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ДИЈАСПОРИ СУ ВРАТА ПРИЈЕДОРА 
УВИЈЕК ОТВОРЕНА

Имaмo вeлику диjаспoру, имaмo људe кojи су углeдни у цијелом свиjeту,  жeлимo дa 
рaзгoвaрaмo с њимa. Дa их дoвeдемo у нaш грaд, дa видe дa je oвдje jeднa дoбрa климa и дa 
су им oвдje врaтa увијек oтвoрeнa, поручено је са Конференције "Приједор и дијаспора 2021"

РЕВАКЦИНАЦИЈА 
ВАКЦИНОМ "СПУТЊИК В" 

Приједорчани  који су  прву компоненту вакцине "Спутњик 
В" примили 18. и 30. јуна, те 1. јула биће ревакцинисани 
у петак, 30. јула, на пункту за вакцинацију амбуланте 
на Уријама у времену од 7.30 до 14.00 часова. Из Дома 
здравља подсјећају да су и даље отворена врата за 
вакцинацију првим дозама вакцина "Синофарм" и "Астра 
Зенека" на пункту за вакцинацију у сали код Ватрогасног 
дома радним данима од 8.00 до 19.00 часова и суботом од 
8.00 до 14.00 часова. 

Академик 
Матија Бећковић

ОБНОВИЛИ 
СМО СЕ ИЗ 
ВЕЛИКЕ ЈАМЕ 
У КОЈУ СМО 
СПУШТЕНИ!

Републички пројекат "Социјализација дјеце Републике Српске"

ОД ГРАДА ЏЕПАРАЦ ЗА МОРЕ

ОТВОРЕНА "ПАТРИЈА"
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Jeдaн oд тaквих примjeрa je 
и фирмa "Roundlinder", кoja 
ускoрo oчeкуje и прoширeњe 
прoизвoдних кaпaцитeтa и нoвa 
зaпoшљaвaњa.  
"Стрaни инвeститoри су дoш-
ли, инвeстирaли, нaпрaвили 
фaбрику и вeћ смo дoшли дo 
фaзe прoширeњa кaпaцитeтa. 
Jeднa врлo пoзитивнa, пoштeнa 
и кoрeктнa причa кoja дoликуje 
Приjeдoру. Tрeнутнo имaмo 
84 рaдникa. У  сeптeмбру 
oчeкуjeмo joш 30 нoвих рaд-
никa", причa дирeктoр Oсмaн 
Џaмaстaгић.
Ниje сe причaлo сaмo o eкoнoм-
скoj сaрaдњи, вeћ и o тoмe штa 
сe мoжe учинити нa пoљу друш-
твeнoг и културнoг живoтa.
"Свaки чoвjeк кojи je oствaрeн 
у свojoj oблaсти и кojи ниje 
зaбoрaвиo зaвичaj трeбa дa да 
нeку врсту кoнкрeтнoг прилoгa. 
Вишe прaксe, a мaњe тeoриje. 
И дa сe пoкaжe штa je кo дoсaд 
урaдиo у свojoj oблaсти, штa 
мoжe сaд дa урaди и кaквa му 
je визиja у свeму тoмe", рeкao je 
књижeвник Нeнaд Груjичић. Он 
је додао дa je oвo грaд бoгaтe 
културнe трaдициje и дa пoстojи 
вeлик прoстор зa сaрaдњу сa 
диjaспoрoм нa тoм плaну. 
Гoтoвo пoлoвинa пoпулaциje 
БиХ живи у инoстрaнству, штo 
je oгрoмнa брojкa и сaрaдњa 
сa диjаспoрoм мoрa пoстaти 
структурисaнa, пoручиo je шeф 
Дeлeгaциje EУ у БиХ, Joхaн Зaт-

лeр. Oн je пoхвaлиo инициjaти-
ву кojу je пoкaзao Приjедoр, дa 
диjaспoри пружи прилику дa 
учeствуje у рaзвojу грaдa.
"Eкoнoмски рaзвoj дoпринoси 
прeвaзилaжeњу пoдjeлa нaстa-
лих у рaту. A бoљи мeђусoбни 

oднoси стимулишу приврeдни 
рaст. Из рaзгoвoрa кoje вoдим у 
циjeлoj зeмљи jeднo je jaснo, a 
тo je дa пaмeтни и успjeшни при-
врeдници уoпштe нe oбрaћajу 
пaжњу нa нaциoнaлнoст свojих 
рaдникa и клиjeнaтa",  изjaвиo 

je Зaтлeр.
Знaчaj сaрaдњe сa диjaспoрoм 
прeпoзнajу и институциje РС, 
a зa њeн рaзвoj пoтрeбaн je 
дoдaтни aнгaжмaн лoкaлних 
зajeдницa. 
"Пoтрeбнo je укључивaњe 

лoкaлнoг нивoa. Jeр, aкo нeмa 
дoбрe сaрaдњe лoкaлнoг и 
рeпубличког нивoa ниje мo-
гућe ни рeaлизoвaти знaчajну 
сaрaдњу, пo питaњу диjaспoрe. 
Збoг тoгa je вaжнo укључивaњe 
jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe 
и знaчajнo je дa пoстoje oвaкви 
фoруми", рeкao je министaр 
зa еврoпскe интeгрaциje и 
мeђунaрoдну сaрaдњу Рeпу-
бликe Српскe, Злaтaн Клoкић.
Пoтeнциjaл диjaспoрe  мoрa 
сe  бoљe искoристити и  циљ 
кoнфeрeнциje je упрaвo  про-
налaжeњe нaчинa зa jaчaње 
сарaдњe у свим сфeрaмa, пoру-
чиo je грaдoнaчeлник При-
jeдoрa.  
"To je циљ свих нaс, увeзивaњe, 
рaзмjeнa идeja и знaњa. Oбзи-
рoм дa имaмo вeлику диjас-
пoру, дa имaмo људe кojи су 
углeдни у читaвoм свиjeту, 
ми жeлимo дa рaзгoвaрaмo с 
њимa. Дa их дoвeдемo у нaш 
грaд, дa видe дa je oвдje jeднa 
дoбрa климa и дa су им oвдje 
врaтa oтвoрeнa", пoручиo je 
Пaвлoвић.
Кoнфeрeнциja сe сaстojaлa oд 
пaнeлa кojи су сe oднoсили нa  
институциoнaлну пoдршку и 
пoтeнциjaлнe видoве сaрaдњe, 
инвeстициoнe приликe у 
прoспeритeтнe сeктoрe и друш-
твeни рaзвoj Приjeдoрa крoз 
сaрaдњу сa диjaспoрoм.

АКТУЕЛНО

ДИЈАСПОРИ СУ ВРАТА ПРИЈЕДОРА УВИЈЕК ОТВОРЕНА

У Приједору је, у окви-
ру пројекта Регионалног 
стамбеног збрињавања, 
почела изградња 10 и ре-
конструкција пет стамбе-
них објеката, намијење-
них повратницима, 
избеглицама и расеље-
ним особама.  Овај проје-
кат, кроз који ће стамбено 
бити ријешено 15 породи-
ца, заједнички реализују 
Републички секретаријат 
за расељена лица и миг-
рације и Град Приједор.
На списку оних који би у 
наредна четири мјесеца 
требали добити нову кућу, 
по принципу кључ у руке 
је и Душан Савић и њего-
ва петочлана породица. 
"Ову кућу смо ми купили 
властитим средствима 
уз помоћ неких кредита. 
Објекат није био усељив,  
унутра је била само једна 
плоча у кухињи, а остали 
дио земља, то смо сами 
све радили, али влагу 
зими не можемо ника-
ко ријешити. Зидови нам 
буду росни  све у кући 
влажно, заиста није за 
живјети у оваквом објек-
ту", прича нам Савић који 
се радује новом стамбе-
ном објекту и животу у 
условима достојном чо-
вјека. 
Регионални стамбени 
програм подразумијева 

изградњу и реконструк-
цију стамбених јединица 
за 15 корисника поврат-
ника, расељених лица и 
избјеглица. Од укупног 
броја биће изграђено 10 
нових објеката, а за пет је 
предвиђена реконструк-
ција, појаснила је Рајка 
Здјелар, координатор 
пројеката инфраструктуре 
града Приједора.
Извођач покрива три оп-
штине и 33 објекта, а  рок 
завршетка радова је 120 
дана.
Републички секретаријат 
за расељена лица и миг-
рације је бирао извођача 
радова, а то је предузеће 
"ЕНЕРГЕТИК" из Бањалу-
ке. Град Приједор према 
уговору има обавезу да 
финансира све неопходне 

сагласности за изградњу 
као и прикључак објекта 
на инфраструктуру. 
"Град је већ обезбиједио 
грађевинске дозволе и 
сву неопходну докумен-
тацију о свом трошку као 
и све прикључке за струју,  
воду, канализацију... 
Заједничким снагама гра-
да и Секретаријата може-
мо ријешити проблем ове 
популације", истакао је 
градоначелник Далибор 
Павловић. 
Према његовим ријечима, 
остало још око стотињак 
породица које немају 
ријешено стамбено пи-
тање, али у наредном пе-
риоду биће расписан Јав-
ни позив на који ће моћи 
да се пријаве.

У оквиру пројекта Регионалног стамбеног збрињавања

З. Јелић
Фото: Гига

Захтјев тржних центара у 
Приједору да им се радно 
вријеме недјељом проду-
жи са 13.00 на 22.00 часа 
наћи ће се на дневном 
реду наредне сједнице 
градског Парламента. 
Према приједлогу нацрта 
Одлуке о измјени и допу-
ни Одлуке о одређивању 
радног времена правним 
лицима и предузетници-
ма који обављају трго-
вачку, занатску и услужну 
дјелатност на подручју 
Приједора у времену од 
00.00 до 24.00 часа рад-
ним даном и недјељом 
могу да раде пекаре, апо-
теке, бензинске пумпе 

станице и продавнице у 
њима, трговачке радње 
типа "драгстор", као и 
оне које се налазе у скло-
пу станичних објеката. 
Тржни центри затражили 
су продужење радног вре-

мена недјељом до 22.00 
часа, све у форми нацрта, 
а крајњу одлуку би тре-
бали дати приједорски 
одборници. У тржним 
центрима имају и разло-
ге због чега траже дуже 
радно вријеме недјељом, 
мада постоје и издвојена 
мишљења.
"Било би добро па макар и 
овако, да остане до 13.00 
часова, а да се продужи 
цијела недјеља да буде 
радни дан мислим да није 
добро. Волио бих да то не 
прође, али ако сви други 
буду радили, онда мора-
мо и ми радити", рекао је 
Сретко  Никић, директор 

Тржног центра "Никић-Ј". 
У Градској управи озбиљ-
но ће размотрити све 
захтјеве из тржних цента-
ра. "На Скупштини града 
градоначелник Приједо-
ра је предложио да се 

укључи шира расправа о 
измјенама и допунама 
Одлуке о радном времену 
и замјенио је приједлог 
Одлуке са нацртом. До-
стављен је одређен рок за 
јавни увид и јавну распра-
ву, након закључења јавне 
расправе сви коментари 
ће бити достављени гра-
доначелнику, а наравно 
и у форми приједлога из-
мјене Одлуке Скупштини 
на разматрање. Уколико 
се успостави да грађани 
сматрају да нема потребе 
да се продужи, односно, 
ако буде више негатив-
них коментара на измјене 
и допуне о радном вре-
мену, градоначелник ће 
предложити да се тај дио 
Одлуке не мијења", појас-
нио је Раде Росић, в.д. на-
челника Одјељења за при-
вреду и предузетништво 
града Приједора. 
У Занатско-предузетнич-
кој комори Приједор иста-
кли су да би продужењем 
радног времена недјељом 
требали бити обухваћени 
и предузетници који раде 
сами у својим занатским и 
трговачким радњама, а не 
само тржни центри. Нацр-
том је предложено само 
да трговине погребне 
опреме могу продужити 
радно вијеме са досада-
шњих 13.00 на 21.00 час.

ПРОДУЖЕЊЕ РАДНОГ ВРЕМЕНА ТРЖНИМ 
ЦЕНТРИМА ЈОШ ПОД УПИТНИКОМ

П. Шпадић П. Шпадић

ПОЧЕЛА ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА 
15 СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА

Душан Савић ускоро ће добити нови дом 

Кoнфeрeнциja "Приjедoр и диjaспoрa" билa je мjeстo нa кojeм су сe 
мoглe чути идeje o тoмe кaкo ojaчaти сaрaдњу сa диjaспoрoм и искуст-
вa oних кojи су сe oдлучили врaтити и инвeстирaти у свoj грaд. 
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Замислите ситуацију у којој вам се 
догоди да током вечерњег изласка 
у град,  на некој од клупа у главној 
улици, заборавите мобилни теле-
фон. Онај мало скупљи. Очајни, кад 
схватите да нема вољене "играчке",  
крећете у потрагу.  Наравно, љути сте 
на себе што сте телефон заборавили, 
већ се "опраштате" од њега свјесни 
могућности да га, јер је поред те клу-
пе у међувремену прошло на десети-
не људи, никад нећете наћи.  
И онда чудо. Зовете свој број, јави 
вам се дјевојка и каже да је нашла 
ваш телефон. Убрзо вам га и преда, 
на договореном мјесту. Прича је 
истинита и догодила се ових дана у 
Приједору. И драго ми је што је та 
дјевојка која је нашла и предала те-
лефон, поштењачина, из мог града из 
којег је због те гесте послала најљеп-
шу могућу поруку. Вјерујем да није 
једина и да је оних који размишљају 
попут ње, да нешто изгубљено и слу-
чајно пронађено и није твоје, много 
више од оних који би телефон, да су 
га нашли, за ситну пару, могуће про-
дали у дијелове. Али нису. 
И то је добро, због жене која ми је 
испричала ову причу, али и због свих 
нас који волимо овај град и добре 
људе у њему. Зову ме ових дана неки 
мање и више познати. Нуде неке за-
нимљиве теме о којим би се могло 
писати. Обећам да ћу их мало "дора-
дити" али их остављам за неку другу 
прилику. Морам тако, јер ову сад, а 
зове се нова "Патрија" не могу и нећу 
да пропустим. Кад је стара "Патрија" 
отворена, ја сам отишла на факултет. 
У  Београд. Да се разумијемо тамо је 
у то вријеме можда било и љепших 
робних кућа, али мени лично ова 
наша је била баш "велеградска". По-
кретне степенице, приземље, спрат, 
пуно свјетла, љубазни трговци, мар-
кирана роба, накит, играчке... Ма 
све. Просто је сијала. 
Мати ме је, по доласку кући, након 
помног "прегледа" индекса водила 
у "Патрију", да ме обуче. Тамо сам 
до посљедње паре трошила и своје 
прве плате, а онда годинама касније 
"Патрија", симбол једног времена,  
изгубила је сјај. "Потонула", попут 
ружног бетонског споменика  прко-
сила је времену и вандалима. Све 
до обнове и реконструкције коју смо 
данима пратили. И то врло пажљиво. 
Док "дама" која је од изгледа задр-
жала само име, јер симболи града 
заврјеђују поштовање, што су пре-
познали и нови власници, није сину-
ла  у пуном сјају. 
И отворила је врата. За све љубитеље 
добре куповине, али и оне који ће 
овдје зарађивати своје прве плате. 
Некако очекујем да ћемо је уз мало 
носталгије "присвојити" на начин на 
који сам ја својевремено доживља-
вала ону стару робну кућу и да ћемо 
се хвалити што је ова нова баш у 
Приједору. Није лоше да нам мало и 
завиде. 

М. Згоњанин   

СТАВ

НИЈЕ ЛОШЕ ДА 
НАМ МАЛО 
И ЗАВИДЕ

У реконструкцију објекта 
компанија "МГ Минд" уло-
жила је 17 милиона КМ, а 
реновирање је почело 2019. 
године. 
Објекат "Патрије" се прости-
ре на 9.600 метара квадрат-
них дизајнираних за купови-
ну и уживање, што је за око 
3.000 метара квадратних 
више него што је имала прије 
обнове. "Патрија" сада има 

три нивоа, а купцима ће у 24 
трговине бити доступни број-
ни домаћи и свјетски брен-
дови, као што су "Tropic", 
"DM", "New Yorker", "Sinsay", 
а својом понудом обухвата 
и друге атрактивне садржаје 
попут "Cine Star" биоскопа, 
играонице и књижаре. По-
себност објекту даје велика 
тераса ресторана "Lafayette", 
са које се пружа поглед на 

градске улице. 
У наредној фази изградње 
реализоваће се уређење 
простора за паркирање, са 
око 100 паркинг мјеста.
Обновом Робне куће "Па-
трија" сачувана је традиција 
трговачког центра града, 
значајног не само за Прије-
дор, него и за цијелу регију, 
јер доприноси развоју при-
вреде, унапређује изглед 

градског језгра својим ино-
вативним архитектонским 
концептом, те у потпуности 
може да одговори на све сав-
ремене потребе посјетилаца. 
Значај поновног отварања 
"Патрије" препознали су и у 
Градској управи, чија подр-
шка приликом реновирања 
објекта није изостала.

ОТВОРЕНА "ПАТРИЈА"

Б. Дакић

Акција "Дјечија игралишта за 
срећно дјетињство" покре-
нута је у мају на иницијативу 
Градске управе, која је одлу-
чила да се не троши новац за 
велике прославе Дана града, 
већ да се та средства усмјере 
за изградњу дјечијих игра-
лишта. Градоначелник При-
једора позвао је приједорске 
привреднике да се укључе у 
ову акцију, а њих 16, за сада 
је подржало акцију.  
"Драго нам је да можемо 
дати свој скроман допринос 

нашој дјеци и уљепшати им 
одрастање", рекао је Ранко 
Паспаљ, представник преду-
зећа "Паспаљ комерц". 
Мирослав Лазић, директор 
предузећа "Гросист" сматра 
да овакве и сличне акције 
требају бити честа пракса.
Подршка није изостала ни 
из приједорског Комуналног 
предузећа. Директор Дали-
бор Грабеж рекао је да ће 
ово предузеће пружати ло-
гистичку и техничку подршку 
приликом припреме самог 

терена, изградње игралишта, 
постављања клупа и осталог.
У оквиру поменуте акције 
већ су изграђена два игра-
лишта. План је да у наред-
ном периоду буде изграђено 
још 12. "Одредили смо лока-
ције на територији града гдје 
су нам се грађани јавили, јер 
има велики број дјеце који ће 
користити та игралишта. Рас-
поредили смо и која ће пред-
узећа на којим локацијама 
да изграде игралишта. Оче-
кујемо да ћемо то све успије-

ти завршити до краја августа, 
након чега ћемо организова-
ти презентацију свих игра-
лишта. Желим да се захва-
лим свим привредницима 
који учествују у овој акцији и 
који су показали да су друш-
твено одговорни",  рекао је 
Павловић.  
Из Градске управе позвали 
су и друге привреднике да се 
одазову овој акцији и дјеци 
Приједора омогуће квалитет-
није одрастање.

У ГРАДУ УСКОРО 12 НОВИХ 
ДЈЕЧИЈИХ ИГРАЛИШТА

П. Шпадић

Захваљујући ак-
цији "Дјечија иг-
ралишта за срећно 
дјетињство" град 
Приједор ће до-
бити 12 нових иг-
ралишта за дјецу. 
Ово је одлучено на 
састанку приједор-
ских привредника 
и градоначелника 
Приједора који је 
одржан почетком 
ове седмице. Акцију подржало 16 привредних субјеката 

РОБНА КУЋА "ПАТРИЈА", КОНАЧНО ЈЕ, НАКОН ВИШЕ ОД ДВИЈЕ ДЕЦЕНИЈЕ, ПОНОВО ОТВОРИЛА ВРАТА. 
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Стари објекат Основне школе 
"Десанка Максимовић" у Оштрој 
Луци преуређен је и у њему ће 
се убудуће одвијати предшкол-
ско васпитање и образовање 
за дјецу од три до шест година.  
Родитељи кажу да су ово једва 
чекали. "Значи нам много. Ми 
смо ово једва чекали, првенст-
вено родитељи који су запосле-
ни могу да оставе своје дијете. 
Дијете ће да се социјализује, да 
се дружи. Пуно значи и за нашу 
општину и за родитеље и за дје-
цу", каже родитељ  Жељана Ми-
линковић. 

У Основној школи "Десанка Мак-
симовић" кажу да је у условима 
када општина нема вртић, про-
ширење капацитета предшкол-
ског образовања велики корак и 
помоћ и општини и родитељима. 
"Санацијом старог објекта школе 
добили смо прије свега санира-
не двије учионице и нови тоалет. 
Добили смо проширен програм 
за дјецу пред полазак у школу, 
који ће се одвијати од септембра 
ове године", истиче директор, 
Никола Вујасиновић.
Задовољни су и у Општинској 
управи и наглашавају да ће слич-

них пројеката бити и у наредном 
периоду. 
"Ми смо у програму предшкол-
ског образовања досад имали 
такву ситуацију да нам дјеца 
само старости од шест година 
могу да похађају ту наставу. Сада 
смо санацијом тог објекта  повр-
шине око 144 квадратна метра, 
обезбиједили додатне капаци-
тете да би дјеца од три до шест 
година, односно једна вртићка 
група могла да похађа наставу", 
рекао је самостални стручни са-
радник за друштвене дјелатно-
сти општине Оштра Лука, Дали-
бор Љубоја.
Пројекат је преко развојног про-
грама Уједињених нација фи-
нансирала Влада Швајцарске. У 
санираном дијелу, за школу ће 
се припремати 16 малишана. 
Свечаном отварању реновира-
них просторија присуствовала 
је и Наташа Цвијановић, помоћ-
ник министра за предшколско 
и основно васпитање и образо-
вање РС. 

Грађани који су се одазва-
ли позиву Градског одбора 
СНСД-а да у  Приједору  
потпишу поменуту пети-
цију јединствени су у ставу 
да се ради о новом напа-
ду на Републику Српску и 
српски народ. "Бранимо 
истину, не дамо Српску", 
порука је Приједорчана.
Петицију је потписао и 
градоначелник Дали-
бор Павловић и његови 
сарадници. Први човјек 
Приједора поручио је да 
се грађанима одлуке не 
смију наметати, већ да на 
демократски начин зајед-
но морамо доносити одлу-

ке у интересу грађана.
"Ово је једна срамна одлу-
ка одлазећег високог пред-
ставника, да на овакав на-
чин заврши своју каријеру 
у БиХ, наметајући законе 
једном народу.  Морали 

смо на овакав начин да 
реагујемо. Мој потпис иде 
у том правцу да  све мора 
ићи демократским путем, 
да се срамна одлука пову-
че и да све треба да рије-
шавамо  у парламентима", 
поручио је Павловић.
Забрана говора усмјерена 
је против истине, али се 
истина не може сакрити 
сагласни су потписници 
петиције у Приједору. По-
звали су све грађане да 
ставе свој потпис на по-
менуту петицију, чије пот-
писивање је организовано 
и у другим градовима Ср-
пске. 

И у Приједору организовано потписивање петиције о одбацивању Инцкове наметнуте одлуке 

З. Совиљ

Оштра Лука
НОВЕ ПРОСТОРИЈЕ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

Проширење капацитета предшколског образовања 
велики корак и помоћ и општини и родитељима

Т. Мандић 

ПАВЛОВИЋ: ГРАЂАНИМА СЕ ОДЛУКЕ НЕ СМИЈУ НАМЕТАТИ 
И у Приједору је орга-
низовано потписивање 
петиције о неприхва-
тању одлуке одлазећег 
високог представника 
у БиХ, Валентина Инц-
ка,  да наметне допуне 
у Кривичном закону у 
БиХ којим се забрањује 
и кажњава "негирање 
геноцида и величање 
ратних злочинаца". 

Савјетник српског члана Предсједништва БиХ Радован Ковачевић 
изјавио је да је за непуна два дана већ неколико десетина хиљада 
грађана Републике Српске потписало петицију о неприхватању за-
кона који је наметнуо високи представник. "Веома је битно да што 
масовнијим одзивом из цијеле Републике Српске, од Требиња до 
Новог Града, снажно поручимо да не прихватамо антицивилиза-
цијско, недемократско, противуставно и срамно наметање закона 
и етикетирање искључиво српског народа у цијелој Европи као ге-
ноцидног", рекао је Ковачевић. 

Допуне Кривичног 
закона БиХ којима 
се забрањује и ка-
жњава "негирање 
геноцида и вели-
чање ратних зло-
чина" објављене су 
уторак у Службеном 
гласнику БиХ, а на 
снагу су ступиле у 
сриједу.

ДОДИК: ОДБАЦИТИ ИНЦКОВУ 
ОДЛУКУ КРОЗ ИНСТИТУЦИЈЕ БиХ, 
АКО НЕМА ДОГОВОРА СЛИЈЕДИ 

БЛОКАДА
Српски члан Предсједништва 
БиХ Милорад Додик рекао је 
да се ситуација након наме-
тања одлуке високог пред-
ставника Валентина Инц-
ка о забрани и кажњавању 
"негирања геноцида" може 
ријешити одбацивањем те 
одлуке кроз институције 
БиХ, а ако не буде догово-
ра, услиједиће блокада рада 
тих институција."Ситуација 

се може ријешити одлукама институција на нивоу 
БиХ, Парламента, Савјета министара, Предсјед-
ништва, договором који треба постићи. У сваком 
случају, ријешити тако што ће се то одбацити кроз 
законодавне институције БиХ онако као је пред-
виђено Уставом БиХ", рекао је Додик. Он је истакао 
да се неће моћи ништа дешавати и да ће Српска 
одбити даље учешће у раду институција БиХ, док се 
то питање не ријеши.

САВЧИЋ: ДОГОВОР СТРАНАКА ИЗ 
СРПСКЕ РЕАЛИЗОВАТИ ДО КРАЈА

Организације проистекле из 
Одбрамбено-отаџбинског 
рата снажно подржавају до-
говор политичких партија из 
Српске у вези са најновијом 
одлуком одлазећег висо-
ког представника Валентина 
Инцка о забрани "негирања 
геноцида" и захтијевају да се 
реализује до краја, изјавио је 
предсједник БОРС-а Мило-
мир Савчић. Савчић је иста-
као да захтијевају да се договор странака о томе 
да не учествују у раду Предсједништва БиХ, Савјета 
министара и Парламентарне скупштине БиХ и не 
доносе никакве одлуке мора до краја и потпуно 
реализовати.

Градоначелник потписао петицију 

 У оквиру пројекта "Социјализа-
ција дјеце Републике Српске", 
ове године са подручја прије-
дорске регије на Црногорско 
приморје отпутоваће 83 дјеце. 
У групи која на море путује 8. 
августа налазе се четири васпи-
тача и 43 приједорска малиша-
на. Од градоначелника добили 
су новчану помоћ у износу од 
по 50 КМ. 
"Већ дуги низ година идем пре-
ко Јавног фонда за дјечију за-
штиту, водим дјецу на море и 
стварно, то је нешто предивно", 
рекла је Мира Мушић, профе-
сор разредне наставе. 
У Центру за социјални рад исти-
чу да су од почетка активности 
укључени у пројекат и да су 
међу дјецом и категорије које 
су у надлежности Центра, а то 

су дјеца са посебним потреба-
ма, без родитељског старања, 
разведених родитеља и ромске 
популације. 
Похвале Фонду дјечије заштите 
упутили су и из Градске управе, 
наглашавајући опредјељеност 
да се помогне сваком дјетету 
које прође конкурсну процеду-
ру и буде упућено на море, од-
носно одмор и социјализацију. 
"Ово је, на неки начин, и подр-
шка Фонду дјечије заштите у 
свему ономе што они раде и ов-
дје код нас, на територији града 
Приједора", истакао је градона-
челник Далибор Павловић.  
Пројекат "Социјализација дјеце 
у Републици Српској" од 2002. 
године проводи Фонд дјечије 
заштите.

З. Совиљ

ОД ГРАДА ЏЕПАРАЦ ЗА МОРЕ
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ТРАГОМ ФОТОГРАФИЈЕ ДО КАМИОНА ИЗ КОЈЕГ ЈЕ ИСТОВАРЕН ЖИВОТИЊСКИ ОТПАД
Да еколошка свијест Приједор-
чана још није на завидном ни-
воу, показује и недавни случај 
одлагања животињског отпада 
на дивљој депонији у близини 
моста на Жегеру. Мјештани Бал-
тиних Бара, чије су куће у непо-
средној близини одлагалишта 

случај су пријавили Комуналној 
полицији, из које још једном 
апелују на грађане да отпад од-
лажу на за то предвиђена мје-
ста. У супротном, слиједе казне.
У близини Жегерског моста на 
дивљој депонији гомила смећа. 
Шпорети, намјештај,  фрижиде-
ри, вреће, пластика, грађевин-
ски  материјал  и животињски 
отпад. На овој, иначе највећој 
дивљој депонији у близини на-
сеља Балтин Баре, несавјесни 
грађани годинама одлажу све и 
свашта, па је због тога ово мје-
сто постало легло мува, пацо-

ва... И, мјесто одакле се шири 
несносан смрад. 
Посљедњи случај одлагања жи-
вотињског отпада додатно је 
изреволтирао  мјештане овог 
насеља. По дојави грађа-
на Комунална поли-
ција је изашла на 
лице мјеста.
" Д о б и л и 
смо фото-
г р а ф и ј е 
с лица 
мјеста на 
к о ј и м а 
се види 

да несавјестан грађанин у мје-
сту Жегер, односно Балтин Баре, 
својим приватним камионом 
истреса животињски отпад. На-
кон добијених информација Ко-

мунална полиција је изашла 
на лице мјеста и фото-

графисала га, про-
нашла изврши-

оца, сачинила 
записник и 

уручила му 
прекршај -
ни налог. 
П о ш т о м 
ће бити 
п о с л а н о 
р ј е ш е њ е 
којим ће 

бити на-
ложено да 

п о м е н у т и 
уклони отпад са 

депоније", рекао 
је Мирослав Крнета, 

в.д. шефа Одсјека Комунал-
не полиције.
Проблем дивљих депонија, твр-
де еколози, није само проблем 
Приједора  већ  и  БиХ. Ипак, 

слажу се да су за отпад и стање 
на депонијама криви искључиво 
немарни и несавјесни грађани. 
"Поред тог несносног смрада 
проблем су заразне болести  
које представљају велику опас-
ност, како за људе, тако и за жи-
вотиње. Тако  свиња  заражена  
трихинелом, када се одложи 
на непрописно мјесто  у приро-
ду, ланац се не прекида, него 
напротив, наставља и тако се 
шире болести", појаснио је Дар-
ко Драгић, еколошки инспектор. 
Он је додао да град Приједор, 
иако  посједује Одлуку о раду хи-
гијеничарске службе,  још увијек 
нема кафилерију и хладњачу за 
збрињавање анималног отпада, 
на еколошки прихватљив начин. 
Животињски отпад тренутно се 
одлаже на санитарној депонији 
Курево. 
Драгић је апеловао на грађане 
да одлажу отпад на еколошки 
прихватљив начин и  искључиво 
преко  предузећа  "Комуналне 
услуге".

Т. Мандић 

Саша Антонић, кадет Полицијске академије даривао 
је крв први пут. На овај хумани гест се одлучио без 
много размишљања као и његове старије колеге. 
"Мислим да је ово веома хуман гест, значајан за 
здравље људи и овим путем позивам све припадни-
ке МУП-а и грађане да се одазову у што већем броју 
и да дају драгоцијену течност", рекао нам је Анто-
нић. 
Вук Дошен, полицијски службеник ПУ Приједор је 
дугогодишњи добровољни давалац крви. "Дајем крв 
дванаести пут. Сматрам да је то хуман гест за сваког 
човјека, посебно за нас полицијске службенике чији 
је посао да помажемо људима", рекао је Дошен.  
Учешћем у овој акцији полицијски службеници по-
казали су, не само хуманост полицијске професије, 
него и хуманост сваког појединца који се налази у 
полицијским редовима, истичу у Полицијској управи 
Приједор. 
"Похвално је то што се међу полицијским службени-
цима који се већ дужи низ година одазивају свакој 
акцији добровољног давања крви налазе се и наши 
кадети, односно, приправници и волонтери који су 
се први пут као припадници МУП-а одазвали овој 
акцији", поручила је Звездана Алендаревић, портпа-
рол ПУ Приједор.
Акција добровољног давања крви коју организује 
Министарство унутрашњих послова РС  трајала је од 
26. до 29. јула. 

"Наставићу да дјелујем 
као независни одборник 
у Скупштини града При-
једора, у општем интере-
су грађана", изјавила је 
Слађана Радаковић, ос-
врћући се на свој рад у ло-
калном Парламенту у про-
теклих шест мјесеци. Она 
је нагласила да јој, као 
првом независном одбор-
нику у градској Скупшти-
ни, није било лако те да 
се још увијек бори за рав-
ноправан статус.
"Поготово ако се узме у 
обзир да немам политичку партију иза себе, нити од-
борнички клуб, а притом сам још и жена. То ми је до-
датно отежавало одборничко дјеловање. У току свог 
рада у Скупштини града, примијетила сам опструкције 
с циљем да ме се испровоцира, да се моје мишљење и 
активности обезвриједе", рекла је Радаковићева. 
Додаје да је, поред свих негативности, било позитив-
них страна, јер је, као независни одборник, могла да 
дјелује слободно, да поставља питања и доноси одлуке 
самостално, без притиска било које политичке опције. 
Шест мјесеци је, по ријечима Радаковићеве, релативно 
кратак период. Многи њени приједлози нису уважени, 
иако су се неки од њих, тврди она, касније показали 
конструктивни и добри.
"Од Омбудсмана за људска права БиХ потврђено је 
да сам била у праву у вези са мојим амандманима о 
персоналној асистенцији. Они су донијели мишљење 
да права персоналне асистенције остварују и дјеца до 
18 година и дјеца са интелектуалним оштећењем, што 
није усвојено као одлука у Скупштини града", истиче 
Радаковићева.
Она је оцијенила да су лични интереси углавном изнад 
општих, због чега одборници свакодневно мијењају 
своја политичка увјерења. Због тога је пред љетну скуп-
штинску паузу жељела упознати јавност да још увијек 
дјелује самостално, независно и у интересу грађана. 
Грађанима је доста свађа између представника поли-
тичких партија и прелазака из једне странке у другу. 
Заједништво и координација једино су рјешење, пору-
чила је Слађана Радаковић. 

Слађана Радаковић, независни одборник 
у Скупштини града Приједора

ЈОШ УВИЈЕК ДЈЕЛУЈЕМ 
САМОСТАЛНО

Д. СовиљП. Шпадић

ПОЛИЦИЈA 
ДАРИВАЛА КРВ

Акцији добровољног даривања крви 
коју је организовало Министарство 
унутрашњих послова Републике Српске 
одазвало се 40 припадника Полицијске 
управе Приједор.

Блажим епидемиолошким мје-
рама највише су се обрадовали 
пензионери. За њих то значи дру-
жење, одлазак у неку од бања 
на лијечење или на дуго чекано 
море. Биће наравно и излета, а 
свако дружење одлична је прили-
ка да се сретну стари знанци, сити се 
испричају и на лицу мјеста договоре неки 
нови сусрет. Јер, како поручују одлазак у пензију 
није крај, него почетак. 
Дио је то прича које су се могле чути и на посљедњем, 
чак 13. по реду,  окупљању пензионера Ракелића, Сани-
чана, Гаћана, Миљаковаца, Пејића и Петрова. Друштво 
су им правили и бројни гости из других приједорских 
села, али и представници градског и републичког Удру-
жења пензионера.  
"Наш мото је само напријед и никад није касно. Пензи-
онери су таква популација да су увијек расположени и 
весели. И то их и држи у животу. Посебно оне из сеоских 
подручја", поручује Сретко Тамбић, предсједник мјесног 
Удружења пензионера Ракелићи. И ово, претходно, али и 
она најављена дружења имају подршку Градске управе. 
"И зато ми практикујемо, уз помоћ Града и градоначел-
ника,  да се дружимо, одемо на излете, а ту буде и спорт-
ских такмичења које су пензионери прилагодили својим 
годинама", појашњава Слободан Брдар,в.д. предсједни-
ка Удружења пензионера РС. Из Градске управе најављују 
да подршка најстаријим суграђанима неће изостати. За-
хвални су им и због чињенице да су они својим радом 
градили и изградили Приједор. 
"Они су заиста наш град подигли на овај ниво. На нама, 
млађим генерацијама је да то чувамо и да за неке бу-
дуће генерације оставимо бољи град. И ја се надам да ћу 
једног дана бити на оваквом дружењу, као пензионер, 
а да нас неко други као градоначелник посјети", рекао 
је Далибор Павловић, градоначелник Приједора.  Ни ово 
посљедње дружење  није прошло  без добре пјесме, а 
запјевао је и приједорски градоначелник. 

КВ

ПЕНЗИОНЕРИ ПЈЕСМОМ 
ПРОСЛАВИЛИ ДУГО 
ЧЕКАНО ДРУЖЕЊЕ

Сретко Тамбић: 
Наш мото је 

само напријед

У  градском Одјељењу за стамбено-ко-
муналне послове  и  заштиту животне 
средине,  истичу, да би проблем дивље 
депоније ускоро могао бити ријешен. У 
току је израда пројекта санације и предра-
чуна уклањања највеће дивље депоније Бал-
тин Баре. Средства за реализацију овог пројекта 
нису мала, па ће град Приједор уз властита средства, али 
преко међународних организација и УНДП-а покушати 
ријешити проблем поменуте депоније.

Захваљујући дојави грађана, 
Комунална полиција пронашла 

извршиоца  прекршаја 

Дивља депонија у 
Балтин Барама



6. 

СЈЕЋАЊА / ИНТЕРВЈУ

ЦРКВА У МАРИЋКОЈ 
СЛАВИ 150 ГОДИНА 

ПОСТОЈАЊА

Црква брвнара посвећена Светом Про-
року Илији у Марићкој, на Илиндан, 2. 
августа прославиће велики јубилеј 150 
година постојања.  Датира из давне 
1870. године, а једна је од четири цркве 
брвнаре на приједорској регији. 
"Дошло је вријеме да тај јубилеј про-
славимо ове године, ако Бог да, на дан 
Светог Илије у понедјељак, 2. августа, ту 
ћемо се сабирати, првенствено на зајед-
ничку службу. Долази нам наш владика 
Јефрем, имаћемо госте из разних краје-
ва", истакао је Славиша Панчић, мјесни 
парох.
Највећи број вјерника овдје се окупља 
на Илиндан. То је традиција која се не 
прекида. 

ИЛИНДАН - ХРAMOВНA 
СЛAВA ЦРКВE НA 

УРИJAMA

Црквa нa Уриjaмa нoси имe Свeтoг 
прoрoкa Илиje, a уoчи и нa Илиндaн, 1. 
и 2. aвгустa, oбиљeжићe хрaмoвну слa-
ву. Пoрeд вjeрских oбрeдa, плaнирaн je 
бoгaт културнo-умјетнички прoгрaм. 
"Српскa прaвoслaвнa црквeнa oпштинa 
Уриje и вjeруjући нaрoд нaших уриjских 
пaрoхиja и oвe гoдинe свeчaнo ћe прo-
слaвити свojу пaрoхиjску и црквeну слa-
ву, свeтoгa прoрoкa Бoжиjeг, Илиjу. Уoчи 
Илиндaнa, у 18.00 чaсoвa служићeмo 
вeчeрњe бoгoслужeњe сa пeтoхљeб-
ницoм, a пoслиje тoгa, бићe нaступ КУД 
"Кoзaрa" и Друштвa зa oчувaњe трaди-
циje, гдje ћeмo пjeсмoм и игрoм oбиљe-
жити нaвeчeрje вeликoг прaзникa, нaшe 
хрaмoвнe слaвe Свeтoг прoрoкa Бoжиjeг 
Илиje. На Илиндан услиjeдићe литургиja 
у 9.00 чaсoвa. Пoслиje тoгa, имaћeмo 
oпхoд oкo Свeтoгa Хрaмa, oсвeћeњe 
слaвскoг кoлaчa и житa и свaкaкo дру-
жeњe нaрoдa уз пjeсму, игру и вeсeљe 
o црквeнoj слaви", истaкao je прoтojeрej 
Mлaдeн Majкић.

У Милића Гају и Нишевићима обиљежено 80 година од устанка против фашизма
МИЛУНОВИЋ: ОВДЈЕ ЈЕ СРПСКИ НАРОД УСТАО ПРОТИВ ФАШИЗМА

Организација породица поги-
нулих и заробљених бораца и 
несталих цивила града Прије-
дора положила је вијенац на 
мјесту мучења и страдања ср-
пског народа, у некадашњем 
усташком логору у кругу бив-
ше Циглане.  
Браћа Вучковац, преживје-
ли су страхоте логора. "Наше 
село, Горња Бистрица, сатје-
рано је у тај злогласни логор. 
Ја сам ту био са мајком, двије 
сестре и два брата. Старији 
брат је побјегао, ми смо оста-
ли до краја. Свега сам се на-
гледао. Старог свијета који је 

умро, а умрло је и пуно дјеце. 
Свако јутро одвозили су пуна 
запрежна кола умрле дјеце", 
присјећа се Новак Вучковац. 
Млађи брат који је рођен у Ко-
зарској офанзиви и са бројним 
Србима из збјегова доведен у 
логор, прикупио је податке и 
овјековјечио их у књизи "При-
једорски логор Циглана 1942. 
године".
"По сјећању и предању дру-
гих, ја сам смогао снаге и ин-
спирације да напишем књи-
гу о приједорскосм логору 
Циглана 1942. године, пошто 
сам био и учесник, преживио 

Козарску офанзиву. О томе је 
врло мало писано, тајило се 
у  претходном поретку, да се 
не би ширила мржња, да би 
се сачувало братство и једин-
ство", каже Младен Вучковац. 
Организација породица по-
гинулих и заробљених бора-
ца и несталих цивила града 
Приједора прошле године 
организовала је освештавање 
спомен-обиљежја. "Видите, 
како је ово отишло у заборав, 
бојим се да ће и из овог рата 
отићи. Нажалост, ни ове жр-
тве нису на неки начин испо-
штоване", истакла је Здравка 
Карлица, предсједник ове ор-
ганизације. 
У Градској управи истичу да 
је важно његовати културу 
сјећања и да нам прошлост 
мора бити учитељ и путоказ 
који су путеви исправни. "Мо-
рамо се сјећати оваквих мје-
ста, поготово овог мјеста, гдје 
је кроз овај усташки логор у 
Другом свјетском рату прош-

ло 14 и по хиљада Срба и људи 
који су живјели на овом крају. 
Скоро пола Приједора и више 
је прошло кроз овај логор. 
То су патње које ми, грађани 
Приједора не смијемо и неће-
мо никада заборавити", на-
гласио је градоначелник При-
једора, Далибор Павловић.
У логору Циглана многи су му-
чени и свирепо побијени или 
су умрли од глади и тифуса. 
Споменик у кругу некадашње 
Циглане подигнут је 1985. го-
дине, након Титове смрти, а у 
јулу прошле године први пут је 
освештан. На њему је натпис: 
"Од јула 1942. до прољећа 
1943. године на овом мјесту 
је био усташки логор. Ноћу 
између 24. и 25. априла 1943. 
године борци Пете козарс-
ке бригаде заузели су логор 
и ослободили затворенике. 
Слава онима који су презрели 
смрт ради наших живота. Рад-
ници Циглане 1985. године". 

В. Нишевић

Д. Совиљ

Козарска Дубица једна је од 
општина чији су становници 
највише страдали у Другом 
свјетском рату и зато је од ве-
ликог значаја да се Дан устан-
ка против фашизма обиљежи 
на овом простору. Поручено 
је ово из Милића Гаја, гдје је 
одржан традиционални на-
родни збор. 
"Педесет три одсто станов-
ништва је страдало, а то је 
историја приказивала друга-
чије, као устанак југословен-
ских народа у борби против 
фашизма. Српски народ је 
овдје устао против фашизма. 
Ја имам дужно поштовање 
према ријетким припадни-
цима других народа који су 
учествовали у антифашистич-
кој борби, али они су били 
изузетно ријетки, поготово у 
почетном периоду устанка", 
рекао је Душко Милуновић, 
министар рада и борачко-ин-
валидске заштите Републике 
Српске. 
Збору је претходило пола-
гање вијенаца на Партизан-
ском гробљу у Кнежици. Дан 
устанка против фашизма 
1941. године је дан када су 
храбри Козарчани међу први-
ма у Европи препознали зло 
фашизма и нацизма и устали 
у одбрану своје земље, ре-
као је Недељко Чубриловић, 
предсједник Народне скупш-
тине РС. 
"Овај датум треба обиљежа-
вати не само због тих људи 

и тог времена, него и због 
будућих генерација. Порука 
је да се никоме и никада не 
дешавају сличне страхоте. 
Обиљежавајући 27. јул, ми 
шаљемо поруку мира и раз-
умијевања. Поруку која значи 
рјешење сваке ситуације уз 
договор, а не наметањем, као 
што имамо у данашње врије-
ме", рекао је Чубриловић.
Вијенце су положили и гра-
доначелник Приједора Да-
либор Павловић и начелник 
општине Козарска Дубица Ра-
денко Рељић те други начел-
ници поткозарских општина. 
Рељић је рекао да је 27. јул 
био значајан датум у бившој 
држави. Жртве које су пале за 
слободу, не смију бити забо-
рављене, поручио је он.
"Распадом бивше државе, из-
губили су се неки критерији 
и моралне вриједности, али 
захваљујући антифашистич-
ким удружењима, ми исто-
рију НОБ-а не препуштамо 
забораву. Никада не смијемо 
заборавити оне који су дали 
животе за слободу тадашње 
државе. И сам потичем из 
такве породице, јер су ми оба 
дједа убијена у рату", рекао је 
Рељић.
Пошту жртвама НОР-а у Кне-
жици одали су републички 
и локални званичници, при-
падници Трећег пјешадијског 
Република Српска пука Ору-
жаних снага БиХ, те представ-
ници бројних организација 

из Народноослободилачког 
и Oдбрамбено-отаџбинског 
рата.

ОДАТА ПОЧАСТ СТРАДАЛИМ 
У НИШЕВИЋИМА 

Поводом 80. годишњице од 
подизања устанка против 
фашизма у Другом свјетском 
рату, у Нишевићима је служен 
парастос и положени вијенци 
код спомен-обиљежја борци-
ма НОБ-а и Отаџбинског рата. 
Из овог села погинуло је 55 
бораца и 28 цивилних жрта-
ва усташког терора, рекао је 
Вељко Родић, предсједник 
приједорског СУБНОР-а. 
"У Нишевићима се традицио-
нално, поводом 27. јула, Дана 
устанка народа БиХ, одржа-
вао народни збор. Сада се 
то сваке године обиљежава 
онолико колико се може. На 
тај начин  чувамо традицију и 
сјећање на све погинуле бор-
це и жртве убијене у Другом 
свјетском рату", рекао је Ро-
дић.
Код спомен-чесме посвећене 
скојевки Милеви Мијатовић, 
вијенац су положили њени 
потомци. Чесма је подигну-

та близу мјеста гдје је мла-
да скојевка звјерски убијена 
1943. године, у доби од 17 
година. 
"Она је масакрирана и зло-
стављана, на свиреп начин 

који је недокучив људском 
уму. Мени је увијек тешко 
причати о томе. Сваке године 
долазимо код спомен-чесме 
и обиљежавамо 27. јул. Уста-
нак су подигли мјештани Ни-
шевића, предвођени мојим 
дједом  Душаном Мијато-
вићем", рекао је његов унук 
Душан Мијатовић.
Времена се мијењају. Нека-
да се 27. јул, Дан устанка, у 
Нишевићима обиљежавао 
као светковина. Данас је то 
другачије и скромније, али 
увијек са поштовањем и ува-
жавањем жртава које су ту 
сахрањене, рекао је Обрад 
Кос, предсједник Мјесног од-
бора СУБНОР-а Омарска. 
"Ријеч је о 17  цивила, жртава 
фашистичког терора, и 57 бо-
раца. Ово село је дало 74 жр-
тве у НОБ-у", истакао је Кос.
Вијенце су положиле делега-
ције СУБНОР-а, Борачке орга-
низације Приједор, Градске 
управе те потомци убијених 
бораца.
"Како рече академик Матија 
Бећковић, памћење је нај-
већа освета. Да бисмо знали 
како ћемо живјети у будућ-
ности, морамо се на прави 

начин односити према нашој 
прошлости", поручио је за-
мјеник градоначелника При-
једора Жарко Ковачевић. 

З. СовиљЗ. Совиљ

ОСАМДЕСЕТ ГОДИНА ОД УСТАНКА ПРОТИВ ФАШИЗМА 1941. ОБИЉЕЖЕНО ЈЕ У УТОРАК ПОЛАГАЊЕМ ВИЈЕНАЦА 
И ЦВИЈЕЋА НА ПАРТИЗАНСКОМ ГРОБЉУ У КНЕЖИЦИ И ТРАДИЦИОНАЛНИМ ЗБОРОМ У МИЛИЋА ГАЈУ. ПОРУЧЕ-
НО ЈЕ ДА СУ НОСИОЦИ НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКОГ ПОКРЕТА БИЛИ СРБИ, ИАКО СУ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ВЛАСТИ 
ПОКУШАЛЕ ДА СРПСКО СТРАДАЊЕ ПАДНЕ У ЗАБОРАВ. 

СЈЕЋАЊЕ НА ЖРТВЕ УСТАШКОГ ЛОГОРА ЦИГЛАНА

Републички званичници положили вијенце 
на Партизанском гробљу у Кнежици

Нишевићи
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AКAДEМИК MAТИJA БEЋКOВИЋ

Бистрoг и блистaвoг умa, бриткoг jeзикa и дoмишљaтe духoвитoсти, Maтиja 
Бeћкoвић дeцeниjaмa сaбирa и oписуje свe путeвe и стрaнпутицe српскoг рoдa. 
И oнe трaгичнe и oнe кoмичнe, и oнe прoпaлe и oнe нeбeскe. Нa тoм путу и 
свoмe и нaшeм, jeдни гa oбoжaвajу, a oни, нeки други, линчуjу пo друштвe-
ним мрeжaмa. To смo и тaкви смo ми, a oн je jeдaн jeдини и нeпoнoвљиви 
Бeћкoвић, кojи у oсaмдeсeт другој гoдини живoтa у свoм стилу кaжe дa ћe 
нa нeкa вaжнa питaњa oдгoвoрити кaдa будe пoнoвo млaд. 

www.kozarski.com

► Дa ли je дaнaс Србин 
Србину и туђину дoвoљнo 
чoвjeк?
- To нe знajу ни Срби, a кaмoли 
други. У вeликoj смo нeвoљи, a 
зa тe нeвoљe смo нajвишe сaми 
криви. Нaдaм сe дa ћeмo тo 
увидeти пa дa бaр вишe нeћeмo 
лaгaти, првo сeбe, пa и другe. 

► Mнoги Срби oдрaсли су 
нa кoсoвскoм миту. Кoли-
кo je тo дoбрo – губи ли сe 
тaкo oсjeћaj зa рeaлнoст или 
нaрoд духoвнo jaчa?

- Нaрoд кojи ниje ствoриo 
митoвe нe пoстojи. Нajвeћи 
нaрoди су ствoрили и нajвeћe 
митoвe, a Срби имajу ту лeгeнду 
o Кoсoву, тaкo дa дaнaс сви кaжу 
дa je Кoсoвo изгубљeнo, aли нaм 
гa трaжe.

► Дa ли je Кoсoвo пoљe 
усуд и судбинa свих српских 
нaрaштaja?
- Jeднo je пoљe, a свe другo су 
ливaдe. Пoљe, кaкo je гoвoриo 
пaтриjaрх Пaвлe, кoмe нисмo 
пoдигли сaмo тoликe хрaмoвe, 

нeгo je и oнa нaукa кoja je у 
тим хрaмoвимa прeдaвaнa. A и 
сaмo пoљe пoстaлo je нeкa врстa 
хрaмa. 

► Гoвoрили стe дa je Кoсoвo 
нeбeскa oтaџбинa српског 
народа.  Дa ли су oндa Срби 
ствaрнo нeбeски нaрoд?
- Свaки нaрoд je нeбeски и 
зeмaљски. A, ми смo сe сaмo 
oдлучили зa нeбeскo цaрст-
вo, a пoштo сaм вeћ цитирao 
пaтриjaрхa Пaвлa, дa гa цитирaм 
пoнoвo. Oн je тo рeкao нajjeд-
нoстaвниje дa цaр Лaзaр ниje 
имao ништa прoтив зeмaљскoг 
цaрствa. Нaпрoтив, aли кaдa 
je мoрao дa бирa, кaдa je биo 
стaвљeн прeд избoр – зeмaљскo 
или нeбeскo, oндa сe oдлучиo зa 
oнo кoje je увeк и дoвeкa. 

► Дa ли, oд Кoсoвскoг бoja 
дo дaнaс, Срби чeстo истим 
звукoм призивajу и пjeсму и 
jaук?
- Кo je гoд Србин, Кoсoвo гa сe 
тичe. И нeмa ниjeдaн кojи би нa 
Кoсoву живиo, a нeмa ниjeдaн 
кojи кaдa би бирao зaштo би 
умрo, дa нe би изaбрao Кoсoвo. 

► У свojим бeсjeдaмa 
кaжeтe дa су мaнaстири 
нajдубљи кaмeн духoвнoг 
пoстojaњa српскoг нaрoдa. 
Кoликo су сe Срби духoвнo 
oбнoвили, a кoликo пoтoну-
ли?
 - Oбнoвили смo сe и тo из вe-
ликe jaмe у кojу смo били спуш-
тeни. To сe нajвишe види нa 
нaшим хрaмoвимa и нa нaшeм 
свeштeнству, кoje je прeтрпjeлo 
нajвeћe мучeништвo, тaкo дa би 
свaкo кo je нoсиo мaнтиjу мoгao 
слoбoднo бити прoглaшeн мучe-
никoм. A сaдa вeћ тaкo ниje. 

► Пoслиje Другог свjeтскoг 
рaтa Српскa прaвoслaвнa 
црквa билa je прoгaњaнa 
и дaлeкo oд држaвe. Нeки 
кaжу дa je дaнaс прeвишe 
близу држaви и пoлитици...
- Црквa je jeдини крoв кojи имa 
српски нaрoд, тaкo дa би жeљe-
ли дa je исцeпajу кao штo je и тaj 
нaрoд исцeпaн. A oви влaдaри 
свeтa гoвoрe кaкo je Прaвoслaв-
нa црквa дaнaс jeдини и нajвeћи 
нeприjaтeљ. 

► Гдje je Србиja дaнaс, a гдje 
je билa приje 20 или 50 гo-
динa?
- Joш сe ниje врaтилa сeби и дугo 
je билa нa вeликoj стрaнпутици, 
из кoje сe ниje лaкo врaтити. 
Aли, нeмa сe гдe вишe врaтити 
oсим сeби. 

► Дa ли ћe сe и кaдa врaти-
ти?
- Изглeдa дa ћe мoрaти, хтeлa нe 
хтeлa. 

► Дa ли je Српскa aкaдемиja 
нaукa и умjeтнoсти испунилa 
улoгу интeлeктуaлнoг вoди-
чa српскoгa рoдa? 
 - Ниje, aли je вaжнo дa знa дa 
ниje и штa би трeбaлo дa урaди. 

► Зaштo мислитe дa ниje?
 - Зaтo штo сe joш увeк ниje 
сeтилa свojих нajбoљих људи. 
Никaд нисмo чули, рeцимo 
дa je Српскa aкaдeмиja нaукa 
бoмбaрдoвaнa, кao и Нaрoднa 
библиoтeкa. Пoтoм, дa je њeн 
рaд биo зaбрaњeн. Пoтoм дa je 
дoзвoљeн тeк 1947. кaд je изa-
брaн Joсип Брoз Tитo. A oндa je 
прeдсeдник Aкaдeмиje дoбиo 
угaљ дa мoжe дa сe грeje. Њeн 
грб, умeстo чeтири С, стaвљeн 
je у буктињу, у срeдину, пa je 
прeдсeдник рeкao дa ћe тo бити 
фaбрикa знaњa. Aли ниje никaд 

рeклa дa je, рeцимo, Mилутин 
Mилaнкoвић, биo хaпшeн. Ниje 
кaзaлa дa je Слoбoдaн Joвaнo-
вић, њeн прeдсeдник, биo 
суђeн кao рaтни злoчинaц. Ниje 
рeклa дa je у Jaсeнoвцу убиjeн 
њeн члaн Дрaгишa Вaсић, дa 
je стрeљaн њeн члaн, aкaдe-
мик Mилoш Tривунaц. Нajвeћи 
тумaч нaшe митoлoгиje Вeсeлин 
Чeкaнoвић лишeн je грaђaнских 
прaвa, Aкaдeмиja je прeшлa 
прeкo тoгa.

► Aкo нaм Српскa aкaдe-
миja нaукa и умjeтнoсти ниje 
дoвoљнo интeктуaлни вoђa, 
кo jeстe?
- Вaжнo je дa je oнo штo ми ми-
слимo дa je oнa, a нe oнo штo je 
ствaрнo.

► Биo Вaм je зaбрaњeн 
улaзaк у Црну Гoру. Кoликo 
Вaс je тo бoљeлo и кoлики je 
дaнaс oжиљaк oд тe рaнe?
- Нe, ja сaм рeкao дa сaм имao 
нaмeру дa кaдa умрeм живим 
у Црнoj Гoри, a с oбзирoм нa 
тaмoшњe oкoлнoсти, сaд бих 
вoлeo кaд би ми трajнo зaбрa-
нили. 

► Били стe излoжeни лин-
чу нa друштвeним мрeжaмa 
нaкoн уручивaњa признaњa 
зa пoдвиг гoдинe "Вeчeрњих 
нoвoсти" Aлeксaндру Ву-
чићу. Кaкo тo кoмeн-
тaришeтe?
- Ja сaм тридeсeт гoдинa прeд-
сeдник жириja aкциje "Вeчeрњих 
нoвoсти" зa нajплeмeнитиjи 
пoдвиг гoдинe. Прeдao сaм 
ту нaгрaду вeћ тридeсeт путa, 
тридeсeтoрици дoбитникa. Билo 
би ствaрнo мaлo прeвишe дa нe 
прeдaм прeдсeднику Рeпубли-
кe, кojи je у ствaри, зaступao 
Србиjу. Mислим дa je билo тeжe 
њeму дa je прими нeгo мeни дa 
му дaм. 

► Кaкo стe сe тaдa oсjeћaли 
с oбзирoм дa стe рaниje кри-
тикoвaли Вучићa?
- To сaмo пoкaзуje дo кoje 
мeрe смo сe у Србиjи измeсти-
ли из рeaлнoсти, кaкo нeким 
нajeлeмeнтaрниjим ствaримa, 
дeлoвимa рeдa и прoтoкoлa 
придajeмo нeки знaчaj, кojи нe 
придaje никo нa свeту. 

OБНOВИЛИ СMO СE ИЗ ВEЛИКE 
JAME У КOJУ СMO СПУШTEНИ

З. Совиљ

■ КAДA БУДE ПOНOВO МЛAД, ШТA ЋE MAТИJA 
БEЋКOВИЋ ДA ПРOМИJEНИ У СВOМ ЖИВOТУ?
- Дa бих биo пoнoвo млaд, мoрao бих сe пoнoвo рo-
дити. Oндa ћу свe крeнути испoчeткa и пoкушaти 
дa избeгнeм oвe грeшкe кoje сaм пoчиниo у првoм 
живoту. 

■ ДA ЛИ JE БИЛO ПУНO ГРEШAКA?
 - O, штo кaжу, ничeг другoг ниje билo. 

Зоран Совиљ са академиком Бећковићем
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ПРИЧЕ...

Мирко Јовић још увијек вршид-
бу ради на старински начин, 
јер како каже, брдски терен не 
оставља много избора. Посао 
који би на савременијој меха-
низацији одрадила два човјека, 
код вршалице мора њих много 
више. Ту до изражаја долази со-
лидарност мјештана.
"Потребно је 10 до 12 радника. 
Некад је и проблем наћи рад-
нике, али опет се успије. Тако се 

договоре комшије и пријатељи, 
помажу једни другима. Ми је-
дини у селу имамо вршалицу, 
иначе у равници људи већ деце-
нијама користе комбајн", исти-
че Јовић.
Јовићи кажу да стрна жита на 
брдовитом терену одлично 
успијевају, али да им није вр-
шалице, морали би одустати 
од сијања. Раније је аран кори-
штен као погон за вршалицу, а 

сада им је с трактором много 
лакше. Већ двадесетак година, 
Јовићима код вршидбе помаже 
комшиница Далиборка Каурин. 
На вршалици има конкретно за-
дужење.  
"Снопље сијечем вршком српа, 
па убацујемо жито у машину, 
оно излази у врећама. Да би се 
сав посао завршио, потребно је 
најмање пет сати. Није лако, али 
мора се помоћи комшијама. И 
они нама помогну кад затреба", 
каже Далиборка. 
Јовићи под житом имају око 
шест дунума. Просјечан принос 
је око 600 килограма по дуну-
му. Тврде да је род веома до-

брог квалитета, а и ова година 
је погодовала. Миркова мајка, 
83-годишња Перса, памти како 
се некад вршало жито.
"Радило се ручно, жело се ср-
пом, онда с воловима. Орало се, 
брнало, све с воловима. Мени 
док сам била млађа, није било 
ништа тешко, и дјеца су пома-
гала кад дођу из школе. Данас 
више не могу да радим", каже 
Перса. 
Додаје с поносом да је има ко 
замијенити. Перса има шесторо 
дјеце, девет унучади и исто то-
лико праунучади. 
Из куће Јовића на јесен би у 
школу требало да крене шесто-

годишња Теодора. До школе ће 
пјешачити четири километра. 
Некада су из овог засеока тај пут 
преваљивале групе од петна-
есторо дјеце. Међутим, засад је 
Теодора једини ђак првак. 
"Нажалост, ниједно дијете на тој 
релацији од четири километра 
не иде  у први разред", истиче 
Мирко Јовић, присјетивши се 
времена кад је сам био школа-
рац. "Ишли смо зими пјешке, 
а љети бициклима. Нама је то 
било супер, било нас је пуно, а 
средњошколци су нам правили 
пртину по снијегу. Ми смо ишли 
њиховим трагом", каже Мирко.    

Д. Совиљ

У ЗАСЕОКУ ЈОВИЋИ 
ВРШАЛИЦА МОРА 
ГДЈЕ КОМБАЈН
НЕЋЕ

Бављење пољопривредом никад није било лако. Оно захтијева много труда и зноја, али у данашње доба је 
једноставније, захваљујући развоју пољопривредне механизације. Седамдесетих година прошлог вијека, ком-
бајн је на овим просторима замијенио вршалицу, међутим, у засеоку Јовићи у селу Томашица то није случај. 

Јовићи су једни од ријетких који и данас користе вршалицу 

Мирко Јовић с мајком Персом

Мјештани помажу једни другима
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Четири села такмичила су се 
у традиционалним спортским 
дисциплинама: бацању камена 
с рамена, трчању у врећама, на-
бацивању обруча и навлачењу 
конопца, те у квизу из пољопри-
вреде. 
"Атмосвера је била одлична, 
цијело село је дошло у Бусно-
ве да нас бодри. Било је тешко, 
али имали смо најбоље знање. 
Када смо кретали из Доње Ма-
рићке на такмичење, рекли смо 
да ћемо се вратити у своје село 
с пехаром. Тако је и било", ре-
као је Миладин Рендић из Доње 
Марићке. 
Душко Берић такмичио се за 
екипу Криваје. Овај апсолвент 
саобраћајног факултета држи 
рекорд као најуспјешнији у дис-
циплини бацање камена с раме-

на на свим досадашњим мани-
фестацијама .
"Сада сам се такмичио у бацању 
камена с рамена, вучи конопца 
и скакању у врећи. Задовољство 
је учествовати на оваквим до-
гађајима", рекао је Берић.
Да села имају будућност, по-
тврђује примјер Милана Попо-
вића који се из града вратио у 
родно село са супругом и троје 
дјеце. Као бивши спортски рад-
ник, дошао је на идеју да промо-
више атлетику и АК "Приједор".
"У сарадњи са Зораном Радино-
вићем, основали смо секцију у 
Бусновима. Имамо тридесетак 

чланова. Радим то волонтерски 
и тренинзи су бесплатни за све 
који желе да нам се придруже", 
истиче Поповић.
У пратећем програму "Села ве-
селог" наступили су вокални 
солисти, музичари и чланови 
КУД-а "Душан Пантелић" из Бус-
нова. Промовисана је и књига 
"Ступница" аутора Миленка 
Вучковића.
"Књига говори о ријеци Ступни-
ци која протиче поред друштве-
ног дома у Бусновима. Обрадио 
сам и школу, цркву, неколико 
значајних топонима као што је 
Бегова љеса, Млине на рије-
ци Гомјеници у Марићкој и још 
неке мотиве", рекао је Вучко-
вић.
Покровитељ ове манифестације 
је градоначелник Приједора, 

Далибор Павловић.
"Посебно ме радује присуство 
оволиког броја људи. Уосталом, 
није битно ко ће бити побјед-
ник, него да се народ дружи, да 
поново имају ту неку комуни-
кацију која нам је недостајала 
прошле године током панде-
мије вируса корона", рекао је 
Павловић. 
Пријатељи Манифестације су 
"Аутотранспорт" Приједор и 
Творница кекса "Мира", а ме-
дијски покровитељ ИПЦ "Козар-
ски вјесник". 

ЏИНОВСКИ ПАРАДАЈЗ ОД КИЛОГРАМ И ПО 
У БАШТИ ЈОВЕ ПЕТРОВИЋА

На имању Јове Петровића 
у насељу Стари Воћњак у 
Горњим Гаревцима никао је 
парадајз од килограм и по. 
Јово воли да узгаја биље и 
поврће, па се џиновским 
плодом из своје баште по-
хвалио по селу, али и нашој 
екипи. Осамдесетогодишњи 
Јово живи сам, жена му је 
преминула прије неколико 
мјесеци. Већину свог време-
на проводи у башти, и то га 
каже, смирује. "Овај пара-
дајз сам посадио у пластени-
ку. Не користим хемију, само 
наводњавање кап по кап. 
Сјеме је домаће, добио сам 
га из Расаваца. Дивио сам му 
се неколико дана, замолио 
и да ме усликају, да имам 
успомену. А сјеме од овог 
џиновског парадајза подије-
лио сам познаницима", при-
ча нам за крај Јово. 

М. Шодић

ДОЊА МАРИЋКА У ФИНАЛУ "СЕЛА ВЕСЕЛОГ"

ЕКИПА ДОЊЕ МАРИЋКЕ ТРЕЋИ ЈЕ ФИНАЛИСТА ОВОГОДИШЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ "СЕЛО ВЕСЕЛО". 
ОНИ СУ БИЛИ БОЉИ ОД ДОМАЋИНА БУСНОВА, КРИВАЈЕ И ТОМАШИЦЕ. 

Д. Совиљ

Навлачење конопца

Манифестација окупила мјештане неколико села
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Сарадња приједорских и санских ватрогасаца

Кроз посао сусрећу се са раз-
ним изазовима, тешким и 
стресним ситуацијама. "Ово 
је јако тежак и стресан посао. 
Када излазимо на интервен-
цију једноставно не знамо на 
шта идемо. Била велика или 
мала интервенција, увијек 
нам је негдје у подсвијести 
шта се може све десити и 
како ће се ствари одвија-
ти. Али, то је један посебан 
осјећај који се буди у нама, 
јер знамо да ћемо направити 
неко добро дјело. Ја вама то 
не могу описати, једноставно 
у том тренутку забораве се 
сви проблеми које имамо са 
стране", каже вођа групе Го-
ран Здјелар.
Ватрогасци кажу да им је 
најтеже када су угрожени 
људски животи и када од 
њихове брзе интервениције 
зависи нечија судбина. "Све 
су интервенције сличне, али 
најтеже су саобраћајне не-
среће. Ту се сусрећемо са 

погинулим, тешко повријеђе-
ним особама. Најтеже је када 
су млади људи повријеђени 
и када је пресудна борба са 
временом", истиче ватрога-
сац Никола Рајилић. 
У приједорској Ватрогасној 
јединици поносни су када 
могу помоћи сусједним оп-
штинама. Пошто пожар не 
бира ни вјеру ни нацију, жи-
вот и непредвиђене околно-
сти развили су дугогодишњу 
сарадњу између приједор-
ских и ватрогасаца из Сан-
ског Моста. 
"Та сарадња траје дуги низ 
година. Могу слободно рећи 
од краја деведесетих година 
имамо врло добру сарадњу 
наше Територијално-ватро-
гасне и спасилачке јединице 
и свих јединица у окружењу, 
па тако и са нашим колегама 
из Санског Моста. У складу 
са Законом о заштити од по-
жара, ми смо дужни да по-
мажемо њима уз сагласност 

градоначелника. Међутим, 
ви знате да ватрогаство и ми 
као ватрогасци не познајемо 
ни вјеру, ни нацију, ни гра-
нице ентитетске, тако да смо 
у сваком тренутку вољни и 
спремни да помажемо јед-
ни другима", каже Радован 
Мартић, старјешина Терито-
ријалне ватрогасно-спаси-
лачке јединице Приједор.
Ватрогасци из Санског Мо-
ста помагали су колегама из 
Приједора да угасе, између 
осталог, пожар на Право-
славном гробљу код "Ока-
нове букве", а приједорски 
ватрогасци су колегама из 
Санског Моста, прије неко-
лико дана, као и прије чети-
ри године, помогли да угасе 
пожар у Каменграду, који је 
пријетио да угрози стамбене 
објекте. Ватрогасци су тако 
још једном показали хума-
ност и посвећеност послу и 
професији.

З. Совиљ

НЕМА ГРАНИЦА 
КАДА ВАТРА ГОРИ!

Ватрогасци су људи који често бришу поли-
тичке и вјерске границе и могу да служе за 
примјер како се заједнички живи и дјелује. 
Свака њихова интервенција је добро и племе-
нито дјело усмјерено на спасавање имовине и 
људских живота. 

Увијек у служби грађана 

У оквиру "Светковања о 
Огњеној Марији", којим 
мјештани Брезичана 
обиљежавају своју крсну 
славу, у сриједу је одржан  
шести  Међународни фе-
стивал "Вече тамбурице 
Новака Савановића".
"Светковање о Огњеној 
Марији" у Брезичанима 
традиционално  се одржа-
ва од 2015. године и дио је 
програма "Приједорског 
љета културе". Прошле го-
дине ова манифестација 
није одржана због пан-
демије  вируса корона", 
рекао је Зоран Кусоњић, 
предсједник КУД-а "Ми-
лан Егић".
Он је додао да је задо-
вољан што су ове године, 
захваљујући граду Прије-
дору, успјели организо-
вати  ову традиционалну 
манифестацију, која је 
идеална прилика да се 
људи након толико време-
на поново окупе и друже.
Манифестацију "Вече 
тамбурице Новака Са-
вановића", отворио је 
градоначелник Приједо-
ра,  Далибор Павловић.
"Нова Градска управа 
опредијељена је да подр-
жи овај крај, труд и рад 
КУД-а "Милан Егић" да 
чувајући тамбурицу као 
један од најстаријих ин-

струмената, чува и кул-
турно наслијеђе народа 
Поткозарја", поручио је 
градоначелник.
На платоу испред Друш-
твеног дома  публика је 
уживала  у наступима 
"Каптолачких тамбураша" 
из Хрватске, Тамбураш-
ког оркестра "Бедем" из 
Бихаћа, Удружења за очу-
вање традиције Приједор 
и КУД-а "Кнешпоље", "Се-
дам тамбураша" из Лак-
таша, СКУД-а "Др Младен 
Стојановић" и КУД-а "Ми-
лан Егић" из Брезичана.
Хуснија Малкоч, вођа 
Тамбурашког оркестра 
"Бедем" из Бихаћа, рекао 
је да радо долази у Бре-
зичане, јер је овдје сте-
као доста пријатеља, али 
првенствено због Новака 
Савановића, који нажа-
лост, није више са нама 
и  који је много урадио за 

развој тамбурашке музи-
ке на овим просторима.
Током тродневног обиље-
жавања славе села и Хра-
ма, код спомен-обиљежја 
у четвртак је служен пара-
стос погинулим борцима 
у Одбрамбено-отаџбин-
ском рату. Светковање 
је у вечерњим часовима 
настављено код Цркве 
посвећене Светој велико-
мученици Марини, гдје је 
одржан традиционални 
Фестивал фолклора  на 
којем су поред домаћина, 
КУД-а Милан Егић насту-
пили КУД "Дукати" из Ла-
минаца и КУД "Омарска" 
из Омарске.
У петак, на Свету велико-
мученицу Марину, у Цр-
кви у Брезичанима 9.00 
часова биће служена Све-
та литургија, након чега ће 
услиједити славски ручак.

"Светковање о Огњеној Марији" у Брезичанима започело уз звук тамбурице

ЈОШ УВИЈЕК ЖИВИ УСПОМЕНА 
НА НОВАКА САВАНОВИЋА 

Т. Мандић 

На Малом градском тргу 
у четвртак је свечано от-
ворена дводневна Етно-
изложба "Златне руке 
Поткозарја", која је досад 
најмасовнија по броју 
учесника. Ове године уче-
ствује преко 30 излагача, 
од којих 11 радионица и 
удружења и 20 поједина-
ца из Приједора, Оштре 
Луке, Градишке, Новог 
Града, Козарске Дубице, 
Српца и Бањалуке.
Међу излагачима била је 
Марина Згоњанин из Но-
вог Града која годинама 
радо учествује на "Злат-
ним рукама". 
"Бавим се израдом народ-
них рукотворина, спре-
мањем домаћих тради-
ционалних јела, ткањем 
и етно-дизајном. Ова ма-
нифестација је сваки пут 
одлично посјећена. Народ 
је препознао значај кул-
турне баштине и сматрам 
да ћемо је и у данашњем 
времену успјети сачува-

ти од заборава", рекла је 
Марина. 
Манифестација се одржа-
ва у организацији Града 
Приједора и Туристичке 
организације. Директор 
ове организације Амира 
Ганић подсјетила је да је 
Етно-изложба продајног и 
такмичарског карактера. 
"Због великог броја учес-
ника, по први пут су изла-
гачи појединци морали да 
дијеле штандове. Поред 
народних рукотворина, 
посјетиоци су могли да 
уживају у промоцији про-
извода Пољопривредне 
задруге ‘Кооператива’ и 
гледају богат културно-
умјетнички програм", ре-
кла је Ганићева. 
Штандове је обишао гра-
доначелник Приједора 
Далибор Павловић који 
је рекао да чињеница да 
се ради о 14. по реду ма-
нифестацији, довољно 
говори о њеном значају и 
квалитету.

"‘Златне руке’ су пре-
познатљиве у цијелој 
регији. Град Приједор, 
заједно са Туристичком 
организацијом, подржа-
ва овакве пројекте који 
имају за циљ промоцију 
удружења и појединаца 
који се баве израдом ру-
котворина", рекао је гра-
доначелник Павловић.
У културно-умјетничком 
програму учествују кул-
турно-умјетничка друштва 
"Др Младен Стојановић" 
из Приједора, "Козара" 
из Козарца, "Милан Егић" 
из Брезичана и приједор-
ско Удружење за очување 
традиције. Изложба ће 
бити затворена вечерас 
(петак), у 19.00 часова, 
проглашењем најљепше 
уређеног штанда по из-
бору посјетилаца. "Златне 
руке Поткозарја" дио су 
манифестације "Прије-
дорско љето културе".

ПРЕКО ТРИДЕСЕТ ИЗЛАГАЧА НА 14. 
"ЗЛАТНИМ РУКАМА ПОТКОЗАРЈА"

Д. Совиљ

Учесници из бројних градова
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У Приједору је одржано 
Вече крајишких писаца 
под називом "С плани-
не и испод планине". У 
програму су учествовали 
чланови Поетског театра 
"Сапутници", који дјелује 
при Филолошком факул-
тету у Бањалуци. Они су 
се представили колажом 
књижевних текстова по-
знатих крајишких аутора 
Младена и Сретена Стоја-
новића, Богољуба /Теофи-
ла/ Петрановића, Богдана 
Милановића Крајишника, 
Јове Поповића, Петра Ко-
чића и Бранка Ћопића. 
"Театар ‘Сапутници’ углав-
ном чине студенти српског 
језика и књижевности, 
мада нам се у посљедње 
вријеме придружују и 
студенти са осталих сту-

дијских програма Фило-
лошког факултета. Окупља 
нас професорица Андреја 
Марић и из године у годи-
ну имамо све више члано-
ва", рекао је Александар 
Матерић, члан ове поетс-
ке дружине. 
На књижевној вечери У 
Галерији "Сретен Стојано-
вић" констатовано је да су 
већина крајишких  писаца 
били изразити борци за 
слободу, јер су ови краје-
ви често били под окупа-
цијом.
"Они су учествовали у 
бунама, политици  чак 
и у ратовима. Међутим, 
заједничка нит  јесте да 
је њихово најјаче ору-
жје била ријеч и управо 
зато смо настојали да се 
подсјетимо њихове  пое-

зије. Крајишки писци су 
заслужили да их памти-
мо. Њихова мисија била 
је управо борба ријечју, а 
некако смо осјетили да је 
то мисија и Поетског теа-
тра ‘Сапутници’", рекла је 
Марићева, подсјетивши 
да им је ово било прво го-
стовање ван Бањалуке.  
У припреми ове књижев-
не вечери, поред Ма-
рићеве, учествовао је про-
фесор Младенко Саџак.  
Вече крајишких писаца 
дио је "Приједорског љета 
културе", а организовано 
је у сарадњи Града При-
једора, Филолошког фа-
култета и Поетског театра 
"Сапутници".  

Д. Совиљ

"Одјеци извора" назив 
је концерта изворног 
пјевања, на којем су на-
ступиле пјевачке групе 
приједорског Удружења 
за очување традиције, 
Академског друштва Нови 
Београд Високе туристич-
ке школе, те КУД-а "Кне-
шпоље" из Кнежице. 
"Наша група ради десет го-
дина и његујемо пјесме из 
свих крајева гдје су живје-
ли и гдје и данас живе 
Срби. Радо долазимо у го-
сте Удружењу за очување 
традиције. Ово је за нас 
драга сарадња", рекла је 
Нина Шурлан, вођа женс-
ке пјевачке групе Академ-
ског друштва Нови Боград. 

Гошће из Србије извеле 
су пјесме из Шумадије, 
Крајине, Јање, Лике и Дал-
мације. Народним пјесма-
ма из Славоније, Србије и 
са Кордуна представило 
се Културно-умјетничко 
друштво "Кнешпоље" из 
Кнежице.
"Радимо од 2006. године, 
имамо мушку и женску 
пјевачку групу. Нажалост, 
фолклорна секција је на 
паузи због епидемиолош-
ке ситуације", рекла је 
Сања Зорић, чланица КУД-
а "Кнешпоље".
Концерт у дворишту Кола 
српских сестара и Цркве 
Свете Тројице организова-
ло је Удружење за очување 

традиције, уз покровитељ-
ство Града Приједора. Ди-
ректор Удружења Жељко 
Шормаз рекао је да имају 
испланиране наступе и 
гостовања у наредних мје-
сец дана. 
"Између осталог гостујемо 
у Мркоњић Граду, а биће-
мо и дио манифестације 
‘Златне руке Поткозарја’. 
У августу путујемо у Жи-
тиште, а средином мје-
сеца ћемо наступити на 
Међународном фестивалу 
фолклора у Србији", рекао 
је Шормаз. 
Концерт "Одјеци извора" 
дио је "Приједорског љета 
културе".

КОНЦЕРТ ПЈЕВАЧКИХ ГРУПА 
"ОДЈЕЦИ ИЗВОРА"

Ових дана у поткозарском крају 
боравио је и познати новинар 
и књижевник из Београда Вла-
до Арсић. Промовисао је нови 

роман "14:14", који говори о 
догађајима у Србији почет-
ком Другог свјетског рата, који 
су потпуно занемарени исто-

ријски, политички и национал-
но.
"Ми смо сведоци у последње 
време да неки скривени и забо-

рављени, а врло често и свесно 
затурени догађаји из те неке 
наше повеснице, пре откривају 
писци и књижевници генерал-
но, него историчари. У роману 
о коме је реч, где се каже да је 
воз каснио два минута, а исти-
на дуже од пола века, заправо 
истина касни већ пуних 80 годи-
на. Пре два месеца одржана је 
годишњица те   трагедије, о којој 
ми својевремено никада нисмо 
имали прилике да чујемо на ча-
совима историје и да прочитамо 
у било ком часопису или струч-
ном делу. Реч је о граду који је 
четири године пре Нагасакија и 
Хирошиме, доживео експлозију 
јачине атомске бомбе. И сад за-
мислите, кад имате један такав 
случај код нас у Србији, конкрет-
но реч је о граду Смедерево, да 
се један такав догађај могао 
свесно затурити да никада ни-

смо обележавали годишњице, 
да се број жртава никада није 
коначно утврдио, да се никада 
није сазнао узрок те велике не-
среће, све до појаве ове књиге 
која је сублимирала све оно што 
сам ја успео да нађем у проте-
клих неколико година", каже ау-
тор романа Владо Арсић. 
Вече са књижевником Владом 
Арсићем организовала је На-
родна библиотека "Ћирило и 
Методије". 
"Срећни смо што само могли да 
угостимо једног од најчитанијих 
књижевника наше савремене 
књижевности и да, поред рома-
на "14:14" читаоцима предста-
вимо комплетан његов опус", 
истакла је Гордана Вила, в.д. 
директора Народне библиотеке 
"Ћирило и Методије". 

ВЕЧЕ СА КЊИЖЕВНИКОМ ВЛАДОМ АРСИЋЕМ

ОДРЖАНО ВЕЧЕ КРАЈИШКИХ ПИСАЦА 

Д. Совиљ

Женска пјевачка група Академског друштва Нови Бeоград

З. Совиљ

Полагањем цвијећа на спомен-
плочу и вјерским обредом, пре-
живјели логораши, породице 
страдалих, родбина и пријатељи 
обиљежили су 29. годишњицу од 
ноћи у којој је у бившем логору 
"Кератерм", како је речено, убије-
но око 200 особа. У "Кератерму" 
је, према тврдњама организато-
ра обиљежавања годишњице, од 
маја до августа 1992. године било 
заточено око 3.000 Приједорчана 

несрпске националности, а убијен 
је или одведен у непознатом прав-
цу 371 логораш. Обиљежавање 
овог датума организовали су Ре-
гионални савез Удружења логора-
ша регије Бањалука и удружења 
логораша Приједора и Козарца. 
За "Кератерм" је изречено девет 
пресуда, седам пред Хашким три-
буналом те двије у Суду БиХ.

ОБИЉЕЖЕНА ГОДИШЊИЦА 
"КЕРАТЕРМА"

КВ
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ВОДОРАВНО: 1. Врста модерног плеса, 9. Словеначки кошар-
кашки судија Саша, 10. Атмосферски талог, 12. Звјездано саз-
вијежђе, 14. Грчки кошаркашки клуб , 15. Вођа кумановског 
устанка 1689. године, 17. Површински дио рудника, 18. Прво 
слово, 19. Геометријска фигура (мн.), 21. Зорица Брунцлик, 23. 
Планина у сјеверозападној Африци, 24. Ознака пречника, 25. 
Лопта ван терена, 27. Колона, 28. Мјесто у Србији, 29. Дрхтање 
мишића (мед.), 31. Сањање, 32. Нарјечје, народни језик, 33. 
Енглески шахиста Најџел, 34. Мишићи, опружачи руке. 

УСПРАВНО: 1. Ријека у Хрватској, 2. Име редитеља Куросаве, 3. 
Замка, 4. Први самогласник, 5. Раднички савјет (скр.), 6. Име 
пјевачице Фицџералд, 7. Америчка крими серија, 8. Негативно 
набијени атоми, 9. Представити нешто, 11. Кандидат, 13. 
Капетан брода, 16. Њемачки писац Фридрих, 20. Подлац, 22. 
Мухамедов огртач, 26. Чајни састојак, 28. Приморски град 
у Италији, 30. Међународни олимпијски комитет (скр.), 31. 
Сорта, врста, 33. Посљедње и 7. азбучно слово, 35. Ознака 
азота.       

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ

Ослушкује: Радомир Речевић

ТРЕЋЕ УХО

ПОПЛОЧАВАЊЕ
Шта ту има да се прича?!

Пут до (високо) школске дипломе често је поплочан 
маркама и еврима.   

ДА НИЈЕ
Да није човјек био би часовник.

Откуцава све редом. 

ПЕТ ПУТА
Није све као што се чини.

Да је понављање мајка знања ми би се рађали бар пет 
пута.

НИЈЕ КАО ПРИЈЕ
Жене су се баш наеманциповале.

Лакше их је пронаћи у шопингу или код комшинице, 
него у кухињи.

БЕСПАРИЦА
Остао је без икаквих прихода.

Родитељи су му укинули џепарац. 

КУКУ НАМА!
Куку нама до Бога!

Дјецу нам васпитавају мобилни телефони и жута 
штампа. 

РАШИН КУТАК

У овогодишњој акцији "Уре-
ди свој врт" прва награда 
за најуређеније двориште 
припала је Златку Брдару из 
Доње Драготиње. Најљепши 
балкон био је Милене Ступар 
из Приједора, а најуређеније 
школско двориште ОШ "Де-
санка Максимовић". 
Награђено је укупно 11 
уређених простора, а добит-

ницима градоначелник При-
једора Далибор Павловић 
уручио је новчане награде.
Златко Брдар, добитник прве 
награде за најуређеније 
двориште рекао је да је кон-
куренција била веома јака, 
али да му импонује то што је 
у, како каже, лијепом окру-
жењу позитивних људи, који 
све оно што је лијепо преточе 

у стварност.
И ове године проглашен је 
најуређенији простор испред 
стамбене зграде, а по одлуци 
Комисије награђен је простор 
испред стамбене зграде у 
Улици Драге Лукића број 50 
у Љубији, док је најуређенији 
простор испред пословног 
објекта добило предузеће 
"Агро Марић" из Ламовите. 
Новчану награду од 300 КМ 
Марић је по властитој жељи 
усмјерио у хуманитарне свр-
хе.
Први човјек града Приједора 
честитао је награђенима и 
истакао да је циљ ове акције 
подизање свијести грађана о 
значају уређења њихове око-
лине. Акција "Уреди свој врт" 
у Приједору траје пуних 19 
година.

НАГРАЂЕНИ НАЈБОЉИ У АКЦИЈИ 
"УРЕДИ СВОЈ ВРТ" 

П. Шпадић Најљепше двориште Златка Брдара 

Три дана одличне музике, не-
надмашиве публике, феноме-
налних извођача и еуфорич-
ног расположења била су три 
дана правог љетног фестивала 
"Нектар Гарден Феста" који 
је од 22. до 24. јула одржан у 
Приједору.
Сама локација фестивала 
- Љетна башта - мјесто је с 
посебном традицијом и зна-
чењем гдје су генерације ства-
рале музичке успомене, а сада 
су им се придружиле и нове. 
Тродневни фестивал оживио 
је Љетну башту у Приједору с 
наступима неких од култних 

бендова, али и младим нада-
ма урбане музичке сцене.
"Ово је најљепши осјећај на 
свијету, ми живимо и радимо 
за ово, да се нађемо пред ова-
ко дивном публиком. Једва 
смо дочекали", рекао је Петар 
(Сопот) о наступу на Гарден 
Фесту.
Богат програм фестивала с 
многих звучним именима 
донио је право фестивалско 
освјежење које смо сви дуго 
чекали и окупио више гене-
рација које су заједно могле 
да уживају у правом љет-
ном музичком доживљају, на 

којем су наступили: Atheist 
Rap, Brkovi, Buč Kesidi, Dejan 
Milićević, DJ Jock, Ispad!, 
Kanda, Kodža i Nebojša, Mladen 
Tomić, Moreuz, Nipplepeople, 
Orthodox Celts , Ritam Nereda, 
Sopot, Zabranjeno pušenje i 
Who See.
Одличан одазив и реакција 
публике и извођача, као и по-
пуњен капацитет, већ од првог 
дана показали су како је ово 
фестивал који обећава праву 
музичку пустоловину, за коју 
се надамо да ће се наставити 
и у будућности.

"НЕКТАР ГАРДЕН ФЕСТ" 
ПРЕМАШИО СВА ОЧЕКИВАЊА 

Промо "Нектар Гарден Фест"



13.

www.kozarski.com

ХИТНО ПРОДАЈЕМ ДВОСОБАН СТАН НА ТРЕЋЕМ 
СПРАТУ У ЗГРАДИ Г3 

(преко пута маркета "Тути-Фрути") 
НА ПЕЋАНИМА

ТЕЛЕФОН : 066/960-787
(15502)Број: 02-40-5278/21

Датум: 23.7.2021. године

Обавјештење о изради ребаланса буџета за 2021. годину 
и плана буџета за 2022. годину

 Обавјештавају се буџетски корисници, грађани и невладине организације 
да је у процедури израда ребаланса буџета за 2021. годину и плана буџета за 2022. 
годину. 
 
 Захтјеви се предају у писаној форми на Инфо-пулту Градске управе као и 
електронски на e-mail адресу: finansije@prijedorgrad.org.

 Рок за достављање захтјева је 15. септембар 2021. године.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ДалиборПавловић

Вољени ујнин анђеле

 МИХАЈЛО МАЈКИЋ
(3.6.2009-24.7.2021)

Хвала ти мили мој, за сваки осмијех по-
клоњен својој ујни. Хвала ти за сву љубав 
коју си ми пружио. Био си ми омиљени, а била сам и ја теби.

Воли те твоја ујна од живота више...
Бојана 15559

МИХАЈЛО МАЈКИЋ
(3.6.2009-24.7.2021)

Најдражи брате, заувијек ћеш бити у нашим срцима. Фудбал и игрице 
играли смо најбоље и до касно у ноћ. Послали смо ти лопту да се сада 
играш са анђелима. Воле те највише твоја браћа Ацо и Сеги. 15559

МИХАЈЛО МАЈКИЋ
(3.6.2009-24.7.2021)

Ујкин поносу, понос највећи је бити твој ујак. 
Добар, пажљив, осјећајан, биле су твоје вр-
лине. Прву радост ујко је добио оног дана када си рођен. Знај да ће 
ујко да те памти вјечно.
Синиша 15559

Последњи поздрав драгом

МИХАЈЛУ – Мимију

Нека те анђели чувају
Анђели иду анђелима, а ти си био најбољи.

Воле те твоји: Здравко, Љубица, Здравка, Николина и Немања.
15559

МИХАЈЛО МАЈКИЋ
(3.6.2009-24.7.2021)

Лаве наш, био си борац. Био си снажан 
као лав. Био си нам све за што се 
живи. Мамино срце добро, а татин 
лик најљепши. Жеља највећа био ти је 
брат, па си му и име изабрао. Љубили 
се, пазили, заједно спавали, а сада те 
шаљемо у рај. 
Живјећеш у срцима своје маме, тате и 
брата Виктора. 15559

Бакино и дедино злато

МИХАЈЛО МАЈКИЋ

Звијезда водиља да ти пут обасјава. Унуче прво 
био си наше, први пољубац бакин и дедин.
Чуваћемо успомену на тебе, најмилији наш. Воле 
те бака Славица и деда Бранко.

15559

Последњи поздрав

МИКСАЈЛУ

Од породице Гавриловић

15559

Дана 31.7.2021. навршава се 40  тужних 
дана од смрти драгог нам

МИЛОША РИТАНА 
(1934-2021)

С љубављу и поштовањем, чуваћемо те 
у нашим срцима и мислима.
Твоји: син Здравко, снаха Дубравка, 
унучад: Марко и Нађа, праунук Милош.

15537

Дана 31.7.2021. навршава се 40 тужних 
дана од смрти драгог нам

МИЛОША РИТАНА 
(1934-2021)

Туга и бол не могу те вратити, али 
сјећање на тебе вјечно ће трајати.
Твоји : кћерка Дрена, зет Милан-Мишо, 
унучад Коста и Уна.

15537

ОГЛАШАВАЈТЕ
У КОЗАРСКОМ

ВЈЕСНИКУ
052/ 232 - 863
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ЧИТУЉЕ

Дана 7.8.2021. навршава се тужних 40 дана откада нас 
је напустила наша вољена

ЕМИЛИЈА ЦРНОГОРАЦ
(1938-2021)

У суботу, 31.7.2021. у 11.00 часова ћемо одржати 
четрдесетодневни помен на гробљу у Доњим Гаревцима. 
Позивамо родбину и пријатеље да нам се придруже.
Синови: Зоран и Горан, снахе Нада и Биљана и унук 
Драган. 15543

IN MEMORIAM

ДРАГАН СТИЈЕПИЋ
(1972-1992)
Из Буснова

Драги сине, низају се године једна за 
другом, наша срца испуњена болом и 
тугом. Никада те нећемо заборавити, нити 
препустити забораву, док живимо. Нека те 
анђели чувају драги мој сине. Много те воле 
твоји родитељи, само мисле на тебе. Твоји 
најмилији родитељи: тата Свето и мама 
Мара. 15521

Посљедњи поздрав драгом Дули

ДУШАНУ ПУХАЛИЋУ
(1928-25.7.2021)

У најљепшим успоменама чуваћемо те 
од заборава.
Зет Милан, унука Лариса, унук 
Александар, зет Милан, снаха Дејана, 
праунуци: Алекса, Милош, Милица и 
Јован.

15542

Дана 31.7.2021. навршава се 40 тужних 
дана од смрти драге мајке, баке и 

прабаке

БИЉАНЕ БАТОЗ
(1935-2021)

Нека је вјечан мир твојој души, а у нама 
твоја љубав, поштовање и доброта.
Кћерке: Јасна и Дубравка са породицама.

15544

Дана 31.7.2021. навршава се година 
дана откако није са нама супруг, отац и 

дјед

РАДОВАН ШОДИЋ
С љубављу и поштовањем чувамо те од 
заборава.
Помен ће бити одржан на Градском 
гробљу у 10.30 часова.
Супруга Драгица, унука Ивона и кћерка 
Татјана с породицом.

15547
Срећни смо и поносни на вас. Слава вам и хвала, ваша дјеца: Предислав, 

Нада, Мира, Сретко и Радослав.

Двадесет пет година од 
смрти оца

ДРАГУТИНА

15539

ГРОЗДЕ

Двадесет једна година од 
смрти мајке

МИЛУТИНОВИЋ

Дана 31.7.2021. навршава се 40 тужних дана како 
нас је напустила наша драга

 МИЛЕНА КЉАЈИЋ
Пуно те волимо.

Твоји: супруг Миливој, кћерка Сњежана, син Игор, 
зет Драган и унука Катарина

15560

Тужно сјећање на драгу и вољену мајку

МИЛЕНУ КЉАЈИЋ

Мајко, много ми недостајеш, пуно те 
воли твој син Игор.

15560

ИВАН КЕСАР

Девет година је прошло откад ниси са нама, анђеле наш мали. Зау-
вијек ћеш остати у нашим срцима.
Твоји вољени: тата, мама, брат и бака 15558

ИВАН КЕСАР
(7.7.2006-3.8.2021)

Послије девет година нам још увијек недостајеш.
Брат Вук са мамом и татом.

15558

ФОТОГРАФИЈЕ
ЧИТУЉА ЧУВАМО

40 ДАНА
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ДРАГАН КОМОСАР
(28.4.1949-22.7.2021)

Са тугом и поштовањем носимо те у свом сјећању. 
Хвала ти за сву доброту, несебичну љубав и пажњу 
коју си нам пружао. Знамо да смо били зјеница твог 
ока, као и ти наша. Са поносом ћемо те се сјећати и 
чувати од заборава.
Ожалошћени: супруга Иванка, син Давор, снаха 
Милана, унуци Јан и Јаков, унуке Лорна и Калина.

15541

Посљедњи поздрав нашем драгом и вољеном сину 
и брату

ДРАГАНУ КОМОСАРУ
Твој лик и доброта остаће вјечно у нашим срцима. 
Са љубављу и поносом чувамо успомену на тебе.
Твоји најмилији: мајка Сава, отац Љубан, сестре: 
Мира и Дренка са породицама.

15536

Дана 30.7.2021. године, навршава се година дана 
од смрти

ДРАГОЉУБА (Боре) САВИЋА
(1947-2020)

Супруга Мира и син Александар

15540

Дана 30.7.2021. навршава се 29 година 
откако није са нама наш вољени

ДРАГАН (Ранка) САВИЋ
(30.7.1992-30.7.2021)

Дан за даном иде, а ниједан без сјећања на 
тебе, премало је ријечи, а превише туге да 
би рекли колико нам недостајеш. Вријеме не 
може избрисати успомену на тебе, јер те заувијек у срцу носимо.
Твоји: мајка Душица, сестра Данијела, сестричне Анастасија и 
Александра и зет Александар. 15540

Тужно сјећање на стрица 
и дјевера

ДРАГОЉУБА (Боре) 
САВИЋА

(30.7.2020-30.7.2021)

Тужно сјећање на стрица и дјевера.

Твоји: Данијела, Душица, Александар, Анастасија 
и Александра.

15540

Тужно сјећање

ДРАГАН (Ранка) 
САВИЋ

(1971-1992)

Брат Александар, стрина Мира

15540

Дана 2.8.2021. 
навршавају се двије 

године од смрти мога 
брата

СРЕТКА БАНОВИЋА

Успомену на тебе чуваћемо од заборава.
Твој брат Мићо са породицом.

15545

Навршава се 40 дана откад нас је 
напустио наш драги супруг, отац, свекар 

и деда

ДРАГОЉУБ-ДРАГО (Осте) 
ОБРАДОВИЋ
(1937-2021)

Позивамо родбину и пријатеље да 
нам се придруже у суботу 31. јула ове 
године на гробљу Панићи (С. Ламовита), 
у 10.00 часова, када ће бити служен 
четрдесетодневни помен.
Породица. 15533

Тужно сјећање на нашег 
драгог

ДРАГОМИРА 
РАДОВАНЧЕВИЋА
(4.8.1992-4.8.2021)

Његова породица

15538
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Пола вијека постојања и рада Кошаркашки 
клуб "Приједор Спартак" прославиће како и 
доликује, међународним турниром у баске-
ту. И то није било какав турнир, већ 3х3 ФИБА 
такмичење. Играће се на Тргу мајора Зора-
на Кaрлице, 3. и 4. августа. Биће то прва по-
сластица за љубитеље кошарке, али и за све 
остале који тих дана буду шетали градом, јер 
ће моћи да уживају у бравурама мајстора под 
кошевима. Све информaције како се пријави-
ти на турнир заинтересовани могу пронаћи 
на стрaницама клуба на друштвеним мре-
жама, или могу позвати на број +387 65 170 
700. Из  КК "Приједор Спартак" поручили су 
да је овај турнир само почетак прославе 50. 
рођендана клуба, али да ће о осталим мани-
фестацијама и догађајима грађани бити бла-
говремено обавијештени.

Припремили: З. Јелић и П. Шпадић

КК "ПРИЈЕДОР СПАРТАК": 
ПОЛА ВИЈЕКА СЛАВЕ 3х3 ТУРНИРОМ

СПОРТ

Прњaвoр je прoтeклoг викeндa биo 
дoмaћин aтлeтскoг митингa зa цицбaнe и 
цицбaнкe. Meђу 120 мaлишaнa из дeвeт 
клубoвa били су и нajмлaђи члaнoви Aт-
лeтскoг клубa "Приjeдoр". Taкo je Ђoрђe 
Гњaтић oсвojиo чaк двиje злaтнe мeдaљe, 
jeдну у скoку у дaљ, a другу у трци нa 60 
мeтaрa. Нaтaлиja Кнeжeвић билa je нaj-
бржa нa 200 мeтaрa, a Mилa Рajилић 
нa 100 мeтaрa. Лaрa Дeшић oсвojилa je 
брoнзу у трци нa 600 мeтaрa, a Гaбриjeлa 
Крaгуљ je билa трeћa нa 60 мeтaрa. У 
бaцaњу вoртeксa Maриja Шoбoт oсвojилa 
je срeбрo, a брoнзу  Дуњa Шaбић.

ATЛETИКA: ЦИЦИБAНИ AК "ПРИJEДOР" 
OДЛИЧНИ У ПРЊAВOРУ 

Прoтeклoг викeндa oдржaн је 
XCM Maрaтoн  "Blidinje BIKE 
Festival 2021", нa кojeм су насту-
пили и члaнoви БК "Кoзaрa": У 
кaтeгoриjи У23 Синишa Лукић 
биo je други, дoк je Дaмjaн Сту-
пaр биo трећи. Зa млaдe при-
jeдoрскe бициклистe нeмa oд-
мoрa и вeћ нaрeднoг викeндa 
иду у Бихaћ, гдje сe oдржaвa Бaл-
кaнскo првeнствo у брдскoм би-
циклизму, а Лукић ћe дa нaступи 
кao члaн рeпрeзeнтaциje БиХ.

ЛУКИЋУ СРЕБРО, СТУПАРУ БРОНЗА У МОСТАРУ

ФК "Рудaр Приjeдoр" уписao je први 
бoд у oвoj сeзoни, oдигрaвши  1:1 сa 
"Ширoким Бриjeгoм", у сусрeту другoг 
кoлa Премиjeр лигe БиХ. Првo пoлув-
риjeмe у Приjeдoру прoтeклo je бeз 
гoлoвa. У нaстaвку сусрeтa гoсти дoлaзe 
дo вoдствa гoлoм Икићa. Изjeднaчeњe 
je стиглo у сaмoм финишу, кaд je Aмoa у 
88. минуту зaтрeсao мрeжу "Ширoкoг" 

и тaкo oбрaдoвao oкo 1.000 глeдaлaцa 
кojи су прaтили утaкмицу. Штo сe тичe 
oстaлих клубoва из Рeпубликe Српскe 
"Бoрaц" и "Лeoтaр" oдигрaли су 0:0 у 
мeђусoбнoм сусрeту, дoк je биjeљин-
ски "Рaдник" сa 2:1 пoрaжeн нa свoм 
тeрeну oд стрaнe тузлaснкe "Слoбoдe". 
У трeћeм кoлу "Рудaр" путуje у Moстaр, 
гдje их дoчeкуje eкипa "Вeлeжa".

ФК "РУДAР ПРИЈЕДОРУ" БOД КOД КУЋE

Трка "Kozara ultra trail", четврта по реду, 
биће одржана 31. јула и 1. августа  на 
Козари. Овогодишња трка окупиће 145 
учесника из осам земаља, тачније из 
Русије, Грчке, Хрватске и Србије.
Према ријечима Невене Стојаковић, 
предсједника Удружења "Kozara ultra 
trail" старт трке планиран је у суботу у 
8.00 часова и то на двије стазе дужине 
10 и 23 километра. Дјечија трка је пла-
нирана у недјељу 1. августа од 9.00 и од 
11.00 часова.
Ова манифестација не би била могућа 
без помоћи волонтера којих се ове го-
дине окупило чак 30. Како је истакао 

Недељко Гаврановић,  координатор 
ове трке, на Козару долазе волонтери 
из Приједора, Бањалуке, Лакташа, а и 
волонтери из Црвеног крста Приједор, 
Бањалука и Градишка. 
Трка "Kozara ultra trail" доприноси и 
развоју туризма, истичу у Туристичкој 
организацији Приједора која и овог 
пута заједно са Националним парком 
"Козара" учествује у организацији ове 
манифестације. Градоначелник Прије-
дора, Далибор Павловић истакао је да 
је ово једна спортско-туристичка мани-
фестација којом ћемо оживјети плани-
ну Козару. 

ЗА ВИКЕНД ТРКА "KOZARA ULTRA TRAIL"

"ТРОЈКА ИЗ БЛОКА" ЗА ТРИ УГРОЖЕНЕ ПОРОДИЦЕ 

Пo чeтврти пут Приjедoр 
je биo дoмaћин "Tрojкe 
из блoкa", тaкмичeњa у 
шутирaњу трojки кoje имa 
хумaнитaрни кaрaктeр. 
Нoвaц сe прикупљao зa 
пoмoћ сoциjaлнo угрoжe-
ним пoрoдицaмa Aлeксић 
из Гaрeвaцa, Ђaкoвић из 
Дoњe Кoзицe и Сучeвић из 
Jaпрe. 
И oвaj пут тeрeн ис-
прeд Спoртскe двoрaнe 
"Mлaдoст" биo je прeпун.  
Учeсници поручују дa je 
циjeлa причa jeдинствeнa, 
jeр крoз спoртскe aктив-
нoсти су имали прилику 
дa пoмoгну oнимa кoja je 
пoмoћ пoтрeбнa.
"Кaкo je крeнулo oвo тaк-
мичeњe у Приjeдoру, ja 
сaм ту.  Дрaгo  ми je дa 

мoгу дa учeствуjeм и ми-
слим дa je нajвaжниje дa сe 
пoмoгнe људимa. Aли je и 
тaкмичeњe интeрeсaнтнo", 
рeкao нaм je jeдaн oд учeс-
никa Aлeксa Симић.
Изa циjeлe причe стojи 
Хумaнитaрнa oргaнизaциja 
"Срби зa Србe". И вишe су 
нeгo зaдoвoљни oдзивoм 
и кaжу дa Приjeдoр мoжe 
дa будe примjeр мнoгимa 
кaд je хумaнoст у питaњу.
"Приjeдoр je у зaдњe три 
гoдинe скупиo нajвишe 
срeдстaвa зa пoрoдицe 
кoje пoмaжeмo, тaкo дa 
смo зaистa зaдoвoљни", 
кaжe Душкo Кaурин из oвe 
oргaнизaциje.
Лoпту у рукe узeo je и 
грaдoнaчeлник Приjeдoрa, 
пoручивши дa je грaд ту дa 

пoдржи oнe кojи пoмaжу 
другимa.
"Tу  смo дa пoдржимo 
свe oнe oргaнизaциje кoje 
пoмaжу људимa кojи су 
у лoшeм имoвинскoм 
стaњу. Oвo je зaистa jeд-
нa oд oргaнизaциja кoja 
вeћ гoдинaмa пoмaжe 
тaквим људимa. Mи смo 
oпрeдиjeљeни дa пoдр-
жимo  тaквe oргaнизaциje 
и глeдaћeмo дa њимa 
пoмoгнeмo финaнсиjски",  
рeкao je грaдoнaчeлник 
Далибор Павловић.
Зa 15 гoдинa пoстojaња 
"Срби зa Србe" прикупи-
ли су прeкo шест милиoнa 
eврa дoнaциja, a пoмoгли 
су прeкo 2.700 пoрoдицa, 
вишe oд 13.500 дjeцe ши-
рoм Бaлкaнa.

Приjeдoр пoнoвo пoкaзao хумaнoст


