка Марија. 
Снаге да нешто каже на помену 
смогао је његов рођак, Славко 
Продан. Породица, ни данас, 
не може да вјерује да је Раден-
ко тако мучки убијен. 
"Никада не може да изблије-
ди та слика, увијек остаје у 
сјећању. И мајка његова је сама 
и врло је тешко. Пуно година је 

прошло, нико није одговарао", 
рекао је Продан.
Раденко Ђапа, родом из Јелов-
ца, мучки је убијен 30. априла 
1992. године у Козарској улици 
у Приједору. У њега су пуца-
ли муслимански екстремисти, 
испаљено је пет метака, по-
сљедњи је полицајца на дужно-
сти погодио у главу. 
"Кад убију полицајца у неким 
другим земљама онда се то 
зове тероризам. Раденко је 

био полицајац, кренуо на по-
сао, свирепо убијен и до данас 
никад нико није одговарао. 
Годинама причамо исту при-
чу", рекла је Здравка Карлица, 
предсједник градске Организа-
ције породица заробљених и 
погинулих бораца и несталих 
цивила. 
"Тужилаштво и суд није се по-
кренуо с мјеста. Једноставно, 
српске жртве се не помињу. Ми 
ћемо помињати, ми ћемо  опо-

мињати, ваљда ће једног дана 
правда стићи и за ово свире-
по убиство", додао је Славиша 
Књегињић, потпредсједник 
градске Организације породи-
ца заробљених и погинулих бо-
раца и несталих цивила.
У Организацији сматрају да су 
убиства Раденка Ђапе и два 
војника под Хамбаринама били 
увод у трагичне догађаје у При-
једору 1992. године. 
"Прије 29 година, на овом мје-

сту угасио се један млади жи-
вот, живот нашег суграђанина 
који је кренуо на посао. Настра-
дао је онако како то нико не 
би желио, обављајући своју 
дужност, свој посао", рекао је 
градоначелник Далибор Пав-
ловић. 
Послата је порука да се овакве 
ствари више никада, и никоме, 
ме смију поновити. 

ОБИЉЕЖЕНО 29 
ГОДИНА ОД УБИСТВА 

РАДЕНКА ЂАПЕ

"Осим трансгенерацијског 
преноса увјерења, ставова 
и начина понашања, врло 
је важна лична инвести-
раност за боље функцио-
нисање породичних парт-
нерских заједница. Битно 
је да појединац одради 
све што је могуће како би 
та породица била функци-
онална и одржива",  рекла 
је Драгана Савић Пеше-
вић, магистар социјалног 
рада из приједорског Цен-
тра за социјални рад. 
Додаје да би родитељи, 
невезано од дјеце, тре-
бало да наставе градити 
своје партнерске рела-
ције, узајамну повезаност 
и међусобно разумије-
вање. 
"Само као такви позитив-
ни примјери својој дјеци, 
родитељи могу утицати на 
њихово здраво одрастање 
и оптималан психосо-
цијални развој", рекла је 
Пешевићева. 

Сама породица не може 
се одвојено посматрати, 
јер је она члан већег си-
стема: друштвеног кон-
текста. Важно је створити 
здраве границе са ширим 
породичним системом и 
формирати отпорност на 
многе недаће које намеће 
данашње вријеме, конста-
товано је на сједници. Ука-
зано је на значај не само 
превентивних него и про-
мотивних активности које 
подржава Форум за без-
бједност заједнице града 
Приједора. 
Вања Дејановић, пред-
сједник Форума, рекла је 
да друштвена кохезивност 
не може бити остварена 
уколико је породица на-
рушена из било којих раз-
лога. "Говора је било и о 
покретању процедуре о 
раду с несталим особама, 
с обзиром да је та појава 
све учесталија",  рекла је 
Дејановићева.

Констатовано је да је у 
прољетном периоду, кад 
се грађани више крећу у 
природи и обрађују земљу, 
интензивније уклањање 
неексплодираних убој-
них средстава на подру-
чју локалне заједнице. На 
подручју Приједора од 
почетка године откривена 
су неексплодирана убојна 
средства на 13 локација и 
сва су неутралисана, рекао 
је потпредсједник Форума 
за безбједност заједнице, 
Драшко Ђенадија. Он је 
истакао да су се на свих 
13 појединачних локација, 
на којима су уочена одба-
чена НУС, уз помоћ репу-
бличког тима за уклањање 
мина успјела осигурати 
мјеста и неутралисати та 
средства. У протеклих 20 
година, највише локација 
откривено је у 2008. годи-
ни - 117, а најмање у 2001. 
када их је пронађено 29. 

ПОЗИТИВНИМ ПРИМЈЕРОМ, 
РОДИТЕЉИ УТИЧУ НА ЗДРАВО 

ОДРАСТАЊЕ ДЈЕЦЕ 

Ђурђевдан, крсну славу 
храма Светог Великомуче-
ника Георгија у Туковима, 
вјерници су обиљежили 
светом литургијом и тр-
пезом љубави. Епидеми-
олошка ситуација утицала 
је на прослављање славе, 
како у храму тако и у до-
мовима парохијана.
"Суштина славе је славска 

свијећа, славско жито и 
колач. Свештеник се моли 
за здравље укућана који 
славе Светог Георгија, а 
исто тако и за покој душа 
предака који су предали 
крсну славу нама, који 
је данас обиљежавамо", 
рекао је протонамјесник 
Драган Хрваћанин. 
Насеље Тукови добило је 

цркву 2019. године, када 
је завршена градња храма 
Светог Великомученика 
Георгија. За око 300 до-
маћинстава овог прије-
дорског насеља, то много 
значи. Миланко Инђић, 
кум храма, рекао је да је 
за вјернике Ђурђевдан ве-
лики дан, јер прослављају 
славу овог храма. Једина 
му је жеља да литургијама 
убудуће присуствује више 
грађана. 
Ускоро би требало да поч-
не градња парохијског 
дома. "Добили смо ве-
лелепан вјерски објекат 
гдје се окупљају и стари и 
млади. Планирамо и из-
градњу парохијског дома 
у Туковима, која би ускоро 
требало да почне, уз бла-
гослов владике",  најавио 
је Здравко Торбица, члан 
Грађевинског одбора и 
кум звона храма.

Д. Совиљ 

ПОЛАГАЊЕМ ВИЈЕНАЦА КОД СПОМЕН-
ПЛОЧЕ У КОЗАРСКОЈ УЛИЦИ ОДАТА ЈЕ 
ПОЧАСТ ПОЛИЦАЈЦУ РАДЕНКУ ЂАПИ, 
ПРВОЈ ЖРТВИ У ПРИЈЕДОРУ У ОДБРАМ-
БЕНО-ОТАЏБИНСКОМ РАТУ. 

З. Совиљ

О ЗДРАВИМ ФУНКЦИОНАЛНИМ ПОРОДИЧНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 
БИЛО ЈЕ, ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ, ГОВОРА НА СЈЕДНИЦИ ФОРУМА ЗА 
БЕЗБЈЕДНОСТ ЗАЈЕДНИЦЕ ГРАДА ПРИЈЕДОРА. 

Д. Совиљ 

УСКОРО ИЗГРАДЊА 
ПАРОХИЈСКОГ ДОМА

ВЈЕРНИЦИ ПРОСЛАВИЛИ 
КРСНУ СЛАВУ ХРАМА У ТУКОВИМА

Пандемија смањила број вјерника на литургији
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У мјесецу Рамазана, 
вриједне мјештанке, чла-
нице Удружења жена 
"Ђердан" из Бишћана, 
припремиле су 300 ифтара 
за мјештане овог насеља. 
У акцију се укључила и 
дијаспора која је донира-
ла средства за набавку на-
мирница. 
Било је свега. Од јахније до 
баклаве. "Пите спремамо 
обавезно, рижу с месом, 
месо можете одредити 
које ко жели, уз обавезну 
баклаву и хурмашице", 
каже испред Удружења 
жена "Ђердан", Асема 
Мркаљ која је захвална 
дијаспори која им је по-
могла да ифтар припреме 

богато, на најбољи могући 
начин и онако како то тра-
диција захтијева. 
Прилику користи да им се 
јавно захвали, а касније ће 
како наглашава,  на адресе 
оних који су их подржали 
испред удружења послати 
и писмо захвале. Вријед-
ност поста у Рамазану, али 
и значај ових активности у 
припреми ифтара истиче и 
мјесни имам Асмир ефен-
дија Бајректаревић. 
"Након 27 ноћи Рамазана, 
најављује се и Бајрам-на-
маз гдје долази весеље. 
Пост је духовно одрицање 
од јела и пића ми цијели 
дан, око 18 сати постимо, 
нити једемо, нити пијемо, 

нити уживамо неке тјелес-
не ужитке", каже мјесни 
имам Бајректаревић. При-
је пандемије организова-
ни су заједнички ифтари 
у Бишћанима. Сад је дру-
гачије, прилагодили су се 
епидемиолошким мјера-
ма, ифтаре носе на кућна 
врата, али од традиције се 
не одустаје. 
Удружење  жена "Ђердан" 
у Бишћанима с радом је 
почело прије шест  година. 
У Друштвеном дому уре-
дили су простор, опет уз 
помоћ добрих људи, при-
је свих мјештана, а данас 
су препознатљиве по свом 
раду. 

Међународни дан сло-
боде медија обиљежен 
је 3. маја, широм свијета 
захваљујући одлуци Ге-
нералне скупштине Ује-
дињених нација која га је 
успоставила 1993. године. 
Од тада до данас, убијено 
је на стотине новинара, а 
медији су свакодневно из-
ложени бројним притис-
цима и пријетњама. 

Увијек може боље али 
тешка су времена, пого-
тово данас када се, поред 
свих других проблема који 
константно муче новинар-
ску заједницу, боримо и 
са пандемијом. Порука је 
ово Мире Згоњанин, глав-
ног и одговорог уредника 
наше медијске куће. На 
Међународни дан слобо-
де медија каже да су број-
ни изазови пред новина-
рима.

"Већ другу годину и наша 
медијска кућа дијели 
судбину свих осталих. Из-
вјештавамо у отежаним 
околностима у доба пан-
демије. Ту су нови про-
блеми, а стари су наравно, 
материјални статус и по-
ложај новинара који бит-
но није промијењен. Моја 
жеља, а претпостављам 
и других новинара је да 

извршна и законодавна 
власт поради на том да 
напад на новинара буде 
окарактерисан као напад 
на службено лице и наша 
стална борба је да будемо 
слободни", додала је она. 
Налазимо се на 58. мјесту 
од 180 када је у питању 
слобода медија, саопште-
но је из Удружења нови-
нара Републике Српске. 
Кажу да су, генерално, с 
том позицијом задовољ-

ни, али и да има доста 
ствари када је професија 
у питању са којима нису. А 
на све те ствари, ударила 
је и пандемија. 
"Међутим, ако објективно 
сагледамо највеће опас-
ности, односно највеће 
бреме које су наше колеге 
имале у претходним годи-
нама, то су, наравно пан-
демија и заштита здравља 
новинара и чланова њихо-
вих породица", истакао је 
Бранимир Ђуричић, пред-
сједник Скупштине Удру-
жења новинара РС.  
У том смислу, у Удружењу 
сматрају да су новинари, 
по угрожености, раме уз 
раме са здравственим 
радницима, полицијом и 
просвјетом. Наводећи да 
је улога медија кључна 
за развој свих демократ-
ских процеса и развоја 
друштва, Синдикат медија 
и графичара наводи да 
притисак на рад медија 
никада није био већи. У 
исто вријеме, у Удружењу 
сматрају да су новинари у 
Репубици Српској успјели 
да се одбране од напада и 
притисака, те у немогућим 
условима сачувају идеал 
новинарства и етику про-
фесије. Велики проблем је 
и то што су се оглашивачи 
повукли у вријеме панде-
мије што је резултирало 
смањењем властитих при-
хода медијских кућа. 

БРОЈНИ СУ ИЗАЗОВИ 
ПРЕД НОВИНАРИМА

Ватрогасно возило јури... 
Искаче ватрогасац из воз-
ила.. Говори другом “Пум-
па је упаљена, ти се старај 
сад о томе”... Ово је једна 
од интервенција прије-
дорских ватрогасаца. Га-
сили су пожар који је из-
био у кући у Саничанима. 
Није баш сваки дан оваква 
акција, али скоро сваког 
дана буде нека интервен-
ција. Јанко Стојнић је, у 30 
година службе, највише 
запамтио пожар у Чејре-
цима. 
"Имали смо пуно заоста-
така минско-експлозив-
них средстава и 2007. је 
био немили догађај. При-
ликом гашења комплет-
ног имања и куће питао 
сам власника посједује ли 

ишта, рекао је не, послао 
сам људе, приступили смо 
гашењу, дошло је до ек-
сплозије и задобио сам 
тешке повреде, остао сам 
инвалид", прича нам Стој-
нић.  
Возач Дарко Кечан памти 
интервенцију на Козари, 
када је повриједио зглоб. 
Једва је одвезао колеге 
назад. Нога је отекла то-
лико да чизма није могла 
да се изује. 
"Колега је рекао "Дај нож 
да сјечемо чизму", а мени 
је било тешко, добили смо 
тада нову обућу, гдје ће да 
ми сјече нову чизму. Кас-
није су се шалили, говори-
ли "Не да Кечан чизме, па 
таман отишла нога", при-
сјећа се он.

Њихова обавеза није само 
гашење пожара. Ту су у 
свакој невољи, асисти-
рају када су саобраћајне 
несреће, помажу када 
су природне непогоде. 
Похвале им, често стижу 
на друштвеним мрежа-
ма гдје су јако активни. 
Снимци неких интервен-
ција имају и по неколико 
стотина хиљада прегледа. 
Пожар аутобуса видјело 
је више од 600 хиљада 
људи. 
Међународни дан ватро-
гасаца, 4. мај био је при-
лика да им се каже хвала 
јер, неријетко буду и у 
животној опасности како 
би спасили људе и њихову 
имовину. 

ЈЕДНОМ ВАТРОГАСАЦ, 
УВИЈЕК ВАТРОГАСАЦ

М. Шодић 

З. Совиљ М. Згоњанин

ЧЛАНИЦЕ "ЂЕРДАНА" ИЗ БИШЋАНА 
ПРИПРЕМИЛЕ 300 ИФТАРА

Занимање бабице је је-
дан од најљепших, најод-
говорнијих и најхума-
нијих позива. Због тога се 
сваког 5. маја скреће па-
жња на њихов значај на 
изградњи бољег здравља 
и јачања породице. 
Један од најљепших и 
најважнијих тренутака у 
животу већине жена је 
дан када на свијет донесе 
нови живот, а једино ба-
бица има ту привилегију 
да помогне мајкама да у 
том значајном тренутку 
на свијет донесе здраву 
бебу.
Ивана Давидовић, посао 
бабице ради двадесет 
година. За њу је каже, 
предиван осјећај прими-
ти тек рођену бебу, чути 
први удах и плач. То је 
благослов овог позива. 
"Ово је да се разумијемо 
и тежак посао. Имате два 
живота у својим рукама. 
Јако одговоран. Морате 
бити савјесни и стручни, 
јер увијек се очекује да 
је мајка здрава, млада 
жена и да неће кренути 
по злу, али вјерујте не 
буде увијек тако", каже 
Давидовићева. 

Додаје да је задовољство 
након успјешног порода 
и веће, јер знају да ће те 
бебе сутра постати одра-
сли људи, доктори, ин-
жењери, радници, пољо-
привредници, постаће 
чланови нашег друштва, 
а њихов је посао да све 
прође у најбољем реду.
Тања Јелисавац, једна од 
шест приједорских ба-
бица, овај посао ради 12 
година и каже да ни сама 
не зна на колико је поро-
да до сада учестовала. Да 
може да бира занимање, 
опет би била бабица.
"За мене је најљепши 

тренутак кад видим оза-
рено лице мајке након 
порода. Када након свих 
напора и контракција 
узме своју бебу у наручје, 
тада можете да видите и 
осјетите њену срећу, а ви 
осјетите задовољство, јер 
сте јој помогли", рекла је 
Тања.
Међународни дан баби-
ца Ивана и Тања прове-
ле су радно тамо гдје се 
рађају бебе, јер све на 
свијету родила је мајка, 
али свако дијете дочека-
ла је бабица.

БАБИЦА: НАЈЉЕПШИ И 
НАЈОДГОВОРНИЈИ ПОСАО 

Т. Мандић



Порушен је у 16. вијеку у Ау-
стријско-турском рату. Порушен 
је објекат, али не и душа вје-
рујућег народа. Након четири 
вијека, сабране душе у вјери и 
жељи почеле су обнову мана-
стира. 
"У ове васкршње дане васкрса-
ва и ова светиња овдје код При-
једора, манастир Милошевац. 
Можемо да кажемо да је то 
приједорски градски манастир. 
Идеју за обнову овог манастира 
изњедрио је владика Јефрем у 
2018. години, када смо освеш-
тали темеље и почели градњу. 
Градњу смо наставили у 2019. 
години, а прошле године из-
градили смо манастирску цр-
кву без куполе, са звоницима и 
том приликом смо освештали 
четири звона. Поред тога,  осве-

штали смо и једанаест крстова 
и темеље манастирског конака, 
који се гради поред манастира", 
каже протонамјесник Драган 
Хрваћанин. 
Отац Хрваћанин каже да често 
поподне наврати до манастира 
и види велики број људи који 
обилазе манастир и радују се 
његовој  изградњи. С поносом 
истиче да ће манастир Милоше-
вац бити духовни центар Прије-
дора, поткозарског краја и свих 
људи добре воље и намјере, 
који наврате у овај манастир. 
Посвећен је Покрову Пресвете 
Богородице и гради се буџет-
ским средствима и добро-
вољним прилозима вјерујућег 
народа. Гради се у византијско-
српском стилу, а одозго, из пти-
чије перспективе, у облику је 

крста. 
"Што се тиче изградње манасти-
ра и самих прилога, као што је то 
уобичајено приликом изградње 
свих светиња, укључена је и 
сама држава и локална власт и 
посебно одређени људи, који 
су дародавци звона, дародавци 
темеља и сви људи добре воље 
и сваки вјерник који је дошао 
и дао свој прилог је урачунат 
првенствено код Бога и пресве-
те Богородице, којој је овај 
манастир посвећен", рекао је 
протонамјесник Хрваћанин. Он 
се захвалио свима који су уче-
ствовали у изградњи манастра 
и нагласио да су сви прилози 
вјерујућег народа, и највећи и 
најмањи, пред Богом урачунати 
и признати. 
"Позивам људе који се нису 
досад укључивали да дођу, да 
виде и обиђу овај манастир, јер 
надамо се да ће у што скорије 

вријеме заживјети и богослуж-
бени живот овдје у манастиру", 
каже отац Хрваћанин.  И док 
манастир Милошевац и мана-
стирски конак чекају завршетак 
изградње и своје прве вјернике 
у молитви и монахе, археолог 
Миленко Радивојац каже да је 
по предању, црква на Пашинцу 
изграђена материјалом сруше-
ног манастира Милошевац. За 
пашиначку цркву, Радивојац 
истиче још један занимљив де-
таљ. 
"За ову цркву интересантан је 
податак да је послије великог 
пожара 1882. године у Прије-
дору, када је изгорјела и Српска 
православна основна школа, 
средње звоно од 25 килограма 
из те школе пренесено је на ову 
цркву и данас се у њој налази", 
подсјећа Радивојац на историју 
Приједора.
Истиче да је црква Рођења 

Пресвете Богородице на Пашин-
цу изграђена 1909. године и да 
су прије тога изграђене црква 
Свете Тројице у Приједору 1891. 
године, и као најстарија,  црква 
Светог Петра и Павла у Козарцу, 
1887. године. По ријечима ар-
хеолога Миленка Радивојца, на 
ширем подручју Приједора у 16. 
вијеку било је још манастира. 
"На подручју територије града 
Приједора постоје још остаци 
манастира Ђурђевац, који се 
археолошки обрађује неколико 
година и који је према ријечима 
владике Јефрема, сљедећи за 
обнову и ревитализацију", до-
дао је Радивојац.
У својим бесједама, акаде-
мик Матија Бећковић често је 
наглашавао да су манастири 
најдубљи камен духовног по-
стојања српског народа. 

8.

ТРАДИЦИЈА

ПРАВОСЛАВНЕ МАНАСТИРЕ КРОЗ ВИЈЕКОВЕ РУШИЛИ СУ РАЗНИ НЕПРИЈАТЕЉИ И ДОГАЂАЈИ. КАДА ЈЕ МОГАО, 
ВЈЕРУЈУЋИ НАРОД ЈЕ СА СВЕШТЕНСТВОМ ОБНАВЉАО И МАНАСТИРЕ И СВОЈЕ ПОСТОЈАЊЕ. ПРЕМА ДОСТУПНИМ 
ПОДАЦИМА И ПРЕДАЊИМА, У СРЕДЊЕМ ВИЈЕКУ, У ПРИЈЕДОРСКОМ НАСЕЉУ ЧИРКИН ПОЉЕ, НА МЈЕСТУ НЕКА-
ДАШЊЕГ РИМСКОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ДОБРА, ИЗГРАЂЕН ЈЕ МАНАСТИР МИЛОШЕВАЦ. 

З. Совиљ

МАНАСТИР "МИЛОШЕВАЦ" ДУХОВНИ ЦЕНТАР 
ПРИЈЕДОРА И ПОТКОЗАРСКОГ КРАЈА 

Протонамјесник Хрваћанин: Надамо се да ће у што скорије 
вријеме заживјети и богослужбени живот у манастиру

Црква на Пашинцу изграђена материјалом срушеног манастира Милошевац
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Поносни су на воденицу, јер је 
једна од најстаријих на подру-
чју Приједора. Осим тога, чува 
вишедеценијску традицију, а и 
данас је мјесто састанака мјеш-
тана овог краја. 
"Воденица је била нон-стоп у 
функцији, само нам мало љето 
смета кад нестане воде, па онда 
дође до неког нарушавања, али 
ми с јесени дођемо овдје, саста-
немо се као људи, договоримо 
и идемо у акцију да је обнови-
мо. Поправимо то што је селу 
потребно. Интегрално брашно 
је пуно љепше и укусније кад се 
самеље у воденици, него кад се 
купује на неком другом мјесту", 
прича Рајко Растока.
Воденица је годинама била за-
пуштена. Зуб времена учинио 
је своје, али захваљујући енту-
зијазму мјештана Марићке, сва-
ке године добија нови изглед.
"Ове године планирамо, чим се 
вријеме смири и смањи ниво 
воде, да дигнемо горе млин, по-

што вода кад наиђе улази уну-
тра и диже ове даске и ремети 
сва постројења. Тако да имамо 
то у плану. Урадили смо ново 
коло, требамо урадити и лађу. И 
требамо још префарбати и кад 
би могли још да се уведе струја", 
додаје Раденко Вученовић. 
Наши саговорници не крију да 
воле дружења поред воденице. 
Одмор је то, кажу, и за тијело и 
душу.
"Волим увијек доћи код ове во-
денице, донесем да се самеље 
некада мало кукуруза, некада 
мало пшенице. Ту се меље само 
домаће. И волим да ми ови 
људи самељу. Они не наплаћују, 
таквих људи нема нигдје у окру-
жењу", каже Миладин Рендић. 
Обичаји се морају поштовати и 
преносити на младе, поручују 
из Марићке. Надају се да ће 
доћи времена када они неће на-
пуштати своја огњишта. 

www.kozarski.com

В. Нишевић

ЈОШ УВИЈЕК 
СЕ ОКРЕЋЕ...
ВОДЕНИЦА У ДОЊОЈ 
МАРИЋКОЈ ИЗГРАЂЕНА 
ЈЕ ПРИЈЕ ВИШЕ ОД ЈЕД-
НОГ ВИЈЕКА. ТАКО ПРИ-
ЧАЈУ МЈЕШТАНИ, ЗА-
ХВАЉУЈУЋИ КОЈИМА ЈЕ 
ОНА ОДНЕДАВНО ПО-
НОВО У ФУНКЦИЈИ. 

Воденица је мјесто састанка мјештана овог краја 

Овдје се меље само домаће 
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СПОРТСКЕ ПРИЧЕ

Физичка активност недовољно је 
заступљена у свакодневном жи-
воту. У професионалном раду и 
у слободно вријеме, све се мање 
крећемо. Живимо убрзано и све 
послове настојимо обавити у 
што мање времена, а кретања 
готово да и нема, јер смо углав-
ном у ауту, аутобусу или на рад-
ним задацима уз рачунар. Зато 
са пуним правом кажемо да смо 
занемарили физичку активност, 
а тиме и здравље.  Већ десет 
година у Плесном студију "Топ 

денс" код Приједорчанки 
подстичу жељу да уз 

плес ураде нешто за 
себе и своје здравље.
"Требао нам је сви-
ма неки издувни 
вентил и плес је за 
мене одлична ствар 
да будем у форми 
и здравом окру-

жењу", каже Милена Гашић, која 
се дуго година активно бавила 
каратеом.
За Данијелу Миљатовић, која се 
плесом бави већ шест година 
плес је изузетно добар тренинг 
за дух и тијело. "Плес је нешто 
што ме испуни када имам напо-
ран дан и прилика да избацим 
сву негативну енергију. Након 
сваког тренинга осјећам се опуш-
тено и боље", каже Данијела.
И Милица Марјановић каже да 
се дуго бавила каратеом, а сада 
плесом настоји да стекне физич-
ку спремност и да буде здрава.
Инструктор плеса и власник 
Плесног студија "Топ денс", Дада 
Топић каже да је плес из више 
разлога одличан избор физичке 
активности. То је добар осјећај 
који их прати након сваког тре-
нинга. Наравно на физички из-
глед свакако да утиче, али је 

битно да се тај хормон среће 
производи у овом стресном пе-
риоду, тако да у Дадиној екипи 
тога не мањка. Због пандемије 
ове године изостала су и бројна 
такмичења. 
"Недостају нам такмичења, има 
назнака да ће их ускоро бити. 
Тренутно су актуелна онлајн так-
мичења, али то нас не привлачи. 
Епидемиолошке мјере попуш-
тају у неким земљама и околним 
градовима, тако да се надамо да 
ћемо ускоро отићи на неко так-
мичење", каже Топићева и до-
даје да активно вјежбају као да 
ће сутра заплесати на подијуму.
Увијек је кажу, добро гледати 
како други плешу, али зашто 
баш и ви  не би устали са кауча 
и почели плесати. За оне који се 
рекреативно одлуче бавити пле-
сом, плес није скуп. Ако желите 
бити здрави, лијепи и располо-
жени, онда је право рјешење 
плес као страствени спој спорта 
и умјетности. 

ПЛЕС ПРЕДСТАВЉА ЈЕДАН ОД ОМИЉЕНИХ ВИДОВА РЕКРЕАЦИЈЕ. У ПОСЉЕДЊЕ ВРИЈЕМЕ, НА ПЛЕС 
СЕ СВЕ ЧЕШЋЕ ГЛЕДА НЕ САМО КАО НА ЗАБАВУ ИЛИ ТАКМИЧАРСКУ ДИСЦИПЛИНУ, ВЕЋ 

И НА ПОСЕБНУ ВРСТУ ТЕРАПИЈЕ У ДОБА ПАНДЕМИЈЕ. 

ЗДРАВИ, РАСПОЛОЖЕНИ И ЛИЈЕПИ
Бављење плесом, макар и рекреативно, може да 
има више позитивних аспеката:
• повећава флексибилност, побољшава циркулацију, 
тонус тијела,
• побољшава држање, равнотежу и координацију,
• подстиче развој моторних вјештина,
• унапређује физички, ментални и емоционални раз-
вој,
• нуди простор за истраживање, откривање и развој 
инстинкта за покрет,
• омогућава да искажете своје мисли и осјећања, али 
и да разумијете мисли и осјећања других,
• обогаћује учење, буди осјећај за лијепо, даје ново 
значење покрету и облику.

Т. Мандић

ПЛЕСОМ ДО ЗДРАВЉА

Дада Топић: Недостају нам такмичења, 
има назнака да ће их ускоро бити 

Плес као добар тренинг за дух и тијело 
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www.kozarski.com

Свe je пoчeлo сa Mилaнoм 
Taнкoсићeм и Mилoрaдoм 
Дeрeтићeм. Пиoнири џудoa у 
грaду нa Сaни присjeћajу сe дa 
пoчeци нису били лaки. Oпрeмe 
ниje билo, пa сe умjeстo у кимo-
ну трeнирaлo у рaдничким кoм-
бинeзoнимa. Jeдинo тo билo 
je дoвoљнo издржљивo зa џу-
дистe. Услoви су дaнaс бoљи, a 
бoрилaчки спoртoви нису вишe 
нeпoзнaницa.
"У тo вриjeмe, сeдaмдeсeтих гo-
динa, билo je врлo мaлo спoрт-
ских клубoвa у oднoсу нa дaнaс. 
Пoгoтoвo бoрилaчких. Сад их 
имa много. Aли тo je дoбрo, дa 
људи мoгу дa бирajу чим да се 
баве", причa Taнкoсић. И дaнaс 
трeнирa и долази у клуб, иaкo 
су му 74 гoдинe. Јeдинo гa je 
пандeмиja сприjeчилa дa будe 
рeдoвaн нa трeнинзимa током 
прошле године.
Oд 1979. гoдинe клуб вoди Зoрaн 
Дрaгojeвић. Иaкo je oн и вишe 
нeгo искусaн и успjeшaн трeнeр, 
сa вeликим пoштoвaњeм гoвoри 
o људимa кojи су гa увeли у 
свиjeт oвe бoрилaчкe вjeштинe.
"Moгу смo дa кaжeм дa сaм 
пoнoсaн нa људe кaкви су мoj 
трeнeри. To су људи кojи нe дa 
су сaмo прeнoсили нa мeнe oву 
вjeштину и знaњe, нeгo и вишe 
oд тoгa. Нeкe људскe oсoбинe 
сaм нaучиo oд њих. И нaучиo 
сaм кaкo сe вoли клуб, спoрт 
и дa сe љубaв мoрa пружити 
прeмa свaкoм", кaжe Дрaгoje-
вић.
Џудo je спoрт кojи je у eкспaн-
зиjи нa oвим прoстoрима. Свe je 
вишe млaдих кojи сe oкрeћу oвoj 
вjeштини. Џудо клуб "Кoзaрa 
Жeљeзничaр" имa и сeкциjу у 

Oсновној школи "Пeтaр Кoчић", 
a у плaну јe дa сe сeкциje фoр-
мирajу у joш двиje приjeдoрскe 
oснoвнe шкoлe. 
Нeки трeнирajу збoг зaбaвe, 
пoпут Вeљкa Бoкaнa. "Вeћ три и 
пo гoдинe трeнирaм џудo.  Tрe-
нирaм збoг другaрa и зaбaвe. 
Лиjeп ми je oвaj спoрт",  кaжe 
Вeљкo. 
Зa другe je тo и пут дo здрaвљa. 

"Ja сaм увиjeк вoлиo дa сe 
бoрим. И зaтo сaм изaбрao 
џудo. Џудo ми пoмaгao сa мojим 
диjaбeтeсoм. И бaш вoлим бити 
у oвoм клубу", рeкao нaм je Ни-
кoлa Брaнкoвић.
Eнтузиjaзaм и дoбрoвoљни 
рaд трeнeрa, дoбрa сaрaдњa сa 
рoдитeљимa и пoдршкa пoje-
динaцa су oнo штo их нoси вeћ 
пeт дeцeниja, a нoвe гeнeрaциje 

дajу нaду дa ћe сe слaвити и 
виjeк пoстojaњa.
"Жeљa ми je, дa кaд клуб будe 
слaвиo стoти рoђeндaн и виjeк 
џудoa у Приjeдoру, дa нeкo 
стaнe нa oвo истo мjeсто гдje ja 
стojим, и дa сe присjeти oних 
кojи су циjeлу причу зaпoчeли, 
кojи су у oвoм клубу трeнирaли 
и рaдили", нaпoмињe Дрaгoje-
вић.

Свe тe гoдинe прaтили су рe-
зултaти, oд мeдaљa нa првeн-
ствимa бившe Jугoслaвиje, нa 
бaлкaнским првeнствимa, дo 
oсвajaњa титулe шaмпиoнa РС 
и БИХ и брoнзe нa Eврoпскoм 
купу. Oчeкуjу нoвe успjeхe, сaмo 
дoк сe стaнe у крaj пaндeмиjи. 

ПOЛA ВИJEКA ПOСТOJAЊA У СВИJEТУ СПOРТA НA OВИМ ПРOСТOРИМA, ГДJE СE СВE ВEЋИНOМ 
СВOДИ НA ВOЉУ И EНТУЗИJAЗAМ ИСТИНСКИХ ЗAЉУБЉEНИКA У СПOРТ, НИJE МAЛA СТВAР. 
УПРAВO ТO OВE ГOДИНE СЛAВE У ЏУДO КЛУБУ "КOЗAРA ЖEЉEЗНИЧAР". 

ЏУДО КЛУБ "КОЗАРА ЖЕЉЕЗНИЧАР" 
ПОЛА ВИЈЕКА НА ТАТАМИЈУ

З. Jелић

Почеци џудоа у Приједору
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МОЗАИК / ОГЛАСИ

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ О ИЗЛАГАЊУ НАЦРТА ДОКУМЕНАТА НА ЈАВНИ УВИД

Обавјештава се јавност да се јавни увид на

НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦОНОГ ПЛАНА РУДНИКА ЖЕЉЕЗНЕ РУДЕ "ОМАРСКА" И
НАЦРТ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЈЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦОНОГ ПЛАНА РУДНИКА ЖЕЉЕЗНЕ РУДЕ 

"ОМАРСКА" И ПРЕОСТАЛОГ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА РУДНИКА ЖЕЉЕЗНЕ РУДЕ "ОМАРСКА"

продужава до 14.5.2021. године, из техничких разлога.

Нацрти Плана и Стратешке процјене утицаја на животну средину биће изложени на јавни увид у:

 • у просторијама Градске управе Приједор (улаз за странке,  просторије Одјељења за просторно уређење, други спрат),
 • просторијама стручне организације "ROUTING" d.o.o. Banjaluka , Ул. I Крајишког корпуса бр. 16 Бањалука и
 • просторијама Регионалне канцеларије Омарска, Зграда Мјесне заједнице Омарска (Улица Вука Караџића бб, Омарска).

 Изложени Нацрти могу се погледати сваки радни дан осим суботе, недјеље и државних празника у времену од 8.00 до 15.00 часова до 14.5.2021. године
 Нацрт Плана и Нацрт Стратешке процјене утицаја на животну средину објављени су и на веб сајту Града Приједора, www.prijedorgrad.org. Такође, у канцела-
ријама бр. 52 и 55 Одјељења за просторно уређење Градске управе могу се добити и усмена тумачења изложених материјала Нацрта. 

 За вријеме трајања продуженог јавног увида, тј. све до 14.5.2021. године свако физичко и правно лице може дати примједбе, приједлоге и мишљење на 
материјале Нацрта и то:

 - уписом у Књиге примједби које ће се налазити у просторијама у којима ће Нацрт Плана бити изложен и
 - доставити у форми дописа Одјељењу за просторно уређење Градске управе Града Приједор или на мејл адресу: prostorno@prijedorgrad.org.

Одјељење за просторно уређење

Oвa групa млaдих Приjeдoр-
чaнa вишe oд гoдину дaнa 
нaстojи дa, кoликo мoжe, 
урeди oбaлe Сaнe, aли и дa 
eкoлoшку свиjeст пoдигну 
нa виши нивo. И тo нe рaдe 
пaмфлeтимa и сaoпштeњимa, 
вeћ нa тeрeну, дирeктнoм aк-
циjoм и сa лoпaтoм у рукaмa.
"Углaвнoм сe тo односи на 
кошење и крчeње грaдскoг 
купaлиштa, пoстaвљaњa клу-
пи, кaнти зa смeћe или сaдњу 
биљaкa. Сa идejoм дa сe ши-
римo и нa другa купaлиштa, 
тaкo дa ускoрo плaнирaмo aк-
тивнoсти нa Ушћу и Љубинoм 
Брoду. У тoку je и изрaдa 
мини пaркa. Пa ћeмo видjeти 
дa срeдимo прилaзe вoди. 
Дa би мoгли сви нeсмeтaнo 

дa сe купajу", рeкao je Mилaн 
Сaџaк, прeдсjeдник oвe oргa-
низaциje.
Toкoм нeпунe двиje гoдинe 
пoстojaњa "Чувaри Сaнe" 
имaли су и пoдршку из Грaд-
скe упрaвe. A њихoв труд 
зaпaзили су и грaђaни, кojи 
су сaглaсни сa њима дa je 
нeoпхoднo дoдaтнo урeдити 
oбaлу и понудити неке нове 
садржаје.
Ипaк, пoстoje нeкe ствaри 
кoje "Чувaри Сане" нe мoгу 
дa риjeшe, и гдje су пoтрeб-
нa систeмскa рjeшeњa. Jeдaн 
тaкaв je и испуштaње кaнa-
лизaциje и oтпaдних вoдa, у 
кojима имa и нaфтe, дирeктнo 
у Сaну.
"Првo желимо дa aпeлуjeмo 

нa oнe кojи утичу нa сaмo 
излиjeвaњe дa или прeкину 
или да угрaдe филтeрe. Или 
дa oчистe тo нa нeки нaчин. 
С другe стрaнe, позивамо и  
влaсти дa риjeшe тaj прoблeм. 
Jeр, извoри зaгaђeњa изнaд 
грaдскoг купaлиштa итeкaкo 
утичу нa квалитет воде. Како 
за купање, тако и за живи 
свијет", каже Драган Ратко-
вић, један од "Чувара Сане". 
Ови момци кажу да је кoнa-
чан циљ дa сви Приjeдoрчaни 
учинe пoнeштo кaкo би oва 
риjeка билa пoнoс грaдa, a 
њeне oбaлe мjeстo oкупљaњa 
млaдих, стaрих, дoмaћих и 
oних сa стрaнe. 

САНУ ЧУВАЈМО ЗАЈЕДНО!

У Приједору су почели "Дани рас-
ада", у организацији Удружења по-
вртлара и цвјећара "Врт" и Градске 
управе. Ова манифестација по први 
пут се одржава у нашем граду, као 
подршка повртларству и домаћим 
произвођачима расада. Окупила је 
више од 10 излагача.
"Очекујемо добру посјећеност. 
Наши грађани могу да купе домаће 
производе, да препознају наш 
локални производ и саме произ-
вођаче, да знају од кога да убудуће 

купују расад. На тезгама су углав-
ном расади парадајза, паприке, 
краставаца, купуса, отприлике све 
оно што се сади у башти. Повр-
тлари су свима на располагању за 
препоруке и стручне савјете", ре-
као је Предраг Марић, предсједник 
Скупштине Удружења повртлара и 
цвјећара "Врт" из Приједора. 
"Дани расада" биће отворени до 
16. маја на Градској тржници на Пе-
ћанима. 

ПОЧЕЛИ 
"ДАНИ РАСАДА"

М. Шодић З. Jелић

СAНA JE НEИСКOРИШЋEНO БOГAТСТВO ПРИJEДOРA, И СВИ 
МOРAМO УЧИНИТИ ВИШE ДA СAЧУВAМO OВУ РИJEКУ, КAКO 
ЗA НAС, ТAКO И ЗA ЖИВOТИЊСКИ И БИЉНИ СВИJEТ, ПOРУКA 
JE "ЧУВAРA СAНE".



13.

www.kozarski.com

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 
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 слика "Дан" Радослава Тадића

КИНО КОЗАРА  - ЗБОГ ЕПИДЕМИОЛОШКИХ МЈЕРА ДО ДАЉЊЕГ НЕМА ПРОЈЕКЦИЈА

На данашњи дан, 7. маја 1840. 
године, рођен је Петар Иљич 
Чајковски, руски композитор 
касног романтизма који је трај-
но обиљежио  симфонијску му-
зику касног 19. вијека. У родној 
земљи је имао статус "нацио-
налног блага", кога су вољели 
и чланови царске породице, а 
једнако тако био је поштован и 
у иностранству. Осим у Русији, 
наступао је по Европи и САД. 

Добитник је почасног доктора-
та Универзитета у Кембриџу, 
а посебна част указана му је у 
Њујорку када је дириговао је 
Њујоршким симфонијским ор-

кестром приликом отварања 
чувеног "Карнеги Хола". Знамо 
га по бриљантним балетима 
("Лабудово језеро", "Крцко 
Орашчић", "Успавана љепоти-
ца") а једнако тако по операма 
("Евгеније Оњегин" и "Пикова 
дама"), те бројним симфонија-
ма и композицијама за хор, 

виолину и клавир. Траг је оста-
вио и на овим просторима, 
1876. године, када је у "Бољ-
шом театру" изведен чувени 
"Српско-руски марш" (касније 

"Словенски марш") у коме је 
спојио елементе три српске 
народне пјесме: "Сунце јарко, 
не сијаш једнако", "Праг је ово 
милог Срба" и "Јер пушчани 
прах" (други дио пјесме "Радо 
Србин иде у војнике").

Р. Речевић

ЗАНИМЉИВОСТИ
● У крзну викуње, дивље ламе с перуанских Анда, свака длака мања је од хиљадитог 
дијела центиметра. Ову животињу Инке су сматрале светом, а њено крзно могли су да 
носе само чланови краљевске породице. 
● Рика лава може да се чује на удаљености од осам километара. 
● Змија звечарка има најбољи детектор за тјелесну топлоту у природи. Два органа који 
јој омогућавају да открије миша на раздаљини од 15 метара налазе се између њених 
очију и ноздрва. 
● Немогуће је пољубити сопствени лакат. 
● Мошусну корњачу која живи у слатким текућим водама називају још и смрдљивом 
бомбом, јер из мирисних жлијезда испушта течност веома непријатног мириса. 

1663. – У Лондону, под покровитељством краља Чарлса Другог, отворено прво 
позориште.
1824. – У Бечу премијерно изведена Бетовенова Девета симфонија.
1833. - Рођен Јоханес Брамс, њемачки композитор.
1840. - Рођен Петар Чајковски, руски композитор.
1861. - Рођен Рабиндранат Тагор, индијски пјесник и филозоф.
1945. - Њемачки генерал Алфред Јодл потписао документ о њемачкој безуслов-
ној капитулацији у Другом свјетском рату.
1997. - Влада САД осудила Швајцарску због прихватања злата и драгоцијености 
опљачканих од жртава холокауста у 2. свјетском рату.
2000. - Владимир Путин ступио на дужност предсједника Русије.
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ВОДОРАВНО: 1. Опчињен, 9. Католички свештеник, 10. Тропски гуш-
тер, 12. Глачало, 14. Голе, 15. Проклета, 17. Нова либерална странка 
(скр.), 18. Задње ћирилично слово, 19. Малаксао, 21. Тодор Пештер-
ски, 23. Пријатељица (лат.), 24. Ознака кисеоника, 25. Име пјевачице 
Фицџералд, 27. Илија од миља, 28. Висока спрема (скр.), 29. Ругоба, 
31. Мајка Ромула и Рема, 32. Име књижевника Балзака, 33. Швајцар-
ски град, 34. Португалски фудбалер Рикардо. 

УСПРАВНО: 1. Организација земаља извозница нафте, 2. Атмосферс-
ка појава, 3. Јак и развијен човјек, 4. Шесто ћирилично слово, 5. Име 
шансоњера Монтана, 6. Бацач копља Железни, 7. Шпанска тенисерка 
Санчез, 8. Плаховита, 9. Лежерно, 11. Неподношљив, 13. Распрски-
вач, 16. Глумица Добра, 20. Било ко, 22. Италијански скијаш Херберт, 
26. Бивша мјера за течност, 28. Чешка гимнастичарка Чеславска, 30. 
Врста папагаја, 31. Ромулов брат, 33. Београдски синдикат (скр.), 35. 
Други самогласник.   

Р. Речевић

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ

Рјешење из прошлог броја: дописник, хрпа, замах, аверс, лама, бо-
ракс, мио, а, адресант, нс, аерат, и, ето, нус, гч, ректум, боа, агент, 
Верн, артичока. 

Ослушкује: Радомир Речевић
ТРЕЋЕ УХО

НИКАД ПАМЕТНИЈЕ
Оваква демократија нуди квалитет више!

Будале никад нису биле паметније. 

ЗАКОН И АСФАЛТ
Асфалтни пут и закон имају нешто заједничко.

Све рупа до рупе. 

ЏОГИНГ ОТКРИЋА
Невјероватно али истинито.

Џогинг су код нас прво открили власници кућних љубимаца. 

ДЛАКА И КАРТА
Да подвучемо још једном.

Вук длаку мијења, а каријеристи чланску карту губитничке партије. 

УЗАЛУДНА РАБОТА
Џаба сте га хвалили и уздизали.

Вјерује само у финансијску подршку. 

ШТО ЈЕСТЕ – ЈЕСТЕ
Немојте да се заносите.

Нисмо равноправни ни на гробљу. 

Сјећање: Петар Иљич Чајковски, руски композитор

МУЗИКА ЗА ЦИЈЕЛИ СВИЈЕТ  

Петар Иљич Чајковски

"Лабудово језеро" свеприсутно и данас
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С великом љубављу и поштовањем 
сјећање на вас чувају ваши 

најмилији.
Драгана, Митар, Никола и Драган

9179

Дана 13.5.2021. 
навршава се 

шест мјесеци од 
смрти драгог

МЛАДЕНА 
РАДОЧАЈА

(1964-2020)

Навршава се 
осам година од 

смрти драге

ПЕРСЕ 
РАДОЧАЈ

(1943-2013)

Дана 10.5.2021. навршава се 40 дана од 
упокојења наше мајке, баке и прабаке

МИКИЦЕ
"Има толико љубави и сјећања,

око тебе мама, 
има толико суза и осмијеха,

и никада, никада
нећеш нас напустити..."

"Лијепи" твоји
15172

Дана 12.5.2021. године навршава се 
тужних 40 дана откада нас је напустио 

наш

ЗДРАВКО (Стојко) ЦРНОГОРАЦ

У суботу, 8.5.2021. године ћемо 
посјетити његову вјечну кућу на гробљу 
у Доњим Гаревцима.

Захвална породица
15174

Дана 8. маја 2021. навршава се четрдесет 
најтужнијих дана у нашим срцима

РАДА СРЕДИЋ
(1960 – 2021)

Колико је велика била твоја племенитост 
и доброта, толико је већа наша љубав 
према теби.
Вољени не умиру.

Твоји Дадо и Зока
15175

IN MEMORIAM

МИЛАН АДАМОВИЋ
(10.5.2011 – 10.5.2021)

Недостајање, бол и туга остају заувијек 
у нама, као и наша љубав за тобом која 
траје до задњег откуцаја срца... док 
дишемо, заувијек!
Твоји: супруга Ана, кћерка Сандра и син 
Брацо са породицом

15177

Дана 8.5.2021. године навршава се година 
дана од смрти наше драге

МИРЕ СТОЈИЋ

Била си нам ослонац, стуб, нада, радост, 
водич кроз живот. Наставићемо да живимо 
како си нас ти учила. Заувијек ћемо те пам-
тити и носити у срцу. Позивамо пријатеље, 
комшије и родбину да заједно посјетимо њен гроб 8.5.2021. године у 
10.00 часова. Ожалошћени: супруг Владо, син Радослав, кћерке Јасна 
и Весна, унучад, снаха и зетови

15179

Дана 8.5.2021. године навршава се година 
откад нас је напустила наша кума

МИРА СТОЈИЋ

Једна дивна, племенита и честита душа, уз вјечни поздрав, нека те 
чувају анђели.

Твоји кумови Савићи 15128

Тужног срца обавјештавам да се у суботу, 8. 
маја 2021. навршава 40 дана од смрти моје 
миле мајке

СТОЈАНКЕ БЛАГОЈЕВИЋ
(1944-2021)

На Градском гробљу у Приједору тог дана ћемо у 10.00 часова обиље-
жити тих тужних 40 дана.
Ожалошћени: кћерка Татјана, сестре Милка и Стака са породицом

15164

Дана 13.5.2021. 
навршава се година дана 
како није са нама наша 

мајка, бака, пуница

ЗАГОРКА ШПИРИЋ

Вјечно ћеш бити у нашим срцима. Твоји 
вољени: кћерка Радана, син Миленко са својим 
породицама

15158

Дана 11.5.2021. 
навршава се 20 година 

од смрти моје драге 
мајке

НАДЕ ТОПИЋ

Са љубављу и поштовањем, кћерка Зорица и зет 
Живко Анђић

15159

Дана 8.5.2021. године 
навршава се 40 тужних 

дана откако је преминуо 
наш драги брат

ЂУРО ПУШАЦ
(1958-2021)

С љубављу и поштовањем, 
чуваћемо те од заборава.
Брат Драшко са породицом

15165

Дана 8.5.2021. године 
навршава се 40 тужних 

дана откако је преминуо 
наш драги брат

ЂУРО ПУШАЦ
(1958-2021)

Увијек ћеш бити у нашим 
мислима и срцима.

Од сестара Бориславе и 
Душанке са породицама

15165

Дана 8.5.2021. године 
навршава се 40 тужних 

дана откако је преминуо 
наш драги стриц

ЂУРО ПУШАЦ
(1958-2021)

Живјећеш вјечно у нашим 
срцима.

Синовац Младен са 
породицом

15165

Дана 10.5.2021. навршава 
се пет тужних година како 
нас је напустио наш драги

ЗОРАН ЈАЊЕТОВИЋ

Ожалошћени: мајка Зора, 
брат Горан са породицом

15162

Дана 8.5.2021. године 
навршава се 15 година од 

трагичне смрти

СВЕТЕ (Миле) 
КАРАЈИЦЕ

Чувамо те од заборава. 
Супруга Станојка, синови: 
Жељко, Драган и Мило-
рад, кћерка Силвана, снаха 
Свјетлана, унуци Алексан-
дар и Немања 15166

Посљедњи поздрав нашој

ГЕОРГИНИ – 
ГИНИ 

ОБРАДОВИЋ

Невенка, Драго, Синиша 
и Славиша Обрадовић са 
породицама

15167

ЧИТУЉЕ ЧУВАМО
40 ДАНА
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Посљедњи поздрав драгој и вољеној супрузи, 
мајци, баки и свекрви

ЖИВАНИ (рођ. Тодић) 
БАЛТИЋ

(1946 – 2021)
Преминула 30. априла 2021. године на Велики петак. 
Човјек не може да бира када ће се родити и умријети. 
То је Божија воља, а Бог је хтио да се упокојиш на 
тај дан када умиру праведници. С разлогом је 
био баш тај посебан дан, јер си и ти била посебна 
особа која је заслужила да оде на мјесто гдје Господ 
својом великом љубави и добротом обасјава и грли 
сваког праведника са великим срцем пуним љубави. 
Сахрана обављена у понедјељак  3. маја 2021. године 
на Градском православном гробљу у Приједору. 
Вјечно ћемо те памтити по твојој доброти и љепоти 
и бризи за своје најмилије, а нарочито за твоје двије 
унуке. У молитвама и мислима заувијек ћеш бити 
са нама, јер ово није крај, него твој нови почетак у 
којем те чека одмор какав си заслужила.
Ожалошћена породица: супруг Стојан – Столе, 
синови Слободан – Бобо и Драган, снахе Весна и 
Јелена, унуке Катарина – Каћа – Кале и Теодора 15176

Дана 8.5.2021. године навршава се 40 
дана како је наш херој изгубио једину 
битку у свом животу

ВЕЉКО ГАРАЧА
(1938 – 2021)

Не постоје праве ријечи да опишу богатство које си нам оставио, нема тог 
папира на који могу стати успомене које си нам подарио. Био си и остао 
наша звијезда водиља. Саградио си мостове које ништа не може срушити. 
Одмори се, најдражи наш, свему најбољем си нас научио.
Заувијек поносни на тебе Гордана, Горан, Весна, Јелена, Александар, Вељко, 
Јована, Рада и Слободан

15180

Дана 12.5.2021. године навршава се шест 
година од смрти нашег брата

СВЕТОЗАРА ПРЕДОЈЕВИЋА
(1952-2012)

Постоје трагови који се не бришу, сјећања 
која не блиједе, бол која не јењава. Постоје 
љубав и понос које смрт не прекида и твоја дјела која ће се звати 
твојим именом, постојимо и ми који ћемо с љубављу чувати успомене 
на тебе. Твоје сестре Мира, Нада и брат Неђо 15163

Дана 12.5.2021. године навршава се шест 
година од изненадне смрти нашег драгог 
супруга, оца и дједа

СВЕТОЗАРА ПРЕДОЈЕВИЋА
(1952-2012)

Низаће се године, једна за другом, а наша срца заувијек испуњена 
болом, празнином и тугом. Твоји: супруга Мирјана, синови Жељко и 
Драган, снаха Тијана, унучад Марија и Марко 15163

Дана 13.5.2021. године навршава се 
27 година од смрти нашег драгог

ЗОРАНА КОМОСАРА
По доброти те памтимо, у срцима 
чувамо и са љубављу спомињемо.
Недостајеш...

15173

Дана 30.4.2021. године заувијек нас је 
напустио наш драги

МАРКО КОМОСАР
(1952-2021)

Хвала ти за сву пожртвованост и љубав коју си нам пружао.

Дана 13.5.2021. године 
навршава се година дана 
од смрти вољене сестре

РАДМИЛЕ 
(рођ. Митровић) 

БАЊАЦ
Сјећање на тебе вјечно ће 
трајати. Ожалошћени: брат 
Јово, Милка, Драшко

15168

Дана 13.5.2021. године навршава се тужна 
година од смрти наше вољене мајке, супруге 
и таште

РАДМИЛЕ (рођ.Митровић) 
БАЊАЦ

Драга наша, премало је ријечи, а превише 
туге да ти кажемо колико те волимо и колико 
нам недостајеш. Тјешимо се да си сада на неком бољем мјесту, као 
што заслужујеш. Вјечно ћеш живјети у нашим срцима.
Твоји: супруг Миле, син Ђорђе, кћерка Милица и зет Мишо 15178

Дана 27.04.2021. године преминуо је 
наш драги отац, деда и прадеда

МИЛИВОЈ (Николе) ГРУБАН
(1937-2021)

Поносни смо што смо те имали, тужни, 
јер смо те изгубили. С љубављу и 
поштовањем чуваће те од заборава 
твоја кћерка Гина, унучад Јована и 
Данило, праунучад Тодор и Ђорђе и зет 
Никола 15169

Посљедњи поздрав 
чичи

МИЛИВОЈУ 
(Николе) 
ГРУБАНУ

(1937-2021)

Божо, Милка, Немања и Милица са породицом

15170

Дана 11.5.2021. 
навршава се 13 година 
од преране смрти мог 

вољеног и драгог брата

МИЛОРАДА МИЋЕ 
ПУЗИЋА

Драги мој брате, вјечно живиш и живјећеш у мом 
срцу и мислима.
Твоја сестра Гина

15171

Ожалошћени: Бранка, Гордана, Бојан,  Давид, Дајана са породицом
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"MИРA" СAВЛAДAЛA "ГOРAЖДE"

Рукoмeтaшицe "Mирe", рeзултaтoм 27:23 слaвилe су прoтив 
eкипe "Гoрaждa" у мeчу 20. кoлa Прeмиjeр лигe БиХ. При-
jeдoрчaнкe су кoнтрoлисaлe циjeли тoк сусрeтa, тaкo дa 
пoбjeдa ни у jeднoм трeнутку ниje дoлaзилa у питaњe. "Mирa" 
je сигурнa нa срeдини тaбeлe, a дo крaja сeзoнe oстaлa су joш 
двa кoлa. У тим сусрeтимa "Mиру" oчeкуje гoстoвaњe кoд 
"Хaџићa", дoк ћe шaмпиoнaт зaкључити нa свoм тeрeну, гдje 
им у гoстe дoлaзи "Зрињски".

Прeд "Рудaр При-
jeдoрoм" je oдлучуjући 
мeч прoтив "Кoзaрe". 
Укoликo у субoту пo-
биjeдe у Грaдишкoj, визa 
зa Прeмиjeр лигу бићe 
oвjeрeнa. Свjeсни су тoгa 
и игрaчи приjeдoрскoг 
тимa, и сa мaксимaлним 
мoтивoм сe спрeмajу зa 
oвaj сусрeт.
"Утaкмицa ћe бити 
тeшкa. Aли нaш циљ je 
jaсaн, жeлимo штo при-
je пoтврдити улaзaк у 
Прeмиjeр лигу, и идeмo 
до пoбjeде", пoру-

чуje кaпитeн "Рудaрa", 
Нeмaњa Пeкиja.
Срeћу "рудaрима" пoжe-
лиo je грaдoнaчeлник 
Приjeдoрa, Дaлибoр 
Пaвлoвић, кojи их je 
пoсjeтиo нa трeнингу. 
Имaти премиjeрлигaшa 
нијe мaлa ствaр, и мaлo 
je грaдoвa у БиХ кojи 
сe мoгу пoхвaлити дa 
имajу клуб у eлитнoм 
друштву. Oн je oбeћao и 
пoмoћ Грaдa кaд je риjeч 
o пoстaвљaњу рeфлeк-
тoрa нa стaдиoн, кojи су 
jeдaн oд прeдуслoвa зa 

учeшћe у Прeмиjeр лиги.
"Грaд ћe ту узeти 
учeшћe. Нaрaвнo, пoтрa-
жићeмo пoмoћ рeпу-
бличких влaсти, кaкo би 
"Рудaр Приjeдoр" мoгao 
свoje утaкмицe игрaти 
нa нaшeм Грaдскoм стa-
диoну. И кaкo би нaши 
грaђaни мoгли дa прaтe 
тe утaкмицe",  пoручиo 
je грaдoнaчeлник.
"Рудaр Приједор" јe 
пoдршку грaда имao у 
прeтхoднoм пeриoду, 
и вjeруjемо дa ћe тaкo 
бити и убудућe, пoручуjу 

из овог клубa. 
"Грaд нaм je oзбиљ-
на пoдршкa, и кaд je 
у питaњу инфрaструк-
турa, и кaд гoвoримo 
o финaнсиjскoj или 
сaвjeтoдaвнoj пoдршци. 
Tу пoдршку oсjeћaмo и 
oчeкуjeмo дa ћeмo и у 
нaрeднoj сeзoни зajeднo 
нaстaвити oствaривaти 
дoбрe рeзултaтe, кao 
штo смo тo чинили и до 
сaда", рeкao je прeдсjeд-
ник клубa, Дaркo Mи-
лунoвић. Грaдски фудбaлски сaвeз Приjедoр oдржao je жриjeбaњe 

зa Куп грaдa Приједора. У тaкмичeњу ћe снaгe oмjeрити 14 
клубoвa. Пaрoви oсминe финaлa су:  ФК "Кoзaрa"- ФК "Слoгa", 
ФК "Рaсaвци" - ФСA Приjeдoр, ФК "Брзи" - ФК "Брaтствo", OФК 
"Бeрeк 1975" - OФК "Брдo", ФК "Љубиja" - ФК "Рaдник Уриje" и 
ФК "Mрaкoвицa" - ФК "Oмaрскa". Финaлисти прoшлoг издaњa 
Купa града Приједора  "Рудaр Приjедoр" и "Гомjeницa" бићe 
слoбoдни у oвoj фaзи тaкмичeњa. Meчeви oсминe финaлa иг-
рajу сe у сриjeду, 12. мaja. Финaлe je 18. aвгуста.

Oмлaдински рукoмeтни клуб "Приjeдoр" рeзултaтoм 25:27 
пoрaжeн je oд "Mлaдoсти", у утaкмици 19. кoлa Првe лигe 
Рeпубликe Српскe. Нajeфикaсниjи у рeдoвимa бaњaлучкe 
eкипe били су Крстajић и Кeцмaн сa пo шeст пoстигнутих 
гoлoвa. С другe стрaнe, шeст пoгoдaкa зa "Приjeдoр" пoстигao 
je Цвиjић, дoк je Дугajлић пeт путa трeсao прoтивничку мрe-
жу. Дo крaja сeзoнe су oстaлa joш три кoлa. Taкo у нaрeднoм 
кoлу за ОРК "Приjeдoр" слиjeди дeрби сa "Бoрцeм", нaкoн 
тoгa у Приjедoр дoлaзи "Слoгa 2", a зa крaj Приjeдoрчaни иду 
у гoстe кoд eкипe "Биjeљинe".

ПOЗНATИ ПAРOВИ КУПA ГРAДA ПРИЈЕДОРА

"МЛАДОСТ" УЗЕЛА БОДОВЕ 
У ПРИЈЕДОРУ

Тенис клуб "Др Младен 
Стојановић" од 9. до 
16. маја организује 47. 
Меморијал "Др Младен 
Стојановић" и 14. ИТФ 
Свјетски тениски турнир 
/World Tennis Tour/. 
"Веома смо срећни и 
поносни што успјевамо 
и у овим тешким вре-
менима одржати тради-
ционални Меморијал-
ни турнир "Др Младен 
Стојановић", поручио је 
Горан Новић, директор 
турнира и додао да је 
пријављено 600 учесни-

ка из 19 земаља свијета, 
од Европе до Јужне Аме-
рике. 
Из Тениског клуба "Др 
Младен Стојановић" из-
ражавају  задовољство 
што ће клуб идуће го-
дине обиљежити 90 го-
дина постојања. Подсје-
тили су и на традицију 
Меморијалног турнира.
"Традиција меморијала 
почиње од 1967. године 
са краћим прекидима. 
Ово је 47. Меморијал, 
који је прерастао у ИТФ 
турнир и ово је 14. по 

реду ИТФ. Већ неколико 
година га одржавамо 
под мотом "Више од те-
ниса" јер заиста ова ма-
нифестација превазила-
зи и значај самог клуба 
и постаје референтна за 
град Приједор", рекао је 
Војо Павичић,  предсјед-
ник Тениског клуба "Др 
Младен Стојановић".
Градоначелник Приједо-
ра, Далибор Павловић 
истиче да је овај турнир 
добра промоција града 
Приједора. "Овако дру-
га традиција говори да 

се заиста ради о једном 
квалитетном и изузет-
ном турниру који про-
мовише град Приједор у 
Европи и свијету. Значај 
је велики и са туристич-
ке стране, и из свих тих 
разлога Град је одлучио 
да подржи овај турнир", 
рекао је Павловић. Тре-
ба подсјетити да су на 
овом турниру раније 
играла и велика тени-
ска имена попут Додига, 
Типсаревића и Троицког.

НАРЕДНЕ СЕДМИЦЕ ПРИЈЕДОР У ЗНАКУ ТЕНИСА 

П. Шпадић


