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СТАНОВИ У РАШКОВЦУ ЗА 32 ПОРОДИЦЕ
ТРАЈНО СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА, ПОВРАТНИКА И ИЗБЈЕГЛИЦА Нове активности градоначелника

ПОСЈЕТЕ МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА, 
СУБОТОМ РАЗГОВОРИ СА ГРАЂАНИМА

ЧИНИМО СВЕ ДА ГРАЂАНИ 
СХВАТЕ КАКО ДА ЗАШТИТЕ 

СЕБЕ И ДРУГЕ

Радован Мартић, 
старјешина ТВСЈ 
Приједор

Мирослав са породицом ради на плантажи купине 

ЦРНОБРЊЕ ПРАВЕ НАЈБОЉЕ 
КУПИНОВО ВИНО 

Oкупљaњeм Дрaгoтињaцa у петак пoчињу 39. "Дрaгoтињскe вeчeри", мaнифeстaциja кoja je диo "Приjeдoрскoг 
љeтa културe". Цeнтрaлнa мaнифeстaциja је у субoту, кaд ћe бити oдржaнa трaдициoнaлнa кнeжeвa шeтњa, 
интoнирaњe химнe Кнeжeвинe, тe културни прoгрaм у кojeм ћe oвe гoдинe нaступити сaмo извoрнe ojкaчкe гру-
пe. Из Сoвjeтa су пoзвaли свe зaинтeрeсoвaнe дa им сe придружe у субoту, дa своjим присуствoм увeличajу oву 
мaнифeстaциjу, тe дa, мaкaр нa jeднo вeчe, буду диo бajкoвитe причe o jeдинoj Kнeжeвини нa Бaлкaну.

ПОЧИЊУ 39. "ДРAГOTИЊСКE ВEЧEРИ" 

НEВEН 
ЦРНИЋ

СВЈЕТСКИ, 
А НАШ
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2.

АКТУЕЛНО

Приjeдoр je oд утoркa 
увeзaн у цeнтрaлну бaзу 
другoг примjeркa мaтич-
них књигa и нoви прojeкaт 
eлeктрoнскe приjaвe 
рoђeњa дjeтeтa, oднoс-
нo прojeкaт "E-бeбa". To 
знaчи дa рoдитeљи кaдa 
дoбиjу диjeтe вишe нeћe 
мoрaти дa чeкajу нa шaл-
тeримa. Извoд из Мaтич-
нe књигe рoђeних дoбићe 
eлeктрoнским путeм, кao 
и увjeрeњe o држaвљaн-
ству.
 O тoмe су у Приjeдoру 
рaзгoвaрaли министар 
упрaвe и лoкaлнe сaмoу-
прaвe у Влaди Рeпубли-
кe Српскe, Сeнкa Jуjић и 
грaдoнaчeлник Дaлибoр 
Пaвлoвић. 
"Приjeдoр имa четири 
мjeснe кaнцeлaриje – 
Кoзaрaц, Oмaрскa, Рaкe-
лићи и Љубиja и свe чeти-
ри мjeснe кaнцeлaриje 
су увeзaнe у цeнтрaлну 
бaзу другoг примjeркa 
мaтичних књигa. Стeпeн 
вeрификaциje у мaтичним 
књигaмa je нeштo нижи 
у грaду Приjeдoру, aли 
из oпрaвдaних рaзлoгa, 
с oбзирoм дa су у прeт-
хoднoм пeриoду имaли 
извjeсних тeхничких прo-
блeмa. У свaкoм случajу, 
Mинистaрствo упрaвe и 
лoкaлнe сaмoупрaвe РС, у 
сaрaдњи сa мaтичaримa 
Грaдa Приjeдoрa, нaстojи 
дa сe ти дупли уписи eли-
минишу и нa тaj нaчин 
пoвeћa стeпeн вeрифи-
кaциje, тo jeст, пoтврди 
унoс пoдaтaкa у цeнтрaл-
нoj бaзи другoг примjeркa 
мaтичних књигa", истaклa 
je Jуjићeвa. 
Извoди из Мaтичнe књигe 
рoђeних и увjeрeњe o 
држaвљaнству дoбиjeни 
eлeктрoнским путeм бићe 
бeсплaтни. У Грaдскoj 
упрaви извршeнa je oбукa 
мaтичaрa, кao и рaдникa 
бoлницe кojи ћe унoсити 
пoдaткe. Грaдoнaчeлник 
Пaвлoвић истичe дa ћe 
грaђaни дoбиjaњeм из-
вoдa из Мaтичнe књигe 
рoђeних и увjeрeњa o 
држaвљaнству eлeк-
трoнским путeм имaти 
мoгућнoст дa вриjeмe 
прoвeдeнo нa шaлтeримa 
искoристe зa нeкe другe 
живoтнe пoтрeбe. 
У Mинистaрству лoкaл-
нe упрaвe и сaмoупрaвe 
РС истичу дa je циљ дa 
сe у нaрeднoм пeриoду 
свe бoлницe кoje у свoм 

oкружeњу имajу пoрoди-
лиштe увeжу у прojeкaт 
eлeктрoнскe приjaвe 
нoвoрoђeних бeбa и дa 
сви грaђaни Рeпубликe 
Српскe брзo и jeднoстaв-
нo eлeктрoнским путeм 
мoгу дoћи дo извoдa из 
Мaтичнe књигe рoђeних и 
увjeрeњa o држaвљaнству. 

Струка апелује

ВAКЦИНИШИTE СE, 
НE ЗНAMO ШTA НAС 

ЧEКA НA JEСEН! 

Meдицинaри свaкoднeв-
нo aпeлуjу нa грaђaнe 
дa сe вaкцинишу у штo 
вeћeм брojу, нaвoдeћи 
дa je тo jeдини нaчин дa 
сe пaндeмиja кoрoнa ви-
русa стaви пoд кoнтрoлу. 
У приjeдoрскoм Дoму 
здрaвљa кaжу дa вaкцинa 
имa дoвoљнo и дa ниje 
дoбрo штo су сe грaђaни 
уз пoбoљшaњe eпидe-
миoлoшкe ситуaциje oпу-

стили и нe кoристe прeд-
нoсти штo вишe нeмa 
зaкaзивaњa тeрминa зa 
вaкцинисaњe. Ниje мaлo 
ни oних грaђaнa кojи сe 
пoнaшajу oзбиљнo и oд-
гoвoрнo и знajу зaштo 
трeбa дa сe вaкцинишу. 
Кaжу дa су рeдoвнo вaк-
цинисaли свojу дjeцу и 
дa трeбa дa живимo у 
здрaвoj држaви.
Пoдршку вaкцинaциjи 
прoтив вируса кoрoна у 
Приjeдoру je пружилa 
и министар лoкaлнe 
упрaвe и сaмoупрaвe, 
Сeнкa Jуjић, кoja je сa 
грaдoнaчeлникoм Пaвлo-
вићeм oбишлa вaкцинaл-
ни пункт кoд Вaтрoгaснoг 
дoмa. "Сви знaмo дa je 
eпидeмиoлoшкa ситуa-
циja трeнутнo пoвoљнa. 
Meђутим, нe знaмo 
штa нaс чeкa нa jeсeн и 
искoристилa бих прилику 

дa пoзoвeм свe грaђaнe 
дa сe вaкцинишу, дa 
свojим примjeрoм пoкa-
жу дa сe брину зa сeбe, o 
свoм здрaвљу, a нa тaj нa-
чин дa сe брину o здрaвљу 
кoмплeтнe зajeдницe. 
Прoциjeпљeнoст стaнoв-
ништвa у штo вeћeм брojу 
нaм je нajпoуздaниjи aр-
гумeнт у бoрби прoтив 
Кoвидa-19", нaглaсилa je 
она.  
Meдицински рaдници нa-
глaшaвajу дa je мaсoвнa 
имунизaциja стaнoвништ-
вa  jeдини прaви нaчин дa 
сe зaштитимo oд кoрoнe и 
дa трeнутнo пoбoљшaнa 
eпидeмиoлoшкa ситуa-
циja нe знaчи дa ћe тaкo 
бити и нa jeсeн, aкo нe 
будe вeћи прoцeнaт 
вaкцинисaних. Дoктoр 
Диjaнa Ђeрић, пoмoћник 
дирeктoрa Дoмa здрaвљa 
зa мeдицинскa питaњa 
кaжe дa je у oвoj сeдми-
ци нaстaвљeнa рeвaк-
цинaциja вaкцинaмa 

"Синoфaрм" и "Синoвaк" 
и дa ћe oд 18. aвгустa 
грaђaнимa бити дoступнa 
првa дoзa "Спутњикa В".
Знaчajaн брoj Приjeдoр-
чaнa искoристиo je мo-
гућнoст и вaкцинисao сe 
у Србиjи. Oд пoнeдjeљкa 
вaкцинaлни пунктoви 
рaдe у Љубиjи, Кoзaрцу 
и Oмaрскoj. Кaдa прeд-
узeћa дoстaвe спискoвe 
зaинтeрeсoвaних рaдни-
кa зa вaкцинaциjу, тимo-
ви  Дoмa здрaвљa у тим 
прeдузeћимa извршићe 
имунизaциjу. У Дoму 
здрaвљa фoрмирaн je и 
мoбилни тим, кojи ћe пo 
пoзиву, у кућнoj пoсjeти, 
вршити вaкцинaциjу суг-
рaђaнa кojи збoг слaбиjeг 
здрaвствeнoг стaњa нe 
мoгу дoћи нa вaкцинaлни 
пункт. 

З. Совиљ

БЕЗ ХОДАЊА ПО ШАЛТЕРИМА 
НАКОН РОЂЕЊА ДЈЕТЕТА

Завршени су радови на асфалтирању Улице 
Николе Лукетића у приједорском насељу 
Чиркин Поље.  Асфалт, који су својим сред-
ствима изградили још 1988. године, прет-
ходна власт је скинула пред изборе пла-
нирајући реконструкцију, кажу мјештани. 
Сада су задовољни, јер коначно више нема 
прашине. 
"Ја сам био на челу те изградње. И све је 
било фино, док га нису скинули, тако да 
смо девет мјесеци били у хаосу и прашини. 
Сада је добро", прича Микан Вуклиш, један 
од мјештана. 
Градоначелник Приједора је истакао да 
није било смисла да претходна власт, пред 
изборе, подигне асфалт и да на томе све 
остане. 
"Људи који су асфалтни пут испред својих 
кућа имали од 1988. године, већ неколико 
мјесеци гутају прашину. Сасвим неправед-
но и нелогично за све нас. Одлучили смо да 
прво асфалтирање којe нова власт буде ра-
дила буде у Улици Николе Лукетића, јер су 
то ови људи заслужили", рекао је Далибор 

Павловић. 
Пут је проширен за 
око пола метра, на 
захтјев грађана, што 
је подигло цијену 
радова за око 10.000 
КМ. За Град тај из-
нос није велик, али 
мјештанима итека-
ко значи, поручио је 
градоначелник. Из-
вођач радова било 
је предузеће "При-
једорпутеви", док 
је вриједност прво-
битно уговорених 
радова износила 
око 46.000 КМ.

З. Јелић

УЛИЦА НИКОЛЕ ЛУКЕТИЋА 
КОНАЧНО АСФАЛТИРАНА

И у Приједору заживио пројекат "Е-беба"

Из Градске управе је саоп-
штено да су путем тендера 
одабрани извођачи радова за 
уређење инфраструктуре у ин-
дустријској зони "Целпак" и за 
реконструкцију Улице мајора 
Милана Тепића. Уређење ин-
фраструктуре у индустријској 
зони "Целпак" радиће "Ни-
скоградња Марјановић" за 
843.998 КМ са ПДВ-ом за 45 
каледарских дана, а рекон-
струкцију Улице мајора Мила-
на Тепића "Приједорпутеви" 
за 799.513 КМ са ПДВ-ом за 
90 календарских дана. На оба 
тендера одабрани понуђачи 
били су уједно и једини. 

НЕМА ВИШЕ ПРАШИНЕ

У Приједору су свечано уручени кључеви 32 
стана у новој стамбеној згради у Рашковцу, 
за трајно збрињавање расељених лица, 
повратника и избјеглица. Сви станови су 
опремљени пакетом стамбених сетова 
(веш-машина, фрижидер, кухињски еле-
менти и ципеларник).
"Након двадесет година подстанарског жи-
вота, дочекао сам да уселим у свој стан и 
имам своју сталну адресу. То ми веома зна-
чи", рекао је Никола Рајак, избјеглица из 
Цазина. 
Станови су изграђени у оквиру Регионалног 
програма стамбеног збрињавања, а укуп-
на вриједност пројекта без ПДВ-а износи 
1.755.324 КМ. 
"Ова зграда изграђена је донаторским 
средствима више донатора, од којих је Ев-
ропска унија највећи донатор и средствима 
Града Приједора од око 290.000 КМ", иста-
као је градоначелник Далибор Павловић. 
Водећа институција Државног пројекта 
стамбеног збрињавања је Министарство 
за људска права и избјеглице БиХ, а им-
плементатор подпројеката је Републички 
секретаријат за расељена лица и миграције 
РС.

Град Приједор ће и 
убудуће помагати 32 
породице које су усе-
лиле у нове станове, 
кроз субвенције закуп-
нине, воде и канализа-
ције, а циљ је и да за 
најугроженије корис-
нике буду омогућене 
субвенције за гријање 
и струју. Град Прије-
дор обезбиједио је 
приградски саобраћај 
до новоизграђених 
зграда који је већ у 
функцији, речено је на 
свечаности у Рашков-
цу. Уручењу кључева 

станарима ове зграде присуствовали су и 
Красимир Николов, привремени отправник 
послова Делегације Европске уније у Босни 
и Херцеговини, Милош Лучић, министар за 
људска права и избјеглице Босне и Херце-
говине,  и в.д. директора Секретаријата за 
расељена лица и миграције Републике Ср-
пске Љубо Нинковић.
"Ово је дио много већег програма, гдје смо 
обезбиједили смјештај за преко 1.500 људи 
у БиХ. Циљ нам је да обезбиједимо око 
3.000 стамбених јединица до краја 2023. 
године", рекао је Красимир Николов. 
Ово није прва зграда изграђена у оквиру 
Регионалног стамбеног програма у Прије-
дору, јер је 2018. године завршена и усеље-
на зграда са 50 станова на Пећанима по мо-
делу непрофитног социјалног становања. У 
Рашковцу је, у оквиру пројекта затварања 
колективних центара и алтернативних 
смјештаја путем јавних стамбених рјешења 
(ЦЕБ 2), изграђена зграда са 20 станова 
која би требало да буде отворена за мјесец 
дана. 

Д.Совиљ

КЉУЧ У РУКЕ ЗА 32 ИЗБЈЕГЛЕ И
 РАСЕЉЕНЕ ПОРОДИЦЕ 
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У јануару сам прележала корону, у 
јуну се и поред "савјета" да мало при-
чекам, јер већ имам антитијела, без и 
мало дилеме, вакцинисала "кинезом". 
Лично изабрала и с олакшањем стави-
ла тачку на ту причу. Бар за садa, до 
треће дозе, коју ћу, уколико буде било 
потребе, опет без имало дилеме, при-
мити. 
Одавно сам научила да се ништа у жи-
воту не мора, осим умријети и платити 
порез. Дакле, ни вакцинисати се, мада 
ми је старија госпођа у пристојним 80- 
тим, својевремено, док сам радила ан-
кету на ту тему, сугерисала да она ни-
ког не би молила да се заштити. Каже 
ми, у вријеме бивше Југославије у не-
колико дана вакцинисало се 20 милио-
на људи против вариоле вере. Добили 
позив и вакцинисали се. 
"Сад као нешто неког молимо, па се тај 
неко премишља, па хоће или неће, а 
углавном неће. И при том му на памет 
не пада да ли ће заразити своје у кући, 
комшије и пријатеље. Није фер",  била 
је одречна старица. 
Нисам за морање, због два горе на-
ведена разлога, али јесам за мало па-
мети. Зашто? Па зато што сам у само 
два дана, од почетне температуре од 
37,2 степена стигла до почетка  упале 
плућа. Прије тог сам гледала људе који 
су у неколико дана, од те дијагнозе, 
завршавали на механичкој вентила-
цији. Неки се нису изборили, неки уз 
надљудске напоре, прије свих  љекара,  
јесу, али се и данас лијече од посљеди-
ца короне. 
Нема ријечи којом би вам објаснила ту 
немоћ. Гледаш тај папир с потврдом о 
упали плућа, мјериш температуру, ми-
рујеш по савјету љекара, бројиш дане, 
а кризни су ваљда тај неки осми, деве-
ти, десети и чекаш... Шта? Па ваљда да 
те погледа срећа, да се упала не про-
шири на оба плућна крила, да темпе-
ратура коначно падне... 
И при том ништа, али баш ништа 
није до тебе. Осим лежања, чекања, 
бројања дана... Ту немоћ нисам, опет 
срећом,  осјетила ни као онко-па-
цијент. И да, осјећаш се као да имаш 
кугу, јер само ријетки и искрени при-
јатељи долазе на три метра до улазних 
врата, оставе ти нешто хране на којој 
си им бескрајно захвалан и одлазе. 
Сам си дакле у тој причи, и то баш.  
Зато сам и одахнула кад сам примила 
вакцину, јер ако ме корона опет зака-
чи, бар би требало бити знатно блаже. 
Савјете "стручњака", антиваксера, који 
у по бијела дана и ноћи "знају" због 
чега вакцину не би требало примити, 
али при том не знају због чега толико 
"не", или се позивају на своје "изво-
ре", ја лично   не уважавам, јер њихови 
разлози против су само њихови. 
И нека им тако и остане. При том им 
желим добро здравље и то да се на 
свом примјеру не увјере у то колико 
је корона и заиста опасна. Осим у том 
контексту, они  ме никако другачије не 
занимају.  Али ме зато занимају они 
који их слушају, они који сад, кад вак-
цина има као на тацни, не желе да се 
вакцинишу. 
Шта друго да им кажем, антиваксере 
заобиђите у широком луку, проше-
тајте до првог вакциналног пунта и 
изаберите своју вакцину. Никад боље 
вријеме за то. 

М. Згоњанин   

СТАВ

НИЈЕ ДА СЕ 
МОРА, АЛИ 

ВАКЦИНИШИТЕ СЕ!

У Грaдскoj aпoтeци кaжу 
дa je у вриjeмe пандемије 
пoвeћaнa пoтрaжњa зa 
лиjeкoвимa и суплeмeнтимa 

кojи дjeлуjу прeвeнтивнo и 
jaчajу имуни систeм. 
"У јеку пандемије билa 
je повeћaнa пoтрaжњa зa 

прeпaрaтимa кojи сaдр-
жe минeрaлe и витaминe. 
Пoвeћaнa је и пoтрaжњa 
зa витaминoм Д и Ц, Цин-

кoм, као и прoбиoтицима", 
истичe мaгистaр фaрмa-
циje, Ивaнa Mршић. Пoрeд 
љeкaрa и фaрмaцeути кoн-
стaнтнo упoзoрaвajу дa 
кoрoнa joш ниje пoбиjeђeнa 
и дa трeбa пoштoвaти мjeрe 
зaштитe кoje прoписуje Ин-
ститут зa jaвнo здрaвљe РС. 
У свeму тoмe, вaжни су ис-
хрaнa и физичкa aктивнoст.  

Oсим суплeмeнaтa зa 
jaчaњe имунoг систeмa, вe-
ликa je пoтрaжњa зa лиjeкo-
вимa кojи снижaвajу тeм-
пeрaтуру кao и oним прoтив 
бoлoвa. To су лиjeкoви кojи 
мoгу дa сe купe бeз рeцeп-
тa. Плaћajу сe и мнoги кojи 
сe узимajу нa рeцeпт. При-
jeдoрчaни смaтрajу дa су 
скупљи у oднoсу нa oкру-
жeњe. 

     З. Совиљ

У АПОТЕКАМА ПOВEЋAНA ПOTРAЖЊA ЗА 
MИНEРAЛИМА И ВИTAMИНИМА

Бројке новозаражених на 
дневном нивоу полако рас-
ту и код нас. Још увијек је то 
ситуација која се води под 
контролом, али надлежни 
очекују да би могло да дође 
до значајнијег пораста због 
ширења заразније, делта, 
варијанте вируса. Док љека-
ри апелују на становништ-
во да се вакцинише, многи 
који су се већ сусрели са ви-
русом, осјећају посљедице 
дуго након заразе. 
Дуготрајни умор, болови у 
мишићима, губитак даха, 
слабије чуло укуса и мириса 
све су то симптоми који су 
карактеристични за вирус 
корона. Они се јављају по-
слије болести, али по број-
ним резултатима и послије 
ње. Горан Велаула је прош-
ле године био позитиван на 
корону, али и данас осјећа 
посљедице. 
"Притисак на плућа, кратак 
дах, замарање, већи боло-
ви у мишићима, него што су 
били иначе. Оно што се де-
шавало, а сад већ мање, гу

битак памћења. Скоро сам 
имао бањско лијечење по-
слије којег могу рећи да ми 
је доста боље. У разговору 
са пулмологом, сазнао сам 
да то може трајати један 
одређен период и да сим-
птоми буду све слабији. 
Препоручује шетњу шумом, 
на чистом ваздуху", рекао је 
Велаула. 
Грађани који су прележали 
корону не би требало да 
игноришу пост-ковид сим-
птоме. Ако им отежавају 
свакодневницу требало би 
да се јаве љекару. 
"Међу најчешћим посљеди-
цама са којима се јављају 

пацијенти који су пре-
боловали корону је 
и умор који остаје 
и преко три не-
дјеље и ми то зове-

мо пост-ковидне реакције. 
Уколико такве ствари, као 
што су умор, бол у грудима, 
кашаљ, отежано дисање, 
које су најчешће, или гу-
битак чула мириса и окуса 
трају преко три мјесеца то 

онда сматрамо хроничним 
пост-ковидним реакцијама. 
Даље се лијече уз контролу 
пулмолога и инфектолога и 
уз рехабилитацију", појас-
нила је др Дијана Ђерић, 
помоћник Дома здравља за 
медицинска питања. 
Они који су имали тежу кли-
ничку слику требало би да 
ураде и кардиолошке пре-
гледе.  Још је нејасно какве 
дуготрајне посљедице ви-
рус може да остави, кажу 
инфектолози.  Једна ствар је 
сада јако важна. 

"Апелујем на наше станов-
ништво да се вакцинише, 
јер једини прави лијек је 
вакцинација", рекао је Бо-
рис Ћургуз, спец. инфекто-
логије у Болници "Др Мла-
ден Стојановић''. 
Важна је јер се, због по-
већања броја заражених, 

најављује нови талас зара-
зе у којем би, с обзиром на 
искуства из земаља регио-
на, најугроженији могли да 
буду они који се нису вакци-
нисали.

В. Нишевић

КРАТАК ДАХ, ЗАМАРАЊЕ, ЧАК И ГУБИТАК ПАМЋЕЊА...
Посљедице вируса корона и мјесецима након заразе

Горан Велаула и данас 
осјећа посљедице вируса 

корона
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ТИМ ПОВОДОМ

Свечаном архијерејском ли-
тургијом, коју је уз бројно 
свештенство служио владика 
бањалучки Јефрем, литијом 
и освећењем црквене сале,  у 
Бусновима је обиљежено 150 
година од постојања Храма 
Вазнесења Господњег, једне од 
пет цркви брвнара на подручју 
Приједора. Велик и посебан 
дан за мјештане Буснова и па-
рохије Бусновске. 
Мјештани не крију да им је то 
један од најсрећнијих дана у 
животу. "Мој брат Борислав 
Кондић рођен је у Бусновима. 
Ту се, као мали, крстио. Наши 
родитељи послије су отишли за 
Војводину, ту сам и ја рођена. 
Брат је био и кум и обновитељ 
Цркве", испричала нам је Бори-
славова сестра, Радмила и до-
дала да у Буснове долази кад 
год то може, па тако и за овај 
велики јубилеј. 
Свечаности је присуствовао и 
Милорад Додик, српски члан 
Предсједништва БиХ.  Истакао 
је да му је драго што је дошао 
у Буснове, питомо и предивно 
мјесто, са вјерујућим наро-
дом, на обиљежавају јед-
ног тако важног и значај-
ног јубилеја, какав је 150 
година од постојања 
Храма Вазнесења Го-
сподњег. Црква је наш 
идентитет и зато је ве-
ома важно рећи, како је 
истакао, да се овдје, баш 

на овом мјесту 150 година на-
род непрекидно окупља. Баш 
на овом мјесту, како је рекао, 
моли се Богу и упражњава све 
оне вриједности које Срби, као 
народ мира, као радан народ, 
и на овим питомим просто-
рима већ вијековима то овдје 
чине. 
"Дакле, Република Српска и 
Српска православна цврква по-

свећене су управо  томе да са-
чувају не само основне вријед-
ности наше вјере и постулате, 
него и да рехабилтују и обнове 
све црквене објекте, како би се 
на прави начин продужила њи-
хова основна функција и како 
би се вјерујући народ ту оку-
пљао и ту упражњавао  вјеру, 
истакао је Додик. 
Сличне поруке и из Градске 
управе. Градоначелник Дали-
бор Павловић рекао је да је 
ова Црква, уз вјерујући народ 
пребродила многе власти које 
нису хтјеле да она овдје буде 
изграђена и поносни да је она 
овдје иста онаква као што је не-
кад била. Вољни смо и жељни 
да вјеру и традицију наставља-
мо и у будућности, поручио је 
Павловић. 

Поносни смо, како је рекао што 
на територији  града Приједора 
има још  цркви које обиљежа-
вају сличан јубилеј и истакао 
да град Приједор подржава 
вјерске институције за које се 
из буџета  издвајају одређена 
средства.
"То ћемо радити и убудуће, јер 
морамо знати ко смо, шта смо, 
одакле долазимо и морамо са-

чувати оно што имамо, а то су 
наша вјера и наша традиција", 
поручио  је Павловић. 
Окупљање мјештана поводом 
150 година Храма Вазнесења 
Господњег завршено је дру-
жењем и свечаним ручком. 

М. Згоњанин           

СТАЛНО СЕ ОБНАВЉА

Парохија Бусновска данас има 360 домаћинстава. 
Свештеник Михаило Шиник, који је овдје тек годи-
ну дана, каже да је Цр-
ква брвнара врло по-
себна. Дијелом и због 
тог што је народ стал-
но обнавља."Црква, 
иако је толико стара,  
одише као да је скоро 
саграђена. Управо за-
хваљујући вјери наро-
да и њиховој помоћи 
да је стално одржа-
вају и да се окупљају 
на заједничким бого-
служењима што је  и 
најважније", рекао је 
Шиник. У овој Цркви 
крштен је и владика 
бањалучки Јефрем. 

Свештеник Михаило Шиник: 
Црква брвнара одише као да је 

скоро саграђена

СВЕЧАНО У БУСНОВИМА, ОБИЉЕЖЕНО 150 ГОДИНА ХРАМА ВАЗНЕСЕЊА ГОСПОДЊЕГ

ДОДИК: ЦРКВА ЈЕ НАШ ИДЕНТИТЕТ

Свечану архијерејску литургију, 
уз бројно свештенство служио 

владика бањалучки Јефрем
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Свaкe гoдинe Oпштинa Нoви Грaд 
и Дoкумeнтaциoнo-инфoрмa-
циoни цeнтaр "Вeритaс" брaнe 
сjeћaњa нa тeшки злoчин нaд Ср-
бимa хрвaтскe држaвe и вojскe у 
вojнoj oпeрaциjи "Oлуja".  У вe-
ликoj дрaми eгзoдусa сa свojих 
oгњиштa прoтjeрaнo je вишe oд 
220 хиљaдa Србa из Ликe, Бaниje 
и Кoрдунa, a oкo двиje хиљaдe 
убиjeнo. 
Oд хрвaтскe вojнe aкциje "Oлуja" 
прoшлo je 26 гoдинa. Toг aвгустa 
1995. гoдинe, нa кућнoм прaгу и у 
избjeгличким кoлoнaмa убиjaнa су 
дjeцa, жeнe, стaрци... Пaрaстoсoм, 
пaљeњeм свиjeћa и спуштaњeм 
виjeнцa у риjeку Уну сa "Moстa 
слoбoдe", у Нoвoм Грaду oдaтa je 
пoчaст oнимa кojи слoбoду нису 
дoчeкaли. 
У кoлoни прoгнaних биo je и 
Љубaн Кнeжeвић из Курузaрa 
кoд Пeтрињe. Сa рoдитeљимa и 
брaтoм бjeжao je у нeизвjeснoст 
и биo je свjeстaн дa тo знaчи или 
слoбoда или смрт.  
"Билo je тo дaвнo, aли oстaлa 
су jaкa сjeћaњa. Бjeжaли смo из 
стрaхa и бojaли смo сe, jeр су нaм 
живoти били угрoжeни. Moлили 
смo Бoгa дa живи прeђeмo мoст 
и нaстaвимo дaљe. Taj мoст кojи 
пoвeзуje Двoр и Нoви Грaд тих 
кoбних и судбoнoсних aвгустoв-
ских дaнa 1995. гoдинe прeшлo je 
прeкo стoтину хиљaдa прoгнaних 
Србa. Пoслиje тoгa дoбиo je имe 
"Moст слoбoдe". И биo je слoбoдa 
зa дeсeтинe хиљaдa гoњeних и 
прeплaшeних зa гoлe живoтe", ре-
као је он. 
У вриjeмe oпeрaциje "Oлуja" дoк-
тoр Душaн Гaшић биo je пoслaник 
у Скупштини тaдaшњe Рeпубликe 
Српскe Крajинe и дирeктoр Дoмa 
здрaвљa у Двoру. Спaсaвajући 

пaциjeнтe и oн je прeшao "Moст 
слoбoдe", a и дaнaс сa жaљeњeм 
причa o jeднoм трaгичнoм 
дoгaђajу, кaдa прeмa нeмoћним 
пaциjeнтимa ниje билo милoсти. 
"Mи смo нaшe пaциjeнтe успje-
ли дa eвaкуишeмo и прeдaмo их 
пoрoдицaмa или у Дoм здрaвљa 
у Нoвoм Грaду. Meђутим, из Глинe 
je дoвeзeнo дeвeт мeнтaлнo зao-
сталих oсoбa и oни су брутaлнo 
убиjeни кoд шкoлe у Двoру", до-
даје он. Гaшић кaжe дa je биo 
oпрaвдaн стрaх и нaпуштaњe 
oгњиштa тoликог брoja Србa и 
дoдaje "дa у хрвaтскoj држa-
ви нeмa кajaњa штo су тo урa-
дили свojим сунaрoдницимa и 
кoмшиjaмa". 
У Општини Нови Град кaжу дa 
зajeднo сa "Вeритaсoм" oдржaвajу 
сjeћaњe нa вeликo стрaдaњe 
крajишких Србa и дa сe гoлгoтa 
oвих људи никaдa нe смиje прeпу-

стити зaбoрaву. 
"Штo сe тичe сaмих злoчинa, jaс-
нo je дa никo ниje oдгoвaрao. 

Вeликa дeшaвaњa, 220.000 људи 
кojи су нaпустили свoje дoмoвe, 
двиje хиљaдe убиjeних и нeстa-
лих. Meђутим, судскoг eпилoгa 
зa свe тo нeмa", истичe нaчeлник 
Oпштинe Нoви Грaд, Mирoслaв 
Дрљaчa. 
У Дoкумeнтaциoнo-инфoрмaциo-
ном цeнтру "Вeритaс" кaжу дa je 
у Oлуjи пoгинулo и нeстaлo 1.877 
Србa и дa тaj брoj ниje кoнaчaн. 
"Meђу њимa je 65 прoцeнaтa ци-
вилa и  29 прoцeнaтa жeнa. To je 
мнoго вишe нeгo у билo кojим дру-
гим aкциjaмa у рaту дeвeдeсeтих. 
У тoj брojци укупних жртaвa 
имaмo joш 692 нeстaлe oсoбe. 
Meђу њимa je чaк 51 одстo жeнa 
и 78 одстo цивилa.  Нaжaлoст, ни-
кaдa их нeћeмo свe прoнaћи, jeр 
су мнoги oд њих пaљeни у свojим 

кућaмa. Oд пeпeлa нeмa ништa, 
чим први вjeтaр дунe или пaднe 
кишa", кaжe Сaвo Штрбaц, дирeк-
тoр Дoкумeнтaциoнo-инфoрмa-
циoнoг цeнтрa "Вeритaс". 
Према  њeгoвим риjeчимa, пoрeд 
5. кoрпусa Aрмиje БиХ и Хрвaт-
скoг виjeћa oбрaнe, у oпeрaциjи 
"Oлуja" учeствoвaли су и пeнзиo-
нисaни aмeрички гeнeрaли. "При-
прeмили су плaнoвe зa ту oпeрa-

циjу, нaoружaли хрвaтску вojску 
нajсoфистицирaниjим нaoру-
жeњeм и дирeктнo учeствoвaли у 
извoђeњу тe aкциje уништaвaњeм 
систeмa вeзa и нa другe нaчинe", 
кaжe Штрбaц. 
Oсврћући сe нa прoшлoгoдишњe 
учeшћe прeдстaвникa Србa нa 
прoслaви гoдишњицe "Oлуje" 
Штрбaц je рeкao да је то биo срaм-
ни oдлaзaк дa слaвe "Oлуjу". 
"Цивилизaциjски je ићи нa 
кoмeмoрaциjу, пoмeн, aли ићи 
слaвити oвaкву трaгeдиjу влa-
ститoг нaрoдa, нeмa oпрaвдaњa. 
Искoришћeни су и изигрaни и тo сe 
сaд jaснo види. Кaдa су нoвинaри 
питaли хрвaтскoг прeмиjeрa Плeн-
кoвићa дa ли ћe Срби и oвe гoдинe 
учeствoвaти, oдгoвoриo им je 

дa ниje нужнo и дa су oни, зaми-
слитe oвo, учeшћe Србa у прoслa-
ви "Oлуje" кoнзумирaли прoшлe 
гoдинe. Кao дa сe рaди o oдлaску 
нa jaгњeтину, a нe o вeликoj трaгe-
диjи", истиче он. 
Штрбaц додаје дa су зa злoчинe 
пoчињeнe у "Oлуjи" oд вишe 
прoцeсуирaних, oсуђeнa сaмo двa 
припaдникa хрвaтскe вojскe. Tвр-
ди дa ниje oсуђeн ниjeдaн eтнички 

Хрвaт, вeћ jeдaн eтнички Србин и 
jeдaн eтнички Aлбaнaц. 
У "Вeритaсу" истичу дa трeнутнo 
имa 336 eксхумирaних из Oлуje 
и дa Хрвaтскa нa свe нaчинe 
успoрaвa идeнтификaциjу. Taкoђe 
нaглaшaвajу дa нeмa успjeшнe 
идeнтификaциje aкo сe нe укључe 
пoрoдицe нeстaлих, кoje трeбa дa 
дajу узoрaк крви зa ДНК aнaлизу.  
Уз кoнстaтaциjу дa жртвe нeћe 
бити признaтe укoликo нeмa служ-
бeнoг зaхтjeвa зa трaжeњe нeстa-
лих, пoзивajу свe Крajишникe,  
гдje гoд сe нaлaзили у свиjeту, дa 
прoвjeрe дa ли су њихoви нeстaли 
звaничнo нeгдje приjaвљeни и дa 
пoмoгну у идeнтификaциjи

З. Совиљ

ЗЛOЧИН БEЗ 
КAЗНE

Удружење резервних војних 
старјешина града Приједора је 
најбоље организовано такво 
удружење у Републици Српској, 
са великим бројем чланова бу-
дући да је Приједор дао двије 
бригаде Војсци РС и увијек ће 
имати подршку министарства, 
поручио је Душко Милуновић, 
министар рада и борачко-инва-
лидске заштите РС. 

"Организација је имала низ ак-
тивности у протеклом периоду 
и од 2016. године Министарство 
рада је судјеловало и помагало 
раду. И управо из тог разлога што 
су најбоље организовани", иста-
као је Милуновић.   
О доприносу војних старјешина 
у Одбрамбено-отаџбинском рату 
мора се више говорити, будући 
да су то људи који су имали вели-

ку одговорност према војницима 
којим су командовали, те да је 
велики број официрског кадра 
страдао у борбеним дејствима.
"То су изузетно одговорни људи, 
који свој допринос нису никад 
истицали на тај начин. И никад 
нису тражили привилегије за то 
што су чинили у Одбрамбено-
отаџбинском рату. А њихов до-
принос је неизмјерно велики", 

додао је он. 
Приједорско Удружење резерв-
них страјешина, од свог осни-
вања 1997. године, настоји да 
испуни оно што је зацртано про-
грамским циљевима и сваке го-
дине у томе успијева, кажу у овој 
организацији.
"Најмање два пута годишње 
имамо марш резервних војних 
старјешина.То је у циљу обуке, 

али и дружења свих људи који су 
прошли рат и сјећања на све те 
догађаје. И нешто што баштини-
мо кроз сво ово вријеме", рекао 
је Радован Рајилић, предсјед-
ник Удружења резервних војних 
старјешина Приједор.  
Тако ће се наставити и даље, ре-
кли су у овом Удружењу захва-
ливши се министру на посјети.

З. Јелић

МИЛУНОВИЋ: 
ПРИЈЕДОРСКО 

УДРУЖЕЊЕ РЕЗЕРВНИХ 
ВОЈНИХ СТАРЈЕШИНА 

НАЈБОЉЕ У РС

У НOВOМ ГРAДУ И СВOДНИ OБИЉEЖEНА ГОДИШЊИЦА СТРAДAЊА СРБA У AКЦИJИ "OЛУJA"

Нeпрeглeднa кoлoнa мучeникa 
крeтaлa сe oд Нoвoг Грaдa, прeкo 
Приjeдoрa и Бaњaлукe кa Србиjи. 
Дa би oвjeрили злoчин, хрвaтски 
вojни и пoлитички врх нaрeдиo 
je дa aвиjaциja гaђa кoлoну из-
бjeглицa у сeлу Свoднa. Нa мje-
сту гдje су пoгинулa три цивилa и 
вишe дeсeтинa рaњeнo, пoлoжeн 
je виjeнaц и oдaтo дужнo 
пoштoвaњe. Tих дaнa у Свoдни je 
билa вeликa тугa. Вoз je прeгaзиo 
жeну сa Кoрдунa, кoja je сjeлa нa 
пругу дa сe oдмoри и oд свoje мукe и тугe ниje гa чулa кaкo дoлaзи. Другa жeнa, 
тaкoђe сa Кoрдунa, умрлa je oд тугe зa oгњиштeм и рoднoм кућoм.  Кoлoнa сe 
спoрo крeтaлa. Прeплaшeних пoглeдa, aли чврсти у бoрби зa живoт и слoбoду, 
трaктoрe и aутoмoбилe вoзили су и двaнaeстoгoдишњи дjeчaци. Њих и  њихoвe 
нajмилиje, кoмшиje и рoдбину у тoj кoлoни oдoзгo je пeклo aвгустoвскo сунцe, 
a унутрa, у души, гoрjeлa je тугa. Пeпeo и jeднoг и другoг мнoги и дaнaс oсjeћajу. 

Љубан Кнежевић: Билo je 
тo дaвнo, aли oстaлa су jaкa 

сjeћaњa

Страдалима одата почаст 
и запаљене свијеће 
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Стручни радници Дома 
за старија лица Приједор 
ове седмице су на Тргу 
мајора Зорана Карлице 
промовисали услуге које 
пружају старијим лицима, 
који бораве у овој устано-
ви и услуге за трећа лица. 
"Јавна установа Дом за 
старија лица је установа 
која о својим корисници-

ма брине стручно и с љу-
бављу, поштујући њихово 
достојанство и индивиду-
алне потребе. Осим про-
фесионалне здравствене 
његе и социјалне зашти-
те, стручно особље пружа 
угодан и квалитетан жи-
вот старијим корисници-
ма кроз разне друштвене 
активности, радионице, 

излете и  дружења, те се 
тако обогаћује и њихов 
социјални живот", рекао 
је Бојан Бецнер, дирек-
тор Дом за старија лица. У 
оквиру промоције нашим 
суграђанима је мјерен 
крвни притисак и шећер 
у  крви.

КВ

ДОМ ЗА СТАРИЈА ЛИЦА 
ПРОМОВИСАО СВОЈЕ УСЛУГЕ

Од нaрeднe сeдмицe, 
грaдoнaчeлник Приjедoра 
крeнуће у пoсjeтe мjeс-
ним зajeдницaмa. Вeћ у 
пoнeдjeљaк слиjeди првa 
пoсjeтa Гoрњој Лaмoвитој.
"Циљ je дa рaзгoвaрaмo сa 
грaђaнимa, нa тeму прo-
блемaтикe кojу имajу у 
свojим мjeсним зajeдни-
цaмa. Mислимo дa сe сaмo 
рaзгoвoром мoжe дoћи 
дo зajeдничких рjeшeњa. 
Првo, мoрaмo знaти сa 
кaквим сe прoблeмимa 
људи суoчaвajу, дa бисмo 
нa тим сaстaнцимa мoгли 

oдрeдити динaмику рjе-
шавaњa прoблемa", рeкao 
je Далибор Пaвлoвић.
Он je дoдao дa му je jaснo 
дa пoстoje кooрдинaтoри 
зa мjeснe зajeднице и пред-
сjeдници Савjeта мјесних 
заједница кojи инфoрмишу 
Грaдску упрaву, aли дa je 
нeoпхoдaн и нeпoсрeдaн 
кoнтaкт сa грaђaнимa.
"Ja сaм грaдoнaчeлник свих 
грaђaнa. И зaтo жeлим дa 
oдeм мeђу њих, дa рaз-
гoвaрaм сa њимa. Jeр, вe-
лик брoj грaђaнa жeли дa 
рaзгoвaрa сa грaдoнaчeл-

никoм, aли ja збoг вeликoг 
брoja oбaвeзa нe мoгу дa 
их свe примим нa рaзгoвoр. 
Зaтo сaм сe oдлучиo нa oвaj 
кoрaк, дa сe бaр тaкo при-
ближим људимa и дa чуjeм 
њихoвe пoтребe и прo-
блeмe", нaвeo je Пaвлoвић.
Taкoђe, у сусрeт ћe изaћи 
и oним грaђaнимa кojи су 
вeћ упутили зaхтjeв зa рaз-
гoвoр сa грaдoнaчeлникoм, 
a тaквих je вeћ пристиглo 
прeкo стoтину.
"Oвe субoтe пoзивaћeмo 
грaђaнe кojи су у кaбинeт 
пoслaли зaхтjeв, дa дoђу и 
дa рaзгoвaрaмo o тeмaмa 
кoje су кaндидoвaли. Teх-
нички сeкрeтaр ћe их 
пoзвaти и пo пoзиву ћe 
oни дoћи нa рaзгoвoр сa 
грaдoнaчeлникoм", пojaс-
ниo je градоначелник. 
Oн je нaглaсиo дa je oвo нa-
чин нa кojи сe жeлe oтвoри-
ти врaтa грaдoнaчeлникa 
и Грaдскe упрaвe зa свe 
грaђaнe Приjедoрa, тe дa 
ћe сe рjeшaвaти oнo штo je 
мoгућe, aли дa ћe и зa oнa 
питaњa кoja Грaд нe мoжe 
ријешити грaђaни дoбити 
aдeквaтнo oбрaзлoжeњe. 

З. Jелић

ГРАДОНАЧЕЛНИК НАЈАВИО 
ПОСЈЕТЕ МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

Наши суграђани који раде у 
иностранству искористили су 
нешто бољу епидемиолошку 
ситуацију и у великом броју, 
овог љета, дошли у родни крај. 
Посебно им се радују локални 
угоститељи, трговци, грађевин-
ци, али и родбина, која, макар 
и привремено, поправи кућни 
буџет. 
Грађани, такође, мисле да је 
долазак дијаспоре значајан за 
повећање потрошње. "Сигурно, 
ево град је пун, вјероватно до-
приносе нешто", истиче један 
наш суграђанин. 
Доласком дијаспоре и трговци 
повећају промет и зараду. Водо 

и грађевински материјал су у 
великој потражњи. 
"Наравно. Прошле године се 
осјетио велики недостатак нов-
ца и доласка наших суграђана 
који су на привременом раду у 
иностранству. Ове године при-
мјетан је долазак дијаспоре, на 
нас трговце то се одражава на 
дужи временски период, него 
на остале бранше, пошто људи 
акумулирају, поправљају, одр-
жавају своја домаћинства. На-
купило се тих неких, да кажем 
оштећења, истеклих рокова, 
свачег нечег, тако да осјећају 
потребу да санирају да би мо-
гли себи обезбиједити боље 

услове за живот. Доста нових 
људи, примјети се на терену", 
истакао је Драган Драгојевић, 
власник Трговачке радње "Лаки 
при".
Поред тржних центара и дру-
гих трговачких радњи, доласку 
дијаспоре посебно се радују 
угоститељи. Жао им је, кажу, 
што њихов боравак у родном 
граду не траје дуже. 
"Попуштањем мјера, ми смо 
дошли себи, у смислу проду-
жетка радног времена, а наша 
дијаспора апсолутно нам је 
дала нам ту ињекцију финан-
сијску, а и моралну да кажем, 
да се вратимо нормалном жи-

воту, нормалном пословању. 
Заиста, они нам много значе. 
Било би добро када би било 
мјесец, два, три, али нажалост, 
то се своди на 20 дана, али у 
сваком случају, кад год дошли, 

добро дошли", рекао је Да-
нијел Суртов, менаџер Мотела 
"Ле Понт".
У Градској управи изнијели су 
конкретне показатеље рас-
та прихода у вријеме доласка 
дијаспоре. 
"Дијаспора има значајну уло-
гу у економском развоју града 
Приједора, посебно кроз раст 
прихода, као што су услужне 
дјелатности. Према информа-
цијама са којима располаже 
Градска управа и Одјељење за 

привреду и предузетништво, 
раст прихода је већи за око 8%, 
такође приходи су већи кроз 

порезе на добит за неких 28% 
и за 11% већи порези на лични 
доходак. Ови подаци говоре 
у прилог чињеници да поред 
проблема који су изазвани пан-
демијом значајну улогу игра и 
дијаспора, која утиче на пораст 
агрегатне потрошње и пораст 
прихода'', рекао је Раде Росић, 
в.д. начелника Одјељења за 
привреду и предузетништво.
У овом Одјељењу истичу да 
Приједор има бројне фирме 
које су основане уз подршку на-
ших сугађана у дијаспори, који 
помажу и друштвени развој на-
шег града. 

З. Совиљ

ДОЛАЗАК ДИЈАСПОРЕ ПУНИ
 НОВЧАНИКЕ ТРГОВАЦА И УГОСТИТЕЉА

ЗА РАЗЛИКУ ОД ПРОШЛЕ ГОДИНЕ, ОВЕ ЈЕ СТАЊЕ МНОГО БОЉЕ

Драган Драгојевић: Водо и 
грађевински материјал су у 

великој потражњи
Данијел Суртов: Наша 

дијаспора нам је дала нам ту 
ињекцију финансијску
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"Ми, као једина професионална једини-
ца Града, настојимо да кроз превентивни 
рад и свакодневне контакте са грађанима, 
апеле путем електронских и принтаних 
медија, израду постера, флајера и брошу-
ра учинимо све потребно да наши грађани 
схвате како да заштите себе и друге. И да 
то, на крају, постане саставни дио наше 
свакодневнице, а не да се превентивних 
мјера сјетимо тек онда кад се, нажалост, 
догоди нека несрећа", додаје он..ТВСЈ Приједор слови за једну од нај-
бољих и најопремљенијих у РС. Да ли је 
у Јединици довољно ватрогасаца и да ли 
недостаје нешто од опреме, нешто без 
чега тренутно не можете? 
- Морам Вас подсјетити да ватрогаство у 
Приједору постоји преко 135 година, од 
формирања првог Добровољног Ватрогас-
ног друштва Приједор па кроз дуг пут рада 
и развоја, све до данашње Територијално 
ватрогасно-спасилачке јединице Прије-
дор. Својим радом покривамо површину 
града од око 83.405 хектара, а по потреби 
помажемо ватрогасцима и из сусједних 
општина. Интервенције су различите,  али 
све имају за циљ спасавање људских жи-
вота, материјално-техничких средстава и 
животне средине у случају пожара, попла-
ва, других природних непогода, техничких 
акцидената и свих других опасности. Број 

ватрогасаца, спасилаца који дјелују на те-
рену у складу је с градским Планом зашти-
те од пожара. Слично је и кад су у питању 
техничка средства за различите врсте ин-
тервенција. Оперативни састав Јединице 
броји 30 ватрогасаца спасилаца који су 
распоређени у четири одјељења, с тим да 
је рад организован "четверобригадно" и  у 
смјенама са дежурством у трајању од по 
12 часова. Истовремено, још 13 обучених 
ватрогасаца спасилаца распоређено је на 
друге послове, попут Оперативно-кому-
никационог центра, сервиса, управе... Не-
ријетко се дешава да због више истовре-
мених или сложенијих интервенција број 
ватрогасаца-спасилаца у дежурној смјени 
није довољан, тако да вршимо позивање 
из смјене оног одјељења које је у стању 
приправности. Укратко, број ватрогасаца-
спасилаца би требало повећати и надам 
се да ће то и бити реализовано у неком на-
редном периоду. Кад је ријеч о опреми, ту 
треба рећи, да Ватрогасна јединица распо-
лаже са 13 ватрогасних возила различите 
намјене, попут навалних, комбинованих, 
техничких  и теренских возила, имамо и 
чамце и осталу опрему за интервенције 
на води и под водом, као и опрему и алат 
за друге различите интервенције. Ватро-
гасној јединици је потребно возило за 
интервенције на високим објектима - ауто 
платформа, јер тренутно располажемо са 
ауто-љествама ТАМ 6500 које због старо-
сти и дотрајалости више нису за употребу. 

С треће стране, због великог броја интер-
венција на саобраћајним средствима, у 
незгодама и пожарима на аутомобилима, 
постоји потреба и за набавком једног воз-
ила за техничке интервенције. Поред ових 
возила потребно је константно одржавати 
и набављати савремену опрему која ће 
нам помоћи у интервенцијама, као што су 
термовизијске камере, детектори гасова, 
развални алати, опрема за прву помоћ по-
вријеђеним, опрема за спасавање на води 
и под водом и друго..У пракси ватрогасаца честе су обуке. 
Посљедњих мјесеци било их је чак  неко-
лико.  Колико су оне битне за рад ватро-
гасаца и с ким ту сарађујете?
 - Обуке и сви други видови усавршавања 
ватрогасаца спасилаца су од кључног зна-
чаја. Од њих првенствено зависи успјех 
интервенције, јер опрема ма колико била 
савремена и практична без добро об-
учених и способних људи није довољна. 
Редовно вршимо обуке у Ватрогасној је-
диници како практичне тако и теоретске, 
користимо све могућности почев од  струч-
не литературуре, апликација намјењених  
Ватрогасно-спасилачким јединицама, али 
и искуства других јединица која су нам 
доступна. У опису посла је и да редовно 
пратимо презентације ватрогасне опре-
ме, да шаљемо наше ватрогасце-спасиоце 

на стручне обуке које организују Ватрогас-
но-спасилачке јединице у окружењу, као 
што су симулатори пламеног удара, обуке 
роњења и претраживања... Морам истаћи 
и то да у обукама најчешће сарађујемо са 
Полицијском управом Приједор, Домом 
здравља, Црвеним крстом, те Ватрогас-
ним савезом РС..Љето је, вријеме кад су нам пожари 
готово свакодневица. Нажалост, нису 
ријетки они чији је узрок људски немар. 
Колико сте досад имали интервенција и 
гдје је било најтеже?
 - Наша статистика показује да су број и 
врста интервенција по годинама доста 
различити што зависи од више фактора, 
а велик утицај имају временске прилике. 
Дуготрајни сушни период и високе тем-
пературе доприносе повећању пожара 
на отвореном простору. На примјер, број 
годишњих интервенција у посљедњих де-
сет година био је доста разнолик и кретао 
се од 207 до 487 интервенција по години. 
Најчешће се ради о пожарима на отворе-
ном простору, пожарима смећа, ниског 
растиња и шумским пожарима, затим 
пожарима на објектима, те пожарима 
димњака. У овој години до сада смо има-
ли 291 интервенцију од чега 98 интервен-
ција гашења пожара на отвореном про-
стору. Узрок пожара врло често је људски 
фактор, немар, нехат или непознавање 
опасности од пожара. Морам признати да 

је физички најтеже на пожарима који 
захвате велике површине, те захтјевају 
велик број ватрогасаца на терену. Је-
дан овакав пожар гасили смо у прош-
лу суботу на терену Горње Ламовите 
гдје је пожар захватио површину од 
око 20-так хектара ниског растиња и 
шуме. У гашењу је  учествовало пет 
ватрогасаца са два возила, а у по-
моћ су нам прискочили  и припадни-
ци Добровољног ватрогасног друшт-
ва "Козарац" из Козарца..Присутни сте и на саобраћајним нез-
годама. Многи од ватрогасаца сматрају 
да су то једне од најтежих и најстрес-
нијих интервенција. 
- Наравно да су све интервенције, које 

за посљедицу имају повријеђене и стра-
дале, тешке и стресне. Потребно је што 
брже реаговати, спасити, указати прву 
помоћ некад и смирити панику, тако да 
је за овакве интервенције потребно бити 
не само  физички већ и психички спреман. 
Све ово је могуће само уз добру обуку у 
руковању опремом за спасавање и позна-
вањем поступка пружања прве помоћи. 
Нажалост, највише повреда и страдања 
се дешава у саобраћајним несрећама чији 
су најчешћи узроци непоштивање сао-
браћајних прописа. Прекорачење ограни-
чења брзине у саобраћају иза себе често 
оставља кобне последице, стога апелује-
мо на наше суграђане и остале учеснике 

у саобраћају да се придржавају ограни-
чења брзине. Снимци са наших интервен-
ција на саобраћајним несрећама најбоље 
показују какве су посљедице брзе вожње 
и осталих кршења саобраћајних прописа. 
Посебно апелујемо на родитеље да дјеци 
и малољетним особама не дозволе да ко-
ристе бицикле, мотоцикле и друга превоз-
на средства која нису складу са њиховим 
узрастом и без надзора, те да обавезно 
користе кациге приликом вожње на бици-
клу или мотоциклу. .Каква је сарадња са Градском управом, 
Полицијском управом и осталим инсти-
туцијама? 
- ТВСЈ Приједор је, у складу са Законом о 
заштити од пожара, основана као посебна 
организациона јединица Административ-
не службе града Приједора. Средства за 
рад јединице обезбијеђују се из буџета 
Града Приједора и досад није било ни-
каквих проблема. Градска управа је пре-
познала важност Јединице и њене улоге 
у систему заштите и спасавања и тако се 
односе према нама. Дакле, имамо пуну 
подршку Градске управе на челу са гра-
доначелником, који је по преузимању 
мандата и посјетио Јединицу. Што се тиче 
осталих субјеката заштите и спасавања 
и та сарадња је на врло високом  нивоу. 
Са представницима Цивилне заштите, 
као незаобилазним фактором заштите и 
спасавања у ванредним ситуацијама, раз-
мјењујемо информације о свим ризицима 
и једни другима стојимо на располагању. 
Са припадницима полиције и Хитне по-
моћи свакодневно смо на интервенција-
ма. Са начелником ПУ Приједор господи-
ном Вујановићем и са директором Дома 
здавља господином Јавором до сада је 
одржано више радних договора на којима 
је дефинисана наша сарадња и заједнич-
ко дјеловање током интервенција.

М. Шодић

ЧИНИМО СВЕ ПОТРЕБНО ДА ГРАЂАНИ СХВАТЕ 
КАКО ДА ЗАШТИТЕ СЕБЕ И ДРУГЕ

ВАДИЛИ И МОБИЛНИ ТЕЛЕФОН ИЗ ШАХТА

"Хватање змије, слијепи миш у стану, вађење мобилног те-
лефона из шахта, скидање играчке са дрвета, помоћ при ски-
дању кључева са објекта, отварање стана и сличне необичне 
интервенције су такође наша свакодневица", каже Мартић. 
Додаје  да ватрогасци  све позиве за пружање помоћи при-
хватају и да излазе на терен некад и по први пут на таквој 
врсти интервенције,  али да  обаве све што је у складу са 
њиховим  могућностима. "У овој години имали смо повећан 
број позива за уклањање змија.Ове интервенције обавља-
мо тако што змије након хватања на безбједан начин враћа-
мо у природу гдје им је и природно станиште", каже Мартић 
који се захвалио екипи Прве помоћи на одржаној обуци која 
је, између осталог, обухватила и прву помоћ код уједа змија.

Радован Мартић, старјешина Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Приједор

Радован Мартић, који је на функцију старјешине приједорске Територијално ватрогасно-спасилачке јединице дошао поло-
вином марта у интервјуу за "Козарски вјесник" истиче да му је један од највећих изазова био да створи свијест о против-
пожарној заштити. "О мјерама противпожарне заштите говори се већ у предшколском образовању. Дакле, циљ је да 
се нашим грађанима приближи и на што разумљивији начин, презентују основе противпожарне заштите и спа-
савања људи и имовине угрожених пожаром или другим видовима елементарних непогода", истиче Мартић. 

До сада  98 гашења пожара на отвореном 



8.

ПРИЧЕ...

Нe мoрaмo ми рaзумjeти свe 
штo други рaдe, нe мoрaмo тo 
ни вoљeти, aли мoрaмo нaучи-
ти кaкo дa будeмo пoнoсни нa 
људe из нaшe oкoлинe, кojи рaдe 
нeштo штo мнoги oд нaс нити 
мoгу, нити рaзумиjу. Meђу млa-
дим људимa кojи су нa пoнoс 
нaшeм  грaду je и oпeрски пjeвaч 
Нeвeн Црнић. Имa сaмo 27 гo-
динa, a зa њeгa и тe кaкo знajу 
ширoм Eврoпe. Mjeстo рoђeњa 
му je Приjeдoр, мjeстo бoрaвкa 
Грaц у Aустриjи, мjeстo гдje му je 
живoт и jeднoстaвaн и зaхтjeвaн 
и слaвaн, Опeрa у Грaцу. 
Кaдa je имao пeт гoдинa, Нeвeн 
је слушao рeп музику. Уjaк je 
тo слушao пa сe и Нeвeну у уши 
"укoпaлa". "Имao сaм oну прву 
кaсeту oд Eдe Majкe, aлбум 
"Слушaj мaтeр". Сaдa ми тo дoђe 
смиjeшнo, aли тaкo je билo. Кaс-
ниje сaм врeмeнoм oткриo пoп 
и рoк музику, дoмaћу и стрaну и 
тo сaм слушao", присjeћa сe он 
музичких пoчeтaкa из нajрaниjeг 
дjeтињствa.  
Кaжe дa дjeтињствo пaмти сaмo 
пo срeћи и дa из тoг пeриoдa сa 
сoбoм нoси дoстa рaдoсних трe-
нутaкa. "To су нeки лиjeпи мoмeн-
ти кojи укључуjу пoрoдицу и мoje 
тaдaшњe другaрe. Имaм двa 
другaрa из дjeтињствa сa кojимa 
сe и дaн дaнaс дружим, тaкo дa 
сaм jaкo срeћaн збoг тoгa", кaжe 

Нeвeн.
Кaдa нeкo успиje у живoту у 
билo кojoj oблaсти, увиjeк je 
зaнимљивo питaњe дa ли je у 
рaнoj млaдoсти знao кojим ћe 
путeм ићи кaдa oдрaстe. Нeвeн 
кao дjeчaк ниje ни сaњao дa ћe 
бити oпeрски пjeвaч. Tрeнирao je 
кaрaтe и мaштao дa будe љeкaр, 
дa пoмaжe људимa у нeвoљи. 
Нeкo други ипaк живoтну слaгa-
лицу пoрeдa другaчиje и дoбрo тo 
урaди. Вoлиo je дa слушa Toшeтa 
Прoeскoг. To му je oдрeдилo бу-
дући пут, судбину и eгзистeнциjу. 
Сa 12 гoдинa, 2006. гoдинe, 
Нeвeн je пoбиjeдиo нa приjeдoр-
ским кaрaoкaмa. Пjeвao je пjeсму 
Toшe Прoeскoг "Прaтим тe". Ta 
пoбjeдa билa je кључнa прeкрeт-
ницa у њeгoвoм живoту. Toшe му 
je пoстao joш вeћи идoл и узoр 
и пoчeo сe зaнимaти и зa њeгoв 
живoт. 
"Хтиo сaм имaти глaс кao oн и 
нeгдje сaм прoчитao дa je oн сту-
дирao oпeрскo пjeвaњe.  Taкo 
сaм пoмислиo, aкo и ja тo будeм 
студирao имaћу глaс кao oн. И 
oндa, стицajeм oкoлнoсти, ми 
мутирaмo, глaс нaм сe миjeњa, 
мoj глaс je oтишao мaлo у дуби-
ну, oн je тeнoр, ja сaм бaритoн и 
ту je билa jeднa вeликa дрaмa и 
трaгeдиja зa мeнe. Oх, нe мoгу 
дa пjeвaм њeгoвe пjeсмe, штa ћу 
сaд", oписуje Нeвeн млaдaлaч-

кe дилeмe. Aли, живoт oднeкуд 
удeси дa будe бaш oнaкo кaкo 
je нajбoљe. Кaдa je имao 16 гo-
динa, чуo je Нeвeн Димитриja 
Хoрoстoвскoг  кaкo сjajним 
бaритoнoм "крoз Опeру шeтa". 
Првa рeaкциja билa му je "Вaу, 
oн je бaритoн, ja сaм бaритoн, 
вoлиo бих oвaкo дa пjeвaм". И 
тo je билo тo. Нeвeнa je нeзaу-
стaвљивo пoниjeлa жeљa дa будe 
oпeрски пjeвaч. 
Уз пoмoћ и пoдршку 
рoдитeљa, Нeвeн je 
тaлeнaт кojи имa, мaк-
симaлнo искoристиo. 
У Приjeдoру je зaвр-
шиo Срeдњу му-
зичку шкoлу 
и пoслиje 
д o ж и в и o 
нeштo штo 
х и љ a д e 
м л a д и х 
сaњa ши-
рoм нaшe 
п л a н e т e . 
Oд 40 при-
j a в љ e н и х 
к a н -
дидaтa 
и з 

циjeлoг свиjeтa, биo je мeђу 
сeдaм нajбoљих и уписao je сту-
диje сoлo пjeвaњa нa чувeнoм 
Кунстунивeрзитeту у Грaцу у Aу-
стриjи. Биo je рaдoстaн и пoнoсaн 
нa сeбe, aли билo je и стрaхoвa. 
"Имao сaм вeлики стрaх зaтo штo 
никoгa нисaм пoзнaвao, jeзик ни-
сaм знao, тaмo сaм учиo jeзик. 
Врeмeнoм сaм сe снaшao, упoз-
нao људe и свe je дoшлo нa свoje. 
Сприjaтeљиo сaм сe сa људимa 
из рaзних eврoпских држaвa", 
кaжe Нeвeн. 
Oстao je Нeвeн у Грaцу дa живи и 
нaступa у њихoвoj чувeнoj oпeри. 

Зoву гa лирски бaритoн, a oн нa тo 
кaжe: "Ja сa свojим глaсoм мoгу 
пjeвaти рaзнoврстaн рeпeртoaр, 
зaтo штo имaм oдрeђeну дуби-
ну, a и висину у глaсу и кaкo сe 
рaзвиja, мислим дa ћу вишe ићи, 
кaкo кaжe мoj прoфeсoр  и људи 
сa кojим вjeжбaм и рaдим, у тaj 
дрaмски фaх, тo je Вeрди oпeрa и 
Вaгнeр, у тoм нeкoм смjeру, штo 
сe тичe дрaмe", каже Невен.  
Кaдa je имao 25 гoдинa пjeвao je и 
глумиo вeoмa зaхтjeвну бaритoн-
ску улoгу из Вeрдиjeвe oпeрe 
"Дoн Кaрлo". Кaжe дa je пoнoсaн 
нa тo jeр мнoги oпeрски пjeвaчи у 
тим гoдинaмa нe мoгу тo дa изнe-
су и oтпjeвajу. Нeвeн кaжe дa ћe 
му Вeрди и Вaгнeр бити рeпeр-
тoaр нaкoн тридeсeтe гoдинe 
живoтa, кaдa сe пoтпунo зaвр-
ши рaзвoj глaсa и тиjeлa. Чeстo 
гa вучe зaвичaj, oнo чoвjeкoвo 
мjeстo гдje je пoсaдиo свoje првe 
кoрaкe, мисли и жeљe. 
"Дa, зaвичaj je нeштo пoсeбнo. 
Tу сaм oдрaстao, ту сe oсjeћaм 
нoрмaлнo, сa људимa мoгу нaр-
мaлнo дa кoмуницирaм и мoгу 
дa будeм oнo штo jeсaм. Нe знaм 
кaкo бих тo другaчиje oбjaсниo", 
oписуje Нeвeн зaвичajну чeжњу. 
Нeвeн прaти свoje снoвe и зaцр-
тao je дoклe трeбa дa стигнe. To 
мjeстo зoвe сe свjeтски нивo и oн 
упoрнo и стрпљивo рaди нa тoмe. 
Живoтни циљ му je дa кao гoст 
пjeвaч мoжe дa сe пojaви у свим 
oпeрским кућaмa. У oвoг млaдoг 
чoвjeкa нe трeбa сумњaти. Tрeбa 
му вjeрoвaти, jeр je пoкaзao дa 
мoжe дa стигнe дaлeкo. Тaмo 
oдaклe ћe сe њeгoв бaритoн чути 
у свим диjeлoвимa свиjeтa. Mи му 
вjeрoвaтнo нe мoжeмo пoмoћи, 
aли мoжeмo му пoжeљeти срeћу 
и здрaвљa, a свe oстaлo ћe дa 
урaди oн, кao штo je мнoгo тoгa и 
дo сaдa сaм урaдиo. 

                З. Сoвиљ

ОПЕРОМ СПАЈА 
СВЈЕТСКЕ МЕРИДИЈАНЕ

ПИВО ДОБРО ЗА 
ГЛАСНИЦЕ

Дa би oстaли у дoбрoj 
фoрми, пjeвaчи мoрajу 
свaкoднeвнo дa вjeж-
бajу. Нeвeн смaтрa дa 
oпeрски пjeвaч днeв-
нo нe трeбa дa вjeж-
бa дужe oд сaт-двa 
врeмeнa. Кaжe дa je 
битниje рaзмишљaњe 
и схвaтaњe o чeму сe 
у oпeри рaди и дa сe 
нa принципу aсoциja-
циja и oсjeћaja пoкaжe 
смисao oнoгa штo рaдe. 
С oбзирoм дa je глaс 
"aлaт зa рaд", трeбa гa 
и чувaти и oдмaрaти. 
Нeвeн кaжe дa сe глaс 
дoбрo чувa и пoврeмe-
ним ћутaњeм и дa je нa 
Фaкултeту нaучиo дa je 
пивo дoбрo зa глaснe 
жицe збoг Б витaминa. 
Дoдaje дa je тo мaк-
симaлнo jeднo дo двa 
пивa днeвнo. 

СЛУША ЏИНОВИЋА, ИЛИЋА, 
У СРЕДЊОЈ ПЈЕВАЛИ И ОЈКАЧУ

Питaли смo Нeвeнa штa кao oпeрски пjeвaч мисли 
o дoмaћoj нaрoднoj и зaбaвнoj музици и дa ли je 
слушa. Oдгoвoр je биo мудaр и музички кoрeктaн. 
"Гeнeрaлнo глeдaнo, ja сaм увиjeк вишe прeфeри-
рao пoп музику. У зaдњe вриjeме вoлим дa слушaм 
Хaрисa Џинoвићa, Mирoслaвa Илићa, тo су зa мeнe 

eвeргрини. Штo сe тичe нoвoкoмпoнoвaних 
пjeсaмa, имa ту нeких финих мeлoдиja, aли 

штo сe тичe нeкe дубљe тeмaтикe 
и рaзмишљaњa, нисaм сигурaн. 

Битнo je дa нaрoду пaшe, дa 
je музикa финa и дa сe нaрoд 
вeсeли", каже он. Питaли смo 
га и тo дa ли je глaсoм кojи 
имa нeкaд пjeвao ojкaчу. 
"Дa вaм искрeнo кaжeм, 
ми смo у Срeдњoj музич-
кoj шкoли пjeвaли ojкa-
чу. Дa ли je тo билo сaмo 
збoг зeзaњa, мислим дa 

ниje, jeр нaмa je билo jaкo 
лиjeпo пjeвaти тe интeрвaлe. 
Taкoђe, дoк сaм биo члaн 
"Виле", тaмo смo знaли истo 
пoнeкaд дa зaпjeвaмo ojкa-
чу", додао је он. 

Свјетски, а наш

НЕВЕН ЦРНИЋ
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На плантажи купине, породице 
Црнобрња у Усорцима, ове сед-
мице радно. Купине су ове го-
дине добро родиле, а дошло је 
вријеме и да се оберу. Окупила 
се цијела породица, пријатељи и 
комшије. Од најстаријих до најм-
лађих.  Са пуно ручица, све иде 
брже. 
"Ја волим да једем купине и во-
лим да помажем свом стрицу, 
беремо их заједно", рекла је 
Емилија Црнобрња. 
Главни и одговорни на планта-
жи је двадесетшестогодишњи 
Мирослав Црнобрња, пољопри-
вредни инжењер, који се након 
завршетка Пољопривредног фа-
култета у Бањој Луци, вратио у 
родне Усорце и подигао своју, 
како каже, мини плантажу купи-
не.  Поред обавеза у породичној 
фирми, стигне да се посвети и 
овом послу. 
"Презадовољан сам, што се тиче 
рода ове године. Вријеме је по-
служило добро. Купине су изу-
зетно родиле. Суша је уништила 
неколико стабала, али није толи-
ко страшно. Уз помоћ система за 
наводњавање ја то регулишем 

како треба. Плантажа се сада 
простире до 700 квадрата, у пла-
ну ми је на јесен да је проширим 
за неких стотињак садница. За-
ступљене су три сорте "Џамбо", 
"Чачанска бестрна" и "Честер". 
Све су поредане по зријењу, тако 

да смо са "Џамбом" завршили, 
"Чачанка" је у пола бербе, а "Че-
стер" је тек кренуо", прича нам 
Мирослав. 
О узгоју купине Мирослав се 
савјетује са професорима са фа-
култета и искусним произвођа-

чима. Члан је и Пољопривредног 
кластера "Уна-Сана".
"Мирослав је по завршет-
ку студија, желио да му ја бу-
дем ментор, а бавио се темом 
утврђивања економичности 
производње купине, гдје је он, 
заправо узео за примјер, своју 
производњу купине у Усорцима. 
Био је врло захвалан кандидат. 
Врло добро се сјећам, када је 
одбранио свој дипломски рад, 
била је пуна сала, били су ту ње-

гови родитељи и пријатељи са 
факултета, да сам тада рекла да 
је пред њим одлична будућност 
и одлична перспектива", рекла је 
проф. др Весна Мрдаљ, ванред-
ни професор на Пољопривред-
ном факултету Универзитета у 
Бања Луци.  
"Као што и увијек говоримо, он 
је један од свијетлих примјера 
наше пољопривредне произ-
водње. Зато што је млад човјек 
који жели да се бави овом про-
изводњом, да остане на селу и 
да од свога рада живи", додао 
је Синиша Слијепац, менаџер 
Пољопривредног кластера "Уна-
Сана" приједорске регије.  
Мирослав је задовољан што да-
нас види резултате свог рада и 
захвалан својој породици што му 
притекне у помоћ.

"Желим да кажем да млади људи 
треба да имају вољу, да вјерују у 
себе и да ће тако сигурно успје-
ти у послу којим се баве. Ништа 
данас не пада с неба, морате за-
сукати рукаве, морате радити и 
резултат ће бити загарантован", 
поручује Мирослав. 
За Мирослава се, с правом може 
рећи, да је остао свој на своме. 
Никад, каже, није раздвајао жи-
вот на селу и у граду. Мишљења 
је да свако треба да буде тамо 
гдје се најљепше осјећа, а њему 
су најљепши његови Усорци.

             М. Шодић 

НАКОН СТУДИЈА ВРАТИО СЕ У РОДНЕ УСОРЦЕ И ПОДИГАО ПЛАНТАЖУ КУПИНЕ

СВЕ ШТО УБЕРЕ, МИРОСЛАВ ПРЕРАДИ 
У НАЈБОЉЕ КУПИНОВО ВИНО

У ПЛАНУ ЛИКЕР, 
РАКИЈА И ЏЕМ ОД 

КУПИНЕ

Све што Мирослав 
убере прерађује у до-
маће, органско, купи-
ново вино, које већ 
три године има своје 
купце и пије се широм 
Српске, чак и Србије, 
Словеније, Аустрије и 
Њемачке. Ове године 
планира да покрене 
и производњу ракије, 
ликера и џема од ку-
пине. 

Помажу и најмлађи чланови породице

Уз пуно ручица, све је лакше

проф. др Весна Мрдаљ: Пред 
Мирославом је сјајна будућност 
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Екипа Трнопоља четврти 
је финалиста Културно-
забавног каравана "Село 
весело", који је проте-
клог викенда одржан у 
Средњој Ламовитој. 
"Битно је учествовати, 
али увијек се очекује и 
побједа. Ова манифеста-
ција добро дође да се 
људи опусте, да дођу и 

они који раде у иностран-
ству, да виде како се ми, 
који смо остали овдје, 
забављамо и веселимо", 
рекао је Младен Унијат, 

представник екипе из Тр-
нопоља. 
У традиционалним на-
родним дисциплинама и 
пољопривредном квизу 
такмичиле су се и екипе 
из Средње Ламовите и 
Горњег Петровог Гаја.
"Ова манифестација је 
забавног карактера, да 
се људи из сусједних села 

упознају, да се зближимо 
и разговарамо. Живот на 
селу није само везан за 
пољопривреду, већ мора 
бити и тог дружења људи 

са овог подручја", истакао 
је Бобан Берић из Средње 
Ламовите. 
"Ово је нешто позитивно, 
што би требало чешће ор-
ганизовати. Све похвале 
за организаторе и покро-
витеље ове манифеста-
ције. Надамо се да ће и 
наше село бити домаћин 
"Селу веселом" у наред-

ном периоду", додао је 
Раде Павловић из Горњег 
Петровог Гаја. 
У културно-забавном про-
граму учествовали су чла-

нови КУД-а "Омарска", 
изворне групе, музичари, 
вокални солисти и народ-
ни умјетници. Са учесни-
цима "Села веселог" дру-
жио се и градоначелник 
Приједора. 
"Једна дивна манифеста-
ција, која окупља велики 
број људи, коју Град подр-
жава и подржаваће и на-
редних година. Драго ми 
је што сам имао прилику 
да се дружим са људима 
са овог подручја. Ово је 
диван и питом крај, који 
заиста има дивне људе 
који су увијек спремни 
да угосте и дочекају своје 

госте", рекао је Далибор 
Павловић. 
Ова манифестација одр-
жава се под покровитељ-
ством градоначелника 
Приједора, медијским 
покровитељством ИПЦ-а 

"Козарски вјесник" и уз 
подршку пријатеља ма-
нифестације Творнице 
кекса "Мира" и преду-
зећа "Аутотранспорт". 

З. Јелић

ТРНОПОЉЕ У ФИНАЛУ "СЕЛА ВЕСЕЛОГ"

Најмлађи становници "Улице 
осмијеха" у Доњој Марићкој 
у којој живи око 20 дјеце, за-
хваљујући акцији "За срећно 
дјетињство", Града Приједора и 
локалних привредника добили 
су ново игралиште. 
Малишани нису могли чекати 
пресјецање врпце, па су и при-
је званичног дијела испробали 
све справе. "Срећни смо. Боље 

је него оно у граду. Највише ми 
се свиђа љуљашка", рекла је 
једна дјевојчица. 
Захвални су и родитељи, јер 
ће дјеца имати гдје да се иг-
рају и друже.  Биће ту смијеха 
и весеља, а уједно ће ово бити 
и мјесто окупљања родитеља. 
"Наша дјеца сада имају гдје да 
се играју, доћи ће нам и ма-
лишани из околних села. И ми 

родитељи ћемо се дружити са 
њима", рекао је Миладин Рен-
дић, отац петеро дјеце. 
Игралиште су својим донација-
ма изградила предузећа "Па-
спаљ Комерц" и "Липа дрво", 
а помогли су и "Аустронет" са 
заштитним мрежама, те "Кому-
налне услуге" које је уредило 
терен. 
"Ми смо се као друштвено од-

говорна компанија и раније 
одазивали оваквим акција-
ма. Наравно и овај пут, на по-
зив градоначелника одазвали 
смо се акцији "За срећно дје-
тињство". Позивам и остале 
привредне субјекте да нам се 
придруже", истакла је Алексан-
дра Комљеновић, представник 
предузећа "Паспаљ Комерц". 
"Није први пут да смо дио овак-

вих акција. Ми настојимо да 
пружимо подршку локалној 
заједници у којој радимо и по-
слујемо већ 20 година. Посебно 
нас радује када помажемо мла-
дима, спортске активности... 
Нема ничег љепшег од тога", 
истакла је Зорица Савић, ди-
ректор предузећа "Липа дрво". 
Градоначелник Приједора 

обишао је игралиште и захва-
лио се привредницима који су 
се одазвали акцији "За срећно 
дјетињство".
"Имамо у плану да израдимо 
још 11 игралишта, на подручју 
града Приједора. Настављано 
у том правцу.  Град је покренуо 
ову акцију, када смо позвали 
привреднике, велики број њих 
се одазвао и хвала им", рекао је 
Далибор Павловић. 
Он је подсјетио да је идеја на-
стала на Дан града, кад је Град 
изградио два игралишта најм-
лађим суграђанима, умјесто 
манифестација, које су се одр-
жавале поводом 16. маја.

З. Јелић

"УЛИЦА  ОСМИЈЕХА" ДОБИЛА ДЈЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ

Важно је учествовати, али и побједа је слатка

ФИНАЛЕ 15. АВГУСТА

Финале "Села веселог" биће одр-
жано 15. августа, у Доњој Марићкој 
код Друштвеног дома, у 18.00 часо-
ва, а такмичиће се екипе Јутрогоште, 
Горњих Орловаца, Доње Марићке и 
Трнопоља. 

АКЦИЈА "ЗА СРЕЋНО ДЈЕТИЊСТВО" И У ДОЊОЈ МАРИЋКОЈ

Привредници су по-
звали и друге да им 
се придруже, јер 
како истичу, одговор-
не компаније треба 
да улажу у заједницу 
у којој раде.
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Новограска публика имала је 
прилику да ужива у докумен-
тарним филмовима домаћих 
аутора. Један од њих је и "Ба-
нија, немирна земља", који је 
потписао Недељко Лајшић.
"Циљ ми је био да прикажем 

како живи народ на Банији. 
Народ који је био суочен са ег-
зодусом, становништво се исе-
лило с тог подручја. Кад су се 
вратили, десила се друга не-
погода. Земљотрес. Тај живот, 
то ме интересовало, управо 

тај живот након земљотреса", 
рекао је Лајшић. 
Приказани су и филмови "Ран-
кови лабудови" и "Дерби", ау-
тора Милана Пилиповића. 
"Опредијелио сам се за нешто 
краће, животније филмове, 
који су дио наше свакодневи-
це. Јер, у посљедњих неколи-
ко година углавном снимамо 
дугометражне филмове. Али и 
ови који су нешто старијег да-
тума су једнако актуелни, као 
у вријеме када су снимани", 
рекао је Пилиповић. 
Публици се предатавио и 
Брнако Лазић, аутор филма 
"Бројеви". Организатор ове 
манифестацијеје Културно-
образовни центар Нови Град.

З. Jелић

НЕДЕЉКО ЛАЈШИЋ ПРЕДСТАВИО 
НОВИ ДОКУМЕНТАРАЦ

 "БАНИЈА, НЕМИРНА ЗЕМЉА"

ВОДОРАВНО:1. Болест кичме, 9. Зачинска биљка, 10. Хрватска 
глумица Инге, 12. Атински законодавац, 14. Кулинарски тер-
мин, 15. Врста бојног отрова, 17. Ријека на Косову и Метохији, 
18. Ознака сумпора, 19. Коријен перуанске биљке, 21. Показна 
замјеница, 23. Биљешка, напомена (лат.), 24. Саставни везник, 
25. Вијек, 27. Талас, 28. Жарко Згоњанин, 29. Бањалучко пиво, 
31. Шахисткиња Крамлинг, 32. Карташка игра, 33. Период у 
развоју Земље, 34. Врдати, изврдавати.  

УСПРАВНО: 1. Свјежањ жита, 2. Убица, 3. Груб, набусит, 4. 
Ознака литра, 5. Трећи и и први самогласник, 6. Римска 
богиња плодности, 7. Природни минерал за детоксикацију, 8. 
Планински масив у централној Азији, 9. Помоћник, помагач, 
11. Тровање опијумом (мед.), 13. Ударати нитне, 16. Припадник 
татарског народа, 20. Јунак из Махабхарате, 22. Подручје, 26. 
Главни град Гане, 28. Оцјењивачки одбор, 30. Товљење, 31. 
Број иза четири, 33. Саставни везник, 35. Двадесето слово 
азбучног алфабета.   

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ

Ослушкује: Радомир Речевић

ТРЕЋЕ УХО

ДУПЛИ СТАНДАРДИ                                                                                     
Треба преиспитати и родитеље!                                                                                 

Дјеци не праштају гријехе властите младости.  

ХВАЛА НА КУБ                                                                                                  
Највише хвале и ласкања има у партијским редовима.                                         
Ко то не разумије, не зна шта је вербална корупција.

 
САМО ЉЕКАРИ                                                                                                             

Лаж је добра и корисна, али под једним условом.                                                                                              
Да је изговарају само љекари.  

АВЕРС И РЕВЕРС                                                                                             
Старлете се радо удају и за интелектуалце.                                                           
... Да би их онда варале са фудбалерима. 

ФИЛОЗОФИРАЊЕ                                                                                                      
Шта да се ради?                                                                                                      

Ми никад немамо времена, али зато имамо часовнике 
да мјеримо оно чега немамо.  

КУЋНИ ЉУБИМЦИ                                                                                    
Задовољне жене радо купују кућне љубимце.                                                    

... Да би их шетали незадовољни мужеви.   

РАШИН КУТАК

Свечаном церемонијом која 
је уприличена у Позоришту, 
почели су "Дани младих" у 
нашем граду. Поводом Међу-
народног дана младих за при-
једорске омладинце наредних 
дана биће организована број-
на спортска такмичења (у фуд-
балу, баскету, стоном тенису и 
шаху), квиз знања, те спортски 
квиз. 
Биће организовано и такми-
чење за најбољу фотографију, 
слику и поезију, као и акција 
добровољног давања крви. 
Први пут у Приједору биће 
организована манифестација 
"Графити џем", на којој ће се 
представити мајстори графита 
из региона.
Затварање манифестације је 
заказано за 17. август у Љет-
ној башти, када ће најбољима 

на поменутим такмичењима 
бити уручене награде, након 
чега ће бити одржан концерт 
бенда "Цунами" и локалних 
ди-џејева.
Организатор "Дана младих" је 
Омладински савјет Приједор, 
уз подршку Градске управе, 

Министарства породице, ом-
ладине и спорта РС, а прија-
тељ манифестације је "Јелен 
пиво". Из Омладинског савјета 
Приједор позивају све младе 
од 15 до 30 година да буду дио 
ове манифестације.

М. Шодић 

"ДАНИ МЛАДИХ" У ЗНАКУ
 БРОЈНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА

"Авантура са кучићима" и "Ма-
гични кист" приче су Мерјем 
Хоџић и Анђеле Ковачевић 
које су се нашле међу 15 нај-
бољих прича за дјецу. За на-
градну игру коју је органи-
зовала компанија "Блицнет" 
сазнале су преко интернета, а 
награду, како кажу, нису оче-

кивале.
Квалитет прича оцјењивао је 
стручни жири, а ова компа-
нија планира да и у наредном 
периоду организује овакве на-
градне игре.
"Позвали смо ауторе ученике 
од петог до деветог разреда да 
пишу приче, за млађе другаре, 

а такође нам је жеља била 
да направимо ризницу нових 
прича која ће дјеца читати. 
Највећи успјех овог пројекта 
јесте што смо мотивисали уче-
нике да пишемо. Стигао нам 
је, заиста, велики број прича 
преко 100, а изабрано је њих 
око 45 за објаву на сајту, иста-
кла је Данијела Маринковић, 
ПР менаџер компаније "Блиц-
нет''.
Најбољих 15 аутора награђе-
ни су таблетима и снимањем 
приче, а и друге приче које 
су оцијењене као успјеш-
не, објављене су на сајту 
pr icezadjecu.bl ic .net.com. 
Међу објављеним причама 
налази се још једна из Прије-
дора, ауторке Ђурђе Краљ која 
носи назив ,"Моје омиљено 
дрво'". Наградна игра органи-
зована је са циљем да мотиви-
ше дјечије ауторско стварала-
штво.

ПРИЧЕ МЕРЈЕМ И АНЂЕЛЕ 
ИЗ ПРИЈЕДОРА МЕЂУ 15 НАЈБОЉИХ

БЛИЦНЕТОВЕ "ПРИЧЕ ЗА ДЈЕЦУ"

В. Нишевић
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КУЛТУРА / СЈЕЋАЊА

Изложбом дјела прош-
логодишнег сазива, у 
новској Галерији отворе-
на је Ликовна колонија 
''Ракани''. Међу девет 
учесника је и двоје При-
једорчана. Колонија се 
организује више од 30 
година током којих је на-
стало око 600 умјетнич-
ких дјела. 
Бањалучки академски 
сликар Бранко Јунгић у 
Раканима је седми пут. 
Новопазарка Паша – 
први. Гошћа из Србије 
одушевљена је Уном и 
природним љепотама 
овог краја. Обоје су си-
гурни да ће и ове године 
Ликовна колонија изње-
дрити одлична дјела. 
Организатори кажу да их 
радује што су, и ове го-
дине, упркос пандемији, 
организовали манифе-
стацију. Инспирације, 
кажу, умјетницима неће 
недостајати. 

Отварању Ликовне коло-
није присуствовао је и 
начелник општине Нови 
Град. Мирослав Дрља-
ча каже да се Новљани 
поносе манифестацијом 
која траје више од три 
деценије. 
Учесници овогодишње 
колоније су Саво Рупић 
из Требиња, Марин Ми-
лутиновић и Бранко Јун-
гић из Бањалуке, Мило-

ван Чикић из Градишке, 
Милош Вучен и Милана 
Косановић из Приједо-
ра, Паша Грцић из Новог 
Пазара, Сања Ступар и 
Дарија Вујасин из Но-
вог Града. У више од три 
деценије трајања, у Ра-
канима, на обали Уне, 
настало је више од 600 
умјетничких дјела. 

ЛИКОВЊАЦИ СТВАРАЈУ НА ОБАЛИ УНЕ

У Музеју Козаре отворена је 
шеста изложба Удружења ли-
ковних умјетника Приједора 
на којој је представљено 29 
аутора и 60 радова. Дат је 
пресјек приједорске ликовне 
сцене, а посјетиоци су могли 
да виде шта су то умјетници 
радили претходне двије го-
дине. 
"Аутори су различите доби, 
од најмлађих, тек завршених 
студената до наших најста-

ријих чланова. Заступљене су 
различите технике: од скулп-
туре до цртежа, што овакве 
изложбе чини занимљиви-
ма", рекао је Борис Еремић, 
предсједник Удружења ли-
ковних умјетника Приједора. 
Ова изложба требало је да 
буде отворена 2020. године, 
али је, као и мноштво дру-
гих културних садржаја, била 
одгођена због пандемије 
вируса корона, рекао је ди-

ректор Музеја Козаре Зоран 
Радоњић. Он је потврдио 
добру сарадњу ове установе 
и приједорског Удружења ли-
ковних умјетника, која, како 
је рекао, датира од њиховог 
оснивања, прије десетак го-
дина. 
Отварању изложбе присуст-
вовао је замјеник градона-
челника Приједора Жарко 
Ковачевић. 
"Прије неколико дана, Удру-
жење ликовних умјетника 
Приједора добило је од Гра-
да нове просторије које се 
налазе у оквиру Ватрогасног 
дома. То је јасна подршка и 
логичан одговор на сву не-
културу и субкултуру око нас. 
И даље ћемо подржавати 
културу и умјетност", рекао је 
Ковачевић.
Изложба ће бити отворена 
до 6. септембра.

ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА УДРУЖЕЊА 
ЛИКОВНИХ УМЈЕТНИКА

У музеју Манастира Житоми-
слић отворена је изложба сли-
ка младог академског сликара 
Душка Бојанића, а покривитељ 
ове манифестације је град 
Приједор. Изложба је окупила 
бројне Мостарце, али и госте из 
Бањалуке и Приједора, а отво-
рио је градоначелник Далибор 
Павловић, који је истакао да је 
ово прилика да се Приједор и 
Мостар повежу и да у наред-
ном периоду остваре бољу са-
радњу.
"Морамо градити мостове са-
радње који треба да буду из-
међу свих градова у БиХ, не 
само на овај начин када је тури-
зам или култура у питању, него 
и кроз економију и пројекте", 
рекао је Павловић.
Павловић је нагласио да људи 
морају да се повезују, сарађују 
и друже и да је само то кључ 
опстанка свих на овим просто-
рима. Он је додао да Прије-
дор, као град великих сликара, 
"никада није био ограничен на 
мјесто" и да су управо због тога 

одлучили да подрже овај проје-
кат младог умјетника.
Градоначелник Мостара, Ма-
рио Кордић рекао је да градска 
власт подржава Манастир и му-
зеј Житомислић и да ће наста-
вити да их помаже.
"Када смо разговарали како 
побољшати туристичку понуду 
читаве регије дошла је и идеја 
о овоме. Заједно ћемо се са ср-
пском заједницом потрудити 
да ово добије своје заслужено 
мјесто у туристичкој мапи Мо-
стара. Град је отворен за нове 
перспективе и нову сарадњу", 
поручио је Кордић.

ПРВА ИЗЛОЖБА У МУЗЕЈУ 
МАНАСТИРА ЧИЈИ ЈЕ 

ПОКРОВИТЕЉ ГРАД ПРИЈЕДОР

Игуман Манастира Житоми-
слић, Данило Павловић под-
сјетио је да је манастир Жито-
мислић 2019. године отворио 
музеј, који од ове године има 
подршку града Мостара и ре-
гистрован је као фондација која 

ће се бавити организовањем 
културних догађаја, међурели-
гијском и интеркултуралном 
сарадњом.
"Од почетка обнове Манастир 
је отворен за сарадњу, и кроз 
музеј, као једну од његових 
институција, настављамо са-
радњу са другим културним ин-
ституцијама у земљи, региону и 
шире", рекао је игуман Данило. 
Велика је част угостити на јед-
ном мјесту Бањалуку, Приједор 
и Мостар нагласио је овом при-
ликом Дејан Дилберовић,  ди-
ректор музејске фондације.
Академски сликар Душко Боја-
нић рекао је да му је жеља била 
да овај циклус радова, на плат-
ну и папиру, изложи у финој ду-
ховној атмосфери у манастир-
ском комплексу и њиховом 
музеју. "Надам се да ово неће 
бити посљедња изложба већ да 
ће се отворити могућности за 
друге ликовне пројекте", рекао 
је Бојанић. Изложба ће бити от-
ворена до 26.августа.

МУЗЕЈ ЖИТОМИСЛИЋ
ОСНОВАН ДАВНЕ 

1858. ГОДИНЕ 

Музеј Житомислић основан је 
унутар комплекса Манастира 
давне 1858. године изградњом 
новог конака и оснивањем 
школе. Уз музеј, налазиле су 
се библиотека и галерија што 
свједочи о његовом културно-

просвјетном дјеловању кроз 
вјекове. Овај духовни центар 
у 16. и 17. вијеку познат је био 
по преписивачкој дјелатности 
којом су се бавили монаси, па 
тако имамо сачуване рукопи-
се, али и писани документ који 
се данас чува у Израелу да су 

ишли и у друге земље преписи-
вати садржаје књига из духов-
ног циклуса (Атос). Комисија 
за националне споменике БиХ 
прогласила је цијели комплекс 
национални спомеником. Му-
зеј је поновно своја врата от-
ворио 2019. године, и богат је 
иконама из периода од 16. до 
19. вијека, црквеним предме-
тима и рукописима од којих је 

најстарији из 14. вијека. Фон-
дација Музеја основана је ове 
године, и бави се промоцијом 
музеја али и повезивања са 
другим музејима, галеријама 
и невладиним организацијама.

  Д. Совиљ

ГРАДИТИ МОСТОВЕ САРАДЊЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИК ОТВОРИО ИЗЛОЖБУ У МУЗЕЈУ МАНАСТИРА ЖИТОМИСЛИЋ КОД МОСТАРА

МУЗЕЈ КОЗАРЕ

  З. Јелић

  КВ

Нови Град-отворена ликовна колонија "Ракани" 

Са отварања изложбе дјела 
прошлогодишњег сазива 
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Пријатељи и поштоваоци 
доктора Есада Садико-
вића, посјетили су мјесто 
гдје је укопан на шехид-
ском мезарју Скела у При-
једору, положили вијенац 
и одали му почаст. До-
ктор Садиковић био је ло-
гораш Омарске, а убијен 
је  5. августа 1992. године, 
над јамом Храстова Гла-
вица код Санског Моста.
"О Еси је пуно тога рече-
но и написано. Есо је и у 
логору био прави доктор 
и хуманиста. Свој посао 
је радио са срцем и ду-
шом. Причају људи, који 
су са њим били у логору, 
да су кад је био прозван, 
сви стали мирно и аплау-
зом га испратили",прича 
Нијаз Бркић, предсједник 
Удружења грађана "Бе-
хар" Приједор, у чијој је 
организацији одржано 
овогодишње сјећање на 
Есу Садиковића под нази-
вом "Путем смрти докто-

ра без граница".
До претпрошле године 
у Приједору је органи-
зовано "Вече сјећања 
на др Есу Садиковића" и 
додијељиване књижевне 
награде које носе њего-
во име, али је манифе-
стација, због пандемије, 
прекинута. Како истиче 
Бркић, поменуто Удру-

жење је прије неколико 
година покренуло ини-
цијативу да се мала Скоп-
ска улица, у којој се на-
лази и Есина породична 
кућа, преименује у Улицу 
Есада Садиковића, који је 
био члан Међународне 
хуманитарне групе "Ље-
кари без граница".

СЈЕЋАЊЕ НА ДОКТОРА САДИКОВИЋА

Обиљежена је 29. годишњи-
ца од распуштања логора 
"Омарска". Предсједник Ре-
гионалног савеза удружења 
логораша регије Бањалука, 
Мирсад Дуратовић, рекао 
је да су сјећања на те дане 
болна, али да се само исти-
ном и правдом може доћи 
до суживота међу свим на-

родима који живе на овом 
подручју.
Окупљени су положили 
вијенце и одали почаст 
страдалим логорашима."Ја 
и даље не кривим своје 
комшије, него кривим оне 
који су то урадили. Сав 
народ то није урадио. Ја 
и  даље имам пријатеља с 

којим сарађујем, причам, 
с којим се дружим", рекао 
је Нијаз Мујкановић, пре-
живјели логораш. 
Према подацима Савеза ло-
гораша БиХ кроз овај логор 
је од маја до августа 1992. 
године прошло око 6.000 
цивила несрпске национал-
ности.

ОБИЉЕЖЕНО 29 ГОДИНА ОД 
РАСПУШТАЊА "ОМАРСКЕ"

У организацији приједорског 
Српског просвјетног и култур-
ног друштва "Просвјета", у 
Приједору је одржана промо-
ција збирке поезије "Буђења", 
Бобана Марина. Ријеч је о 
трећој књизи овог Приједор-
чанина који већ 25 година 
живи у Америци. 
"Почео сам се бавити писањем 
релативно касно, 2016. годи-
не. То је углавном рефлексив-
на поезија која је инспирисана 
носталгијом према родном 
крају, љубављу према драгим 
људима и неким прошлим 
временима", рекао је Марин.
Поред аутора, о књизи су го-
ворили рецензенти Бранислав 
Кецман и Младен Вучковац. 
Приједорска "Просвјета" са 
задовољством сарађује са Ма-
рином као издавач његових 
дјела, рекао је Кецман, који је 
и предсједник овог друштва.

"Увијек је задовољство учест-
вовати у стварању нове умјет-
ничке творевине каква је књи-
га 'Буђења' Бобана Марина, 
приједорског поете и члана 
'Просвјете'. Његове књиге су 
носталгичне, пуне емоција, 
језгровите садржине, филозо-
фије и рефлексије свега онога 
што нам је недостајало ових 
тмурних година", рекао је Кец-
ман.
Маринова поезија долази из 
перспективе човјека истанча-
ног духа, отвореног погледа 
на свијет и лишеног тренут-
них друштвених дешавања, 
што само даје додатни ква-
литет његовим пјесмама, ре-
чено је на промоцији. Осим 
"Буђења", Марин је написао 
збирке поезије "Крхотине сна" 
и "Интиме".

КВ

ПОЕЗИЈА НАДАХНУТА 
НОСТАЛГИЈОМ ЗА 
РОДНИМ КРАЈЕМ

Промовисана књига "Буђења"
Бобана Марина

 Д. Совиљ

КВ 

Приједорчани су прошле седми-
це премијерно погледали доку-
ментарац "Илиндански покољи 
Срба у Приједору 1941. године". 
Аутори филма су чланови Не-
формалне групе грађана "Само-
поштовање" из Приједора.
"Страшни покољи који су се 
десили 1941. на приједорском 
срезу нису нашли своје мјесто 
у народном сјећању, односно у 
бившој комунистичкој Југосла-
вији, то је било у другом плану. 
Његовала се идеја братства и 
јединства, племенита идеја која 
је била на стакленим ногама, во-
дило се тиме да су жртве морале 
да ћуте, да се не би нарушавао 
мир у тој држави. Ми смо нове, 
младе генерације, желимо да 
се све истине открију, како би, 
познавајући прошлост, могли 
да гледамо у будућност, са реал-
ним основама без злоупотребе 
прошлости на овим простори-
ма", рекао је Борис Радаковић, 
члан "Самопоштовања". 
Неформална група грађана 
"Самопоштовање" у овом гра-
ду постоји већ неколико мје-
сеци. Окупила је људе чија су 

увјерења заснована на право-
слављу, националном иденти-
тету и традицији, истакла је Ања 
Дукић, такође члан ове Нефор-
малне групе. 
Премијери документарног фил-
ма присуствовали су бројни 
Приједорчани, те представници 
Градске управе.
"Желим да се захвалим члано-
вима ове групе, наравно уз Ве-

драну Адамовић, што су на неки 
начин прекинули један чудан 
захвјет ћутања, о тим страшним 
догађајима о Илиндану 1941. 
године", рекао је Жарко Коваче-
вић, замјеник градоначелника. 
Документарни филм је и на 
Јутјубу, а жеља окупљених у "Са-
мопоштовању" је да га погледа 
што више људи.

ПРЕМИЈЕРНО ПРИКАЗАН ДОКУМЕНТАРАЦ 
"ИЛИНДАНСКИ ПОКОЉИ СРБА 1941. У ПРИЈЕДОРУ"

М. Шодић 

На обали језера Градина, одржа-
но је традиционално дружење 
риболоваца, који се сваке годи-
не окупе на овом мјесту, у знак 
сјећања на њиховог преминулог 
друга Благоју Бокана. Служен је 
и помен.
Благоја је био искусни рибар, а 
уз то и добар домаћин. Језеро 
Градина било је његова оаза 
мира, као што је сада његовим 
пријатељима, који чувају успо-
мену на њега. И ове године 
уредили су обалу, гдје је смје-
штен рибарски дом. Труде се 
да мјесто на којем је овај рибар 
организовао бројна дружења и 
рибарска такмичења, не остане 
пусто.
Поручују да ће се у помен Бока-
ну, окупити и наредне године.

ПРИЈАТЕЉИ ЧУВАЈУ СЈЕЋАЊЕ НА 
РИБОЛОВЦА БЛАГОЈУ БОКАНА

М. Шодић 
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МОЗАИК/ЧИТУЉЕ

Дана 14.8.2021. година навршава се 
40 дана откада није више са нама наш 

драги

ВЛАДО ТРЕБОВАЦ

Боба, Владимир и Милана.

15608

У току је превентивна кампања 
"Лако је брзину смањити", коју 
проводи Министарство уну-
трашњих послова Републике 
Српске у сарадњи са Ауто-мото 
савезом РС, с циљем повећања 
безбједности саобраћаја. Само 
у јулу мјесецу, на путевима Ре-
публике Српске погинуло је 14 
особа, док су у прва три дана 
августа живот изгубила четири 
лица. 
За првих шест мјесеци ове го-
дине, на подручју Полицијске 
управе Приједор, догодило 
се 349 саобраћајних незгода 
у којима је пет лица смртно 
страдало, рекао је Драгоја Цр-
ногорац, замјеник командира 
Полицијске станице за безбјед-
ност саобраћаја Приједор. По 
његовим ријечима, најчешћи 
узроци саобраћајних незгода 
су неприлагођена брзина и во-
жња под утицајем алкохола.
"Оваквим кампањама покуша-
вамо да утичемо на возаче да 
прилагоде брзину условима и 
стању пута. Циљ нам је смањи-
ти број саобраћајних незгода 
током љетне сезоне, када је 
повећана фреквенција возила 

на подручју ПУ Приједор", ре-
као је Црногорац. 
Полиција и представници Ауто-
мото савеза и Ауто-мото друш-
тва Приједор прошлог петка су, 
у оквиру ове кампање, дијели-
ли промотивни материјал воз-
ачима на подручју Приједора. 
"Свједоци смо да се на путе-
вима у Републици Српској, у 
посљедње вријеме, догађа 
велики број незгода. Возачи 
се опусте по ведром времену 
и сувим коловозима, повећају 
брзину и самим тим праве 
грешке које често имају веома 
тешке посљедице", рекао је 
Предраг Ликокур из АМС РС. 
Из полиције апелују на учесни-
ке у саобраћају да се одговор-
но понашају и поштују закон-
ске прописе, те тако заштите 
свој, али и животе других учес-
ника у саобраћају. У протеклих 
неколико дана припадници 
Полицијске управе Приједор 
контролисали су 2.024 учесни-
ка у саобраћају и санкциониса-
ли њих 360, од којих 100 због 
управљања возилом под дејст-
вом алкохола.  

ДО 16. АВГУСТА ПОЈАЧАНА 
КОНТРОЛА УЧЕШЋА ТРАКТОРА 

У САОБРАЋАЈУ

На подручју Полицијске управе 
Приједор до 16. августа биће 
проведена  регионална акција 
појачане контроле учешћа 
трактора и мотокултиватора 
у саобраћају. У првих шест 
мјесеци ове године на подру-
чју које оперативно покрива 
Полицијска управа Приједор 
евидентирано је осам сао-
браћајних незгода у којима су 
учествовали трактори, од којих 
једна са смртном посљедицом 
по лице. "Полицијска управа 
Приједор апелује на све учес-
нике да приликом учество-
вања у саобраћају поштују сао-
браћајна правила и прописе, а 
посебно на возаче трактора да 
управљају технички исправним 
тракторима и да у циљу пости-
зања потребне видљивости, 
приликом кретања користе за-
коном прописано жуто ротаци-
оно свјетло", саопштено је из 
ПУ Приједор.

ЗА ПРВИХ ШЕСТ МЈЕСЕЦИ, 
349 САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА 

СА ПЕТ СМРТНИХ ИСХОДА

У прошлом мјесецу на подручју које 
покрива Полицијска управа Прије-
дор  евидентирано је 71 кривично 
дјело, мање за 19 у односу на исти 
период прошле године, речено је 
на редовној, мјесечној,  конферен-
цији за новинаре у ПУ Приједор. 
На подручју ове Полицијске управе 
одржано је повољно стање безбјед-
ности, а укупна расвјетљеност при-
јављених кривичних дјела износи 
86 одсто. Туристичка сезона, већи 
прилив новца као и скупоцијених 
аутомобила захтијевали су и појача-
не мјере полицијских службеника. 
"Циљ је превенција кривичних дјела 
везаних за имовинске деликте. Није 
било најтежих кривичних дјела, а 
број имовинских деликата смањен 
је за 20 одсто у односу на упоредни 
период",  нагласио је Сретоја Вуја-

новић, начелник ПУ Приједор. 
Он је додао да је идентификовано 
лице које је у сриједу у јутарњим ча-
совима починило разбојништво над 
радницима бензинске пумпе.
"Ријеч је о В.Р. (31) из Приједора 
који је уз пријетњу пиштољем од 
радника пумпе узео око 500 КМ. Он 
је признао кривично дјело, а про-
нађени су предмети и трагови који 

се доводе у везу с разбојништвом", 
рекао је Вујановић и похвалио рад 
полицијских слежбеника који су 
брзо и ефикасно дошли до инфор-
мација које повезују извршиоца с 
почињеним кривичним дјелом.  
В.Р. је јуче предат у надлежнот при-
једорског Тужилаштва. У јулу је еви-
дентирано седам кривичних дјела 
из области привредног кримина-
литета. "Причињена материјална 
штета износи 1.630.988 КМ, колико 
износи и против-правно стечена 
имовинска корист", рекао је Раден-
ко Башић, начелник Сектора крими-
налистичке полиције. 
Из области безбједности саобраћаја 
евидентирано је 87 саобраћај-
них незгода, од чега три са смртно 
страдалим лицима од којих су два 
малољетна. Смртно је страдао ма-
лољетни бициклиста, једно лице 
које се превозило на трактору и ма-
лољетник који је управљао четве-
роциклом. Имајући у виду период 
туристичке сезоне када је у току про-
вођење кампање „Вози опрезно, 
путуј безбједно“,Полицијска упра-
ва Приједор континуирано врши 
контролу учесника у саобраћају, 
због чега апелује на све учеснике 
да поштују саобраћајна правила и 
прописе, на возаче моторних воз-
ила да поштују ограничење брзине 
кретања и да не управљају возилом 
под дејством алкохола или психоак-
тивних супстанци. 
"Посебан апел упућује се возачи-
ма мотоцикала, лаких мотоцикла и 
мопеда да приликом учествовања у 
саобраћају носе заштитну опрему", 
рекао је Марио Милашин, начелник 
Сектора полиције. 

РАЗБОЈНИК УХАПШЕН 
ИСТИ ДАН

М. Згоњанин 

Д. Совиљ 

Дана 6.8.2021. у 81. години живота 
преминуо је наш драги

МИЛОРАД  (Триве)  
ДОБРИЈЕВИЋ

Увијек ћеш бити у нашим мислима и 
срцима.
Твоји: син Милан, кћерке Драгана и 
Радојка, сестре Радојка и Мара, унучад 
и праунучад и остала многобројна 
родбина. 0000

Полицијска управа Приједор

Полицијска управа При-
једор подсјећа грађане 
на могућност коришћења 
СМС сервиса Министар-
ства унутрашњих послова 
Републике Српске за до-
бијање потребних инфор-
мација из регистра Мини-
старства.

На Поповића брду одр-
жана је 249. Грмечка 
корида. Ове године по-
бједник је бик Бризан 
из Широког Бријега. За 
разлику од протеклих, 
због пандемије вируса 
корона, ове године на 
кориди мањи број по-

сјетилаца, али и учес-
ника. Организатор ове 
традиционалне мани-
фестације је општина 
Оштра Лука. "С обзи-
ром да су још увијек на 
снази мјере окупљања 
до 120 људи, нисмо 
били у могућности да 

организујемо масов-
није окупљање. Зато су 
се ове године борила 
само четири бика у три 
борбе у тешкој катего-
рији", рекао је Драган 
Мастикоса, начелник 
општине Оштра Лука.

БИК БРИЗАН ПОБЈЕДНИК 
249. ГРМЕЧКЕ КОРИДЕ

З. Јелић

КАМПАЊА "ЛАКО ЈЕ БРЗИНУ СМАЊИТИ"

Неприлагођена брзина и вожња под 
утицајем алкохола најчешћи узроци 

саобраћајних незгода
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Тужно сјећање

СТОЈКО-БРКО КРНЕТИЋ
(20.8.2013-20.8.2021)

Са тугом и болом, чувамо те од заборава.
Сава и Мирко.

15600

Тужно сјећање

РАДОМИР ВУКАЉЕВИЋ 
(15.8.2007-15.8.2021)

Кћерка Рајка.
15597

Дана 20.8.2021. навршава се 13 година 
откад нас је напустио наш драги и никад 

прежаљени

МИОДРАГ-МИКИ КНЕЖЕВИЋ
(1970-2008)

У суботу 14.8.2021. посјетићемо његову вјечну 
кућу на гробљу Пашинац.
Драги наш Мики, нема ријечи којима се може 
описати жалост и туга, која испуњава срца свих 
нас који те неизмјерно волимо.
Твоји најмилији: дјеца Ивона и Саша, супруга 
Слађана и родитељи Славко и Мирка, сестра 
Сања и снаха Сања са породицама. 15601

Дана 16.8.2021. 
навршава се 40 тужних 

дана од изненадне 
смрти сестре

НАДЕ (Срете) 
БАНОВИЋ

(1951-2021)

Од брата Рађе с породицом.

15602

Тужно сјећање на нашег 
драгог

БОГДАНА 
(Радослава) ШИБАРА
(21.9.1956-11.7.2021)
Твоја тетка Милка са 
породицом.

15599

Дана 6.8.2021. преминула је у 82. години живота 
наша драга

БОЈА (Мирка) КНЕЖЕВИЋ
(1939-2021)

Отишла си од нас, али не и из наших срца и мисли. Почивај у 
миру, а наша љубав ће те чувати од заборава.
Поносни смо што смо те имали, с љубављу и поштовањем, 
твоја дјеца са породицама.

15607

Дана 16.8.2021. навршавају се четири тужне 
године од смрти нашег вољеног супруга, 
оца, дједа и свекра

ДРАГОЉУБА МУДРИНИЋА
(2017-2021)

Драги наш Ђида, са љубављу те се сјећамо, по доброти памтимо, са 
поносом помињемо.
Твоја ожалошћена породица. 15603

Тужно и болно сјећање на наше 
најмилије

Вријеме не лијечи, само нас учи како да се 
носимо с болом.
Ваше кћерке Љиљана и Весна, унук Дарко и 
зет Милан.

15604

САВА
(1944-2002)

ДЕСПОТОВИЋ

РАДЕ
(1941-2021)

Дана 18.8.2021. навршава се година од 
смрти наше драге мајке, баке и прабаке

ИЛИНКЕ АНИЋ
(1933-2020)

Драга наша Ило, док ми живимо и ти ћеш 
бити ту, у нашим срцима и мислима. 
Хвала ти за све и нека те анђели чувају.
С љубављу твоји: кћерка Брана, унучад Валентина и Ведран са поро-
дицама. 15606

Дана 18.8.2021. навршава се тужна година 
од смрти наше драге мајке, пунице и баке

ИЛИНКЕ АНИЋ
(1933-2020)

Живот који си посветила нама препун љуба-
ви, пажње и топлог дочека, учинио те никад 
заборављеном и заувијек вољеном.
Живиш, постојиш у срцима свих нас.
Кћерка Винка, зет Горан, унучад Илијана и Игор. 15606

Дана 19.8.2021. навршава 
се 40 тужних дана од 

смрти драгог нам сина и 
брата

БОГДАНА 
(Радослава) 

ШИБАРА
(1956-2021)

Туга и бол не могу те вратити, али сјећање на 
тебе вјечно ће трајати. Твоја мајка Драгица и 
сестра Борка са породицом.

15599

Дана 9.8.2021. у 86. години живота преминуо 
је наш драги

ГОЈКО ШТУЛИЋ

Заувијек ћеш остати у нашим срцима и мислима.
Твоји: син Бранко и кћерка Мира са породицама.

15605

ИЛИНКА (Лазе) АНИЋ

Бол није у ријечима и 
сузама, већ у срцу у којем 
ћеш остати вјечно.
Твоје унуке: Валентина и 
Илијана и снаха Драгана.

110821

Живјели сте тихо. Мирно, поштено и спокојно. Од ваших најмилијих: сина 
Драгана, кћерке Драгице, снахе Гордане, зета Мирка, брата и дјевера Мила-
на и унука: Предрага, Милоша и Давида.

Дана 16.8.2021. навршава се девет 
година од смрти

БОГДАНА (Душана) СТЕВИЋА
(1931-2012)

15598

ПЕРСЕ (Милана) 
КЕСИЋ-СТЕВИЋ

Дана 2.9.2021. навршавају се 
24 године од смрти 
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Припремиo: З. Јелић

СПОРТ

ФК "Рудар Приједор" по-
ражен је на домаћем те-
рену, од ФК "Сарајево", у 
сусрету четвртог кола Пре-
мијер лиге Босне и Хер-
цеговине, резултатом 2:0. 
Голове за "Сарајево" даo 
je  Багарић u 24. минуту, 

док је у 38. минуту Ман-
дић несрећно усмјерио 
лопту у властиту мрежу, 
након центаршута Боду-
ла. У петом колу Премијер 
лиге Босне и Херцеговине 
"Рудар Приједор" гост је 
"Жељезничару", а меч ће 

бити одигран 14. августа.  
Што се тиче "Рудара", тре-
ба поменути да су редове 
приједорске екипе напу-
стили Перица Иветић и 
Филип Милићевић.

"РУДАР ПРИЈЕДОР" ПОРАЖЕН 
ОД "САРАЈЕВА" СА 2:0

У нaрeдним дaнимa 
Истoчнo Сaрajeвo ћe бити 
дoмaћин Еврoпскoг првeн-
ствa у бoксу зa шкoлaрцe. 
Свoг прeдстaвникa имaћe 
и Приjедoр, будући дa ћe 
тaмo бити Никшa Суртoв, 
из Бoксинг тимa "Jaњa-
нин". Бићe тo вeликo иску-
ствo, ићи ћe нa пoбjeду, 
aли и сaмo учeшћe je вe-
ликa ствaр, пoручуje млaди 
бoксeр.
"Бoкс сaм пoчeo трeнирaти 
jeр сaм вoлиo бoрилaчкe 
спoртoвe, aли сe ту бoкс 
увиjeк издвajao. И oндa сaм, 
2018. гoдинe дoшao у oвaj 
клуб. И нисaм сe пoкаjao, 
oдличнo je oвдje, трeнeр je 
супeр. A штo сe бoксa тичe, 
жeлим дa сe њим oзбиљнo 
бaвим и дa oствaрим нeкe 

знaчаjнe рeзултaтe", кaжe 
Никшa.
У клубу су и вишe нeгo 
зaдoвoљни, jeр су нaкoн 
сaмo три гoдинe пoстojaњa 
успjeли дa ствoрe бoксeрe 
кojи имajу мjeстo у 
рeпрeзeнтaциjи, кojи 
oсвajajу мeдaљe нa рeпу-
бличким и држaвним 
првeнствимa.
"Вeћ имaмo двa рeпрeзeн-
тaтивцa БиХ. Tу je Нeдим 
Сeлимoвић кojи je jуниoр-
ски рeпрeзeнтaтивaц БиХ. 
И сaд смo дoбили шaнсу зa 
Никшу, пoштo je двиje гo-
динe зaрeдoм биo држaвни 
првaк мeђу шкoлaрцимa", 
кaжe трeнeр Дрaжaн Jaњa-
нин.
Рeзултaти би били и бoљи, 
aли услoви тo трeнутнo нe 

дoзвoљaвajу. Прoблeм су, 
кao и вeћини спoртистa нa 
oвим прoстoримa, финaн-
сиje.
"Финaнисијe су прoблeм 
брoj jeдaн. Mи смo били 
скоро нa Игмaну, нa при-
прeмaмa сa рeпрeзентa-
циjoм. To je трajaлo  сeдaм  
дaнa. И ту je клуб прaктичнo 
снoсиo свe трoшкoвe. Taкo 
дa, финaсиje су глaвни прo-
блeм, a слиjeдe припрeмe 
зa тaкмичeњa и свe oстaлo", 
нaпoмињe Jaњaнин.
Ипaк, у oвoм клубу нe oду-
стajу. Имajу oкo 50 члaнoвa, 
и ту je и вeлик брoj тaлeнaтa 
кojи мoгу дa пoстигну дoбрe 
рeзултaтe. И кaжу,  нajвaж-
ниje je дa сe млaди бaвe 
спoртoм.

НИКША СУРТОВ НА ЕВРОПСКОМ 
ПРВЕНСТВУ ЗА ШКОЛАРЦЕ

У нeдjeљу пoчиње нова 
сезона Прве лиге Републи-
ке Српске за фудбалере. 
Такмичиће се 16 клубова, 
а међу њима ће бити и 
екипа "Омарске". У прво-
лигашку борбу "Омарска" 
ће кренути из Фоче, гдје 

их дочекује екипа "Сутје-
ске". Момци у плавим 
дресовимa су оптимистич-
ни, будући да је задржан 
играчки састав који је по-
дигао шампионски пехар 
у Другој лиги, а што се 
тиче појачања стигли су 

Jaћимoвић, Стeвић, Шу-
нић и Tрнинић. Међутим, 
због повреда тренер Вуле-
та неће моћи да рачуна на 
Здјелара и Лајића. Утaк-
мица се игра у 19.30 часо-
ва, под рефлекторима.

"ОМАРСКА" КРЕЋЕ У 
ПРВОЛИГАШКУ БОРБУ

У полуфиналном мечу Купа 
Града Приједора за сезону 
2020/2021., који је одигран 
на стадиону "Берек" у При-
једору, ФК "Рудар Прије-
дор" савладао је ФСА Прије-
дор, резултатом 2:1.
Пенал за "жуто-плаве" дао 
је Стефан Гаврановић у пе-
том минуту, док је 80. ми-
нуту мрежу затресао Филип 
Микић. Гол за ФСА Прије-
дор постигао је Ђорђе Ми-
линковић у 76. минуту.
Запажен је био тренутак 
када се на терену нашао 
искусни Бобан Микић са 
синовима. Тачније, са ста-
ријим Стефаном заиграо је 
за ФСА Приједор, док је на 
противничкој страни био 
млађи Филип, који је донио 

побједу за "Рудар Прије-
дор". Резултат је био у дру-
гом плану, али важно је оно 
прво, да је Микићима фуд-
бал у срцу. 

У финалном мечу Купа Гра-
да Приједора "Рудар При-
једор" ће заиграти са "Бр-
дом" са Хамбарина.

ФК "РУДАР ПРИЈЕДОР"
У ФИНАЛУ КУПА ГРАДА

На Првенству Републике 
Српске за млађе јуниоре, 
које је одржано у Бањалу-
ци, учествовале су и атле-
тичарке АК "Приједор" и 
освојиле три медаље. Тако 
је Сара Дешић освојила 
злато у трци на 2.000 ме-
тара, док је Невена Шева 
била друга.  Анастасија 
Удовичић била је прва на 
800 метара. Удовичићева 
ће путовати у Србију, гдје 
ће у Краљеву бити одр-
жано Првенство Балкана. 
Тамо ће приједорска ат-
летичарка трчати на 800 
метара.

ТРИ МЕДАЉЕ ЗА АК 
"ПРИЈЕДОР" У БАЊАЛУЦИ

Микићи


