
ПРИЈЕДОР, 23. ЈУЛ 2021. 
ГОДИНА XLVI 

БРОЈ 2392 
ЦИЈЕНА 1 KM

redakcija@kozarski.com

Kontakt telefon: 052/490-126    E-mail: 
laboratorija@spamljecanica.com

IS
SN

 0
35

0 
- 9

25
7

Слободан Брдар, 
вршилац дужности 
предсједника Удружења
пензионера РС
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ПРИМЈЕР У РС 
КАКО СЕ ПОМАЖЕ 
СТАРИЈОЈ 
ПОПУЛАЦИЈИ

КОНФЕРЕНЦИЈА 
"ПРИЈЕДОР И ДИЈАСПОРА" 

28. ЈУЛА

ЦИЉ ЈЕ ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПОТЕН-
ЦИЈАЛА КОЈЕ ИМА ОВАЈ ГРАД, 
ТЕ УНАПРЕЂЕЊЕ САРАДЊЕ СА 
ДИЈАСПОРОМ

ВРАТИО СЕ ИЗ АМЕРИКЕ И СА 
БРАТОМ ПОДИГАО ПЛАНТАЖУ ДУЊЕ 

Дејан Ђурић вратио се из Америке у 
Приједор са намјером да на очевом 
имању у Миској Глави са братом Денисом 
започне бизнис. Имао је намјеру да се 
бави воћарством. Одлучио се за дуњу и 
није се покајао

ЧЕТРНАЕСТИ 
ФЕСТИВАЛ 
ЦРТЕЖА И 
МУЗИКЕ 

ПОСВЕЋЕН 
ТИХИ 

ИЛИЈАШЕВИЋУ

ВОЗАЧИ ПОВЕЗУЈУ НАЦИОНАЛНЕ ПАРКОВЕ

КОЗАРА ЈЕ ОВЕ ГОДИНЕ УГОСТИЛА 25 УЧЕСНИКА АУТО-РЕЛИЈА, А  СТАРТУ ЈЕ ПРЕТХОДИО ИС-
ПИТ СПРЕТНОСТИ, НАКОН ЧЕГА СУ СЕ ЗАЉУБЉЕНИЦИ У ЧЕТВЕРОТОЧКАШЕ И БРЗУ ВОЖЊУ, 
УПУТИЛИ НА ВИШЕЧАСОВНУ РЕЛИ-ВОЖЊУ ДО НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА СУТЈЕСКА
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Након састанка кратко је саоп-
штено да је ово била прилика 
да се разговара о актуелној 
ситуацији у њиховом раду. 
Констатовано је да је одређе-
ни број градских предузећа 
наслиједио нагомилане про-
блеме, те да је потребно учи-
нити додатне напоре да би се 
ситуација побољшала као и да 
је крајњи циљ стабилизација 
предузећа и установа.
Такође, закључено је да је 
потребно убрзати поступке и 
процесе у раду, инсистирати 
на креативности, реализацији 
актуелних и кандидовању 
нових пројеката те препозна-
ти све могућности које могу 
довести до стабилизовања 
стања у овим предузећима.
Градоначелник Павловић је 
истакао да је неопходна већа 
повезаност између свих град-
ских предузећа и да све услу-
ге које могу да понуде једни 

другима међусобно користе, 
а да ће исто чинити и Градска 
управа која све своје служ-
бе ставља на располагање, 
првенствено мислећи на ко-
муналну полицију и инспек-
цију.
Наглашено је да трошкови 
морају да буду сведени на 
минимум и да се једино до-
маћинским пословањем може 
превазићи оваква тренутна 
ситуација у појединим преду-
зећима. Градоначелник је на-
гласио да су поштовање закон-
ских одредби, важећих одлука 
и комуникација кључ њихових 
добрих односа са Градом, 
односно градоначелником. 
Павловић је на крају овог са-
станка најавио да ће разгово-
ри овог типа и даље бити одр-
жавани једном мјесечно.

АКТУЕЛНО

НЕОПХОДНА ВЕЋА ПОВЕЗАНОСТ ИЗМЕЂУ ГРАДСКИХ ПРЕДУЗЕЋА 

"Желимо да представи-
мо потенцијале Прије-
дора, да видимо које су 
то прилике за сарадњу 
са дијаспором, а све с 
циљем економског и 
друштвеног развоја града. 
Представиће се и успјеш-
на предузећа и организа-
ције које имају повезницу 
са дијаспором",  рекао је 
в.д. начелника Одјељења 
за привреду и предузет-
ништво, Раде Росић. 
Биће одржане и три панел 

дискусије, у првој ће бити 
ријечи о институционал-
ној подршци града При-
једора, институција РС, те 
сарадње на пројектима 
које подржавају институ-
ције ЕУ. Други панел пред-
ставио би инвестиционе 
прилике у Приједору, а 
чула би се искуства и при-
мјери успјешних фирми 
које послују овдје, а које 
су основане у сарадњи са 
дијаспором.
Трећи дио би се одно-

сио на друштвени развој 
града кроз сарадњу са 
дијаспором.
"Панелисти ће бити људи 
из привреде и пољопри-
вреде, који су успјешно 
реализовали своје инве-
стиционе пројекте у При-
једору.  Конференција 
ће понудити нека нова 
рјешења и идеје како би 
унаприједили сарадњу 
са људима из дијаспоре",  
напоменуо је Росић.

КОНФЕРЕНЦИЈА 
"ПРИЈЕДОР И ДИЈАСПОРА" 
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ГУ Приједор

Градоначелник Приједора Далибор Павловић, са сарадницима, одр-
жао је састанак у Градској управи са директорима предузећа и устано-
ва чији је оснивач Град Приједор и оним која се дијелом финансирају 
из градског буџета.

"Након припреме подло-
ге, ради се асфалтирање 
улице, дужине 400 мета-
ра и ширине три метра, 
са обостраним банки-
нама", рекао је новина-
рима директор "Прије-
дорпутева", Раденко 
Црногорац. 
Почетку радова присуст-
вовао је градоначелник 
Приједора Далибор Пав-
ловић. Он је прије два 
мјесеца обишао Улицу 
Николе Лукетића и мје-
штанима обећао да ће 
добити асфалт. Сада је 
то обећање и испунио. 
Павловић је рекао да је 
претходна власт, прије 
избора, одлучила да ре-
конструише ову улицу, 

али никада је нису завр-
шили.
"На радост мјештана, 
ова улица ће бити чак у 
бољем стању него што 
је била прије него што 
је подигнут асфалт. Под-
сјећам да је Улица Нико-
ле Лукетића асфалтира-
на доприносима грађана 
1988. године. Они су не-
праведно остали без тог 
асфалта и више од пола 
године удисали праши-
ну. Ми смо показали да 
водимо бригу о тим љу-
дима и да ћемо заврши-
ти све што смо обећали", 
рекао је Павловић. 
Задовољство почетком 
радова нису крили мје-
штани. Микан Вуклиш 

захвалан је градоначел-
нику Приједора који их 
је, како је рекао, обишао, 
увјерио се у стање улице 
и удисао прашину зајед-
но с њима. 
"Овдје сам већ 45 годи-
на. Учествовао сам у по-
стављању првог асфалта 
1988. године. Много нам 
значи што ћемо добити 
нови асфалт, јер зароби-
ла нас корона у кући, а 
заробила нас и праши-
на", рекао је Вуклиш.
Уколико временске при-
лике дозволе, асфал-
тирање Улице Николе 
Лукетића требало би да 
буде завршено до краја 
седмице.

ПОЧЕЛО АСФАЛТИРАЊЕ УЛИЦЕ 
НИКОЛЕ ЛУКЕТИЋА

З. Јелић Д. Совиљ

"Приједор и дијаспора", назив је конференције која ће 28. 
јула бити одржана у граду на Сани. Основни циљ је пред-
стављање потенцијала које има овај град, те унапређење 
сарадње са дијаспором.

Увођењем у посао извођача радова, у понедјељак је по-
чело асфалтирање Улице Николе Лукетића у насељу Чир-
кин Поље. Након спроведене тендерске процедуре, овај 
посао добило је предузеће "Приједорпутеви". Вриједност 
радова износи око 46.000 КМ са ПДВ-ом.
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Колико често разговарамо с драгим и 
мање драгим људима? Примјећујем 
лаконски, мало или никако.  Да ли 
смо се "испричали", да ли немамо о 
чему разговарати, да ли нам ријечи 
висе у ваздуху, да ли смо престали 
да се волимо или је "шутња" и "ча-
чкање" по телефону нова димензија 
"комуникације"? И можда, усудила 
би се рећи и она најједноставнија. 
Илустрација колико год хоћеш. Било 
кад и било гдје. Прва при руци, било 
који кафић у центру града. Обично за 
истим столом, већ виђено, неколико 
младих људи. Не разговарају, зуре у 
телефон, повремено се обрате оном 
до себе, тек да се зна да је ријеч о 
заједничком изласку. Сат, два уз те-
лефон, нови кафић, опет иста отужна 
слика и повратак кући. Телефон се 
ни тад не  испушта из руке.Тужно и 
досадно.
Виђала сам ових дана и  нешто ста-
рије, и како то примијети један мој 
стари другар, очито "испричане". 
Шетају, не разговарају, не додирују 
се чак ни тамо гдје би морали, у про-
лазу,  док се провлаче поред башта 
кафића или оне који само сједе и 
повремено у мучном разговору про-
зборе по коју.  Виђам наравно, мада 
мало рјеђе, и оне с друге стране. 
Једва долазе до ријечи од врцкавих 
прича, смијеха, а повремено и запје-
вају. 
Ти су ми наравно дражи, мада би ови 
први с телефонима у рукама и они 
"испричани" у свом стилу, скептично 
рекли  "да нам  данас живот понај-
мање личи на пјесму". Не слажем се 
наравно. Из више разлога. Припадам  
брбљивцима, оптимистима, људима 
који се знају обрадовати, неком, не-
кој ситници, некој доброј причи, не-
чијој срећи, расплакати над нечијом 
тугом, или чак запјевати, онако себи 
за душу. Не волим натегнуте разго-
воре у којим чујем сваку своју изго-
ворену ријеч, не волим кад ме неко 
гледа у очи и лаже. 
Не волим ни телефон  у вечерњем 
изласку,  ни за кафанским столом, 
јер у то вријеме "не радим". Док ово 
пишем у глави ми слика нашег ста-
рог кућног и тада у то вријеме мог 
одрастања, јединог телефона. И фа-
милије која ме "стријеља" погледом, 
кад претјерам у разговору. "Остави 
нешто за излазак. Ај на кафу, па при-
чај до миле воље, а телефон остави", 
говорили су подругљиво. И на моју 
срећу били су у праву, јер кафа и је-
сте, научила сам то тад, у тим "ди-
рљивим" породичним лекцијама, за 
мало приче и понеки  нешкодљив 
трач. 
И данас је његујем у том маниру, и 
за дружење, углавном, бирам људе 
сличне мени, жељне разговора, а не 
пребирања по телефону који ме због 
слања порука, нових вијести или куц-
кања по друштвеним мрежама, слу-
шају с пола уха. Ваљда је све ово и 
одговор на питање због чега не раз-
говарамо.  
Ако на тренутак оставимо телефоне, 
ако почнемо причати, ако се разго-
вор претвори у смијех који је по мом 
властитом избору и врх било које 
комуникације, знаћете и да ли  сам у 
праву. Провјерите, молим вас!

М. Згоњанин

СТАВ

ОСТАВИТЕ 
ТЕЛЕФОН, 
ПРИЧАЈТЕ!

На овај начин успостављена 
је боља координација из-
међу Центра за социјални 
рад, Градске управе и реги-
строваних Јавних кухиња у 
Приједору.
У јавним кухињама кажу да 
се захваљујући томе обро-
ци припремају само за оне 

којима су стварно потребни. 
Раније је, признају, било зло-
употреба, које је било тешко 
спријечити. 
"Особе које заслужују об-
рок, раније нису добијали ту 
количину хране коју би тре-
бало да добију, управо због 

оних корисника који су сами 
себи могли приуштити при-
премање хране. Имали смо 
особе које имају пензију и по 
400 марака, а били су наши 
корисници. Сад више неће 
моћи користити ову кухињу. 
Надамо се да ћемо моћи у 
још већем броју и још квали-

тетније оброке да припрема-
мо, за оне особе које ствар-
но испуњавају услове", каже 
Зијад Ћанић, предсједник УГ 
"Оптимисти". 
Захтјев за остваривање пра-
ва на оброк у Јавној кухињи 
подноси се Центру за со-

цијални рад.
"Уз захтијев, лица подносе 
документацију попут копије 
личне карте, овјерене изјаве 
о заједничком домаћинству, 
доказ о приходима чланова 
домаћинства и медицинску 
документацију, уколико се 
ради о лицима са наруше-

ним здравственим стањем", 
истиче Дејан Панић, социјал-
ни радник.
Примјена ове Одлуке има 
вишеструко значење, тврде у 
Градској управи. Прије свега, 
поштује се Закон о социјалној 
заштити РС и помоћ се пружа 

онима који је неопходна.
"Град Приједор је у обавези 
да исплати 2.25 КМ по обро-
ку сваком овом удружењу са 
којим смо потписали уговор. 
Иначе, у буџету града При-
једора је издвојено 120.000 
КМ  за учешће у финанси-
рању  рада јавних кухиња. За 

сада је број корисника који 
користе ову услугу негдје до 
180. Ми очекујемо и већи 
број корисника", рекла је 
Моња Касаловић, в.д. начел-
ника  Одјељења за друштве-
не дјелатности.

ПО ОБРОК У ЈАВНУ КУХИЊУ 
САМО НАЈУГРОЖЕНИЈИ

Т. Мандић

ПРАВО НА ТОПЛИ ОБРОК У ЈАВНОЈ КУХИЊИ  ИМАЈУ ИСКЉУЧИВО КОРИСНИЦИ СОЦИЈАЛНЕ ПО-
МОЋИ, БЕСКУЋНИЦИ И ОСОБЕ КОЈЕ СУ ПО НЕКОМ ДРУГОМ ОСНОВУ У СТАЊУ СОЦИЈАЛНЕ  ПО-
ТРЕБЕ. ОВА ОДЛУКА ПРИМЈЕЊУЈЕ СЕ ОД МАЈА МЈЕСЕЦА ОВЕ ГОДИНЕ, ПО ПРАВИЛНИКУ, КОЈИ 
ЈЕ НА ИНИЦИЈАТИВУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ПРИЈЕДОРА, ИЗРАДИО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД.

У Приједору постоје 
двије јавне кухиње, које 
дјелују у оквиру Удру-
жења грађана "Оптими-
сти" и "Хлеб живота"
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ТИМ ПОВОДОМ

У засеоку Мацуре у 
Горњем Јеловцу обиље-
жен је Дан сјећања на дје-
цу убијену од стране уста-
ша у Независној Држави 
Хрватској. У Другом свјет-
ском рату, према званич-
ним подацима, убијено 
је 74.642 дјеце. Међутим, 
према ријечима Душка 
Милуновића, министра 
рада и борачко-инвалидс-
ке заштите РС, многа дје-
ца која су уморена у НДХ 
нису пописана. 
"Само на Козари и у Пот-
козарју убијено је 11.000 
дјеце, а овдје, у овом 
малом засеоку, за само 
неколико дана усташе су 
убиле 312 становника, од 
којих 75 дјеце млађе од 
16 година. Димензија на-
ших страдања је огромна, 

ниједна држава није има-
ла логоре за дјецу. То су 
имали Хрвати. Убијали су 
их монструозно. Такмичи-
ли су се на који начин ће 
да убијају невину и не-
моћну дјецу. Многа дјеца 
су страдала тако што су их 
бацали увис и дочекивали 
на бајонет. Ми се морамо 
сјећати свих страдалих 
Срба",  истакао је он.
Мржња која је довела 
до страдања српског на-
рода у Другом свјетском 
рату присутна је и данас, 
сматра српски члан Пред-
сједништва БиХ, Милорад 
Додик.   
"Када би било прилике, 
све би се то, на неки начин 
поновило, као што је то 
било и 1991. године. Оно 
што ми морамо да чини-

мо јесте да се окупимо и 
да будемо свјесни да смо 
за Републику Српску дали 
крв и да је та Република 
брањена крвљу наших 
најбољих синова и стра-
дања дјеце. Света српска 
ријеч је слобода и она нам 
је увијек била најважнија 
од свега",  рекао је Додик.
Ово је прво обиљежавање 
Дана сјећања на убијену и 
уморену дјецу у НДХ. Па-
растосу код масовне гроб-
нице у засеоку Мацуре 
присуствовали су мини-
стри у Влади Српске, по-
сланици у Народној скуп-
штини РС, градоначелник 
Приједора Далибор Пав-
ловић, те представници 
других градова и општи-
на. 

Има ли Српска демократска 
странка у Приједору Клуб од-
борника у Скупштини града или 
га нема, представљају ли је два 
или три одборника, још увијек је 
непознато. Оно што се зна је да 
је Повјереништво СДС-а Биљану 
Кнежевић, иначе шефа Клуба 
одборника СДС-а искључило 
из странке. Она искључење не 
прихвата, а подршку има и од 
два друга одборника. С друге 
стране, за Повјереништво СДС-
а то је завршена прича у којој 
је Кнежевићева увелико бивши 
члан СДС-а. 
Страначке турбуленције у Град-
ском одбору СДС-а Приједор 
још увијек се не смирују, иако је 
то ову странку коштало на про-
теклим изборима, на којима је 
имала досад најлошији избор-
ни резултат у Приједору. Након 
распуштања Градског одбора 
и формирања Повјереништва 
странке од 30 чланова, услије-

дио је раскол између овог при-
временог органа  СДС-а на челу 
са Мајом Драгојевић Стојић и 
Биљане Кнежевић, шефа Клуба 
одоборника СДС-а која је како 
је истакнуто, због кршења Ста-
тута, једногласно искључена из 
странке, а Скупштина града о 
томе је и писмено обавијеште-
на.  
Повјереништво не одустаје 
од своје одлуке, поручила је 
Стојићева.
"Она није хтјела да сарађује, 
а дошло је и до непријатне си-
туације када је са одређеном 
групом људи самоиницијатив-
но ушла у просторије странке. 
Договор није такав, био је да 
састанак одрже само одборни-
ци и онда смо се одлучили као 
Повјереништво, а нас има укуп-
но 30 чланова  да  искључимо 
Биљану Кнежевић. Након тога, 
она је уложила жалбу Предсјед-
ништву странке које је жалбу 

одбило. Нема право да се жали, 
тако да што се тиче Градске ор-
ганизације СДС-а, ми тренутно 
имамо два одборника у Скупш-
тини града", рекла је Драгојевић 
Стојићева. 
Кнежевићева себе и даље сма-
тра чланом СДС-а, и како каже, 
и даље заступа интересе грађа-
на који су је изабрали као кан-
дидата ове политичке партије. 
Такође, тврди да није кршила 
страначку дисциплину, а про-
блем по њој је што не постоји 
ни комуникација између сада-
шњих одборника СДС-а и повје-
реника ове странке у Приједору. 
Гласање у Скупштини од стране 
СДС-а тако је у домену индиви-
дуалних одлука, тврди Кнеже-
вићева.
"Мени је жао што нема раз-
умијевања оних људи који су 
такође учествовали у изборном 
процесу и добили одређено 
повјерење грађана. Данас поку-

шавају  промијенити ту избор-
ну вољу самим дописом који је 
дошао у Скупштину града. Неке 
интерне ствари сматрам да не 
треба да утичу на ту врсту дјело-
вања,  нажалост, ми имамо само 
три одборника у Скупштини гра-
да и не знам коме је у интересу 
да тај Клуб не дјелује. Хомогено 
је онако како треба, мислим да 
је снага у Клубу одборника и 
да је наша ријеч дефинитивно 
оно што се јавно чује као глас 
СДС-а у Приједору. Нас су из-
абрали симпатизери, гласачи 
СДС-а према којима ми имамо 
обавезу, људску, моралну и ја 
се надам да смо у том контексту 
оправдали повјерење грађана", 
рекла је Кнежевићева.
Српска демократска странка у 
Приједору није без Клуба од-
борника, тврди одборник ове 
политичке партије, Срђан Ада-
мовић. Он каже да без обзира на 
то што је Повјереништво искљу-

чило Кнежевићеву из странке 
она и даље дјелује опозиционо 
и у складу са ставовима странке 
чији је била кандидат на локал-
ним изборима. 
"Што се тиче односа према 
Биљани Кнежевић она и даље 
дјелује као члан СДС-а,  дје-
лује опозиционо. О њеним од-
носима са Мајком Драгојевић 
Стојић, Повјереништвом и вр-
хом странке и осталима, ствар-
но не бих превише улазио у то 
и не бих полемисао",  рекао је 
Адамовић.
О томе шта би се могло даље 
дешавати на релацији Драгоје-
вић Стојић - Кнежевић нико из 
СДС-а тренутно не жели давати 
прогнозе. У току су унутарстра-
начки избори у овој странци. 
Неки од чланова СДС-а у нефор-
малном разговору тврде да ни 
и они највјероватније неће раз-
мрсити овај Гордијев чвор.

"Окупљамо се овдје да 
евоцирамо успомене на 
наше пале саборце. Ми 
овдје, на споменику, има-
мо уписано 11 погинулих 
бораца, једну цивилну 
жртву рата, и имамо три 
наша истакнута борца који 
су умрли одмах послије 
рата. Настојимо да то 
обиљежимо на достојан-
ствен начин. Сматрамо да 
је то наша обавеза и дуж-
ност", рекао је Станко Мр-
шић, предсједник Мјесне 
борачке организације Ба-
бићи.
Борци Бабића ратни пут 
провели су, највећим 
дијелом, у другој чети 
другог батаљона Пете ко-

зарске бригаде.
"Погинули борци најви-
ше су допринијели да се 
створи Република Српска, 
а својим ратним другови-
ма из Бабића рекао сам и 
да је Пета козарска пово-
дом Видовдана одлико-
вана медаљом Петра Мр-
коњића и ту медаљу ћемо 
посветити нашим погину-
лим саборцима",  поручио 
је предсједник Борачке 
организације града При-
једора, Зоран Предојевић.
Вијенац на споменик по-
гинулим борцима поло-
жио је и градоначелник 
Приједора, Далибор Пав-
ловић.
"Драго ми је да се окупило 

оволико мјештана, да по-
гинулим борцима  укаже-
мо дужну почаст, јер оно 
што су они урадили за све 
нас не смије никада бити 
заборављено, а на нама 
је да то памтимо и  да  их 
се сјећамо, али треба и 
да посветимо посебну па-
жњу њиховим породица-
ма", рекао је Павловић.
Вијенци су положени и 
на споменик жртвама из 
Другог свјетског рата, који 
је подигнут у сјећање на 
60 становника овог краја и 
36 жељезничара из Дрва-
ра који су убијени на овом 
мјесту.

БАБИЋИ: СЛУЖЕН ПАРАСТОС 
ПОГИНУЛИМ БОРЦИМА

Не смирују се турбуленције у приједорском СДС-у

СЈЕЋАЊЕ НА ДЈЕЦУ УБИЈЕНУ У 
НДХ НЕ СМИЈЕ ИЗБЛИЈЕДИТИ

Б. Дакић 

ДРАГОЈЕВИЋ

КНЕЖЕВИЋ:

П. Шпадић 

КНЕЖЕВИЋЕВА 

НИЈЕ ВИШЕ 

ЧЛАН СДС-а ЈА ПРЕДСТАВЉАМ 

ГЛАСАЧЕ СДС-а

СТОЈИЋ:

З. Јелић

У селу Бабићи слу-
жен је парастос за 
борце из овог мје-
ста, који су погину-
ли у Одбрамбено-
отаџбинском рату. 
Обавеза свих нас 
је да их се сјећамо, 
да им запалимо 
свијећу и помене-
мо им имена, кажу 
њихови преживје-
ли саборци.
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Вјерници исламске вјероисповијести прославили Курбан-бајрам

Вјерници исламске вјероиспо-
вијести широм свијета просла-
вили су Курбан-бајрам један од 
два највећа исламска празни-
ка.  Ово је породични празник, 
а карактерише га приношење 
жртве, углавном курбан јагње-
та које се дијели на три дјела. 
Један дио за потребе укућана, 
други се поклања родбини, а 
трећи сиромашнима.
Породица Назифа Пађена из 
Хамбарина и ове године на 
традиционалан начин просла-
вила је Курбан-бајрам. Обиље-
жавање празника почело је 
одласком у Џамију на јутарњу 
молитву, а  настављено у по-
родичном дому бајрамским 
доручком. 
"Курбан-бајрам је благдан на 

који приносимо жртву, овна 
или говече, то је традицио-
нално. На овај дан долазе нам 
гости обилазимо фамилију, а и 
они нас. То је дан на који жели-
мо добро свима. Тих дана  тру-
димо се да будемо што бољи и 
да га што љепше  проведемо", 
рекао нам је Пађен.
Његова мајка Емина и ове го-
дине са снахом, како нам је 
испричала, побринула се за 
бајрамски ручак.  
"Припремамо разна јела, од 
супе па на даље, бурек, пот-
крижу, јагњетину,  долму, хур-
машице, баклаву. Пуно се тога 
промјенило од мог дјетињства  
до данас, али ради смо то да 
чувамо и његујемо обичаје, 
ако Бог да да остане тако", ре-

кла нам је Емина.
Велики број је и оних који су 
ових дана стигли из дијаспоре, 
како би овај празник  просла-
вили у родном мјесту. Један од 
њих је и Асим Бериса.
"Дошао сам из Њемачке гдје 
живим дуже времена. Овдје 
сам код фамилије за Бајрам. 
То је наш велики празник, ску-
пљамо се са фамилијом. Зато 
нам је ово један од најбољих 
наших празника", додаје она. 
Вјерницима исламске вјеро-
исповијести Курбан-бајрам 
честитао је Хусеин ефендија 
Велић, главни имам Меџлиса 
Исламске заједнице Приједор. 

Онима који живе и раде преко 
границе уручени су и промо-
тивни материјали са туристич-
ком понудом. Пројекат подра-
зумијева и то да се дијаспора 
својим приједлозима активно 
укључи у креирање туристичких 
садржаја.
Потребна су улагања у смјештај-
не капацитете и инфраструкту-
ру, а ни огромни потенцијал Уне 
није довољно искориштен, кажу 
из општинског руководства.
"Градимо причу око наше ље-
потице Уне и свих дешавања 
која су везана за ту ријеку. Од 
сегмента заштите саме Уне пре-
ко парка природе, до развоја 
туризма на подручју општине 

Нови Град.  Сматрамо да ту по-
стоји велики потенцијал. Уна је 
једна, непоновљива и јединст-
вена, и сигурно да уз одређене 
активности можемо привући ве-
лики број туриста", рекао је на-
челник ове општине Мирослав 
Дрљача.
Уручена је и захвалница Баки-
ру Благајчевићу, који је пружио 
финансијску подршку пројекту. 
Пројекат "Доживи Уну" врије-
дан је 16.000 KМ, а  финансирају 
га Министарство за људска пра-
ва и избјеглице у Савјету мини-
стара БиХ, општина Нови Град и 
партнери из дијаспоре.

З. Јелић

РАЗВОЈУ ТУРИЗМА 
У НОВОМ ГРАДУ 
ДОПРИНОСИ И 

ДИЈАСПОРА

КЛАЊАНА КОЛЕКТИВНА 
ЏЕНАЗА ЗА 12 ПРИЈЕДОРЧАНА

Реџо Марошлић из Трнопоља, 
који 45 година живи у Крању у 
Словенији, испратио је рођаке 
Химзу и Фикрета Марошлића, 
најстарију и најмлађу жртву, које 
су сахрањене на мезарју у Ками-
чанима.
"Веома тужно се осјећам. Теш-
ко ми је причати, иако је толико 
година прошло од страдања на-
ших Бошњака. Једноставно, вра-
те се сјећања и тешко је човјеку 
и након толико времена", рекао 
је Марошлић. Он је поручио да 
се ово не смије никада више по-
новити и да коначно треба да 
завлада љубав и слога за све на-

роде у БиХ.
Џенази у протеклом рату убије-
ним Приједорчанима присуство-
вао је велики број грађана, као 
и највиши званичници Босне и 
Херцеговине и Исламске зајед-
нице у БиХ. Колективну џеназу 
предводио је реису-Л-улема Ис-
ламске заједнице у БиХ Хусеин 
ефендија Кавазовић.  
Након колективне џеназе и вјер-
ског обреда, посмртни остаци 12 
Приједорчана,  укопани  су на 
мезарјима у Камичанима и Ча-
ракову.

Т. Мандић 

У Меморијалном комплексу у Камичанима, у уторак је 
клањана је 25. колективна џеназа, након које је услије-
дио укоп 12 Приједорчана, чији су посмртни остаци 
ексхумирани из више масовних гробница.

ПРАЗНИК КОЈИ БУДИ ВЈЕРУ И НАДУ У БОЉЕ СУТРА

П. Шпадић 

Породица Пађен његује бајрамске обичаје

На плажи Ада у Новом Граду протекле 
седмице организовано је дружење са 
дијаспором. Дио је то пројекта "Доживи 
Уну", који реализује општина Нови Град 
са локалним и партнерима из дијаспоре. 
Циљ је промоција туристичких потен-
цијала овог подручја. Уна је једна и мора се чувати
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АКРЕДИТАЦИЈА ПОТВРДА 
КВАЛИТЕТА У ВИСОКОЈ 
МЕДИЦИНСКОЈ ШКОЛИ

Висока медицинска школа у 
Приједору прошла је кроз про-
цес акредитације. Рјешење о 
акредитацији потврда је квали-
тета ове образовне установе, 
почевши од саме наставе, сту-
дијских програма, особља али 
и свих осталих фактора који су 
неопходни за квалитетно студи-
рање.
"Кроз акредитацију оцјењивало 
се девет различитих критетију-
ма, попут људских ресурса, ква-

литета извођења наставе или 
међународне сарадње. И све то 
заједно, кад се стави на папир, 
даје се коначна оцјена шта смо 
урадили,  а шта треба да по-
прављамо. Тако да је тај процес 
веома значајан за нашу устано-
ву, јер смо ми заиста видјели 
гдје можемо да напредујемо и 
како даље да се развијамо",  по-
ручио је директор ове високош-
колске установе, Илија Стијепић.

КВ

ТЕРАПИЈЕ ЗА ДЈЕЦУ ОБОЉЕЛУ 
ОД АСТМЕ У АПИ КОМОРИ 

ПОРОДИЦЕ РАДАКОВИЋ
Прва и засад једина Апи комора 
у приједорској регији своја врата 
отворила је и за чланове Удру-
жења "Анемона". Сарадња ће 
се у огледати у томе да ће поро-
дица Радаковић за шест чланова 
"Анемоне" дати бесплатне тера-
пије.

"Удисањем тога зрака из кошни-
це, човјеков организам се реге-
нерише. Ми имамо овдје 299 
врста биљака које пчеле уносе у 
кошницу, од тога праве мед. То 
преносе кроз зрак и човјек све 
то удише", објаснио је Раде Ра-
даковић, пчелар.
Дјеци обољелој од астме бора-
вак у Апи комори је од велике 
помоћи и  олакшава им свакод-
невну борбу са овом болешћу.
"Заиста помогне нашим мали-
шанима сваки третман овдје у 
Апи комори, поготово у овом 

критичном периоду када је ви-
сока концентрација полена у ва-
здуху", рекла је Илинка Мацура, 
предсједник Удружења "Анемо-
на".
Цјелој причи подршку је пружио 
и градоначелник Приједора.
"Град ће помоћи нашој дјеци 

обољелој од астме да дођу овдје 
и наћи ће начин да финансира 
третмане који ће им на овом мје-
сту бити пружени. То ћемо се до-
говорити са госпођом Мацуром 
и господином Радаковићем", 
истакао је градоначелник Дали-
бор Павловић. 
Апи комора у Горњој Драготини 
једина је у регији, а по тврдњама 
домаћина, помаже у лијечењу 
не само респираторних, већ и 
кардиоваскуларних, кожних, те 
других обољења.

ОД СЕПТЕМБРА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА 
ПРЕДМЕТ "ДИГИТАЛНИ СВИЈЕТ"

Циљ је, како је речено, пра-
вилно и безбједно кориштење 
дигиталних уређаја са којима 
се ученици свакодневно су-
срећу у пракси. 
"Те су новине свакако за по-
здравити, јер ће допринијети 
осавремењавању и подизању 
квалитета наставе. ‘Дигитални 
свијет’ ће реализовати учи-
тељи у другом разреду. Не-
мамо још детаљних инфор-
мација, али знамо да ће бити 
организоване одређене обуке 

за просвјетне раднике", рекао 
је Здравко Будимир, предсјед-
ник Актива директора основ-
них школа регије Приједор. 
Према иновираном Наставном 
плану, мијења се назив пред-
мета "Физичко васпитање" у 
"Физичко и здравствено вас-
питање". Ученици од 4. до 6. 
разреда имаће три часа сед-
мично из овог предмета. Број 

часова историје у 6. разреду 
биће повећан са једног на два 
часа седмично. Предмет "Де-
мократија и људска права" 
биће пребачен у 9. разред, а 
више се неће изучавати у 6. 
како је досад била пракса. Оно 
што занима све просвјетне 
раднике је како ће се најавље-
не новине одразити на њихова 
радна мјеста. У Републичком 
педагошком заводу тврде да 
иновинари Наставни план 
неће угрозити никога. 

"Негдје смо повећали број 
часова, негдје смо смањили. 
Циљ нам је да ученици не буду 
превише оптерећени, а сва-
како да ће активи директора 
основних школа водити рачу-
на о томе да сви наставници 
дођу до своје норме часова 
и да не буду са те стране ош-
тећени. Мислим да ће прос-
вјетни радници ову промјену, 

као и све претходне, прихвати-
ти на професионалан начин", 
рекао је Предраг Дамјановић, 
директор РПЗ РС.
За предмет "Природа и друшт-
во" биће кориштени постојећи 
уџбеници, док ће за нови 
предмет "Дигитални свијет" 
тек слиједити расписивање 
конкурса и прикупљање ру-
кописа. Нов уџбеник може 
се очекивати од школске 
2022/23. године. У међувре-
мену, учитељи ће имати на 

располагању приручник који 
ће бити доступан и на сајту Ре-
публичког педагошког завода. 
Све измјене биће на снази од 
наредне школске године, изу-
зев предмета "Демократија и 
људска права" који ће се у 9. 
разреду изучавати од школске 
2024/25. године.

З. ЈелићД. Совиљ

Од наредне школске године, у Републици Српској примјењиваће 
се иновирани Наставни план који, између осталог, подразумијева 
увођење новог и сажимање неких постојећих предмета. Ђаци пе-
тог разреда, умјесто четири часа из два предмета "Познавање при-
роде" и "Познавање друштва", имаће три часа седмично предмет 
"Природа и друштво". Од школске 2021/22. године у друге разреде 
уводи се нови предмет "Дигитални свијет".
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СЛОБОДАН БРДАР, ВРШИЛАЦ ДУЖНОСТИ ПРЕДСЈЕДНИКА УДРУЖЕЊА ПЕНЗИОНЕРА РС

Са Слободаном Брдаром, вршиоцем дужности предсједника Удружења пензио-
нера Републике Српске разговaрали смо о положају најстарије популације, рела-
цијама градског Удружења пензионера и Града Приједора, помоћи коју имају с те 
стране и плановима за убудуће. У интервјуу за "Козарски вјесник" Брдар истиче 
да треба много радити да би се положај пензионера поправио, али и да не треба 
заборавити основне вриједности, прије свега, оне породичне, јер примјера у 
којим дјеца живе добро, а њихови родитељи лоше, нажалост, још увијек има. 
Морали би бити осјетљивији, поручује први пензионер Републике Српске. 

www.kozarski.com

Најбоље би било када би се ко-
лач подијелио на заједничке 
части. Реализација још већих 
инвестиција довела би и до 
веће уплате доприноса у Фон-
ду ПИО.  Волио би да се поведе 
рачуна о најстаријој популацији. 
Кад кажем, поведе рачуна, при-
је свега ту мислим на оне људе 
који су сада активни и који раде. 
Морају припазити на старије 
људе. Имао сам случејава, овдје 
на градском нивоу, да ми дођу 
људи чија су дјеца добро ситу-
ирана, а они скоро немају ни 
хљеба да једу. Ми смо забора-
вили неке основне, хумане ства-
ри. Да помогнемо неком дру-
гом, а камоли свом родитељу. 
Такође, добро би било да инсти-
туције власти и званична поли-
тика обрате пажњу на статус ове 
популације. Ја морам рећи да 
имам коректну и добру сарадњу 
са институцијама власти на ни-
воу РС, да су у посљедњих неко-
лико година учињени одређени 
помаци у побољшају материјал-
ног и социјалног положаја пен-
зионера, али је то недовољно. 
Морамо сјести, договорити се 
и видјети на који начин се може 
овој популацији помоћи. 

■ Какав је положај пензио-
нера у Републици Српској? 
- Колико знам јако тежак. Кад 
то кажем, онда могу слободно 
рећи да 70 одсто пензионера 
у РС живи на ивици сиромашт-
ва. Ми покушавамо у договору 
са Владом РС и  ресорним ми-
нистарством да идемо у прав-
цу проналажења рјешења, да 
видимо како се може помоћи 
пензионерима, односно, да ли 
постоји могућност да полови-
ном наредне године дође до 
повећања пензија.
 
■ Често истичете добру са-
радњу Градске управе и 
Удружења пензионера. 
- Кад је у питању град Приједор,  
морам да изразим и лично задо-
вољство, и да кажем да је град-
ска власт у Приједору примјер 
у РС, како се помаже старија 
популација. Не да то траје сада, 
већ дужи низ година, најмање 
15. Али, посебно ме је, у пози-
тивном смислу, изненадила ова 
млада гарнитура људи која је 
сада на власти, која је с толико 
пажње и осјећаја приступила 
овој популацији да смо скоро 
сви изненађени и задовољни 
са чињењем оног што је реално 
могуће. Реално је могуће, да по-

могну у виду једнократне нов-
чане помоћи најугроженијим 
пензионерима, да се осигура 
бањско-климатска рехабилита-
ција којима је то најпотребније, 
да се омогуће пензионерима 
излети и дружења. Све то ми не 
би могли да није Градске упра-
ве, а град Приједор је то и нова 
гарнитура на власти, на челу са 
градоначелником Далибором 
Павловићем прихватио. То иде 
у позитивном правцу и надам 
се да ће из године у годину бити 
само побољшање у том погледу. 

■ Колико износи највећа, а 
колико најмања пензија у 
РС? 
- Најнижа пензија у РС износи 
207,87 КМ, а највећа 2.943 КМ. 
Тај распон је огроман. Када го-
воримо о овом другом износу 

то је и више него довољно, али 
када је ријеч о првом, једно-
ставно нема рецепта по којем 
би  пензионер све своје обавезе 
могао измирити с тим износом 
новца, што значи да мора да га 
издржавају остали чланови по-
родице. 

■ Један број пензионера 
и ради. То и није нека нова 
прича. Ни код нас, али ни у 
окружењу. 
- То је чак у датом тренутку и 
пожељно. Ако некога здравље 

служи и ако му се пружила при-
лика за неки посао, зашто то не 
би прихватио, како би себи по-
бољшао примања, аутоматски и 
пензију. Да може нормално да 
живи и да плаћа своје трошкове. 

■ Да ли сматрате да је ре-
форма пензионог система у 
РС неопходна? 
- Неопходна је, али упитно је 
колико ће се с том реформом 
побољшати материјални и со-
цијални положај ове попула-
ције. Ми увијек вршимо неке 
реформе, а пензионери су на 
ивици сиромаштва. Крајњи ис-
ход мора да буде износ пензије 
од које пензионер може да пре-
живи. Основно у тој реформи 
треба да буде да у пензијском 
систему треба да буду људи који 
су стекли пензију радом, сва 

друга права која нису происте-
кла из рада морају бити одвоје-
на и њих треба држава финан-
сирати. Ту мислим и на борце 
Одбрамбено-отаџбинског рата 
и остала права. Да чак пензио-
нери имају своје посебно ми-
нистарство, јер пензије из рада 
су неприкосновено право сва-
ког пензионера, а нас у РС има 
271.000. 

■ Да ли подржавате форми-
рање приватних пензионих 
фондова?

 -  Приједлоге, по којим гене-
рације које долазе и које себи 
могу приуштити  приватне пен-
зионе фондове свакако подржа-
вам, јер тиме себи обезбијеђују 
егзистенцију за старе дане. Да 
не дочекају оно што је дочекала 
већина наших пензионера, који 
од свог вишегодишњег рада, не 
могу достојно да живе. 

■ Колико је пензионера ове 
године упућено на бањско-
климатско лијечење? 
- Приједор је, опет ћу поновити, 
специфичан, у односу на све ак-
тивности које се одвијају у Удру-
жењу пензионера. Ми већ дужи 
низ година, захваљујући граду 
Приједору упућујемо наше ко-
леге, пензионере, оним којим 
је то потребно,  на бањско-кли-
матско лијечење у бање "Врући-

ца" и "Мљечаница". На одлазак 
на бањско-климатско лијечење  
имају право сви они пензионе-
ри који су чланови Удружења. 
Кад кажем сви, мислим на то да 
нас у Приједору само чланова 
Удружења има 13.500, мада је  
укупан број пензионера нешто 
већи, јер их само на подручју 
града има 14.400. Истина је, не 
могу сви отићи на бањско-кли-
матско лијечење, а нема ни по-
требе да сви иду, јер доста има 
и здравих људи. Ове године у те 
двије бање биће упућено 357 

наших чланова. 

■ Како се може постати члан 
Удружења пензионера?
 -  Са Фондом пензијско-инва-
лидског осигурања ми имамо 
добру сарадњу, то јест и са Рад-
ном јединицом у Приједору. 
Када особа стекне услове за 
пензију, она подноси захтијев 
и долази по рјешење о пензи-
онисању, по обавјештењу. Чим 
ступи у пензију службеник га 
пита да ли жели да буде члан 
Удружења пензионера, ако 
каже да жели, попуни образац 
који испуни и потпише и он је 
од тог момента већ учлањен у 
Удружење пензионера, а Фонд 
ПИО нас обавијештава да је та 
особа пристала да буде члан и 
ми је евидентирамо у своју базу 
података. Приједор је, опет, за-
хваљујући Градској управи једи-
ни на овим просторима, колико 
ја знам, који је успио изради-
ти социјалну карту пензионе-
ра, тако да ми у сваком датом 
моменту имамо прегледост у 
каквом се материјалном и со-
цијалном положају налази неки 
наш колега који је и члан Удру-
жења. 

■ Које активности планира-
те у остваривању својих пра-
ва? 
- Организоваћемо сједницу 
Управног одбора Удружења 
пензионера РС, а разматраћемо 
и захтјев за повећање пензија 
на нивоу РС. Тражићемо пријем 
код предсједника РС, предсјед-
ника Владе и ресорног мини-
старства да видимо када и у ком 
обиму и колико је то могуће да 
се изврши повећање пензија, 
имајући у виду да су све живот-
не намирнице, па и гориво по-
скупили.  

■ Дружења пензионера су 
честа, колико им то значи ? 
- Ми већ 13 година организује-
мо дружења пензионера на 
нивоу града, једно смо органи-
зовали на Козари гдје је било 
присутно 1.200 пензионера. Не 
чини то руководство Удружења 
пензионера Приједор зато што 
је то њему хир, него захтијевају 
чланови Удружења да се та ак-
тивност, што је могуће, више 
пута организује. Људи воле да 
се друже, да разговарају, раз-
мијене мишљења...

ПРИЈЕДОР ЈЕ ПРИМЈЕР У РС КАКО СЕ 
ПОМАЖЕ СТАРИЈОЈ ПОПУЛАЦИЈИ

М. Шодић 
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ПРИЧЕ...

Након 18 година боравка у Амери-
ци Дејан Ђурић се вратио у При-
једор са намјером да на очевом 
имању у Миској Глави заједно са 
братом Денисом започне бизнис. 
Имао је намјеру да се бави воћар-
ством, али и не чврсту одлуку шта 
да гаји. Одлучио се за дуњу и, 
како каже, није се покајао. 
"Хтјели смо да гајимо орах, али уз 
препоруку агронома и савјетника 
рекли су да је наша земља нај-
боља за дуњу. Тада сам већ почео 
да се интересујем за дуњу. Добро 
ме је, у вези тога, савјетовао Србо 
Јосијевић из Јагодине. Он ме је 
охрабрио", прича нам Дејан. 
Тек за три године може очекива-
ти први род, за пет добру бербу, 
а за десет максималну. Међутим, 
Ђурић о приносима, пласману и 
заради  тренутно  не размишља. 
Сад му је најважније, како каже, 
сачувати саднице од болести, 

због тога му је сваки савјет стру-
чњака и људи који су имали иску-
ство у овој производњи од вели-
ког значаја.
"У старту нисмо очекивали ништа, 
искрено, ово је наша инвестиција 
и инвестирамо наш новац. Било 
би добро да нам неко мало по-
могне. Ово радимо из љубави и 
желимо да се вратимо на наше 
имање и овдје дочекамо нашу 
старост", додао је он. 
Прва адреса на којој је Ђурић по-
тражио стручну помоћ, била је 
Канцеларија за пружање стручних 
услуга Министарства пољопри-
вреде у Приједору, те Одјељење 
за пољопривреду и рурални раз-
вој. Изашли су му у сусрет, иако 
и сами признају да немају много 
искуства када је у питању узгој 
овог воћа. 
"Што се тиче саме производње 
на територији града Приједора 

немамо баш много искуства у 
гајењу дуње. С те тачке имали смо 
могућност да му неке основне 
ствари кажемо, у смислу да мора 
да набави квалитетне саднице, 
да мора имати добру позицију за 
узгој дуње, чак шта више, могу да 
кажем да смо имали негативна 
искуства у узгоју дуње. Надам се 
да ће власник ове плантаже стру-
ку пратити до крајњих граница да 
испоштује све оно што је неопход-
но, како би се ова врло осјетљива 
производња одржала и како би 
у будућности имали лијеп засад 
и плантажу дуње", истакао је Да-
нијел Егић, начелник Одјељења 
за пољопривреду и рурални раз-
вој.  
Кад почну са бербом дуње на 
својој плантажи, Ђурићи како твр-
де, немају намјеру да пласирају 
плодове, већ да производе ори-
гиналну и органску ракију од ове 
воћке.  

П. Шпадић 

ДЕЈАН ЂУРИЋ

ВРАТИО СЕ ИЗ 
АМЕРИКЕ И СА 
БРАТОМ ПОДИГАО 
ПЛАНТАЖУ ДУЊЕ 

Производња дуње на подручју Приједора је непозната овдашњим воћарима, због чега се у њу нико није усу-
дио упуштати. Браћа Дејан и Денис Ђурић из Миске Главе одлучили су да се окушају у овој производњи, па 
је тако Приједор добио прву плантажу дуње на површини од два и по хектара. Занимљиво је и то да се Дејан 
вратио из Америке и одлучио да новац зарађен тамо уложи у родни крај.

Плантажа дуње на површини од два и по хектара

Сваки савјет стручњака и људи који су имали искуство 
у овој производњи од великог је значаја
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Традицију одржавања 
овог релија, Ауто-мо-
то савез РС са Ауто-мо-
то друштвима,  баштини 
још од 2001. године. Овај 
рели наставља традицију 
подсјећања на значајне 
датуме из Народно-осло-
бодилачке борбе у Дру-
гом свјетском рату, али и 
промовише националне 
паркове Козару и Сутјеску, 

као и друге туристичке по-
тенцијале Српске. На ово-
годишњем релију "Коза-
ра-Сутјеска" учествовали  
су возачи из РС и ФБиХ.
"Према пропозицијама, 
ове године дозволили смо 
да у једном возилу буду 
два такмичара и да то 
буде једна посада. Свако 
се бодује посебно за себе,   
изузев оцјенске вожње. 

Тражимо испит знања и 
тестирамо их на једном те-
сту од шест питања. Након 
тога иде тест спретности,  
да видимо колико су вје-
шти  на полигону. Најваж-
нија је оцјенска вожња, да 
видимо како се они  пона-
шају у редовном, реалном 
саобраћају од Источног 
Сарајева до Тјентишта", 
рекао је Ранко Бабић, ге-

нерални секретар АМС РС. 
Он је подсјетио да су се 
шездесетих година прош-
лог вијека почели воз-
ити релији према Јајцу 
и Кумровцу и да је АМС 
тадашње СРБиХ преузео 
организацију Ауто-релија 
Сутјеска, а након њих 
2001. наслиједио АМС РС.
"У почетку смо организо-
вали  посебно релије на 

Сутјесци, Козари, Борији и 
Добоју, да бисмо прије не-
колико година одлучили 
да повежемо  два наци-
онална парка, историју и 
туристичке дестинације", 
подсјетио је генерални се-
кретар АМС РС.
Међу гостима је на Коза-
ри био и Владимир Ћуран 
из бањалучког СУБНОР-а. 
Има 94 године и до по-
четка овог мјесеца имао 
је важећу возачку дозво-
лу. Како каже, нека сада 
млађи возе, и поручио шта 
је најважније за безбјед-
ност саобраћаја.
"Врло важно је да возачи 
буду присебни при во-
жњи, да не користе теле-
фоне, да не пуше у ауту, 
да се пазе пјешаци и да се 
иде својом страном", до-
дао је он.
Отварајући овогодишњи 
рели  Недељко Ћорић, 
министар саобраћаја и 
веза РС је рекао, да циљ 
манифестације није само 

промовисање  ауто-мото 
активности, већ подизање 
саобраћајне културе на 
виши ниво. 
Отварању релија на Ко-
зари, присуствовала  је  и 
Сузана Гашић, министар 
трговине и туризма РС и 
градоначелник Приједора 
Далибор Павловић.
"Драго ми је да сам овдје 
са искусним возачима и 
да на дјелу видим спрет-
ност учесника релија. Ово 
је једна дивна манифе-
стација, јер са њом про-
мовишемо Козару и њене  
туристичке потенцијале", 
поручио је Павловић. 
Званичници су положили 
вијенац на Меморијални 
зид Спомен-комплекса 
на Мраковици и присуст-
вовали историјском часу. 
Посљедњи  такмичарски 
испит спретности и про-
глашење побједника одр-
жано је у недјељу на Тјен-
тишту.

Т. Мандић 

Одржан Ауто-рели "Козара-Сутјеска 2021"

ВОЗАЧИ ПОВЕЗУЈУ НАЦИОНАЛНЕ ПАРКОВЕ
КОЗАРА ЈЕ ОВЕ ГОДИНЕ УГОСТИЛА 25 УЧЕСНИКА АУТО-РЕЛИЈА, А  СТАРТУ ЈЕ ПРЕТХОДИО ИСПИТ СПРЕТНОСТИ, НА-
КОН ЧЕГА СУ СЕ ЗАЉУБЉЕНИЦИ У ЧЕТВЕРОТОЧКАШЕ И БРЗУ ВОЖЊУ, УПУТИЛИ НА ВИШЕЧАСОВНУ РЕЛИ-ВОЖЊУ 
ДО НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА СУТЈЕСКА. 

Возач екипе 1 Ауто-мото друштва "Лакташи" Јовица Ковачевић укупни је побједник прве 
етапе традиционалног Ауто-релија АМС РС "Козара-Сутјеска 2021". Друго и треће мјесто 
у групном пласману припало је његовим тимским колегама, Недељку Бенеки и Златку 
Булиги.
У класи 1 групе "Турист"  прво мјесто освојио је возач екипе АМД "Крајина" Нијаз Хар-
баш. Друго мјесто освојио је возач екипе АМД "Прњавор" Љубиша Милијаш, а треће 
возач екипе АМД "Козарска Дубица" Љубан Топић.
Јовица Ковачевић побједник је у класи 2 групе "Турист", а друго и треће мјесто освојили 
су Недељко Банека и Златко Булига. 
Прво мјесто у класи 3 групе "Турист" освојио је возач екипе АМД "Бања Лука" Горан Је-
ремић, док је друго мјесто припало возачу екипе 2 АМД "Лакташи" Бобану Славнићу. 
Треће мјесто освојио је возач екипе АМД "Бања Лука" Мирослав Тешановић.

ЈОВИЦА КОВАЧЕВИЋ НАЈБОЉИ НА ПРВОЈ ЕТАПИ РЕЛИЈА



10.

КУЛТУРА / ОГЛАСИ

У Галерији "Сретен Стоја-
новић" у уторак је отво-
рен 14. Фестивал цртежа 
и музике под називом 
"Портрет". Портрет је из-
абран за овогодишњу 
тему Фестивала као омаж 
дугогодишњем директо-
ру приједорске галерије, 
академском сликару Ти-
хомиру Илијашевићу, који 
је преминуо прошле го-
дине. У ликовном дијелу 
Фестивала учествује девет 
студената са Факултета 
примењених уметности 
у Београду, Академије 
умјетности из Бањалуке и 
са Академије уметности у 
Новом Саду.
"Први пут сам у Приједо-
ру, град је веома инспира-
тиван и допада ми се. Чула 
сам од старијих колега за 
овај фестивал, који има 
дугу традицију и добру 
сарадњу са нашим факул-
тетом", рекла је Јована 
Станчић, студент Факулте-
та примењених уметности 
у Београду. 
Студенти  су током трајања 
Фестивала, цртали портре-
те у галеријском простору 
под будним оком својих 
ментора, Ненада Настића 

и Милана Крајновића. 
"Ово је омаж Тихомиру 
Илијашевићу. Подсјети-
ли смо се на дивне дане 
проведене у Приједору, 
на његово велико госто-
примство, љубазност и 
професионалност", рекао 
је Ненад Настић, виши 
умјетнички сарадник са 
Факултета примењених 
уметности у Београду. 
Александар Дринић, вр-
шилац дужности директо-
ра Галерије "Сретен Стоја-
новић", истакао је да су и 
грађани имали прилику 
да прате рад умјетника у 
Галерији. 
Градоначелник Приједора 
Далибор Павловић пору-
чио је на отварању ове ма-
нифестације да Фестивал 
даје посебан значај прије-
дорском "Љету културе". 
"Сви који су познавали 
Тиху Илијашевића, знали 
су да је ово његова идеја 
којом је желио да се ост-
вари спој младости, умјет-
ности и музике. И у томе 
је успио. Мада је прера-
но и изненада отишао, 
вјерујемо да је знао да је 
ова манифестација била 
јединствена", рекао је гра-

доначелник Павловић.
Фестивал је отворен кон-
цертом музичара и ком-
позитора, Ненада Мило-
сављевића, познатијег као 
Неша Галија. 
"Свиђа ми се што се Фе-
стивал цртежа и музике 
дешава у прелијепом ам-
бијенту приједорске га-
лерије, природном за све 
оне који желе да усаврша-
вају своје духовно стање. 
Зато умјетност и постоји. 
Приједор треба да буде 
поносан на своју галерију. 
Концерти ‘Галије’ у При-
једору су увијек били до-
бри, тематски другачији 
од осталих, јер је ситуа-
ција то некако наметала, 
а ми смо довољно вјешти 
да се томе прилагодимо", 
рекао је Милосављевић. 
Фестивал ће бити затво-
рен вечерас (петак), у 
20.00 часова,  концертом 
класичне музике виоли-
нисткиње из Бањалуке, 
Наталије Тодоровић уз 
клавирску пратњу Владе 
Данића. Тада ће бити при-
ређена изложба портрета 
насталих током ове мани-
фестације.

Д. Совиљ

Кнeжицa и Кнeжoпoљскa 
кућa били су дoмaћини 
пјесницима, књижев-
ницима, али и другим 
љубитељима писане 
ријечи, који су присуст-
вовали промоцији књи-
ге "Meмoaри", дубичкoг 
прoтe Слaвкa Вуjaсинo-
вићa. Риjeч je o другoм, 
дoпуњeнoм издaњу, кoje 
je нajвишe oбрaдoвaлo 
прoтинe пoтoмкe. 
Првo издaњe oбjaвљeнo je 
рaтнe 1994. гoдинe. "Oнo 
прeтхoднo je билo joш у 
тoку нeсрeћнoг рaтa, тaкo 
дa je oвo другo издaњe 
бoљe припрeмљeнo и  
oргaнизoвaнo. Вeoмa сaм 
зaдoвoљaн прoмoциjoм и 
oбрaдoвaн штo je oвoликo 
људи дoшлo дa чуje кojу 
риjeч o мoм дjeду", рекао 
је прoтин унук Mиoдрaг 
Вуjaсинoвић.   
Штaмпaњe дoпуњeнoг 
издaњa oмoгућиo je прeд-
сjeдник Српскoг прoсвjeт-
нoг и културнoг друштвa 
"Прoсвjeтa" у Кoзaрскoj 
Дубици, Зoрaн Синкић, 
кojи je истaкao дa гa je 
нoсилa жeљa дa врaтимo 
сjeћaњe нaшeг нaрoдa нa 
нeкe истoриjскe мoмeнтe, 
трaдициjу и културу. Књи-
жeвници кojи су учeст-
вoвaли у припрeми књигe 
нe криjу зaдoвoљствo штo 
су били диo тe причe. 
"И у припрeми и joш у 

рукoпису имao сaм срeћe 
дa видим мeмoaрe и уз-
буђeњe кoje сaм oсjeтиo 
при првoм сусрeту joш дoк 
су били у рукoпису и дaн 
дaнaс мe прaти. Mислим 
дa je нajвeћa вриjeд-
нoст oвe књигe штo je 
истoврeмeнo истoриjскo 
и књижeвнo дjeлo. Имa и 
jeдних и других oсoбинa 
и тo у нajбoљeм смислу 
тa двa пojмa. Истo тaкo, 
бeз њeгoвoг тaлeнтa и 
стилa нe бисмo имaли зa-
нимљиву књигу и нe бис-
мo ништa знaли o дубич-
кoj истoриjи, нигдje ништa 
ниje зaписaнo приje Дру-
гог свjeтскoг рaтa", рeкao 
je књижeвник Рajкo Лукaч.
Прeдгoвoр зa Књигу 
нaписao je aкaдeмик 
Maтиja Бeћкoвић, чиja je 
бeсjeдa o прoти Вуjaсинo-
вићу изaзвaлa вeлику 
пaжњу у прeпунoм aм-
фитeaтру Кнeжoпoљскe 
кућe. 
"Oвo je вeлики културни и 
духoвни, мoгao бих рeћи 
истoриjски дoгaђaj зa oвaj 
крaj, пoврaтaк jeднoгa вe-
ликoг чoвjeкa, прoтe Слaв-
кa Вуjaсинoвићa у зaви-
чaj", истaкao je Бeћкoвић 
и дoдao дa би сe у свaку 
прoтину риjeч мoгли зa-
клeти. "Maлo кojи нaрoд, 
мaлo кojи грaд и мaлo кoja 
Црквa имa oвaкву књи-
гу. Њeгoви мeмoaри су и 

рoдoслoв и крштeницa и 
читуљa и мoлитвa дубич-
кoг крaja и нajбoгaтиja би-
блиoтeкa и нajсaчувaниjи 
aрхив и нajисцeрпниjи 
инвeнтaр", нaдaхнутo je o 
књизи гoвoриo  Бeћкoвић. 
Meмoaрe прoтe Слaвкa 
Вуjaсинoвићa Бeћкoвић je 
упoрeдиo сa мeмoaримa 
прoтe Maтиje Нeнaдo-
вићa риjeчимa "У пaн-
тeoну Српскe прaвoслaв-
нe црквe oни су мeђу 
нajвeћим хeрojимa биткe 
зa пaмћeњe кojу виjeкo-
вимa вoди српски нaрoд". 
Зa прoту Вуjaсинoвићa 
Бeћкoвић je рeкao дa je 
"oтишao кao прoгнaник, 
a пoсмртнo сe врaтиo кao 
пoбjeдник дa сa свojoм 
књигoм зa свa врeмeнa 
сaцaрствуje у друштву 
ђaкoнa Aвaкумa и прoтe 
Maтиje".
Прoмoциjи "Meмoaрa" 
присуствoвaли су звaнич-
ници Рeпубликe Српскe, 
министри eнeргeтикe и 
рудaрствa и рaдa и бoрaч-
кo-инвaлидскe зaштитe 
РС, Пeтaр Ђoкић и Душ-
кo Mилунoвић, пoслaник 
у Нaрoднoj скупштини 
Рeпубликe Српскe Дaркo 
Бaњaц, дирeктoр Рeпу-
бличкoг сeкрeтaриjaтa зa 
вjeрe Дрaгaн Дaвидoвић и 
jунaкињa филмa "Дaрa из 
Jaсeнoвцa" Биљaнa Чeкић. 

Дa сe нe зaбoрaви

ПРOMOВИСAНИ "MEMOAРИ" ДУБИЧКOГ 
ПРOTE СЛAВКA ВУJAСИНOВИЋA

Приједорска публика 
уживала је на концерту 
пијанисткиње Милице 
Маринковић и саксофони-
сте Невена Маринковића. 
Ријеч је о двоје музичара, 
који већ неколико година 
наступају као дует, а све то 
крунисано је и браком.  
Репертоар је био разновр-
сан, од класичних компо-
зиција, до нумера Битл-
са, Синга, Синатре, али и 
филмске музике...Сваки 
наступ је лијеп, али они 
граду на Сани имају по-
себну драж, поручују ови 
умјетници.
"Лијепо нам је и драго 
нам је што смо ту код вас. 
Приједор је увијек имао 
културну сцену, и част нам 
је што наступамо у овом 
граду", рекао је Невен. 
Овај концерт био је од-

лична увертира пред 14. 
Фестивал цртежа и музи-
ке.
"Срећни смо што можео 
да угостимо младе умјет-
нике, који имају прилику 
да нашим суграђанима 
покажу шта знају и умију", 
рекао је Александар Дри-
нић, в.д. директора Гале-

рије "Сретен Стојановић". 
Из Галерије поручују да ће 
до краја године Приједор-
чани овдје имати богату 
и разноврсну културну 
понуду, и да ко год може 
и жели,  треба да посјети 
ову установу.

ОДРЖАН КОНЦЕРТ МИЛИЦЕ И 
НЕВЕНА МАРИНКОВИЋА 

З. Јелић

З. Сoвиљ

У лапидаријуму Музеја 
Козаре у Приједору про-
мовисано је друго издање 
публикације "Године стра-
дања 1941/42." аутора, 
историчара и кустоса Ве-
дране Адамовић.
Масовно убијање српских 
цивила Поткозарја у Дру-
гом свјетском рату, тема 
је другог издања ове пу-
бликације. Садржи фото-
графије и документе који 
свједоче о дешавањима 
у Приједору у току Другог 
свјетског рата.   
"Књига је опширнија за 
неких 50 страница, могу 
рећи да сам користила 

још неке доступне фондо-
ве и изворе. Тематски се 
бави истим стварима као 
и прва, само је прошире-
но издање са новим фото-
графијама, новим чиње-
ницама које свакако дају 
пунију слику о тадашњим 
дешавањима у Приједо-
ру", рекла је Адамовиће-
ва.
"У другим издању публи-
кације Ведрана је отиш-
ла корак даље у односу 
на прву, јер доноси још 
чињеница у вези стра-
дања српског цивилног 
становништва на подручју 
Приједора током 1941/42. 

године и ова публика 
спада у драгоцијене при-
мјерке стручне литерату-
ре која има сврху проуча-
вања страдања цивила у 
Другом свјетском рату", 
рекао је Зоран Радоњић, 
директор Музеја Козаре.
У публикацији су детаљно 
описани начини мучења 
недужног становништва и 
зато она има велики зна-
чај, сматрају историчари. 
"Геноцид над српским на-
родом од 1941. до 1945. 
године је неспоран у мно-
гим елементима и мно-
гим начинима извршења 
геноцида. Ведрана је у 
својој публикацији  пока-
зала на који начин се све 
тај геноцид извршавао од 
покоља, логора, убиства 
дјеце... И то је она ради-
ла на многим архивским 
изворима, сјећањима...", 
истакао је Драган Давидо-
вић,  рецензент књиге.
Подршку за штампање 
друге допуњене публи-
кације "Године страдања 
1941/42." дао је и град 
Приједор. Прво издање 
ове публикације  штампа-
но је 2018. године. 

ПРОМОВИСАНО ДРУГО ИЗДАЊЕ  ПУБЛИКАЦИЈЕ 
"ГОДИНЕ СТРАДАЊА  1941/42."

П. Шпадић

ЧЕТРНАЕСТИ ФЕСТИВАЛ ЦРТЕЖА И 
МУЗИКЕ ПОСВЕЋЕН ТИХИ ИЛИЈАШЕВИЋУ
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www.kozarski.com

ВОДОРАВНО: 1. Историја болести, 9. Приморски град у Хр-
ватској, 10. Усхићеност, екстаза, 12. Узгајивач воћа, 14. Том-
бола, 15. Непрофесионалац, 17. Некадашњи сарајевски 
недјељник, 18. Тона, 19. Варијанта, верзија, 21. Општинско 
вијеће (скр.), 23. Град у Истри, 24. Двадесетшесто слово абе-
цеде, 25. Преко (лат.), 27. Централна изборна комисија, 28. 
Лична замјеница, 29. Сјеверни пол Земље, 31. Звук , 32. Хр-
ватски бан Славко, 33. Ријека у Приједору, 34. Болест  копи-
тара. 

УСПРАВНО: 1. Најситнији дјелић материје, 2. Ове ноћи, 3. 
Име књижевника Франса, 4. Ознака метра, 5. Нада Топчагић, 
6. Енглески племић, 7. Које припада заови, 8. Старогрчки 
херој, 9. Сватовско коло, 11. Мала соната, 13. Удаљеност 
између два мјеста, 16. Изумитељ "магичне коцке", 20. Израз 
за рану зору, 22. Ћелијски паразит, 26. Вода, 28. Тежинска 
мјера, 30. Билијарски штап, 31. Показна замјеница, 33. Да 
(тал.), 35. Грам.      

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ

Ослушкује: Радомир Речевић

ТРЕЋЕ УХО

ДВИЈЕ ГЛАДИ
Вјеровали или не.

Људи жељни новца и позиције гладнији су од сваког 
сиромаха.

ПРЕВЕНТИВА
Држите предвиђено растојање.

Ковид-19 мора да прође. 

КРАЈЊЕ ВРИЈЕМЕ
Доста ми је приче о туђим грешкама.

Крајње је вријеме да рјешавамо своје.

ВЕЛИКА ТАЈНА
Жене су тајна над тајнама!

Откријеш је или прерано или прекасно. 

НАТУРАЛНА ПРИВРЕДА
Сумњиви су ми заговорници натуралне привреде.

Они би све "плаћали" јајима. 

МАЊА ШТЕТА
Да разјаснимо још нешто.

Боље да вас удари боксер, него струја. 

РАШИН КУТАК

 Одјељење за просторно уређење, у складу са Одлуком о приступању изради 
Урбанистичког плана Козарац и контакт подручја 2019-2039.година (бр. 01-022-124/18) 
коју је донијела Скупштина Приједора на 18. редовној сједници одржаној дана 13.6.2018. 
године     ("Сл.гласник Града Приједор" бр. 9/18), даје:

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е 
О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНОГ ИЗЛАГАЊА 

НАЦРТА УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА КОЗАРАЦ И КОНТАКТ ПОДРУЧЈА 2019-2039.ГОДИНА

 Обавјештава се јавност да ће се јавно излагање са расправом на Нацрт Урбани-
стичког плана Козарац и контакт подручја 2019-2039. година, одржати дана 29.7.2021.
године у 10.00 сати у просторијама Канцеларије Козарац, зграда МЗ Козарац, Улица 
Маршала Тита б.б., Козарац. 

 ПОЗИВАЈУ СЕ стручна јавност и заинтересована лица, те овлаштени стручни 
представници органа и правних лица са територије која је у обухвату Нацрта документа, 
у чијем дјелокругу су:  

 - Снабдјевање водом и одвођење отпадних вода;
 - Снабдјевање електричном енергијом; 
 - Снабдјевање топлотном енергијом;
 - Телекомуникациони и поштански саобраћај;
 - Управљање јавним путевима у насељу и изван насеља;
 - Противпожарна дјелатност;
 - Заштита културно-историјског и природног наслијеђа; 
 - Заштита животне средине; 
 - Управљање комуналним отпадом и 
 - Управљање пољопривредним земљиштем, да присуствују јавном излагању.  

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ

Народна библиотека "Ћири-
ло и Методије" организовала 
је дружење уз књигу са мали-
шанима вртића "Ђурђевак" 
на Уријама под називом "Чи-
таоница-причаоница на от-
вореном". Ријеч је о пројек-
ту који подстиче развијање 
читалачких навика код најм-
лађих. Предшколцима су том 
приликом уручене бесплатне 
чланске карте. Иако малиша-
ни још увијек читати не знају,  
чланске књижице добро ће 
им доћи када у септембру 
први пут сједну у ђачке клу-
пе.
"Трудимо се да овим актив-

ностима развијамо читалачке 
навике код наших најмлађих, 
а дјеца су увијек одушевље-
на оваквим дешавањима", 
изјавила је Татјана Брдар в.д. 
директора  Дјечијег вртића 
"Радост".
Малишани су имали прилику 
да се кроз дружење упознају 
с разним књигама и енци-
клопедијама.
"Ми на овај начин желимо да 
промовишемо значај посје-
те установа културе, у овом 
случају библиотеке, и самим 
тим да његујемо љубав пре-
ма књижевности од малих 
ногу", истакла је Гордана 

Вила  в.д. директора Народ-
не библиотеке "Ћирило и 
Методије".
Народна библиотека "Ћи-
рило и Методије"  увела је 
нове погодности за читаоце. 
До краја године, медицин-
ским радницима приједор-
ских здравствених установа 
омогућено је бесплатно уч-
лањење у знак захвалности 
за њихов допринос у борби 
против пандемије вируса 
корона. Новина је и то да ће 
убудуће годишња чланарина 
бити умањена за 50 одсто и 
износиће пет  КМ.

Читаоница-причаоница на отвореном

Т. Мандић 

МАЛИШАНИ НА ПОКЛОН ДОБИЛИ 
ЧЛАНСКЕ КАРТЕ БИБЛИОТЕКЕ
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ЧИТУЉЕ / ОГЛАСИ

Дана 27.7.2021. навршава се 40 дана од смрти наше вољене 
мајке и баке

СТАНЕ (Ђорђа) МАРИН
(1938-2021)

Драга наша мајко, с љубављу, поштовањем и тугом остаћеш 
вољена и незаборављена у нашим срцима, мислима и молитвама.
У суботу 24.7.2021. у 10.00 часова посјетићемо њену вјечну кућу, 
позивамо родбину и пријатеље да нам се придруже.
Твоји најмилији: кћерке Биљана, Мирјана и Свјетлана са 
породицама.

15501

Дана 24.7.2021. навршава се 40 тужних дана 
од смрти наше драге

БОЈЕ СТЕГИЋ

За све што долази, недостајеш... 
Помен ће бити одржан у суботу, у 10.45 
часова, на гробљу у Великом Паланчишту. 
Твоји: синови Славко и Душко, снахе Гордана и Дијана, унучад 
Мирјана, Мирослав, Дајана и Анђела, зет Небојша, браћа Раде и 
Живко Радишић са породицама. 15525

Тужно сјећање на драгу 
прију

СТАНУ МАРИН

Од прији Љубице и Жане.

15501

Дана 28.7.2021. навршава се пет година 
од смрти наше драге мајке, баке и 

прабаке

ДАНИЦЕ (Стојнић) ИВИЋ
(2016-2021)

Вјечно ћеш живјети у нашим срцима.

Твоји најмилији

15497

Дана 24.7.2021. навршава се 20 година 
од смрти нашег драгог и вољеног

ЉУБАНА ПАУКОВИЋА
Драги наш вољени, једини и не 
заборављени живот без тебе 
неизмјерно боли, ни све наше сузе не 
могу те вратити, али те из наших срца 
никада нећемо избрисати.

Твоја супруга Стана,
Породице: Пауковић, Пухалић и 

Радоњић.

Никад не заборављен

ДРАГАН (Душана) ДЕЈАНОВИЋ
(28.7.2018-28.7.2021)

Брат Стево са породицом.
15496

Дана 21.7.2021. 
навршило се шест година 

од смрти вољеног

МАРИЈАНА 
ЧИЧИЋА

Твоја љубав и доброта вјечно ће живјети у нашим 
срцима.
Воле те твоји: супруга Браниславка, син Марко, 
снаха Гордана, унука Ања и унук Никола.

15499

Дана 21.7.2021. навршило 
се шест година од смрти 

мог оца

МАРИЈАНА ЧИЧИЋА
Г.Јеловац

Постоји љубав коју смрт не 
прекида и туга коју вријеме 
не лијечи.
Твоја кћерка Дијана, зет 
Ратко и унучад Невена и 
Немања Стакић. 15495

ХИТНО ПРОДАЈЕМ ДВОСОБАН СТАН НА ТРЕЋЕМ СПРАТУ У ЗГРАДИ Г3 
(преко пута маркета "Тути-Фрути") НА ПЕЋАНИМА.

ТЕЛЕФОН : 066/960-787
(15502)

15498

Дана 24.7.2021. 
навршава се 40 тужних 

дана од смрти нашег 
драгог супруга, оца и 

брата

МИРОСЛАВА – 
ПАЈЕ ВУЛЕТЕ

Туга и бол не пролазе, ал успомена на тебе и твоју 
доброту остају у нашим срцима.
Вјечно ожалошћени: супруга Рајка, кћерке Зорана 
и Дајана, сестра Божана.

15494

Дана 25.7.2021. навршава се година дана 
откад није са нама наша драга, непрежаљена

МИРЈАНА ДЕСНИЦА
(1939-2020)

Ево прође година, а туга и бол остају. Празнина у срцу која је настала 
након твог одласка подсјећа нас ко и шта си била у нашим животима.
Вјечно ће те од заборава чувати твоји најмилији: синови Давор и Ми-
рослав, унук Андреј. 15526

ДРУГО ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
О ИЗЛАГАЊУ НАЦРТА ПЛАНА НА ЈАВНИ УВИД

Обавјештава се јавност да се излаже на јавни увид 

НАЦРТ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА КОЗАРАЦ И КОНТАКТ 
ПОДРУЧЈА 2019-2039. ГОДИНА

Нацрт Плана биће изложен на јавни увид у:

 ● у просторијама Градске управе Града Приједора (улаз за странке, просторије 
Одјељења за просторно уређење, други спрат),
 ● у просторијама стручне организације "ИГ" Институт за грађевинарство д.о.о Бања-
лука, Улица Краља Петра I Карађорђевића бр. 92-98, Бањалука,
 ● у просторијама Канцеларије Козарац, зграда МЗ Козарац, Улица Маршала Тита 
б.б., Козарац.

 Нацрт Плана може се погледати сваки радни дан осим суботе, недјеље и државних 
празника у времену од 8.00 до 15.00 часова у периоду од 9.7.2021. године до 9.8.2021. 
године.
 Нацрт Плана биће објављен и на веб-сајту Града Приједора, www.prijedorgrad.org. 
Такође, у канцеларијама бр. 53 и 55 Одјељења за просторно уређење Градске управе и у 
просторијама могу се добити и усмена тумачења изложеног материјала Нацрта Плана.
 Датум и мјесто одржавања јавне презентације материјала Нацрта Плана биће 
накнадно објављени.
 За вријеме трајања јавног увида, то јесте све до 9.8.2021. године свако физичко и 
правно лице може дати мишљење, примједбе и приједлоге на материјал Нацрта и то:
 - уписом у Књиге примједби које ће се налазити у просторијама у којима ће Нацрт 
Плана бити изложен и
 - доставити у форми дописа Одјељењу за просторно уређење Градске управе Града 
Приједорили на e-mail prostorno@prijedorgrad.org.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ
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Дана 24.7.2021. навршава се 40 дана откад ниси 
више са нама

ЈЕЛА РАЈЛИЋ
Увијек ћемо те се сјећати с љубављу. Нека те анђели 
чувају и вјечни мир на небу дају.
Помен ће се одржати на гробљу Пашинац, са 
почетком у 10.00 часова.
Син Миро, снаха Миља, унуке Сања и Милица са 
породицама. 15492

Дана 24.7.2021. навршава се 40 дана 
откад ниси више са нама

ЈЕЛА РАЈЛИЋ
Драга наша вољена бако, отишла си, 
али твоје цвијеће и даље цвјета. Толико 
тога смо хтјеле још да ти кажемо. Толико 
тога си нас научила. Никад те нећемо 
заборавити. Док живимо ми живјећеш 
и ти у нашим срцима.
Унуке Сања и Милица с породицама.

15492

Дана 14.7. 2021. у 65. години живота преминуо је наш драги 
и вољени супруг, отац и таст

МИРОСЛАВ – БАЈА (Слободана) СТУПАР
(1956-2021)

Твој живот је био наша снага, а твој одлазак неизмјерна бол 
и туга. Послије тебе остаје неизмјерна љубав и захвалност за 
све што си за нас учинио.

Волимо те највише.
Ожалошћени: супруга Дражана, кћерке Милијана и Милица, 
зет Александар. 15528

Посљедњи поздрав драгом и вољеном 
брату, дјеверу и стрицу

МИРОСЛАВУ – БАЈИ 
(Слободана) СТУПАРУ

Успомене на тебе чуваћемо од заборава.
Ожалошћени: брат Миле, снаха Дивна, 
братићи Драган и Милан са породицама.

15528

Посљедњи поздрав драгом и вољеном 
брату, дјеверу и стрицу

МИРОСЛАВУ – БАЈИ 
(Слободана) СТУПАРУ

Успомену на тебе чуваћемо од заборава.
Ожалошћени: брат Милош, снаха 
Милада, братићи Младен и Срђан.

15528

Посљедњи поздрав драгом и вољеном 
брату, шурјаку и ујаку

МИРОСЛАВУ – БАЈИ 
(Слободана) СТУПАРУ

С љубављу и поштовањем, чувамо те од 
заборава.
Ожалошћени: сестра Велинка, зет 
Вељко, сестрићи Немања и Марко са 
породицом.

15528

Посљедњи поздрав драгом и вољеном 
брату, шурјаку, ујаку и деди

МИРОСЛАВУ – БАЈИ 
(Слободана) СТУПАРУ

С љубављу и поштовањем, чувамо те од 
заборава.
Ожалошћени: сестра Радинка, зет Ђуро, 
сестричина Маријана са породицом и 
унук Алекса.

15528

Посљедњи поздрав драгом пријатељу

МИРОСЛАВУ – БАЈИ 
(Слободана) СТУПАРУ

Са искреним поштовањем, чуваћемо те 
од заборава.
Ожалошћени пријатељи Борислав и 
Светлана.

15528

Посљедњи поздрав драгом и вољеном 
зету и сваку

МИРОСЛАВУ – БАЈИ 
(Слободана) СТУПАРУ

Поносни смо што смо те имали, а тужни 
јер смо те изгубили.
Ожалошћени: ташта Даринка, шурјак 
Ранко и свастика Радана.

15528

Дана 24.7.2021. навршава 
се шест мјесеци од смрти 

вољене мајке

АНЂЕ ЋОРИЋ
(1937-2021)

Са љубављу и поштовањем 
чуваћемо те од заборава.
Твој син Младен.

15491

Дана 23.7.2021. навршава 
се 10 година од смрти 

наше драге

ЗЕЈНЕ ДОШЕН
С љубављу. Кћерке Дејана 
и Сандра, унук Новак и зет 
Бојан.

15490
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Дана 16.7.2021. у 69. години живота 
преминуо је наш драги отац, муж и деда

ДУШАН ЛАЗИЋ

Заувијек ћеш остати у нашим срцима, баш онако како смо ми били у твом, 
заштићени и вољени. 

Хвала ти за твоју љубав и брижност о свима нама.  Драги тата, много те воле 
твоји Дарко, Ивана, Стефан, Етхан, Александер, Јанет, Махип и твоја супруга 

Мерима. 15529

Дана 24.7.2021. навршава се 40 дана од 
смрти наше драге стрине

ЖИВАНЕ (СТАНОЈЕВИЋ) 
ТАМБИЋ

Драга Нина, увијек ћемо се сјећати твог предивног осмијеха и твог загрљаја кад 
код нам је требао. Мирно спавај душо наша. 

Твоји Дарко, Ивана и Мерима

15529
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Дана 16.7.2021. у 84. години живота 
преминуо је наш драги

ЈЕРОНИМ-ЈЕРКО 
(СТЈЕПАНА) ТУКА

Сахрана милог нам покојника обавиће се у суботу  24.7.2021. године  на гробљу 
код Цркве у Брезичанима.

С љубављу и поштовањем, увијек у нашим мислима, срцима и молитвама.
Твоји најмилији: синови Драган и Жељко, унук Срђан-Сергеј, снаха Жаклина, 

брат Полди, те остала ожалошћена родбина и пријатељи.
15488

Дана 17.7.2021. у 72. години живота 
преминуо је наш драги супруг, отац и 

дјед

ДРАГАН-РУС  ПЕРИХОТКО

С љубављу, поштовањем и тугом 
остаћеш вољен и незаборављен у 
нашим срцима.
Твоји: супруга Штефица и кћерка Дарија 
са породицом.

15493

Дана 21.7.2021. навршило се 40 тужних дана 
од смрти нашег драгог брата

ЖИВКА (Милана) ИВКОВИЋА

Драги брате, никад те нећемо заборавити.
Твоје: сестре Борка, Боја, Нада и Вида.

15479

Дана 11.7.2021. у 56. 
години живота усљед 

краће болести напустио 
нас је наш драги тата

МЛАДЕН 
РОМАНИЋ
(1964-2021)

Туга и бол заувијек остају. По добром ћемо те 
памтити и с поносом спомињати.
Твоји: Николина, Зорана и Давид.

15489

Дана 24.7.2021. навршава се 40 тужних дана откад нас је 
напустила наша вољена

ЖИВАНА (Станојевић) ТАМБИЋ
У суботу 24.7.2021.  дајемо четрдесетодневни помен у 10. 15 
часова на Градском православном гробљу у Приједору, те 
позивамо пријатеље и родбину да нам се придруже.
Нека те анђели чувају, добра наша душо.
Почивај у миру Божијем.
Твоји: супруг Милорад, кћерка Жана, зет Раде и унучад 
Стефан и Марко. 15527

У суботу 24.7.2021. навршава се 40 болних и 
тужних дана од смрти нашег драгог сина и брата

РАНКА ГАВРАНОВИЋА
(1962-2021)

Тог дана одржаћемо четрдесетодневни помен у 
10.00 часова, па позивамо родбину, комшије и 
пријатеље да нам се придруже.
Премало је ријечи, а превише туге да ти кажемо 
колико те волимо и колико нам недостајеш. 
Почивај у миру у Царству небеском, најдражи 
наш.
Твоји: мајка Драгиња и сестра Рада са породицом.

15500

Посљедњи поздрав 
драгом стрицу

ДУШАНУ ЛАЗИЋУ

Памтићемо те увијек по огромној пожртвованости, 
племенитости и саосјећајности.

Почивај у миру.
Твоји: Жана, Раде, Стефан и Марко.

15527
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Осим што ће играти утакмице у ноћном 
термину, сада су се стекли и услови за 
ноћне тренинге, а нарочито је то значај-
но у љетном периоду.
"Успјели смо, уз помоћ општине Нови 
Град, да урадимо много тога. Од надо-
градње свлачионица, реконструкције 
стадиона, ограде… Ту је и простор за 
друштвене активности. Сада имамо 
боље услове за тренинге и утакмице", 
рекао је Зоран Рађеновић, предсједник 
ФК "Пламен".

"Вјерујемо да ће овај стадион у наред-
ном периоду бити један од најбољих 
на подручју општине Нови Град. Ово је 
Фудбалски клуб са дугом традицијом, 
много генерација је прошло кроз овај 
клуб", рекао је Мирослав Дрљача, на-

челник општине Нови Град.
Први пријатељски меч у ноћном тер-
мину ФК "Пламен" одиграо је са ФК 
"Младост" из Гламочана. Међу онима 
који су снагу одмјерили на терену био 
је и Ален Шеранић, министар здравља 
и социјалне заштите Републике Српске.
"Са спортским пријатељима из Гламо-
чана и Доњег Водичева играли смо тра-
диционалну утакмицу ветерана. Ово 
је врло важан дан за Доње Водичево, 
с обзиром да су успијели властитим 

средствима да обезбиједе рефлекторе 
како би имали боље услове", рекао је 
Шеранић.
ФК "Пламен" из Водичева се такмичи у 
регионалној лиги РС – Група Запад.

Припремили: З. Јелић и В. Нишевић

РЕФЛЕКТОРИ ОБАСЈАЛИ СТАДИОН ФК "ПЛАМЕН"

СПОРТ

ФК "Слобода" из Тузле са 
1:0 побиједио је ФК "Рудар 
Приједор" у првом колу 
Премијер лиге Босне и 
Херцеговине. Приједор-
чани су се добро држали 
током већег дијела меча, 
али у 80. минуту Рамић 
постиже побједнички гол, 
тако да су сва три бода 
остала у Тузли. У наредном 
колу "Рудар" на свом тере-
ну дочекује екипу "Широ-
ког Бријега". "Широки" је 

одиграо без голова у првом 
колу са "Зрињским". Утак-
мица се игра у недјељу, на 

Градском стадиону у При-
једору, са почетком у 17.00 
часова.

Приједорчанин Синиша 
Лукић, седми пут заре-
дом одбранио је титулу 
државног првака у бици-
клизму. Такмичење "За 
сирац сира", које је одр-
жано у Требињу окупило 
је 100 такмичара разли-
читих категорија. Конку-
ренција је била јака. Ни 
стаза није била захвална 
за вожњу. Међутим, Лу-
кића ништа није сприје-
чило да и овај пут буде 
најбољи.
"Стаза је била дуга око 
4,2 км. Била је доста 
захтијевна и напорна по 
Херцеговачком кршу и 

камену, возили смо шест 
кругова и успијели смо 
завршити", рекао је он.
Бити државни првак 
нешто је о чему многи 
сањају. Сваки остварени 
резултат носи иза себе 
много труда и рада, али 
оно што је најбитније је 
љубав према овом спор-
ту, јер без ње све би било 
безначајно. Лукић по-
ручује младима и оним 
нешто старијима да се 
окушају у бициклизму 
или неком другом спор-
ту. Ако не такмичарски, 
онда барем рекреатив-
но.

Добој је протеклог викенда 
био домаћин турнира за ју-
ниоре и јуниорке, који је дио 
календара Тениског савеза 
БиХ. Ту су наступили и члано-
ви ТК "Др Младен Стојано-
вић". Пружили су добре пар-
тије, наступ је био успјешан,  
а највише је показала Теодо-
ра Ковачевић, која је освоји-
ла друго мјесто на турниру.

МИНИМАЛАН ПОРАЗ "РУДАР ПРИЈЕДОРА" 
НА СТАРТУ ПРЕМИЈЕР ЛИГЕ 

ПРИЈЕДОРЧАНИН СИНИША ЛУКИЋ 
СЕДМИ ПУТ ЗАРЕДОМ ДРЖАВНИ 

ПРВАК У БИЦИКЛИЗМУ

ТЕОДОРА 
КОВАЧЕВИЋ 

ДРУГА У 
ДОБОЈУ

Чланови Џудо клуба "Ко-
зара Жељезничар", Марко 
Шормаз, Драгиша Панић, 
Јанко Видовић, Никола 
Мандић заједно са тре-
нером Зораном Драгоје-
вићем присуствовали су 
"Љетном џудо кампу" који 
је одржан у Требињу. По-
ред тренинга радило се и 

на припреми за полагање 
мајсторског звања ДРУ-
ГИ ДАН (Катаме-но ката), 
које су Панић, Шормаз и 
Видовић успјешно поло-
жили. По први пут на овим 
просторима  одржано је и 
првенство БиХ у извођењу 
ката, гдје је Панић освојио 
прво мјесто, док је Шормаз 

био трећи. Тренер клуба 
Зоран Драгојевић присуст-
вовао је ката семинару гдје 
је стекао звање ката судије 
додјељено од стране ИЈФ 
инструктора Славише Бра-
дића, мајстора џудоа СЕД-
МИ ДАН. Никола Мандић 
присуствовао је тренинзи-
ма за старије узрасте како 
би се припремио за наред-
на такмичења. У склопу 
кампа одржана је и Избор-
на скупштина Џудо савеза 
Републике Српске, на којој 
је Драгојевић изабран за 
потпредсједника Савеза. 
Прије тога, у ЏК "Козара 
Жељезничар" одржано је 
и полагање за ниже уче-
ничке појасеве којем је 
приступило 33 кандидата. 
Сви су положили, а при 
том су показали и изузетно 
знање.

НОВИ УСПЈЕСИ ЏУДО КЛУБА "КОЗАРА ЖЕЉЕЗНИЧАР"

Рефлектори су протеклог викенда обасјали стадион Фудбалског 
клуба "Пламен" у Доњем Водичеву код Новог Града. За играче 
овог Фудбалског клуба рефлектори на стадиону значе много. 


