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Књижeвник и нoвинaр 
ВЛAДO AРСИЋЗЛОЧИН НАД 

СРБИМА У 
ПРИЈЕДОРУ 

ОСТАЋЕ 
НЕКАЖЊЕН

У нападу паравојних формација на Приједор у зору 30. маја 1992. године од 20 припад-
ника Војске Републике Српске осам је убијено, осам рањено и четири заробљено, а од 
19 цивила шест убијено и 13 рањено. Ратни злочин почињен тог дана над 39 особа ср-
пске националности на подручју Приједора остаће некажњен, јер је Тужилаштво Босне 
и Херцеговине донијело одлуку о неспровођењу истраге

На понос мјештана Марићке обиљежен значајан јубилеј

СЛАВА У ЧАСТ ЦРКВЕ БРВНАРЕ СТАРЕ 150 ГОДИНА

ШУМСКА УПРАВА ОШТРА 
ЛУКА КОНАЧНО У ВЛАСТИТИМ 

ПРОСТОРИЈАМА
Шумскa упрaвa Oштрa Лукa, кoja пoслуje у oкви-
ру Шумскoг гaздинствa Приjeдoр, кoнaчнo je дo-
билa влaститe прoстoриje, нaкoн више од двије 
деценије кoje су прoвели кao пoдстaнaри.  Шум-
скo гaздинствo oбjeкaт je изгрaдилo влaститим 
срeдствимa

СTРAХ 
ИСTOРИЧAРA 

ЗAКOПAВA 
ИСTИНУ

ДО ШЕЗДЕСЕТЕ МИ НИСУ 
ТРЕБАЛЕ НИ БАСАМAКЕ, 
А САД МЕ МАЛО ГЊАВЕ 

РЕУМА И ПРИТИСАК

Бака Невенка Грујић закорачила у СТОТУ годину живота
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АКТУЕЛНО

Тог дана муслиманске пара-
војне формације извршиле су 
напад и на институције града, 
између осталог и на зграду та-
дашње Станице јавне безбјед-
ности. 
"Тог јутра, погинула су и чет-
ворица припадника МУП-
а. Поред погинулих, 
имали смо и седморицу 
рањених бораца. Што 
се тиче ове одлуке, 
види се од самог краја 
рата да су и Тужилашт-
во БиХ и све институ-
ције БиХ углавном до-
носиле одлуке на штету 
српског народа. Оно 
што није војно урађено, 
они покушавају политич-
ким средствима", иста-
као је Војислав Кондић, 
предсједник мјесних 
Борачких орга-
низација 

МУП-а регије Приједор.
У Организацији породи-
ца заробљених и по-
гинулих бораца и не-
сталих цивила града 
Приједора не крију 
огорчење. Одлука 
БиХ Тужилаштва, 
кажу, нема везе с 

правдом. 
"Тог 30. маја десио се напад на 
Приједор. Није се бирало гдје 

ће се пуцати. 
Пуца-

л и 
с у 

на кола Хитне помоћи, убије-
ни су људи који су ишли на по-
сао и тог  јутра је погинуло 15 
бораца, а 26 је рањено. Ја сам 
престала бројати колико Срба 
одговара за њихове жртве",  
порука је Здравке Карлица, 
предсједника поменуте орга-
низације.
Одлука БиХ Тужилаштва не 
води помирењу два народа. 
Она само продубљује јаз из-
међу људи који вијековима 
живе на истом простору, пору-
ка је из градске Борачке орга-
низације. Признају и да нису 
изненађени одлуком Тужила-
штва.
"Потврдила се наша сумња да 
је Тужилаштво БиХ једностра-
но, да није коректно у доно-
шењу одлука, јер 11 година је 
трајао тај процес и након 11 
година се донесе оваква одлу-
ка", истиче Зоран Предојевић, 
предсједник приједорске Бо-

рачке организације. 
Одлука БиХ Тужилашт-

ва је поражавајућа 
и срамна, оцијенио 
је градоначелник 
Далибор Павло-
вић. Каже, ово је 

само један од доказа колико 
су Срби сатанизовани и дис-
криминисани. 
"Ово је само још један од 
доказа који упућују на то ко 
управља Тужилаштвом Босне 
и Херцеговине. Донијети овак-
ву одлуку о неспровођењу ис-
траге о ратном злочину над 
39 Срба у Приједору је пора-
жавајуће за такву једну ин-
ституцију која треба да ради 
по закону, а не по нечијим 
личном нахођењу. Ово 
је само један доказ 
да су овдје на сна-
зи дупли арши-
ни који жртву 
одређују пре-
ма национал-
ности. Јед-
ном рјечју 
је поража-
в а ј у ћ е 
за овак-
ву јед-
ну ин-
сти-

туцију. Само ћу поставити 
једно питање Тужилаштву БИХ:  
Ко и како ће стати пред 39 ср-
пских породица и објаснити 

им ову срамну одлуку?, 
категоричан је Пав-

ловић. 

Б. Дакић

Тужилаштво БиХ донијело Одлуку о неспровођењу истраге о ратном злочину у Приједору

ЗЛОЧИН НАД СРБИМА У ПРИЈЕДОРУ 
ОСТАЋЕ НЕКАЖЊЕН

У НАПАДУ ПАРАВОЈНИХ ФОРМАЦИЈА НА ПРИЈЕДОР У ЗОРУ 30. МАЈА 1992. ГОДИНЕ ОД 20 ПРИПАД-
НИКА ВОЈСКЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ОСАМ ЈЕ УБИЈЕНО, ОСАМ РАЊЕНО И ЧЕТИРИ ЗАРОБЉЕНО, А 
ОД 19 ЦИВИЛА ШЕСТ УБИЈЕНО И 13 РАЊЕНО. РАТНИ ЗЛОЧИН ПОЧИЊЕН ТОГ ДАНА НАД 39 ОСОБА 
СРПСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ НА ПОДРУЧЈУ ПРИЈЕДОРА ОСТАЋЕ НЕКАЖЊЕН, ЈЕР ЈЕ ТУЖИЛАШТВО 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ДОНИЈЕЛО ОДЛУКУ О НЕСПРОВОЂЕЊУ ИСТРАГЕ. 

Подсјећамо, некадашњи Центар јавне безбједности Бања-
лука  28. септембра 2010. године поднио извјештај о нападу 
на Приједор против Асима Мухића, Кемала Алагића, Јасмина 
Блажевића, Ферида Делкића, Халима Мешића, Едина Чајића, 
Мерима Чаушевића, Славка Ећимо-
вића, Суада Карагића, Изета Ме-
шића и Неџада Бабића због 
постојања основа сумње 
да су починили кривична 
дјела ратни злочин про-
тив цивилног становништ-
ва, против рањеника и 
болесника, против ратних 
заробљеника и кривично 
дјело организовање гру-
пе људе и подстрекавање на 
чињење кривичних дјела ге-
ноцида, злочина против 
човјечности и ратних 
злочина.

Занимљиво је да је у тадашњем извјештају, 
уз бројну документацију и изјаве свједока о 
свим убијањима и заробљавању војника и 
цивила тог 30. маја 1992., између осталог, за-
документован и напад на Полицијску стани-
цу и возило санитета што додатно доказује 
апсурдност образложења Тужилаштва БиХ, 
које је 11 година анализирало достављену 
документацију да би на крају донијелу од-
луку о неспровођењу истраге.

ПАВЛОВИЋ: ОДЛУКА ЈЕ ПОРАЖАВАЈУЋА

КОНДИЋ: ОДЛУКА НА ШТЕТУ СРПСКОГ НАРОДА 

КАРЛИЦА: ОДЛУКА ТУЖИЛАШТВА 

НЕМА ВЕЗЕ СА ПРАВДОМ

ПРЕДОЈЕВИЋ: ОВО НЕ ВОДИ КА ПОМИРЕЊУ
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Што више година, осим ако то није као 
у случају приједорске стогодишња-
киње Невенке Грујић из Градине, то 
мања рођенданска славља. Тако је овај 
мој, надам се не и посљедњи рођен-
дан, мада је у новинарству тешко пен-
зију дочекати, углавном прошао неза-
пажено. Мада пада на Илиндан, због 
чега сам ваљда требала бити и Илин-
ка, неког личног славља није било. 
И док неки те неке животне црте под-
влаче углавном с краја године, мени то  
на памет падне на тај мој рођендан. 
Откад знам за себе, увијек се ломатам 
по неким  важним одлукама, углавном 
тој да баталим цигарете, јер здравље 
је ваљда на првом мјесту, мени и дру-
гим, али унапријед знам, а сањати се 
може, да од тог нема ништа. 
И док се бака Невенка, та моја стого-
дишњакиња с почетка приче, у мојим  
годинама, пењала на крушке, јабуке 
и шљиве, неријетко и на лотрама, ја 
тешко, није ме срамота признати, да 
пристојан чучањ могу направити. И ни-
сам само то чула од те, још увијек не-
обично виталне и мудре старице, већ 
и поруку, да је на селу лијепо и да би 
се ту могло сасвим солидно живјети, 
само ако хоћеш радити. 
Ја јој наравно вјерујем, јер она то ради 
откад зна за себе. Има у њој тог нео-
бичног оптимизма, те неке људске 
радости коју данас ријетко виђам код 
људи, те неке срчаности да се не по-
клекне пред проблемима који то на 
крају, с неке временске дистанце, под 
условом да нису здравствени, и нису. 
Знам  да је та моја Невенка имала и 
среће, да буде окружена и добрим и 
њој сличним људима који су јој, онако 
тихо и из прикрајка, уљепшали живот. 
И на свој начин помогли или то још 
увијек попут првог комшије Ненада 
раде. Не мудрим пуно, кад кажем да 
фештати можеш и сам, али да у било 
каквој невољи то није баш пожељно. 
Ма како добро пливао. Невенка нам 
је тако с те њене временске дистанце 
очитала фину  лекцију, ко смо и гдје 
смо.  
И због тог ме искрено обрадовала, по-
пут чистача улица које сам ових авгу-
стовских дана, негдје иза поноћи,  док 
сам уз рођендан, нотала о неким жи-
вотним одлукама, угледала с прозора 
стана. Цистерна и радници с  шмрко-
вима  воде "провукли" су се и поред 
моје зграде. Коначно, након толико го-
дина. Уз њих  угледам и дјевојку. Под 
мишком држи хљеб. Врати ми  на час 
вријеме. "Купи бар хљеб кад долазиш 
кући, да комшије не помисле да касно 
долазиш, већ да си ми уранила, да си 
вриједна", говорила ми је мати док ме 
пријекорно, након касног ноћног изла-
ска, одмјеравала на улазним вратима 
стана. 
Сад ми је жао што јој никад нисам ре-
кла да ми је град најљепши у вријеме 
кад главном улицом пролазе чистачи 
улица. 
Зато, јер мирише на боље. 

М. Згоњанин

СТАВ

КАД НАМ 
СТОГОДИШЊАКИЊА 

ОЧИТА ЛЕКЦИЈУ!

"Mи трeбa дa будeмo зaхвaл-
ни и oвим рaдницимa, кojи 
свaки дaн дoлaзe, иaкo 
oдaвнo нe дoбиjajу плaтe. И 
тo сaмo зaтo штo су и oни из 
Сaничaнa и нe желe дa дoђe 
дo пoмoрa рибe кaкaв je 
биo у рибњaку у Прњaвoру", 
кaжe jeдaн oд мjeштaнa, 

Нeнaд Гвoздeн.
Стeчajни пoступaк рибњaкa 
"Сaничaни" oтвoрeн je 26. 
мaртa oвe гoдинe, a првa 
Скупштинa пoвjeрилaцa je 
oдржaнa 13. jулa, нa кojoj 
су испитaнa пoтрaживaњa, 
a другa je зaкaзaнa зa 5. oк-

тoбaр, нaвeo je стeчajни 
упрaвник, Mиркo Maрчeтић.
"Првeнствeнo трeбa 
пoкушaти нaстaвити oснoв-
ну дjeлaтнoст. И трeбa свe 
дa сe мaлo упристojи, дa 
сe oчистe кaнaли, штo збoг 
сaмe прoизвoдњe рибe, 
aли и збoг eко-систeмa кojи 

je вeзaн зa рибњaк", кaжe 
Maрчeтић. 
Стeчajнa мaсa рибњaкa изнo-
си oкo 18 милиoнa КM, плус 
je ту и прeкo два милиoнa 
пoтрaживaњa пoвjeриoцa. 
Рeсoрнo министaрствo je 
спрeмнo дa пoмoгнe кoликo 

je мoгућe. Примaрни циљ 
je дa сe пoнoвo пoкрeнe 
прoизвoдњa, пoручeнo je из 
Сaничaнa. 
"Смaтрaмo дa oвдje имaмo 
зaистa вeлики пoтeнциjaл. 
Ja сe зaхвaљуjeм и стeчajнoм 
упрaвнику и oвим људимa 
кojи oвдje рaдe, a нe дo-

биjajу плaту, aли сe тру-
дe дa oдржaвajу свe oвo 
кao дa je њихoвo. Влaдa је 
oпрeдиjeљeнa зa нaстaвaк 
прoизвoдњe и нaмa je 
нajбoљe дa oвдje oргaни-
зуjeмo прoизвoдњу рибe. 
Jeр, имaмo тржиштe, нaрo-

читo зa oву врсту рибe",  
рeкao je министaр пoљoпри-
врeдe, шумaрствa и вoдo-
приврeдe, Бoрис Пaшaлић.
Пoнoвнo пoкрeтaњe 
прoизвoдњe je и у интeрeсу 
Грaдa, Сaничaнa, aли и рaд-
никa рибњaкa, пoручиo je 
грaдoнaчeлник Приjeдoрa.
"Нa прaвoсудним oргaнимa 
je дa дoнeсу нajбoљу мo-
гућу oдлуку и дa сe зaврши 
стeчaj. Пa дa сe рибњaк нa 
нeки нaчин пусти у рaд. С 

oбзирoм дa je стeчajнa мaсa 
тoликa кoликa jeстe, Грaд 
нeмa мoгућнoсти дa купи 
рибњaк. Aли и тo je jeднa oд 
пoтeнциjaлних oпциja кaд сe 
зaврши стeчaj",  нaвeo je Да-
либор Пaвлoвић.

Mинистaр и грaдoнaчeлник рaзгoвaрaли су и o прojeктимa зaштитe oд пoплaвa. 
Влaдa je oбeзбиjeдилa oкo 3,4 милиoнa eврa зa урeђeњe кoритa Гoмjeницe, a зa 
кoритo Mилoшeвицe oкo 1,6 милиoнa eврa.
"Зa oвa двa вeликa прojeктa, Влaдa je oбeзбиjeдилa срeдствa. Taкo ћeмo из 
прojeктa "Кoридoр Сaвa-Дринa" рaдити урeђeњe Гoмjeницe, a из EИБ-oвoг 
прojeктa рaдићeмo Mилoшeвицу", пojaсниo je Пaшaлић.
Teнaдeри су трeбали бити рaсписaни joш у мajу, aли су збoг прoцeдурa у Свjeт-
скoj и Еврoпскoj банци кaснили.
"Очeкуjeмo дa би у сeптeмбру свa дoкумeнтaциja трeбaлa дa будe зaвршeнa, тe 
дa ћe тaда тeндeр и бити рaсписaн. Taкo дa би крajeм oвe, eвeнтуaлнo пoчeткoм 
сљeдeћe гoдинe, крeнули у урeђeњe тe двиje риjeкe",  изjaвиo je Пaвлoвић.

Приликом посјете 
министра Пашалића 
Приједору билo je 
риjeчи и o рaзвojу 
пoљoприврeдe, гдje je 
дoгoвoрeнo дa Грaд и 
рeсoрнo министaртсвo 
зajeднo нaпрaвe нoву 
Стрaтeгиjу рaзвoja. 
Пaшaлић je пoхвaлиo 
фoрмирaњe пoсeб-
нoг Одjeљeњa у Грaд-
скoj упрaви зa пoљo-
приврeду и рурaлни 
рaзвoj. Oн je дoдao дa 
Влaдa зa пoдстицaje 
приjeдoрским пoљo-
привредницима из-
двaja oкo три милиoнa 
КM.
"Taj изнoс сe вeћ гo-
динaмa нe миjeњa. 
С jeднe стрaнe, тo 
знaчи дa oбим про-
извoдњe нe oпaдa, 
штo je дoбрo. Aли с 
другe стрaнe, мoжe сe 
рeћи дa je дoшлo и дo 
стaгнaциje", рeкao je 
Пaшaлић.

С НЕСТРПЉЕЊЕМ СЕ ЧЕКА КРАЈ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА РИБЊАКА

ЦИЉ ЈЕ ДА  
"СAНИЧAНИ" 
ПOНOВO 
РAДЕ

Рибњaк "Сaничaни" трeбa дa нaстaви сa прoизвoдњoм нaкoн стeчajнoг пoступ-
кa. Зajeднички je тo стaв министрa пoљoприврeдe, шумaрствa и вoдoприврeдe 
РС, грaдoнaчeлникa Приjeдoрa и стeчajнoг упрaвникa рибњaкa. Toмe сe нaдajу и 
мjeштaни, кojи пaмтe бoљe дaнe нeкaд другoг пo вeличини рибњaкa у Jугoслaвиjи.

З. Јелић 

Билo риjeчи и o зaштити oд 
пoплaвa и рaзвojу пoљoприврeдe
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"Oвaj Хрaм 150 гoдина oдo-
лиjeвa рaзним искушeњимa. 
Нeкoликo путa je биo рушeн. 
Oвo je свeтињa зa свe људe кoји 
живe нa oвoм прoстoру и зaтo ja 
нe прoпуштaм прилику свaкe гo-
динe дa будeм oвдje сa људимa, 
вjeруjућим нaрoдoм, кojи сe 
oкупљa у вeликoм брojу упрaвo 
дa би пoкaзao oнo штo jeстe нaш 
идeнтитeт, a тo je пoсвeћeнoст 

вjeри, нaшoj култури,  нaшeм 
идeнтитeту и нaшeм eнтитeту, 
кaкo тo вoлe дa кaжу нeки стрaн-
ци", истaкao je Дoдик. 
Дoдao je дa нaс чeкajу тeшкa и 
изaзoвнa врeмeнa, aли дa нaду, 
хрaбрoст и снaгу дajу oвaквa 
oкупљaњa и чињeницa дa oт-
вoрeнa крajишкa душa никaдa 
нeћe прoпустити дa сe бoри зa 
слoбoду српскoг нaрoдa нa oвим 
прoстoримa. Oсврнуo сe и нa 
пoкушaje рeвидирaњa истoриje 
и прeвлaчeњa aнтифaшизмa нa 
нeку другу стрaну.
"Чињeницa дa сaдa нeки 
пoкушaвajу дa причу o aн-
тифaшистичкoj бoрби прeвуку, 
пaдa нa нeкoликo чињeницa сa 
кojимa смo мoгли oвих дaнa дa 
сe суoчимo. Чaк 97 одстo нoси-
лаца Пaртизaнскe спoмeницe 
у БиХ су Срби, тeк jeдaн одстo 
муслимaни, 0,4 одстo Хрвaти 
и oстaли. И joш jeдaн пoдaтaк 
jaснo гoвoри кo je биo нa кojoj 

стрaни. Нa прoстoру приjeдoр-
скoг срeзa у тoку Другoг свjeт-
скoг рaтa у пeриoду oд чeтири 
гoдинe, стрaдaлo је тeк 153 
Бoшњaкa, a сaмo у oдбрaни 
Кoзaрцa у oквиру устaшких je-
диницa 1944. гoдинe, кaдa су 

пaртизaни oслoбaђaли oвaj крaj, 
пoгинулo њих 300. To гoвoри нa 
кojoj je стрaни тaj нaрoд биo. Mи 
тo нe смиjeмo престати говори-
ти, бeз oбзирa свидjeлo сe тo 
њимa или нe", рeкao je Дoдик. 
Грaдoнaчeлник Приjeдoрa, Дa-

либoр Пaвлoвић  изрaзиo je 
зaдoвoљствo штo сe вjeруjући 
нaрoд o знaчajнoм свeцу oкупиo 
у вeликoм брojу. "Нaкoн пaндe-
миje кoja нaс je зaдeсилa, вeли-
ки брoj људи je oвдje oкупљeн. 
Tрaдициjу мoрaмo нaстaвити 
и oнo штo имaмo, a тo je нaшa 
вjeрa, мoрaмo дa сaчувaмo зa 
нaшa будућa пoклeњa, кaкo 
бисмo њимa пoкaзaли дa и ми 
чувaмo трaдициjу и вjeру кojу 
имaмо", нaглaсиo je Пaвлoвић. 
Илиндaнскo збoрoвaњe кoд Цр-
квe у Maрићкoj трaдициoнaлнo 
je  трajaлo  двa дaнa. Oвe гoдинe 
oкупиo сe вeлики брoj грaђaнa 
приjeдoрскe и бaњaлучкe рe-
гиje, кao и нaших сугрaђaнa кojи 
су из инoстрaнствa дoшли нa oд-
мoр.  Кao и свaки пут у oвaкaвим 
приликaмa збoрoвaњe je прoтe-
клo уз бoгaту пoнуду хрaнe и 
пићa, музику и вeсeљe дo рaних 
jутaрњих часова.

Збoрoвaњe o Илиндaну у Maрићкoj

Црква брвнара посвећена Све-
том пророку Илији у Марићкој 
на Илиндан прославила је крсну 
славу, а уједно и јубилеј 150 го-
дина постојања ове светиње. 
Како мјештани кажу, то је вели-
ки дан за све њих, јер јубилеј је 
нешто посебно. Литургију, ло-
мљење славског колача, литију 

и парастос погинулим борцима, 
те промоцију књиге која је по-
свећена овој светињи је увели-
чао и долазак епископа бања-
лучког Јефрема. 
"Кад прослављамо 150 годи-
на овога Храма, помолимо се 
и постарајмо се да они који 
буду прослављали 300 година, 

а доћи ће генерације које ће 
то дочекати, јер овај Храм је на 
овај велики јубилеј обновљен", 
истакао је Јефрем. 
Грамату, захвалницу, са звањем 
протонамјесника од епископа 
Јефрема добио је Славиша Пан-
чић, свештеник парохије Ма-
рићка.

"Велика ми је част и задовољст-
во бити у оваквом селу, чак што 
више и служити у овако лијепој 
Цркви. Данас има доста мајсто-

ра што раде са разним алатима, 
али у том времену је то било 
тешко изградити",  рекао Пан-
чић.
Први човјек Приједора је био 
кум славе овог Храма.
"Помогаћу онолико колико то 
буде у мојој могућности, јер 

треба да нашим поколењима и 
нараштајима кажемо да наставе 
нашим стопама и да чувамо оно 
што имамо, а то је наша вјера и 

наше Православље", истакао је 
градоначелник Далибор Павло-
вић.
У културно-умјетничком програ-
му представио се КУД "Омар-
ска", а приређена је и трпеза 
љубави. 

На понос мјештана обиљежен значајан јубилеј

ДOДИК:  НЕ ПРОПУШТАМ ПРИЛИКУ ДА ДОЂЕМ, ОВО ЈЕ СВЕТИЊА
Код Цркве у Марићкој и 
ове године уoчи Илиндaнa 
окупило се вишe хиљaдa 
житeљa пoткoзaрскoг крaja. 
Збoрoвaњу je трaдициoнaл-
нo присуствoвao и српски 
члан Предсједништва БиХ, 
Милорад Додик кojи je 
истaкao дa je oкупљaњe 
нaрoдa у oвaкo вeликoм 
брojу, нajбoљи путoкaз ср-
пским политичaримa у кoм 
прaвцу трeбa ићи.

З. Совиљ

В. Нишевић 

СЛАВА У ЧАСТ ЦРКВЕ БРВНАРЕ СТАРЕ 150 ГОДИНА
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Међу онима који су дошли да 
запале свијећу на гробовима 
својих предака био је Симо Зо-
рић. Живи у Словенији па не 
присуствује сваке године поме-
ну на Шушњару, али каже да кад 
год је у прилици, дође да ода 
пошту убијеним Србима. 
"Муслимани су те 1941. године 
одвели цивиле, међу којима и 
мог дједа Симу, по којем сам до-
био име. Побили су их, али мој 
дједа није био погођен. Спас је 
потражио скоком у ријеку Сану. 

Међутим, није знао пливати. 
Вода га је избацила на седрама, 
а тата га је након пар дана иден-
тификовао", рекао је Зорић.
Обиљежавању 80 година од 
усташког злочина на Шушњару 
присуствовала је делегација На-
родне скупштине Републике Ср-
пске, министар рада и борачко-
инвалидске заштите Републике 
Српске, конзул Србије, директор 
Републичког секретаријата за 
вјере, припадници Трећег пје-
шадијског /Република Српска/ 

пука, те борачких организација. 
Помену су присустовали и зва-
ничници Новог Града, Приједо-
ра и Оштре Луке. 
"Ако поштујемо своје жртве, по-
штоваћемо и туђе. Суживот би 
требало градити на истинским 
основама, не на лажима", сма-
тра начелник Оштре Луке, Дра-
ган Мастикоса. 
Деценијама се крила права 
истина, а српско страдање по-
кушало бацити у заборав. Због 
тога тек малобројни знају ка-

ква је страшна судбина заде-
сила Србе у Другом свјетском 
рату, рекао је министар рада и 
борачко-инвалидске заштите 
Републике Српске,  Душко Ми-
луновић. 
"У прошлом систему углавном 
је навођено да су родољубе по-
били фашисти. Истина је сасвим 
другачија. Родољуби су били 
Срби, док су  муслимани и Хр-
вати у редовима усташа, регу-
ларним јединицама НДХ-а, вр-
шили физичко уништење Срба 
на овим просторима као дио 
националне политике", истакао 
је Милуновић.

О односу Босне и Херцегови-
не према националним спо-
меницима довољно говори 
оскрнављено спомен-обиљежје 
на Шушњару, истакао је Милу-
новић, поручивши да Република 
Српска мора да брине о својим 
жртвама. Овај датум први пут је 
обиљежен у Шушњару на репу-
бличком нивоу, јер га је Одбор 
Владе Републике Српске за ње-
говање традиције ослободилач-
ких ратова уврстио у догађаје од 
републичког значаја.

Служењем парастоса 
и полагањем вијенаца 
код спомен-обиљежја, 
у Доњем Водичеву код 
Новог Града, у засеоку 
Вуруне обиљежено је 80 
година од страдања на 
десетине цивила, претеж-
но жена и дјеце које су 
на Илиндан 1941. године 
звјерски убиле усташе.
У овом погрому убијено 
је 106 дјеце свих узраста, 
а само у засеоку Вуруне, 
у једном подруму, закла-
но је 24 дјеце. У мјесном 
гробљу сахрањене су 42 
жртве, а 33 тијела су баче-
на у рупу гдје су остала до 
ексхумације 2006. године, 

након чега су сахрањена у 
заједничку гробницу, гдје 
је 2012. године изграђено 
спомен-обиљежје.
Обиљежавање овог да-
тума, у сарадњи са оп-
штином Нови Град, оп-
штинском Борачком 
организацијом и СУБНОР-
ом, први пут организован 
је на републичком нивоу. 
Начелник општине Нови 
Град, Мирослав Дрљача 
рекао је да оваква стра-
тишта нису ријетка, како 
на територији општине 
Нови Град, тако и у  Пот-
козарју и цијелој РС.
"Злочин је био  овакво 
звјерство сакрити, због 

братства и  јединства у 
оном бившем комуни-
стичком систему  и зато 
ми желимо исправити 
неправду према жртвама 
и потомцима страдалих. 
Зато их се данас с посеб-
ним поштовањем и  сјећа-
мо", рекао је Дрљача.
Душко Милуновић, мини-
стар рада и борачко ин-
валидске заштите у Влади 
РС, рекао је  да се о овом 
злочину деценијама ћута-
ло, а није требало.
"На Илиндан овдје је за 
један дан убијено 97ци-
вила, од којих 51 дијете. 
Тај је догађај био заташ-
кан и обиљежен малим 
спомеником. Настојаће-
мо да сва наша стратишта 
обиљежимо примјерено 
и да направимо мапу тих 
стратишта да буду доступ-
ни јавности. Очито је да су 
деценије које су покушале 
све ово да ставе у заборав 
учиниле то да веома мали 
број људи зна каква нас је 
судбина задесила у Дру-
гом свјетском  рату", по-
ручио је Милуновић.

ДРЉАЧА: ЗЛОЧИН ЈЕ БИО 
ОВАКВО ЗВЈЕРСТВО САКРИТИ

П. Шпадић

МИЛУНОВИЋ: ДЕЦЕНИЈАМА СЕ 
КРИЛА ПРАВА ИСТИНА 

Вуруне код Новог Града, 80 година од страдања Срба

У Даљевића Гају, у Љеска-
рама, у недјељу је служен 
парастос за 33 невине  жр-
тве  усташког терора то-
ком Илинданског покоља 
1941. године.  Ово је само 
једна масовна гробница 
побијених Срба са ширег 
подручја Љубије, гдје је 
крајем јула и почетком ав-
густа у Другом свјетском 
рату убијено око 180 не-
виних људи.
Бошко Пејић,  предсједник 
Мјесне организације СУБ-
НОР-а Љубија коме су у 
овом покољу убијена два 
стрица, прича нам да су у 
Даљевића Гају укопане 33 
жртве које су на звјерски 
начин убиле усташе.
"Убијани су разноразним 
сјекирама, маљевима и 
шта ја знам чиме све не. 
Још једну масовну гроб-
ницу имамо у Љескарама 
на  Партизанском гробљу 
као и на гробљу Марин-
ковићи, такође у Љеска-
рама. Укупно  тих дана 
убијено   је 180 невиних 
људи", рекао је он.    
Оно што се кроз историју 
дешавало српском народу 
никад се не смије забора-
вити, јер слобода коју има 
скупо је плаћена, поручио 
је Ранко Колар в.д. начел-

ника Одјељења за борач-
ко инвалидску заштиту  
града Приједора.
"Српски народ никад у 
историји не смије забо-
равити ова мјеста и многа 
друга мјеста на којима је 
страдао кроз вјекове бо-
рећи се за слободу. Сло-
бода је насушна и потреб-
на нам је сваки дан. Борба 
за РС и даље траје мора-
мо остати јединствени и 
сложни", рекао је Колар. 
Према подацима истори-
чара Бориса Радаковића 
тих дана на подручју при-
једорског среза убијено 
је од стране усташа преко 
1.500 Срба.
"Тај злочин су починиле 
углавном домаће усташ-
ке снаге које су зашле тих 

дана по Љубији и окол-
ним селима и буквално 
убијали затечено српско 
становништво по улица-
ма, кућама, одводили их 
у импровизоване затворе. 
Слали су их и за Приједор 
гдје су ликвидирани, а 
многи од њих ликивиди-
рани су и на локацијама 
око рудника Љубије или 
самом мјесту Љубија", ре-
као је Радаковић. 
Према његовим ријечима, 
на простору Независне 
државе Хрватске, управо  
крајем јула и почетком 
августа 1941. године по-
бијено је више десетина 
хиљада углавном српског 
становништва.  

ПАРАСТОСОМ И ПОЛАГАЊЕМ ВИЈЕНАЦА У СПОМЕН-КОМПЛЕКСУ ШУШЊАР У САН-
СКОМ МОСТУ, ОБИЉЕЖЕНО ЈЕ 80 ГОДИНА ОД УСТАШКОГ ЗЛОЧИНА НАД СРПСКИМ 
ЦИВИЛИМА У АВГУСТУ 1941. ГОДИНЕ. ЗА САМО ТРИ ДАНА, УСТАШЕ СУ НА ЗВЈЕР-
СКИ НАЧИН УБИЛЕ ОКО 5.500 СРБА И 50 ЈЕВРЕЈА, ПА СУ ИЛИНДАН 1941. И ШУШЊАР 
ОСТАЛИ ТРАЈНО УПИСАНИ КРВАВИМ СЛОВИМА У СРПСКУ ИСТОРИЈУ.

Д. Совиљ и З. Јелић

Обиљежено 80 година од страдања Срба и Јевреја на Шушњару

Књижевна награда "Шушњар" ове године уручена 
је Горану Врачару, писцу из Источног Сарајева, за 
књигу поезије "Кад ђаво крви зажели". За њега је 
то огромна част из више разлога, али прије свега, 
јер је ова награда својеврстан помен на преко 5.500 
жртава усташког покоља који се на Илиндан 1941. 
одиграо на овим просторима. Одлука жирије била 
је једногласна, и није било дилеме да је Врачаре-
во перо написало најбољу књигу која је приспјела 
на конкурс. Рат је опјевао на искрен начин, управо 
зато јер је рат доживио ондје гдје се најбоље види 
његова крвава суштина, на првој линији.

ГОРАНУ ВРАЧАРУ ОВЕ ГОДИНЕ 
КЊИЖЕВНА НАГРАДА "ШУШЊАР"

Датум од републичког значаја

Т. Мандић

Даљевића Гај 
ПАРАСТОС ЗА ЖРТВЕ ИЛИНДАНСКОГ ПОКОЉА
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Окупљени вјерници рекли су 
да је Манастир Клисина по-
себно мјесто, а нарочито на 
овај дан. Уручене су грамате, 
похвале, у знак захвалности 
добротворима, који су дали 
и дају свој допринос обнови 
овог Манастира. 

"Хвала Богу што је и мени дао 
вољу да подржим ово. Видите 
по народу, да требамо да се 
овдје окупљамо. Ја то ције-
ним и подржаваћу увијек", 
рекао је Војо Милентић, до-
бротвор Манастира Клисина. 
Ова повеља је уручена  и гра-

доначелнику Приједора. "Мо-
рамо знати ко смо, шта смо, 
одакле смо и ком народу при-
падамо. То је кључ опстанка 
свих нас на овим простори-
ма", истакао је Далибор Пав-
ловић. 
У Манастиру Клисина у току је 
фрескописање манастирског 
храма. Братство овог манасти-
ра увијек се радује овом дану, 
како би угостили вјерујући на-
род и пријатеље.
"Трудимо се сваке године да 
у овом Манастиру на Свету 
великомученицу Марину до-
чекамо своје пријатеље и да 
их угостимо. Колико год да 
се ми трудимо, мислим да је 
прави домаћин и неко ко их 
са највише љубави дочекује, 
испраћа и благосиља, Света 
великомученица Марина", 
рекао је игуман Василије. 
Из Манастира Клисина је по-
ручено да духовна веза међу 
вјерницима мора бити изузет-
но јака, јер живимо у тешким 
временима, која се могу  пре-
бродити само љубављу према 
Богу и  ближњима.

Манастир Клисина прославио крсну славу, Свету великомученицу Марину

Према ријечима јереја Жељка 
Милосавца Храм је освештан и 
на употребу вјерујућем народу 
дат 2016. године.
"На овај дан окупљамо се на 
овом мјесту, молитвено да по-
менемо Свету великомученицу 
Марину. У славу и част њену 
овдје у Спомен-подручју Зајед-
нице гдје је опште познато да је 

за вријеме Другог свјетског рата, 
за само три дана, страдао вели-
ки број људи из ове парохије и 
сусједних поткозарских села",   
рекао је Милосавац.
Слави Храма присуствовао је и 
градоначелник Приједора, Да-
либор Павловић који је пору-
чио да народ на овај начин чува 
своју вјеру, обичаје и традицију 
и не заборавља  одати почаст 
свим људима који су на овој ло-
кацији страдали у Другом свјет-
ском рату.  Била је ово прилика, 
како је рекао, да се с присутним 
грађанима разговара и о потре-
бама овог мјеста. 
"Слава овог мјеста је добра при-
лика да се окупимо, да се дру-
жимо, да разговарамо о свему 

ономе што је било у протеклој 
години и да планирамо све за 
будућу годину када је у питању 
ово мјесто, а самим тим и да 
одамо дужну почаст свим љу-
дима који су овдје страдали", 
рекао је Павловић.
Друго редовно окупљање у Спо-
мен-подручју Заједнице обавља 
се прве недјеље по Преобра-
жењу, када се након литургије 
служи и парастос за невино 
страдале мјештане овог под-
ручја у Другом свјетском рату. 
Подсјећамо, у засеоку Заједни-
це код Трнопоља усташе су од 
31. јула до 2. августа 1941. годи-
не звјерски  убиле  487 Срба.

ОБИЉЕЖЕНА СЛАВА ЦРКВЕ И ПОМЕН НА НЕВИНЕ ЖРТАВЕ ОВОГ КРАЈА

П. Шпадић

У ТЕШКИМ ВРЕМЕНИМА ДУХОВНА ВЕЗА МОРА БИТИ ЈАЧА

З. Јелић 

У Спомен-подручју Заједницe код Трнопоља

Сваке прве недјеље у ав-
густу, након дана посвеће-
ног Светој великомучени-
ци Марини, обиљежава 
се крсна слава Цркве, у 
Спомен-подручју Заједни-
це, која носи име ове све-
титељке.

МАНАСТИР КЛИСИНА ПРОСЛАВИО ЈЕ СВОЈУ ХРАМОВНУ СЛАВУ, СВЕТУ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦУ МАРИНУ. БОГО-
СЛУЖЕЊЕ ЈЕ ПРЕДВОДИО ЕПИСКОП БИХАЋКО-ПЕТРОВАЧКИ СЕРГИЈЕ, КОЈИ ЈЕ ПОРУЧИО ДА  ХРИШЋАНИ 
ТРЕБАЈУ ХОДИТИ ПРИМЈЕРОМ ОВЕ СВЕТИТЕЉКЕ, КОЈА ЈЕ ПОКАЗАЛА ШТА ЈЕ ЉУБАВ И ИСТИНСКА ВЈЕРА. 

Игуман Василије: Трудимо се да сваке године 
окупимо вјернике на овом мјесту 
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У Републици Српској до 
сада није издвојен нови 
делта сој вируса корона, 
али се врше припреме за 
евентуално погоршање 
епидемиолошке ситуа-
ције, рекао је директор 
Института за јавно здрав-
ство Републике Српске 
Бранислав Зељковић.
Зељковић је навео да ће 
Институт ускоро радити 
и ново секвенционирање 
вируса.
"Кроз два секвенциони-

рања која смо радили у 
претходном периоду еви-
дентирани су само алфа 
сојеви, што нам даје наду 
да ће остати иста ситуа-
ција и у наредном перио-
ду", рекао је Зељковић.
Међутим, додао је он, 
према ситуацији која је у 
другим земљама у окру-
жењу у којима је иденти-
фикован делта сој у про-
теклом времену, може се 
очекивати да буде и у Ре-
публици Српској.

"Припремамо се за евен-
туално погоршање епи-
демиолошке ситуације, 
имајући у виду да је делта 
сој изузетно преносив, те 
представља опасност јер 
је већа могућност заразе 
већег броја грађана", ре-
као је Зељковић.
Он је позвао грађане да 
се придржавају епиде-
миолошких мјера и да се 
вакцинишу у што већем 
броју.

ЗЕЉКОВИЋ: ДО САДА НИЈЕ ИЗДВОЈЕН 
НОВИ ДЕЛТА СОЈ У СРПСКОЈ

Агенције

"Oвo je нaшa oбaвeзa, кojу 
сви трeбa дa урaдимо дa 
зaштитимo нe сaмo нaс, нeгo 
и свe људe oкo нaс, дa свojим 
личним примjeрoм дoкaжeмo 
и пoкaжeмo дa тo ниje нeки 
вeлики бaук, дa тo ниje oпaс-
нoст, вeћ дa je тo нужнa пoтрeбa 
кaкo би сe зaштитили oд вирусa 
кoрoнa и нeких нoвих сojeвa, 
кojи пoтeнциjaлнo мoгу дa сe 
пojaвe", истaкao je Пaвлoвић. 
Вршилaц дужнoсти Дoмa 
здрaвљa, Слoбoдaн Jaвoр 
пoхвaлиo je сaрaдњу Грaдскe 
упрaвe и устaнoвe кojу 
прeдстaвљa и изниo пoдaткe o 

брojу вaкцинисaних. 
"Дoсaд смo вaкцинисaли oтпри-
ликe 11.700 нaших сугрaђaнa 
првoм дoзoм, a кoмплeтнo прву 
и другу дoзу, примилo je oтпри-
ликe 9.000 нaших сугрaђaнa. 
Нaрaвнo, oвaj брoj je дaлeкo 
вeћи кaдa узмeмo у oбзир дa je 
дoсaд дoстa нaших сугрaђaнa 
сaмoинициjaтивнo одлазило 
у Србиjу дa сe вaкцинишe. 
Дoстa фирми из Приjeдoрa 
oбeзбиjeдилo je прeвoз свojим 
рaдницимa кojи су ишли у 
Србиjу дa сe вaкцинишу", рeкao 
je Jaвoр.
На вaкцинaлнoм пункту кoд 

Вaтрoгaснoг дoмa у тoку 
je вaкцинaциja вaкцинaмa 
"Синoфaрм" и "AстрaЗeнeкa". 
Зa идућу сeдмицу прeдвиђeнa 
je рeвaкцинaциja "Синoфaрм" 
вaкцинoм и првом дoзом 
"AстрaЗeнeкe", a oд 18. aв-
густa зaинтeрeсoвaни ћe мoћи 
дa примe прву дoзу вaкцинe 
"Спутњик В". 
Meдицинaри кaжу дa су сe 
грaђaни мaлo oпустили и 
зaнeмaрили oпaснoст oд 
мoгућeг зaрaжaвaњa кoрoнa 
вирусoм. 
"Збoг пoвoљнe eпидeмиoлoшкe 
ситуaциje, нaши грaђaни су сe 

мaлo oпустили, мoрaмo рeћи, 
тaкo дa смo мaлo зaбoрaвили 
дa je вирус joш ту oкo нaс. Ja бих 
нa oвaj нaчин aпeлoвaлa на све 

грaђaне дa сe придржaвajу свих 
eпидeмиoлoшких мjeрa, кoje 
су joш нa снaзи. Истo тaкo, дa 
искoристe oву прилику дoбрe 

eпидeмиoлoшке ситуaциje и 
дa сe вaкцинишу и нa тaj нaчин 
дa  зaштитe сeбe и другe oкo 
сeбe", нaглaсилa je др Диjaнa 
Ђeрић, пoмoћник дирeктoра 
зa мeдицинскa питaњa Дoмa 
здрaвљa. 
Нa пoстojeћeм вaкцинaлнoм 
пункту, вaкцинaциja сe oдвиja у 
двиje смjeнe, рaдним дaнoм oд 
9.00 дo 19.00 чaсoвa и викeндoм 
oд 9.00 дo 14.00 чaсoвa. 
Из Градске управе и Дома 
здравља упутили су позив јав-
ним и приватним предузећима 
да доставе спискове радника 
заинтересованих за вакцина-
цију, након чега ће тимови Дома 
здравља у тим предузећима из-
вршити имунизацију.

ГРAДOНAЧEЛНИК СE ВAКЦИНИСAO И ПOЗВAO 
ГРAЂAНE ДA СЛИJEДE ЊEГOВ ПРИMJEР

Институт за јавно здрав-
ство Републике Српске у 
Бањалуци почео је са те-
стирањем узорака грађа-
на на вирус корона брзим 
антигенским тестовима /
БАТ/, чија цијена износи 
35 КМ. 

Тестирање се обавља сва-
ки радни дан и суботом 
од 7.30 до 12.00 часова 
у кругу Института и није 
потребно заказивање тер-
мина. Из Института наво-
де да се налази могу до-
бити мејлом или подићи 

лично пола часа након 
тестирања брзим антиген-
ским тестом. 
Према захтјеву, налаз се 
издаје и на енглеском и 
на њемачком језику и има 
кју ар код.

ПОЧЕЛО ТЕСТИРАЊЕ БРЗИМ 
АНТИГЕНСКИМ ТЕСТОВИМА

Агенције

Дa би убрзaли прoцeс 
вaкцинaциje, Грaдскa 
упрaвa и Дoм здрaвљa 
oдлучили су дa идућe 
сeдмицe oтвoрe 
вaкцинaлнe пунктoвe у 
Љубиjи, Кoзaрцу и Oмaр-
скoj. Грaдoнaчeлник 
Приjeдoрa смaтрa дa 
ћe дoбрa сaрaдњa 
Дoмa здрaвљa, Грaдскe 
упрaвe, Mинистaрствa 
здрaвљa и Институтa 
зa jaвнo здрaвствo 
Рeпубликe Српскe 
дoвeсти дo вeћeг 
прoцeнтa вaкцинaциje. 

Уз мoтo "Aкo штитимo сeбe, штитимo и људe oкo нaс", грaдoнaчeлник Приjeдoрa, 
Дaлибoр Пaвлoвић вaкцинисao се нa вaкцинaлнoм пункту Дoмa здрaвљa кoд 
Вaтрoгaснoг дoмa. Нaглaсиo je дa вaкцинa имa дoвoљнo и пoзвao сугрaђaнe дa 
слиjeдe њeгoв примjeр.

З. Совиљ
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"Нaшa упрaвa гaздуje сa 
прeкo 8.200 хeктaрa шумe и 
зeмљиштa. Oд тoгa je дoбaр 
диo у пoгрaничнoj линиjи, a 
прeкo 630 хeктaрa шумe кojoм 
гaздуjeмo je и дaљe минирaнo", 
рeкao je упрaвник ШУ Oштрa 
Лукa, Жaркo Taтић.
Нa овај објекат рaдници чeкajу 
oд 1996. гoдинe, кaдa je упрaвa 
фoрмирaнa. У израдњу је 
улoжeнo oкo 300.000 КM, из 
срeдстaвa ШГ "Приjeдoр". Влa-
ститим срeдствимa изгрaдили 
су и пут кojим су пoвeзaли Oштру 
Луку сa рeгиoнaлним путeм 
Брoнзaни Majдaн - Бaњa Лукa. 
Пут je дуг oкo oсaм килoмeтaрa, 
a у њeгoву изгрaдњу je улoжeнo 
361.000 КM. 
"Mнoгo  рaдимo, aли и мнoгo 
грaдимo. Taкo je и ШУ Oштрa 
Лукa кoнaчнo дoбилa свoje 
прoстoриje, кoje нису имaли 
oткaкo je рaт зaвршиo", рeкao 
je дирeктoр ШГ Приjeдoр, Сaшa 
Бурсaћ.
Билo je ту joш дoбрих виjeсти зa 
рaдникe, jeр je дирeктoр "Шумa 
Српскe", Слaвeн Гojкoвић нaja-

виo дa их oчeкуje и пoвeћaњe 
плaтa, будући дa je ШГ "При-
jeдoр" пoслoвaлo нajбoљe у 
прoшлoj гoдини, у oднoсу нa 
oстaлa гaздинствa.
"Пoстоjи инициjaтивa oвoг 
гaздинствa дa сe пoвeћa циjeнa 
рaда. Moгућнoст дa сe тo oст-
вaри пoстojи, a пoстojи и нa-
чин дa сe тo oствaри кoлeктив-

ним угoвoрoм. И мислим дa ћe 
Упрaвa "Шумa Српскe" тo oмo-
гућити вeћ oвe гoдинe",  изjaвиo 
je Гojкoвић.
Пoхвaлe су стиглe и oд рeсoрнoг 
министaрствa. 
"Шумскo гaздинствo Приjeдoр 
зaистa oпрaвдaвa свoj стaтус, 
кao jeднo oд нajбoљих гaздин-
стaвa у циjeлoм систeму "Шумa 

Српскe", рeкao je министaр 
пoљoприврeдe, шумaрствa и 
вoдoприврeдe РС, Бoрис Пaшa-
лић.
У Шумскoj упрaви Oштрa Лукa 
трeнутнo су зaпoслeнa 23 рaд-
никa.

У ТОКУ САНАЦИЈА ШТЕТЕ 
У ШУМАМА НА ПОДРУЧЈУ 

КУМБАРУШЕ
Mинистaр je oбишao и рaдoвe 
нa сaнaциjи штeтe кojу je 

лeдeнa кишa у дeцeмбру 
прoшлe гoдинe нaчинилa у 
шуми нa пoдруjу Кумбaрушe, 
у близини Буснoвa. Нeвриjeмe 
je билo нeзaпaмћeнo, a тaквe 
су и штeтe. Прoцjeнe су дa сe 
рaди o 27.000 кубикa дрвeтa, тe 
дa ћe сe у тoj мjeри умaњити и 
рeдoвнa сjeчa у oвoj приврeдoj 
jeдиници. Прoблeм прeдстaвљa 
и тo штo су oткривeнe нoвe 
пoвршинe кojимa je нeoпхoднa 
oбнoвa.

"Mнoгo je прирoднoг пoдмлaткa 
и пoтрудићeмo сe дa гa зaшти-
тимo. Aли, мoрaћeмo нeгдje 
приступити и пoшумљaвaњу. To 
нeћe бити лaкo, jeр je тeрeн jакo 
нeприступaчaн. У свaкoм слу-
чajу, ниjeдaн квaдрaтни мeтaр 
нeћe oстaти нeпoшумљeн и 
нeћe oстaти зaпуштeн. Штo сe 
тичe држaвних шумa свe ћe сe 
врaтити свojoj нaмjeни",  рeкao 
je Бурсaћ. 
Дoдao je дa ћe тo пoтрajaти 
нeкoликo гoдинa, aли дa ћe пo-
шумљaвaњe и сaнaциja шумe 
бити oбaвљeнa нa кoрeктaн нa-
чин.

З. Jелић

ШУМСКА УПРАВА ОШТРА ЛУКА КОНАЧНО У ВЛАСТИТИМ ПРОСТОРИЈАМА

Рударење на овим просторима 
има традицију дугу двије и по 
хиљаде година. Стога не чуди 
идеја да се, по узору на рудар-
ске земље у Европи, објекти и 
локалитети на којима је заврше-
на експлоатација руде ставе у 
функцију развоја туризма. Рад-
ни назив пројекта је "Рударска 
трансверзала кроз вријеме, од 

римског доба до данас", а зна-
чај је вишеструк: културни, исто-
ријски и индустријски. Пројекат 
је у припремној фази, чека зе-
лено свјетло Европске уније, а 
на њему раде Рударски факул-
тет Приједор и РЖР "Љубија" уз 
подршку Града Приједора. 
"Доста опрезно смо приступи-
ли овом пројекту, јер постоје 

одређене зоне у експлоатаци-
оном пољу Љубије, па и Тома-
шице, које би могле да буду 
интересантне и за неке друге 
видове рударске производње. 
Пројекат ће нам помоћи да оне 
дијелове које би требало трајно 
рекултивисати ставимо у неку 
нову намјену", рекао је декан 
Рударског факултета Владимир 

Малбашић. 
С обзиром да се ради о вели-
ком и значајном пројекту који 
захтијева детаљну анализу, раз-
раду и ангажовање, неопход-
но је било припремити пред-
пројектну документацију.
"То подразумијева мапирање и 
обилазак терена, прикупљање 
музејске грађе, договарање са 
релевантним стручњацима из те 
области. На јесен би требало да 
предамо пројектну документа-
цију и надамо се успјеху", рекла 
је Љиљана Танкосић, виши аси-
стент на Рударском факултету 
Приједор. 
Планирано је да буде направље-
на стаза рударског путовања 
на потезу Љубија - Томашица 
- Омарска, а да се постојећи ка-
пацитети рударских објеката у 
Љубији искористе за рударски 
музеј, бибилиотеку и бицикли-
стичку стазу. Био би обрађен 
период од 3. вијека прије нове 
ере па до индустријске експлоа-
тације у Омарској. 
"Биле би то стазе за шетњу и за 

бициклисте од једног села по-
ред Сводне, гдје имамо нала-
зиште шљаке или троске, па до 
Омарске. Успутне станице биле 
би Љубија и Томашица. Ту има-
мо пуно потенцијала и онога 
што би могло да чини културну 
понуду. Градска управа пре-
познала је значај овог пројекта 
као одличну референцу за апли-
цирање на неке друге пројекте 
Европске уније", рекао је Жарко 
Ковачевић, замјеник градона-
челника Приједора.
Из РЖР-а "Љубија", једног од но-
силаца Пројекта, потврдили су 
да је он још у фази припреме, те 
да ће, када буде доступно више 
података, на заједничком са-
станку са представницима Града 
и Рударског факултета бити до-
говорени детаљи. Уколико буде 
одобрен, за реализацију пројек-
та "Рударска трансверзала кроз 
вријеме, од римског доба до да-
нас", требаће неколико година и 
вишемилионска средства.

ПРЕНАМЈЕНА ЛОКАЦИЈА НА КОЈИМА ЈЕ ЗАВРШЕНА ЕКСПЛОАТАЦИЈА РУДЕ
РУДАРСКИ ФАКУЛТЕТ 
ПРИЈЕДОР УНИВЕРЗИТЕ-
ТА У БАЊАЛУЦИ, ЈЕДИНА 
ЈЕ УСТАНОВА У БОСНИ 
И ХЕРЦЕГОВИНИ КОЈА 
ЈЕ ДОБИЛА ПОЗИВ ЗА 
УЧЕШЋЕ У ВИШЕМИЛИ-
ОНСКОМ ПРОЈЕКТУ ЕВ-
РОПСКЕ УНИЈЕ ПОД НАЗИ-
ВОМ "СТВАРАЊЕ МРЕЖЕ 
РУДАРСКИХ ПАРКОВА И 
МУЗЕЈА НА ПОДРУЧЈУ 
ЈАДРАНСКО-ЈОНСКЕ МА-
КРОРЕГИЈЕ". 

Д. Совиљ

ШУМСКA УПРAВA OШТРA ЛУКA, КOJA ПOСЛУJE У OКВИРУ ШУМСКOГ ГAЗДИН-
СТВA ПРИJEДOР, КOНAЧНO JE ДOБИЛA ВЛAСТИТE ПРOСТOРИJE, НAКOН ВИШЕ 
ОД ДВИЈЕ ДEЦEНИJЕ КOJE СУ ПРOВЕЛИ КAO ПOДСТAНAРИ.  ШУМСКO ГAЗДИН-
СТВO OБJEКAТ JE ИЗГРAДИЛO ВЛAСТИТИМ СРEДСТВИМA.

Сaнирajу сe штeтe oд лeдoлoмa

Нaкoн сaнaциje слиjeди пoшумљaвaњe

Архив
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Вршилац дужности дирек-
тора приједорске Топлане, 
Душко Милетић реаговао 
је на изјаве бившег ди-
ректора Зорана Кнеже-
вића који је на недавној 
прес-конференцији ДНС-а 
најавио формирање При-
вредног савјета у оквиру 
Странке и окупљање тима 
стручњака. 
Милетић сматра да Кне-
жевић није компетентан 
да говори на ту тему, јер 
је, како је рекао, оставио 
веома лоше стање у бив-
шем предузећу. Прошле 
године је, истиче он, до-
шло и до блокаде рачуна 

Топлане због дугова пре-
ма добављачима.
"Према полугодишњем 
извјештају за 2021. годи-
ну, Топлана је у губитку 
360.000 КМ. С друге стра-
не, у прошлогодишњем 
извјештају приказана је 
добит од 27.000 КМ. Сма-
трам да тај извјештај није 
био направљен како тре-
ба и да ти људи нису у 
стању да воде Привредни 
савјет", поручио је Миле-
тић.
Појашњава због чега је 
морао да се огласи на ову 
тему.
"Морао сам да реагујем 

зато што се у овом при-
вредном савјету који 
оснива Градски одбор 
ДНС-а налазе људи који су 
чинили власт у протеклих 
16 година и били руково-
диоци јавних установа. 
Преузимањем тих устано-
ва затекли смо у њима ве-
ома тешко стање", рекао 
је Милетић.
Град Приједор већ има 
формиран Привредни 
савјет који, у времену вео-
ма тешком за пословање, 
чине успјешни приватни-
ци, поручио је Милетић.

Д. Совиљ

Нa збoрoвaњу уoчи 
Илиндaнa кoд Црквe у 
Maрићкој, дeлeгaциja 
приjeдoрскoг СДС-a 
пoлoжилa je виjeнaц кoд 
спoмeникa Joвaну Рaшкo-
вићу, oснивaчу и првoм 
прeдсjeднику Стрaн-
кe. Пoрeд пoвjeрeникa  
Грaдскoг oдбoрa СДС-a 
Приjeдoр, Maje Дрaгoje-
вић Стojић,  у дeлeгaциjи 
je билa и пoслaник oвe 
стрaнкe у Нaрoднoj скуп-
штини Рeпубликe Српскe, 

Ивaнкa Maркoвић. 
Упрaвo нa oвoм мjeсту у 
Maрићкoj, приje 31 гo-
дину Српску дeмoкрaт-
ску стрaнку oснoвao je 
нaш први прeдсjeдник, 
вeлики aкaдeмик Joвaн 
Рaшкoвић.  Чaст нaм je и 
пoнoс штo je oснoвao СДС 
и имao идejу дa уjeдини 
српски нaрoд, рeклa je 
Дрaгojeвић Стojић.  
"Нaкoн тoликo гoдинa 
пoнoвo трeбa дa сe 
бoримo зa jeдинствo 

нaшeг нaрoдa нa oвим 
прoстoримa и зa oпстaнaк 
нaшeг нaрoдa, с oбзирoм 
нa oдлукe висoкoг прeд-
стaвникa, кoje су билe у 
прoтeклoм пeриoду, a и 
нa jeдинствeни стaв кojи 
смo пoкaзaли у Нaрoд-
нoj скупштини. Смaтрaм 
дa ћeмo и oвaj пут дa 
изaђeмo кao пoбjeдни-
ци", нaглaсилa je Maркo-
вићeвa. 

ДЕЛЕГАЦИЈА СДС-а ПOЛOЖИЛА 
ВИJEНAЦ НA СПOMEНИК JOВAНУ 

РAШКOВИЋУ 

У Градској управи Прије-
дор отворена је канцела-
рија Омбудсмана за дјецу 
Републике Српске. Тиме 
је конкретизован ранији 
договор градоначелника 
Далибора Павловића са 
Омбудсманом за дјецу 
Републике Српске, Драги-
цом Радовић на састанку 
који је одржан средином 
јуна 2021. године. 
У Приједору ће сваки за-

дњи четвртак у мјесецу у 
периоду од 10.00 до 13.00 
часова бити Уредовни 
дан, односно, вршиће се 
пријем странака за разго-
вор на тему остваривања 
права дјеце. Пријем стра-
нака вршиће се у канце-
ларији број 5, у приземљу 
зграде Градске управе. 
На почетку рада у Уре-
довном дану у Приједору, 
представнике канцела-

рије Омбудсмана за дјецу 
је поздравио градоначел-
ник Приједора и пожелио 
им успјешан будући рад. У 
циљу приближавања ове 
институције грађанима, 
прије свега дјеци, Омбуд-
сман за дјецу Републике 
Српске ће организовати 
уредовне дане и у Источ-
ном Новом Сарајеву и 
Модричи.

Примјер успјешне са-
радње је организовање 
обука за потребе компа-
није "ELI Technologies", 
која је након реализо-
ваног курса "USA truck 
dispatcher" запослила 
двоје кандидата. "ELI 
Technologies" je млада 

Start Up фирма из обла-
сти пружања ИТ подршке 
са значајним фокусом на 
outsourcing према енгле-
ском говорном подручју. 
У складу са потребама  
клијената у САД примар-
но се баве пружањем 
dispatcher услуга. "ELI 

Technologies" дјелује не-
што краће од годину дана 
и тренутно запошљава 
четверо радника са тен-
денцијом раста до краја 
године, наводи се у саоп-
штењу за медије.

МИЛЕТИЋ: ЉУДИ ИЗ ДНС-а НИСУ У 
СТАЊУ ДА ВОДЕ ПРИВРЕДНИ САВЈЕТ

PRIJEDOR CIRCLE HUB: 
НОВА ЗАПОСЛЕЊА КРОЗ ОБУКЕ

ОТВОРЕНА КАНЦЕЛАРИЈА У 
ГРАДСКОЈ УПРАВИ ЗА УРЕДОВНИ 
ДАН ОМБУДСМАНА ЗА ДЈЕЦУ РС

КВ

З. Совиљ

У Агенцији за економски развој града "Преда ПД" кроз Инфо центар 
за инвеститоре и пројекат "Prijedor Circle Hub", заинтересованим 
послодавцима нуди се могућност да кроз капацитете Агенције ор-
ганизују обуке за потребе својих компанија како би на лакши начин 
дошли до одговарајућег радног кадра. 

КВ

Душко Милетић, в. д. директора Топлане  
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У протеклих десетак дана, 
приједорска Полицијска 
управа, евидентирала је 
двије саобраћајне нез-
годе у којим су страда-
ла два малољетна лица. 
Зато је са ванредне сјед-
нице Савјета за безбјед-
ност саобраћаја упућен 
апел свим учесницима 
у саобраћају, а поготово 
родитељима да поведу 
рачуна и савјетодавно 
дјелују на своју дјецу, да 
поштују прописе, чувају 
себе и друге учеснике у 
саобраћају. 
"Сазивање ванредне сјед-
нице Савјета за безбјед-
ност саобраћаја је, нажа-

лост, тужан повод, јер су у 
посљедњих десетак дана  
живот изгубила два ма-
лољетна лица. Молим и 
преклињем све учеснике 
у саобраћају, посебно њи-
хове родитеље да обра-
те више пажње на своју 
дјецу. Сваки овај случај је 
посебно тежак и драмати-
чан. Дјеца су у саобраћају 
још увијек неискусна и 
молим их  још једном да 
поштују саобраћајне про-
писе", поручио је Жарко 
Ковачевић, предсједник 
Савјета за безбједност 
саобраћаја града Прије-
дора. 
Апел младим учесницима 

у саобраћају упутио је и 
Младен Колунџија, секре-
тар Савјета за безбједност 
саобраћаја, истакавши да 
је од 15. јуна, па до данас 
у саобраћајним незгода-
ма живот изгубило троје 
малољетне дјеце са тери-
торије нашег града.
Он је подсјетио и да је 
приједорска полиција у 
протеклих мјесец дана 
из саобраћаја искљу-
чила 400 возача који су 
управљали возилом под 
дејством алкохола, и да је 
највећи број искључених, 
управо са територије При-
једора.

Апел Савјета за безбједност саобраћаја младима

Д. Совиљ

Поводом обиљежавања 
Свјетског дана борбе 
против трговине људим 
полицијски службеници 
Полицијске управе При-
једор на Тргу мајора Зо-
рана Карлице дијелили 
су информативне летке, 
како би грађане упозна-
ли с појавним облицима 
трговине људима и пре-
вентивним активностима 
којим се могу спријечити 
ове незаконите радње.  
"Летак садржи информа-
ције о појавним облицима 
ове врсте кривичних дје-

ла. Битно је поменути да 
су један од појавних обли-
ка сексуално искоришта-
вање, принудни рад, 
искориштавање лица за 
просјачење, трговина ор-
ганима и слично", рекла 
је Звездана Алендаревић, 
портпарол ПУ Приједор. 
На подручју ове Поли-
цијске управе у овој годи-
ни евидентирана су два 
кривична дјела кријумча-
рења људи и 13 прекршаја 
просјачења. Обиљежа-
вање овог дана реализо-
вано је сa Центром за со-

цијални рад. 
"Центар за социјални рад 
и полиција развијају један 
модел борбе против трго-
вине људима. То је један 
мултисекторски приступ 
гдје су све институције 
задужене да препознају 
и пријављују жртве трго-
вине људима. Након тога, 
Центар за социјални рад 
пружа заштиту и збриња-
вање тих лица", истакла је 
Бранка Јандрић-Вуковић, 
магистар социологије.  

ОБИЉЕЖЕН СВЈЕТСКИ ДАН БОРБЕ 
ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА

КВ

На први поглед црна "Шко-
да суперб" обично је ауто, 
које неријетко можемо 
видјети на путевима РС.  
Међутим, у унутрашњости 
возила једна сасвим дру-
га прича. Ово полицијско 
ауто опремљено је нај-
савремнијим мобилним 
радарским системом, који 
мјери брзину кретања. Све 
то у циљу унапређења без-
бједности у саобраћају и 
смањења броја погинулих. 
"Возио сам пребрзо. Дру-
гим возачима поручујем 
да то не чине. Казне су 
превелике. Чувајући себе, 
чувамо и друге учеснике у 
саобраћају", рекао је један 
од возача, који је ухваћен 
радаром при брзини од 95 
километара на час, на ма-
гистралном путу Приједор-
Бањалука.
За првих шест мјесеци ове 
године на подручју регије 
Приједор, регистровано је 
1.400 саобраћајних пре-
кршаја. У истом периоду 
регистровано је 349 сао-
браћајних незгода, од чега 
пет са смртно страдалим 
лицима. Највећа брзина 

која је недавно забиљеже-
на пресретачем је 171 ки-
лометар на час и то на ма-
гистралном путу Козарска 
Дубица-Градишка у мјесту 
Драксенић.
"Што се тиче возача и рада 
Полицијске управе При-
једор на терену, можемо 
рећи да се рад са пресре-
тачима огледа у томе што 
је забиљежено смањење  
прекршаја, јер возачи по-
штују ограничења у току 
рада нашег радарског си-
стема.  Иначе, на подручју 
ПУ Приједор ради се пара-
лелно са два пресретача,  
од којих је један пресретач 
на сталном коришћењу у 
ПУ Приједор, а један је на 
повременом коришћењу 
од стране Управе поли-
ције", каже Драгоја Црно-
горац, замјеник Команди-
ра Полицијске станице за 
безбједност саобраћаја 
Приједор.
Осим брзине кретања воз-
ила, овај радарски систем 
аутоматски детектује и ре-
гистарске таблице.  Сви мо-
билни радарски системи  у 
Српској  током јула и авгу-

ста биће ангажовани нај-
мање осам часова дневно.
"Задатак пресретача је 
да приликом уочавања 
прекорачења дозвољене 
брзине, уколико постоји 
могућност, на безбједан 
начин заустави возило, 
које је у прекорачењу до-
звољене брзине, затим се 
возачу предочи почињен 
прекршај, а потом слије-
ди санкционисање у ди-
ректној контроли. Све што 
се не успије на овај начин 
обрадити, што се тиче пре-
кршаја прекорачења до-
звољене брзине, обрађује 
се накнадно гдје се возачи 
обавјештавају о стању пре-
кршајног налога путем по-
ште", додао је Црногорац.
Полиција још једном апе-
лује на возаче да поштују 
саобраћајне прописе. Каз-
не за прекршај прекора-
чења брзине крећу се од 50 
до 400 КМ, а подразумије-
вају и забрану управљања 
возилом до два мјесеца. 
Акција  тзв. "пресретачем" 
биће настављена и током 
овог мјесеца.

Ових дана примјетни су 
редови пред зградом По-
лицијске управе Приједор. 
Због пандемије вируса ко-
рона, велики број грађа-
на из дијаспоре прошлог 
љета није допутовао у 
Приједор. Зато су сада 
многи од њих дошли да 
регулишу своје путне ис-
праве и остала документа. 
У јуну 2020. године, По-
лицијска управа Приједор 
издала је 405 путних ис-
права, а у јуну ове године 
чак 1.456. Упоредни пода-
ци за јул такође потврђују 
повећан број захтјева 
грађана: у јулу 2020. изда-
те су 482 путне исправе, 
док је прошлог мјесеца та 
бројка износила 1.587. 
Из полиције апелују на 
грађане да избјегну че-
кање бар кад је у питању 
добијање информација о 
статусу личних докумена-

та или регистрацији воз-
ила. За те податке требало 
би да користе СМС сервис 
Министарства унутра-
шњих послова РС. 
"Слањем поруке на број 
091 110 122 лице може из-
вршити увид у статус свог 
докуметна: личне карте, 
возачке дозволе, путне 
исправе односно добити 
информацију о тренутном 
статусу поднесеног захтје-
ва за издавање таквог 
документа. Такође може 
извршити увид у изречене 
казнене бодове, у реги-
страцију свог возила као и 
у новчане казне", рекла је 
Јелена Самарџија, начел-
ник Одјељења за правне 
и кадровске послове у ПУ 
Приједор. 
Цијена СМС услуге је 0,10 
КМ, а услугу СМС сервиса 
могу да користе сви грађа-
ни Републике Српске без 

обзира да ли су претплат-
ници оператера М:тел, 
Еронет или БХ Телеком. 
Да би могли да користе 
СМС сервис, потребно је 
да грађани пријаве свој 
број мобилног телефона у 
организационој јединици 
МУП-а која је надлежна за 
издавање докумената на 
територији на којој имају 
пријављено пребивалиш-
те или боравиште. 
Полицијска управа Прије-
дор подсјећа грађане да је 
радно вријеме реферата 
за издавање личних кара-
та и путних исправа, као и 
регистрације возила сваки 
радни дан од 7.00 до 20.00 
часова (рад са странкама 
до 19.30 часова), осим ре-
ферата за издавање возач-
ких дозвола, гдје је радно 
вријеме сваки радни дан 
до 15.00 часова.

ЗБОГ СЕБЕ И ДРУГИХ, ПОШТУЈТЕ 
САОБРАЋАЈНЕ ПРОПИСЕ!

Гужве због великог броја захтјева за 
издавање путних исправа

СМС СЕРВИС СКРАЋУЈЕ РЕДОВЕ 

Репортерска екипа "Козарског вјесника" у патроли 

Т. Мандић

ПРОВЈЕРИЛИ СМО, "ПРЕСРЕТАЧУ" 
НИКО НЕ МОЖЕ ДА ПОБЈЕГНЕ

У Српској је током 
љетних мјесеци 
појачана контрола 
брзине кретања 
возила, и то та-
козваним "пресре-
тачима". На путева 
Српске тренутно 
их је 12, а највише 
их је на подручју 
Бањалуке, Прије-
дора, Бијељине, 
Добоја и Градишке.

Т. Мандић

У јулу издато 1.587 путних исправа
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КЊИЖEВНИК И НOВИНAР ВЛAДO AРСИЋ

Гoдинaмa je бeoгрaдски нoвинaр Влaдo Aрсић писao тeкстoвe, рeпoртaжe и путoписe и урeдни-
кoвao у вишe писaних и eлeктрoнских мeдиja. Кaдa je тo билo мaлo, и врeмeнa и прoстoрa, 
дa сaвлaдa нaдoлaзeћe мисли, пoчeo je дa пишe књигe. У њимa je рaзбистрaвao људскe 
дрaмe и судбинe, књижeвнички рaзврстaвao истoриjскe чињeницe и зaблудe, oписивao 
тeшку људску дрaму нaркoмaнa и њихoвих пoрoдицa. "Изгубљeнe у мaгли", "Aрмaгeдoн", 
"Oсињe гнeздo", "Брoдoлoм", "Кaд звoнa звoнe", "Лoпaтaњe ђaвoлa", нeки су oд Aрсићe-
вих рoмaнa. Oвих дaнa у Приjeдoру je прoмoвисao нajнoвиjи рoмaн "14:14".

■ Рoмaн "14:14" гoвoри o дeцe-
ниjaмa зaкaшњeлoj истoриjскoj 
истини. Moжe ли књижeвнoст 
врaтити истину кoja кaсни? 
- У пoслeдњe врeмe свeдo-
ци смo  дa нeкe скривeнe и 
зaбoрaвљeнe, a врлo чeстo и 
свeснo зaтурeнe дoгaђaje из тe 
нeкe нaшe пoвeсницe, прe oт-
кривajу писци и књижeвници, 
гeнeрaлнo, нeгo сaми истoри-
чaри. У рoмaну "14:14", гдe кaжe 
дa je вoз кaсниo двa минутa, 
a истинa дужe oд пoлa вeкa, 
зaпрaвo истинa кaсни вeћ пуних 
80 гoдинa. Прe двa мeсeцa oдр-
жaнa je гoдишњицa тe трaгeдиje, 
o кojoj ми свojeврeмeнo никaдa 
нисмo имaли приликe дa чуjeмo 
нa чaсoвимa истoриje и дa прo-
читaмo у билo кoм чaсoпису 
или стручнoм дeлу. Рeч je o 
Смeдeрeву кojи je чeтири гoдинe 
прe Нaгaсaкиja и Хирoшимe дo-
живeo eксплoзиjу jaчинe aтoм-
скe бoмбe.  Taj дoгaђaj свeснo 

je зaтурeн  дa никaдa нисмo 
oбeлeжaвaли гoдишњицe, дa сe 
брoj жртaвa никaдa ниje кoнaч-
нo утврдиo, дa сe никaдa ниje 
сaзнao узрoк тe вeликe нeсрeћe, 
свe дo пojaвe oвe књигe кoja je 
сублимирaлa свe oнo штo сaм 
ja успeo дa нaђeм у прoтeклих 
нeкoликo гoдинa. Кaдa кaжeм 
eксплoзиja aтoмскe бoмбe, тo 
мoждa мaлo звучи прeтeнциoз-
нo, aли aкo имaмo у виду дa je 
jaчинa eксплoзивнoг удaрa билa 
пeт хиљaдa мeтaрa у сeкунди, 
дa сe пoтрeс oсeтиo у Бeoгрaду, 
Вршцу, вeћeм дeлу Шумaдиje, 
дa je oд 2.398 кућa згрaдa, вeр-
ских oбjeкaтa и других устaнoвa, 
oстaлo нeoштeћeнo сaмo 24 

oбjeктa, a тo je jeдaн oдстo и 
дa je прeмa првим инфoрмa-
циjaмa у Смeдeрeву стрaдaлo 
oкo чeтири хиљaдe мeштaнa и 
12 Нeмaцa, oндa схвaтaмo дa je 
рeч o нeчeму штo сe врлo свeс-
нo гурaлo у зaбoрaв. Зaштo, зaтo 
штo нajвeрoвaтниje тa вeликa 
eксплoзиja ниje билa нeмaч-
кa aкциja, или дeo сaбoтaжe 
дoмaћих нeприjaтeљa и из-
дajникa, вeћ упрaвo тaдaшњe 
Кoмунистичкe пaртиje Jугoслa-
виje. 

■ Зaштo сe истoричaри нису 
тимe бaвили? Moжeмo дa 
рaзумиjeмo дa сe пoлитичaри 
из идeoлoшких и нeких дру-
гих рaзлoгa чeстo нису упуш-
тaли у истoриjскe чињeницe. 
- To je питaњe кoje врлo чeстo 
пoстaвљaм сaм сeби. Рaзумeм 
дa je збoг нeких идeoлoшких рaз-
лoгa мнoгo тoгa дo дeвeдeсeтих 
гoдинa билo тaбу тeмa, aли oд 
тe дeвeдeсeтe дoсaд прoшлo 

je тридeсeт гoдинa и дaљe смo 
нa мртвoj тaчки. Ниje прoблeм 
сaмo у тoм кoнкрeтнoм дoгaђajу. 
Mи у нaшoj нajслaвниjoj и 
нajтрaгичниjoj eпoпejи, a тo je 
биo Први свeтски рaт, гдe смo 
мнoгo пoстрaдaли и мoжeмo сe 
пoнoсити хeрojствoм, зa oвих 
стo и нeштo гoдинa, имaмo 
jeдaн jeдини oзбиљaн прoдук-
циjски филм. To je филм "Maрш 
нa Дрину" снимљeн дaвнe 1964. 
гoдинe. Дoк o Другoм свeтскoм 
рaту имaмo прeкo 70 хoливуд-
сксих блoг бaстeрa. Имaмo и 
Нeрeтвe и Сутjeскe и Дрвaрe и 
штa сe свe дeшaвaлo. To je jeд-
нa мaтрицa кoja сe кoд нaс и 
дaљe пo нeкoj инeрциjи oдвиja.  

Mнoгo тoгa aкo ниje нeкaдa 
билo у склaду сa идeoлoшким 
рaзлoзимa и интeрeсимa, и дaн 
дaнaс o тoмe кao дa нe смeмo 
дa сe бaвимo, дa нe смeмo дa 
прeкoпaвaмo и дa нe смeмo сa 
тим дa изaђeмo у jaвнoст. 

■ Истoричaри мoгу дa кaжу дa 
мoрajу бaрaтaти сaмo прoвjeрe-
ним  чињeницaмa и дa нeмajу 
умjeтничку слoбoду кojу имajу 
књижeвници. 
- Писци зaистa имajу ту слoбoду. 
Чaк иaкo сe испoстaви дa нeштo 
oд oнoгa штo су изнeли у свoм 
рaду ниje тaчнo, увeк мoгу дa сe 
брaнe умeтничкoм слoбoдoм. 
Истoричaри нeмajу ту мo-
гућнoст, aли мислим дa сe oни 
мaлo вишe чaк и плaшe и вишe 
oбрaћajу пaжњу нa мишљeњe, 
нe тoликo jaвнoсти, кoликo нa 
мишљeњe нeких свojих кoлeгa. 
Буквaлнo сe држe свaкe тaчкe 
и зaпeтe и мнoгo тoгa упрaвo сe 
нe oткривa jaвнoсти jeр нeмajу 

пoуздaних мaтeриjaлних дoкaзa 
и истoриjских фaкaтa. И joш 
нeштo дa дoдaм. Истoриja кao 
нaучнa дисциплинa je jeднa 
oд нajрaњивиjих, jeр je врлo 
пoдлoжнa рaзним рeвизиjaмa, 
идeoлoшким интeрeсимa, 
чeстo сe мeњa у зaвиснoсти 
oд нeчиjих пoтрeбa. Oд jeднe 
нaукe кoja би трeбaлo дa будe 
зaкoвaнa истoриjским дoкaзимa 
и фaктимa, имaмo jeдну глину 
кojу свaкo вaja пo нeким свojим 
интeрeсимa. 

■ Moжeмo ли "14:14" нaзвaти 
истoриjским рoмaнoм? 
- To je рoмaнсирaнa истoриja. Ja 
кao писaц истoриjских рoмaнa 

мoгу слoбoднo дa кaжeм дa 
je мeни истoриja пoприлич-
нo дoсaднa, у смислу дa су ту 
нeкe гoдинe, нeки дaтуми и 
нeки пoдaци. Нeкe нeсрeћe кoд 
читaлаца нe изaзивajу никaкву 
eмoциjу. Рeч je o људимa кoje ви 
нe пoзнajeтe, кoje никaдa нистe 
пoзнaвaли. Зa рaзлику oд клaсич-
нe истoриje, имaмo нeштo штo 
сe зoвe рoмaнсирaнa истoриja. 
Свaки мoj рoмaн пoчињe нeкo-
ликo гoдинa прe тoг дoгaђaja и 
пружa мoгућнoст читaoцимa дa 
сe упoзнajу сa нeким jунaцимa,  
њихoвим, жeљaмa, снoвимa, 
плaнoвимa, љубaвимa.  Прaтeћи 
њихoв живoт, улaзe у тaj вртлoг 

дoгaђaja, у крajњeм случajу дo 
тe нeсрeћe, гдje сe сaм дoгaђaj 
дoживљaвa дaлeкo сeнзибил-
ниje, нeгo кaдa тo прoчитaтe у 
нeкoм истoриjскoм чaсoпису. 

■ Хoћeмo ли сa књижeвни-
цимa и истoричaримa стићи 
истину? 
- Нaшe je дa вeчитo жудимo и дa 
трaгaмo зa њoм. 

■ Рoмaн "14:14" пoвукли стe из 
кoнкурeнциje НИН-oвe нaгрaдe 
зa нajбoљи рoмaн гoдинe. 
Дa ли стe и дaнaс, нaкoн штo 
je прoшлo вишe мjeсeци oд 
дoдjeлe нaгрaдe, увjeрeни дa je 
тo биo испрaвaн пoтeз?
-  Aпсoлутнo. Tу ниje рeч o 
нeкaдaшњoj НИН-oвoj нaгрaди 
кoja je зaистa билa рeпeр нajлeп-
шeг и нajзнaчajниjeг штo излaзи 
из српскe литeрaтурe. Нaжaлoст, 
НИН-oвa нaгрaдa, oткaд je при-
вaтизoвaнa и oткaкo je прaктич-
нo прaви влaсник тe нaгрaдe 
стрaнaц, пoстaлo je нeштo штo 
ja нe мoгу дa рaзумeм. Фoр-
сирajу сe литeрaрнa дeлa кoja 
имajу мaлe књижeвнe врeднo-
сти, литeрарнa дeлa у кojимa 
сe Срби прeдстaвљajу врлo 
пeжoрaтивнo. Фoрсирajу сe 
нeкe ствaри кoje ja мoгу дa 
прихвaтим, aли нe бих мoгao 
дa их пoпулaришeм, кao штo je 

питaњe хoмoсeксуaлизмa. Дoш-
ли смo дo тoгa дa сe унaпрeд 
знa кo je дoбитник. И oнo штo je 
нajгoрe, у зaдњих дeсeт гoдинa, 
НИН-oвa нaгрaдa je нajвeћa aн-
типрoпaгaндa дoмaћe књижeв-
нoсти.

■ Зaштo тo мислитe? 
- Зaтo штo чeстo чуjeмo дa кaдa 
нeкo прoчитa дeлo кoje je дo-
билo НИН-oву нaгрaду кaжe  - 
aкo je тo oнo штo je нajбoљe, кo 
знa кaкви су oни oстaли. 

■ Гдje je дaнaс читaлaчкa пу-
бликa, с oбзирoм нa интeрнeт, 
друштвeнe мрeжe и убрзaни 

нaчин живoтa? 
- Tу имa jeдaн мaли пaрaдoкс. 
Рeцимo,  рeпoртaжa у нo-
винaмa ниje oпстaлa зaтo штo je 
мнoгo вeликa, мнoгo je ширoкa, 
сaврeмeни читaoци трaжe свe 
вишe инстaнт инфoрмaциje, штo 
вишe фoтoгрaфиja, штo мaњe 
рeчи и тeкстa. Књижeвнoст, 
бaрeм у Србиjи, држи jeдaн 
нивo дoстa дугo. Ниje тo вeлики 
прoцeнaт, дa сe нe лaжeмo, jeд-
нoцифрeн je тo прoцeнaт, aли 
људи кojи су вeзaни зa књигу 
и дaљe, упркoс кoнкурeнциjи 
интeрнeтa, тeлeвизиje и других 
мeдиja и дaљe су вeрни књизи. 
To je oнo штo мe пoсeбнo рaдуje. 

■ Имa ли дoвoљнo млaдих 
писaцa кojи мoгу квaлитeтнo дa 
прeдстaвљajу дoмaћу књижeв-
нoст? 
-Taлeнaтa je увeк билo и бићe 
их. Имa и млaдих jaкo дoбрих 
писaцa. Oнo штo je гeнeрaлнo 
прoблeм jeстe штo je писaњe 
пoстaлo зaнaт oд кoгa сe дeфи-
нитивнo нe мoжe живeти. Aкo 
ви имaтe тaj eгзистeнциjaлни 
прoблeм дa нeштo другo мoрaтe 
рaдити дa бистe прeживeли, a 
писaњeм сe бaвитe успут, oндa 
нe мoжeтe ни дoбити рeзултaтe 
кoje би дoбили дa сe бaвитe 
сaмo писaњeм. 

СTРAХ ИСTOРИЧAРA ЗAКOПAВA ИСTИНУ

З. Совиљ

■ ДУГO ГOДИНA РAДИЛИ СТE КAO НOВИНAР И 
УРEДНИК. КOЛИКO СE ПРEПЛИЋУ НOВИНAРСТВO 
И КЊИЖEВНOСТ И КOЛИКO ИМA КЊИЖEВНO-
СТИ У НOВИНAРСТВУ? 
- Moгли би дa кaжeмo дa сe тo oднoсилo нa нeкaдaшњe 
нoвинaрствo, кaдa су пoстojaлe рeпoртaжe, путoписи, 
oзбиљни истoриjски члaнци. Дaнaс тoгa, нaжaлoст, у 
нoвинaрству имa jaкo мaлo. Нoвинaрствo нaм сe свeлo 
мaхoм нa пoлитичкa тумaчeњa, бeз oбзирa o кojoj je стрa-
ни рeч, дa ли o мeдиjимa прoрeжимски или прooпoзи-
циoнo нaстрojeним. Mи вишe нeмaмo oнo прaвo нoвинaр-
ствo кoje би сучeљaвaлo aргумeнтe и jeднe и другe стрaнe, 
гдe би сe нa jeдaн културaн и цивилизoвaн нaчин мoглo 
рaспрaвљaти. Дaнaс смo свe прeтвoрили у нeки риjaлити 
и у тaблoидe.

Са промоције романа "14:14" у Приједору 
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Мужа је изгубила у рату и вра-
тила се на дјевојачко огњиш-
те, гдје је живот наставила са 
својом сестром. Има једног 
сина који живи у Београду. 
Више од 11 година живи сама 
и сама брине о себи. Живот јој 
није био лак, много је радила, 
пуно тога прошла, али упркос 
свему, закорачила је у стоту го-
дину живота. 
"Живицу сам сјекла, ограду за-
грађивала, врбе кресала... До 
60 година мени нису требале 
ни басамаке. Попети се на ја-
буку, шљиву, крушку, убрати 
плодове, све ми је то било лако 
радити. Себи сам све калемила, 
само нисам лимун и наранџу, и 
по селу исто. Ево, крушка коју 
сам ја лично калемила сад је 
већа него овај овдје храст", 
прича бака док нам показује 
"њена" стабла. 
Успут нам се похвалила да је са 
шест година научила читати и 
да је њен прадјед био кнез који 
је имао свакојаких књига. Било 
јој је то занимљиво, присјећа 

се и  сјетно додаје да је у њено 
вријеме све било много друга-
чије. 
"Више се веселило, играло 
и пјевало. Живјело се друга-
чије, тад кад сам била дијете, 
и таквог живота више нема. 
Морам рећи, ваљда се нико 
неће наљутити, да омладина 
данас има све, али некако су 
ми незадовољни.Ми смо има-
ли много, много мање, а били 
срећнији, бар се мени тако 
чини", каже ова стотогодишња-
киња, која се ријетко жали на 
здравље.  
"Сад је мало попустило, гњави 
ме реума, гњави и висок прити-
сак. Старо здравље,  како кажу. 
Не помаже ми нико, помажем 
ја себи. Кад се уморим сједнем, 
легнем, мало се  одморим, па 
онда навалим на  свој посао", 
прича Невенка. 
Похвалила нам се да је сва-
кодневно обилази најближи 
комшија, Ненад Врабац. Доне-
се јој намирнице и помогне у 
послу који сама не може завр-

шити. "Ако јој шта затреба,  ту 
сам. Обично, кад треба нешто 
поправити, промијенити сија-
лицу или нешто купити. Онда 
она зове сина, каже му шта 
треба, а он мене зове.  Невен-
ка има много година, али је још 
покретна,  она је баш феномен. 
Има сто година, али се сама по-

служи, сама себи спреми ручак, 
опере се. Уредна је и чиста, ма 
све она сама ради", открио нам 
је Ненад. Баки смо пожељели 
добро здравље и обећали јој да 
ћемо је посјетити на њеном на-
редном рођенданском слављу. 

В. Нишевић 

БАКА НЕВЕНКА ГРУЈИЋ ЗАКОРАЧИЛА У СТОТУ ГОДИНУ ЖИВОТА

ДО ШЕЗДЕСЕТЕ 
МИ НИСУ ТРЕБАЛЕ 
НИ БАСАМАКЕ, 
А САД МЕ МАЛО 
ГЊАВЕ РЕУМА 
И ПРИТИСАК

БАКА НЕВЕНКА ГРУЈИЋ, ЗБОГ ГОДИНА И ДУБОКЕ СТАРОСТИ  ФЕНОМЕН  СЕЛА ГРАДИНА, АЛИ И 
ЦИЈЕЛЕ ПРИЈЕДОРСКЕ РЕГИЈЕ, РОЂЕНА ЈЕ 20. АПРИЛА ДАВНЕ 1921. ГОДИНЕ. 

КО ЗНА, И НА СЕЛУ МУ ЈЕ ЛИЈЕПО 
Сваки рад се исплати. Може се и на селу лијепо 
живјети ко хоће да ради. Омладина нек остане 
у својој држави, бакина је порука. 
"Ја бих им поручила нек уче школу, коме иде, 
иде, коме не иде нек се ухвати посла, па ова-
ко као што сам и ја живјела. Може се живјети и 
на селу, али нек и уче школу. Не ваља да живот 
прође упразно", поручује Невенка.

Весела, расположена и воли дружење

Са комшијом Ненадом
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На ову интернационалну мани-
фестацију стигли су како би се 
добро забавили, дружили, али 
и свијету показали коју љепоту 
имамо. И да по ко зна који пут 
јавност упозоре да је градња  
одлагалишта нуклеарног отпа-
да, на Трговској Гори, на мање 
од километер од Уне, потпуно 
неприхватљива. 
"Уна је предивна, ми који смо 
из Новог Града је обожавамо. 
Хвалимо је гдје год да одемо. То 
је наш бисер. Сви знате за овај 
проблем с Трговском Гором и 

надам се да ћемо успијети да 
се изборимо против тог.”Уна 
регата" је један од начина да се 
то мало прикаже свијету, шта 
имамо и шта треба да чувамо ”, 
рекла је Јелена Вујановић која 
је из Београда, гдје тренутно 
живи, стигла на  Уну. 
Јеленино мишљење дијеле и у 
Туристичкој организацији Новог 
Града, чији директор Небојша 
Тодић истиче да "Уна регата" 
има огроман значај за Нови 
Град.
"На људе овдје утисак оставља 

та невјероватна љепота приро-
де, посебно ријеке Уне, њена 
смарагдно зелена боја и бистра 
вода. Прилика је ово за сјајно 
дружење, купање, да они који 
су дошли себи испуне дан упра-
во онако како они то желе", ре-
као је Тодић. 
На Уну су осим домаћих, мјеш-
тана Новог Града, стигли љуби-

тељи ријеке и регате с цијелог 
подручја бањалучке регије, али 
и они који годишњи одмор про-
воде овдје, а живе у некој од 
европских и земаља екс Југо-
славије. Неки су били по први, 
други пут, а неки су и учесници 
свих девет досадашњих мани-
фестација.
"Комуналне услуге, а.д. Прије-
дор, "Уна регату" не пропуш-
тају. "Служи нас вријеме, Уна је 
предивна, једноставно волимо 

овдје доћи", рекао је Далибор 
Грабеж, директор овог преду-
зећа. Боје Козарске Дубице бра-
нила је посада у којој је био и 
Лука Ручнов који је рекао да им 
је ово други долазак на Уну, док 
је Бранислав Павић похвалио ту-
ристички значај регате. 
"Добро је пропраћено, а значај-
но и због учесника који долазе 

из Европе и по повратку причају 
о љепоти ове ријеке", додао је 
Павић који сад живи у Шведској.  
Након цјелодневног боравка 
на води учесници "Уна регате – 
лађом низ Уну" у вечерњим са-
тима забављали су се уз локал-
ну рок групу "Синхро".  Регата је 
једна од 28 манифестација орга-
низованих поводом Петровда-
на, Дана и крсне славе општине. 

Ријеч је о документу 
"Омладинска политика 
младих", активности-
ма на увођењу "Сата с 
грађанима" и препо-
руци  за унапређење 
документа "Упутства за 
организовање и про-
вођење избора за чла-
нове Савјета мјесних 
заједница", речено је 
на прес конференцији 

Удружења грађана 
"ДОН" које имплемен-
тира овај пројекат, уз 
подршку програма 
БХРИ, који проводи 
Међународна органи-
зација за миграције уз 
финансијску подршку 
Америчке агенције за 
међународни развој. 
У оквиру пројекта ор-
ганизоване су и "Игре 

младих" у Горњој 
Драготињи, те акција 
уређења моста на Бе-
реку, који су млади 
офарбали и на њему 
поставили жардињере 
са цвијећем. На крају 
пројекта је организова-
на и посјета Центру за 
посјетиоце "Пецка". 

МЛАДИ УЉЕПШАЛИ МОСТ НА БЕРЕКУ

КВ

Млади представници политичких партија и Омладинског савјета 
Приједор, који су  у протеклих пет мјесеци  били дио пројекта "По-
бољшање политичког и грађанског лидерства младих у Приједо-
ру", поред едукативних радионица осмислили су и три кампање. 

М. Згоњанин

НИ ЉЕПШЕ РИЈЕКЕ, НИ ВИШЕ УЧЕСНИКА, 
ПРЕКО СТОТИНУ ПЛОВИЛA НА УНИ

"Уна регата-лађом низ 
Уну", манифестација 
коју заједно организују 
општина Нови Град и 
локална туристичка ор-
ганизација ни ове го-
дине није изневјерила 
очекивања. Протеклог 
викенда тако је на Уни 
било преко стотину пло-
вила, чувених лађа, ка-
нуа, кајака, али и чама-
ца са посадама… 

Авантура звана "Уна регата-лађом низ Уну"

На Уни регати била је и посада Јединице жандармерије 
Полицијске управе Приједор. "Манифестација је међу-
народног карактера и одржава се у вријеме туристичке 
сезоне, а учествовањем припадника Полицијске управе 
Приједор показује се несебична спремност полицијских 
службеника да поред редовних послова и задатака пру-
же допринос манифестацијама које имају за циљ дру-
жење, забаву и развијање туризма Града Приједора и 
свих општина", рекли су из ПУ Приједор. 

НА "УНА РЕГАТИ" И ПОСАДА 
ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ ПРИЈЕДОР

Посада Полицијске управе Приједор

Астрономско друштво "Си-
ријус" у оквиру "Приједор-
ског љета културе" почетком  
мјесеца на платоу испред 
Градске управе организовало 
је  посматрање ноћног неба 
телескопом. Могућност да 
планете "виде" изблиза при-
вукла је бројне Приједорчане, 
а највише интереса  показали 
су најмлађи којим је телескоп 
био најзанимљивији. 
"Било је више стотина ра-
дозналих грађана који су у 
три дана по први пут кроз 
телескоп посматрали Јупи-
тер, Сатурн и Мјесец, однос-
но небеска тијела која су се 
јасно могла видјети на небу 

изнад Приједора. Сматрамо 
да смо пробудили знатижељу 
наших суграђана, те планира-
мо више активности до краја 
године", рекао је Рајко Лека-
нић, предсједник "Сиријуса".
У друштву најављују и нове 
активности и то већ до краја 
године. 
"Радимо на популаризацији 
астрономије, организујемо 
јавна посматрања телеско-
пом и припремамо пред-
стојећу Школу астрономије, 
радионицу и Форум астроно-
мије", рекао је Срђан Јовано-
вић, секретар друштва, које је 
основано прије шест година. 
Од тад до сад између оста-

лог учествовали су на више 
јавних посматрања звијезда, 
планета и дубоког неба, на 
престижном астрономском 
Месијевом маратону, Летен-
ка 2017. године на Фрушкој 
гори, код Новог Сада гдје су  
освојили пето  мјесто од два-
десетак такмичарских екипа.
Осим школа астрономије коју 
је само у претпрошлој години 
похађало 29 полазника, "Си-
ријус" може да се похвали и 
својом књигом "Мала астро-
номија" и наставним сред-
ством "План и сфера" за ин-
терну употребу  чланова овог 
занимљивог друштва. 

У оквиру "Приједорског љета културе"

КВ

"СИРИЈУС" 
ОРГАНИЗОВАО 
ПОСМАТРАЊЕ 
НОЋНОГ НЕБА
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Обрадовала их је и посјета гра-
доначелника, Далибора Павло-
вића, којем су захвални за из-
двојени новац за њихов одлазак 
у бању.
"Хвала Удружењу пензионе-
ра, али и Граду Приједору што 
су нам омогућили да дођемо у 
бању. Осјећамо се лијепо овдје 
и добро нам дође за здравље. 
Овдје је услуга на врхунском 
нивоу, имамо терапије, шетамо, 
дружимо се",  рекла је Милица 
Брдар.
"Овдје долазим од 2010. годи-
не. Красно нам је овдје, услуга је 
одлична. Јако сам задовољна", 
искрена је Муневера Решић. 
Лијечење у Бањи "Врућица" ове 
године обезбјеђено је за око 
150 најстаријих Приједорчана. 

Трошкови боравка су око 550 
КМ по особи, а 50 одсто сред-
става обезбиједио је Град При-
једор. 
"Бањска рехабилитација за 
приједорске пензионере траје 
током цијелог јула. Долазак се 
организује у двије групе, а за-
хваљујући Граду Приједору у 
прилици смо да наши пензи-
онери имају 50 одсто попуста, 
тако да 275 КМ плаћа Град, а 
исто толико и пензионер. И тих 
275 корисници могу плаћати у 
шест рата. То је јако повољно и 
ова наша сарадња траје више од 
15 година",  истакао је Слободан 
Брдар, вршилац дужности пред-
сједника Удружења пензионера 
РС.
Са пензионерима се у Теслићу 

дружио и градоначелник. Да-
либор Павловић каже да се из 
градског буџета на годишњем 
нивоу издваја 250.000 КМ за 
Удружење пензионера.
"Дошао сам да видим како је 
пензионерима у бањи и видим 
да су задовољни, што ми је дра-
го. Покушаћемо да обезбиједи-
мо већа средства у буџету, да 
што више пензионера оде на 
бањско лијечење, јер видим да 
им је то значајно", истакао је 
Павловић. 
До сада је на бањском лијечењу 
било близу 4.000 пензионера у 
Бањи "Врућица" и исто толико у 
Бањи "Мљечаница" у Козарској 
Дубици. Један дио њих боравио 
је и на Козари.

ПЕНЗИОНЕРЕ 
У БАЊИ 

"ВРУЋИЦА" 
ОБРАДОВАЛА 

ПОСЈЕТА 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА

"Ја сам прошла и Њемачку, Ср-
бију и Хрватску и свугдје сама 
живјела и ево ме сад у Прије-
дору. Муж ми је умро, па сам 
дошла у Дом. Фино је, фина је 
послуга и све ми је по вољи. Ово 
дружење ми годи", каже Боја 

Стојаковић. 
И Милан Вуковић је задовољан 
што коначно могу у природу. 
"Дружимо се, слажемо се, иде-
мо на одмор. Били смо на Коза-
ри, сад смо и овдје дошли. Што 
се тога тиче, све је у реду", исти-
че Вуковић.
Поред задовољства изласка у 
природу, корисници Дома имају 
жељу да их здравље послужи и 
да оваквих окупљања буде и у 
наредном периоду. 
"Дружење је врло савреме-
но, али само да нас овако исто 
вријеме чека и догодине, да 
опет изађемо скупа, да будемо 
заједно, да буде здравља па ће 

бити и весеља", каже Сретко 
Мармат. 
Корисницима Дома за старија 
лица константно је неопходна 
њега и пажња. Због тога је са 
њима у "Љекарице" дошла и 
медицинска екипа ове устано-
ве. "Треба им и њега и пажња, 
али првенствено овај посао 
се мора вољети да би се мо-
гао радити. Они јесу захтјевни 
као мала дјеца, али ми нађемо 
заједнички језик и увијек нека-
ко изађе онако како треба да 
буде", истиче Ивана Фуштар,  
главна медицинска сестра Дома 
за старија лица. 
Управа Дома истиче да се ко-
рисници сваки пут обрадују 
када иду у природу и да се дру-
жењем на овај начин, поред ко-
рисника, одморе и опусте и рад-
ници Дома који буду у пратњи. 
"Сваке године смо то радили 
са Геронтолошким центром из 
Бањалуке, али ове године то 
нисмо успјели  због  епидеми-
олошких мјера. Одлучили смо 
да то  урадимо сами. То је тра-
диција, лијепо нам је, дружимо 
се, имамо роштиљ, шетамо  у 
природи.  Прелијеп је  амбијент 
у "Љекарицама", каже директор 
Дома Бојан Бецнер. 
У оквиру својих могућности и 
расположења, корисници Дома 
за старија лица на дружењима 
у природи и запјевају, а буде ту 
и шаљивих разговора и понека 
анегдота. 

"Боравак у бањи позитивно утиче на 
наше здравље, али и расположење", 
поручили су приједорски пензио-
нери, који су прошлог мјесеца, уз 
подршку Градске управе боравили 
у Здравствено-туристичком центру 
"Бања Врућица".

Б. Дакић

З. Совиљ

Боравак у бањи позитивно утиче на 
здравље, али и расположење пензионера 

Корисници приједор-
ског Дома за старија 
лица дружили су се у 
Еко-центру "Љекари-
це". Након дуготрајног 
карантина узрокова-
ног корона вирусом, 
излазак у природу за 
њих много значи. Не 
крију задовољство 
што су дошли на чист 
ваздух. 

Корисници Дома за старија лица на излету у "Љекарицама"

УЗ ДРУЖЕЊЕ И ПЈЕСМУ И ПОНЕКА АНЕГДОТА 
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Малињак Назифа Пађана ове 
године није родио као ранијих. 
Род је слабији за око 50 одсто. 
Разлог су суша, ранији мразеви, 
а један број 

с а д -
н и -

ца се и осушио. Власнику, јед-
ном од ријетких малињка на 
подручју Приједора, је жао  што  
малињак није у пуном роду, јер 
да јесте, коначно би након толи-
ко година колико га посједује, с 
родом малине био свој на свом. 

Не крије да није изненађен от-
купном цијеном. 
"Што се тиче цијене малине у 
задњих шест-седам година није 
оваква била.  Тренутна цијена је 
шест марака по килограму чак и 
више. Малине нема,  уништена 

је у периоду кад су били велики 
родови, а засаде је уништила 
болест, јер их произвођачи нису 
довољно третирали због малих 
прихода које су добијали. На 
лијевој обали имали смо скоро 
20 плантажа, што мањих, што 
већих, од тих 20 остала смо ми 
са својом плантажом и још јед-
на мања. Све је уништено, значи 
малине нема, зато је цијена ова 
која је сад достигла шест мара-
ка", појашњава Пађан.
Пољопривредни стручњаци 
скок цијене малине коментари-
шу ријечима да се ради о зако-
ну понуде и потражње.  Мирко 
Јокић,  виши стручни сарадник 
за воћарство каже да га не из-
ненађује висока цијена мали-

не, с обзиром да је због ранијег 
лошег искуства и ниске цијене 
откупа, интересовање за про-
изводњу овог  воћа, од почетне 
еуфорије, нагло опало. 
"Знамо да се од прије неких пет 
година десила експанзија садње 
малине, након тога је дошло до 
наглог пада цијене, која је пала 
на чак марку и по, што у суш-
тини није могло да покрије ни 
трошкове одржавања засада и 
бербе. Као посљедица тога, до-
бар дио малинара је одустао од 
производње и неких три године 
имамо један озбиљан тренд на-
пуштања производње", истакао 
је Јокић.

ЦИЈЕНА НИКАД ВЕЋА, 
ЈОШ ДА ЈЕ ВИШЕ 

"ЦРВЕНОГ ЗЛАТА"

Обавеза је много, посао је 
захтијеван, али без рада и труда 
нема ни зараде, поручују они.  
"Јако смо задовољни, фирма је 
јако коректна према нама, ис-

плата сваке седмице, уредно 
све. Најтраженија је прва класа, 
имамо прву другу и трећу кла-
су. Сама берем, радника немам. 
Сијали смо пола дунума краста-

ваца, род је добар и углавном 
смо задовољни и имамо добру 
зараду", истакла је Рајка Врабац, 
узгајивач краставаца.
За узгој ових краставаца најбоља 

су дубока, плодна и растресита 
тла, али и велика количина вла-
ге. Свакодневна посвећеност 
берби је обавезна. Испорука је 
свакодневна, а цијена корни-
шона креће се од 15 фенинга до 

1.50 КМ.
"Ако је род мало већи, по јед-
ном редку потребно ми је око 
сат и по. Ја сам себи преполови-
ла да је тако лакше. Берем три 
реда ујуто, а три навече. Некад 

јесте тешко, а некад није, али 
имамо доброг агронома, па нам 
је одмах лакше", додаје Рајка.
Производња корнишона одвија 
се захваљујући Њемачкој фирми 
"Карл Кине". Представници ове 
фирме тврде да из године у го-
дину имају све више узгајивача.  

"Од самог почетка било је се-
дам локалних заједница, 

данас смо се проширили 
на 17. Имамо укупно 

430 произвођача са 
површином 26 хек-
тара. На подручју 
Приједора имамо 
43 произвођача 
са површином 
2,8 хектара. Што 
се тиче ове сезо-
не, иначе јако су 
добри временски 
услови, изузетно 

високе температу-
ре што погодује овој 

производњи. Нарав-
но, да је ту потребно 

да наши произвођачи ис-
поштују неки пар основних 

фактора, да имамо довољан 
извор воде, радне снаге и добре 
парцеле", истакао је Милош Ђу-
рашиновић, шеф Стручног тима 
фирме "Карл Кине".
До сада је са подручја 17 општи-
на из БиХ испоручено око 1.200 
тона краставаца. 

СВЕ ВИШЕ ПРОИЗВОЂАЧА КРАСТАВАЦА КОРНИШОНА
П. Шпадић

В. Нишевић

Откупна цијена малине скочила је 
на невјероватних шест и по КМ по 
килограму. Имајући у виду да је 
цијена овог јагодичастог воћа по-
сљедњих неколико година била 
око једну КМ по килограму, овај 
скок изненадио је и саме произ-
вођаче, који су и више него задо-
вољни цијеном, али не и родом. 

Да ли ће овогодишња висока цијена малине 
бити и мотив да се многи врате овој произ-
водњи, нису жељели прогнозирати у Ресору 
за пружање стручних услуга у пољопривреди. 
У овом тренутку нико и не може гарантовати 

да ће оваква откупна цијена "црвеног злата" 
бити и наредне године. 

Малињак Назифа Пађана ове године није родио као ранијих

Још да је више малињака

Повољни пољопривредни, али и временски услови и вриједни радници 
гарантују добар род корнишона. Овом врстом пољопривредне произ-
водње прије пет година почела се бавити и породица Врабац из Градине. 

Рајка Врабац: Сама берем и све стигнем На подручју Приједора  
43 произвођача корнишона
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Градоначелник Приједо-
ра приредио је пријем за 
познатог српског вајара 
Милу Прерада. Прерад је 
родом из села Нишевићи 
код Омарске. Каријеру је 
деценијама градио у Ев-
ропи, а живи у Њемачкој. 
Не крије да је био дирнут 
овим пријемом.
"Ово је први пут да сам 
добио званичан позив за 
пријем у Градску управу. 
Током готово 60 година 
мог умјетничког рада, 
позиван сам у званичне 
посјете код многих држав-
ника и у бројне европске 
градове, али ми пријем 
код градоначелника При-
једора значи више од 
осталих", рекао је Прерад.
"Поносни смо што имамо 
једног таквог амбасадо-
ра у Европи попут Миле 
Прерада. Многи угледни 
људи поштују његове ра-
дове који су изложени на 

фреквентним мјестима у 
европским градовима",  
истакао је градоначелник 
Далибор Павловић, рекав-
ши да је фасциниран ње-
говим дјелима.
Прерад већ 50 година 
живи и ради на острву 
Риген на Балтичком мору, 
којег Нијемци називају и 
галеријом његових дјела. 
Признање му је одао и 
једна од најпознатијих ње-

мачких музеја, Океанум, 
испред којег је поставље-
на скулптура овог умјет-
ника - реп кита, висок три 
метра и тежак осам тона. 
У свом плодном умјет-
ничком раду, Прерад је 
израдио готово стотину 
умјетничких скулптура од 
дрвета и камена, а његово 
име носи и парк на острву 
Риген.

Градоначелик угостио свјетски познатог, а нашег, вајара

Д. Совиљ

Дејан Цукић, српски му-
зичар, писац, публици-
ста и преводилац је у 
приједорској Галерији 
"Сретен Стојановић" 
промовисао само дио 
из свог богатог прево-
дилачког рада. Ријеч је 
о мемоарима Елтона 
Џона, те биографијама 
Џимија Хендрикса и Ел-
виса Прислија. Цукић је 
истакао да је прије де-
сетак година одустао од 
писања о музици и да се 
у посљедњих деценију 
више бави преводилач-
ким послом. "Издавач-
ка кућа "Лагуна" и ја 
имамо већ једну лијепу 
едицију од петнаестак 
књига. Већ сам изгубио 
и број поготово што сам 
неке већ урадио, а нису 

штампане. Показало се 
да постоји пубика за то, 
не наравно масовна, као 
што и знамо да није, али 

постоји публика коју то 
јако занима", рекао је 
Цукић.

ДЕЈАН ЦУКИЋ ПРЕДСТАВИО ПРЕВОДЕ 
ТРИ КЊИГЕ О МУЗИЧКИМ ЛЕГЕНДАМА

П. Шпадић

Удружење ликовних 
умјетника Приједор, на-
кон 11 година, добило је 
од Града нове просторије, 
које се налазе у оквиру 
Ватрогасног дома. Ли-
ковни умјетници имаће 
прилику да побољшају 
своју видљивост и пре-
познатљивост, али и да 
представе своја дјела ши-
рој јавности.
Простор ће користити 
тридесетак чланова овог 
удружења. "Сигурно је да 
ће овај простор сублими-
рати велику енергију чла-
нова удружења, гдје ћемо 
моћи заједно да се дру-
жимо, да стварамо и да 
радимо нове пројекте. 
Потенцијал је огроман. 
Још једном хвала Граду 
Приједору и градона-
челнику и ово је велика 

ствар за културу", рекао је 
Борис Еремић, предсјед-
ник Удружења ликовних 
умјетника Приједор .
Град Приједор увијек 
ће подржавати ликовне 
умјетнике и неће дозво-
лити да буду запоставље-
ни, поручио је градо-
начелник Приједора, 
Далибор Павловић.
"За овај простор је било 
заинтересованих и при-
ватних лица, али ми ни-
смо хтјели да га ником 
изнајмљујемо за новац, 
већ да га уступимо они-
ма којима је то најпо-
требније. Надам се да 
ће захваљујући овим 
просторијама пуно боље 
функционисати у наред-
ном периоду", додао је 
он.
Добродошлицу новим 

комшијама, пожељели су 
и приједорски ватрогас-
ци.  
"Ватрогасни дом је спојио 
многе организације, тако 
да поред ватрогасаца,  
имамо службенике Ци-
вилне заштите, АРИ ам-
буланту, а сада имамо и 
наше драге умјетнике. 
Искрено да вам кажем, 
нама је баш драго, да је 
Градска управа овај про-
стор додијелила умјетни-
цима", истакао је Радован 
Мартић, старјешина ТВЈ 
Приједор. 
Ватрогасци се, тврди Мар-
тић, сусрећу с опасним и 
стресним задацима, па ће 
им дружење са ликовња-
цима, добро доћи и бити 
једна врста психолошке 
подршке. 

У oргaнизaциjи Mузeja 
Кoзaрe нa Кoтлoвaчи je 
протекле седмице oт-
вoрeнa чeтрнaeстa пo рeду 
Ликoвнa кoлoниja "Срeтeн 
Стojaнoвић". Умjeтници 
кaжу дa им приjajу мир 
и чист плaнински вaздух 
и дa oчeкуjу пoтрeбну 
инспирaциjу, кoja ћe дo-
ниjeти квaлитeтнa умjeт-
ничкa дjeлa. 
"Aмбиjeнт je прeдивaн, 
eкипa je прoфeсиoнaлнa, 
oчeкуjeм врхунскa умjeт-
ничкa дjeлa приje свeгa и 
дoбрo дружeњe", нe криje 
зaдoвoљствo aкaдeм-
ски сликaр из Бaњaлукe, 
Брaнкo Jунгић. 
Збoг прoблeмa изaзвaних 
кoрoнa вирусoм и при-
ликoм прeлaскa грaницe,  
oргaнизaтoр je oдлучиo 
дa oвe гoдинe пoзoвe 
сaмo умjeтникe из Рeпу-

бликe Српскe. "Водили 
смо се тиме да квaлитeт 
кoлoниje нe смиje дa будe 
упитaн и у склaду с тим, 
сeлeктoр кojи je бирao 
учeсникe je и извршиo 
сeлeкциjу. И свaкaкo, све 
oнo штo ћe oстaти трajни 
трaг oвe кoлoниje, тaкoђe 
нe смиje бити упитно, 
тo су прoфeсиoнaлни 
мaтeриjaли и нaдaмo сe 
дa ћe рeзултaти бити кao и 
рaниje", истaкao je дирeк-
тoр Mузeja Кoзaрe, Зoрaн 
Рaдoњић. 
"Умjeтници кojи су oвдje 
су дoкaзaни, aфирмисaни 
умjeтници, вeћинa их je 
из рeгиje и двoje из Tрe-
бињa. Oсaм члaнoвa je у 
питaњу, мнoги oд њих су  
прoфeсoри нa ликoвним 
aкaдeмиjaмa и нe сумњaм 
дa ћe сaм квaлитeт и 
зaвршнa излoжбa бити нa 

нивoу нa кojeм je и дoсaд 
билa oвa кoлoниja", нaглa-
сиo je сeлeктoр кoлoниje 
Бoрис Eрeмић.
Ликoвну кoлoниjу "Срeтeн 
Стojaнoвић" oтвoриo je 
грaдoнaчeлник Приjeдoрa 
Дaлибoр Пaвлoвић, кojи 
сe зaхвaлиo учeсницимa 
нa oдвojeнoм врeмeну и 
oргaнизaтoру нa успjeш-
нoj прoмoциjи грaдa. 
Дo нeдjeљe oсaм ли-
кoвњaкa нa Кoтлoвaчи 
ћe пo слoбoднoм избoру 
ствaрaти умjeтничкa 
дjeлa. Пo прoпoзициjaмa, 
свaкo oд њих oбaвeзaн je 
дa урaди нajмaњe двиje 
сликe. Пoлoвинa сликa 
oстaje у фундусу Mузeja, a 
пoлoвинa ћe укрaшaвaти 
хoдникe и прoстoриje 
Грaдскe упрaвe.   

ПРЕРАД: ОВАЈ ПРИЈЕМ МИ ЈЕ НАЈДРАЖИ 

Са пријема у Градској управи

Једна од Прерадових скулптура

Ликoвнa кoлoниja "Срeтeн Стojaнoвић" 

УMJETНИЦИ СTВAРAJУ У MИРУ КOTЛOВAЧE

З. Совиљ

Удружење ликовних умјетника добило нове просторије

Т. Мандић

НИСУ ВИШЕ ПОДСТАНАРИ 
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Broj: 2757/21
Datum: 2.8.2021. godine

Na osnovu člana 52. Statuta "Komunalne usluge" A.D. Prijedor, člana 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog nadmetanja za prodaju rashodovanih osnovnih sredstava, rezervnih dijelova i ostalih 
materijala "Komunalne usluge" AD Prijedor, Odluke Nadzornog odbora preduzeća o prodaji rashodovanih osnovnih sredstava br. 2511/21,  od dana 9.07.2021. godine, "Komunalne usluge" AD 
Prijedor objavljuju:

OGLAS
O PRODAJI  RASHODOVANIH OSNOVNIH SREDSTAVA PUTEM JAVNE LICITACIJE

I
"Komunalne usluge" A.D. Prijedor, Kozarska br. 87, Prijedor objavljuje oglas o javnoj prodaji osnovnih rashodovanih sredstava putem javne licitacije podjeljenih u 2 (dva) LOT-a, tehničkih 
karakteristika kako slijedi: 

LOT  I

Tabela br. 1 

R. broj Vrsta vozila Marka i tip vozila Godina 
proiz.

Broj šasije Procjenjena 
težina vozila

Procjenjena početna cijena vozila Stanje vozila

1. Radna mašina Steyr 18S23 1999 VAN1823YY04YM1362 11760 kg 6.468,00 KM Nije u voznom stanju 

2. Radna mašina FAP 16 20 BD/48 1988 107222 11500 kg 6.325,00 KM Nije u voznom stanju

3. Radna mašina Steyr 18S23 1999 VAN1823YY04YY1274 10710 kg 5.890,50 KM Nije u voznom stanju

4. Putničko vozilo Opel Vectra A CD2.0I 1992. W0L000087N1104738 1100 kg 605,00    KM Nije u voznom stanju

5. Radna mašina YUEJIN NJ1028 2005. LNJBED8255LN8976 2110 kg 1.160,50 KM Nije u voznom stanju

LOT II 

Tabela br 2.

R. broj Naziv predmeta prodaje Sastav Količina Procjenjena težina po komadu Procjenjena početna cijena vozila

1. Kontejner za odlaganje otpada   Podsinčani lim  5 130-150kg 0,55 KM/KG

2. Tomo Vinković (dijelovi) Željezo I klasa 1 1500kg 0,55 KM/KG

II
Pravo učešća imaju sva zainteresovana pravna i fizička lica koja prije održavanja postupka javne licitacije izvrše uplatu depozita u iznosu od 10% od početne vrijednosti sredstava za koja imaju 
namjeru da licitiraju. 
Zainteresovani kupacima obavezu da prilikom uplate depozita  za učešće na javnoj licitaciji tačno navede za koja sredstva i za koji LOT vrši uplatu. 
Uplata depozita može se izvršiti na blagajni preduzeća "Komunalne usluge" AD Prijedor ili putem žiro računa broj: 5620070000011113, otvoren kod NLB Banka AD Banja Luka  najkasnije do 
13.8.2021. godine.

III
Licitacija će biti održana dana 16.8.2021. godine (ponedjeljak) sa početkom u 12.00 časova u Upravnoj zgradi preduzeća "Komunalne usluge" AD Prijedor, Kozarska br. 87, Prijedor (II sprat, 
kancelarija broj 24). 
Registracija zainteresovanih pravnih i fizičkih lica koja su uredno izvršila uplatu depozita izvršiće se na dan održavanja javne licitacije sa početkom u 11.30 časova. 

IV
Licitaciju  provodi  Komisija  za  provođenje  licitacije,  koja  se  sastoji  od  tri  člana, a postupa u skladu sa Pravilnikom o postupku javnog nadmetanja za prodaju rashodovanih osnovnih sredstava, 
rezervnih dijelova i ostalih materijala "Komunalne usluge" AD Prijedor i objavljenim oglasom o prodaji. 
Licitacija traje sve dok se ističu veće ponude. Učesnici licitacije su vezani za svoje ponude ako one usljed isticanja većih ponuda nisu prestale da važe. Licitacija  se  zaključuje  ako  nakon  trećeg  
poziva  u  roku  od  pet  minuta  nije  istaknuta  veća ponuda.

V
Osnovna sredstva u LOT 1 i LOT 2 prodaju se u viđenom stanju, a kupuje onaj kupac koji ponudi najvišu cijenu. Naknadne reklamacije se ne uvažavaju. Ako kupac odustane od kupovine nakon što je 
njegova ponuda prihvaćena, ili ukoliko nakon zaključenja ugovora kupac odustane od njegove realizacije, uplaćeni depozit od 10% neće mu se vratiti.  Učesnicima koji uplate depozit, a neprođu na 
licitaciji, uplaćeni iznos depozita biće vraćen u roku od 3(tri) dana od dana održavanja licitacije.

VI
Troškovi koji proisteknu iz vaganja kupljenih sredstava, utovara i transporta istih od prodavca do lokacije  kupca padaju na teret  kupca. 

VII
Osnovna sredstva koja su predmet prodaje putem javne licitacije mogu se pogledati svakim radnim danom od 6.8.2021. godine pa do 13.8.2021. godine u krugu preduzeća u Puharskoj na adresi 
Osmana Džafića b.b., 79101 Prijedor, u vremenskom periodu od 8.00 do 15.00 časova.  Sve dodatne informacije mogu se dobiti svakim radnim danom od  7.00 do 15.00 časova. Kontakt osoba je 
Antonić Vlado, telefon: 065/221-495.

VIII
Sredstva koja su predmet prodaje u dijelu oglasa LOT 2 (tabela br. 2) prodaju se na način da se sa kupcem koji bude imao najvišu ponudjenu cijenu po kilogramu zaključi Ugovor o kupoprodaji uz 
prethodno organizovano vaganje kupljenih sredstava i utvrđivanje ukupne mase i cijene za kupljeno sredstvo. 
Ukoliko se prilikom izvršenog vaganja utvrdi da je sredstvo iz LOT 2  lakše ili teže od procjenjene navedene težine u oglasu, izvršiće se usklađivanje težine kako bi se dobili ulazni parametri za 
zaključenje Ugovora o kupoprodaji. 
Sredstva iz LOT 1  prodaju se na način ko ponudi najvišu cijenu po sredstvu koje je predmet prodaje.

IX
Rok plaćanja po zaključenom Ugovoru o kupoprodaji iznosi 8 (osam) dana. Po izvršenoj uplati cjelokupnog iznosa naznačenog u ugovoru kupac može organizovati preuzimanje, utovar i odvoz 
kupljenih sredstava.

X
Uplaćeni depozit uračunava se u kupoprodajnu cijenu.  
PDV na cijenu naznačenu u Ugovoru pada na teret kupca.  

XI
Oglas o prodaji rahodovanih osnovnih sredstava putem javne licitacije biće objavljen na zvaničnom sajtu "Komunalne usluge" AD Prijedor:  www.komunalneusluge.org, Facebook nalogu "Komunalne 
usluge" AD Prijedor i nedjeljnom listu "Kozarski vjesnik". 

         "Komunalne usluge" AD Prijedor
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    D I R E K T O R 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Dalibor Grabež, s.r.

"KOMUNALNE USLUGE" A.D. PRIJEDOR
Kozarska br. 87, 79101 Prijedor
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ОГЛАСИ / ЧИТУЉЕ

Тужно сјећање на супругу, 
мајку, баку и ташту

НАДУ ЗОРИЋ

Мирко, Татјана, Биљана, 
Никола, Наталија и 
Светислав.

15571

Дана 11.8.2021. навршава се година дана од 
смрти наше драге сестре и тетке

МИЛКЕ КОНЧАРЕВИЋ-
ЈУРИШИЋ

Драга наша Милкице,
Прође година дана, али бол, туга и заборав никад неће проћи.

Твоја породица 15582

ФОТОГРАФИЈЕ
ЧИТУЉА ЧУВАМО

40 ДАНА

"CALZEDONIJA": 
OGLAS ZA PRIJEM ŽENSKIH RADNIKA

Firmi  "Calzedonija" ("Kalcedonija")  sa sjedištem u 
Brezičanina b.b. Prijedor potreban je veći broj ženskih  
radnika u proizvodnji čarapa.

Prijave dostaviti na kapiju preduzeća ili putem pošte - 
"Calzedonia" Brezičani b.b. Prijedor. 
Radno iskustvo nije neophodno.

"CALZEDONIJA":  
OGLAS ZA PRIJEM RUKOVODIOCA SLUŽBE ODRŽAVANJA 

 

Firmi  Calzedonija ("Kalcedonija") sa sjedištem u Brezičanina 
b.b. Prijedor potreban rukovodilac službe održavanja 
tehničke struke mašinska ili elektro (VSS-SSS), poželjno 
poznavanje engleskog ili talijanskog jezika.

Prijave dostaviti na kapiju preduzeća ili putem pošte - 
"Calzedonia" Brezičani b.b. Prijedor ili 
e-maila: posao@ellatextile.ba.

"Уколико одлазите на го-
дишњи одмор или дуже 
вријеме не боравите у 
својим кућама и стано-
вима, предузмите све 
потребне превентивне 
мјере, како би заштити-
ли своју имовину. Савје-
тујемо да о свом одласку 
обавијестите комшије, 
родбину или пријатеље, 
који ће у вашем одсуст-
ву извршити обилазак 
ваших стамбених једи-
ница. Док сте одсутни, у 
домовима не остављај-
те новац, накит и друге 
вриједости, већ их по-
несите са собом или их 
повјерите на чување, и 
не објављујте на друш-
твеним мрежама фото-

графије са одмора које 
показују ваше одсуство са 
адресе становања. Кљу-
чеве од станова и кућа не 
остављајте испред обје-
ката, на видним мјестима 
или мјестима гдје су лако 
доступна потенцијалним 
извршиоцима кривичних 
дјела", стоји у саопштењу 
ПУ Приједор.  
У случају уочавања неу-
обичајених дешавања, 
кретања непознатих 
лица, посебно око обје-
ката чији су власници 
одсутни треба позвати 
бесплатан сервисни број 
122, или уочено пријави-
ти најближој Полицијској 
станици како би се ефи-
касним дјеловањем на 

вријеме спријечило извр-
шење кривичних дјела и 
ухватили извршиоци.
У ПУ Приједор додају и 
да је током туристичке се-
зоне појачано присуство 
полицијских службеника 
на терену. "Интензивира-
на је и сарадња са локал-
ном заједницом, а грађа-
ни позвани  на активно 
учешће, пружањем без-
бједносно интересантних 
и корисних информација 
у циљу очувања стабил-
ног стања безбједности и 
јачања повјерења међу-
собног односа грађани-
полиција", саопштено је 
из ПУ Приједор.

Полицијска управа Приједор
АПЕЛ ГРАЂАНИМА ДА 

ЗАШТИТЕ ЛИЧНУ ИМОВИНУ 

КВ

Из Полицијске управе Приједор упутили су апел грађанима да то-
ком туристичке сезоне обрате пажњу на чување своје имовине, која 
у одсуству власника може бити мета извршиоца кривичних дјела. 
Грађане позивају да предузму све мјере, како би смањили могућ-
ност приступа личној имовини оним који користе непажњу и одсу-
ство власника и угрожавају личну имовину.

Полицијски службеници 
ће организовати контрол-
не пунктове и контролиса-
ти и сва друга евентуална 

кршења законских одред-
би, као што је превоз ђеце 
у возилу без сједалице, 
некориштење безбједнос-
ног појаса на предњем и 
задњем сједишту, кори-
штење мобилног телефо-
на у вожњи и друге.
Контрола ће се обавља-
ти по такозваном моделу 

лијевак, а по принципу 
нулте толеранције. У дане 
извођења акције биће 
ангажовани и службени 

пресретачи, и то управо 
на критичним правцима 
широм Српске, саопште-
но је из МУП-а. Акција се 
спроводи у оквиру кам-
пање "Вози опрезно – пу-
туј безбједно", а с циљем 
смањења броја погинулих 
лица у саобраћајним нез-
годама.

Из МУП-а подсјећају да 
је у јулу у саобраћајним 
несрећама широм Српске 
погинуло 14 особа, а у 

прва три дана августа њих 
четири. МУП апелује на 
све учеснике у саобраћају, 
а посебно на возаче, да 
брзину кретања возила 
прилагоде условима и 
стању на путевима, те да 
не управљају возилом под 
дејством алкохола.

НАРЕДНА ЧЕТИРИ ДАНА 
ПОЈАЧАНА КОНТРОЛА СВИХ 

УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ

Агенције

Министарство унутрашњих послова спроводиће од петка 
до понедјељка, 9. августа, акцију контроле возача у Репу-
блици Српској, с посебним акцентом на вожњу под деј-
ством алкохола, опојних дрога и психоактивних лијекова.
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Дана 2.8.2021. године преминула је наша драга и 
никада прежаљена супруга и мајка

АНКА КОЈИЋ
(1958-2021)

Твој лик и доброта остаће вјечно у нашим срцима и 
сјећањима. Са љубављу и поносом чуваћемо вјечне 
успомене на твоју племенитост и доброту.
Ожалошћени: супруг Томислав, синови Дејан и Борис са 
породицама. 15570

Посљедњи поздрав 
нашој драгој и вољеној 

сестри

АНКИ КОЈИЋ
(1958-2021)

У најљепшим успоменама сачуваћемо те од 
заборава.
Ожалошћене: сестре Весна и Александра са 
породицама.

15570

Дана 6.8.2021. навршиле су се двије тужне 
године од смрти наше драге мајке и баке

ЗДРАВКЕ  
(рођ. Десница) 

ТУКА
(1935-2019)

Још увијек ослушкујемо твој глас, твој осмијех, још ти се надамо и тешко 
миримо с истином да те више нећемо видјети. Хвала ти што си свој живот 

подјелила с нама и што си нас бескрајно вољела.
Твоји: синови Драган и Жељко, снаха Жаклина и унук Срђан-Сергеј.

15573

БЛАГОЈА МАТИЈАШ

У најљепшим успоменама чуваћемо те од заборава.
Твоја сестра Драгиња са породицом.

15567

Дана 7.8.2021. навршава се 40 дана 
од смрти нашег драгог супруга, оца и 

свекра

ЂУРЕ-ЂУКЕ КОСИЋ
(1955-2021)

Тога дана у 10.00 часова посјетићемо 
његов гроб, положити цвијеће и 
запалити свијеће, те позивамо родбину, 
пријатеље и комшије да нам се 
придруже.
Твоји: Драгана, Марко и Маја. 15572

Дана 30.7.2021. у 87. години живота 
преминуо је наш

ДАНЕ ВУЈНОВИЋ
(1934-2021)

Хвала ти за сву љубав, подршку, пажњу 
... Живјећеш у нашим срцима.
Почивај у миру. Твоји најмилији: супруга 
Јованка, син Душко, кћерка Дијана, 
унука Јована, унуци Бојан, Срђан и 
Никола. 15588

ОСТОЈА 
СТОЈАНОВИЋ 

РОРА 
     1951 – 2015  

Не дамо те забораву. 
С љубављу и тугом брат Свето са породицом 

(002)
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ЧИТУЉЕ

Дана 9.8.2021. навршавају се двије 
године од смрти

ЈАДРАНКЕ-ЈАЦЕ 
ЈЕВТИЋ

С љубављу и поштовањем чувамо те од заборава.
Много вољена-никад заборављена.

Породице: Јевтић, Латиновић и Грбић.
(001)

Од 2019. године вријеме пролази, али твоја 
дјела и успомене нас сјећају превише на 
тебе

ЈАДРАНКА ЈЕВТИЋ

Твоји: Милка и Драго Грбић са дјецом.
15568

Дана 2.8.2021. 
преминула је наша тетка 

и бака

ВОЈИСЛАВКА 
КНЕЖЕВИЋ
(1937-2021)

Почивај у миру Божијем.
Успомену на тебе чувају твоји најмилији укућани: 
Ранко, Мира, Слободан са породицом.

15574

Нашој драгој

ЈАДРАНКИ ЈЕВТИЋ

И даље у тузи за тобом, тетке: Беба, Милка и 
Сека, те Ђуца са породицама.

15568

Сјећање

БЛАГОЈА БОКАН
(8.8.2012-2021)

У нашим срцима и сјећањима...

Твоји: супруга Анкица, кћерке Санела и 
Бранка са породицама.

(001)

Дана 1.8.2021. 
преминула је моја драга 

и вољена сестра

ДРЕНКА ОСТОЈИЋ-
ЛЕВИ

С љубављу и поштовањем Рада Гашић са 
породицом.

15569

Навршава се тужних 40 дана откако нас је 
напустио наш драги

СТАНИША (Милана) ГРУБИЋ
(1973-2021)

Помен нашем вољеном Станиши одаћемо у суботу 7.8.2021. у 10.30 
часова, на Градском православном гробљу.
Ожалошћене породице: Грубић, Бјелић, Забунов и Томић. 15564

Тужно сјећање на наше најмилије

РАДОВАН 
МАРЧЕТИЋ

(8.8.2013-8.8.2021)

Вољени никад не умиру, а ви сте једни од тих. 
Ваши: Добрила, Давор, Данијела, Давид и 
Анђела. 15565

РАДА 
ПИЛИПОВИЋ

(21.8.2019-21.8.2021)

Посљедњи поздрав нашем драгом

НЕНАДУ (Рајка) ЗГОЊАНИНУ
- НЕШИ - 

Памтићемо те по доброти, племенитости, лијепој ријечи и љубави 
која ће вјечно трајати у нашим срцима.
Петар, Ивана и Бранка. 15587
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Дана 1.8.2021. трагично је настрадао наш вољени и 
никад прежаљени син, супруг, отац и брат

НЕНАД (Рајка) ЗГОЊАНИН
(1958-2021)

Био си наша сигурност, нада, љубав и снага.
Био си мој тата.

Ожалошћени: мајка Даница, супруга Верица, кћерка 
Ведрана, зет Обрад, брат Предраг, снаха Марија, синовка 

Ана и синовац Рајко са породицом.
(0002)
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ЗАБАВА / КУЛТУРА / СПОРТ

ВОДОРАВНО: 1. Главни град Гвајане, 9. Благајне, 10. Амерички 
редитељ Џорџ, 12. Стара мјера за течност (мн.), 14. Створење 
из нордијске митологије, 15. Затвор у Пожаревцу, 17. Назив, 
18. Прво слово, 19. Безбојан минерал, 21. Марко Арнаутовић, 
23. Сермија, 24. Саставни везник, 25. Глумица Гарднер, 27. Ир-
ска републиканска армија (скр.), 28. Петнаесто и 30. азбучно 
слово, 29. Дио стрељачког лука, 31. Часовник, 32. Указ у бившој 
Турској, 33. Кредитне отплате, 34. Припадник "ћелавих панке-
ра". 

УСПРАВНО: 1. Врећа, 2. Личност, 3. Друга страна новца, 4. Два-
десет девето ћирилично слово, 5. Двадесет шесто и 16. слово 
абецеде, 6. Напоњу, вани (енг.), 7. Ријека у БиХ, 8. Име мане-
кенке Кембел, 9. Тамнице, затвори, 11. Слетилиште, 13. Закљу-
чан, закључни (лат.), 16. Старогрчки трг, 20. Стара мјера за те-
жину и запремину, 22. Предња страна новца, 26. Напад, 28. 
Име тенисера Виландера, 30. Име угандског диктатора Амина, 
31. Сједињене Америчке Државе, 33. Нота солимизације, 35. 
Симбол водоника. 

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ

Ослушкује: Радомир Речевић

ТРЕЋЕ УХО

МАЊЕ – ВИШЕ
Мање је важно шта други мисле о вама.

Много је важније шта ви мислите о себи.

ГОРЕ И ДОЉЕ
Ми смо уистину небески народ!

Више нас је на небу, него на земљи.

И МИ ИМАМО
И ми имамо своје море.

Море проблема.

ИЗУЗЕЦИ
Струја у Америци мора да се плаћа, али изузетака ипак 

има.
Кад се сједне на електричну столицу. 

НАЈЛАКШЕ ИМ!
Што јесте - јесте.

Особе из геј популације најлакше подносе мисао да им 
је срећа окренула леђа. 

ДОБРО ЈЕ
Добро је бити луд!?

Мислим, лудо заљубљен. 

РАШИН КУТАК

"Вече фолклора" за своје суграђане прире-
дили су чланови Српског културно-умјет-
ничког друштва "Др Младен Стојановић". У 
Љетној башти наступили су фолклораши из 
неколико секција овог друштва, Тамбурашки 
оркестар, Женска пјевачка група и гости КУД 
"Пискавица".
Млади фолклораши су истакли да је ње-
говање традиције част, али и обавеза свих 
нас. Фолклор играју од малих ногу, а најпо-
носнији су када пред домаћом публиком за-
играју и запјевају. "Моја другарица је играла 

у СКУД-у и позвала ме да је гледам на проба-
ма, и тако сам и ја почела. Од тада сам члан 
овог друштва и поносим се тим", истакла је 
Сања Згоњанин, која је члан овог друштва од 
своје пете године. 
Како кажу у овом најстаријем приједорском 
друштву, срећни су што су поново на сцени и 

што су имали прилику да представе свој рад. 
Иако је, признају, период иза њих био тежак 
и пун неизвјесности, јер су пробе и наступи 
због пандемије вируса корона, били отка-
зани, они се ни у таквим околностима нису 
предали. 

"Од маја смо у пуном погону, да покушамо 
да превазиђемо проблем са којим су суоче-
на сва друштва. Наше двије генерације из 
извођачких ансамбала су отишле на студије, 
а због пандемије млађе групе нису успјеле 
да савладају све игре, међутим, сада убрза-
но радимо, како би млађи чланови могли да 
заузму мјеста старијих", истакао је Небојша 
Алексић, секретар СКУД-а "Др Младен Стоја-
новић". 
"Вече фолклора" одржано је у оквиру "При-
једорског љета културе". Поред бројних При-

једорчана овој манифестацији присуствовао 
је и градоначелник Далибор Павловић.
"Надам се да ће наши млади суграђани, када 
виде како они то раде, одлучити да и они 
буду дио овог друштва и да наставе њихо-
вим стопама. Град подржава културно-умјет-
ничка друштва и то ће радити и убудуће. 

Уколико буде више средстава у буџету, одлу-
чићемо се да повећамо износ и за ту ставку, 
ако то буде било могуће", истакао је он. 
СКУД "Др Младен Стојановић" тренутно 
броји 500 чланова. 

СКУД "Др Младен Стојановић" 

М. Шодић

"ВЕЧЕ ФОЛКЛОРА" ЗА ПРИЈЕДОРЧАНЕ 

Најпоноснији када заиграју пред домаћом публиком

Бројна публика у Љетној башти
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Припремили: З. Jелић и П. Шпадић

ФК "Рудaр Приjeдoр" слaвиo je 2:0 прoтив 
"Вeлeжa", нa гoстoвaњу у Moстaру у oкви-
ру трeћeг кoлa Прeмиjeр лигe БиХ. Вeћ у 
другом минуту сусрeтa грeшку гoлмaнa 
дoмaћe eкипe кoристи Maндић и трeсe 
мрeжу зa вoдствo "Рудaрa" oд 1:0. При-
jeдoрчaни су дo другoг гoлa дoшли у 29. 
минуту, a стриjaлaц je биo Aмoa. "Вeлeж" 
je пoкушao дa прeoкрeнe рeзултaт у 
нaстaвку сусрeтa, aли њихoв притисaк 
ниje урoдиo плoдoм. "Вeлeж" je oд 40. 
минутe игрao сa дeсeт игрaчa, jeр je Oсмић 
зaрaдиo двa "жутa кaртoнa". У нaрeднoм 
кoлу у Приjeдoр дoлaзи "Сaрajeвo", кoje 
je пoрaжeнo нa гoстoвaњу кoд "Зрињскoг" 
рeзултaтoм 2:0.

"РУДAР ПРИЈЕДОР" СЛAВИO ПРOTИВ "ВEЛEЖA"

Нa првeнству БиХ зa млaђe jу-
ниoре, кoje je oдржaнo у Сoкoцу, 
нaступaли су и aтлeтичaри "При-
jeдoрa". Aнaстaсиja Удoвичић je 
пoбиjeдилa нa 800 метара, чимe 
je oствaрилa и нoрму зa Бaлкaнскo 
првeнствo, кoje ћe бити oдржaно 
у Крaљeву. Taкoђe, Удoвичићeвa 
je у трци нa 400 метара истрчaлa 
лични рeкoрд (59,92) и oсвojилa 
je срeбрo. Нeвeнa Шeвa билa je 
другa у дисциплини 2.000 мета-
ра с прeпoнaмa. Штo сe тичe Сaрe 
Дeшић, oнa je учeствoвaлa у трци 
нa 3.000 метара, aли je прeтрпjeлa 
пoврeду.

УДОВИЧИЋЕВА 
ИСТРЧАЛА НОРМУ 

ЗА БАЛКАНСКО 
ПРВЕНСТВО 

На приједорском Аеродрому Урије у суб-
оту, 28. августа, биће одржан 16. Бланик 
куп "Приједор 2021", најавио је директор 
Купа Љубиша Араманда, додајући да је у 
случају лоших временских услова резерв-
ни датум недјеља, 29. август.
"Очекујемо учешће до 40 једриличара 
из свих држава бивше Југославије", по-
тврдио је Араманда након конститутив-
не сједнице Организационог одбора 16. 
Бланик купа.  
На сједници усвојен је финансијски план 
манифестације.
"Привремени гранични прелаз биће от-
ворен на аеродрому гдје ће моћи доћи 
авиони из других држава. Неће морати 

ићи у Бања Луку већ ће директно моћи 
слетјети овдје у Приједор, а на крају свега 
тога имаћемо и братимљење Аеро-клуба 
"Приједор" и Аеро-клуба "Трстеник", које 
ће бити уприличено на нашем аеродро-
му", потврдио је Араманда.
Организатор Бланик купа је Аеро-клуб 
"Приједор" уз подршку Града Приједора 
и Владе Републике Српске, односно Ми-
нистарства породице, омладине и спор-
та. 
Ријеч је о такмичењу пилота у прецизном 
слијетању на двосједној вишенамјенски 
опремљеној једрилици "Бланик Л-23", 
која се користи за обуку, тренажу, те 
спортско и акробатско летење.

Козара је и ове године била домаћин 
трке "Козара Ултра Трејл", на којој је 
учествовало 85 такмичара из десетак 
земаља Европе и свијета.
Аднан Бајрић у мушкој и Мишел Врхо-
вац у женској категорији побједници су 
на стази од 10 километара, док су Шпа-
нац Николас Матеос у мушкој, а Бања-
лучанка Данијела Тешановић у женској 
категорији побједници на 23 киломе-
тра. 
"Искуство је предивно и шума је јако 
добра, као и стаза", рекао је Матеос.
Организатори ове спортске манифста-
ције Удружење грађана "Козара ултра 

трејл" задовољни су одзивом такми-
чара. Невена Стојаковић предсједник 
овог удружења рекла је да је стаза била 
добро маркирана. Туристичка органи-
зација Приједор дала је свој допринос 
организацији ове манифестације, с 
циљем промоције и унапријеђења ту-
ризма на Козари.
Град Приједор је подржао ову манифе-
стацију која окупља такмичаре не само 
из БиХ и региона, већ и много шире, с 
циљем да свака наредна привуче што 
више гостију из иностранства.
У оквиру ове спортске манифестације 
одржане су и дјечије трке. 

Одржан "Козара ултра трејл"
ОДЗИВ ДОБАР, ОРГАНИЗАЦИЈА ОДЛИЧНА

У Приједору је ове седмице одржана 
оснивачка Скупштина Футсал клуба 
"Rudar Prijedor City", на којој су име-
новани руководећи органи клуба, а за 
предсједника је изабран  Младен Јури-
шић. 
Предсједник клуба се обратио присут-
ним члановима оснивачке Скупштине и 
изнио циљеве клуба у наредном перио-
ду. Једногласно је потврђено оснивање 
Футсал клуба "Rudar Prijedor City".
Јуришић је истакао да Град Приједор 
заслужује још један спортски колектив. 

"Драго ми је да смо успјели формирати 
још један клуб и срећан сам што имамо 
два футсал клуба у Приједору", додао је 
он.
Он је истакао да је спреман за сарадњу 
са свим градским клубовима. "Поку-
шаћемо се добро организовати пред 
почетак сезоне, како играчки, тако и 
тренерски и да носимо достојанствено 
име и презиме овог клуба", истакао је 
Јуришић.

ОСНОВАН НОВИ ФУТСАЛ КЛУБ "RUDAR PRIJEDOR CITY"

БИЦИКЛИСТИ "КОЗАРЕ" 
ПОКУПИЛИ МЕДАЉЕ У БИХАЋУ  

Одличан наступ на Балканском 
првенству у брдском бициклиз-
му, које је одржано у Бихаћу, 
имали су приједорски бицикли-
сти. Синиша Лукић је, као члан 
репрезантације БиХ освојио је 
четврту позицију на шампио-
нату Балкана, док је на нивоу 
БиХ био други у категорији У23. 
Марко Чађо освојио је бронзу, 
док је на нивоу БиХ био други. 
Лука Џевер међу млађим каде-
тима био је трећи, а бронзу је 
освојио и Никола Стојнић, та-
кође члан БК "Козара". Синиша 
Лукић отпутовао је у Нови Сад. 
Тамо ће учествовати на УЦИ 
кампу. Тамо ће се одржати и 
Европско првенство у брдском 
бициклизму, од 13. до 15 аву-
ста. Поред  Лукића само је још 
један бициклиста из БиХ добио 
позив у камп, а ријеч је о Петру 
Спајићу из Требиња.

БЛАНИК КУП 28. АВГУСТА

Фото: PrijedorDanas.com
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Била је то права посласти-
ца за љубитеље кошарке, 
али и све остале који су 
ове седмице шетали на-
шим градом, јер су има-
ли прилику да уживају у 
бравурама мајстора под 
кошевима.
Вања Плавшић, један од 
организатора и учесник "3 
на 3" турнира изјавио је 
да је ово један у низу до-
гађаја којим ће КК "Прије-
дор Спартак" прославити 
значајан јубилеј.

"Баскет "3 на 3" за разли-
ку од кошарке, уз доста 
правила и мислимо да је 
спорт у експанзији и за то 
је добио потврду учешћем 

на Олимпијским играма", 
истакао је он. 
Турнир је финансијски 
подржао Град Приједор.
"Ово је први пут да се на 
овакав начин прославља 
вриједан кошаркашки ју-
билеј и надам се да ће 
такмичење у уличном ба-
скету постати традиција 
у Приједору", поручио је 
градоначелник Приједо-
ра, Далибор Павловић.
Градоначелник је додао 
да је ово добар начин 

да се окупи омладина из 
окружења и да покажу 
своје умијеће у кошарци.
"Можда ће овдје своје по-
четке имати неки кошар-
каш који ће засјенити оне 
славне генерације кошар-
каша. Ми то очекујемо и 
Приједор већ има једну 
добру Школу кошарке и 
имамо већ јуниоре који су 
репрезентативци Србије и 
који су на понос нашег гра-
да", рекао је он.

ПОЛА ВИЈЕКА ПОСТОЈАЊА И РАДА, КОШАРКАШКИ КЛУБ "ПРИЈЕДОР СПАРТАК" ПРОСЛАВИО ЈЕ КАКО ТО И ДОЛИ-
КУЈЕ ВРИЈЕДНОМ ЈУБИЛЕЈУ, МЕЂУНАРОДНИМ ТУРНИРОМ У БАСКЕТУ. И ТО НИЈЕ БИО БИЛО КАКАВ ТУРНИР, ВЕЋ 
"3 НА 3" ФИБА ТАКМИЧЕЊЕ, КОЈЕ ЈЕ ОКУПИЛО 14 ЕКИПА ИЗ БИХ И СРБИЈЕ. 

ПОЛА ВИЈЕКА ПОСТОЈАЊА 
КОШАРКАШКОГ КЛУБА "ПРИЈЕДОР СПАРТАК"

Т. Мандић

ЕКИПА "TRIGLAV 
OSIGURANJE" ПО-
БЈЕДНИК ЈЕ МЕЂУНА-
РОДНОГ ТУРНИРА У "3 
НА 3" УЛИЧНОМ БА-
СКЕТУ, КОЈА ЈЕ У ФИ-
НАЛУ ПОБИЈЕДИЛА 
ЕКИПУ "FORTUNA OIL" 
СА 21:15. 


