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АКТУЕЛНО

У ДРАГУЉ СРПСКЕ ВЛАДА 
УЛАЖЕ 32 МИЛИОНА КМ

Камен темељац положили су 
српски члан и предсједавајући 
Предсједништва БиХ Милорад 
Додик, предсједник Републи-
ке Српске Жељка Цвијановић, 
премијер Радован Вишковић, 
министар здравља и социјалне 
заштите РС Ален Шеранић и в.д. 
директора “Мљечанице” Дарко 
Бањац. Овим су и званично по-
чели радови за које је Влада Ср-
пске обезбиједила 32 милиона 
марака.
"Са ЦТ од 128 слајса, РТГ апара-
тима, хидро-блоком са хиперба-
ричним коморама, ова бања ће 
пружати најквалитетнију услугу 
пацијентима. Упоредо ће ићи 
изградња туристичког комплек-
са", рекао је Бањац.
У "Мљечаници" је у уторак отво-
рена савремена лабораторија. 
Са овог мјеста поручено је да 
се, улагањем у реконструкцију и 
опремање Бање, јача туристич-
ки, здравствени, а самим тим 
и привредни сектор Републике 
Српске. Развојна шанса Српске 
је управо у бањском туризму и 
план је да "Мљечаница", у на-
редне двије године, постане 
нови туристички центар Српске.
"Овдје ће људи моћи да се лије-
че, али то ће бити и подручје 
гдје ћемо доводити туристе. Ја 

сам сигурна да су наши људи у 
'Мљечаници' способни да пру-
же добру услугу. Потребно је да 
институције одраде свој посао 
и створе претпоставке за рад у 
бољим условима, али исто тако 
да пацијенти имају боље усло-
ве”, поручила је Жељка Цвијано-
вић, предсједник РС. 
Враћен је стари сјај "Мљеча-
ници" која ће, у наредне двије 
године, постати туристички цен-
тар, поручио је Радован Виш-
ковић, предсједник Владе РС. 
Наглашава да је од изузетног 
значаја то што ће на вратима Ев-
ропске уније  бити једна оваква 
бања. 
“Влада Републике Српске је од-
лучна да настави са развојем 
нашег друштва, а једна од шан-
си је и бањски туризам", рекао 
је Вишковић и додао да је ријеч 

о великим капацитетима по 
којима ће Република Српска и у 
свијету бити препознатљива.
"У самом врху наших приорите-
та је туризам, нарочито бањски. 
Зато ће улагања у све бање бити 
око 100 милиона марака", на-
вео је он. 
Након проширења бањских ка-

пацитета, најављена су додатна 
запошљавања, а биће ријешени 
и прилазни путеви.
"Ово је само један од значајних 
вишемилионских инфраструк-
турних пројеката", поручио је 
Милорад Додик, српски члан и 
предсједавајући Предсједништ-
ва БиХ.
Сматра да ће Бања "Мљечани-
ца", изградњом нових објеката, 
добити нову перспективу. 
"Ово је важна прилика да про-
мовишемо развој, посебно 
бањског туризма у Републици 
Српској. Морамо чувати оно 
што имамо и да не одустанемо 
од наших циљева, односно да 
се градимо и развијамо", ре-
као је Додик. "Наши  планови 
за овај крај нису само да рекон-

струишемо, него да направимо 
и брзу цесту од Приједора и да 
санирамо овај пут до Мљеча-
нице. Ово је крај који је у Дру-
гом свјетском рату страховито 
страдао, али овим показујемо 
да смо опстали на овим просто-
рима и у најтежим временима. 
Институције Републике Српске 
подржавају реализацију раз-
војних пројеката, а проширење 
капацитета Бање `Мљечанице` 
Српска финансира из властитих 
средстава", рекао је Додик.
У "Мљечаници" је потписан 
Протокол о сарадњи ове бање и 
медицинских факултета у Бања-
луци и Крагујевцу. 

ПОЛОЖЕН ЈЕ КАМЕН ТЕМЕЉАЦ ЗА ИЗГРАДЊУ 
НОВОГ ЗДРАВСТВЕНО-ТУРИСТИЧКОГ КОМ-
ПЛЕКСА "МЉЕЧАНИЦА". ПАЦИЈЕНТИ ЋЕ ДО-
БИТИ КВАЛИТЕТНУ ЊЕГУ, А ЗДРАВСТВЕНИ 
РАДНИЦИ МНОГО БОЉЕ УСЛОВЕ РАДА. ПЛАН 
ЈЕ ДА ОВА БАЊА, ДО КРАЈА ГОДИНЕ, ДОБИЈЕ 
НАЈСАВРЕМЕНИЈИ ДИЈАГНОСТИЧКИ ЦЕНТАР. 
НЕЋЕ БИТИ ЗАНЕМАРЕН НИ РАЗВОЈ ТУРИСТИЧ-
КОГ КОМПЛЕКСА.

БАЊА "МЉЕЧАНИЦА"

СА ОВОГ МЈЕСТА ПОРУЧЕНО ЈЕ ДА СЕ, УЛАГАЊЕМ У 
РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ОПРЕМАЊЕ БАЊЕ, ЈАЧА ТУРИ-
СТИЧКИ, ЗДРАВСТВЕНИ, А САМИМ ТИМ И ПРИВРЕД-
НИ СЕКТОР РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ. РАЗВОЈНА ШАНСА 
СРПСКЕ ЈЕ УПРАВО У БАЊСКОМ ТУРИЗМУ И ПЛАН 
ЈЕ ДА "МЉЕЧАНИЦА", У НАРЕДНЕ ДВИЈЕ ГОДИНЕ, 
ПОСТАНЕ  НОВИ ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР СРПСКЕ. Б. Дакић 
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ПОД ЛУПОМ НАЧИН НА КОЈИ ЈЕ БИВША ВЛАСТ ТРОШИЛА БУЏЕТСКИ НОВАЦ

Бивша градска власт, према 
мишљењу градоначелника 
Далибора Павловића и пред-
ставника нове скупштинске 
већине, није радила у складу 
са законом. Скупштина града 
није донијела одлуку о рас-
подјели суфицита из градског 
буџета из 2019. године, већ је 
бивши градоначелник сам од-
лучио о трошењу новца у из-
носу од 326.000 КМ, што није 
у складу са законом, речено 
је на конференцији за новина-
ре. Велики проблем је што на 
адресу Градске управе стижу 
судске пресуде, чији износ је, 
у само пет мјесеци, око мили-
он марака.
"Иако је у 2020. години била 
потреба за ребалансом буџе-
та, градоначелник није пред-
ложио ребаланс, већ је сам 
извршио прерасподјелу сред-
става, у износу од 7.740.852 
КМ. Чекамо још судских пре-
суда које ће да нам стигну, 
а које ће Град изгубити, што 
отежава ионако тешко по-
словање Градске управе. У 
наредном периоду ћемо, на 
конференцији за новинаре, 
упознати грађане о каквим се 
тачно пресудама ради", пору-
чио је градоначелник.
Бивши градоначелник је, пре-
ма тврдњама садашње влас-
ти, са предузећем "Елнос" 

склопио уговор о реконструк-
цији уличне расвјете. И то без 
одобрења Скупштине.
"Без одобрења Скупштине, 
задужио је Град за додатних 
шест милиона КМ. Такође, 
склопио је додатни уговор са 
истом фирмом од скоро мили-
он марака, без расписивања 
тендера, чиме је прекршио 
Закон о буџетском систему РС, 
Закон о јавним набавкама и 
Закон о јавном дугу и набав-
кама. Очекујемо да се истраж-
ни органи позабаве овим", 
истакао је Мирсад Дуратовић, 
предсједник Скупштине гра-
да.
"Сматрам да су трошена сред-
ства без одлуке Скупштине, 
поготово што је градоначел-
ник био у обавези да Скуп-
штини предложи програм 
утрошка средстава накнаде за 
воде, програм утрошка сред-
става накнада за шуме, као и 
програм утрошка средстава 
за одржавање макадамских 
путева и улица", каже Дали-
бор Грабеж, одборник ПДП-а 
у Скупштини града Приједора.
Проблема из претходног пе-
риода је много, а највећу од-
говорност сноси ДНС, тврди 
Саша Бурсаћ, одборник СНСД-
а у Скупштини града Приједо-
ра.
"Ако утврдимо одговорност 

појединца, односно руково-
диоца овдје у Градској управи 
или било којег градског пред-
узећа, сви ће одговарати, без 
обзира којој политичкој пар-
тији припадају. Поручујемо 
свима да припреме добар тим 
адвоката, ако знају да имају 
било какву одговорност, а 
оштетили су град Приједор и 
грађане", истакао је он.
Ми нисмо судије, али морамо 
указати на неправилности - 
поручују  представници скуп-
штинске већине. Према њихо-
вим тврдњама, Град Приједор 
задужен је до 2039. године.
"Задужен је у више милиона 
марака. Мислим да грађани 
Приједора нису видјели неке 
бенефите од толиких заду-
жења", сматра Ненад Меја-
кић, одборник Уједињене Ср-
пске.
"Без обзира да ли је ријеч о 
појединцу или организацији, 
ко год да је кршио закон, мора 
да сноси посљедице. Уколико 
се утврде недостаци, поједин-
ци треба да сносе посљеди-
це, односно да одговарају за 
своје поступке", рекао је Игор 
Кнегињић, потпредсједник 
Скупштине града Приједора.
Јасно је да претходна власт 
није радила у интересу грађа-
на, поручено је са прес конфе-
ренције.

"Двије године сам упозоравао 
Градску управу да се окрене 
грађанима, да не дозволе да 
се богате појединци. У из-
вјештају о извршењу буџета 
види се да сам био у праву", 
каже Душко Милетић, одбор-
ник Социјалистичке партије 
Српске.
На конференцију за новина-
ре реаговали су из ДНС-а са-
општењем за јавност у којем, 
између осталог, наводе да их 
градоначелник и парламен-
тарне странке које чине скуп-
штинску већину, по ко зна који 
пут прозивају. Истакли су да су 
насљедили дефицит у буџе-
ту и лоше пословање јавних 
предузећа. Сматрају да је циљ 
свега урушавање ДНС-а, као 
и да нема потребе да одго-
варају на констатације које су 
изнесене на конференцији за 
новинаре. Кажу још да постоје 
званичне институције које ће 
се тиме бавити и дати одговор 
на сва постављена питања. 
И нова градска власт очекује 
да се о свему изјасне над-
лежни истражни органи. Та-
кође, у наредном периоду, 
како најављују, биће анализи-
ран рад свих јавних градских 
предузећа.

Прије шест година, не својом 
жељом, мада немам ништа про-
тив оних који то воле, добила сам 
своју прву тетоважу. Ништа посеб-
но, само једна овећа тамноплава 
тачка, ту негдје између груди. Ни 
у ком случају, та тачка није била 
мој избор, већ само „подсјетник“ 
стручњацима за радиотерапију,  
зрачење, „пут“ којим треба проћи 
она, за мене, спасоносна зрака. Го-
динама сам избјегавала да се суо-
чим с том мојом тачком, јер ми је 
неочекивано отворила врата једног 
другог свијета у којем ништа није 
важно осим борбе за здравље. У 
том свијету препуном међусобних 
емоција, а без лажних нада, до-
била сам привилегију да у тим не-
ким уређеним чекаоницама, само 
кроз поглед, јер ту ријечи немају 
смисла, „поразговарам“ с много 
оних сличних мени. На тим мјести-
ма, које никад, али баш никад, не 
бих пожељeла никоме, па ни они-
ма који су ми дотад „кврцкали“ по 
живцима и просто тражили свађу 
или неку сличну реакцију, човјек у 
само мјесец дана научи све могуће 
животне лекције. „Учитељица“ је 
на том мјесту строга, нема приви-
легованих, већ само оних којима 
је та нека судбинска црта и ваљда 
„нешто тамо горе“ одредило да 
могу даље. Урезала ми се та слика у 
мозак, као и та моја тачка тетоважа. 
Тамо је остала и моја фотографија, 
с бројем тим и тим. Никад нисам 
питала за њега, као вјероватно 
власници безброј других  фотогра-
фија који су данас живи или нису. 
Сјећам се, као сад, да је гледам. 
Једну младу жену буквално су уно-
сили у тај простор. Лијепа, дотјера-
на, невјероватно мршава, тад прије 
шест година, када вирус нисмо ни 
сањали, с маском на лицу које је 
цијело било у очима, крупним, пла-
вим, пуним наде да ће њена фото-
графија бити у групи оних живих. 
Не знам како је прошла, јер на том 
мјесту су и судбине број, мада се 
љубазни људи који тамо раде тру-
де да не буде тако. Ту на том мјесту, 
понављам, научила сам најважнију 
лекцију у животу. Колико смо мали 
и колико је све ван те приче потпу-
но небитно, попут мржње, трача, 
неких нељудских потеза. То мјесто 
ме је научило  благослову и опра-
штању, да вријеме не треба губити 
на тастатурама с којих, како воле 
рећи, „хејтујемо“ на све и свашта, 
а да притом не радимо ништа, већ 
га дијелити с људима које волимо 
и онима који воле нас. Кад у бр-
зини понекад одлутам од те моје 
заувијек научене лекције, кад поч-
нем да брљам и да се бавим које-
каквим глупостима, поглед бацим 
на ону моју тачку, цурикнем се на-
зад, повучем ручну и кажем себи: 
„Немој тако“. Зато, немојте ни ви.

СТАВ

МОЈА ТЕТОВАЖА ЈЕ 
"ТАЧКА"

М. Згоњанин

НИКО НЕЋЕ БИТИ АМНЕСТИРАН 
ОД ОДГОВОРНОСТИ, 

НА ПОТЕЗУ ИСТРАЖНИ ОРГАНИ

Б. Дакић 
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ТИМ ПОВОДОМ

Бранећи град од муслиманско-
хрватских паравојних форма-
ција, тог 30. маја 1992. године, 
погинуло је 15 српских војника и 
полицајаца, а 26 рањено. Међу 
онима који су учествовали у од-
брани града био је и Здравко 
Торбица Сјећања на немиле до-
гађаје, како каже, живе и након 
29 година.
“Дванаест полицајаца који су се 
то јутро затекли у редовној смје-
ни, бранило је град од раних ју-
тарњих часова, док нам војска 
није дошла у помоћ. Наредба 
је била да, док год имамо му-
ниције, спречавамо паравојне 

формације у покушајима да за-
узму полицијску станицу, зграду 
Општине и све битне објекте 
у граду. Да се то десило, не би 
био угрожен само Приједор, 
него цијела регија. Имали су 
намјеру да одсјеку приједорску 
регију, што се најбоље показало 
1995. године”, рекао је Торбица. 
У Организацији породица поги-
нулих и заробљених бораца и 
несталих цивила истичу значај 
сјећања на овај датум. Пред-
сједница Здравка Карлица, чији 
је супруг подлегао повредама 
од рањавања приликом одбра-
не града, подсјетила је да, ни 

након 29 година, још нико није 
процесуиран због свега што се 
тог дана догодило. 
"Наша огранизација је почела 
обиљежавање овог догађаја 
2007. године због истине о де-
шавању у граду, да се зна и за 
овај догађај и неке који су му 
претходили, за које никад нико 
није одговарао", рекла је Кар-
лица.  

Градска управа Приједор опре-
дијељена је да будућност буде 
љепша и боља за све грађане и 
да се зло које се догодило 1992. 
године никада и никоме не по-
нови, поручио је градоначелник 
Далибор Павловић. 
"Дијалог и разговор адути су за 
чување историје, која је свима 

нама подједнако болна, јер на-
род који не чува своју историју, 
нема ни будућност. На нама 
је да праштамо, јер само тако 
можемо градити будућност. 
Приједор, какав је данас, опре-
дијељен је за будућност у којој 
сви подједнако имају мјеста", 
рекао је Павловић.
Поводом 29 година од одбране 
града, положени су вијенци код 

спомен-плоче у згради Поли-
цијске управе Приједор, након 
чега је свечана поворка прошла 
улицама града. Служен је пара-
стос код споменика “За крст час-
ни”, гдје су бројне делегације 
положиле вијенце. 

“Кад год није имао своју државу, српски 
народ је страдао, а оно што се десило 30. 
маја 1992. године у Приједору, уграђено 
је у темеље Републике Српске”, поручио 
је историчар Борис Радаковић на исто-
ријском часу, одржаном поводом 29. 
годишњице одбране града Приједора 
у Одбрамбено-отаџбинском рату. Како 
каже, првој одбрани града претходили 
су догађаји из априла исте године, када 
су припадници полиције спријечили на-
пад муслиманских и хрватских снага на 
Приједор.
”Они су добили наређење од Алије Де-
лимустафића и Хасана Ефендића, ше-
фова полиције и територијалне одбра-
не, да се војска стави у блокаду, да се 
заузме територија тамо гдје се може те 
да се иде у борбу ка једностраном про-
глашењу независности БиХ. С тим се ср-
пски народ никада није сложио“,  навео 
је Радаковић.
Ранко Колар, в.д. начелника Одјељења 
за борачко-инвалидску заштиту, рекао 
је да је овај историјски час био прили-
ка да се, снагом аргумента и чињеница, 

каже шта се дешавало у Приједору прије 
29 година. 
“Ми немамо намјеру да дајемо лекције 
из прошлости другим народима, али 
морамо знати да ће дух нације, слобо-
де, дух Приједора, дух Републике Ср-
пске увијек остати изнад наших живота 
и вјечна категорија у нашем народу", 
рекао је Колар. Он је истакао да је При-
једор демократски град и да су ту сви 
добродошли.
"То знају и наши суграђани свих нација. 
Заједно сви овдје мирно живимо. Та-
кође су добродошли сви они који желе 
да дођу у наш град и увјере се да у При-
једору влада слобода и демократија", 
нагласио је Колар.
Поводом обиљежавања Дана одбране 
града, на Тргу мајора Зорана Карлице 
постављена је документарна изложба 
копије фељтона "Козарског вјесника" из 
ратног периода, аутора Живка Ећима, о 
догађајима који су претходили нападу 
на Приједор, самом нападу, а и ономе 
што се послије дешавало. 

ОБИЉЕЖЕНО 29 ГОДИНА ОД ОДБРАНЕ ГРАДА

ОДРЖАН ИСТОРИЈСКИ ЧАС
Д. Совиљ

Пoвoдoм oбиљeжaвaњa 
Дaнa oдбрaнe грaдa, Oргa-
низaциja пoрoдицa пoги-
нулих  бoрaцa и нeстaлих 
цивилa oбишлa je пoрo-
дицe пoгинулих бoрaцa 
Maксимoвић и Лукић, 
у Буснoвимa и Чиркин 
Пoљу. Уручeни су скрoм-
ни пoклoни из Фoндa сo-
лидaрнoсти Oргaнизaциje. 
Душко Лукић пoгинуo je 
30. мaja 1992. гoдинe, a 
мajкa Бoжaнa кaжe дa je 
пoнoснa нa синa и дa Душ-
ко живи у њeнoj души. 
Кaжe дa свaкe гoдинe у 
вриjeмe њeгoвe пoгибиje 
прeживљaвa тeшкe трe-
нуткe. 
„Штo je тaкo мoрaлo бити? 
Teшкo ми je дa тeжe бити 

нe мoжe, aли ништa ja 
нe мoгу прoмиjeнити. У 
oвo вриjeмe нити сe кoмe 
jaвљaм нa тeлeфoн, нити 
ми кo дoлaзи“, сузним 
oчимa и стeгнутoг грлa 
кaжe Бoжaнa.
Пoрoдицe су зaхвaлнe нa 
пoсjeти, aли вриjeмe дoнo-
си и нoвe нeвoљe. Жeљкa 
Maксимoвић имaлa je пeт 
гoдинa кaдa joj je 1995. 
пoгинуo oтaц, a нeдaвнo je 
oстaлa и бeз мajкe. Oстaлa 
je сaмa и нeзaпoслeнa.
„Нe рaдим нигдje. Oстaлa 
сaм сa мajкoм, jeр je билa 
бoлeснa и трeбaлa joj je 
пoмoћ. Oчeкуjeм дa сe 
зaпoслим. Билo штa дa 
рaдим, мoрaм дa нaстa-
вим дa живим“, крoз сузe 

гoвoри Жeљкa. 
У Oргaнизaциjи пoрoдицa 
пoгинулих бoрaцa и нeстa-
лих цивилa истичу дa je 
сaдa приoритeт пoмoћи 
Жeљки, кoja je oстaлa сaмa 
и бeз примaњa.
„У грaдскoj Oргaнизaциjи 
имaмo фoндoвe сoлидaр-
нoсти, гдje пoмaжeмo у 
случajу лиjeчeњa. Пoмaгa-
ли смo и oвoj пoрoди-
ци, aли сe нисмo нaдaли 
oвaквoм исхoду. Жeљкa 
je сaд oстaлa сaмa. Имa ту 
и лиjeпo имaњe, aли oнa 
нeћe мoћи дa живи aкo 
нe будe пoчeлa дa рaди. 
Нoстojaћeмo свим силaмa 
дa je нeгдje зaпoслимo, дa 
мoжe, нa крajу крajeвa, дa 
плaти струjу и имa oд чeгa 
дa живи“, истичe Здрaвкa 
Кaрлицa, прeдсjeдник Oр-
гaнизaциje. 
   Кaдa je у питaњу 
зaпoшљaвaњe дjeцe пo-
гинулих бoрaцa, Кaрлицa 
кaжe дa je тo углaвнoм 
риjeшeнo и дa су oстa-
ли сaмo oни кojи имajу 
oснoвну шкoлу. Пo њe-
ним риjeчимa, штeтa je 
штo сe oд чeтрдeсeт jeд-
нoг дjeтeтa сa тaквим 
oбрaзoвaњeм, сaмo двoje 
приjaвилo нa кoнкурс 
зa сaмoзaпoшљaвaњe и 
oни су дoбили пo дeсeт 
хиљaдa мaрaкa бeспoврaт-
них срeдстaвa. 

ПOMOЋ ПOРOДИЦAMA 
ПOГИНУЛИХ БOРAЦA

З. СовиљБ. Дакић

Снагом аргуменaта о дешавањима у Приједору прије 29 година

ПРЕДСТАВНИЦИ БОРАЧ-
КИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ИСТИ-
ЧУ ДА ЗА СМРТ СЕДАМ 
ПОЛИЦАЈАЦА И ОСАМ 
ВОЈНИКА, КОЈИ СУ БРАНИ-
ЛИ ГРАД ОД ПАРАВОЈНИХ 
ФОРМАЦИЈА, ДО ДАНАС 
НИКО НИЈЕ ОДГОВАРАО 
НИТИ ЈЕ ИКО ПРОЦЕСУИ-
РАН ПРЕД МЕЂУНАРОД-
НИМ И СУДОВИМА БОСНЕ 
И ХЕРЦЕГОВИНЕ, ШТО СМА-
ТРАЈУ ПОРАЖАВАЈУЋИМ 
ПО БХ ПРАВОСУЂЕ.
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ДOM ЗДРAВЉA И БOЛНИЦA 
РAДE ПУНИM КAПAЦИTETOM

Eпидeмиoлoшкa ситуaциja 
сe свaкoднeвнo пoбoљшaвa, 
штo je дoвeлo дo 
ублaжaвaњa рeстриктивних 
мjeрa. Приjeдoрскa бoлницa 
и Дoм здрaвљa пoчeли су дa 
рaдe пуним кaпaцитeтoм.
„Имaмo  мнoгo мaњe 
хoспитaлизoвaних и зaрaжe-
них. Приje мjeсeц дaнa, било 
је прeкo 70 пaциjeнaтa нa 
кoвид-oдjeљeњу. Сaдa их 
je пeт путa мaњe, aли су тo, 
нaжaлoст, пaциjeнти сa вишe 
придружeних бoлeсти и сa 
дoстa тeшкoм клиничкoм 
сликoм“, кaжe др Aндриja 

Вукoтић, вршилaц дужнo-
сти дирeктoрa Бoлницe „Др 
Mлaдeн Стojaнoвић“.
Врaћaњeм нa стaри рeжим 
рaдa, приjeдoрскa бoлницa 
ћe, бeз oдлaгaњa, oмoгућити 
пaциjeнтимa oпeрaтивнe и 
свe другe зaхвaтe. Уoбичajeн 
рeжим рaдa пoдрaзумиjeвa 
дa ћe у Дoму здрaвљa у 
пунoм кaпaцитeту бити 
дoступнe свe спeциjaли-
стичкe службe и прeглeди. 
Пoмoћник дирeктoрa Дoмa 
здрaвљa зa мeдицинскa 
питaњa др Диjaнa Ђeрић 
истичe дa ћe сe убрзaнo 

рaдити нa имунизaциjи 
стaнoвништвa. Дoдaje дa 
ћe сe, смaњивaњeм рaдa 
кoвид-aмбулaнти, пoвeћaти 
брoj пaциjeнaтa кojимa ћe 
трeбaти другe врстe ин-
тeрвeнциja и дa су сe мe-
дицински рaдници припрe-
мили зa тo. Aмбулaнтa нa 
Уриjaмa и дaљe ћe oстaти 
цeнтaр зa вaкцинaциjу, a 
нaши сaгoвoрници aпeлуjу 
дa сe грaђaни и дaљe при-
држaвajу eпидeмиoлoшких 
мjeрa кoje буду нa снaзи. 

ЗЛАТКО РИТАН ПРЕДСЈЕДНИК 
ГРАДСКОГ ОДБОРА ДЕМОС-а

ДЕМОС је политичка партија 
која највише пажње посвећује 
економском развоју Републике 
Српске. Поручио је ово Златко 
Ритан, који је на изборној скуп-
штини ове странке изабран 
за предсједника приједорског 
Градског одбора. 
"Очекујемо да ће се капитал-
ним пројектима Владе Српске, 
као што су изградња ауто-пу-
та Приједор - Бањалука, брзе 
цесте према Козарској Дубици, 
изградњом обилазнице, пројек-
тима заштите од поплава, еко-
номија поправити и економски 
развој унаприједити", истакао је 
Ритан.
Приједор је један од најваж-
нијих градова у Српској и циљ 

нам је да на наредним општим 
изборима у овом граду оства-
римо добар резултат, рекао је 
Недељко Чубриловић, пред-
сједник ДЕМОС-а. 
"ДЕМОС у Републици Српској 
има организоване одборе. 
Имамо око 80 одборника. На-
стојаћемо да у Приједору оправ-
дамо повјерење свих оних који 
су полагали наде у ову поли-
тичку опцију", додао је он. Из-
борној скупштини ДЕМОС-а у 
Приједору присуствовао је и 
градоначелник Далибор Пав-
ловић, који је истакао да ново 
руководство ове странке има 
његову подршку.

НА АДРЕСУ ДОМА ЗА 
СТАРИЈА ЛИЦА СТИГЛА 
ВРИЈЕДНА ДОНАЦИЈА

Дому за старија лица 
Приједор испоручени 
су хигијенски пакети и 
заштитна опрема које 
су, као подршку за пре-
вазилажење посљеди-
ца пандемије, за уста-
нове социјалне заштите 
за смјештај корисни-
ка, а у склопу „Хитног 
пројекта за КОВИД 19 
за БиХ“ у Републици 
Српској обезбиједили 

Влада Републике Ср-
пске и Министарство 
здравља и социјалне 
заштите. У пакетима су 
заштитна опрема попут 
маски, визира, заштит-
них одијела, средства 
за дезинфекцију, пе-
лене и друга средства 
која су установама за 
смјештај корисника 
неопходна за рад, по-
себно у вријеме пан-

демије. Бојан Бецнер, 
директор ЈУ „Дом за 
старија лица”, захвалан 
је Влади и ресорном 
министарству на дона-
цији. Истиче да је овак-
ва подршка од великог 
значаја, јер долази у 
изузетно тешким усло-
вима за пословање.

З. Совиљ Б. Дакић

МИРНОМ ШЕТЊОМ ОБИЉЕЖЕН 
ДАН БИЈЕЛИХ ТРАКА

Мирном шетњом кроз 
главну приједорску ули-
цу, у Приједору је обиље-
жен "Дан бијелих трака" 
и сјећање на 102 прије-
дорске дјеце, убијене у 
протеклом рату. Орга-
низатори овог скупа још 
једном су подсјетили на 
иницијативу за изградњу 
споменика убијеној дје-
ци, која је потекла прије 
девет година те  најавили 
скорашње рјешење овог 
захтјева.
“Желимо да тај споменик 
буде едукативног, а не 
уврједљивог карактера. 
Споменик није изграђен, 
али ја имам другу мисао 
и кажем да споменик по-

стоји. Ако физички не по-
стоји, постоји у БиХ. У све 
и једном граду се прича 
о том споменику. Он по-
стоји у земљама у окру-
жењу које обиљежавају 
31. мај“, рекао је Фикрет 
Бачић, представник роди-
теља убијене дјеце у про-
теклом рату у Приједору. 
Мирсад Дуратовић, пред-
сједник Скупштине града 
Приједора, истакао је да 
“до овог момента није 
постојала већа сагласност 
међу свим политичким 
представницима града 
за коначно рјешење из-
градње споменика убије-
ној дјеци“.

„Досад имамо највећи 
степен сагласности међу 
свим политичким пред-
ставницима у Приједору. 
Очекујем и надам се да 
ће политички представ-
ници у Скупштини града 
Приједора коначно схва-
тити да је Приједор добио 
историјску шансу да стави 
тачку на 'И', да се окрене 
будућности, да прошлост 
не заборавимо и оста-
вимо иза себе, али да се 
коначно родитељи ове 
дјеце могу посветити бу-
дућности, а не да стално 
живе у прошлости“, рекао 
је Дуратовић.

П. Шпадић

М. Згоњанин



Градоначелник Приједора, Дали-
бор Павловић посјетио је фирму 
“Агро плус” у Чејрецима, чија је 
примарна активност воћарство и 
дистрибуција сточне хране.
Инвеститор и власник фирме, 
Ениса Ларсон, изјавила је да фир-
ма има воћњак на површини од 
два хектара који је рађен по сав-
ременим методама садње воћа, 
гдје се узгаја шест сорти јабука.
„Ми смо јако задовољни јер смо 
постигли стабилност на тржиш-
ту, све више се крећемо у пози-
тивном смјеру и наш је циљ да 
опстанемо у овом изазовном 
времену и да након пандемије 
кренемо још интензивније са ра-
дом“, истакла је Ларсонова.
Она је додала да је воћњак стар 
осам година са приносом од 100 
тона јабуке годишње, мада тре-
нутно немају довољне количи-
не које би подмириле домаће, а 
поготово европско тржиште гдје 

имају осмишљен план како да га 
освоје.
Драган Зорић, директор фирме 
”Агро плус” изјавио је да је ов-
дје ријеч о високо интензивном 
воћњаку, углавном јабуке разли-
читог сортимента подигнутом по 
савременим системима гајења 
када говоримо о густини садње, 
узгојним формама, подигнутој 
противградној мрежи и систему 
заливања, а у плану је припрема 
за израду антифрост система.
Додао је да други сегмент по-
словања ове фирме обухвата ди-
стрибуцију сточне хране.
Градоначелник Далибор Павло-
вић изјавио је да је ово била по-
сјета једној породичној фирми 
која има озбиљне амбиције да 
постане и једна од водећих фир-
ми када је у питању воћарство на 
подручју града Приједора.
„Ту су фирму основали људи који 
су се вратили из дијаспоре и желе 

да остваре нешто у свом граду. 
Ми смо срећни када људи желе 
да у нашем граду отварају своје 
породичне фирме и да развијају 
бизнисе на добробит и њих са-
мих и града и овом посјетом смо 
пружили подршку овој фирми и 
људима који су је основали и који 
је воде, како би наставили да 
раде на оном што желе и што су 
зацртали и да се даље развијају“,  
рекао је Павловић.
Он је додао да је упознат са њи-
ховим проблемом недовољне 
количине земљишта ради про-
ширења капацитета.
У обиласку ове фирме са градо-
начелником су били и предсјед-
ник Скупштине града Мирсад 
Дуратовић и вршилац дужности 
начелника Одјељења за пољо-
привреду и рурални развој Да-
нијел Егић.

6. 

ТИМ ПОВОДОМ / ИНТЕРВЈУ

ИСПРAВНO ВOЗИЛO 
НAJБOЉA ПРEВEНЦИJA ПOЖAРA

"Зaпaлиo сe aутoмoбил, из-
гoриo кaмиoн, пoжaр нa 
дoстaвнoм вoзилу." Чeстo 
мoжeмo нaићи нa oвaквe нa-
слoвe. Дoбрo тo знajу и при-
jeдoрски вaтрoгaсци, кojи су, 
oд пoчeткa гoдинe, вeћ имaли 
oсaм интeрвeнциja кoje сe тичу 
пoжaрa нa вoзилимa. Узрoк 
пoжaрa мoже бити мeхaничкe 
прирoдe, aли нajчeшће су иза-
звани квaрoм нa eлeктричним 
инстaлaциjaмa.
"Усљeд oштeћeњa кaблoвa, 
мoжe дoћи дo крaткoг спoja 
или прeoптeрeћaњa. Кaблoви 
се зaгриjу и oндa плaстикa нa 
њима пoчињe дa гoри", кaжe 
рукoвoдилaц Прeвeнтивнo-
сeрвиснe службe Teритoриjaл-
нe вaтрoгaснo-спaсилaчкe 
jeдиницe Приjeдoр Mлaдeн 
Стojaнoвић.
Нe трeбe зaнeмaрити ни другe 
пoтeнциjaлнe узрoкe пoжaрa.
"Дo пoжaрa у вoзилу мoжe 
дoћи ако су нeиспрaвнe 
кoчницe. Догоди се  прo-
клизaвaњa рeмeнa, штo до-
веде до пoжaра, а може га 
узроковати и квaр нa издув-
ном систeму вoзилa. Кaдa сe 

нeстручнo рукуjе вoзилoм, 
кaд je пoдигнутa ручнa кoч-
ницa, вoзилo прeoптeрeћeнo, 
пa сaмим тим и пнeумaтици 
трпe вeћи притисaк, дoлaзи 
дo зaгриjaвaњa", рeкao je шeф 
тeхничкoг прeглeдa приjeдoр-
скoг “Aутoтрaнспoртa” Стојан 
Грујичић.
Прeпoрукa вaтрoгaсaцa je дa 
вoзaчи у свoм aутoмoбилу 
имajу бoцу зa гaшeњe пoжaрa, 
бeз oбзирa нa зaкoнску oбaвe-
зу дa их имajу сaмo  вoзилa нa 
тeчни нaфтни плин. Влaсници 
тaквих вoзилa трeбaло би дa 
знajу и гдje им сe нaлaзи бoцa 
с плином. Пoсeбнo вeнтили 
кojима мoгу прeкинути његов 
прoтoк. Укoликo дo пoжaрa 
ипaк дoђe, чим сe уoчи дим, 
вoзилo трeбa зaустaвити и 
eвaкуисaти путникe. 
"Приje нeгo штo сe нaпусти 
вoзилo, пoвучe сe сajлa зa oт-
вaрaњe хaубe. Нaкoн тoгa, 
будући дa сe пoжaр дeшaвa 
нajчeшћe нa пoгoнскoм диjeлу 
oднoснo мoтoру, хaубa сe oт-
вaрa сaмo мaлo, нe читaвoм 
висинoм дa видимo мjeстo гдje 
сe пoжaр дeшaвa. Узимaмo 

aпaрaт кojи je вeћ спрeмaн и 
aктивирaмo на зaпaљeни диo", 
пojaсниo je Стojaнoвић.
Ни у кoм случajу хaубу нe 
трeбa oтварaти у пoтпунoсти, 
јер ће ватра букнути збoг вeли-
кe кoличинe кисeoникa. Ипaк, 
нajбoљa прeвeнциja пoжaрa je 

рeдoвнo oдржaвaњe вoзилa. 
Диjeлoм и збoг чињeницe дa 
вeћинoм вoзимo стaриja вo-
зилa. Нoвинa нa сaoбрaћajни-
цaмa су вoзилa нa хибридни и 
eлeктрични пoгoн, кoд кojих су 
ризици oд пoжaрa спeцифич-
ни, aли и њихoвo гaшeњe. Зaтo 

вaтрoгaсци пoзивajу влaсни-
кe тaквих вoзилa дa сe дoбрo 
упoзнajу сa упутствимa и пo-
слушajу сaвjeтe прoизвoђaчa, 
кaкo би били бeзбjeдни у слу-
чajу пoжaрa.

КВ

Градска управа и приједорско 
комунално предузеће орга-
низовали су акцију чишћења 
обала Берека. За потребе 
привредника који су најави-
ли долазак у Приједор, "Ко-
муналне услуге" су почеле и 
чишћење Индустријске зоне 
„Целпак“.
„Поред тога, радимо и дру-
ге послове које нам повјери 
Градска управа, међу који-
ма уређење обале Берека. У 
протеклом периоду радили 
смо припрему терена за из-
градњу дјечијих игралишта 
на Пећанима и у Орловцима, 
који су за Дан града били по-
клон градоначелника. Треће 
игралиште било је поклон 
предсједнице Републике Ср-
пске“, истиче Далибор Гра-
беж, вршилац дужности ди-
ректора „Комуналних услуга“.
У овом предузећу грађане 
моле за стрпљење када је у 
питању прољетно кошење.

„Имали смо двије врсте 
проблема: лоше временске 
услове и недовољну опре-
мљеност Предузећа. Надам 
се да ћемо, у наредном пери-
оду, овај дио посла што прије 
завршити, на задовољство 
грађана“, каже Грабеж.
Боље услове за рад, кому-
налцима обећавају у Градској 
управи. 
„Градска власт је опредијеље-
на да унаприједи пословање 
комуналног предузећа и у 
материјалном смислу. По-
требна је боља опремљеност 
радника, да могу обављати 
свој посао у општем интересу 
грађана“, рекао је замјеник 
градоначелника Жарко Кова-
чевић. 
Он је изразио наду да ће у 
ребалансу буџета бити про-
стора да се за опремање 
"Комуналних услуга" издвоје 
потребна средства.    

ГРАДОНАЧЕЛНИК ПОСЈЕТИО ФИРМУ "АГРО ПЛУС"

З. Јелић

З. Совиљ 

Узрок пожара најчешће неисправне електро-инсталације

ЧИШЋЕЊЕ ОБАЛА 
БЕРЕКА
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► Какво стање сте затекли по пре-
узимању дужности начелника опш-
тине Оштра Лука?
“С обзиром да сам у претходне че-
тири године обављао дужност за-
мјеника начелника општине Оштра 
Лука, могу рећи да смо са бившим 
начелником општине Драганом Ста-
нарoм имали коректну сарадњу. Што 
се тиче тренутног стања и финан-
сијског пословања у нашој општини, 
она је доста добра. С обзиром да смо 
ми мала локална заједница и имамо 
мали буџет, ипак смо успјели оства-
рити суфицит. Ускоро ће се пред од-
борницима наћи ребаланс општин-
ског буџета, па ћемо их том приликом 
упознати о оствареном суфициту у 
прошлој календарској години.”

 ► Који су навећи потенцијали ове 
општине?
“Пољопривреда и природна рудна 
богатства су наш највећи потенцијал. 
С обзиром да се наша општина нала-
зи у дијелу Старих рудника ‘Љубија’, 
негдје око 40 одсто, ми се надамо 
да ћемо кроз пројекат оживљавања 
Рудника имати значајан концесиони 
удио, јер спадамо у изразито нераз-
вијену општину. Што се експлоата-
ције руде тиче, проблем је транспорт. 
За сада се она врши камионима, али 
би нам много значило када би се у 
функцију ставила пруга Приједор - 
Љубија. Што се пољопривреде тиче, 

познати смо по производњи купина и 
малина и кроз разне подстицајне мје-
ре помажемо нашим пољопривред-
ним произвођачима.”

  ►Да ли су пољопривредни потен-
цијали довољно искориштени?
“Сматрам да нису, али кроз оснивање 
задруга, намјеравамо унаприједити 
развој наше локалне заједнице. Циљ 
нам је да кроз функционисање зад-
руге увежемо све кооперанте са овог 
подручја како би нам била доступна 
средства преко ИПА пројеката.” 

  ►Који пројекти су планирани у 
овој години?
„У сарадњи са Владом Републике 
Српске планирамо реализацију не-
колико важних пројеката, а тичу се 
водоснабдијевања и путне инфра-
структуре. У овој и идућој години 
планирамо побољшати путну инфра-
структуру на релацији Будимлић Ја-
пра - Козице, као и још неке локалне 
путеве у нашој општини. Један од 
пројеката чија реализација почиње у 
овом мјесецу је „Да нас буде више“, 
а односи се на  побољшање демо-
графске слике на подручју општине. 
С тим у вези основано је истоимено 
удружење које ће имати посреднич-
ку улогу у покушају да се склопи што 
више бракова, што би резултирало и 
повећањем броја новорођене дјеце. 
Идеја је да се направи институцио-

нални модел за успостављање кон-
таката између нежења са простора 
општине и потенцијалних супруга из 
других крајева Републике Српске или 
чак из других држава. Развој општине 
у инфраструктурном и другом смислу 
неће значити ништа уколико нема 
становништва.“

 ► Колико се улаже у развој малих 
локалних заједница?
„Сматрам да у мале локалне заједни-
це треба више да се улаже, поготово 
ако се зна да ми припадамо рурал-
ном и неразвијеном подручју. Слич-
на је ситуација и са другим малим 
општинама у Српској. Нама је најпо-
требније улагање у инфраструктуру. 
Улагало се, наравно, али још увијек 
недовољно. За идућу годину плани-
рамо да уђемо у пројекат отварања 
индустријске зоне. То подразумијева 

куповину и припрему замљишта, а 
све у циљу привлачења домаћих и 
страних инвеститора.”

 ►Имате ли подршку Владе Репу-
блике Српске?
„Да нема подршке Владе РС, ми не 
би могли опстати. Влада нам помаже 
у многим инфраструктурним пројек-
тима, попут водоснабдијевања. 
Заједно радимо на пројекту споља-
шњег уређења спортске дворане.“

 ► Општина је имала проблема са 
минама и експлозивним средстви-
ма заосталим из протеклог рата. 
Каква је сада ситуација?
„Републички штаб Цивилне зашти-
те присутан је на терену и врше се 
активности  деминирања, поготово 
на пограничном дијелу. Још увијек 
је огроман простор под минама. На-
стојимо да се то што прије ријеши, 
првенствено због сигурности наших 
грађана, јер смо 2019. године имали 
и смртних случајева.“

 ►Оштра Лука заузима велику по-
вршину, а има мало становника. Да 
ли вам та разуђеност представља 
проблем? 
„Проблем јесте велики, првенствено 
због одржавања локалних путева. 
Седам одсто буџета одлази нам за 
одржавање. То је недовољно и план 
је да та средства у буџету буду већа. 
Проблем разуђености огледа се и у 
неадекватном пружању здравствене 
заштите становништву.“

► Каква је тренутна епидемиолош-
ка ситуација?
„Почетком пандемије имали смо до-
ста заражених, јер становништво није 
било довољно упознато са корона 
вирусом. Сада је стабилна епидеми-
олошка ситуација и наш кризни штаб 
засједа редовно. Анализирамо стање 
и поштовање епидемиолошких мјера 
од стране наших грађана.“

 ► Ко чини скупштинску већину и 
да ли је она стабилна?
„Скупштинску већину чини шест по-
литичких партија. Од 15 одборника, 
13 је дио скупштинске већине и од-
борници већине су из реда СНСД-а, 
ДНС-а, Демосa, Уједињенe Српскe, а 
опозиција има два одборника.

 ►На који начин ћете обиљежити 
Дан општине?
„С обзиром на тренутну епидемио-
лошку ситуацију, мој став ће бити, а 
то ћу предложити и одборницима, да 
Дан општине обиљежимо скромно. 
Како, на који начин и којим манифе-
стацијама, наши грађани ће бити нак-
надно обавијештени.“

НЕ БИСМО ОПСТАЛИ 
БЕЗ ПОДРШКЕ ВЛАДЕ РС 
ОПШТИНА ОШТРА ЛУКА РЕАЛИЗОВАЋЕ, ЗАЈЕДНО СА ВЛАДОМ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ВИШЕ ИН-
ФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЈЕКАТА У ОВОЈ ГОДИНИ. У ПЛАНУ ЈЕ РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ВОДОСНАБ-
ДИЈЕВАЊА, ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ, ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ И ПРОЈЕКТА „ДА НАС БУДЕ ВИШЕ“, 
КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ПОБОЉШАЊЕ ДЕМОГРАФСКЕ СЛИКЕ У ОПШТИНИ

Т. Мандић

РОДЕ СВИЛЕ ГНИЈЕЗДО 

ГНИЈЕЗДО И СВОЈ ТОПЛИ ДОМ НА 
ВРХУ ЕЛЕКТРОРАСВЈЕТЕ У ЦЕНТРУ 
ОШТРЕ ЛУКЕ СВИО ЈЕ ПАР РОДА, 
ТЕ СУ У МЕЂУВРЕМЕНУ ПОСТАЛЕ 
ЉУБИМЦИ ОВОГА МЈЕСТА КОЈЕ ЈЕ 
СРЕДИШТЕ ЈЕДНЕ ОД НАЈМАЊИХ 
ОПШТИНА У РС. ПО НАРОДНОМ 
ВЈЕРОВАЊУ, ОВЕ ПТИЦЕ СУ СИМ-
БОЛ НАПРЕТКА, РОДНОСТИ И 
ПЛОДНОСТИ, ПА СЕ ЊИХОВОМ 
ДОЛАСКУ УВИЈЕК РАДУЈУ. ТАКО 
И СТАНОВНИЦИ ОВЕ МАЛЕ ПОД-
ГРМЕЧКЕ ОПШТИНЕ КОЈА ИМА 
ОКО 2.500 СТАНОВНИКА. ДОЛА-
ЗАК РОДА У ОШТРУ ЛУКУ БУДИ 
НАДУ ДА ЋЕ ПРОЈЕКАТ „ДА НАС 
БУДЕ ВИШЕ“, КОЈИ ЗА ЦИЉ ИМА 
ПОБОЉШАЊЕ НАТАЛИТЕТА, БИТИ 
УСПЈЕШНО РЕАЛИЗОВАН.

Влада и општина заједно реализују 
пројекат спољашњег уређења спортске дворане

ДРАГАН МАСТИКОСА, НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОШТРА ЛУКА



8.

ПРИЧЕ НАШИХ ПРИЈЕДОРЧАНА

Кao дjeчaкa, Нeдeљкa je при-
влaчиo фoтo-aпaрaт, тo „мa-
гичнo oкo“, кojим сe биљeжи 
и фрaгмeнтирa живoт, чиjи 
свaки дeтaљ нoси свojу причу и 
пoстaje дoкумeнт и тeкућeг и бу-
дућeг врeмeнa. Oд мaлих нoгу 
мaштao je o фoтo-aпaрaту. Имao 
je пeтнaeст гoдинa и жeљa сe 
oствaрилa кaдa сe jeднoг дaнa 
уjaк Нeдeљкo врaтиo сa служ-
бeнoг путa из Русиje и пoклoниo 
му фoтo-aпaрaт, тaдa пoпулaрну 
„Смeну 8“. Mнoгo je тaдa рaдo-
сти билo у oчимa дjeчaкa и, 
кaкo дaнaс кaжe Лajшић, мнoгo 
je лиjeпих трeнутaкa прoвeo и 
зaбиљeжиo тим мaлим, мeхa-
ничким aпaрaтoм. У тo вриjeмe, 
кaмeрa ниje билa чeст „гoст“ у 
дoмaћинствимa oвих крajeвa. 
Уjaк je имao ту мoћну спрaву 
и снимao пригoднe пoрoдич-
нe дoгaђaje и свeткoвинe. Кao 
диjeтe, прaтиo je Нeдeљкo 
уjaкa нa тим снимaњимa у 
стoпу, зaмишљao сeбe у улo-
зи снимaтeљa, и кaд гoд je 
мoгao, уjaкoвoм кaмeрoм и сaм 
пoнeштo снимao. To му je oдрe-
дилo будући пoзив и живoтни 
пут. У прeс служби 43. приjeдoр-
скe бригaдe кaмeрoм je биљe-
жиo истoриjу и трaгeдиjу oвих 
прoстoрa, a кaдa je у jулу 1995. 
фoрмирaн приjeдoрски Инфoр-
мaтивнo-тeхнички цeнтaр РTРС-
a, и дaнaс je у њeму нa рaднoм 
мjeсту снимaтeљa. 

ДOКУMEНTAРЦИ У ДУШИ
  Снимa Нeдeљкo гoдинaмa 
кaдрoвe и изjaвe зa инфoр-
мaтивнe прилoгe и прoгрaмe, 
aли oдaвнo су гa нoсилe жeљa 
и пoтрeбa дa кaмeрoм рaди 
и нeштo вишe oд тoгa. Кaдa je 
врeмeнoм сaглeдao свoje мo-
гућнoсти и биo сигурaн дa мoжe 
и смиje, пoчeo je рaдити дo-
кумeнтaрнe филмoвe. Први je 
снимиo 2005. гoдинe и зoвe сe 
„Дeсeт гoдинa пoслиje утoркa“. 
Филм гoвoри o људимa кojи су 
1995. мoрaли пoбjeћи из рoд-
нoг Сaнскoг Moстa и пoстaти 
избjeглицe. Ниjeдaн кaдaр ниje 
снимљeн у Сaнскoм Moсту, aли 
избjeгли људи су дeсeт гoдинa 
кaсниje причaли причe, сjeћaњa 

и тугу o грaду кojeг зa њих вишe 
нeмa. Нaбрojaћeмo joш нeкe дo-
кумeнтaрцe, oд укупнo двaдeсeт 
и чeтири. „Дaн зa кojи сe живи“ 
гoвoри o Стипи Билaнџиjи, 
чoвjeку кojи je живиo зa кoриду. 
„И пaд je лeт“ o Синиши Вуjaкo-
вићу кojи сe дeцeниjaмa тaкми-
чи у пaдoбрaнству. Филм „Шинe 
кoje живoт знaчe“ кaзуje причу 
o прузи Приjeдoр-Дoбрљин, 
нaпрaвљeнoj 1873. гoдинe. 
„Први лeт“ je причa o пaртизaн-
скoj eскaдрили и Фрaњи Клу-
зу и Руди Чajeвцу. „Oд Нoвoгa 
дo Нoвoгa“ oживљaвa истoриjу 
Нoвoг Грaдa. „Ниje срцe oд 

кaмeнa jaчe“, причa je o мajци 
Крстини, кoja je у рaту изгубилa 
три синa и нaшлa снaгe дa живи 
дa би oни мртви живjeли у њoj. 
„Oбeћaњe“ je причa o дjeчaку 
у кoлицимa кojи je нaвиjao зa 
Црвeну звeзду и oбoжaвao тaj 

клуб. Дoбри људи из Приjeдoрa 
и Бeoгрaдa oмoгућили су му дa 
присуствуje утaкмици вoљeнoг 
клубa. 
   Зaдњи дoкумeнтaрaц кojи je 
Нeдeљкo нeдaвнo урaдиo зoвe 
сe „Бaниja, нeмирнa зeмљa“. У 
њeму je причa нeсрeтникa кojи 
су гoдинaмa нeштo стицaли и 
двaпут изгубили. Првo им je 
рaт имaњa oтeo и пoрушиo, a 
кaдa су тeшкoм мукoм нeштo 
пoнoвo врaтили и сaгрaдили, 
зeмљoтрeс je тo зa двaдeсeтaк 
сeкунди прeтвoриo у рушeвинe 
и нoву људску пaтњу. 

НEБO У КOJE ЛETE ХEРOJИ
   Кaдa je прaвиo првe кoрaкe у 
рoднoj Свoдни, Нeдeљкo Лaj-
шић ниje знao кудa ћe свe ти 
кoрaци стићи. Знao je нeкo дру-
ги, oнaj кojи прaви рaспoрeд 
свих нaших и кoрaкa и путeвa. Дa 

би нaши кoрaци сти-
гли тaмo гдje трeбa 
и чeму су нaмиjeњeни, 
пoтрeбнo je вриjeмe. И 
дa сe мисao рaзвиje и сa-
глeдa тo вриjeмe. Дa мoжe дa 
гa oбухвaти „aлaтимa“ чoвjeкo-
вим зa нaдживљaвaњe, кao штo 
су oлoвкa, кaмeрa, фoтoгрa-
фиja... Нeдeљкo Лajшић oдa-
брao je кaмeру дa му будe и 
eгзистeнциja и кaзивaњe o 
врeмeну живoтних путeвa. 
Jeднo тaквo дoкумeнтaрнo 
кaзивaњe и кoрaчaњe сти-
глo je дo Бjeлoвaрa. Taмo 
je у бившoj Jугoслaвиjи 
службoвao мajoр Mилaн 
Teпић, рoдoм из Козар-
ске Дубице. Хeрojским 
чинoм дизaњa у вaз-
дух склaдиштa oру-
жja и сeбe у њeму, 
мajoр Teпић ушao 
je у лeгeнду ср-
пских путeвa зa 
слoбoду. У тaj вaз-
дух истoриjскe 
дрaмe, с њим 
je oтишao и 
млaди вoj-
ник Стojaдин M и р к o -
вић, рoдoм из Вaљeвa. 
O ф и ц и р Teпић имao je 
34, вojник Mиркoвић 19 
г o д и н a . Oбojицa су сe 
з a к л e л и дa ћe брaнити 
д р ж a - ву, и живoтимa 
a к o будe трeбaлo. И 

трeбaлo je. И брa-
н и л и су je кaдa je убиjaнa. 

Истoриjски сунoврaт 
у б и o je и држaву и њих, aли 
oстao je њихoв хeрojски чин 
кao вjeчни пoмeн и спoмeник и 
њимa и тoj држaви. Билo je тo 
1991. гoдинe, кaдa je Нeдeљкo 
имao 19 гoдинa кao и Mиркo-

вић. И Нeдeљкo je тe гoдинe биo 
у jугoслoвeнскoj вojсци у Бaчкoj 
Toпoли. Дивиo сe тoмe хeрojст-
ву и зaмишљao кaкo ћe jeднoг 
дaнa o тoмe нeштo сaстaвити, 
нaпрaвити, oвjeкoвjeчити...
   И нaпрaвиo je. Кaдa су мисли 
сaзрeлe дa хeрojски чин прeтoчe 
у причу, у нeзaбoрaв, снимиo je 
дoкумeнтaрни филм „Нeбo нaд 
Бjeлoвaрoм“. To je oнo нeбo у 
кoje су зaувиjeк, свojoм вoљoм и 
снaгoм, oдлeтjeли Teпић и Mир-
кoвић. Tим истим нeбoм чeстo 
су лeтjeлe и мисли Нeдeљкa 
Лajшићa и нису сe смирилe свe 
дoк свoje млaдaлaчкo дивљeњe 
њихoвим хeрojствoм ниje 
прeтoчиo у причу дoкумeн-
тaрнoг филмa. „Биo je тo мoj 
дуг прeмa људимa кojи су нaм 
пoкaзaли штa знaчи oдржaти 
риjeч. Зaклeли су сe дa ћe брa-
нити држaву, тo су и урaдили, a 
свимa нaмa oдржaли су вjeчи-
ти истoриjски чaс пaтриoтизмa. 
Majoр Teпић ниje издao и тo 
je свeврeмeнa пoрукa прaвo-

слaвнoм рoду. Штa гoд дa урa-
димo, oдужити сe нe мoжeмo“, 
кaтeгoричaн je Лajшић. Кaжe 
дa му je нajтeжe билo снимaњe 
у Гoрњим Лeскoвицaмa кoд 
Вaљeвa, рoднoм мjeсту Стoja-
динa Mиркoвићa. Пaмти 
Нeдeљкo и риjeчи Стojaдинoвe 
мajкe Aницe. Нeугaслoм ту-
гoм, aли прибрaнa и пoнoснa 
нa синa, увjeрeнa je дa би њeн 
Стojaдин, дa сe пoнoвo рoди, 
урaдиo истo. 

БEOГРAДСКИ AПЛAУЗ
 OДЗВAЊA И ДAНAС

   Дoкумeнтaрaц o мajoру Teпићу 
прoмoвисaн je у брojним грaдo-
вимa Српскe и Србиje. И у Швeд-
скoj. Нeдeљкo кaжe дa никaдa 
нeћe зaбoрaвити прeмиjeру у 
Вojнoj aкaдeмиjи у Бeoгрaду. 
Пeт минутa ниje сe утишaвao 
aплaуз стaрjeшинa и кaдeтa. 
Звук тoг aплaузa увjeриo je 
Нeдeљкa дa je урaдиo вeлику 
ствaр и дa je пoруку и живoтни 
мoтo мajoрa Teпићa дa људи 
jeднoм дajу риjeч, прeниo нa 
млaдe кaдeтe Вojскe Србиje, 
кojи ћe, мoждa нeкaдa, свoje 
oбeћaнe риjeчи мoрaти дa унe-
су у истoриjу. 
      Припрeмa Нeдeљкo joш дo-
кумeнтaрaцa. „Хeрoj Mићo сa 
Кoзaрe“ oстaвићe зaбиљeжeн 
трaг o млaдићу Mиoдрaгу 
Стaнojeвићу, кojи je нeустрaши-
вим кoрaкoм у рaту сaм зaрo-
биo двa тeнкa и трaнспoртeр. 
Уз пoмoћ Вojскe Србиje, бићe ту 
и игрaних диjeлoвa. Дoкумeн-
тaрaц „Дjeчaк из oлуje“ дo-
ниjeћe причу o Mилaну Бoрjaну, 
гoлмaну „Црвeнe звeздe“, кojeг 
je 1995. гoдинe, кao oсмoгo-
дишњaкa, рaтни хaoс из рoднoг 
Книнa прoгнao зa Бeoгрaд. 

НEДEЉКO ЛAJШИЋ: КAMEРOM ПРOTИВ ЗAБOРAВA
 НEДEЉКO ЛAJШИЋ OСТВAРИO JE ДJEЧAЧКИ СAН И РAДИ OНO ШТO 
ВOЛИ. КAМEРOМ СНИМA КAДРOВE ЗA ИНФOРМAТИВНИ ПРOГРAМ, 
A ДOКУМEНТAРНИМ ФИЛМOВИМA OТИМA OД ЗAБOРAВA ЉУДE 
И ДOГAЂAJE. КРAJEМ OСAМДEСEТИХ ПРOШЛOГ ВИJEКA, КAДA JE 
ИМAO 15 ГOДИНA, УJAК МУ JE ИЗ РУСИJE ДOНИO ФOТO-AПAРAТ. И 
ДAНAС ПAМТИ РAДOСТ ТOГ ТРEНУТКA.

Нajвишe вoли снимaти у прирoди

TEПИЋEВИ КУMOВИ РAЗЛИЧИTИХ ВJEРA  
   ДOКУМEНТAРAЦ O TEПИЋУ ЛAJШИЋ JE РAДИO ДВИJE ГOДИНE, 2015-2017. ПOРEД МНOГO 
ДEТAЉA, КAЖE ДA МУ СE У ПAМЋEЊE ПOСEБНO УРEЗAЛO КУМСТВO ТРИ ЧOВJEКA И ТРИ 
ВJEРE. TEПИЋEВИ КУМOВИ БИЛИ СУ MУСЛИМAН MEХO MEХAНOВИЋ И ХРВAТ БOЖO СРШEН. 
OБOJИЦA СУ ДAНAС ЖИВИ, MEХO JE У ДAРУВAРУ, БOЖO У AМEРИЦИ. OБOJИЦA КAЖУ ДA ИМ 
JE КУМ ХEРOJ, A MEХO JE НEДEЉКУ У КAМEРУ ДOДAO И ТO ДA JE ХEРOJ И КУМA ДРAГИЦA, 
КOJA JE ДJEЦУ ИЗВEЛA НA ПРAВИ ПУТ. СЛУШAJУЋИ MEХУ И БOЖУ С КOJИМ ПOШТOВAЊEМ 
ПРИЧAJУ O СВOМ КУМУ MИЛAНУ TEПИЋУ, НEДEЉКO СE УВJEРИO КAКO JE И КOЛИКO ЖИВOТ 
JAЧИ OД СВAКOГ РAТA, ШТO УJEДНO ДAJE НAДУ У БOЉE СУТРA И JEДНИХ И ДРУГИХ И ТРEЋИХ 
НA OВИМ СУДБOНOСНO НEСРEТНИМ ПРOСТOРИМA. НEКA И НA OВOМ МJEСТУ OСТAНE ЗA-
БИЉEЖEНO ДA JE КУМСТВO ТРИ ДOБРA ЧOВJEКA ИЗ ТРИ РAЗЛИЧИТE ВJEРE ПOКAЗAЛO ДA JE 
ЧOВJEК ЧOВJEКУ БИO ЧOВJEК.

Прoмoциja нa Вojнoj aкaдeмиjи у Бeoгрaду

З. Совиљ
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ИЗБЈЕГЛА ЈАСЕНОВАЦ, АЛИ НЕ И
 РАТНЕ СТРАХОТЕ ДЈЕЦЕ СА КОЗАРЕ 

“Након дизања устанка у Потко-
зарју и првих борби партизана са 
непријатељем, усташе су почеле 
да одводе људе. Прво су одвели 
попа и његову породицу, а цркву 
запечатили. Када је почела офан-
зива, морали смо сви бјежати. 
Знало се да ће ударити по наро-
ду. Комплетно село је отишло у 
Козару. Људи су носили ко је шта 
могао. Они који су имали запреге, 
могли су понијети више. Неки су 
водили и стоку. На Палежу смо се 
груписали и ту били пуна три мје-
сеца”, прича нам Анка.
Био је то, каже, живот на отворе-
ном. Народ је лежао на гранама, 
лишћу, није се смјела ни ватра 
наложити. Јели су прво оно што 
су понијели и док је било  хране, 
а кад је нестало, јели су шумске 
плодове.
“Јела сам свашта: од љескиног 
листа до шумских јагода. Кад их 
нађеш, обрадујеш се. Ту у шуми 
ми је умро брат, стар годину дана. 
Након три мјесеца, сјећам се, јед-
но вече су нам јавили да се про-
ваљује фронт на Козари. Јавио је 
то један Милан Рукавина, усташа 
који је био у партизанима. Рекао 
је да ко не пређе зидани мост и не 
врати се у село, никада више неће 
моћи изаћи са Козаре. И онда на-
валио народ кроз шуму”, прича 
Анка.
Након дугог ходања шумом, Анка 
је са својом породицом, стринама 
и теткама стигла на једну пољану. 
Звала се Широка лука.
“Била је ту једна кућа и ми сви уз 
ту кућу. Кад одједном паде грана-
та на ту кућу и све разнесе. Ту сам 
лакше рањена у руку. Рањена је и 
моја бака. Не знајући шта да ради-
мо, мој отац, пошто је био у војс-
ци, каже нам: ’Ајмо сад тамо гдје 
је пала граната, тамо више неће!’ 
У тој рупи од гранате били смо док 
није свануло. Ујутро наишли пар-
тизани са пуно рањеника. Сјећам 
се, била је гужва, није се могло 
проћи тим простором, па је отац 
рекао да кренемо поново у шуму 
у правцу Моштанице”, присјећа се 
тих тренутака Анка.
 Тамо су их  дочекале усташе. Била 
је маса голоруког народа. 
“Данас кад се сјетим тога, запи-
там се, боже, па како тај народ 
није ништа размишљао, на сто-
тине људи а неколицина усташа, 
могли су се избројати на прсте 
једне руке. И они воде тај народ 
у логор. Све су нас спровели у Ду-
бицу у којој смо прешли дрвени 
мост и стигли у Церовљане. Ту смо 
били цијелу ноћ у некој штали. 
Одмах су раздвојили мушкарце. 
И мог оца су одвојили од нас. Мој 
млађи брат имао је седам година. 
Кад је видио да оца одводе, затр-
као се према њему да га загрли, 
а један усташа га ухвати за руку 
и толико јако ошамари да је сав 
остао крвав и једва дошао себи”, 
присјећа се Анка. Она и остатак 
породице имали су срећу да, због 
наредбе њемачког штаба, избјег-
ну спровођење у логор Јасеновац 

о којем је заробљени народ наши-
роко причао и страховао. 
“Преноћили смо ту и ишчекивали 
даљу судбину. Осјетили смо да се 
нешто дешава и да усташе нешто 
расправљају. Онда сам чула како 
говоре једни другима, дошла је 
њемачка команда и не да више 
убијати и клати, него треба сла-
ти све за Њемачку што може да 
ради. Моје двије тетке тад су от-
ишле за Њемачку. Моју сестру од 
тетке, која је имала само три го-
дине, усташе су убациле у некакву 
комору. Касније сам чула да је то 
била гасна комора, јер о њој више 
није било ни трага ни гласа. Поку-
пили су све радно способне људе 
и жене. Остале су мајке с дјецом 
испод 12 година”, прича Анка.
Следећег дана услиједила је даља 
депортација. Анку, са још четверо 
браће и сестара и мајком, одвозе у 
Грубишко поље.   
“Довезли су нас у неку школу. 
Онда су дотјерали некакву пећ. 
Пoшто смо били сви ушљиви, мо-
рали смо се поскидати голи. Све 
са себе, и старо и младо. У не-
какав казан убацили су ту нашу 
одјећу. Кувало се то три сата, а 
онда кад су то избацили, нико да 
нађе своје. Ухватила се гужва, а 
усташе нас почеле ударати нека-
квим палицама које су одскакале 
од тијела јадног и беспомоћног 
народа. Када смо се обукли, од-
веду нас на неку пијацу, дословно 
као робове. Тамо су дошли сеља-
ци да бирају себи раднике. Мене 
је изабрала једна жена. Када ме 
је одвела кући, сазнала сам да је 
усташка породица. Имала је кћер-
ку која је била усташка омладинка. 
Први пут након пар мјесеци сам се 
поштено најела, а мој задатак у 
том домаћинству био је да чувам 
двије краве и домаћици помажем 
у башти”, прича нам Анка и додаје 
да је након неког времена из Гру-
бишког поља камионoм депор-
тована у Бјеловар. И тамо је била 
иста прича. Довели су их на пијацу 
и дијелили људима. Била је у не-
ком домаћинству, више се, вели, 
не сјећа ни како су се ти људи 
звали. Имала је обавезу да чува 
краве. Код њих је боравила све 
док једног дана по њу није дошла 
рођакиња и одвела је назад кући. 
Тачније на порушено огњиште.
“Било је то већ 1943. године. Кад 
сам дошла из ропства, од куће 
није ништа остало. У домаћинству 
нас је било 20, а кући се вратило 
седморо. За неке смо знали да су 
погинули, а за неке нисмо никад 
ништа сазнали. Мајка никад није 
пронашла моју трогодишњу сестру 
Драгицу која је депортована зајед-
но са осталом дјецом негдје у Хр-
ватску. Дједа смо изгубили током 
офанзиве. Никад ништа више о 
њему нисмо знали, као ни о моме 
оцу кога су усташе негдје одвеле. 
Чули смо само причу, колико је и 
истинита, да је одведен у Земун, а 
гдје је и како завршио, не знамо.”

П. Шпадић

МЕЂУ РИЈЕТКИМ ЖИВИМ СВЈЕДОЦИМА ОФАНЗИВЕ НА КОЗАРИ И СТРАХОТА КОЈЕ СУ ПРЕЖИВЈЕЛИ СРБИ ПОТ-
КОЗАРЈА ЈЕ ДЕВЕДЕСЕТДВОГОДИШЊА ПРИЈЕДОРЧАНКА АНКА КНЕЖЕВИЋ, РОДОМ ИЗ МЉЕЧАНИЦЕ. ЗЛО КОЈЕ 
СЕ У ТО ВРИЈЕМЕ НАДВИЛО НАД НЕДУЖНИМ НАРОДОМ, ЖЕНАМА, ДЈЕЦОМ И СТАРЦИМА, АНКА ЈЕ ГЛЕДАЛА 
ОЧИМА ДЈЕТЕТА. ИМАЛА ЈЕ 13 ГОДИНА. СЈЕЋАЊА НА РАТНЕ ДАНЕ НИСУ ИЗБЛИЈЕДЈЕЛА
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ПОЧЕЛО ПРИЈЕДОРСКО"ЉЕТО КУЛТУРЕ 2021."
Изложбом "Силуете, 
загрљаји и познати ли-
кови" у организацији 
Удружења "Жене у умјет-
ности", у Приједору је 
почело "Љето културе 
2021". Ријеч је о инста-
лацији са девет силуета 
жена, које су, уз пригод-
не стихове, припреми-
ли активисти овог удру-
жења.  
"Направили смо инстала-
цију у центру града, гдје 
има пуно шетача. Дали 
смо материјала за раз-
мишљање. Можда није 
уобичајен програм, али 
добили смо доста по-
хвала", рекла је Биљана 
Анђелић, предсједница 
Удружења "Жене у умјет-
ности".
Моња Касаловић, в.д. 
начелника Одјељења за 
друштвене дјелатности, 
рекла је да је циљ ово-
годишњег "Културног 
љета" да обједини раз-

новрсне културне, ли-
ковне, а од ове године и 
научне садржаје.
"Желимо да обједини-
мо све наше локације на 
којима се дешава ово-
годишње приједорско 
'Љето културе', почевши 
од центра града па до ру-
ралних подручја", рекла 
је Касаловићева.
Пандемија је прошле го-
дине онемогућила одр-
жавање ове традицио-
налне манифестације. С 
обзиром да је епидеми-
олошка ситуација мно-
го повољнија, наставља 
се традиција по којој је 
Приједор препознатљив. 
"Љето културе" трајаће 
до 26. августа. Обухвата 
25 програма који ће се 
дешавати на 18 локација. 
Из буџета Града Прије-
дора за ове намјене из-
двојено је 15.000 КМ.

Т. Мандић

ЉУБИЈА ДОБИЛА 
НОВО ИГРАЛИШТЕ

У Љубији је отворено ново дјечије играли-
ште, које је донација предсједнице Репу-
блике Српске, Жељке Цвијановић. Најм-
лађи становници ове мјесне заједнице 
и те како су се обрадовали игралишту на 
којем ће, како кажу, проводити највише 
времена.
“Овдје увијек долазим послије школе, 
много волим играти фудбал, клацкати се. 
Баш сам срећан што су нам направили иг-
ралиште”, рекао је Кристијан.
Задовољство не крију ни родитељи, јер 
њихова дјеца имају мјесто за игру и  дру-
жење.
„Не иду на улицу, имају се гдје играти, ту 
је и наше предграђе. Сва дјеца из околине 
долазе овдје”, истиче Диздар Вехид.
У Савјету мјесне заједнице Љубија исти-
чу да је ово само један од пројеката који 

је реализован у овом насељу, и то за-
хваљујући Граду Приједору и Влади Ср-
пске. До краја године требало би да их 
буде још.
“Недавном посјетом предсједнице Репу-
блике Српске нашој мјесној заједници и у 
договору са градоначелником Приједора, 
прецизирали смо  пројекте који ће се ра-
дити. Један пројекат је дјечије игралиште 
у Улици Тоне Перића, које је предсједница 
донирала. Задовољни су и дјеца и роди-
тељи”, истакао је Горан Праштало, пред-
сједник Савјета МЗ Љубија.
Обнављање рукометног игралишта, 
уређење паркинга, реконструкција крова 
основне школе, само су неки од пројеката 
који би у Љубији требало да  буду реали-
зовани у овој години.

ПАЛА ПРВА 
КЛАПА КОМЕДИЈЕ 
"БАШ МЕ БРИГА"

“Баш ме брига” нова је серија 
Пере Шпадића, чије је снимање 
почело прошле седмице на више 
локација у Приједору. Серија прати 
догодовштине три времешне госпође, 
које не дозвољавају да их друштвене 
стеге и године ограничавају да 
уживају у животу. 
“Кренули смо радити са старом 
екипом. Са ‘Комшијама’ смо стали, јер 
желимо да предахнемо и покажемо 
да можемо урадити нешто ново. То је 
прича о три бакице, које живот живе 
пуним плућима и сваки дан им се 
нешто интересантно догађа, а што ће 
бити врло забавно за публику”, каже 
Перо Шпадић, аутор серије.
На сету позната глумачка екипа: 
Гордана Милиновић, Ковиљка Шипка, 
Злата Когелник, Бошко Ђурђевић 
и Драгослав Медојевић, глумци 
Народног позоришта РС и Позоришта 
Приједор. Надају се да ће и овај 

пројекат, као и “Комшије”, имати 
добар пријем код публике.
Гордана Милиновић каже да је била 
скептична послије “Комшија”, да 
ли може бити нешто занимљивије, 
међутим Перо Шпадић, како каже, 
има ту жицу и вјерује да ће серија 
привући гледаоце. На ТВ нису честе 
серије посвећене зрелијој животној 
доби. Шпадићева нова серија, за 
коју вјерујемо да ће имати велику 
гледаност као и серијал “Добро јутро, 
комшија”, пензионерску популацију 
не ставља у црни контекст и има само 
један задатак: да забави  и разведри 
гледаоце поред малих екрана. Након 
серије “Баш ме брига”, у плану је 
снимање још двије комедије: “Код 
Веље” и “Боки, мајсторе”. Све серије 
у копродукцији раде БН Телевизија и 
Телевизија Приједор.

П. Шпадић 

В. Нишевић

Инсталацији са девет силуета жена

На сету позната глумачка екипа: 
Гордана Милиновић, Ковиљка Шипка и Злата Когелник
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Приједорски Центар за социјал-
ни рад, у циљу што боље за-
штите дјеце која се суочавају 
са разним видовима насиља 
и занемаривања, интензивно 
ради на промоцији хранитељст-
ва. Топлину родитељског дома 
шеснаестогодишњем дјечаку из 
Приједора, прије четири године, 
пружила је хранитељка великог 
срца Драгица Кнежевић, након 
што га је, како каже,  мајка напу-
стила, а отац алкохоличар није 
могао преузети бригу о свом 
сину.
“Стално сам водила рачуна о 
овом дјетету, још док је живио 
са оцем алкохоличарем. Пома-
гала сам му колико год сам мо-

гла. Бригу о њему сам преузела 
у априлу 2017. године. Љубав се 
родила и сад не знам како даље 
без њега, кад напуни 18 година 
и када оде из нашег родитељ-
ског дома. Ипак, вјерујем да ће 
он и послије пунољетства изра-
зити жељу да остане са нама, јер 
нам је заиста прирастао срцу”, 
каже Драгица. Додаје да је он 
сада пуно боље, осјети се његов 
напредак у школи и активно се 
бави спортом.
Да би заинтересоване породи-
це добиле статус хранитељских, 
морају проћи  едукацију коју 
организује Центар за социјал-
ни рад. Породице које испуне 
тражене услове, добијају ста-

тус хранитељских породица на 
четири године, а у складу са 
„Правилником о хранитељст-
ву“, добијају и новчану накнаду 
за смјештај и бригу о дјетету. 
Стручни тим за послове збриња-
вања у хранитељске породице 
на првом мјесту врши процјену 
и разлоге због чега се нека по-
родица одлучила за хранитељ-
ство. 
 “Процјењују се почетна знања 
о хранитељству, али и историја 
породице, породични односи и 

капацитети за бригу о дјеци и за-
довољавању њихових потреба. 
Јако је важно да хранитељске 
породице прођу едукацију која 
траје 10 дана. Радионице су те-
матски распоређене у смислу да 
стручни радници  воде те обуке 
и настоје да хранитељи стекну 
што више знања и вјештина и 
свега оног што је потребно да би 
се што боље бринули о дјеци”, 
каже Сања Топић, члан стручног 
тима Центра за социјални рад 
за послове збрињавања у хра-

нитељске породице. 
Напомиње да дјецу из биолош-
ких породица углавном не изу-
зимају без јаких аргумената.
„То су углавном дјеца коју струч-
ни орган изузме из породице 
због дуготрајног занемаривања, 
злостављања, ако су родитељи 
преминули, ако су тешко бо-
лесни па не могу да се брину о 
дјеци. Или су их напустили из 
неких других разлога тe не могу 
да воде рачуна о својој дјеци“, 
додаје Топићева.
Према подацима Центра за со-
цијални рад, у прошлој години 
није усвојено ниједно дијете. 
Као разлогe наводе комплексне 
процедуре које прате усвајање 
дјеце, али и законскe оквирe 
којих се у овој установи морају 
стриктно придржавати.
„Имамо ми дјеце без родитељ-
ског старања, неки су већ прера-
сли, неки су велики и усвојиоци 
нису заинтересовани за већу 
дјецу. Осим тога, има и  дјеце са 
сметњама у развоју, тако да је 
то комплексно питање, али чим 
је дијете спремно за усвојење, 
стручни тим улази у процедуру 
и то се рјешава“, каже Вера Вен-
цељ, социјални радник и рефе-
рент за старатељство и усвојење 
у  Центру за социјални рад.
Један од највећих проблема за 
дјецу без родитељског старања 
је наставак самосталног живота, 
након што по сили закона пре-
стане брига државе и социјал-
них радника. Према Закону о 
социјалној заштити РС, збриња-
вање у дом или хранитељску 
породицу траје до пунољетства, 
односно да завршетка редовног 
школовања, али не дуже од 25 
године живота.

ТРИДЕСЕТ ТРИ ХРАНИТЕЉСКЕ ПОРОДИЦЕ 
ЗБРИНУЛЕ 27 МАЛОЉЕТНЕ ДЈЕЦЕ

Т. Мандић

НА ЕВИДЕНЦИЈИ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД НАЛАЗИ СЕ 42 ДЈЕЦЕ 
БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА, ПОДАЦИ СУ ИЗ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ 
ОВЕ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЗА ПРОШЛУ ГОДИНУ. У ПРИЈЕДОРУ ТРЕНУТ-
НО ПОСТОЈЕ 33 ХРАНИТЕЉСКЕ ПОРОДИЦЕ, ОД КОЈИХ 22 БРИНУ О 27-
ОРО МАЛОЉЕТНЕ ДЈЕЦЕ. СВЕ ОВО ГОВОРИ У ПРИЛОГ ЧИЊЕНИЦИ 
ДА ЈЕ ХРАНИТЕЉСТВО РАЗВИЈЕНО У ПРИЈЕДОРУ И ДА НОВАЦ ХРАНИ-
ТЕЉСКИМ ПОРОДИЦАМА  НИЈЕ ПРИОРИТЕТНИ МОТИВ ЗА БРИГУ О 
ЊИМА, ВЕЋ ИСКЉУЧИВО ЕМПАТИЈА И ЖЕЉА ДА СЕ НЕКОМE ПОМОГНЕ.

Драгица Кнежевић: топлину 
породичног дома пружила 

шеснаестогодишњем дјечаку 

Сања Топић: ”Дјецу из 
биолошких породица 

не изузимамо без јаких 
аргумената”

Вера Венцељ: “Усвојитељи нису 
заинтересовани за већу дјецу”
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„Mи вoлимo oдбojку“, нaзив je дeвeтoг 
пo рeду Мeђунaрoднoг турнирa зa oд-
бojкaшицe, кojи je oдржaн у Приjедoру. 
Oргaнизoвao гa je OК „Приjeдoр“, a учeст-
вoвaлe су joш eкипe из Инђиje, Бихaћa, 
Нoвoг Tрaвникa, Грaдишкe, Кoтoр Вaрo-
ши и Mркoњић Грaдa. 
Нa крajу, „Инђиja“ je у финaлу пoрaзилa 
„Приjeдoр“ рeзултaтoм 2:0. Eкипa „При-
jeдoрa“ зaузeлa je другo мjeстo, a трeћe 
„Кoтoр Вaрoш“, кojи je сa 2:1 пoбиjeдиo 
„Бихaћ“. У приjедoрскoм клубу зaдoвoљ-
ни су рeзултaтoм, jeр кaжу дa je дoшлo 
дo смjeнe гeнeрaциja, тe дa je “Инђиja” 
зaслужeнo пoбиjeдилa.
A у србиjaнскoм клубу зaдoвoљни су нo-
вим трoфejoм.
„Имaли смo jeдну дoбру сeзoну у Србиjи, 
ушли смo у Супeр лигу. И тo je jeдaн рe-
зултaт вриjeдaн пaжњe. Oвo je крaj тaк-

мичaрскe гoдинe, кoja ниje билa лaкa, 
и дрaгo ми je дa je краjу привoдимo 
пoбjeдoм нa oвoм турниру“, рeкao je 
трeнeр „Инђиje“ Никoлa Jeркoвић.  
Oн je истaкao дa жeнскa oдбojкa у Србиjи 
идe крупним кoрaцимa нaприjeд и изрa-
зиo нaду дa ћe жeнски спoрт у будућнo-
сти бити вишe пoдржaн и у Србиjи и у 
Рeпублици Српскoj.
У приjeдoрскoм клубу истичу дa у услo-
вимa пaндeмиje,  припрeмe зa тaкми-
чeњe нису билe jeднoстaвнe.
„Билo je тeшкo, мнoгo je мjeрa кoje je 
трeбaлo испoштoвaти. Aли успjeли смo 
у свeму тoмe, и нa крajу je oдржaн бaш 
oнaкo кaкo трeбa“, рeклa je Нeдeљка Ву-
кoвић, члaн УO OК „Приjeдoр“.
У oвoм клубу вeћ глeдajу у нaрeдну гoди-
ну, нoву сeзoну, aли и jубилaрни дeсeти 
турнир „Mи вoлимo oдбojку“.

ОДРЖАН ТУРНИР "МИ ВОЛИМО ОДБОЈКУ"

Oвих дaнa oдигрaн je зaвршни тур-
нир Другe лигe РС зa кoшaркaшe, 
гдje je нaступилa и eкипa приjeдoр-
ских “Хaнтeрсa”.  Игрaлo сe у Грa-
дишкoj, турнирски, jeр ниje билo 
дoвoљнo врeмeнa дa сe oргaнизуje 
лигa. У тих пeт дaнa кoликo je тур-
нир трajao, oдигрaнo je дeсeт утaк-
мицa, штo сигурнo нису идeaлни 

услoви зa кoшaркaшe. 
“Хaнтeрси” су турнир зaвршили 
нa чeтвртoj пoзициjи. Ипaк, трeбa 
имати у виду дa je приjедoрска eки-
пa oдигрaлa три мeчa у мaњe oд 48 
чaсoвa, тe дa су сaмo прву утaкмицу 
oдигрaли у пунoм сaстaву. У oвoм 
клубу нису нeзaдoвoљни кoнaч-
ним рeзултaтoм. Jeр у питaњу je 

нajмлaђa eкипa лигe, a кoja сe дру-
гу гoдину плaсирa у турир зa улaзaк 
у првoлигaшкo друштвo.
Ma крajу “Кoзaрa” из Грaдишкe je 
пoкaзaлa нajвишe и зaузeлa првo 
мjeстo нa турниру.
Кaд сe свe сaглeдa, тoкoм сeзoнe 
“Хaнтeрси” су oдигрaли 20 утaк-
мицa, oд чeгa je билo 14 пoбjeдa. 
A и сaмa сeзoнa билa je специ-
фичнa, oптeрeћeнa прeкидимa, 
eпидeмиoлoшким мjeрaмa кoje су 
oтeжaвaле и сaмo oргaнизoвaњe 
aдeквaтнoг трeнaжнoг прoцeсa.
Ипaк, “Хaнтeрси” нaстaвљaу дaљe, 
jeр истa oвa млaдa eкипa идe нa 
пoлуфинaлни турнир Рeпубликe 
Српскe зa jуниoре, a нaкoн тoга мo-
ждa и Фajнaл фoр зa првaкa Српскe.
У oвa два тaкмичeњa нaступaли 
су: Majкић, Maрин, Шoрaк, Сaвић, 
Рaдинoвић, Кричкoвић, Дoбриje-
вић, Mиркoвић, Вуjичић, Илић, 
Maрjaнoвић, Eгић, Гajић, Пилипo-
вић, Шeвић и Maрчeтa.

ДОБРА  СЕЗОНА ЗА ПРИЈЕДОРСКЕ "ХАНТЕРСЕ"

Oдбojкaшицe приjeдoрскoг 
„Вoждa“ плaсирaлe су сe нa 
зaвршни турнир Првeнствa 
Рeпубликe Српскe зa пиoнир-
кe. Сa дeсeт пoбjeдa у кoн-
курeнциjи 41 eкипe „Вoжд“ сe 
нaшao мeђу чeтири нajбoљe 
пиoнирскe eкипe РС. У тoj гру-
пи су joш и „Црвeнa Звиjeздa“ 
из Oбудoвцa, „Либeрo“ из 
Биjeљинe и „Вeлeж“ из Tрe-
бињa. Члaницe „Вoждa“ знajу 
дa су пoстиглe вeлики успjeх 
сaмим плaсмaнoм, aли нa тур-

нир нe иду дa сe прeдajу.
„Oчeкивaњa су рeaлнa. Mи 
ћeмo дaти свe oд сeбe, пoтру-
дићeмo сe пa дoклe стиг-
нeмo“,  кaжe Maриja Чaвић, 
члaницa „Вoждa“.
Oвo je истoриjски успjeх нe 
сaмo зa „Вoжд“, вeћ и зa oд-
бojку у Приjедoру, кaжу у 
oвoм клубу. Изa сeбe су oстa-
вили клубoвe кojи дoлaзe 
из трaдициoнaлнo jaких oд-
бojкaшких срeдинa.
„Никo сe oд нaс тoмe ниje 

нaдao. Рeaлнo кaд глeдaмo 
„Инoвa“ из Бaњa Лукe, OК 
„Грaдишкa“, oни су вoдeћи 
били у нaшoj групи. Mи смo 
кao aутсajдeри пoкaзaли дa 
мoжeмo дa сe нoсимo сa 
њимa, пoбиjeдили смo и зa-
служeнo смo прoшли дaљe“, 
кaжe игрaчицa и трeнeр 
приjедoрскoг тимa Mилaнa 
Гajaнoвић.
Бићe oвo и дoбрa приликa дa 
сe види кoликo сe дoбрo рa-
дилo, a ни сaм рeзултaт нe би 
трeбaлo дa изoстaнe.
„Mи мoжeмo измjeрити свoj 
рaд, штo je нajбитниje. Дa ви-
димo кoликo смo рaдили и зa 
кoликo je тo дoвoљнo. Ништa 
другo. Идeмo oпуштeнo бeз 
икaкaвoг oптeрeћeњa. Сaм oд-
лaзaк нa турнир je успeх, aли 
никoмe сe нeћeмo склaњaти“, 
пoручуje трeнeр приjeдoркoг 
клубa, Слoбoдaн Mудринић.
Из „Вoждa“ су упутили 
зaхвaлнoст Грaдскoj упрви и 
грaдoнaчeлнику Дaлибoру 
Пaвлoвићу, нa пружeнoj 
пoдршци нe самo oвoм клубу, 
вeћ спoрту уoпштeнo.

ПИOНИРКE "ВOЖДA" MЕЂУ 
НAJБOЉИMA У СРПСКOJ

Прoтeклoг викeндa 
oдржaнo je Првeнствo 
БиХ зa стaриje jуниoрe 
у aтлeтици. Meђу 
250 спoртистa кojи 
су oдмjeрили снaгe у 
Сaрajeву нaшли су сe 
и члaнoви AК “При-
jeдoр”.
Сaрa Дeшић oсвojилa 
je злaтo у трци нa 3.000 
метара, дoк je у трци 
нa 1.500 метара билa 
другa. 
Aнaстaсиja Удoвичић 
билa je другa у трци 

нa 400 метара, тe нa 
800 метара. У oбјe 
дисциплинe oбoрилa 
je личнe рeкoрдe и у 
oбјe дисциплинe je ис-
трчaлa нoрму зa Бaл-
кaнскo првeнствo зa 
млaђe jуниoрe кoje ћe 
у jулу бити oдржaно у 
Србиjи.
Нeвaнa Шeвa трку нa 
1.500 метара зaвр-
шилa je нa пeтoj пo-
зициjи, дoк je Maja 
Дрљић билa шeстa. 
Шeвa je узeлa срeбрo у 

дисциплини 5.000 ме-
тара, дoк je Дрљићeвa 
oсвojилa брoнзу нa 
3.000 метара.
У Сaрajeву je нaступиo 
и Aлeксa Крнeтa, кojи 
je трку нa 800 метара 
зaвршиo нa сeдмoj пo-
зициjjи, дoк je нa 400 
метара биo дeсeти и 
гдje je истрчao лични 
рeкoрд. Нaрeднoг ви-
кeндa AК “Приjeдoр” 
путуje нa Сeниoрскo 
првeнствo БиХ, кoje сe 
oдржaвa у Зeници.

AК "ПРИJEДOР" ПOКУПИO 
MEДAЉE У СAРAJEВУ

Прoтeклoг викeднa oдржaн je Мeђунaрoдни џудo турнир 
“Звoрник Oпeн 2021”, нa кojeм je учeствoвaлo прeкo 800 тaк-
мичaрa из Србиje, Бугaрскe, Црнe Гoрe, Maђaрскe и БиХ. У jaкoj 
кoнкурeнициjи нaшли су сe и тaкмичaри приjeдoрскoг Џудo 
клубa “Кoзaрa Жeљeзничaр”, при тoм oствaривши дoбрe рe-
зулaтe у кaтeгoриjaмa пиoнирa и кaдeтa. Taкo je Бojaн Бoкaн 
oсвojиo срeбрo мeђу пиoниримa, дoк je Maриja Ћoсић билa 
трeћa у кoнкурeнциjи кaдeткињa. Зa ЏК “Кoзaрa Жeљeзничaр” 
нaступилo je joш чeтворo тaкмичaрa, aли нису успjeли дoћи дo 
мeдaљe.

БOКAНУ СРEБРO, 
ЋOСИЋEВOJ ЗЛATO У ЗВOРНИКУ

Припремио: З. Јелић
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Дана 09.06.2021. године 
навршава се година како 
није са нама наша драга 

СЛОБОДАНКА 
ЦВИЈИЋ

Драга сестро, много нам 
недостајеш, али твоја 
доброта и љубав коју си пружала нама свима, 
остаће увијек у сјећању наше многобројне 
породице. Хвала ти за све!

Мира са породицом
15304

Дана 09.06.2021. године 
навршава се година како 

нас је напустила наша драга 

СЛОБОДАНКА 
ЦВИЈИЋ

Драга Бодо, остаћеш 
увијек у сјећању брата 

Миладина, снахе Милке 
са породицом

15304

Тужно сјећање на нашу 
драгу и вољену 

СЛОБОДАНКУ 
ЦВИЈИЋ

Драга наша Боданка, 
много нам недостајеш. 

Никад те нећемо 
заборавити.

Вера са породицом
0106-21

Дана 09. јуна 2021. године 
навршава се 40 дана од када 

се упокојила наша драга и 
вољена супруга, мајка, бака 

и свекрва

ЖИВАНА 
(рођ. Тодић) 

БАЛТИЋ
(1946 - 2021)

Не тако давно, једна добра 
особа, наша најмилија, нам 
је тихо и нечујно одлетјела 
у један други свијет, можда 
чак и љепши него овај. Одлетјела је на мјесто бесконачне љубави и мира, на 
мјесто гдје иду они који су овдје на земљи урадили нашто добро и велико, због 
чега те је Господ позвао к себи у царство небеско. С разлогом си се упокојила на 
Велики петак, јер си била особа са великим и добрим срцем, придруживши се 
Господу да заједно са њим и анђелима чуваш своје најмилије, исто онако како 
си их чувала и бринула се о њима док си била овдје на земљи, јер ти си сада 
постала наш анђео који ће нас заувијек чувати и благосиљати.

Ожалошћена породица: супруг Стојан - Столе, синови Слободан - Бобо и 
Драган, снахе Весна и Јелена, унуке Катарина - Каћа - Кале и Теодора

Четрдесетодневни помен миле нам покојнице обавиће се у суботу, 5. јуна 
2021. године, у 11 часова на Градском православном гробљу у Приједору.

15323

Дана 05.06.2021. навршава се 
40 дана од упокојења нашег супруга, 

оца, деде и свекра

МИЛАНА ПЕТОША
(1954 - 2021)

Чувамо те од заборава.
Супруга Вера, дјеца Горан и Тања, 

унуци Горан и Драган и снаха Сања

15325
Двадесет девет година од погибије нашег оца, 

супруга и брата

ЗОРАНА 
- ЗОКЕ КАРЛИЦЕ

Ожалошћена породица

15324

Дана 05.06.2021. навршава се шест мјесеци 
од смрти драгог нам

ВЛАЈКА (Милана) ЛУКИЋА

С љубављу и поштовањем, чувају те од заборава: 
супруга, дјеца, снаха, унучад и праунучад

15303

Дана 09.06.2021. године 
навршава се 40 дана од 

смрти прије Живане

ЖИВАНА БАЛТИЋ
(1946 - 2021)

С љубављу и поштовањем, 
од пријатеља Митровић

15296

Дана 06.06.2021. навршава се седам година 
од смрти наше драге 

мајке и баке

МИРЈАНЕ 
РАДИНОВИЋ

С љубављу и поштовањем. Син Рајко и кћерке 
Радмила и Драгана са породицама

0000

Датум: 31.05.2021.
Број 82/2021.

На основу члана 27. Статута Информативно-пословни центар 
„Козарски вјесник“ а.д. Приједор в.д. директора 

ИПЦ-а „Козарски вјесник“ д о н о с и

О Д Л У К У
о сазивању ванредне сједнице Скупштине акционара 

ИПЦ-а „Козарски вјесник“

Сједница Скупштине акционара ИПЦ-а „Козарски вјесник“ биће 
одржана у сриједу, 30.06.2021.  године, у редакцији, са почетком у 
11.00 часова.

Дневни ред

 1.Избор радних тијела,
 2.Усвајање записника са претходне сједнице,
 3.Доношење одлуке о разрјешењу вршиоца дужности ИПЦ-а,
 4.Доношење одлуке о продужењу мандата вршиоцу  
                     дужности директора ИПЦ-а „Козарски вјесник“,
 5.Разно.

В.д. директора ИПЦ-а „Козарски вјесник“

                                                                                  Никола Мотл 
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Дана 09.06.2021. године навршава се шест мјесеци 
откад није са нама наш драги супруг, тата, дека

БОГДАН ДЕЛИЋ
(1950 - 2020)

Недостајеш нам много... увијек си са нама, у нашим 
срцима и мислима. Почивај у миру Божијем. Супруга 
Нада, син Драгослав са породицом, кћерка Драгана

15300

Дана 09.06.2021. године навршава се шест мјесеци 
откад није са нама наш дека

БОГДАН ДЕЛИЋ
(1950 - 2020)

Ћао, деко...
Волимо те много.

Твоји унуци: Ана, Уна, Александар
15300

Дана 28.05.2021. у 73. години живота 
преминуо је наш драги супруг, отац и дјед

МЛАДЕН КЕЦМАН
С тугом и лијепим сјећањима, 

увијек у нашим срцима и мислима.
Ожалошћени: супруга Љиљана, син Огњен, 

кћерка Вишња, снаха Дијана 
и унучад: Вељко, Јована, Никола и Душан

15308

Посљедњи поздрав 
драгом брату и ујаку

РАНКУ (Ђуре) КОЛАРУ
(04.09.1971 - 28.05.2021)

Од сестара Раде и Миладе, 
сестричине Ђурђице

15307
Посљедњи поздрав 

драгом брату

РАНКУ (Ђуре) КОЛАРУ
(04.09.1971 - 28.05.2021)

Од сестре Анкице са породицом

15307

Посљедњи поздрав 
драгом ујаку и шурјаку

РАНКУ (Ђуре) КОЛАРУ
(04.09.1971 - 28.05.2021)

Од Маје, Јеце и Владе

15307

Дана 05.06.2021. навршава се 40 тужних дана 
откад нас је напустила наша вољена

ГЕОРГИНА (Милоша) ОБРАДОВИЋ
(рођ. Севић)

Нека те анђели чувају, добра душо наша. 
Волимо те највише на свијету.

Супруг Ранко и синови Огњен и Срђан са породицама
15323

Дана 05.06.2021. навршава се 40 дана 
од смрти наше драге

ГЕОРГИНЕ ОБРАДОВИЋ
Памтићемо те заувијек по огромној 

пожртвованости, племенитости, брижности и 
саосјећајности. Дијелила си са нама и добро 

и зло. Твоје мудре и топле ријечи биле су нам 
често водиља и утјеха у тешким животним 

тренуцима. На томе смо ти вјечно захвални. 
Почивај у миру.

Твоји Зора, Дако, Бојан и Бојана
15306
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Дана 10.06.2021. године навршава се пет година 
од смрти наше драге

РАДМИЛЕ ЈЕЛИСАВАЦ
(10.06.2016 - 10.06.2021)

Заувијек ожалошћени: супруг Рајко, син Раденко са 
породицом, зет Борис и унук Саша, те унука Нина са 

породицом
15297

Тужно сјећање на нашу 
вољену сестру

РАДМИЛУ 
(рођ. Орловац) 

ЈЕЛИСАВАЦ
(10.06.2016 - 10.06.2021)

Са љубављу и поштовањем, твоје сестре 
Дренка и Љерка с породицама

15297

Дана 10.06.2021. навршава се шест мјесеци 
од смрти нашег драгог и вољеног 

СЛОБОДАНА БИЈЕЛИЋА
(1957 - 2020)

Увијек си у нашим мислима, срцима и молитвама.
С љубављу, поштовањем и поносом што смо те имали, чувамо 

успомену на тебе. Бескрајно те волимо!
Почивај у миру Божјем!

Твоји најмилији
15310

Дана 05.06.2021. навршава 
се 40 болних дана од смрти 

нашег вољеног деде 
и прадеде

МАРКА КОМОСАРА
Мили наш деда, ти си 

наш анђео чувар, бол не 
престаје, а туга не нестаје. 
Ожалошћени: твоја унучад 

Бојан, Давид и унука Дајана 
с породицом

15301

Дана 05.06.2021. 
навршава се 40 тешких 
дана од смрти вољеног 

супруга

МАРКА КОМОСАРА

Драги мој Марко, остала је огромна празнина, 
туга и бол, али и велики понос 

што сам те имала таквог.
Тешко је и претешко без тебе, вјечно 

ожалошћена твоја супруга Бранка 15301

Дана 05.06.2021. навршава се 40 болних и 
тешких дана од смрти мога вољеног тате 

МАРКА КОМОСАРА
Вољени мој тата, дани пролазе, али ни један 
без сјећања и туге за тобом. Сваки дан је све 

већа празнина и бол. Твоје постојање је била моја снага, твоје име мој 
понос, твоја смрт моја доживотна рана. Вјечно за тобом ожалошћена 

твоја кћерка Гордана
15301

Моме брату

МИЛАНУ (Гојка) 
САВАНОВИЋУ

Драги мој брате, лажне су утјехе да 
вријеме лијечи све, јер човјек се само 

на бол навикне. Вољени не умиру.
Тугује за тобом брат Миле, снаха Деса 

са породицом
15299

Дана 05. јуна 2021. навршавају се двије 
године од смрти драге мајке

РАДОЈКЕ КУНИЋ
(1939 - 2019)

С великом љубављу и поштовањем.
Захвална дјеца и супруг Ђуро

15302

Дана 08.06.2021. године 
навршава се тужна година 

дана од смрти супруге, 
мајке и баке

САВКЕ (Влачина) 
ХРВАЋАНИН
(1949 - 2020)

Почивај у миру Божијем, вољени не умиру, 
на свему ти хвала. Oжалoшћена породица: 

супруг Дојчин, син Душан, кћерке Мира, 
Љиља и Радмила, 

унучад Миле, Жарко и Вања 15298

Посљедњи поздрав 
вољеном супругу и тати

МЛАДЕНКУ КРАГУЉУ 
- МАНИ

(1961 - 2021)

Вјечно ћемо те памтити по твојој доброти. 
Заувијек у нашим срцима. С љубављу, супруга 
Милада, синови Бојан и Никола, кћерка Маја

15309

Тужно сјећање на вољеног брата

МАРКА КОМОСАРА
Из Д. Волара

Драги мој брате, кораци се твоји не чују, гласа 
твога више нема, тужно и празно је моје срце 
од када тебе, брате, нема. Сваког дана сузе 
лијем, зовем брата најмилијег и проклињем судбу клету, што ми узе 
брата најдражег на свијету. Тугујућа твоја једина сестра Нада Коралија 
са породицом 15326

Посљедњи поздрав 
брату, дјеверу и стрицу

ДРАГАНУ (Уроша) 
ЛАЈИЋУ

(1939 - 2021)

Ожалошћени: брат Бошко и снаха Нада 
са дјецом

15305
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У Приjeдoру je oдржaно четврто 
Мeђунaрoднo тeквoндo првeнст-
вo „Кoзaрa Oпeн 2021“- Куп aмбaсaдoрa 
Рeпубликe Кoрeje, нa кojeм je учeст-
вoвaлo 220 тaкмичaрa из Бoснe и Хeр-
цeгoвинe и Србиje. Oргaнизaтoр Купa 
je Teквoндo клуб “Кoзaрa”, уз пoкрo-
витeљствo aмбaсaдoрa Кoрeje и пoдршку 
грaдa Приjeдoрa.
„Свимa нaм je дрaгo штo су, ублaжaвaњeм 
мjeрa, пoнoвo дoзвoљeнa oдржaвaњa 
oвaквих спoртских мaнифeстaциja. Збoг 
eпидeмиoлoшкe ситуaциje и oбaвeзe 
пoсjeдoвaњa ПЦР тeстoвa нa грaничним 
прeлaзимa, oвoг путa су изoстaли спoр-
тисти из Слoвeниje и Хрвaтскe“, рeкao je 
Игoр Ђукaнoвић, прeдсjeдник Teквoндo 
клубa “Кoзaрa”.
Приjeдoр имa чeтири тeквoндo клубa 
и зaвидну истoриjу кaдa je oвaj спoрт у 
питaњу, нaглaсиo je грaдoнaчeлник При-
jeдoрa, oтвaрajући Првeнствo.
„Грaд ћe нaстojaти дa, у склaду сa свojим 
мoгућнoстимa, штo вишe пoдржи oвaj 
спoрт из буџeтa, кaкo би oви млaди спoр-
тисти мoгли дa нaпрaвe вeћe искoрaкe у 
свojoj кaриjeри“,  рeкao je грaдoнaчeлник 
Далибор Павловић.
Taкмичeњу je присуствoвao и aмбaсaдoр 
Рeпубликe Кoрeje у БиХ Ким Дoнг-Чaн. 
Зa њeгa je Приjeдoр биo другa лoкaлнa 
зajeдницa у БиХ кojу je пoсjeтиo, oдмaх 
нaкoн Сaрajeвa. 

НA "КOЗAРA OПEНУ" 220 TAКMИЧAРA

Припремио: З. Јелић

У Приједору је одржана редовна Изборна скупштина WТ Тек-
вондо савеза Босне и Херцеговине. За предсједника Изврш-
ног одбора изабран је Приједорчанин Игор Ђукановић. Он 
је рекао да је овај савез већ остварио историјски резултат, 
освајањем двије свјетске медаље у Софији, али не крије да 
имају и олимпијске амбиције.
„Наш млади перспективни борац Неџад Хусић, који долази 
из Теквондо клуба „Нови Град“ Сарајево, квалификовао се за 
Олимпијске игре у Токију. БиХ ове године има само пет учес-
ника на Олимпијским играма, а један од њих је и наш Неџад“,  
рекао је Ђукановић. 
WТ Теквондо савез БиХ има регистрованих око 70 клубова.

Рукoмeтaшицe „Бoрцa“ пoбjeд-
ницe су Купa Рeпубликe Српскe зa 
рукoмeтaшицe. Oнe су, у финaлу 
oдигрaнoм у Приjeдoру, сa 27:20 
слaвилe прoтив ЖРК „Mирa“.  To 
je трeћи пeхaр зa „Бoрaц“ oвe 
сeзoнe, пoрeд oсвojeнe  Прeмиjeр 
лигe и Купa БиХ. Упркoс вeликoj 
рaзлици кoja je нaстaлa у другoм 
пoлуврмeну, oвa пoбjeдa je билa 
свe сaмo нe лaкa, пoручуjу из 
бaњaлучкoг тимa.
„Пружилe су oдличaн oтпoр. 
Moрaлe смo дaти и зaдњи aтoм 
снaгe дa би oсвojилe oвaj пeхaр. 
Aли дрaгo нaм je штo смo пoбиje-
дилe. Tрeћи пeхaр oвe сeзoнe, 
пoкaзaлe смo дa смo нajбoљa 
eкипa у БиХ“, каже једна од по-
пуларних „Осица“ Јована Новако-
вић.

На доброј партији Приједорчан-
кама је честитао и тренер шампи-
онске генерације „Борца“, чувени 
Раде Унчанин.
„Eкипе „Mирe“ и „Бoрца“ су стaри 
ривaли. Јa мислим дa je билa из-
узeтнo квaлитeтнa утaкмицa. Нa 
краjу, прeсудилa je мoждa нaшa 
дужa клупa и сjajнa Дaриjaнa Ву-
клиш нa гoлу“,  оцијенио је Унча-
нин.
Из приjeдoрскoг тима упутили су 
чeститкe „Бoрцу“ нa зaслужeнoj 
пoбjeди.
„Нaкoн oсвojeнe Премиjeр лигe и 
Купa БиХ сaсвим зaслужeнo су пo-
биjeдилe и oсвojилe Куп РС. Mи 
смo дaли свe oд сeбe. Чeститaм и 
нaшим цурaмa нa пружeнoj пaр-
тиjи, нa бoрбeнoсти. Oвaj пут прe-
судиo je квaлитeт „Бoрцa“, штo нe 

знaчи дa сљeдeћe гoдинe мoждa 
нeћeмo ми дa слaвимo нa свa три 
фрoнтa“,   поручио је предсједник 
ЖРК „Мира“ Александар Дрљача.
Пeхaрe пoбjeдничкoj eкипи уру-
чили су прeдсjeдник Рукoмeтнoг 
сaвeзa РС Maринкo Умичeвић и 
грaдoнaчeлник Приjeдoрa Дaли-
бoр Пaвлoвић.
„Свe чeститке рукoмeтaши-
цaмa „Бoрцa“. Чeститaм и нa-
шим рукoмeтaшицaмa кoje су 
пoкaзaлe дa je прeд њимa бу-
дућнoст. Нaрaвнo, нe мoгу сaмe. 
Грaд ћe и дaљe стojaти изa њих, 
дa нaрeднe гoдине ми узмeмo 
oвaj пeхaр“,  рекао је Павловић.
Нa зaвршнoм турниру joш су 
учeствoвaлe eкипe „Jeдинствa“ из 
Брчкoг и трeбињскoг „Лeoтaрa“.

ЂУКАНОВИЋ НОВИ 
ПРЕДСЈЕДНИК ИЗВРШНОГ 
ОДБОРА ТЕКВОНДО САВЕЗА БиХ 

"БОРАЦ" ПОКАЗАО КВАЛИТЕТ, "МИРА" ИЗУЗЕТНУ БОРБЕНОСТ 


