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 "Мислим да ће ово највише 
значити грађанима и при-
вредницима с обзиром на то 
да ИРБ има најквалитетнија 
средства у РС са најнижим 
каматама, најдужим рокови-
ма отплате, најквалитетнијим 
грејс периодима и ми смо и у 
протеклом периоду доказали 
да смо квалитетан партнер 
нашим привредницима", до-
дао је Врховац. 
Покушавамо да приближи-
мо начин пословања и мо-
гућности које пружа ИРБ, 
тврди министар финансија. 
На отварању пословнице, 
био и министар привреде. 
Поздрављају такву одлуку и 
кажу да привредницима мак-
симално треба олакшати по-
словање. 
"Морам рећи и захвалити се 
привредницима у РС који су 
добро прошли кроз ову пан-
демију. Нисмо очекивали да 
ћемо на крају године имати 
исти, и мало већи, број рад-
ника него у пандемији. Има-
ли смо најмањи пад БДП-а 
послије Србије, сви из окру-
жења су имали већи пад. 
Имамо раст плата", рекла је 
Зора Видовић, министар фи-
нансија РС. 
Потез хвале и привредници. 
То су и поручили на регионал-
ној конференцији о стању и 

перспективама пословања. 
"Привредницима и свима 
који желе да се упознају са 
могућностима у овој ситуа-
цији послије пандемије фале 
извори финансирања. Е сад 
је то приближено овдје. На-
равно, ми смо искористили 
прилику, замолили министре 
да преференцијални третман 
који важи до јуна мјесеца, 
продуже још на годину због 
пандемије. Мислим да је ово 
један велики дан за Прије-
дор, формирање канцеларије 
ИРБ-а", рекао је Горан Бојић, 
директор "Елкера". 
Кредитне линије ИРБ-а сигур-
но ће, како је рекао градона-
челник, помоћи у проширењу 
пословања и омогућити при-
вредницима да реализују 
зацртане планове. Подршка 
града је неупитна.
Са конференције је поручено 
да ИРБ има најквалитетнија 
средства, најниже камат-
не стопе, од само 0,5 одсто, 
грејс период, моратиријуме 
и додатне рокове на 60 мје-
сеци, што њихове пласмане 
продужава и на период до 
17 година. То су, речено је, 
растерећујући пласмани који 
привредницима омогућавају 
да успјешно послују, али и да 
им остане средстава за по-
већање плата радницима. 

У Приједору је потписано 
13 уговора за пројекте које 
је одобрила Омладинска 
банка. Млади су добили 
од двије до четири и по 
хиљаде марака да реали-
зују бројне идеје на подру-
чју града. Није изостала ни 
подршка Градске управе. 
Уређење плажа Љубин 
Брод и Ушће, излетишта 
Пашинац, изградња дје-
чијег игралишта на Ае-
родромском насељу, 
уређење оног на Уријама, 
камп забаве у Козарцу...
само су неки од пројека-
та који ће, захваљујући 
сарадњи Фондације "Мо-
заик", Омладинске банке 
Приједор и Градске управе 
бити реализовани ове го-
дине. 
"Потписани су уговори за 
пројекте који ће побољша-
ти квалитет живота младих 
у граду", рекао је Срђан 
Шобот, координатор Ом-
ладинске банке Приједор. 
Млади желе да помогну и 
да што више ученика до-
бије бесплатне уџбенике, 
да се уреди игралиште код 
школе у Љубији, промови-
шу витешке игре и вјешти-
не, ријеши проблем водо-
снабдијевања за будући 
извиђачки камп, опреме 

просторије Клуба малог 
фудбала, да се млади уве-
ду у свијет електронике и 
више сазнају о активности-
ма Омладинске банке. 
"Имамо 13 пројеката. Њи-
хова укупна вриједност 
је 34.290 марака од тога 
је из Фонда Омладинске 
банке 19.100 КМ, а око 14 
и по хиљада обезбијеђено 
је од стране неформалних 
група младих, појединаца, 
фирми и организација", 
рекао је Жељко Пауковић 
из Фондације "Мозаик". 
Град и Фондација "Моза-
ик" потписали су, прије 
двије године, четворого-
дишњи меморандум о 
сарадњи током кога ће, 
са око 110 хиљада мара-
ка, бити подржано око 45 

пројеката и 10 микробиз-
ниса. 
"Град је спреман и даље 
да подржи све младе људе 
и Фондацију "Мозаик" која 
је спремна да са нама ради 
овдје у Приједору. На-
стављамо да радимо даље 
са нашим младим људима 
града Приједора", додао је 
Далибор Павловић, градо-
начелник Приједора. 
На подручју Приједора, 
у протекле двије године, 
подржано је 20 пројеката 
и три микробизниса који 
младима дају шансу да 
покрену властити посао. 
С тим се наставља па они 
који се одлуче да затраже 
ту подршку могу да рачу-
нају на до двије хиљаде 
марака. 

АКТУЕЛНО

ОТВОРЕНА ПОСЛОВНИЦА 
ИНВЕСТИЦИОНО-РАЗВОЈНЕ БАНКЕ У ПРИЈЕДОРУ 

Припремила: Б. Дакић

ПОТПИСАНО 13 УГОВОРА ЗА 
ПРОЈЕКТЕ КОЈЕ ЈЕ ОДОБРИЛА 

ОМЛАДИНСКА БАНКА

ОТВАРАЊЕ ПОСЛОВНИЦЕ У ПРИЈЕДОРУ ДИО ЈЕ НОВЕ ПОЛИТИ-
КЕ ИНВЕСТИЦИОНО-РАЗВОЈНЕ БАНКЕ КОЈА, УЗ ПОДРШКУ ВЛАДЕ, 
ШАЉЕ ЈАСНУ ПОРУКУ ДА ЖЕЛИ СНАЖАН РАЗВОЈ ПРИЈЕДОРА И РЕ-
ГИЈЕ, РЕКАО ЈЕ ДРАЖЕН ВРХОВАЦ, ДИРЕКТОР ИРБ-А. ИСТИЧЕ ДА 
БАНКА КОЈУ ВОДИ ПОКАЗУЈЕ СТАБИЛНОСТ, ШИРИ ПОСЛОВАЊЕ И 
ПОКАЗУЈЕ ГРАДСКОЈ УПРАВИ И РЕГИЈИ ДА ИМАЈУ ПАРТНЕРА.

Протекла година била је 
једна од најтежих до сада, 
сагласни су приједорски 
привредници. Упркос 
томе, већина њих успјела 
је сачувати радна мјеста, 
па чак и запослити нове 
раднике. Нису изостале ни 
одређене инвестиције.
"Прије пандемије пла-
нирали смо неке инвес-
тиције, које смо требали 
започети у 2020. То смо 
реализовали, а ради се о 
реновирању пословних 
зграда и набавци нове 
опреме", рекао је Драго-
слав Шиљак, власник фир-
ме "Мастервуд".
"У доба пандемије су-
очили смо се са неким 
изазовима, који нису на 

тржишту били присутни у 
ранијем периоду. Оно што 
сматрамо успјехом јесте 
то што смо успјели сачува-
ти радна мјеста. Истина, 
простора за проширење 
капацитета у вријеме пан-
демије, нема, иако смо 
ми за то увијек отворени", 
истакао је Раденко Црно-
горац, директор "Прије-
дорпутева".
Јака и стабилна привре-
да један је од најбитнијих 
фактора за напредак и 
развој локалне заједнице, 
поручио је градоначел-
ник Приједора, Далибор 
Павловић. Подсјећа да је 
из градског буџета у овој 
години издвојено 200.000 
КМ за помоћ привредни-

цима који су претрпјели 
значајну штету усљед пан-
демије.
"То су, прије свега, угости-
тељи, фризери, козмети-
чари и сви они који нису 
могли да раде. До краја 
мјесеца биће завршен 
правилник о исплати сред-
става и она ће привредни-
цима бити исплаћена јед-
нократно. Нису то велика 
средства, али нам је зна-
чајно да они осјете да су 
уважени од стране града", 
каже Павловић.
У Приједору је недавно 
формиран нови Привред-
ни савјет, који броји око 
30 чланова. Пријем за њих 
уприличен је поводом 
обиљежавања Дана града.

ЈАЧАЊЕ ПРИВРЕДЕ ЈЕДАН ОД 
ПРИОРИТЕТА ГРАДСКЕ ВЛАСТИ
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"Сви са нестрпљењем оче-
кујемо реализацију сана-
ције. Ова година  нам је 
заиста била изузетно тешка 
због пандемије и земљо-
треса. И овом приликом бих 
се захвалио професорима, 
родитељима и ђацима који 
су заиста стоички изгурали 
ову школску годину", рекао 
је Вељко Јањетовић, дирек-
тор Гимназије "Свети Сава".
Ресорно министарство 

за санацију другог спра-
та обезбиједило је близу 
19.000 марака. Средства за 
санирање димњака и кров-
не конструкције раније је 
у износу од 3.000 марака 
обезбиједио Град Прије-
дор.  Радови почињу након 
8. јуна, након што ученици 
напусте школске клупе. Рок 
за завршетак радова је 30 
дана.
"Након договора са ресор-

ним министарством пот-
писан је споразум између 
града Приједора и Мини-
старства просвјете и култу-
ре РС којим је министарство 
финансијски помогло, од-
носно донирало средства у 
износу од 18.600 КМ за са-
нацију другог спрата Гимна-
зије", рекла је Моња Каса-
ловић, начелник Одјељења 
за друштвене дјелатности.
Радове на санацији другог 

спрата извешће група по-
нуђача "Сана техника" и 
"Енергетик" из Бањалуке 
који су изабрани на тенде-
ру града Приједора. Ина-
че, ова школа требала је 
прошле године обиљежити 
стогодишњицу постојања и 
рада, али је због пандемије 
обиљежавање овог значај-
ног јубилеја изостало. 

Испијам ових дана с пријатељи-
цом касну поподневну кафу у 
једном од кафића у главној ули-
ци. У исти мах примијетимо да 
је град ових мајских и коначно 
топлијих дана, некако живљи, 
да има више људи и  више мла-
дости. 
Обрадују ме нека давно забо-
рављена лица и још више она 
која чешће виђам. Пребацимо 
по коју, мало попричамо, ос-
мијехом и погледом се добро 
разумијемо, без оних стан-
дардних, глупих и мени тако 
мрских  "буди позитивна", јер 
то ником, а поготово мени, не 
значи ништа. Волим мај, јер је у 
том мјесецу рођена моја кћер-
ка. И још много добрих људи. 
Град у коначници, у крајњем 
ако више волите, и јесу људи, а 
ових неколико мајских и праз-
ничних дана, док смо обиље-
жавали 16. мај, Дан града, они 
нам и јесу били на првом мје-
сту.  Допало ми се што је праз-
новање прошло без скупих 
ручкова и пријема, јер да није, 
дјеца не би добила два дјечија 
игралишта. Преслатки су ми 
били и клинци из свих градских 
вртића, док су се трудили да се 
рецитацијама, пјевањем и глу-
мом захвале на поклонима и 
брду играчака, које су добили 
за Дан града. 
И надам се да је то само почетак 
једне добре приче у којој ови 
малишани неће, кад одрасту, 
мијењати своје приједорске 
адресе, осим код туристичких 
путовања. Град се ових мајских 
дана мало и "уозбиљио", до-
био је регионалну канцеларију 
ИРБ-а. И како то лаконски при-
мјети један мој добар другар 
битно је да се креће, а остало је 
ваљда до нас. Можемо поздра-
вити и искористити понуђене 
шансе, а и не морамо. У свему 
ће наравно, зарад мало днев-
не политике и кампање која 
никад није стала, увијек бити и 
оних који  "цијепају  длаку" на 
пет дијелова. И нека и таквих, 
јер да није њих, не  би било ни 
оних других који су се сјетили 
дјечијих  игралишта, играчака, 
привредника, спортиста, глу-
маца, сликара... 
Док слажем ове мајске сли-
ке, морам вас подсјетити на 
још једну, по мени саткану од 
милион емоција, у којој гру-
па мојих најстаријих суграђа-
на дан проводи на Козари. 
Лијеп сунчан дан, они весели, 
распричани... Дише се пуним 
плућима. Обична прича за нека 
стара времена, она без короне 
и прави доживљај у ово ново 
доба, кад испред тог једног, је-
диног излета стоје мјесеци изо-
лације и тишине. Може ли нам 
та њихова радост бити поука. 
Вјероватно да. Попут путоказа 
да живот на крају, ипак, чине 
мале ствари. Засигурно оне с 
почетке и  средине ове приче. 

М. Згоњанин 

СТАВ

КАД ОЖИВЕ 
ГРАДСКЕ 
УЛИЦЕ...

УСКОРО САНАЦИЈА ДРУГОГ 
СПРАТА ГИМНАЗИЈЕ

 "СВЕТИ САВА"

ПОЛОВИНОМ ЈУНА ТРЕБАЛИ БИ ПОЧЕТИ РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ОШТЕЋЕНОГ ДИЈЕЛА ПРИЈЕ-
ДОРСКЕ ГИМНАЗИЈЕ. ОВАЈ ОБЈЕКАТ ПРЕТРПИО ЈЕ ЗНАЧАЈНА ОШТЕЋЕЊА У ЗЕМЉОТРЕСУ КОЈИ 
СЕ КРАЈЕМ ПРОШЛЕ ГОДИНЕ ОСЈЕТИО И НА ПОДРУЧЈУ ПРИЈЕДОРА. ЗБОГ ОШТЕЋЕЊА, НАСТА-
ВА СЕ ОДВИЈА У ПРИЗЕМЉУ И ПРВОМ СПРАТУ, ДОК ДРУГИ СПРАТ ШКОЛЕ НИЈЕ У УПОТРЕБИ.

Т. Мандић

Скупштина града Приједора 
одржаће сједницу 19. маја, 
а одборници ће разматрати 
о извршењу градског буџе-
та за 2020. годину и пријед-
логу Одлуке о допунским 
правима борачких катего-
рија.
На дневном реду ће се наћи 
информација о тренутној 
епидемиолошкој ситуацији, 
два просторно-планска 
акта, разрјешење Градске 
изборне комисије и покре-
тање процедуре за избор 
новог сазива овог тијела 
којем је мандат седам годи-
на, те реферати из имовин-
ско-правне области и извје-
штаји о раду предузећа чији 

је оснивач град.
Раније предложени дневни 
ред допуњен је са још се-
дам тачака од којих се шест 
односи на разрјешења и 
именовања вршилаца дуж-
ности челних људи Агенције 
за економски развој "Пре-
да-ПД", Центра за социјал-
ни рад и Одјељења за сао-
браћај, комуналне послове 
и заштиту животне средине 
и имовинско-стамбене по-
слове, а једна на акциони 
план превенције кривичних 
дјела почињених из мржње 
и предрасуда.
Сједница је заказана за 
10.00 часова.

Редакција 

НА ДНЕВНОМ РЕДУ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ 
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2020. ГОДИНУ 
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ТИМ ПОВОДОМ

"Примјетили смо да наши пацијен-
ти у Ковид амбуланти морају нај-
чешће да иду приватно вадити ове 
налазе, јер нису у могућности да 
оду у Бањалуку или Болницу у При-
једору, тако да нам је на овај начин 
Град омогућио да на једном мјесту 
по повољнијим цијенама добију 
брже и боље налазе и на лицу мје-
ста адекватније лијечење",  рекла 
је Дијана Ђерић, помоћник дирек-
тора Дома здравља за медицинска 
питања. 
Апарате за имуноанализу, чија 
је вриједност 5.000 КМ  Дому 
здравља донирао је Град Приједор. 
И то како би грађанима олакшали 
лијечење, каже градоначелник, 
који се и тестирао. 
"Дом здравља је дошао са захтје-
вом да им је то неопходно, како би 
наши грађани скратили своје одла-
ске на ове прегледе и уштедили и 

вријеме и новац. Град се одлучио 
да помогне Дому здравља и купи 
те апарате. Анализатори ће помоћи 
нашим грађанима да што брже и на 
што квалитетнији начин са новим 
апаратима ураде све оне тестове 
који су им неопходни како би њихо-
во лијечење било боље и адекват-
није и како би уштедили средства, 
јер су налази у приватним амбулан-
тама скупљи", рекао је Павловић. 
Тест на антитијела у приватним ла-
бараторијама кошта између 45 и 47 
КМ, док ће његова цијена у Дому 
здравља износити 42 марке. Ови 
тестови услов су за прелазак грани-

це са некима од земаља окружења, 
па су захтјеви за тестирањем током 
љетних мјесеци знатно већи. 

АГРЕГАТ ЗА ДОМ ЗДРАВЉА 

Приједорска фирма "Центар ди-
зел мотора" уручила је агрегат за 
потребе Дома здравља Приједор, 
чија је вриједност 7.030 КМ.
Директор фирме Бранко Марјано-
вић је тим поводом изјавио да је 
ово била добра прилика да се по-
могне овој здравственој установи, 
јер су увидјели да за тим постоји 
потреба.
Градоначелник Павловић који је 
присуствовао уручењу донације, 
рекао је да је лично контактирао 
власника фирме за куповину овог 
агрегата. Он је додао да је овај аг-
регат веома значајан како за ову 
здравствену установу и њено функ-

ционисање тако и за грађане Прије-
дора који када дођу у Дом здравља 
и када нестане електрична енер-
гија неће бити ускраћени или успо-
рени за ону услугу коју треба да 
добију. Помоћник директора Дома 
здравља Дијана Ђерић се испред 
ове здравствене установе захвали-
ла на овој вриједној донацији.
"Центар дизел мотора" из Приједо-
ра постоји од 2003. године када је 
имала два радника, а сада их има 
18 и смјештена је у кругу некада-
шњег Целпака.

БРЗИ АНТИГЕНСКИ ТЕСТОВИ 
И У ПРИЈЕДОРСКОМ 

ДОМУ ЗДРАВЉА

"Oвo je први пут дa рaдници 
Грaдскe упрaвe oргaнизoвaнo 
дaруjу крв. Дрaгoцjeнa тeч-
нoст кojу смо дали сигурнo 
ћe пoмoћи нeким људимa. 
И тo je oнo штo сe пaрaмa нe 
мoжe купити",  пoручиo je 
Небojшa Сaвaнoвић, шeф Oд-
сjeкa зa приврeду.

Aкциjи дoбрoвoљнoг 
дaривaњa крви придружиo 
сe и грaдoнaчeлник Дaлибoр 
Пaвлoвић. 
"Нa oвaj кoрaк смo сe oдлу-
чили, jeр je крв нeoпхoднa 
у oвим дaнимa, зато што је 
зaистa имa мaлo нa зaлихaмa. 
A ми смo били у мoгућнoсти 

дa дaмo дрaгoцjeну тeчнoст. 
Нaш мaли дoпринoс нeкoмe 
ће знaчити живoт", изjaвиo je 
грaдoнaчeлник.
Aкциja дaривaњa крви диo je 
aктивнoсти у оквиру обиље-
жавања 16. маја - Дана града. 

"У знaк зaхвaлнoсти 
љeкaримa, oсoбљу и нaрaвнo 
мajкaмa кoje нa свиjeт дoнoсe 
нoвa бићa, oдлучили смo дa 
уручимo нeкoликo пaкeтa и 
започнемо обиљежавање 
Нeдjeље Црвeнoг крстa",  
каже вoлoнтeр Црвeнoг крстa 
Срђaн Кунић.
Бeбe су дoбилe и члaнскe 
кaртe Црвeнoг крстa и тaкo, 
вeћ пo рoђeњу, пoстaлe диo 
нajхумaниje пoрoдицe.
"Ове бeбe, нaши нoви суг-

рaђaни, oд рoђeњa су пoстaле 
чланови ове хумане поро-
дице",  пojaсниo je сeкрeтaр 
ГO Црвeнoг крстa Приjeдoр, 
Зoрaн Вeсeлинoвић.
Осoбљe приjeдoрскoг пoрo-
дилиштa зaхвaлнo je нa 
дoнaциjи. Нису зaбoрaвили 
ни прeтхoднe хумaнe aкциje 
Црвeнoг крстa. Уз њих су, 
тврдe, били у нajтeжим трe-
нуцимa.
"У дeцeмбру прoшлe гoдинe, 
тaкoђe нaмa у пoрoдилиштe, 

oни су дoнирaли мaскe, кaпe, 
кaљaчe и рукaвицe. Штo je у 
oвo вриjeмe дoбрo дoшлo, 
jeр пoтрoшњa зaштитнe 
oпрeмe je jaкo вeликa", кaжe 
глaвнa сeстрa Гинeкoлoшкo-
aкушeрксe службe, Слaвицa 
Кoбaс.
Нeдjeљa Црвeнoг крстa трaje 
oд 8. дo 15. мaja, пoд мoтoм 
"У врeмeну дистaнцирaњa 
сaчувajмo хумaнoст". 

БРЗИ, СЕРОЛОШКИ И АНТИГЕНСКИ ТЕСТОВИ НА КОВИД-19, 
ОД САДА СЕ МОГУ РАДИТИ И У ПРИЈЕДОРСКОМ ДОМУ 
ЗДРАВЉА. ТО СУ САМО НЕКИ ОД ЛАБОРАТОРИЈСКИХ НА-
ЛАЗА КОЈИ СЕ МОГУ РАДИТИ АПАРАТИМА ЗА ИМУНОАНА-
ЛИЗУ, КОЈИ СУ ОВЕ СЕДМИЦЕ СТИГЛИ У ОВУ ЗДРАВСТВЕ-
НУ УСТАНОВУ.  

П. Шпадић

ГРАДОНАЧЕЛНИК И РAДНИЦИ 
ГРAДСКE УПРAВЕ ДAРИВАЛИ КРВ 

OКO ДВAДEСEТ ЗAПOСЛEНИХ У ГРAДСКOJ УПРAВИ УЧEСТ-
ВOВAЛO JE У AКЦИJИ ДAРИВAЊA КРВИ. КAКO КAЖУ, ТO JE 
МAЛИ ДOПРИНOС, КOJИ НEКOМ МOЖE ЗНAЧИТИ МНOГO, A 
ЧEСТO ЧИНИ И РAЗЛИКУ ИЗМEЂУ ЖИВOТA И СМРТИ.

З. Jелић

З. Jелић

ПOКЛOНИ ЗA БEБE РOЂEНE У 
НEДJEЉИ ЦРВEНOГ КРСTA 

ПРEДСТAВНИЦИ ЦРВEНOГ КРСТA И OВE ГOДИНE УРУЧИ-
ЛИ СУ ПOКЛOНE ЗA ПРВИХ СEДAМ БEБA КOJE СУ РOЂEНE У 
НEДJEЉИ ЦРВEНOГ КРСТA У ПРИJEДOРСКOМ ПOРOДИЛИШ-
ТУ. КAКO КAЖУ, ПAКEТИ СУ  СКРOМНИ, AЛИ РOДИТEЉИМA 
ЋE ДOБРO ДOЋИ. 
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За њих је ово био прави до-
живљај на који су дуго чекали. 
Зато радост нису крили, а неки 
ће успомене с излета и Козаре 
поставити и на друштвене мре-
же. 
"Ово нам пуно значи. Досад 
смо имали можда десетак пута 
шетњу у дворишту дома. Посје-
та нам је једно вријеме била 
забрањена, а касније допуш-
тена само преко ограде. Сад је 

све другачије. Вратили смо се 
нормалном животу", каже Ђуро 
Кошчица, један од корисника.
Љубица Милошевић  боравак 
на Мраковици забиљежила је са 
више десетина фотографија које 
је направила мобилним телефо-
ном. Најбоље ће каже пробрати 
и објавити на друштвеним мре-
жама. 
"Лијепо је што се тиче и дома, 
а и на овом излету. Ако Бог да, 

биће још излета. Тако су нам 
обећали. Хвала особљу које нас 
пази на сваком кораку", каже 
Љубица. 
Све мјере које су предузели, 
како би сачували своје корис-
нике, али и особље дале су ре-
зултате. Сачували су и једне и 
друге, а планираних излета, јер 
је уз медицинско особље вакци-
нисан и један број корисника, 
биће још.

"Овај пут смо довели 30 корис-
ника на Мраковицу и они се 
баш лијепо осјећају. Прије тога 
пратили смо све препоруке ми-
нистарства и Института за јавно 
здравље. С обзиром на епиде-
миолошку ситуацију сваки дан 
смо дезинфиковали објекте све 
просторије. Корисници су се 
придржавали упута запослених, 
тако да смо успјели да сачувамо 
наше кориснике али и раднике",  

рекла је  Сабина Тенић,  руково-
дилац Одјељења социјалне за-
штите и његе корисника.
Био је ово је први овогодишњи 
излет. Ранијих година у овом 
дому их је било најмање пет, а 
сад вјерују да ће до краја године 
обићи још нека мјеста у близи-
ни града. 

 НАКОН ГОДИНУ ДАНА ПОНОВО НА ИЗЛЕТЕ

Своје херојство и борбу за сва-
ки живот медицинске сестре 
показале су посљедњих годину 
дана, током борбе са панде-
мијом.
Стога је понос бити дио ове 
струке, каже Данка Тимарац, 
виша медицинска сестра која 
у приједорском Дома здравља 
ради скоро 20 година.
"То је јединствен дан, када се 
с поносом помиње име меди-
цинске сестре и техничара, и 
скреће пажња на значајну улогу 
медицинске сестре у здравст-
веном систему, на њену пре-
даност у њези болесних као и у 
заштити здравих",  рекла је она.

Овај, нимало лак посао могу 
да раде само емоционално 
стабилне особе, каже Душанка 
Смиљанић, главни техничар у 
Дому здравља,  сматрајући да 
је неопходно више улагања у 
сестринску радну снагу.   
"Медицинска сестра би требала 
бити емоционално стабилна и 
зрела особа, како би се могла 
носити са свим тим људским 
патњама и уопште проблемима 
са којима се сусреће. Тренутна 
ситуација нам је јасније него 
икад досад показала да је важ-
но улагање у сестринску радну 
снагу"  рекла је Смиљанићева.  
Дијана Ђерић, помоћник ди-

ректора Дома здравља истакла 
је да је пандемија показала ве-
лики значај здравствених рад-
ника у једној  таквој сложеној 
ситуацији .
"Медицински техничари као 
и љекари, заједничким радом 
као тим су уствари одрадили је-
дан велики посао у овој панде-
мији, и данас и даље радимо", 
додала је она.
Медицинским сестрама и тех-
ничарима приједорског Дома 
здравља уручени су пригодни 
од "Моје апотеке" и Фондације 
"ФАМИ".

НЕОПХОДНО ЈЕ УЛАГАТИ У 
СЕСТРИНСКУ РАДНУ СНАГУ

У Дому здравља Приједор у суб-
оту, 15. маја грађани ће моћи да 
се вакцинишу против вируса ко-
рона без заказивања, најавље-
но је из ове здравствене уста-
нове. 
Грађани ће вакцину произвођа-
ча "Астра Зенека" моћи да при-
ме на вакциналном пункту ам-
буланте Урије од 8.00 до 14.00 

часовa. 
"Позивају се сви заинтересова-
ни становници града Приједора 
да се јаве на вакцинални пункт, 
а за вакцинисање није потреб-
но претходно заказивање и 
пријављивање", наведено је у 
саопштењу. 

У СУБОТУ 
ВАКЦИНИСАЊЕ 

ОПШТЕ ПОПУЛАЦИЈЕ 
БЕЗ ЗАКАЗИВАЊА

КОРИСНИЦИ ПРИЈЕДОРСКОГ ДОМА ЗА СТАРА ЛИЦА У ПОНЕДЈЕЉАК СУ ДИСАЛИ ПУНИМ ПЛУЋИМА. НА МРАКОВИЦИ ГДЈЕ 
ЈЕ НА ИЗЛЕТ СТИГЛО ЊИХ 30. БОРАВАК У ПРИРОДИ НАКОН ГОДИНУ ДАНА, КОЛИКО СУ ЗБОГ КОРОНЕ, А ПРЕМА УПУТАМА 
ИНСТИТУТА ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО РС, ПРОВЕЛИ У ИЗОЛАЦИЈИ И БЕЗ ПОСЈЕТА СВОЈИХ НАЈБЛИЖИХ, ИМ МНОГО ЗНАЧИ. 

П. Шпадић

Редакција П. Шпадић

ОВОГОДИШЊИ 12. МАЈ МЕЂУНАРОДНИ ДАН МЕДИЦИНСКИХ СЕСТРА 
ОБИЉЕЖАВА СЕ ПОД СЛОГАНОМ "АКО СИ СПАСИО ЈЕДАН ЖИВОТ, ХЕ-
РОЈ СИ. АКО СИ СПАСИО СТОТИНУ, СИГУРНО СИ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА". 
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СЈЕЋАЊА

Предсједник приједорског СУБ-
НОР-а,  Вељко Родић  изјавио је 
да је овај крај дао 21.000 бораца, 
док је 10.000 погинуло. "Њихова 
имена су уписана на Меморијал-
ном зиду на Мараковици. Овај 
крај је дао 35.000 жртава фаши-
стичког терора, који су погинули 
у покољима и  стријељањима, а 
погинуло је и 12.000 дјеце са Ко-
заре", додао је Родић. 

Градоначелник Далибор Павло-
вић истакао је да је ово значајан 
датум за све грађане Козаре и 
Поткозарја који су дали велике 
жртве у Другом свјетском рату. 
"Велики број наших породица 
је остао без својих најмилијих и 
оно што ми можемо да урадимо 
је да овим обиљежавањем по-
ручимо да њихове жртве никада 
неће бити заборављене", пору-

чио је Павловић.
Поводом 9. маја Дана побједе 
над фашизмом градоначелник 
је организовао пријем за пред-
ставнике СУБНОР-а и том при-
ликом уручио захвалницу Дра-
гутину Челици, једином живом 
носиоцу Партизанске спомени-
це у Приједору. 
"То је скромни поклон, да зна 
да његов Град још увијек мисли 

и да ће мислити на њега. То што 
је он урадио у протеклом рату 
и колики је био његов значај, 
овим малим гестом показујемо 
да Град то цијени и поштује", до-
дао је Павловић. 
Поводом обиљеежавања 9. 
маја - Дана побједе над фашиз-
мом положеници су вијенци 
и запаљене свијеће на Парти-
занском гробољу у Приједору. 

Делегација града на челу са за-
мјеником градоначелника, Жар-
ком Ковачевићем положила је 
вијенце на споменик палим бор-
цима и бисте народних хероја у 
Љубији. Предсједник Скупштине 
града Приједора, Мирсад Ду-
ратовић положио је цвијеће на 
Партизанском гробљу у Козарцу.   

КОЗАРА И ПОТКОЗАРЈЕ ДАЛИ ВЕЛИКЕ ЖРТВЕ 
У ДРУГОМ СВЈЕТСКОМ РАТУ

Припремила: Т. Мандић

ПОЛАГАЊЕМ ВИЈЕ-
НАЦА НА СПОМЕН-
ОБИЉЕЖЈЕ БОРЦИМА 
ПОГИНУЛИМ У ОДБ-
РАМБЕНО-ОТАЏБИН-
СКОМ РАТУ И НА ПАР-
ТИЗАНСКОМ ГРОБЉУ 
ПОГИНУЛИМ БОРЦИ-
МА НОР-А У ОМАРСКОЈ 
ОБИЉЕЖЕН ЈЕ ДАН 
ПОБЈЕДЕ НАД ФАШИЗ-
МОМ. ОВАЈ ДАТУМ ЋЕ 
СЕ ОБИЉЕЖАВАТИ, 
ЈЕР ЈЕ 1945. ГОДИНЕ 
КОНАЧНО СТАВЉЕНА 
ТАЧКА НА НАЈКРВА-
ВИЈИ РАТ У ИСТОРИЈИ 
И НОВИЈОЈ ЦИВИЛИЗА-
ЦИЈИ, ПОРУЧЕНО ЈЕ СА 
ОВОГ МЈЕСТА. 

АКО НЕ ЗНАШ ГДЈЕ ПОМРЛО СВЕ ЈЕ, ОНДА ПИТАЈ ЈАСЕНОВАЦ ГДЈЕ ЈЕ 
У ОРГАНИЗАЦИЈИ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У СПОМЕН - ПОДРУЧЈУ ДОЊА ГРАДИНА КОД КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ 
ОБИЉЕЖЕН ЈЕ ДАН СЈЕЋАЊА НА ЖРТВЕ ЗЛОГЛАСНОГ УСТАШКОГ КОНЦЕНТРАЦИОНОГ ЛОГОРА ЈАСЕНОВАЦ, У 
КОЈЕМ ЈЕ ТОКОМ ДРУГОГ СВЈЕТСКОГ РАТА УБИЈЕНО 700.000 СРБА, ЈЕВРЕЈА, РОМА И АНТИФАШИСТА. 
Након Свете архијерејске ли-
тургије у цркви Светих апостола 
Петра и Павла у Козарској Дуби-
ци, бројне делегације положиле 
су вијенце на гробно поље Топо-
ле у Доњој Градини, гдје је слу-
жен парастос и помен жртвама. 
Заједничка порука је да злочин и 
жртве никада не смију бити за-
борављени.
У злочиначком усташком походу 
под окриљем НДХ велики број 
српских, јеврејских и ромских 
породица у потпуности су уга-
шене. Само су ријетки логораши 
успјели преживјети јасеновачку 
голготу. 
"Пазим стазу којом ходам да не 
би скренула на траву, јер ту су 
моји најмилији поклани и затр-
пани полуживи. Отац, дјед, брат, 

три стрица, а од двојице куће 
пусте остале. Остала сам без 31 
члана уже и шире породице. Све 
моје нестало је и убијено у Ја-
сеновцу, Градини, Сајмишту. Не 
могу пуно причати, а пуно прича 
имам. Моје сузе су већ пресуши-
ле, али још увијек мислим и док 
год гледам, док год могу прича-
ти поновићу, да зло које сам ја 
преживјела и моји саборци  се 
више никад никоме не понове. 
Ја само желим мир, љубав и сло-
гу", поручилаје Добрила Кукољ, 
предсједник  Удружења  бив-
ших логораша Другог свјетског 
рата из РС,  која је као десето-
годишња дјевојчица доведена у 
логор смрти.
Годишњица сјећања на жртве ја-
сеновачког геноцида несумњи-

во једна од најзначајнијих у 
нашој тешкој, сувише страдал-
ничкој, али и херојској историји, 
поручила је  Жељка Цвијановић, 
предсједник РС. 
"Загледани смо у будућност, али 
немамо право да на том путу 
заборавимо прошлост. На то 
нас обавезује овај највећи ср-
пски град по земљом над којим 
смо окупљени у тузи, болу са 
сјећањем као и сви мученици 
који у њему вјечно почивају. Све 
док их памтимо и док долазимо 
у Јасеновац, оно неће бити само 
мјесто бола и туге већ и побје-
де живота над смрћу", рекла је 
Цвијановића.
Српски члан и предсједавајући 

Предсједништва БиХ, Милорад 
Додик изјавио да је у Доњој 
Градини почињен геноцид који, 
нажалост, никада није верифи-
кован.
"Не кривим ја ниједног Бошња-
ка ни Хрвата низашто, осим оних 
који су починили тешке злочине. 
Нисам толико отишао далеко 
да бих мрзио. Не мрзим никога, 
али оно што осјећам су снажне 
емоције да волим, а волим свој 
народ, волим РС и волим Ср-
бију", поручио је Додик. 
Достојанствена Србија поручује 
да се нови Јасеновац и "Олује" 
неће поновити, те да су Срби као 
народ преживјели упркос стра-
дањима.

"Ми не смијемо да пристанемо 
на ћутање које би проузрокова-
ло нове логоре и нове кости. И 
зато са овог мјеста још једном 
поручујем, нови Јасеновац и 
нове "Олује" неће се догодити у 
нашем народу и то им поручује 
мала, невелика али поноснија, 
снажна и достојанственија Ср-
бија, него што је била претход-
них 30 година. Јесмо изгубили 
животе и имања, али сјећања, 
једину препреку новим злочи-
нима више никада не смијемо  
да изгубимо", истакао је Алек-
сандар Вучић, предсједник Ре-
публике Србије.Добрила Кукољ: 

Ја само желим мир, љубав и слогу  
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Иако деценијама живи у Београ-
ду родни Приједор и Поткозарје 
не заборавља. Велику жељу да 
у почаст жртвама Јасеновца, 
властитим чамцем, отплови од 
Приједора до Београда успио 
је реализовати ове године. Из-
абрао је да то буде баш на Дан 
побједе над фашизмом.
"Годинама  желим да направим 
један подухват, да пловим било 
чиме макар и у некој старој 
кади од Приједора до Београда. 
Прошле године сам осмислио 
пројекат са планом да напра-
вим сплав од дрвета са Козаре 
и да то уједно буде и промоција 
филма "Дара из Јасеновца". 
Знате каква је прошла година 
била, сва та дешавања око ко-
роне, тако да сам ове године 

одлучио да са мојим малим 
чамцем, а не бродом који имам 
и са којим сам препловио пола 
свијета, допловим до Београ-
да", испричао нам је Кресоје-
вић.
По доласку, ријеком Савом до 
подручја Јасеновца, Бранко је 
на посебан начин одао почаст 
свим жртвама овог логора, пуш-
тајући на стиропору офарбаним 
у црно запаљену свијећу, вино, 
жито и ракију. То је каже учинио 
и на Плавој гробници на Крфу. 
Бранка су испратили блиски 
пријатељи из Приједора. "Бран-
ка познајем одавно, он је као 
ученик почео планинарити 
са нама, чак је увијек био чу-
дан, чак је аутостопом ишао 
из Приједора за Високе татре у 

Пољску", прича Владо Грубље-
шић.
Бранко Берић свом пријатељу и 
имењаку дао је пуну подршку, 
посебно због тога јер ово путо-
вање је у помен дјеци Потко-
зарја страдалој у Другом свјет-
ском рату.
"Има велику жељу да то обиље-
жи да се спусти са овим глисе-
ром до Београда, да стане у 
Јасеновац, да упали свијеће и 
тако да се на неки начин одужи 
жртвама злочина", рекао је Бе-
рић.
Кресојевић планира да овај 
дуги пут Саном, Уном и Савом 
пређе за неколико дана, однос-
но, да овог викенда већ стигне 
у Београд.

Дан када је нацистичка Њемач-
ка капитулирала, обиљежен је 
у Приједору, првим маршом 
"Бесмртног пука". Стотињак 
Приједорчана носило је слике 
својих предака који су учество-
вали у антифашистичкој борби. 
Међу учесницима марша нашао 
се и Ранко Каурин, син Богдана 
Каурина, носиоца партизанске 
споменице у Другом свјетском 
рату. Дошао је, како каже, да  
њему и свим борцима искаже 
поштовање. 
У маршу отац и син, Огњен и 
Петар Вукић. "Носимо фотогра-
фију нашег дједа Раде Башића, 
ујака моје мајке и драго ми је 
што учествујемо на овој мани-
фестацији која се организује у 
нашем граду", додао Вукић.
Градоначеник Приједора Дали-
бор Павловић радо се одазвао 
позиву за учешће у маршу јер 
је, како каже, његов дјед Пе-

тар Павловић био учесник На-
родно-ослободилачке борбе и 
одликован орденом заслуга за 
народ .
"Обишао је многа ратишта  ши-
ром бивше Југославије и добио 
орден. Оно што је мени јако 
битно и значајно, је да је мој 
син добио име по мом дједу", 
додао је Павловић. 
Организатор манифестације 
било је Удружење за очување 
традиције, уз покровитељство 
градоначелника. Жељко Шор-
маз предсједник овог удружења 
изразио је наду да ће ова мани-
фестација прерасти у традицију.
"Бесмртни  пук"  марширао је 
до парка на Пећанима до спо-
меника посвећеног Народно-
ослободилачкој борби гдје је 
након полагања вијенаца одр-
жан и пригодан програм. 

ПРИЈЕДОРОМ ПРВИ ПУТ МАРШИРАО "БЕСМРТНИ ПУК"

Т. Мандић

ПОЗНАТИ ПОЗОРИШНИ СЦЕНОГРАФ, ТОНАЦ И МАЈСТОР РАСВЈЕТЕ БРАНКО КРЕСОЈЕВИЋ,  ВЕЛИКИ ЈЕ АВАНТУРИ-
СТА И ЉУБИТЕЉ НАУТИКЕ. СВОЈИМ БРОДОМ ПОД ИМЕНОМ "НИКОЛА ТЕСЛА" ОБИШАО ЈЕ ПОЛА СВИЈЕТА И БИО 
ПРВИ СРБИН КОЈИ ЈЕ ВЛАСТИТИМ БРОДОМ ПРЕПЛОВИО АТЛАНСКИ ОКЕАН. 

П. Шпадић

ЗА ДЈЕЦУ ПОТКОЗАРЈА ЧАМЦЕМ ОД 
ПРИЈЕДОРА ДО БЕОГРАДА



■ Ово је Ваш први Дан града на 
позицији градоначелника, 23. 
децембра се преузели дужност. 
Пет и по мјесеци водите град у 
веома изазовном времену пан-
демије. Кад се осврнете на ових 
неколико мјесеци, шта бисте 
рекли? 
- Увијек може боље. Доста ства-
ри је урађено иако смо имали 
одређених проблема, постигли 
смо многе договоре са предсјед-
ником РС, Владе РС и српским 
чланом и предсједавајућим 
Предсједништва БиХ, успоста-
вили смо контакте што је најбит-
није и договорили смо одређене 
пројекте, које ћемо реализовати 
у наредном периоду. Било је ту 
још много ситних ствари које 
смо одрађивали, али требало би 
нам дуго времена да причамо о 
томе.

■ Какво сте стање затекли, 
првенствено у буџету? 
- Затекао сам поприлично лоше 
стање. Пуно лошије него што 
сам очекивао, оног тренутка 
када сам изабран за градона-
челника. Велики дефицит у град-
ском буџету од 4,2 милиона КМ, 
који ће бити јако тешко надокна-
дити. Након тога, сусрели смо се 
са једним дијелом тужби које је 
град изгубио из разлога што су 
неки спорови вођени дуги низ 
година и једноставно је таква 
пресуда била да је град изгубио 
те спорове. Затим, потражи-
вања од стране добављача која 
нису исплаћена су ме затекла 
пет дана након што сам преузео 
функцију градоначелника и све 
смо то, на неки начин, успјели 
да поправимо и да исплатимо. 
Додуше, нека новчана средства 
од пресуда до сада нисмо ис-
платили, али се трудимо и да то 
урадимо у наредном пероду. 

СТВОРИТИ БОЉЕ УСЛОВЕ 
ЗА НАШУ ДЈЕЦУ 

■ Какав Приједор ћете градити 
у наредне четири године? 
- Визија Градске управе и мене 
као градоначелника је да гра-
димо град за нашу дјецу и за 
све наше грађане, подједнако. 

Нећемо правити разлику између 
било кога, одлучни смо да поку-
шамо да све оне пројекте који су 
започети да завршимо. Да поку-
шамо заштитити град од попла-
ва и да обезбиједимо нова рад-
на мјеста, да привучемо нове 
инвеститоре са којима смо већ у 
преговорима и да самим тим за-
послимо грађане, да не одлазе 
из нашег града. 

■ Шеснаестог маја 1945. годи-
не Приједор је постао слободан 
град у Другом свјетском рату, 
колико је важно да тај слобо-
дарски дух и данас његујемо? 
- Козара и Поткозарје су дали 
многе жртве у Другом свјетском 
рату. Овај слободарски народ је 
много патио и испаштао. Мора-
мо чувати сјећање на људе који 
су дали своје животе да би ми 
данас слободно ходали нашим 
градом. Да бисмо нормално 
живјели. Најбитније је да њихо-
ву жртву не заборавимо. Да с 
кољена на кољено преносимо, 
да се тако нешто никада и ни-
коме не понови, али да и даље 
живи сјећање на људе који су 
херојски бранили оно што ми 
данас имамо, а то је слобода. 
Обиљежавањем овог значајног 
датума шаљемо јасну поруку 
да је мир једина алтернатива и 
нешто што никада не смије бити 
угрожено и што ћемо ми увијек 
чувати. Ако желимо да нам се 
нешто не понови, морамо да ту 
слободарску традицију прено-
симо на млађе генерације, да 
знају којим путем требају или 
не требају ићи. То је суштина 
постојања једног човјека. Да на 
своје потомство пренесе све оно 
што је било у прошлости, да би 
они имали свјетлију будућност.
■ Ове године, умјесто свеча-
них ручкова, два нова игра-
лишта. - Ми, у Градској управи, 
смо анализом буџета претход-
них година видјели да су се ог-
ромне суме новца трошиле на 
ручкове поводом Дана града. То 
је прелазило и 100.000 КМ. Ни-
смо опредијељени за такво тро-
шење градских средстава. Опре-
дијељени смо да сваку марку, 
коју имамо у нашем буџету ште-
димо на најбољи могући начин. 
Из тог разлога, нећемо органи-

зовати те велике ручкове, већ 
ћемо, за сада, изградити два 
дјечија игралишта нашим најм-
лађим суграђанима. Једно ће 
бити у насељу Пећани, а друго 
насељу Јањића пумпа. До краја 
ове године планирамо да изгра-
димо још неколико игралишта у 
сарадњи са нашим привредни-
цима. 

■ И у овим тешким временима 
Град подржава младе.
 - Одлучили смо да због панде-
мије сви студенти који су конку-
рисали, добију стипендије. Град 
је издвојио око 500.000 КМ за 
стипендије и ове године смо за 
ту намјену планирали прибли-
жан износ. Имамо и једнократ-
не помоћи за студенте и учени-
ке. Они који нису досад прошли 
на листи за стипендију могу да 
се пријаве. Обезбиједили смо 
још средстава која су неопход-
на за функционисање младих у 
овом граду, 10.000 КМ за мла-
де таленте, за средње школе 
издвајамо око 700.000 КМ што 
није занемариво и тако даље. 
Заиста смо опредијељени да 
што више средстава издвајамо 
за младе људе, младе брачне 
парове, новорођенчад и остале 
организације које окупљају мла-
де. Знамо ми, у Градској управи 
да то није довољно, вољели би 
и ми да је то пуно више од оног 
што имамо, али ове године због 
пандемије и буџета каквог смо 
затекли, морамо да разумијемо 
једни друге и да подијелимо оно 
што имамо. Очекујемо да ћемо 
сљедеће године имати више 
средстава, да ће буџет бити већи 
и да ћемо моћи више издвојити 
за све оне наше грађане којима 
је то неопходно. 

ГРАД ЈЕ УЗ ПРИВРЕДНИКЕ 

■ Пандемија и даље диктира 
своја правила. Како је и на који 
начин Градска управа помогла 
привредним субјектима који су 
највише погођени? 
- Пандемија је утицала на при-
вреду. Много је проблема иза-
звала, много је људи остало без 
посла. Град је од самог почетка 
пандемије помагао привредним 
субјектима. Имали смо програм 

мјера прошле године које су по-
могле нашим предузетницима. 
И ове године смо обезбиједили 
у буџету 200.000 КМ за угости-
теље, фризере и козметичаре 
који су били затворени по по-
сљедњој одлуци Републичког 
штаба. Ових дана ћемо сачини-
ти план расподијеле тих сред-
става. Неколико пута смо и раз-
говарали са удружењима која 
окупљају те пословне субјекте и 
договорили смо да та средства 
буду њима исплаћена. Оно што 
желим да поручим свим нашим 
привредницима је да су врата 
градоначелника за њих увијек 
отворена и да увијек могу рачу-
нати на подршку града Приједо-
ра. Град ће увијек изаћи у сусрет 
нашим привредницима у складу 
са својим могућностима. Биће-
мо им вјетар у леђа који ће им 
дати неопходни стимуланс да 
прошире своје пословање, по-
већају број запослених и профит. 
Само повећање профита наших 
привредника, значи и повећање 
у буџету града Приједора, то је 
једна веза која је нераскидива 
и која мора ићи у заједничком 
правцу. Из тог разлога Граду је 
приоритет да помогне привред-
ницима. 

■ Каква је тренутна епидеми-
олошка ситуација у Приједору?
 - Морам да кажем да сам за-
довољан са тренутном епиде-
миолошком ситуацијом. Знамо 
да смо у посљедних мјесец и 
по дана имали проблема, када 
смо на седмичном нивоу имали 
стотину позитивних. Међутим, 
у овим тренуцима тај број се 
креће на седмичном нивоу из-
међу 25 и 30. Што је задовоља-
вајуће, јер то нису алармантне 
бројке. Простора у болници још 
увијек има, и све је мање заузет-
них кревета, такође и смртност 
није велика. Један смртни слу-
чај је велика штета за наш град, 
а поготово већи број смртних 
случајева. Наши грађани се при-
државају свих епидемиолошких 
мјера. Поред грађана, морам 
да похвалим власнике угости-
тељских радњи, трговце, фри-
зере и остале. Прије посљедњег 
затварања имали смо састанак, 
разговарали отворено о свим 

проблемима због пандемије и 
договорили да ћемо заједнич-
ким снагама да покушамо, свако 
на свој начин, да допринесемо 
да се вирус не шири. Наши ин-
спекцијски органи, комунална 
полиција и полиција обилазе 
све те објекте и уназад два до 
три мјесеца имали смо можда 
једног кажњеног којег је казнила 
републичка инспекција. Једини 
град у РС у којем је изречено нај-
мање казни због непоштовања 
мјера је Приједор, што јасно 
говори да су грађани најдисци-
плинованији у читавој РС, када 
је у питању пандемија вируса 
корона. 

ПРИОРИТЕТ ТРАЈНА 
ЗАШТИТА ОД ПОПЛАВА

■ Најављени су бројини инфра-
структурни пројекти. Један од 
приоритетних је трајна заштита 
од поплава. 
- Са представницима Владе РС 
смо договорили реализацију 
пројеката за трајну заштиту гра-
да од поплава у износу од 15 ми-
лиона КМ. То смо детаљно до-
говорили приликом посљедњег 
доласка званичника Српске у 
наш град. Прије тога само до-
говорили осам милиона КМ за 
чишћење корита Милошевице 
и Гомјенице које знају да пра-
ве проблем нашим грађанима 
приликом великих падавина. 
Ових 15 милона КМ планирамо 
за чишћење корита ријеке Сане, 
изградње насипа са лијеве и 
десне стране Сане који су нам 
неопходни и планирали смо још 
и оно што буде неопходно за 
заштиту низводно од моста на 
Сани. Имамо проблем са жељез-
ничким мостом у Брезичанима. 
Покушаћемо да из тих средстава 
ријешимо и тај проблем. Про-
блем поплава у Приједору је 
највећи проблем. Трудићемо се 
да у што скоријем року ријеши-
мо што више проблема када су у 
питању поплаве. Имамо ми још 
један проблем у Туковима, а то 
је канализација чија изградња 
је започета, а није завршена. Ту 
имамо проблем, да не знамо да 
ли је у функцији оно што је досад 
направљено. Мислим да ћемо у 
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овом мјесецу расписати тендер 
да се пријаве они извођачи ра-
дова који могу да изврше сли-
кање и снимање свега тога, да 
видимо у каквом је стању и да ли 
треба да санирамо негдје гдје су 
направљени пропусти или ћемо 
вршити изградњу канализације 
испочетка. Мислим да је седам 
милиона КМ који су уложени у 
те радове, много средстава да 
бисмо кренули све испочетка. 
Морамо искористити оно што је 
већ урађено, ова Градска управа 
настоји да заврши и тај проје-
кат и требаће дужи временски 
период, али имамо мандат од 
четири године, да то завршимо. 
Приоритет нам је трајна заштита 
од поплава, имамо подршку Вла-
де РС, зато очекујем да ћемо тај 
проблем трајно ријешти. 

■ Колико је пандемија утицала 
на реализацију пројеката водо-
заштите? 
- Утицала је наравно, као и на 

све остало. Европска банка која 
је обезбиједила осам милиона 
КМ за чишћење корита Мило-
шевица и Гомјенице за које су 
конкурисале "Воде Српске" је 
успорила давање тих средстава 
због пандемије. Такође, Влада РС 
оптерећена са свим проблемима 
које је створила пандемија, јер је 
оптерећен здравствени систем, и 
фокус је био на обезбијеђивању 
лијечења грађана и куповини 
вакцина, је успорила све оно што 
треба да радимо у будућности. 
Очекујемо стабилизацију панде-
мије, а након шеснестомајских 
свечаности ћемо контактирати 
Владу РС да видимо шта, како 
и на који начин можемо да ра-
димо. Идејни пројекти постоје 
у "Водама Српске", треба завр-
шити коначне пројекте, како би 
обезбиједили средства да се то 
реализује. 

ОБЕЗБИЈЕДИТИ ДОБРЕ 
УСЛОВЕ ЗА ИНВЕСТИТОРЕ 

■ У плану је изградња нове 
индустријске зоне у Горњим 
Орловцима, одмах поред ма-
гистралног пута.  Како привући 
инвеститоре, које су предности 

Приједора? 
-  У питању је земљиште које је 
у власништву РС. Град Приједор 
ће упутити захтјев Влади РС да то 
земљиште пређе у власништво 
града. Након тога ћемо, у скла-
ду са расположивим средствима 
које град буде имао кренути у из-
радњу једне индустријске зоне. 
На том мјесту ће бити завршетак 
дионице ауто-пута Приједор-
Бања Лука што је значајно из раз-
лога што ће индустријска зона 
имати директну комуникацију са 
ауто-путем и даље према Бањој 
Луци, Добоју, Бијељини и Ср-
бији. Имамо и магистралну цесту 
до индустријске зоне, недалеко 
одавде планиран је завршетак 
изградње заобилазнице од Сан-
ског Моста око Приједора. Она 
ће повезивати брзу цесту Прије-
дор-КозарскаДубица-гранични 
прелаз Градина. Самим тим, ова 
индустријка зона је на идеалном 
мјесту када је у питању путна ко-
муникација. Засигурно ће Прије-

дор ће имати једну од најбољих 
индустријских зона. 

■ Значајна су и улагања у инду-
стријску зону "Цеплак". 
- Индустријска зона "Цеплак" 
је остала незавршена. Остале 
су двије улице које су обећане 
инвеститорима који послују у 
овој индустријској зони, а нису 
завршене. Улицу Ц-105 ћемо за-
вршити средствима Владе РС, у 
питању је 800.000 КМ. Ту се по-
дразумијевају и канализација, 
водоводна мрежа, расвјета, и 
све оно што прати једну модерну 
улицу. Мислим да ће већ на сље-
дећој сједници Владе РС та сред-
ства бити одобрена и након тога 
пребачена граду. У што скоријем 
року ћемо расписати тендер, об-
зиром да већ постоји пројекат за 
изградњу те улице. 

■ Оно што свакако занима При-
једорчане је информација о ау-
то-путу. 
-  Експропријација земљишта је 
требала да буде у завршној фази, 
међутим имали смо проблема 
око трасе ауто-пута, обзиром да 
се један број грађана Козарца 
није усагласио са проласком те 

трасе. Покренута је чак и заштита 
виталног националног интереса, 
прије тога је Влада РС за киломе-
тар и по продужила трасу како 
би избјегла око 40 објеката који 
су били предвиђени за рушење. 
Инвестиција је повећана за 10 до 
15 милиона КМ, како не би било 
проблема. Након тога су се мјеш-
тани усагласили да је та рута која 
је сада актуелна, прихватљива. 
Повучена је заштита виталног 
националог интереса. Ових дана 
очекујемо да ће само исцрта-
вање детаљне трасе пута бити за-
вршено и да ће се у што скоријем 
року кренути у експропријацију 
земљишта. Град Приједор ће РУ-
ГИП-у и ресорном министарству 
стајати на располагању за све 
што буде неопходно приликом 
експропријације земљишта. 

■ Када већ говоримо о великим 
пројектима, многи су се обрадо-
вали када су чули најаву о тотал-
ној реконструкцији болнице. 

- Такође, на посљедњем састан-
ку са званичницима Српске до-
говорено да је се крене са ре-
конструкцијом наше болнице. 
Знамо да су у РС скоро све бол-
нице реконструисане и сматрали 
смо да је на ред дошла и наша 
болница. Дирекција за обнову 
и развој РС ових дана је у бол-
ници и врши детаљну анализу 
и снимање стања како би утвр-
дила шта је то неопходно да се 
уради. Када говоримо о рекон-
струкцији мислимо на тоталну 
реконструкцију болнице од оних 
најмањих медицинских апарата, 
преко кревета и свега онога што 
се налази у унутрашњости, па до 
санације вањског изгледа, стола-
рије и крова. У питању је велика 
инвестиција која по неким првим 
прелиминарним информацијама 
износи од 50 до 60 милиона КМ. 
Када Дирекција за обнову и раз-
вој РС изврши детаљу анализу 
ми ћемо имати прецизну инфо-
мацију колико ће та реконструк-
ција да кошта. 

"ПАТРИЈА" ПРЕПОРОЂЕНИ 
СИМБОЛ ГРАДА 

■"Патрија" је добила нове об-

рисе. Приједорчани се радују 
њеном отварању. Када ће то 
тачно бити? Шта Вама значи 
"Патрија"? 
- Коначно је "Патрија" доби-
ла нови и модернији изглед. 
Годинама смо муку мучили са 
"Патријом" која је била једна 
рушевина која је представљала 
опасност за све наше грађане, 
поготово нашу дјецу јер је по-
стојала опасност да се повриједе. 
Инвеститор је одлучио да уложи 
у "Патрију", мислим да је отва-
рање 29. јула. Сам изглед ове 
предивне главне улице је упот-
пунила наша "Патрија" која ће 
се тако звати и у будућности. А, 
оно што је јако битно је и то да ће 
овдје бити запослени нови рад-
ници. Многи брендови који су 
досад пословали у Бањој Луци, 
имаће своје радње управо у "Па-
трији". Искрено, "Патрија" која 
је некада била, са оним бордо 
нијансама, ме подсјећала на дје-
тињство у мом граду. Сјећам се 

када сам са својим родитељима 
долазио у "Патрију" и испред се 
играо. Оно што је мене подсјећа-
ло на дјетињство и моје дијете 
ће такође подсјећати на његово 
дјетињство. 

■ Објекат зелене пијаце на Пе-
ћанима, замишљен је као мјесто 
гдје ће и произвођачи и купци 
имати добре услове за продају 
и куповину. Како оживјети ово 
мјесто? 
- Једини и основни проблем ове 
пијаце је што није прометна. Заи-
ста је треба оживјети. Направили 
смо прве кораке ка оживљавању 
ове пијаце, организовали смо 
"Дане цвијећа" и "Дане расада". 
Покушавамо да манифестације 
које су се досад одвијале на Ма-
лом тргу преселимо на зелену 
пијацу и да на такав начин по-
већамо проток људи на овом 
мјесту. Још један од корака је 
формирање Одјељења за пољо-
приведу и рурални развој које је 
такође смјештено на овом мјесту. 
То је мјесто гдје у највећем броју 
долазе пољопривредници и са-
мим тим ће и проток људи бити 
већи. Велики је ово објекат који 
има мјеста и за продавце и за 

купце, има и довољно мјеста за 
паркирање. Чак сам разговарао 
са људима који се баве узгојем 
цвијећа и задовољни су, чак 
кажу да је, по њима, ово боља 
локација за организовање ових 
манифестација. То је спајање 
угодног са корисним. То су нека 
настојања досад, и још неке ма-
нифестације ћемо организовати 
на овом мјесту. 

■ Дугогодишњи проблем, кон-
кретно, воћара је хладњача. До-
кле се с тим стигло?
 - То је пројекат који је одавно 
започео и није још увијек за-
вршен. Ми смо преузели "врућ 
кромпир" у руке и планирамо да 
то завршимо. Обезбиједили смо 
средства и ове године у буџету 
како бисмо успјели то завршити. 
Такође, Инвестиционо-развојна 
банка је донирала око 100.000 
КМ за те потребе. Тренутно је у 
фази набавка опреме за хладња-
чу и завршетак послова унутар 

хладњаче, као и вањског изгледа 
који још треба средити. Очекује-
мо да би у септембру хладњача 
могла бити у функцији.

■ Порука Приједорчанима за 
Дан града. 
- Желим нам свима заједно да 
што прије изађемо из пандемије 
и да наставимо са нормалним 
животним токовима. Иако је 
вријеме тешко, морам да истак-
нем да Приједор има потенцијал, 
добре и вриједне људе,  имамо 
основа да се боримо, како бис-
мо нашем граду вратили живот. 
Ја снагу, вољу и жељу имам, јер 
су ми грађани дали повјерење и 
ништа ме у томе неће спријечи-
ти. Неће ме чак дотаћи ни прља-
ва кампања "политичких поку-
шаја у повоју", који настоје да 
укаљају сваки мој труд и потез. 
Моје срце је пуно, јер свакод-
невно срећем своје суграђане 
који ми пруже руку и кажу да се 
у граду осјете промјене набоље. 
Ја могу да поручим само једно - 
Приједор ће да осјети шта значи 
боље, поштеније и домаћинско 
вођење града.

СРЕЋАН ДАН ГРАДА!
М. Шодић 
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"Учили смо пјесмице и глумили 
смо”, рекао је мали Коста. "При-
премили смо представу, пјевали 
смо пјесмице", додао је његов 
другар Андреј. 
Дјеца су највеће богатство, 
истакао је градоначелник. Са 
малишанима је засадио дрво у 

дворишту вртића. Пустили су и 
балоне у небо, као знак искре-
ног пријатељства.  
"Све што радимо у нашим живо-
тима и све што ради град, ради 
за нашу будућност, за нашу дје-
цу. На овај начин смо показали 
колико су нам они значајни и 

колико су нам битни. Град При-
једор је и до сада имао одлич-
ну сарадњу са вртићем и увијек 
смо им на располагању", иста-
као је Далибор Павловић. 
У Дјечијем вртићу "Радост" за-
хвални Градској управи што 
разумије важност установе у 

којој одрастају наши најмађи 
суграђани. "Ми се заиста нада-
мо да је ово само једна у низу 
посјета нашег градоначелника 
и да ћемо имати јако добру са-
радњу са Градском управом у 
реализацији свих будућих проје-
ката", додала је Татјана Брдар, 

вршилац дужности директора 
Дјечијег вртића "Радост". 
Посебно их радује најављени 
пројекат изградње новог вртића 
у граду, како би задовољили по-
требе већине родитеља, који су 
на листи чекања. 

В. Нишевић 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ПРИЈЕДОРА ПОСЈЕТИО ЈЕ НАЈВЕСЕЛИЈУ УСТАНОВУ У НАШЕМ ГРАДУ. МАЛИШАНЕ 
ЈЕ ОБРАДОВАО РАЗНИМ ПОКЛОНИМА, А ОНИ СУ МУ СЕ ОДУЖИЛИ НА СВОЈ, ДЈЕЧИЈИ НАЧИН.

"Овдје нам је много лијепо. 
Дружимо се, шетамо, радимо 
вјежбе. Немам толико напада, 
колико сам прије имала, тако да 
ми много значи боравак овдје", 
рекла је Каролина Богдановић.
У Удружењу "Анемона" редовно 
организују излете на ову плани-
ну. "Козара је најбоља ваздушна 
бања у цијелој Европи. Заиста 
треба да се искористи сав по-
тенцијал ове планине", истакла 
је Илинка Мацура, предсједник 
овог удружења.

Климатотерапија није резерви-
сана само за море, у лијечењу 
елементима природе изузет-
ну моћ имају и планине, тврде 
стручњаци.
"Јер, климатотерапија је један 
нови тренд низа поступака који 
се одвијају у ваздушним бања-
ма, гдје дјеца боравећи с роди-
тељима, а у сарадњи с стручним 
радницима имају прилику да 
добију различите спознаје из 
области школе дисања, плућне 
рехабилитације, физичке актив-

ности...Па ће и ово предавање 
на Козари бити почетак нечег 
новог што ћете наредних годи-
на моћи да пратите", рекао је 
др Бранислав Лолић, педијатар 
алерголог. 
"Четинарска шума је важна, 
не само за дјецу и за обољења 
респираторног система, већ и 
за сво становништво поготово 
у периоду када се суочавамо 
са овим постковид опоравком, 
јер људи су се доста отуђили од 
природе и само када морају од-

лазе у природу. Мислим да нам 
то мора постати свакодневица, 
а ово је конкретан допринос 
повећању видљивости оваквих 
активности, јер код јавности 
морамо да мјењамо свијест о 
улози шума у здрављу човјека",  
додала је Маријана Каповић Со-
ломун, декан Шумарског факул-
тета. 
Активности поводом Свјестког 
дана борбе против астме подр-
жала је и Градска управа Прије-
дор.

"Град је јасно опредијењен да 
овом удружењу и дјеци која 
болују од асмте помаже на све 
могуће начине. Један од нај-
бољих начина за то је и помоћ 
приликом организовања излета 
на Козару, али и овог дружења. 
Град ће и даље стојати на распо-
лагању овом удружењу", пору-
чио је градоначелник Далибор 
Павловић. 
Приједорско Удружење "Анемо-
на" броји око 700 чланова.

ДЈЕЦА СУ НАШЕ НАЈВЕЋЕ БОГАТСТВО 

КОЗАРА ЈЕ ЊИХОВА ТЕРАПИЈА
ЧЛАНОВИ УДРУ-
ЖЕЊА ГРАЂАНА ЗА 
ПОМОЋ ОБОЉЕ-
ЛИМА ОД АСМТЕ 
"АНЕМОНА" БОРА-
ВИЛИ СУ НА КОЗА-
РИ. СА ПРИЈАТЕЉИ-
МА ИЗ БАЊА ЛУКЕ 
САСТАЛИ СУ СЕ ДА 
УЗ ДРУЖЕЊЕ, РА-
ДИОНИЦЕ И ПРЕ-
ДАВАЊА ОБИЉЕЖЕ 
СВЈЕТСКИ ДАН БОР-
БЕ ПРОТИВ АСТМЕ.

М. Шодић 
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У Приједору је промовиса-
на књига "Глоги" о непре-
жаљеном глумцу Небојши 
Глоговцу. Аутор Александар 
Ђуричић међу корице је ста-
вио свједочења најближих 
која откривају непознате 
детаље из живота овог ве-
ликана.
"Уронио сам у биографију 
једног заиста фантастич-
ног, не само глумца, него и 
човека и ушао у ту вртешку 

емоција, његових страсти, 
што од улога, филмских, по-
зоришних и телевизијских, 
па до његових личних сва-
којаких аванута", истиче 
Ђуричић. 
За издавање ове књиге 
опредијелио се када је схва-
тио да, три године након 
Глоговчеве смрти, треба да 
изађе једна врста литерар-
ног споменика и да то оста-
не, не само за генерације 

глумаца и младих колега, 
већ и људи који су му били 
сапутници на путу који је 
трајао 49 година. У књизи су 
и први пут објављене пјесме 
које је велики глумац писао 
само за своју душу. 
Промоцију је оргaнизовала 
Народна билбиотека "Ћи-
рило и Методије", поводом 
шеснаестомајских свечано-
сти.

ПРОМОВИСАНА КЊИГА 
О НЕБОЈШИ ГЛОГОВЦУ

ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА "ДАН"

У Галерији "Сретен Стоја-
новић" одржано је "Вече 
хармонике", а представи-
ли су се ученици Музичке 
школе "Владо Милоше-
вић" из Бањалуке, Вељко 
Јовановић, Димитрије 
Милановић и Далибор 
Вујчић.
"Ови концерти нам до-
бро значе, како бисмо се 
ријешили треме, а и нама 

је корисно када свирамо 
пред публиком", рекао 
нам је матурант Далибор 
Вујчић.
Сваки наступ за ученике 
музичке школе "Владо 
Милошевић" је посебан 
доживљај. "Њима то није 
први наступ они су једни 
од бољих мојих ученика, 
да кажем, најбољи учени-
ци који су досад побрали 

мноштво награда, како на 
домаћим, тако и на ино-
страним такмичењима", 
рекао је Милан Видовић, 
професор Музичке школе 
"Владо Милошевић".
На програму концерта на-
шла су се оригинална дје-
ла писана за хармонику 
Баха, Скарлатија, Сејмоно-
ва, Дербенка и Кусјакова.

ВЕЧЕ ХАРМОНИКЕ ЗА ПРИЈЕДОРЧАНЕ

У оквиру обиљежавања 
16. маја – Дана града При-
једора одржан је концерт 
"Етнорапсодија" Београд-
ског омладинског народ-
ног оркестра и Женског 
вокалног састава "Етнофо-
нија", под руководством 
маестра Славка Митро-
вића. 
Београдски омладински 
народни оркестар, оку-
пља младе школоване му-
зичаре из разних крајева 

Србије и заљубљенике у 
инструметалну музику Ср-
бије и Балкана. Ово им је 
треће гостовање у нашем 
граду, а Приједорчани су 
имали прилику да уживају 
у етно-мјузиклу, који до 
сада није виђен на овим 
просторима. 
Концерт је одржан у ор-
ганизацији Удружења за 
очување традиције. Како 
истичу у овом удружењу 
част им је што су дали свој 

допринос обиљежавању 
Дана града. Сигурни су да 
ће приједорска публика 
овај концерт дуго памти-
ти. Исто мишљење дијеле 
и представници Градске 
управе Приједор. 
Концерт је одржан уз 
поштовање прописаних 
епидемиолошких мјера, 
а под покровитељством 
градоначелника и града 
Приједора.

ОДРЖАН КОНЦЕРТ "ЕТНОРАПСОДИЈА"
М. Шодић 

Т. Мандић

П. Шпадић

У Галерији "Сретен Стојановић" отворена 
је изложба слика под називом "Дан", ау-
тора Радослава Тадића. 
"Ја сам уствари желио да кроз ужитак који 
проналазим у раду,  публици понудим 
мали одмор од свакодневице која није 
спокојна", рекао је овај млади умјетник, 
професор бањалучке Академије умјетно-
сти, поријеклом из Дрвара, којем је ово 
прва изложба у Приједору, одакле носи 
лијепе успомене из гимназијских дана. 
Ријеч је сликама малог формата рађених 
техником уље на платну. 
Рецензент изложбе и академски сликар 

Дариа Вујасин је на отварању излож-
бе истакла да је она један интиман до-
живљај који ће бити пренесен на публику 
и да је њен значај управо интеракција пу-
блике и умјетниког дјела. 
Вршилац дужности директора Галерије 
"Сретен Стојановић", Александар Дри-
нић, којем је ово прва изложба откад 
је именован на ову функцију, најавио је 
нове догађаје, концерте, промоције књи-
га и ликовне изложбе у наредном перио-
ду. Изложба ће бити отворена до 7. јуна.

Т. Мандић

У МУЗЕЈУ ИСТОРИЈСКА ИЗЛОЖБА "ДОБРОТА, ЉЕПОТА, ИСТИНА"

Ријеч је о занимљивом пу-
товању у прошлост, у којем 
се посјетиоци могу упозна-
ти о периоду живота браће 
Сретена и Младена Стоја-
новића, а који је везан за 
тузлански ђачки процес 
1915. године. 
"Фокус је, у највећем дије-
лу, на браћу Стојановић, 
њихов боравак у Тузли гдје 
су били ђаци тамошње 
Гимназије и каснијем про-
цесу који је био везан за 
Гимназију у Тузли, јер као 
што је познато Гаврило 
Принцип, Трифко Грабеж и 

браћа Чубриловић су били 
ученици те школе. Самим 
тим, на ту групу је пала нај-
већа одговорност и веза са 
сарајевским атентатом", 
рекла је Адамовићева.
Ова изложба је само један 
од сегмената из публика-
ције о браћи Стојановић, 
која ће ускоро бити промо-
висана.
"Изложба је веома квали-
тетна илустрација Ведра-
ниног дуготрајног рада на 
ову тему, то јесте публика-
ције о браћи Стојановић и 
тузланском ђачком проце-

су, а промоцију наведене 
публикације ћемо орга-
низовати поводом Дана 
Музеја", рекао је Зоран 
Радоњић, директор Музеја 
Козаре.
Отварању изложбе прису-
ствовао је и градоначелник 
Приједора, Далибор Пав-
ловић који је рекао да ова 
изложба говори много тога 
из живота двојице чувених 
Приједорчана, а што ни-
смо, или смо врло мало о 
томе знали. 

П. Шпадић

ДО 13.  ЈУНА ПОСЈЕТИОЦИ МУЗЕЈА КОЗАРЕ ИМАЋЕ ПРИЛИКУ ДА ПОГЛЕДАЈУ ИСТОРИЈСКУ ИЗЛОЖБУ 
"ДОБРОТА, ЉЕПОТА, ИСТИНА", АУТОРА КУСТОСА - ИСТОРИЧАРА ВЕДРАНЕ АДАМОВИЋ.
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Медвјед се ових дана 
појавио и у љубијским ло-
виштима. Покварио је хра-
нилицу за дивљач и појео 
сву храну која је била уну-
тра. И то нису једини про-
блеми с којим се сусрећу 
ловци из Ловачког Удру-
жења "Љубија". Чести "го-
сти" су и шакали и пси лу-
талице који им уништавају 
срнећу дивљач. 
Снимак штете коју је у Ми-
ској Глави направио мрки 
медвјед показао нам је 
Драган Антонић, ловник 
Ловачког удружења "Љу-
бија". Каже да је медвјед 
некада кроз њихов терен 
само пролазио, а сада се 
задржава и прави штету.  
"Ранијих година знало се 
догодити да нам медвјед 
само прође кроз ловиште, 
а сад је то учестало. Свако 
два-три дана неко објави 
снимак или фотографију са 
медвједом у ловишту. Овај 
који је оштетио хранилицу 
био је у Ловачкој секцији у 
Миској Глави. И то је еви-

дентно према снимку који 
имамо", каже Антонић. 
Додаје да им проблеме 
праве шакали и пси лута-
лице. "Пси луталице нам 
уништавају срнећу дивљач 
и ланад. То раде и шакали 
који немају природног не-
пријатеља овдје, а почели 
су и да се у великој мјери 
и размножавају”, каже Ан-
тонић.  
Додаје да Ловачко Удру-
жење "Љубија" има стиму-
лацију на одстрел шакала у 
износу од по 50 марака по 
животињи. "За лисицу је то 
десет метака. Још увијек 
тражимо начин да рије-
шимо проблем с псима 
луталицама, а медвјед се 
и даље шета. Заштићена је 
дивљач. Тренутно није на-
правио никакав проблем, 
осим те хранилице, а ако 
га направи тражићемо рје-
шење од надлежних инсти-
туција", наглашава он. 
Једна хранилица је ош-
тећена, али у овом Ловач-
ком удружењу набавили су 

још шест нових,  аутомат-
ских. У Удружење су стиг-
ле посредством ресорног 
министарства и Агенције 
за аграрна плаћања.  Про-
теклог викенда распоре-
дили су их по секцијама 
ловишта. "Наше удружење 
богатије је за шест храни-
лица тог типа. Хранилице 
смо набављали прошле и 
претпрошле године, тако 
да их сад у ловишту има-
мо  15. И то аутоматских 
хранилица за дивљач и за 
оно за шта су превиђене 
су у пуној функцији",  каже 
Бојан Бецнер, предсједник 
Ловачког удружења "Љу-
бија". Свака секција доби-
ла је и по типску чеку, а у 
овом ловишту обогатили 
су и фонд ситне  дивљачи. 
Удружење тренутно броји 
270 сталних и 20 члано-
ва који подржавају њихов 
рад, а ту су, како с поносом 
истичу и два заслужна чла-
на "Љубије". 

НAПЛATA ПAРКИНГA И EЛEКTРOНСКИM ПУTEM

Да је корона и у овој об-
ласти измијенила прави-
ла, потврдио је Младен 
Гороњић, предсједник 
Кинолошког друштва 
Приједор.  Подсјећа да 
је Кинолошки савез РС 
одлучио је да се не ор-
ганизују изложбе већег 
ранга, као и да двије го-
дине није било ни оних 
такмичарског карактера. 
"Ово је најбезболнији 
корак који смо могли 
учинити, једноставно да 
испоштујемо одгајиваче, 
кинологе да би оције-
нили своје псе који до 
сада нису имали оцјене 
како би могли ићи у при-
плод", каже Гороњић. 
Пуне руке посла било је 
и за кинолошке судије.  
Псе су оцјењивали  оцје-
нама од један од пет. И 

то је оцјена екстеријера. 
"Оцјењује се према стан-
дардима који су пропи-
сани за сваку расу, а то 
су, од габарита, величи-
не, сразмјерности, боје, 
дужине, пигмента  дла-
ке,  зубала, главе, об-
лика главе, леђа, шапи, 
екстремитета", каже ки-
нолошки судија из Новог 
Града, Радован Мазали-
ца. 
На смотри је било око 
30 раса паса, а највише 
шарпланинаца. "То  је 
пас нашег простора, они 
су чувари стада,  имо-
вине, то су пси које наш 
народ познаје. Врло су 
корисни, чувају нас од 
вукова, шакала, од свих 
могућих предатаора који 
покушавају да направе 
немир у простору у којем 

живимо", каже  Душко 
Кузмановић, предсјед-
ник Шарпланинског клу-
ба "Крајина" Бањалука. 
Узгојем шарпланина-
ца породица Тадић из 
Козарске Дубице бави 
се више од три деце-
није. Њихови пси носе 
америчка имена, јер је 
Марко који је са својим 
љубимцима био на при-
једорској смотри паса 26 
година провео у Амери-
ци. "Зато својим псима 
дајем америчка имена. 
Занимљиви су по својој 
боји, врло напредна 
и јака јединка у својој 
раси", каже Марко. 
Смотра паса свих раса 
организована је уз пош-
товање свих епидеми-
ошлошких мјера. 

М. Згоњанин 

У ОРГАНИЗАЦИЈИ КИНОЛОШКОГ ДРУШТВА ПРИЈЕДОР 
ОДРЖАНА ЈЕ ОЦЈЕНСКА СМОТРА ПАСА СВИХ РАСА, НА 
КОЈОЈ ЈЕ УЧЕСТВОВАЛО ОКО 70 ПАСА ИЗ ДЕСЕТАК БИХ 
ГРАДОВА. ОЦЈЕНЕ СУ ВАЖАН БОД ЗА ПРИЈАВУ ЛЕГЛА И 
ВАЂЕЊА РОДОВНИКА ЗА ШТЕНАД. 

СТИГЛЕ ХРАНИЛИЦЕ У ЉУБИЈСКА ЛОВИШТА

М. Згоњанин 

ОДРЖАНА СМОТРА 
ПАСА СВИХ РАСА

Штo сe тичe aпликaциje "Гo 
Пaркинг", нaкoн њeнoг ин-
стaлирaњa лoцирa сe жeљe-
ни пaркинг, унeсe сe рeги-
стaрски брoj aутoмoбила, 
пaркинг зoнa и пoтoм уплaти 
пaркинг. Aпликaциja aутoмaт-
ски oбaвjeштaвa кoрисникa o 
истeку уплaћeнoг врeмeнa.
"Jeднoстaвнo je. Инстaлирaтe 
aпликaциjу, унeсeтe рeгистaр-
ски брoj вoзилa, њeгoву бojу, 
пoшaљeтe упит и дoбиjeтe 
пoтврду дa je пaркинг плaћeн 
зa ту зoну. И 15 минутa при-
je истeкa уплaћeнoг врeмeнa 
o тoмe дoбиjeтe aутoмaтскo 
oбaвjeштeњe", пojaсниo je 
вршилац дужности нaчeлни-
кa Oдjeљeњa зa сaoбрaћaj, 
кoмунaлнe пoслoвe и зaштиту 
живoтнe срeдинe и имoвин-
скo-стaмбeнe пoслoвe, Дрaгo-
слaв Кaбић. 
Oн je дoдao дa сe путeм oвe 
aпликaциje пaркинг мoжe 
уплaтити и у другим грaдo-
вимa кojи пoдржaвajу oвaj нa-

чин плaћaњa.
"Улaскoм у oвaj прojeкaт oмo-
гућили смo грaђaнимa дa 
имajу исту услугу кao и мнoги 
грaдoви у oкружeњу, пoпут 
Бaњaлукe у кojoj СMС нaплaтa 
пaркингa пoстojи прeкo дeсeт 
гoдинa. И Приjeдoр пoстaje 
сaврeмeни грaд кaд je у 
питaњу нaплaтa пaркингa", 
пoручиo je грaдoнaчeлник, 
Дaлибoр Пaвлoвић, при-
ликoм пуштaњa у рaд oвих 
систeмa.
Диo je oвo прojeктa "Пaмeтни 
грaдoви – кa дигитaлнoj трaнс-
фoрмaциjи грaдoвa", у oкви-
ру кojeг сe нaлaзе дигитaлни 
сeрвиси пoпут виртуeлнoг 
мaтичaрa, aпликaциje "E-ци-
тизeн" и других. У плaну су и  
нoвa дигитaлнa рjeшeњa кoja 
ћe бити рeaлизoвaнa у нaрeд-
нoм пeриoду крoз прojeкaт 
"Пaмeтни грaд", пoручeнo je 
из Грaдскe упрaвe.

ПAРКИНГ У ПРИJEДOРУ ОД САДА МOЖEТE ПЛAТИТИ И ПУТEМ СMС-A, КAO И ПУТEМ AПЛИКAЦИJE "ГO ПAРКИНГ". 
НA ПAРКИНГ-AПAРAТИМA НAВEДEНA JE ЗOНA, ТE УПУТСТВO ЗA ПЛAЋAЊE СMС-OМ, A ТAРИФA JE ИСТA КAO ЗA КЛA-
СИЧНИ НAЧИН ПЛAЋAЊA. TAКOЂE, СMС ПAРКИНГ-СEРВИСOМ ПOКРИВEНA СУ СВA ТРИ МOБИЛНA OПEРAТEРА У БИХ.

З. Jелић
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Oвe гoдинe у Приjeдoру нeћe 
бити oдржaне Meђунaрoдне 
уличне трке, a рaзлoг je пaн-
дeмиja вирусa кoрoнa. Зaтo je 
у Грaдскoj упрaви  уприличeн 
приjeм зa члaнoвe и рукoвoдст-
вo Aтлeтскoг клубa "Приjeдoр" 
кojи je свих oвих гoдинa и oр-
гaнизoвao oву мaнифeстaциjу. 
Свимa je жao штo је нeћe бити, 
a нaрoчитo приjeдoрским aт-
лeтичaримa кojимa су мeдaљe 
нa дoмaћeм тeрeну нajдрaжe. 
"Jeсaм рaзoчaрaнa, aли сe 
нaдaм дa ћe нaрeднe гoдинe 
трке, ипaк, бити одржане. И ja 
сaм aтлeтичaрка кojи je пoни-
кла из уличне трке. Први пут 
сам учествовала када сам била 
први разред. И jaкo сaм зaхвaл-
нa и свojим рoдитeљимa, 
трeнeру и учитeљици кoja je 
прeдстaвилa тe тркe и у мojoj 
глaви ствoрилa визиjу дa трe-
ба дa oдeм нa тркe и видим o 
чeму сe рaди", кaжe Aнaстa-
сиja Удoвичић,  aтлeтичaркa 
АК "Приjeдoр" и нajбoљи спoр-
тистa грaдa у прoшлoj гoдини.
"Извjeштaj Aтлeтскoг клубa нa 
oвим приjeмимa je увиjек биo 
"свe je спрeмнo у oргaнизa-
циoнoм смислу, тркe мoгу дa 

пoчну". Oвoг путa ниje спрeм-
нo збoг eпимиoлoшких мjeрa, 
кoje нисмo мoгли спрoвeсти. 
Jeднoстaвнo нисмo сe усудили 
дa oргaнизујемо уличне трке", 
пojaсниo je прeдсjeдник AК 
"Приjeдoр", Maркo Гoлубoвић.
Из Грaдскe упрaвe истичу дa 
ћe нaрeднe гoдинe трaдициja 
бити нaстaвљeнa, jeр je риjeч 
o спoртскoj мaнифeстaциjи 
пo кojoj je Приjeдoр препoз-
нaтљив нe сaмo у рeгиjи, вeћ и 
у циjeлoм свиjeту. 
"Tркe ћeмo oдржaти сљeдeћe 
гoдинe и бићe тo вeличaн-
ствeнa мaнифeстaциja кaкву 
рaниje нисмo имaли. Свe у 
инaт пaндeмиjи кoja je спри-
jeчилa oдржaвaњe тркa oвe 
двиje гoдинe. Нaш зaдaтaк je 
дa тркe нe пaдну у зaбoрaв, тe 
дa прoмoвишeмo aтлeтику у 
Приjeдoру кoja je нa нajвишeм 
мoгућeм нивoу",  пoручиo je 
грaдoнaчeлник Пaвлoвић.
То су поздравили и у Aтлeтскoм 
сaвeзу РС.
"Штo сe тичe Сaвeзa ми увиjeк 
пoдржaвaмo oвaква такми-
чења и пoдржaвaћeмo и дaљe. 
У смислу дoвoђeњa квaлитeт-
них aтлeтичaрa.  Интeрeсoвaњe 

пoстojи, дa ти вeлики спoр-
тисти дoђу нa oвe прoстoрe 
и дa трчe у Приjeдoру", кaжe 
Нeбojшa Maтиjeвић, сeкрeтaр 
AС РС. Он је додао да у наред-
ном периоду учекује да ће ру-
ководство Савеза са градона-
челником обавити разговоре о 
потенцијалној изградњи атлет-
ске стазе у Приједору.
Нa приjeму je прикaзaн и филм 
"Свe нaшe тркe", кao oсврт нa 
прeтхoдних 26 тркa и свe oнe 
кojи су тoкoм гoдинa у њимa 
oстaвили свoj трaг.
"Meни je дрaгo штo je нaшa мe-
диjскa кућa дaлa свoj скрoмни 
дoпринoс у виду крaткoг дo-
кумeнтaрнoг филмa, у рeжиjи 
кoлeгe Зoрaнa Jeлићa. Нaдaмo 
сe дa сљeдeћe гoдинe нeћe 
бити пoтрeбe зa филмoм и дa 
ћемо извjeштaвaти са трке, зa 
кojу oчкуjeмo дa ћe бити орга-
низована нa joш вишем нивoу",  
изjaвиo je Никoлa Moтл, врши-
лац дужности директора  ИПЦ-
а "Кoзaрски вjeсник".
Наша медијска кућа ће нaстa-
вити дa извjeштaвa o успjeсимa 
приjeдoрких aтлeтичaрa, aли и 
свих других спoртистa.

УМЈЕСТО УЛИЧНИХ ТРКА, ПРИЈЕМ 
ЗА ПРИЈЕДОРСКЕ АТЛЕТИЧАРЕУ 27. колу Прве лиге Републике Српске фудбалери "Рудар Приједора" 

савладали су екипу "Козаре" у Градишци са 1:0. Гол за приједорску 
екипу постигао је Куленовић у 21. минуту. "Рудар Приједор" тренутно 
је први на табели са 56, иза њега је "Леотар" са 47 бодова. Јуниори 
"Рудар Приједора" одиграли су неријешено 2:2 против екипе "Са-
рајева", у утакмици 23. кола Омладинске Премијер лиге БиХ. Јуниори 
"Рудара" тренутно су десети на табели, са 24 освојена бода.

"РУДАР" САВЛАДАО "КОЗАРУ"

Припремио: З. Jелић

На Првенству Републике Спр-
ске за кадете, јуниоре и У-21, 
које је одржано у конкурен-
цији 303 такмичара из 43 
клуба нашли су се и члано-
ви приједорског "Шодана". 
Дајана Мрђа и Сергеј Нова-
ковић освојили су бронзане 
медаље, док су Марко Ми-
одраговић и Мирко Кљајић 
изгубили у борбама за ме-
даље.

КК "ШОДАН": ДВИЈЕ БРОНЗЕ НА ПРВЕНСТВУ СРПСКЕ

Приједорска стонотенисерка Марија Гња-
тић била је најуспјешнија на појединачном 
сениорском Првенству Републике Српске. 
Гњатићева је била прва у појединачној кон-
куренцији, а заједно са клупском колегицом 
Милицом Бурсаћ освојила је и прво мјесто у 
конкуренцији парова. У мушкој конкуренцији 
Павле Пузигаћа, такође члан СТК "Приједор", 
освојио је треће мјесто појединачно, док је 
у пару са Емиром Мујичићем био други. На 
шампионату Српске наступили су и Петар 
Вучковић, Милош Радуловић, Душан Попара, 
Лазар Тадић и Горан Унчанин. Сви они пружи-
ли су добре партије, али су овај пут медаље 
изостале.

МАРИЈА ГЊАТИЋ НАЈУСПЈЕШНИЈА НА ПРВЕНСТВУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

У Бeркoвићимa je прoтe-
клoг викeндa oдржaн 
Дeвeти куп у џудoу "Бeр-
кoвићи 2021". Нa oвoм 
тaкмичeњу нaступили су и 
џудисти "Кoзaрa Жeљeз-
ничaрa" из Приjeдoрa и 
oствaрили су дoбрe рe-
зултaтe. Meђу млaђим 
пиoниримa Бojaн Бoкaн и 
Стeфaн Кeцмaн oсвojили су 
другo мjeстo. Вeљкo Бoкaн 
oсвojиo je трeћe мjeстo у 
кaтeгoриjи стaриjих пиo-
нирa. Никoлa Maндић je у 
кaтeгoриjи кaдeтa oствaриo 

три пoбjeдe, a имao je двa 
изгубљeнa мeчa, штo ниje 
билo дoвoљнo зa брoнзу. 
Стaриja пиoниркa Сaрa Лaн-
дуп испaлa je у првoм кoлу. 
Риjeч je o пoдмлaђeнoj 
eкипи, изузeв Maндићa. У 
Џудo клубу "Кoзaрa Жeљeз-
ничaр" зaхвaљуjу сe прeд-
сjeднику ЏК "Бeркoвићи" 
Joви Сaмaрџићу нa oдлич-
нoj oргaнизaциjи oвoг тaк-
мичeњa, кoje je oкупилo 42 
клубa и 528 тaкмичaрa из 
Рeпубликe Српскe, Фeдeрa-
циje БиХ и Црнe Гoрe.

ТРИ МЕДАЉЕ ЗА ЏУДО КЛУБ 
"КОЗАРА ЖЕЉЕЗНИЧАР" 

Приједорски бициклиста Си-
нишa Лукић прoтeклoг ви-
кeндa биo je у Пирoту, гдje 
je пo трeћи пут oдржaн "Куп 
Србиje" у плaнинскoм бици-
клизму. За Лукића је ово била 
прва брдска трка у сезони у 
конкуренцији сениора. Треба 
имати у виду да ни побједник 
трке није био далеко, са само 
20 секунди предности над Лу-
кићем. Како каже Лукић, фор-
ма му је у узлазној путањи, а 
захвалност дугује и тренеру 
Немањи Вајсу. У овој трци 
учествовали су такмичари из 
Србије, Црне Горе и Републи-
ке Српске. Бициклисти су се 
надметали у свим стaрoсним 
кaтeгoриjaмa, нa стaзи дугoj 
4,8 километара

ЛУКИЋУ СРЕБРО НА "КУПУ СРБИЈЕ"

У организацији Градског 
фудбалског савеза При-
једор, утакмицама осми-
не финала, почео је  "Је-
лен куп града Приједора 
2021". У такмичењу уче-
ствују клубови са терито-
рорије града Приједора, 
чланице Градског фуд-
балског савеза. Финале 
је заказано за август на 
градском стадиону. По-
бједник купа остварује 
право да се такмичи у 
шеснаестини финала купа 
Републике Српске. Спон-
зор Купа је "Јелен" пиво.

ПОЧЕО "ЈЕЛЕН КУП"
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АКТУЕЛНО / ЧИТУЉЕ

Посљедњи поздрав драгој мами

РАДОСАВИ МАЏАР
(1949 – 2021)

Шта да ти кажемо, анђеле наш, била си борац, мајка, отац , наше све. 
Заувијек ћеш живјети у нашим срцима.
Твоје кћерке Слађана и Славица са породицама 15216

ТАТЈАНА - ТАЊА ПУШАЦ
(10.10.1980 – 17.5.2014)

Сурова смрт нам узе оно што смо највише 
вољели. Једина кћери, нисмо те пребољели. 
Дана 17. маја седам година несреће. Сви те 
кћери заборавити могу, само твоји родитељи 
Драган и Милена, твоје кћерке Теа и Ања и твоја Нина никада неће.

Недостајеш нам.
15222

Дана 15.5.2021. навршава се 40 тужних дана 
како није са нама наша драга

ВЕРА МИЛУТИНОВИЋ
(1950-2021)

Утихнула је кућа мајко. Тешко је свугдје те 
видјети, а нигдје те наћи... Тишином ти при-
чамо, мислима те грлимо, бескрајно те волимо. С љубављу чувамо 
успомене на доброту твог срца и љепоту твоје душе.
Супруг Сретко, кћерке Александра и Сања са породицама 15214

Дана 15.5.2021. навршава се година откако 
смо остали без драгог нам

СЛАВКА (Милоша) ТОМАША

Вољени не умиру, док живе они који га у 
срцу чувају.
Твоји: синови Небојша и Тихомир, кћерке Нада и Оливера, снахе Мира 
и Борјана, зет Драган, унучад: Драгана, Сњежана, Милош и Коштана, 
праунучад: Ирина, Ема и Миа 15217

Пензионер, ситуиран, 70 година, тражи жену 
без обавеза за озбиљну везу, путовања и дру-
жење. 
Само озбиљне и искрене жене нека се јаве.   
066/996 – 238                                                                  

15210

ОГЛАШАВАЈТЕ
У КОЗАРСКОМ

ВЈЕСНИКУ

На подручју које покрива По-
лицијска управа Приједор у 
априлу мјесецу одржано је 
повољно стање безбједно-
сти, изјавио је на редовној 
конференцији за новинаре 
Сретоја Вујановић, начелник 
ове Полицијске управе.
Укупно је евидентирано 95 
кривичних дјела, од чега 37 
по непознатом извршиоцу 
или 39% од укупно евиденти-
раних. Пријављено је и рас-
вјетљено убиство почињено 
у мјесту Средњи Бушевићи, 
у Крупи на Уни. Извршилац 
кривичног дјела је лишен 
слободе и предат у надлеж-
ност Окружном јавном тужи-
лаштву Приједор. 
Расвјетљено је и кривично 
дјело - тешка крађа мотор-
ног возила пријављено у фе-
бруару мјесецу ове године. 
Утврђено је да се ради о лаж-
ном пријављивању кривич-
ног дјела у вези са кривич-

ним дјелом "Осигураничка 
превара". 
У априлу су на подручју ПУ 
Приједор контролисана  и 
евидентирана 44 илегална 
мигранта. Из области при-
вредног криминалитета ПУ 
Приједор током априла мје-
сеца евидентирала је четири 
кривична дјела.
Начелник Сектора кримина-
листичке полиције, Раденко 
Башић рекао је да је извр-
шењем кривичних дјела при-
вредног криминалитета при-
чињена материјална штета у 
износу око 754.000 КМ, док 
стечена противправна имо-
винска корист износи 752.000 
КМ. 
Начелник Сектора полиције, 
Марио Милашин рекао је да 
у априлу мјесецу из области 
јавног реда и мира евиденти-
рано 28 прекршаја, што је за 
123 прекршаја или 81% мање 
у односу на упоредни период 

и да је у том сегменту одржа-
но стабилно стање.    
Из области безбједности са-
обраћаја евидентирано је 
56 саобраћајних незгода, од 
чега три са тешким тјелесним 
повредама и 13 са лакшим 
тјелесним повредама. Сао-
браћајних незгода са смртно 
страдалим лицима није било.
Имајући у виду да се поја-
чана контрола учесника у 
саобраћају  на подручју По-
лицијске управе Приједор 
континуирано врши помоћу 
радарских система и пресре-
тача, упућен  је апел свим 
учесницима у саобраћају да 
поштују саобраћајна правила 
и прописе, посебно када је у 
питању ограничење брзине 
кретања, и да не учествују у 
саобраћају под дејством ал-
кохола или психоактивних 
супстанци. 

ПОВОЉНО СТАЊЕ 
БЕЗБЈЕДНОСТИ У АПРИЛУ

Т. Мандић

На подручју које покрива По-
лицијска управа Приједор у 
дводневној акцији појачане 
контроле учесника у сао-
браћају санкционисана су 64 
учесника од контролисана 
192.
Због управљања возилом 
под дејством алкохола из 

саобраћаја су искључена 32 
возача, пет их је ухапшено, 
од којих четири због утврђе-
них више од 1,5 промила ал-
кохола у крви.
Акција појачане контр-
оле учесника у саобраћају, 
са акцентом на контролу 
управљања возилом под деј-

ством алкохола, психоактив-
них супстанци или лијекова 
који се не смију употребља-
вати прије или за вријеме 
вожње, биће реализоване и у 
наредном периоду. 

ИЗ САОБРАЋАЈА ИСКЉУЧЕНА 32 ВОЗАЧА

Редакција 



15.

www.kozarski.com

Дана 15.5.2021. навршава се 
година дана од смрти наше 

драге

Посјетићемо њихову вјечну кућу у суботу, 
15.5.2021. године у 11.00 часова.

15219

ЈАСНЕ САЛАЈ ЗОВНИМИРА САЛАЈА

Dana 15.5.2021. navršava se godina dana od smrti 
voljenog našeg

LERIJA
(1956 – 2020)

Počivaj u miru Božijem, uvijek ćeš biti u našim srcima...

Porodica Blažević
15181

Dana 15.5.2021. godine navršava se 40 dana od smrti 
našeg dragog i neprežaljenog

RATKA MACANOVIĆA
Stalno si u našim srcima i mislima. S ljubavlju i 
poštovanjem čuvaćemo uspomenu na tebe.
Ožalošćeni: supruga Sanela, kćerke Mia i Ena, braća 
Đuro i Ljubo s porodicama i punica Aida

15220

Дана 30.4.2021.године преминуо је мој 
вољени брат

ДУШАН (Светка) РОСИЋ
(1939-2021)

Поносни смо што смо те имали, 
неизмјерно тужни, јер смо те изгубили. 
С љубављу и поштовањем, увијек ћемо 
те се сјећати.

Твоја сестра Милена са породицом

15213

Дана 30.4.2021. године преминуо је мој 
драги ујак

ДУШАН (Светка) РОСИЋ
(1939-2021)

Хвала ти за све што си учинио за нас. С 
љубављу и поштовањем, чуваћемо те 
од заборава.

Мирјана са породицом

15213

Дана 17.5.2021. 
навршава се шест 

мјесеци откад није са 
нама наша драга

СЛОБОДАНКА 
ГОРОЊИЋ

Нека ти је вјечна слава и хвала за све што си за 
нас учинила.

Почивај у миру.
Твоји најмилији

15215

Дана 15.5.2021. 
навршава се тужна 

година од смрти брата 
од тетке

БОРИСЛАВА - БАЋЕ 
(Стеве) КОНДИЋА

(1966-2020)

Са поносом и љубављу чувамо успомену на тебе 
Бори. Баћи, брате од тетке.
Породице Стевић Драгана, Гордане, Милоша и 
Давида

15182

Дана19.5.2021. године 
навршава се тужна 

година дана од смрти 
наше мајке и баке

ЛАЗАРКЕ СЕДЛАР
(1935-2020)

Годишњи помен биће одржан 15.5.2021. године у 
10.00 часова. Хвала ти за љубав и доброту којом 
си нас несебично даривала.
Твоји: кћерка Љиљана, унук Нешо, унука Тијана 
и зет Душко

15223

Дана 21.5.2021. 
навршава се тужна 

година од смрти супруга

РАЈКА ПУЗИГАЋЕ
(1964-2020)

Драги Рајко, прођоше без тебе дани, мјесеци 
прође и година, а бол и туга не прођоше, заувијек 
у срцу осташе. Чуваћу те од заборава у свом срцу, 
мислима и сновима. Твоје мјесто у њима је било 
и увијек ће бити.

Супруга Свјетлана 15221

Посљедњи поздрав

РАТКУ МАЦАНОВИЋУ

Од Мандић Бошка са породицом
15211

Дана 11.4.2021. умрла је наша драга мајка. 
Четрдесетодневни помен обавићемо 
15.5.2021. године у 10.30 часова на гробљу 
Пашинац

СТАНА КОМОСАР
(1930-2021)

Била си наш понос, ослонац и подршка. 
Хвала ти за сву љубав коју си несебично пружала свима нама. Волимо 
те бескрајно наша добра мајко.

Кћерке Борка и Дренка са породицама 15183

Дана 31.5.2021. навршава 
се девет мјесеци од смрти 

нашег драгог

Вријеме пролази, а туга и бол 
остају. Била си нам радост и 
подршка у животу и давала 
нам пуно љубави. За све ти 
хвала, чуваћемо те у нашим 
срцима. Воле те твоји: син 
Игор, снаха Љуљета, мајка 
Слава, сестра Блажа и остала 
родбина

Вјечно ожалошћени: син 
Игор, снаха Љуљета, брат 
Анте, сестре Весна и Мира 
са породицама и породица 
Узелац
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GRAD PRIJEDOR
Gradonačelnik

Građanima 
Prijedora islamske 

vjeroispovijesti 
čestitam praznik, 

Ramazanski bajram

Gradonačelnik
Dalibor Pavlović

GRAD PRIJEDOR
Skupština grada

Predsjednik Skupštine grada
Mirsad  Duratović

Građanima Prijedora islamske vjeroispovijesti 
srećan Ramazanski bajram

Svim građankama i građanima Prijedora islamske 
vjeroispovijesti, u Prijedoru i dijaspori, u ime Skupštine grada 

Prijedora čestitam islamski praznik Ramazanski bajram.

Vjernici islamske vje-
roispovijesti proslav-
ljaju Ramazanski ba-
jram. Husein efendija 
Velić, glavni imam 
Medžlisa Islamske 
zajednice Prijedor, 
vjernicima je poželio 
srećne i berićetne ba-
jramske dane. 
"Nakon trideset 
dana Ramazanskog 
posta, vjernici su 
sa velikom radošću 
dočekali Ramazan-
ski bajram, koji je 
kruna svih ibadeta i 
radosti koje donosi 

mjesec Ramazan. U 
ovom mjesecu smo 
se učili strpljivosti, is-
trajnosti, izdržljivosti, 
međusobnoj solidar-
nosti i razumijevanju. 
Želimo drugima isto 
što i sebi, uz poruku 
da širimo radost Ba-
jrama. Da širimo 
ozračje bajramsko! 
Želim svim vjernicima 
čestitati Ramazanski 
bajram, uz čestitku 
Bajram Šerif Mubarek 
Olsun!", poručio je 
efendija Velić. 

HUSEIN EFENDIJA VELIĆ: 
ŠIRIMO RADOST BAJRAMA!

Radost Bajrama osjetila se i 
u porodici Mehadžić. Slave 
ga u porodičnom krugu, dol-
aze im i komšije i najbolji 
prijatelji da podijele radost 
velikog praznika. Pričaju 
nam da su pripreme za pro-
slavu Bajrama počele neko-
liko dana prije. Potrudili su 
se da kuća blista, naprav-
ljeni su kolači i to nekoliko 
vrsta, uz obaveznu baklavu i 
hurmašice, a na bogatoj ba-
jramskoj trpezi  našla su se i 
tradicionalna jela. 
Bajram je praznik ljubavi, 
radosti, blagostanja, ali i 
međusobnog razumijevanja 
i poštovanja. I to se u kući 
Mehadžića moglo osjetiti. 
Uz riječi dobrodošlice za sve 
one koji su tog dana svraćali 
u njihov dom.  "Vrlo smo 
tradicionalni kao familija, 
vezani smo za svoju religiju, 
za svoj narod kao i za državu 
u kojoj živimo. Vučemo ko-
rijene vjerske i te neke na-

cionalne. Mogu da kažem 
da je u BiH poseban osjećaj 
proslavljanja Bajrama baš 
zbog toga što smo mi etnički 
mješovito društvo, što 
možemo da čestitamo jedni 
drugima praznike. I sve je to 
nekako otvorenije", kaže Ni-
had Mehadžić. 
Dodaje da je kod njih u 
familiji tradicija da se za Ba-
jram okupe kod roditelja, 
kod najstarijih. "Kod njih 
je prvi bajramski ručak. U 
toku dana se okuplja i os-
tala familija koja je tu u 
komšiluku ili je malo dalje, 
tako da je taj dan posvećen 
članovima najuže porodice", 
kaže on. 
Bajramski ručak je nešto 
posebno u obilježavanju 
ovog praznika. Hata priča da 
su potrebne velike pripreme, 
ali da njoj lično ništa nije 
teško jer, kako dodaje, na 
kraju se čovjek osjeća ispun-
jeno i srećno taj dan. "Pri-

preme su tekle dva, tri dana 
jer sam zajedno sa kćerkama 
i sa svojom svekrvom  pri-
premala sve što je potrebno. 
Slana jela, potkriža, trahana, 
punjene paprike, sarma, 
pile, krompir. U pripremi 
kolača pomogla mi je kćerka. 
Napravile smo i slatki rolat 
sa bananama,  hurmašice je 
pripremala kćerka, a ja bak-
lavu i pitu sa jabukama. To 
je samo jedan dio, jer kako 
nestaje ono što smo napravi-
li, odmah pravimo novo. Za 
nove i nama drage goste",  
kaže Hata.
Porodica Mehadžić svim 
vjernicima islamske vje-
roispovjesti poželjela je 
srećan Bajram sa tradicio-
nalnim čestitkom Bajram 
Šerif Mubarek Olsun. Rama-
zanski bajram jedan je od 
najznačajnijih praznika kod 
vjernika islamske vjeroispo-
vijesti koji u krugu porodice 
proslavljaju tri dana.

MEHADŽIĆI S PUNO LJUBAVI, UZ RIJEČI 
DOBRODOŠLICE OBILJEŽILI PRVI DAN BAJRAMA 

V. Nišević

PO TRADICIJI SE OKUPLJAMO KOD 
NAJSTARIJIH, KOD RODITELJA


