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СА ДНЕВНОГ РЕДА ПОВУЧЕН ПРИЈЕДЛОГ 
ПЛАНА КОЈИ ЈЕ ПРЕДВИЂАО ГРАДЊУ 

БЕНЗИНСКЕ ПУМПЕ ПОРЕД САНЕ

Регулациони план "Сана Б1", који је израдила претходна власт, 
а који, између осталог, предвиђа градњу бензинске пумпе у 
близини ријеке Сане, није у складу са законом и зато је донесена 
одлука о изради новог плана, који ће финансирати Градска управа

У СУБОТУ 16. БЛАНИК КУП 
"ПРИЈЕДОР 2021"

ГРАБЕЖ: 
У "Комуналним 
услугама" без 
затезне камате

ДОДИК: ПОБЈЕДА СНСД-а 
КРЕЋЕ СА КОЗАРЕ

ПОТПИСАНИ УГОВОРИ ЗА ПЕТ 
ПРОЈЕКАТА ВРИЈЕДНИХ СКОРО 

ДВА МИЛИОНА МАРАКА

МЛАДЕ 
ПРИЈЕДОРЧАНКЕ 
ТРЕБАЈУ НАШУ 
ПОМОЋ И 
ПОДРШКУ У 
ПЛАСИРАЊУ НА 
РАНГ-ЛИСТИ
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СКУПШТИНСКИ ЖИВОТ/ АКТУЕЛНО

"Било је одређених пропуста, 
које смо уочили, а ми смо људи 
који поштују закон и одлучи-
ли смо да ову тачку повучемо 
са дневног реда. И не само да 
повучемо, већ и да обавежемо 
надлежно одјељење да одлу-
ку уради поново. То је најмање 
што смо могли да урадимо. 
Показали смо да је претходна 
власт, из неких разлога, радила 
мимо закона. Израду новог Ре-
гулационог плана финансираће 
Град Приједор, с обзиром да су 

претходни финансирали инве-
ститори. Није коректно да они 
то поново плаћају", истакао је 
Павловић.
Одлуку Градске управе поздра-
вили су и у Омладинској органи-
зацији "Чувари Сане". Заштита 
ријеке, сматрају, мора бити сви-
ма приоритет.
"Очекујемо да ћемо и ми уче-
ствовати у изради новог Регу-
лационог плана, како би он био 
најбољи за све нас. Ријека Сана 
није власништво `Чувара Сане`, 

нити било којег појединца, нити 
било којег инвеститора. То је 
ријека свих грађана. Желим да 
се захвалим господину Далибо-
ру Павловићу и господину Жар-
ку Ковачевићу на разумијевању. 
Од самог почетка, могли смо 
рачунати на њихову подршку и 
они су своју ријеч одржали", ре-
као је Младен Саџак, предсјед-
ник Омладинске организације 
"Чувари Сане".
Да је потребна израда новог Ре-
гулационог плана, сматрају и у 

приједорском ДНС-у.
"Став ДНС-а је да Регулациони 
план уз обалу ријеке Сане тре-
ба да буде другачији. Не спо-
римо инвеститоре да улажу, да 
граде, већ смо мишљења да 
тај дио града треба да има уго-
ститељско-туристички дио, а не 
бензинску пумпу. Ја сам против 
плана који је предложила прет-

ходна начелница одјељења", 
увјерава Горан Предојевић, шеф 
Клуба одборника ДНС-а у Скуп-
штини града Приједора.
Одборници Скупштине града 
Приједора усвојили су и нову 
одлуку о радном времену при-
вредних субјеката, након што 
је прошлог мјесеца иницирана 
промјена, односно продужење 
радног времена недјељом.
Према овој одлуци, остаје рад-
но вријеме недјељом до 13.00 
часова, као што је било и до 
сада, а драгстори су обавезни 
да раде од 00.00 до 24 часа. 
Први човјек града најавио је да 
ће почетком септембра почети 
детаљна анализа и израда ела-
бората о утицају на привредни 
амбијент евентуалне одлуке о 
укидању рада недјељом.

СА ДНЕВНОГ РЕДА ПОВУЧЕН ПРИЈЕДЛОГ ПЛАНА КОЈИ ЈЕ 
ПРЕДВИЂАО ГРАДЊУ БЕНЗИНСКЕ ПУМПЕ ПОРЕД САНЕ

Б. Дакић

Далибор Грабеж 
из ПДП-а, вратио је 
одборнички мандат, 
због, како је навео 
неспојивости функција, с 
обзиром да је именован 
за директора предузећа 
"Комуналне услуге". 
Њега је у скупштинским 
клупама замијенио 
Младен Кулунџија.

РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН "САНА Б1", КОЈИ ЈЕ ИЗРАДИЛА ПРЕТХОДНА ВЛАСТ, А КОЈИ, ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ, ПРЕДВИЂА ГРАДЊУ 
БЕНЗИНСКЕ ПУМПЕ У БЛИЗИНИ РИЈЕКЕ САНЕ, НИЈЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ И ЗАТО СМО ДОНИЈЕЛИ ОДЛУКУ О ИЗРАДИ 
НОВОГ ПЛАНА, КОЈИ ЋЕ ФИНАНСИРАТИ ГРАДСКА УПРАВА, ПОТВРДИО ЈЕ ГРАДОНАЧЕЛНИК ПРИЈЕДОРА ДАЛИБОР 
ПАВЛОВИЋ, НА ЧИЈИ ЗАХТЈЕВ ЈЕ ОВА ТАЧКА ПОВУЧЕНА СА ДНЕВНОГ РЕДА ДЕСЕТЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА.

Неопходна израда новог Регулационог плана "Сана-Б1"

Павловић: Поштоваћемо закон

Привредни субјекти недјељом могу радити до 13 часова
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www.kozarski.com

Свакодневно ми долазе телефон-
ски позиви од Приједорчана који 
желе да неког или нешто прија-
ве за неке, по њима, незаконите 
радње. Тако ме прије неколико 
дана зове човјек и тихо ми каже 
да одем на ту и ту, њему очито до-
бро познату, адресу. На њој, каже 
ми повјерљиво, живи човјек који је 
наводно негдје продао кућу, а себи 
је, како пришапну у телефон, као 
избјегло лице обезбиједио стан. 
Кажем: "Немам ништа против, али 
вољела бих да Ви станете пред ка-
меру и кажете јавно то што сте сад 
мени пријавили тајно." Наравно, 
не пристаје. Зато што је најлакше 
глогиње туђим... млатити и зато 
што вјероватно мрзи комшију с 
којим, увјерена сам у то, свако ју-
тро пије кафу. По оној народној, 
нек му цркне крава. Волим те ано-
нимне, оне који су у својој кући или 
на телефонској слушалици најхра-
брији, врло слични „поетама“ с 
друштвених мрежа који неријетко 
под туђим именима, и да не про-
читају текст, све живо критикују. 
Јер, ако не критикујеш, тебе ви-
рално нема, а ако похвалиш било 
шта што је добро (мада више ни 
властитим очима не смијеш вјеро-
вати) онда си издајник. Таква црно-
бијела слика наше стварности ство-
рила је и, условно речено, моделе 
локалних „хероја“ и  „режимлија“. 
Па на крају и „преписиваче“ који у 
јавном простору, уз помоћ мобил-
ног, а с циљем личне или странач-
ке промоције, партије коју су при-
грлили, вјежбају то нешто што би, 
по њима, требало бити новинарст-
во. Раније, без друштвених мрежа, 
у новинарство су ускакали сви за 
које је било ко рекао да „знају до-
бро писати“. Пјесмице, неке саста-
ве и слично. Данас су то опет ови 
други, а између онај дио инфор-
матичко неписмене јавности која 
би да нешто каже, али не смије. 
Подсјећају ме на зеца из вица који 
јавно из задњег реда пљује и псује 
медвједа који пиво купује преко 
реда. Кад медо упита ко псује, зеко 
шути, али зато код куће пред огле-
далом гласно понавља: „Ја сам то 
рекао.“ Својевремено почетком 
80-тих, када сам као гимназијски 
вуковац изабрала да студирам но-
винарство, мој покојни тата, по 
струци грађевинац, питао ме „да 
ли сам могла изабрати нешто па-
метније да студирам“. Годинама 
послије, након што сам потрошила 
његове паре, а своје  вријеме за 
студирање, схватила сам колико је 
био у праву, јер у пољу права или 
рецимо медицине, за разлику од 
ове моје професије, нема ни слич-
них „илегалаца“. А претпостављам 
и да се боље једе. 

М. Згоњанин   

СТАВ

ЛАКО ЈЕ 
ТУЂИМ 

ГЛОГИЊЕ 
МЛАТИТИ

Далибор Павловић, гра-
доначелник Приједо-
ра, потписао је уговоре 
са  локалним фирмама 
„Приједорпутеви“ и „Ни-
скоградња Марјановић“, 
извођачима радова за пет 
инфраструктурних проје-
ката вриједних скоро два 
милиона марака. Ријеч је 
о реконструкцијама Ули-
це мајора Милана Тепића 
и једне улице у Инду-
стријској зони "Целпак", 
Ц-106, изградњи водовода 
у Чаракову, дијела канали-
зације у насељу Јањића 
пумпа и асфалтирања дје-
чијег игралишта у Ризва-
новићима. Улица мајора 
Милана Тепића биће  то-
тално реконструисана, 
не само ''закрпљена''. 
Радиће се канализација, 
одводи и тротоари са обје 
стране. Град у потпуности 
финансира овај пројекат, 
а на тендеру је прошла  
фирма „Приједорпутеви“ 
са износом од 799 хиљада 
марака са порезом.
„Габарити постојеће сао-
браћајнице се задржавају, 
задржава се једнострано 
паркирање на обје стране, 
изводе се додатно радови 
на хортикултури, ради се 

нова расвјета на цијелој 
дужини“, рекао је Раден-
ко Црногорац, директор 
„Приједорпутева“. 
Ово предузеће радиће 
и водовод у Чаракову те 
асфалтирање игралишта 
у Ризвановићима. „Ни-
скоградња Марјановић“ 
прошла је на тендеру за 
изградњу канализације 
у насељу Јањића пумпа 
и реконструкцију ули-
це Ц-106 у Индустријској 
зони "Целпак". 
„Рок за извођење радо-
ва је 45 дана. Планирамо 
да ћемо то и одрадити у 
уговореном року. Што се 
тиче канализационе мре-
же, такође је планирамо 
завршити у предвиђеном 
року“, истакао је Огњен 
Марјановић, технички 
руководилац у „Ниско-
градњи Марјановић“.  
Потписивањем ових пет 
уговора, Приједор креће 
у рјешавање инфраструк-
турних проблема, каже 
градоначелник Далибор 
Павловић.  Средства су 
обезбијеђена из буџета 
Града, уз помоћ Владе 
Српске, републичког Се-
кретаријата за расељена 
лица и миграције, Ми-

нистарства за људска 
права и избјеглице БиХ. 
Асфалтирање улице у Ин-
дустријској зони "Целпак" 
кошта 843 хиљаде марака, 
које је обезбиједила Вла-
да РС, водовод у Чаракову 
78 хиљада, средстава из 
буџета Града, за примарну 
мрежу канализације у на-

сељу Јањића пумпа биће 
издвојена 101 хиљада које 
је издвојио Секретаријат 
за расељена лица и миг-
рације, а за игралиште у 
Ризвановићима 14 хиља-
да марака које финансира 
Министарство за људска 
права и избјеглице БиХ и 
Фонд за повратак БиХ.
„Ових пет пројеката, који 
ће у наредном периоду 

бити изграђени на терито-
рији града, износе скоро 
два милиона марака. То-
ком потписивања уговора, 
договорили смо да од из-
вођача тражимо квалитет-
не радове, да се све уради 
у складу са уговором, а 
Град ће, поред контроле 
надзора над извођењем 

радова од стране Завода 
за изградњу града, дати 
члана из Одјељења за са-
обраћај, комуналне по-
слове и заштиту животне 
средине и имовинско-
стамбене послове како би 
били сигурни да ће радови 
бити изведени на најбољи 
могући начин“, нагласио је 
Павловић. 

ПОТПИСАНИ УГОВОРИ ЗА ПЕТ 
ПРОЈЕКАТА ВРИЈЕДНИХ СКОРО 
ДВА МИЛИОНА МАРАКА

З. Совиљ

КВАЛИТЕТ И ВРИЈЕМЕ
 Извођачи увјеравају да ће испош-
товати и квалитет и вријеме. 
„Траже се средства и за остале 
пројекте“, каже градоначелник. 
Динамика извођења инфраструк-
турних пројеката биће условљена 
пуњењем буџета. 

 Приједор креће у рјешавање инфраструктурних проблема
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ТИМ ПОВОДОМ

Једини спас је вакцина, 
поручују из Болнице "Др 
Младен Стојановић''. 
Упозоравају да се сва-
кодневно повећава број 
пацијената, а на ковид-
одјељењу тренутно се 
налази 17 пацијената. 
Они који се јаве са сим-
птомима ковида, углав-
ном нису вакцинисани.
"Епидемиолошка си-

туација није повољна, 
јер се посљедњих дана 
повећава  број ковид 
пацијената. Тренутно 
их имамо 17, од тога 
осам пацијената на ки-
сеоничкој, два на не-
инванзивној терапији. 
Психијатријска зграда 
је завршена. На горњем 
спрату је поново пси-
хијатријско особље и 

пацијенти. Приземље је 
спремно у случају по-
горшања епидемиолош-
ке ситуације", истакао 
је Андрија Вукотић, в. д. 
директора ЈЗУ "Др Мла-
ден Стојановић'' Прије-
дор.
На подручју Приједора 
до сада је вакцинисано 
20 одсто становништва. 

 „Oчeкуjeмo oдoбрeњe дa до-
бијемо пригрaдски кружни 
тoк aутoбусa, кojи би ишao нa 
рeлaциjи Tукoви - Гoмjeни-
цa - Жeгeрски мoст - Tукoви, 
штo би нaм oмoгућилo бржу и 
лaкшу пoвeзaнoст сa грaдским 
прeвoзoм“, кaжe прeдсjeд-
ник Mjeснe oргaнизaциje пeн-
зиoнeрa Дрaгaн Aнтoнић.
Кaдa je у питaњу инфрaструк-
турa, мjeштaни Tукoвa кaжу дa 
je нa првoм мjeсту  гoдинaмa 
нeриjeшeнo питaњe кaнaлизa-
циoнe мрeжe. Oчeкуjу дa сe тaj 
прoблeм кoнaчнo риjeши. 
„Oчeкуjeмo нeкe пoмaкe, дa 
нaпрaвимo кaнaлизaциjу. Рa-
димo je вeћ 20 гoдинa. Нeмa 
смислa прeмa грaђaнимa 
Tукoвa. Очeкуjeмo нeкe пoмaкe 
дa видимo штa мoжeмo дa урa-
димo, aли дa jeднoм крeнeмo 
дa рaдимo“, кaтeгoричaн je 
прeдсjeдник Сaвjeтa Mjeснe 
зajeдницe Tукoви Зoрaн Jeвтић. 
С oбзирoм дa сe у Tукoвимa 
нaлaзи извoриштe кoje грaд 
снaбдиjeвa питкoм вoдoм, 
мjeштaни и грaдoнaчeлник 
сaглaсни су дa сe прoблeм 

кaнaлизaциje мoрa риjeшити 
нa стручaн и зaдoвoљaвajући 
нaчин, кaкo нe би дoшли у 
ситуaциjу дa у eвeнтуaлним 
пoплaвaмa питкa вoдa будe 
зaтрoвaнa фeкaлиjaмa. 
„Плaнирaмo дa рaспишeмo 
тeндeр и прoнaђeмo oвлaштe-
ну кућу кoja ћe урaдити aнaли-
зу стaњa пoстaвљeнe кaнaлизa-
циje, дa видимo дa ли je уoпштe 
зa упoтрeбу. Aкo jeстe, гдje 
су прoблeми, нa кojoj дужи-
ни, нa кoм тaчнo мjeсту, дa сe 
пoпрaвљajу. Aкo нe, oндa ћeмo 
видjeти штa ћeмo дaљe, jeр 
изгрaдњa нoвe кaнaлизaциje 
испoчeткa, oгрoмнa je инвeсти-
циja. Дo сaдa je у oву кaнaлизa-
циjу, кoja ниje функциoнaлнa, 
пoтрoшeнo oкo девет милиoнa 
мaрaкa. Крeтaти испoчeткa, 
мислим дa je oгрoмнa инвeсти-
циja“, рeкao je грaдoнaчeлник 
Дaлибoр Пaвлoвић. 
У рaзгoвoру сa мjeштaнимa 
Tукoвa, грaдoнaчeлник je рeкao 
дa je у тoку изрaдa прojeкт-
нe дoкумeнтaциje зa зaштиту 
грaдa oд пoплaвa и дa je Влaдa 
Рeпубликe Српскe oбeћaлa 

срeдствa зa ту нaмjeну. Пoрeд 
кaнaлизaциje, мjeштaни Tукoвa 
oд Грaдскe упрaвe трaжe дa 
сe риjeши прoблeм вoдoснaб-

диjeвaњa, сaнирa крoв Mjeснe 
зajeдницe кojи прoкишњaвa, 
зaврши зaпoчeтa изгрaдњa 
aмбулaнтe, урaдe трoтoaри нa 

путу зa Љубиjу и кoнaчнo урa-
ди рeгулaциoни плaн, кaкo би 
људи мoгли дa дoбиjу дoзвoлe 
зa грaдњу. 

В. Нишевић

ИЗ ПРИЈЕДОРСКЕ БОЛНИЦЕ АПЕЛУЈУ 
НА ГРАЂАНЕ ДА СЕ ВАКЦИНИШУ

ТУКОВИ: РИJEШИTИ ИНФРAСTРУКTУРНE ПРOБЛEME
Грaдoнaчeлник наставио посјете мјесним заједницама

У РAЗГOВOРУ С ГРAДOНAЧEЛНИКOМ ПРИЈЕДОРА, МJEШТAНИ TУКOВA ИЗНИJEЛИ СУ ВИШE ПРOБЛEМA ЗA ЧИJE РJEШAВAЊE OЧEКУJУ 
ПOМOЋ ГРAДСКE УПРAВE. ПOРEД ИНФРAСТРУКТУРE, ПEНЗИOНEРИМA JE JEДAН OД ПРИOРИТEТA ДA ИМAJУ AУТOБУСКУ ЛИНИJУ.

Ријешити канализацију у Туковима

РАСАВЦИ: ПРИОРИТЕТ КВАЛИТЕТНО ВОДОСНАБДИЈЕВАЊЕ 
Представници Града обећали су 
да ће, корак по корак, према мо-
гућностима,  рјешавати њихове 
захтјеве и молбе. У протеклих 
неколико година, у овој мјесној 
заједници урађено је доста тога: 
од реконструкције школе, до из-
градње спортске свлачионице и 
парохијског дома. Међутим, по 
ријечима Пере Милошевића, 
предсједника Савјета МЗ Расав-
ци, остало је доста обећаног, а 
неријешеног. На првом мјесту, 
како каже, траже квалитетно 
водоснабдијевање, али и рјеша-
вање других инфраструктурних 
проблема.
"Приоритет над приоритетима 
је водовод, који нам недостаје 
као и у селима преко Сане. Ту је 
и проблем струје, асфалтирања 
путева, прије свега пута до мјес-
ног гробља гдје су прошле годи-
не почеле припреме за асфал-
тирање али то није завршено", 
навео је Милошевић.
У саставу ове мјесне заједнице 

је и село Ништавци, чији пред-
ставници већ годинама инси-
стирају на обнови мјесног дома 
који је у скоро рушевном стању. 
"Дом треба адаптирати како 
бисмо имали простор за са-
стајање и одржавање  мјесних 
активности", сматра Милан Да-
видовић. 
Градоначелник Приједора Да-
либор Павловић истакао је да су 
инфраструктурна питања прио-
ритет и у овој мјесној заједници. 
Рјешаваће их корак по корак, у 
складу с могућностима.
"Све оно што се буде могло рије-
шити у што скоријем року, ми 
ћемо  рјешавати, а за неке веће 
пројекте направићемо план и 
динамику реализације. У наред-
ном периоди у Расавцима ће 
бити изграђено дјечије  играли-
ште које смо обећали и догово-
рили с привредним субјектом из 
Расаваца", рекао је Павловић.

МЈЕШТАНИ РАСАВАЦА ЗАТРАЖИЛИ СУ РЈЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА ВОДОСНАБДИЈЕВАЊА, АСФАЛТИРАЊЕ РАНИЈЕ 
ПРИПРЕМЉЕНИХ ДИОНИЦА МЈЕСНИХ ПУТЕВА И РЕКОНСТРУКЦИЈУ МЈЕСНОГ ДОМА У СЕЛУ НИШТАВЦИ. 

З. Совиљ и П. Шпадић

Вода највећи проблем за житеље Расаваца
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Српскo културнo и 
прoсвjeтнo друштвo 
„Прoсвjeтa“ Приjeдoр oр-
гaнизoвaлo je књижeвнo 
вeчe пoд нaзивoм „Кул-
турa сjeћaњa нa дoгaђaje у 
Приjeдoру 1942.“ Aкцeнaт 
je стaвљeн нa злoглaсни 
устaшки лoгoр Циглaнa, 
o кojeм je прeживjeли 
лoгoрaш Mлaдeн Вуч-
кoвaц нaписao истoимeну 
књигу, прeдстaвљeну нa 
овој књижeвнoj вeчeри.
„Oвa књигa je пoсeбнa 
инспирaциja, jeр сaм ja 
рoђeн нa Кoзaри у вриjeмe 
Кoзaрскe oфaнзивe. Та-
корекући, кao диjeтe у 
пoвojу, прeживиo сaм 
стрaхoтe oфaнзивe, 
збjeгoвe и нa крajу лoгoр. 
Тo je у мoм живoту oстa-
вилo стрaшнe трaумe, 
али ме и инспирисало 
дa напишем ову књигу“, 
нaглaсиo je Вучкoвaц. 
Дoдaje дa je књигу  писao 
пo дoступнoj литeрaтури и 
свjeдoчeњу прeживjeлих 
лoгoрaшa, мeђу кojимa су 
и њeгoвe двиje сeстрe, три 
брaтa и мajкa. У Српскoм 
културнoм и прoсвjeтнoм 
друштву „Прoсвjeтa“ кaжу 

дa настоје  eвoцирaти 
успoмeнe нa свиjeтлe трe-
нуткe нaшe прoшлoсти те 
дa нaм je културa сjeћaњa 
свeдeнa нa минимум.
„Културa сjeћaњa нa 
дoгaђaje из Другoг свjeт-
скoг рaтa зaистa je ми-
нимaлнa, скoрo никaквa. 
Првeнствeнo трeбa дa 
сe гajи у oснoвним и 
срeдњим шкoлaмa.  Teк у 
4. рaзрeду срeдњe шкoлe, 
пoврeмeнo сe oбрaђуje 
jeдaн дo двa чaсa кул-
турe сjeћaњa нa дoгaђaje 
из прeтхoднoг рaтa, aли 
зaистa минимaлнo“, кaжe 
Брaнислaв Кeцмaн, прeд-
сjeдник Српскoг културнoг 
и прoсвjeтнoг друштвa 
„Прoсвjeтa“ Приjeдoр.
Приjeдoрски истoри-
чaри кaжу дa сe културa 
сjeћaњa и пaмћeњa чeстo 
спрoвoди сaмo oфициjeл-
нo, гoвoримa нa пригoд-
ним свeчaнoстимa. Истичу 
дa oд тoгa кoликo будeмo 
спрeмни дa другимa при-
чaмo o нaшoj прoшлoсти, 
зaвиси кoликo ћe oни o тoj 
прoшлoсти знaти. 
„Поштo рaдим у Mузejу 
нa Mрaкoвици, свједок 

сам да стрaнци скoрo 
ништa нe знajу o нaшeм 
стрaдaњу нa Кoзaри и 
ширoj oкoлини. Mуку и 
стрaдaњa нaших прeдaкa 
у гeнoциду нaд српским 
стaнoвништвoм у НДХ 
мoрaмo свjeдoчити љу-
димa кojи дoлaзe сa 
стрaнe, кaкo бисмo ути-
цaли нa спрeчaвaњe 
прeкрajaњa истoриje“, 
истaкao je истoричaр 
Бoрис Рaдaкoвић. 
Учeсници књижeвнe 
вeчeри пoсвeћeне култу-
ри сjeћaњa нa дoгaђaje у 
Приjeдoру 1942. гoдинe, 
сaглaсни су дa je нeoпход-
нa вeћa пoдршкa систeмa, 
кaкo би стрaдaњa српскoг 
нaрoдa у Другoм свjeт-
скoм рaту билa вишe 
oбухвaћeнa нaстaвним 
прoцeсoм у oснoвним 
и срeдњим шкoлaмa. 
Прeмa дoступним инфoр-
мaциjaмa, крoз устaшки 
лoгoр „Циглaнa“ прoшлo 
je 14.500 житeљa. Mнoги 
су мучeни и свирeпo пo-
биjeни или су умрли oд 
глaди и тифусa. 

У организацији Републич-
ког педагошког завода, 
у Приједору је одржано 
редовно савјетовање за 
директоре основних и 
средњих школа с подру-
чја приједорске регије, 
пред почетак нове школ-
ске године. Говора је било 
о новинама у Наставном 
плану и програму. Од на-
редне школске године у 
2. разред основне школе 
уводи се нови предмет, 
Дигитални свијет, који 
ће предавати професори 
разредне наставе, по-
тврђено је на савјетовању. 
Директор Републичког пе-
дагошког завода Предраг 
Дамјановић подсјетио је 
да ће број часова Физич-
ког васпитања у 4, 5. и 
6. разреду, са два, бити 
повећан на три, а сам 
предмет преименован у 
Физичко и здравствено 
васпитање. 
"У 5. разреду смо два 
предмета, Познавање 
природе и Познавање 

друштва,  спојили у један 
предмет: Познавање при-
роде и друштва, јер жели-
мо да ученике ослободи-
мо непотребних садржаја 
које ће у каснијем перио-
ду радити из Биологије и 
из Историје", рекао је Да-
мјановић. 
Демократија ће се убу-
дуће, умјесто у 6. изучава-
ти у 9. разреду, што ће по-
чети од школске 2024/25. 
године. 
"Број часова Историје по-
већан је са један на два, 
а урадили смо програм 
за Историју у средњим 
стручним техничким шко-
лама. Прошле године 
имали смо нови програм 
у 1. разреду, а ове годи-
не биће и у 2. разреду", 
објаснио је директор РПЗ. 
Присјећање на 2020. го-
дину коју је обиљежила 
пандемија вируса корона, 
код већине просвјетних 
радника праћена је оном 
- не поновило се! Сви се 
надају да ће нова школска 

година тећи редовно и по 
плану. 
"Све припреме у школама 
иду предвиђеном дина-
миком. Припремамо се 
за почетак нове школске 
године 1. септембра и са 
трајањем часа од 45 ми-
нута. Сви прижељкујемо 
да се наставни процес 
одвија како смо навикли у 
редовним условима", ре-
као је Здравко Будимир, 
предсједник Актива ди-
ректора основних школа.
Александар Миљешић, 
предсједник Актива ди-
ректора средњих школа, 
напомиње да се школе 
придржавају свих епиде-
миолошких мјера, уз про-
писани размак између 
столова, ношење маски 
и кориштење средстава 
за дезинфекцију. Слична 
савјетовања биће одржа-
на наредних дана и у дру-
гим локалним заједница-
ма у Републици Српској.

У Спомен-подручју Заједнице 
обиљежена је 80. годишњица 
страдања мјештана Трнопоља 
и поткозарских села у Другом 
свјетском рату. За само три 
дана, усташе су побиле готово 
500 српских цивила. Усташког 
покоља 1941. године у Зајед-
ницама добро се сјећа један 

од ријетких преживјелих Срба, 
91-годишњи Раде Радивојац. 
Дошао је да ода пошту они-
ма који су страдали у само три 
дана, а међу 487 побијених ци-
вила били су Радин отац и два 
стрица.
"Усташе су одвеле народ под 
лажним изговором. Био сам 

у колони са оцем и стрицем. 
Сјећам се да сам се убо у сто-
пало, па ми је потекла крв. За-
плакао сам. Пролазили смо 
кроз неко муслиманско село. 
Спасила ме једна жена која ме 
издвојила из колоне и тако сам 
остао жив. Отишао сам кући и 
пронашао браћу. У близини је 

била једна ријека гдје су довели 
народ. Чули смо јауке, сакрили 
се и гледали. Тукли су их и убија-
ли хладним оружјем, сјекира-
ма... Рекла нам једна жена да 
бјежимо, јер ће и нас убити ако 
нас ухвате. Побјегли смо, али 
смо се вратили након два дана. 
Покушао сам да препознам оца, 
али нисам могао међу дијело-
вима тијела и одсјеченим глава-
ма", присјећа се Радивојац тих 
крвавих дана. 

Поводом годишњег помена жр-
твама усташког злочина, служен 
је парастос и положени вијенци. 
Јереј Жељко Милосавац подсје-
тио је да се сваке године, по 
Преображењу Господњем, у не-
дјељу окупљају у Спомен-под-
ручју Заједнице да помену све 
оне који су пострадали на том 
мјесту у Другом свјетском рату. 
"Званично је на списку нешто 
преко 200 страдалих, али нез-
ванична цифра којом баратамо, 
на основу свједочења очеви-
даца, је 487 људи. За само три 
дана, од 31. јула до 2. августа 
1941. године, на подручју при-
једорске регије пострадало је 
1500 људи", рекао је јереј Ми-
лосавац.
На најсвирепији начин, у Зајед-
ницама, од стране усташа и 
комшија друге националности, 
побијени су мјештани чија је је-
дина кривица била што су Срби, 
рекао је градоначелник Прије-
дора Далибор Павловић. Он је 
истакао да је обавеза младих 
генерација да чувају сјећања на 
њихове жртве, како се слични 
злочини не би поновили.

ОБИЉЕЖЕНА 80. ГОДИШЊИЦА СТРАДАЊА СРБА У ЗАЈЕДНИЦАМА

Д. Совиљ

Служен парастос

Jедан од ријетких преживјелих, 
Раде Радивојац 

З.Совиљ

Са промоције књиге о злогласном логору "Циглана"

Д. Совиљ

ДИРЕКТОРИ ИНФОРМИСАНИ 
О НОВИНАМА У НАСТАВИ

КЊИЖEВНO ВEЧE ПOСВEЋEНO 
КУЛTУРИ СJEЋAЊA 

Редовно савјетовање



6. 

ИНТЕРВЈУ/ ПОЛИТИКА

 ДАЛИБОР ГРАБЕЖ, ДИРЕКТОР "КОМУНАЛНИХ УСЛУГА"

Далибор Грабеж наглашава да је 
финансијски положај предузећа 
био солидан. Има одређене за-
мјерке и сматра да је претход-
на управа недовољно чинила у 
смислу наплате потраживања од 
корисника услуга.
- Велики дио таквих потражи-
вања отишао је у застару и није 
их могуће наплатити. Са ажур-
нијом политиком наплате по-
траживања и праћењем рокова, 
свакако би и финансијски поло-
жај предузећа био бољи од тре-
нутног. Предузели смо одређене 
кораке који фокусирају ово пи-
тање, али и организацију служ-
бе за наплату потраживања из 
властитих људских ресурса. Све с 
циљем да у што краћем времен-
ском периоду покушамо побољ-
шати финансијско стање преду-
зећа. Један од кључних корака је 
сређивање стања постојеће базе 
корисника услуга с циљем ажу-
рирања и исправке евентуалних 
грешака у погледу података који 
се тичу носиоца услуге, адресе 
пребивалишта, квадратуре и сл. 
Надам се да ће извјештаји о по-
словању предузећа, које подно-

симо Скупштини акционара овог 
привредног друштва, као и град-
ској Скупштини у наредном пери-
оду показати да смо на добром 
путу. Настојаћемо да се настави 
пракса домаћинског управљања 
предузећем, у смислу ослањања 
на сопствене ресурсе. Кори-
стићемо све могуће механизме 
унапређења положаја предузећа 

у локалној заједници, као и ства-
рања бољих услова за рад. 

► Градској управи, ових 
дана, на наплату стижу судс-
ке тужбе тешке преко 1,1 ми-
лиона марака. Актуелна су и 
дуговања Центра за социјал-
ни рад од преко 1,6 милиона 
марака. Да ли имате сличних 
наслијеђених проблема?
- - Након упознавања са еко-
номско-финансијском страном 
пословања предузећа, морам 
да кажем да нисам затекао про-
блеме у обиму и износу  који би 
могли да угрозе ликвидност, као 
и редовно измиривање свих об-
авеза које „Комуналне услуге“ 
имају у свом пословању. Имамо 
један кредит из ранијег периода 
у висини од близу два милиона 
КМ који је подигнут за реализа-
цију пројекта изградње регио-
налне санитарне депоније. Овим 
средствима започет је процес 
трансформације постојеће де-
поније у регионалну санитарну 
депонију, а за завршетак радова 
на овом пројекту потребна су до-

датна финансијска средства која 
предузеће није у могућности да 
само обезбиједи без подршке 
Града Приједора, надлежног ре-
сорног министарства као и Владе 
Републике Српске. Предузеће 
је из ранијег периода имало за-
кључена два репрограма дуга 
са Пореском управом, која су 
се односила на неплаћене по-

резе и доприносе  за раднике 
који су успјешно измирени при-
је утврђеног рока. Међутим, по 
основу ових репрограма остало 
је да се измири око 322 хиљаде 
КМ које се односе на камате на 
репрограмиране обавезе из ра-
нијег периода. У овом тренутку 
настојимо да изнађемо начин за 
измирење ових обавеза према 
Пореској управи. 
► Колико запослених има у 
"Комуналним услугама" и да 
ли фирму оптерећује старос-
на структура запослених, по-
себно у радним јединицама 
које су задужене за чистоћу?
- У "Комуналним услугама" тре-
нутно имамо 164 радника са уго-
вором на неодређено вријеме. 
То је неки просјек који прати ово 
предузеће дуги низ година. Као и 
ранијих година у овом периоду, с 
повећаним обимом послова,  од-
воза комуланог отпада, уређења 
и кошења зелених површина, 
имамо око 15 сезонских радника 
који су ангажовани у услужним 
радним јединицама. Укупан број 
радника осцилира од мјесеца до 
мјесеца због пензионисања рад-
ника који су стекли услове за од-
лазак у пензију. Ту је и проблем 
с којим смо и ми, као и друге 
установе и предузећа, суочени 
а везан је за одлазак радника 
на рад у иностранство. И то ути-
че на процес рада у предузећу 
и изискује додатне напоре за 
тражењем квалитетног кадра, 
посебно ако се ради о послови-
ма који захтијевају специфичну 
школску спрему, као што су ру-
коваоци радних машина, меха-
ничари, грађевински мајстори, 
вариоци, аутоелектричари и сл. 
Просјечна старост наших радни-
ка је 49 година. У Радној једи-
ници „Хигијена“, која обухвата 
послове уређења и чишћења 
улица, тротоара, тргова као и 
одвоз комуналног отпада, изно-
си 51 годину. Од укупног броја 
запослених, имамо и одређени 
број њих који су због нарушеног 
здравственог стања већ дужи пе-
риод на боловању. 

► Након 16 година, поново 
се перу градске улице. Била 
је и акција уређења гробља 
Пашинац у којој су, осим рад-
ника чистоће, учествовали 
референти, правници, еконо-
мисти, руководиоци, одмах 
сте ту након одређених мани-
фестација, концерата да све 
вратите у првобитно стање...
- Анализирали смо стање у свим 
радним јединицама да бисмо 
утврдили који су то проблеми, 
да пронађемо начине како да их 

у што краћем року превазиђемо 
и истовремено унаприједимо 
и проширимо наше услуге. Да-
кле, ту је редовно прање град-
ских улица у циљу одржавања 
што боље хигијене наших сао-
браћајница, тротоара и тргова. 
Уређење градског гробља Паши-
нац није прва активност оваквог 
типа коју смо организовали у 
протеклим мјесецима. Било је 
ту уређење парка у кругу Радне 
једнице Пухарска, уређење кана-
ла Пухарске на Пећанима, учест-
вовање у организацији емисије 
"Караван" на РТРС и сл. Циљ је 
да кроз овакве активности, али и 
дружење наших радника, допри-
несемо уређењу оних простора 
који су од општег интереса за све 
наше грађане. Жељели смо скре-

нути пажњу на важност оваквих 
акција, очувања животне сре-
дине коју сви користимо те да 
кроз овај вид рада унапређујемо 
и међуљудске односе у нашем 
колективу. Циљ нам је да, по за-
вршетку свих градских и сличних 
манифестација, у што краћем 
року изађемо на терен, очистимо 
и уредимо простор гдје је догађај 
био и вратимо га у првобитно 
стање, на опште задовољство 
свих наших грађана.
► Колико су наши суграђани 
коректни кад је ријеч о до-
брим навикама, да се смеће, 
па и кабасти отпад, не бацају 
на све стране?
- У љетним мјесецима повећане 
су количине комуналног отпада, 
тако да наше екипе вриједно 
раде сваки дан на свим подручји-
ма града Приједора. Неријетко 
се дешава да због застарјеле ме-
ханизације дођемо у ситуацију 
да у неком дијелу града не одве-
земо отпад у дан када је то пред-
виђено планом одвоза, али се 
трудимо да већ наредни дан тај 
посао буде завршен. Предузеће 

„Комуналне услуге“, заједно са 
Градском управом, сваке године 
у априлу реализује акцију одвоза 
кабастог отпада. Грађани нам се 
тад могу јавити, а ми се трудимо 
да им тад будемо на распола-
гању, да сав отпад преузмемо и 
одвеземо на депонију. Неријетко 
се дешава да наши радници ују-
тро, када излазе на терен, затек-
ну поред контејнерских острва 
кабасти отпад као што је кревет, 
бијела техника, грање и сл. Под-
сјећам грађане да ово предузеће 
одвози кабасти отпад по позиву 
и у складу са цјеновником услуга 
те да се, уколико имају овакву вр-
сту отпада, јаве нашим службама 
како би се договорили око преу-
зимања и одвоза.  

► Планови за даље? Да ли 
планирате уређење неких 
објеката којим газдују  "Ко-
муналне услуге"?
- Као што вам је познато, пред-
узеће „Комуналне услуге“ а.д. 
Приједор нема властиту Управну 
зграду, тако да нам је циљ да у 
наредном периоду, уз помоћ Гра-
да Приједора, Владе РС и других 
потенцијалних донатора,  обез-
биједимо средства за изградњу 
оваквог једног објекта који би 
на једном мјесту објединио све 
наше службе. Тиме би се уна-
приједио рад и организационе 
могућности предузећа. У циљу 
нам је модернизација возног  
парка, набавка одређених рад-
них машина... Један од циљева 
је и проширење терена за одвоз 
комуналног отпада, тако да сви, 
па и најудаљенији дијелови на-
шег града, буду покривени овом 
комуналном услугом. Тиме ћемо 
очувати нашу животну средину 
и спријечити настајање потен-
цијалних дивљих депонија. 

У ПЛАНУ ВЛАСТИТА ЗГРАДА И 
ОБНАВЉАЊЕ ВОЗНОГ ПАРКА

Припремила М. Згоњанин

ДОЛАСКОМ НА ДИРЕКТОРСКУ ФУНКЦИЈУ И НАКОН ШТО СЕ УПОЗНАО 
С ПРОЦЕСОМ РАДА, ОБИМОМ УСЛУГА ТЕ ФИНАНСИЈСКОМ СТРАНОМ 
ПОСЛОВАЊА, ДАЛИБОР ГРАБЕЖ УВИДИО ЈЕ НИЗ СТВАРИ КОЈЕ ПРЕД-
СТАВЉАЈУ ОПТЕРЕЋЕЊЕ У ПОСЛОВАЊУ "КОМУНАЛНИХ УСЛУГА", А. 
Д. ПРИЈЕДОР. "ПРВЕНСТВЕНО СА АСПЕКТА ТЕХНИЧКЕ ДОТРАЈАЛОСТИ 
РАСПОЛОЖИВЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ ЗА РАД, КАО И СТАЊА 
ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА КОЈЕ СВАКОДНЕВНО КОРИСТИМО У НАШЕМ 
РАДУ", КАЖЕ ГРАБЕЖ У ИНТЕРВЈУУ "КОЗАРСКОМ ВЈЕСНИКУ". 

„НЕ ОБРАЧУНАВАМО ЗАТЕЗНЕ КАМАТЕ 
НА НЕИЗМИРЕНА ДУГОВАЊА“

- Уколико корисници наших услуга имају 
неизмирених обавеза према овом предузећу, могу 
да нам се јаве сваким радним даном од 07.00 
до 15.00 часова у просторије предузећа у улици 
Козарска бр. 87, у службу наплате. Тамо се могу 
информисати о условима и начинима измирења 
својих обавеза. С поносом могу да истакнем да 
смо једно од ријетких комуналних предузећа на 
нивоу Републике Српске које не обрачунава затезне 
камате на неизмирена дуговања. Корисницима 
нудимо и могућност отплате дуговања кроз 
закључење споразума о репрограму дуга. 

НОВЕ УСЛУГЕ 

- Велики дио зелених површина, као и дрвореда, 
одржавамо и уређујемо кроз програм заједничке 
комуналне потрошње, у складу са мјесечним плановима 
које нам доставља надлежно Одјељење за стамбено-
комуналне послове и заштиту животне средине. Поред 
ових послова, проширили смо палету наших услуга према 
свим заинтересованим пословним субјектима и физичким 
лицима. Путем наше Фејсбук странице и веб сајта 
понудили смо  неке нове услуге попут  уређења и кошења 
приватних и пословних простора, игралишта, крчења и 
чишћења запуштених имања, одвоза кабастог отпада, 
превоза техничке воде за пуњење базена и сл. Сарадња 
са заједницама етажних власника, савјетима мјесних 
заједница као и школама на изузетном су нивоу и надамо 
се да ће тако остати у наредном периоду.
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"Без обзира колико буде 
изазовна и тешка, идућа 
година је година наших ин-
вестиција у свакој локалној 
заједници. Урадићемо све 
оно што је потребно људи-
ма. Ми смо изградили Репу-
блику да то може да ради. 
Ми смо они који чувају и 
воле Републику", истакао је 
Додик и додао да се народ 
на овим просторима борио 
за слободу те да не смијемо 
заборавити оне који су дали 
животе за Српску, категори-
чан је Додик.
"Наша политика је политика 
мира. Ми смо људи и стран-

ка који промовишу мир. Ми 
нисмо за ратове и немир. Ми 
не желимо сукобе, не жели-
мо зло ниједном човјеку, 
без обзира на вјеру и нацију. 
Али немојте нас дирати! Не-
мојте дирати Републику Ср-
пску, не можете је дирати, 
јер вам није дозвољено. То 
је забрањено! Забрањено 
је дирати Републику Српску, 
издати је и омаловажавати. 
Никога не вријеђамо и не 
дирамо, али нека проба Ба-
кир Изетбеговић кренути на 
Републику Српску, па нек' 
види како ће се провести. 
И та његова освета о којој 

он прича, ја сам задужен за 
то, ништа се ви не секирај-
те. Неће то тако лако моћи. 
Српска мора бити само јача, 
никако слабија. Морамо да 
вратимо оно што су нам от-
ели, упорно ћемо то радити, 
годинама ако треба", јасан је 
Додик.
Приједорчани су СНСД-у 
указали повјерење на про-
теклим изборима, када су 
изгласали крај 16-годишњој 
владавини ДНС-а, подсје-
тио је Далибор Павловић, 
градоначелник Приједора и 
члан Предсједништва СНСД-
а. Тврди  да ће у Приједору, 

уз подршку Владе Српске, 
у наредном периоду бити 
реализовани бројни инфра-
структурни пројекти.
"Захваљујући Влади РС, При-
једор ће добити реконструи-
сану и модерно опремљену 
болницу. Ми смо то тражили 
још током предизборне кам-
пање. СНСД је препознао да 
медицински радници и па-
цијенти морају имати боље 
услове, што неко није уочио 
16 година. Приједору треба 
још један вртић и то ћемо 
ријешити уз помоћ Каби-
нета предсједника РС. Оче-
кујемо регулацију корита 
Гомјенице и Милошевице. 
То су два пројекта вриједна 
скоро 10 милиона КМ. Све то 
захваљујући Влади Српске, 
предсједнику Милораду До-
дику и `Водама Републике 
Српске`. Путна инфраструк-

тура нам је веома  битна. 
СНСД неће чекати изборе, 
па да радимо, као што су то 
радили наши претходници. 
Ми планирамо да радимо 
сваки дан. Влада РС издвоји-
ла је 840.000 КМ за асфалти-
рање цесте у Индустријској 
зони `Целпак`", истакао је 
Павловић и подсјетио да је у 
првим данима свог мандата 
донио одлуку о додјели по-
моћи за прво, друго и треће 
рођено дијете. 
Из СНСД-а је поручено да 
Козара није случајно изабра-
на за мјесто окупљања и да 
управо са овог мјеста креће 
побједа ове странке на опш-
тим изборима идуће године. 
Говору званичника претхо-
дило је полагање вијенаца 
борцима НОР-а и састанак 
руководства СНСД-а и локал-
них одбора.

"Каже ми један од 
наших пријатеља: 
`Нама је довољно да 
се окупимо једном 
у двије године и 
пошаљемо слику 
да сви виде, а ови 
други морају сваки 
дан да галаме да би 
скренули пажњу да 
уопште постоје`. Тако 
и овај пут", рекао је 
Додик

Б. Дакић

ЗНАЧАЈАН ИНВЕСТИЦИОНИ ПОДУХВАТ НАПРАВИЋЕМО ИДУЋЕ ГОДИНЕ. И ТО У СВИМ ОПШТИНАМА И ГРАДОВИМА 
У СРПСКОЈ. ПОРУЧИО ЈЕ ОВО СА КОЗАРЕ МИЛОРАД ДОДИК, ПРЕДСЈЕДНИК СНСД-а. УВЈЕРЕН ЈЕ У ПОБЈЕДУ ОВЕ 
СТРАНКЕ НА ПРЕДСТОЈЕЋИМ ИЗБОРИМА, ЈЕР КАКО КАЖЕ, ВИШЕ ОД 15.000 ЧЛАНОВА И СИМПАТИЗЕРА КОЈИ СУ СЕ 
ОКУПИЛИ НА КОЗАРИ, ПОКАЗУЈУ ДА СНСД ИМА ВЕЛИКО ПОВЈЕРЕЊЕ И ПОДРШКУ ГРАЂАНА.

На скупу на Козари око 15.000 чланова и симпатизера Странке

Полагање вијенаца

Милорад Додик: 
- Водимо политику мира

ДОДИК: ПОБЈЕДА СНСД-а КРЕЋЕ СА КОЗАРЕ
Велики скуп "Живјеће Српска"
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ПРИЧЕ/ МОЗАИК

Мустафа је рођен 1918. го-
дине, има три кћерке и сина 
који живе у иностранству. 
Жена му је умрла прије 30 
година. Дјеца се труде да га 
што чешће обилазе. Прича да 
су његово највеће богатство 
11 унучади и 23 праунучади. 
Сматра да се кроз живот на-
гради свако добро дјело, па 
је због тога и поживио толико 
година.
"Добро је бити са сваким до-

бар, поразговарати и нешто 
се споразумјети. Важно је 
не бити дужан никоме, по-
штење имати, помоћи коме 
можеш. Радио сам у Руднику 
'Љубија' 25 година и одлучио 
да докупим стаж за пензију'', 
прича нам овај крепки ста-
рац.
У пензији је 45 година. Каже, 
током радног вијека бавио се 
само оним пословима који су 
му се свиђали и испуњавали 

му душу. Радити посао који 
не волиш, сматра он, најтеже 
је у животу.
"Волио сам правити путеве, 
школе, то ме интересовало. 
Био сам у општинском одбо-
ру. Био сам ћуко сеоски, како 
би се рекло у нашем наро-
ду. Није то једноставно доћи 
пред кућу па тражити нешто 
од људи", истиче Џафић.
Недавно је одлучио да се вак-
цинише против вируса коро-

на. На вакциналном пункту 
у Приједору примио је прву 
дозу кинеског "синофарма". 
Каже да се није много дво-
умио, јер болест би требало 
што прије да се заустави, ка-
ква год да је. 
"Већ кад се добија џабе, што 
не бих примио вакцину и за-
штитио се од болести? Пре-
нијећу својим комшијама да 
и они исто ураде, да се по-
могнемо узајамно. Морам 

да похвалим здравствене 
раднике који су ме дочека-
ли на пункту код Ватрогас-
ног дома. Они су изашли ван 
и дали ми вакцину, тако да 
нисам морао ни излазити из 
аута'', задовољан је Мустафа, 
који има и поруку за младе:
"Уживајте у животу и чувај-
те здравље, оно је на првом 
мјесту!"

В. Нишевић

МУСТАФА ЏАФИЋ (104) ИЗ ЉУБИЈЕ, НАЈСТАРИЈИ ВАКЦИНИСАНИ ГРАЂАНИН СРПСКЕ

"УЖИВАЈТЕ У ЖИВОТУ И ЧУВАЈТЕ ЗДРАВЉЕ!"

СРЕЋА ЈЕ КЉУЧ ЗДРАВОГ И ДУГОГ ЖИВОТА, ПОРУКА ЈЕ НАЈСТАРИЈЕГ СТАНОВНИКА ПРИЈЕДОРСКЕ 
РЕГИЈЕ, МУСТАФЕ ЏАФИЋА. ОВАЈ 104-ГОДИШЊИ МЈЕШТАНИН ЉУБИЈЕ КАЖЕ ДА СВАКИ ДАН 
УЖИВА У ЖИВОТУ. НЕДАВНО ЈЕ ПРИМИО И ВАКЦИНУ ПРОТИВ КОРОНА ВИРУСА

ПОШТЕЊА ИМАТИ,  ДУГОВА НЕМАТИ

"Добро је бити са сваким добар, поразговарати и 
споразумјети се. Важно је не бити дужан никоме, 
поштења имати, помоћи коме можеш", ставови 
су којима се Мустафа руководио цијелог живота.
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ГОСПОВИНИ 
ЏЕМПЕРИ 

СТИГЛИ И ДО 
АУСТРАЛИЈЕ

Разне врсте веза, плетива, хе-
клања, ткања, све ово може се 
наћи у њеној богатој колекцији. 
Иако има близу 70 година, њене 
руке још увијек вриједно раде. 
Све што замисли, то и створи, и 
што је најбитније, ужива у томе. 
"Некада су се везле сукње и 
блузе, јер се ишло на зборове. 
Имала сам комшиницу којој се 
то није дало радити и онда сам 
јој говорила да да мени да по-
кушам. “Бјежи ти, дијете, шта ти 
знаш”, често ми је говорила, али 
што моје очи виде, то руке раде. 
Мени не треба нико показива-
ти, само што видим, то и испле-
тем", каже Госпова. 
Хеклати и ткати ћилиме, торбе 
зобнице, вреће, све је навијала, 
сновала, хеклу, вез, приглавке... 
Џемпере је плела и стигли су чак 
и до Аустралије. 
"Некада су шарени највише 
били модерни. Треба пуно вре-

мена и воље, ако немаш воље, 
све је џаба. Ја то волим. Једно-
ставно, уживам у томе, то ме од-
мара", додаје она.
Жеља јој је да своје знање пре-
несе на младе, јер традиција се, 
каже мора чувати и поштовати. 
Међутим, како каже, мало је за-
интересованих.
"Неко и држи до тога. Али сад 
млади неће да хеклају. Кажу 
да је то глупо. Ја мислим да је 
то кућу украшавало и да и дан 
данас украшава. Ми смо сваг-
дје стављали то. Везло се све, 
постељина се везла, сада тог 
нема", истиче Госпова. 
Своје радове никада није про-
давала. Поклањала јесте. И то 
са задовољством. Сви они који 
су заинтересовани да науче тех-
нике веза, хеклања, плетења и 
ткања, добро су дошли код Гос-
пове.  

ДА РУЧНИ РАДОВИ ЈОШ УВИЈЕК 
НИСУ ИЗГУБИЛИ НА ЗНАЧАЈУ 
И ДА ПОСТОЈЕ ОНИ КОЈИ УЖИ-
ВАЈУ У ТОМЕ, ДОКАЗ ЈЕ ГОС-
ПОВА САВИЋ ИЗ МАРИЋКЕ. ОД 
ДЈЕТИЊСТВА СЕ БАВИ ИЗРА-
ДОМ НАРОДНИХ РУКОТВОРИ-
НА, А У ПОЗНИМ ГОДИНАМА 
ЈОШ ВИШЕ УЖИВА У ТОМЕ. 

В. Нишевић Не зна се који је љепши 

Сви који желе да науче технике 
веза, хеклања, плетења и ткања, 

добро су дошли код Госпове  

Госпова би радо пренијела своје умијеће
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МОЗАИК/ КУЛТУРА

Старији дјечији фолклорни ансамбл 
Удружења за очување традиције из При-
једора учествовао је на XIII Међународ-
ном дјечијем фестивалу фолклора „Ли-
цидерско срце“ у Ужицу. Овај фестивал 
одржан је под покровитељством пред-
сједника Србије Александра Вучића у 
Ужицу, на Златибору и у Вишеграду од 
15. до 19. августа, а организован је по 
правилима Свјетске организације CIOFF. 
Удружење за очување традиције Прије-
дор члан је CIOFF Босне и Херцеговине 
и организатор Међународног фестивала 
фолклора „Коло козарско“, што је било 
познато и организаторима Фестивала 
„Лицидерско срце“. 
Жељко Шормаз, директор Удружења 
за очување традиције Приједор и члан 
Удружења кореографа Србије, по по-
вратку са Фестивала, истакао је да му је 
драго што су организатори препознали 
рад приједорског удружења и уврстили 
их међу изабране дјечије фолклорне ан-
самбле. 
"Наступили смо према пропозицијама 
Фестивала, са репрезентативним коре-
ографијама. Дјеца су одлично играла и 
примила бројне честитке. Дружили су се 
са својим вршњацима из разних земаља, 
учествовали на дјечијим такмичењима 
и дружењима у слободном програму 
Фестивала. Прије овог гостовања, учест-
вовали смо са комбинованим саставом 
овог ансамбла и старијих играча, као и 
са нашом пјевачком групом на неколи-
ко наступа у Приједору, Мркоњић Граду, 
али и на Фестивалу `Чикен фест` у Жи-
тишту од 6. до 8.  августа  2021. године 
са којима имамо веома добру сарадњу. 
То су уједно биле припреме за наступ на 
Фестивалу у Ужицу“, додао је он. 
Владимир Крчковски, предсједник Скуп-
штине Удружења за очување традиције 
и члан Скупштине CIOFF-а Босне и Херце-
говине, истакао је значај стицања нових 
искустава у организацији међународних 
фолклорних фестивала и успостављање 

сарадње са носиоцима ове активности.
„Све што смо на овом гостовању ново 
научили, искористићемо за још бољу 
организацију нашег Међународног фе-
стивала фолклора `Козарско коло`, који 
ће бити одржан у јуну 2022. године, под 
покровитељством градоначелника При-
једора Далибора Павловића. Организа-
тори Фестивала у Ужицу и Организација 
кореографа Србије понудили су нам по-

моћ у организацији нашег фестивала и 
афирмацији Козаре и Града Приједора, 
на чему смо им веома захвални“, рекао 
је Крчковски. 
На Фестивалу је учествовало око 700 
учесника из 23 ансамбла, узраста од 10 
до 16 година, из Србије, Републике Ср-
пске, Бугарске, Мађарске, Сјеверне Ма-
кедоније, Украјине, Египта, Молдавије 
и Грузије. Учешће на Фестивалу у Ужицу 

Приједорчанима је омогућио градоначел-
ник Приједора Далибор Павловић, те Ту-
ристичка организација Града Приједора, 
предузеће „Приједорчанка“ а.д, Борачка 
организација Приједора и Атеље „Графит“ 
који су употпунили поклоне за ансамбле, 
учеснике Фестивала у Ужицу и промотивни 
материјал Удружења за очување традиције.

Удружење за очување традиције Приједор

ДЈЕЦА ИЗ ПРИЈЕДОРА НА „ЛИЦИДЕРСКОМ СРЦУ“ У УЖИЦУ

Припремила В. Нишевић

ИЗ САОБРАЋАЈА 
ИСКЉУЧЕНА 74 ВОЗАЧА

Током тродневне републичке 
акције под називом “Вози 
опрезно, путуј безбједно”, 

припадници Полицијске управе 
Приједор контролисали су 1032 
возача. Ријеч је о акцији с ак-
центом на контролу возача који 
возилима управљају под деј-
ством алкохола, опојних дрога 
или психоактивних супстанци. 
По ријечима Мариа Милаши-
на, начелника Сектора полиције 
ПУ Приједор, из саобраћаја су 
искључена 74 возача због во-
жње под дејством алколоха, али 
и опојних дрога.
"У току акције 15 возача је ли-
шено слободе задржавањем, од 
чега 12 због присуства преко 1,5 
промила алкохола у организму. 
Један возач, који је одбио да се 
подвргне алкотестирању и два 
возача због присуства опојних 
дрога у организму. Такође у току 
реализације републичке акције, 
полицијски службеници ПУ При-
једор привремено су одузели 
два возила и један мотоцикл од 
вишеструких повратника у из-
вршењу тежих прекршаја из об-
ласти безбједности саобраћаја. 
У току акције, укупно је санк-
ционисано 235 учесника у сао-
браћају", навео је Милашин. 

П. Шпадић

Коњица МУП-а Ре-
публике Српске по 
други пут је, са по 

двије патроле и по два 
коњаника, била у патро-
ли на подручју Козаре. 
Обишли су дио подручја 
Националног парка, пре-
вентивно и првенстве-
но с циљем да се уочи 
и спријечи евентуално 
изазивање пожара који 
би могли проузроковати 
већу материјалну штету 

и угрозити људске жи-
воте. У оквиру редов-
них послова и задатака 
коњице јединице Жан-
дармерије МУП-а РС спа-
да и обезбјеђење јавних 
скупова. Њихова патрола 
по Козари изазвала је и 
велико интересовање 
грађана који су им при-
лазили у жељи да се фо-
тографишу.

КОЊИЦА МУП-а РС ПАТРОЛИРАЛА КОЗАРОМ
Дјеловали превентивно

КВДјеци посебно занимљиви  

Коњица у патроли
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Народна библиотека Козар-
ска Дубица, Филолошки фа-
култет Бања Лука и Поетски 
театар "Сапутници", органи-
зовали су у Козарској Дуби-
ци вече крајишких писаца 
"С планине и испод плани-
не - запис из прошлости". 
Након што је Поетски театар 
"Сапутници" гостовао у При-
једору у оквиру "Љета кул-
туре", позив им је стигао из 
Козарске Дубице, да се са 
истим програмом представе 
тамошњој публици, рекла је 
Бојана Вучен, члан овог те-
атра. У програму је учество-
вало осам студената српског 
језика и књижевности који су 
представили колаж текстова 

крајишких писаца. Младенко 
Саџак, професор Филолош-
ког факултета, истакао је да 
им позиви стижу са разних 
страна.
"Важно је да та поетска ријеч 
изађе у јавност, јер је кул-
турно наслијеђе из Крајине, 
не само књижевно него и 
остало, доста запоставље-
но", казао је Саџак. Данијела 
Балабан, директор Народне 
библиотеке Козарска Дуби-
ца, рекла је да је ово лијеп 
програм и прилика да се при-
сјетимо крајишких писаца и 
сачувамо крајишку књижев-
ност. 

Удружење ликовних 
умјетника Приједора 
објавило је приједлоге 
за додјелу Међународ-
не награде "Паола де 
Мањинкор". Од 17 ра-
дова који су објављени 
на сајту Удружења, само 
један мурал ће уљепша-
ти зграду Угоститељско-
економске школе, у 
оквиру приче „Приједор, 
град мурала“. Поред 
"Шеширџије", "Транс-
формације", "Врта" и 
осталих мурала који наш 
град чине љепшим, за 

неколико дана биће по-
знато који ће нови му-
рал красити наш град. 
Приједлози за осми му-
рал стигли су из Францу-
ске, Италије, Португала, 
Србије и Хрватске, а пе-
точлани жири у току сле-
деће седмице изабраће 
најбољи.
"Сваке године ја, као 
координатор, и моје ко-
леге тражимо фасаду 
која би била читљива 
из више углова и која би 
оплеменила тај дио гра-
да. Када се деси мурал 

у неком дијелу града, 
тај дио постаје живљи, 
тако да сваке године 
бирамо нову локацију. 
Радови су окачени на 
нашој страници `Прије-
дор, град мурала`. Има 
радова под различитим 
називима и поред њих 
стоје описи'', рекао је 
Борис Еремић, предсјед-
ник Удружења ликовних 
умјетника Приједора.
Осликавање побједнич-
ког мурала планирано је 
почетком септембра.

П. Шпадић

ВЕЧЕ КРАЈИШКИХ ПИСАЦА У КОЗАРСКОЈ ДУБИЦИ

ПРОМОВИСАНА ЗБИРКА 
ПОЕЗИЈЕ "ПОТРАГА" АУТОРА 

ДАЛИБОРА МИРОСАВА

"Потрага", збирка пје-
сама младог Далибора 
Миросава из Козарске 
Дубице, промовисана је 
у Приједору у организа-
цији Народне библиоте-
ке "Ћирило и Методије". 
"Потрага" је збирка 
љубавних пјесама за-
мишљена као трило-
гија. Аутор већ ради на 
роману који ће надогра-
дити теме које је у овој 
збирци започео у поет-
ском смислу. Каже да 
је потврду своје љубави 
према писаној ријечи 
добио првим мјестом за 
причу "Сјећање једног 
дјечака" и то на првом 
конкурсу на који се при-
јавио. 
"То је била и прва потвр-
да да оно што стварате 
вриједи и да се тиме 
требате наставити ба-
вити. Послије су услије-
дили други конкурси, а 
један је био у Београду, 

гдје је пјесма из збирке 
`Потрага` освојила дру-
го мјесто. Тада сам схва-
тио да треба да гајите у 
себи оно што људи про-
цијене да ваља", сматра 
Миросав.
"Потрага" је, прије При-
једора, промовисана 
у Костајници и Козар-
ској Дубици, а у плану 
су Бањалука, Градишка 
и Нови Град. Модера-
тор књижевне вечери, 
Младенко Саџак, каже 
је ово дјело једна нова 
појава у савременој по-
езији. 
"Ријеч је о књизи љу-
бавних пјесама, али не 
само љубавних, у који-
ма аутор трага за књи-
жевним изразом, сми-
слом, љубављу, тражи 
своје мјесто у савреме-
ном свијету у коме сви 
живимо, али некако, по 
прилици ствари, савре-
мени човјек бјежи од 

потрага за собом. Он 
се скрива. Пјесништво 
трага за оним што дру-
ги заобилазе", рекао је 
Саџак. 
Ова промоција била је 
својеврсна увертира у 
49. "Књижевне сусрете 
на Козари". Директор 
Библиотеке Гордана 
Вила рекла је да је Да-
либор Миросав један 
од најмлађих учесника.
"Ово је прилика да га 
упознају и они који до 
сада нису прочитали 
његову збирку. Надам 
се да ће, након ове про-
моције, његове пјесме 
пронаћи пут до читала-
ца", истакла је Вила. 
Који завичајни писци 
ће промовисати своја 
дјела у Библиотеци, 
убудуће ће да одлучује 
новоформирани Про-
грамски савјет те уста-
нове. 

В. НишевићВ. Нишевић

ПРИЈЕДОР ДОБИЈА 
ОСМИ МУРАЛ

Зид Угоститељско-економске школе постаје љепши
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МОЗАИК / ЧИТУЉЕ / ОГЛАСИ

ВОДОРАВНО: 1. Каквоћа, својство, 9. Рима, 10. Потврда не-
чега, 12. Принудни рад , 14. Омотач дрвета, 15. Нушићев 
књижевни јунак, 17. Стара мјера за дужину, 18. Ознака ка-
лијума, 19. Наредити, 21. Першун, 23. Ни у које вријеме, 24. 
Знак побједе, 25. Оружана формација, 27. Драж, љупкост, 
28. Лична замјеница, 29. Један од Титана, 31. Часовник, 32. 
Цвјетати, 33. Индијска народна ношња, 34. Јужноамеричка 
змија.   

УСПРАВНО: 1. Геометријска слика, 2. Управљачки механизам, 
3. Оштар, пријек, 4. Ознака литра, 5. Ивица Дачић, 6. 
Правац течења, 7. Драматично уништавање природе, 8. 
Карташка игра, 9. Врста инсекта, 11. Полијевати, 13. Резултат 
дијељења, 16. Рожната израслина на прсту, 20. Жеравица, 
22. Сидро, 26. Дио руке, 28. Жега, 30. Отац (слов.), 31. Овог 
тренутка, 33. Слободан Новаковић, 35. Ознака кисеоника.          

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ

Ослушкује: Радомир Речевић

ТРЕЋЕ УХО

НИШТА НОВО                                                                                                        
На медијској сцени ништа ново.                                                                                                

Премало информација, превише - дезинформација.      

НЕ ЗНА СЕ                                                                                                  
Најтеже је пронаћи људе из дијаспоре! 

Не зна се да ли су код зубара, 
фризера или аутомеханичара.  

ЧУДО НЕВИЂЕНО                                                                           
Мобилни телефон је постао чудо невиђено!                                                                                     
Без њега се не иде ни у кревет ни у тоалет. 

ЗА РИПЛИЈА
Вјеровали ви или не.                                                                                        

Код нас и правда мора да се правда.  

САМО ГОДИНЕ                                                                                          
Не пуните живот само годинама.                                                                    

Године морају имати и неког садржаја. 

НЕКАД И САД
Дјецу некад нисте могли убацити у кућу.

Сад их не можете избацити из куће. 

РАШИН КУТАК

В. Нишевић

Р. Речевић  

Већина туриста, када дође 
у неки град, прво жели да 
купи сувенир. Приједор 
још увијек не може да се 
похвали званичним су-
вениром, јер на ову тему 
досад није било довољно 
креативних идеја. Туристи 
и остали путници намјер-
ници за сада сувенире 
могу да нађу само у инди-

видуалним, креативним 
радионицама. 
"Ми се бавимо ручним 
радовима, израдом украс-
них предмета, декора-
ција, сувенира и уједно 
смо хтјели да сувенирима 
обогатимо понуду При-
једора. Радимо магнете 
и разноразне поклоне са 
мотивима града. Магнети 
су од три до четири КМ, а 
остало зависи од наруџбе, 
јер ми већином радимо 
по наруџби. То су сатови, 
рамови за слике, разни 
поклони по жељи муште-

рија до неких 20 КМ'', при-
ча Здравко Грбић, власник 
Креативне радионице 
"Инидеја".
У Туристичкој органи-
зацији града Приједора 
постоје сувенири које су   
креирали заједно са На-
ционалним парком "Коза-
ра". На њима су најчешће 
основна обиљежја Парка.

"Потенцијалним посје-
тиоцима на располагању 
су три понуде, које је смо 
креирали са Национал-
ним парком `Козара`. Од-
носе се на адреналинску 
понуду, пјешачке стазе и 
културне вриједности Ко-
заре. Што се тиче осталих 
понуда, све су индивиду-
алне и све информације 
можете да добијете у Ту-
ристичкој организацији. 
Пуно је оних који имају 
личне потребе за посеб-
ним сувенирима. Онда 
контактирамо удружења 

и обично нађемо оно што 
нашим посјетиоцима тре-
ба'', наводи Амира Ганић, 
директор Туристичке орга-
низације града Приједора.
"Шеширџија", "Врт", 
"Трансформација" или 
неки од осталих прије-
дорских мурала, могли би 
се наћи на званичном су-
вениру града, сматрају у 
Удружењу ликовних умјет-
ника Приједора. 
"Приједор свакако тре-
ба да има свој сувенир, а 
чланови нашег удружења  
свакако би могли одго-
ворити том задатку. Оно 
што је занимљиво је да се 
на првом муралу `Шеши-
рџија` виде неки главни 
елементи Приједора. При-
једор је релативно млад 
град и има неколико бит-
них ставки које би морале 
бити на том сувениру. Уоп-
ште, прича о муралима, јер 
је Приједор задњих осам 
година постао познат по 
њима, а он је и град сли-
кара од 1908. године, тако 
да би мурали или уопште 
концепт сликарства, могао 
да буде сувенир града'', 
истакао је Борис Еремић, 
предсједник Удружења 
ликовних умјетника града 
Приједора.
Сувенир нас увијек под-
сјећа на мјесто које смо 
посјетили. У случају При-
једора, то би можда могао 
бити мурал, Сана, Наци-
онални парк или нешто 
слично. Надамо се да ће и 
наш град у наредном пе-
риоду расписати конкурс 
и добити свој званични 
сувенир. 

СУВЕНИР ГРАДА ЧЕКА 
НА ДОБРУ ИДЕЈУ

У Креативној радионици "Инидеја" раде по наруџби
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www.kozarski.com

Дана 24.08.2021. у 81. години живота 
преминула је наша драга

ДРАГИЊА КЕСАР

Туга и бол не могу те вратити, али сјећање на тебе вјечно ће трајати.
Ожалошћени: син Младенко, снаха Разуменка и унук Јован.

15652

У суботу, 28.08.2021. навршава се 40 
тужних дана од смрти нашег драгог и 

вољеног

ДУШАНА ПУХАЛИЋА
(1928 - 2021)

Драги наш вољени, ништа нам није 
преостало осим да те волимо, памтимо 
и никад не заборавимо. Нека је вјечан 
мир твојој души.
Твој син Брацо, снаха Милена, унуке 
Дијана и Биљана са породицама. 15651

Дана 28.08.2021. 
навршава се 40 дана 
од смрти драгог тате, 
деде и пранђеде

ДУШАНА 
ПУХАЛИЋА

Са љубављу и поштовањем, увијек ћемо те се 
сјећати: син Милан, снаха Анђа са породицом.

15644

Посљедњи поздрав драгој мајци

ДРАГИЊИ КЕСАР

Почивај у миру, а наша љубав ће те чувати од заборава.
Ожалошћени: кћерка Данијела, зет Зоран и унук Вук

15652

ОГЛАШАВАЈТЕ
У КОЗАРСКОМ

ВЈЕСНИКУ

МАЛИ  ОГЛАСИ
- Тражим једнособан или двособан празан стан у Приједору, приземље или први спрат на дуже 
вријеме, са лифтом може и виши. Информације на телефон: 065/327-845

- Продајем намјештај: ормар, сто на развлачење за 8 особа, сто за примаћу собу, микровалну пећ, 
стаклену сталажу, слике, цераду за ауто, рибарски прибор са торбом за штапове, разни алат, бор-
машину, шлајф машину, фрезере, борере, нарезнице, гвинд борере. Све информације на телефон: 
065/327-845                                                                         

 

ПРОДАЈЕМ 
КАМП ПРИКОЛИЦУ 
305GL, 3+2 ОСОБЕ

Све инф. на телефоне: 
066/642-708 и 065/848-079

 

АПАРАТ ЗА СЛАДОЛЕД 
ЛАБО 1218Е „CARPIGIANI“
Све инф. на телефоне: 
066/642-708 и 065/848-079

ПРОДАЈЕМ

Здравственим установама у Републици Српској у 
уторак је, посредством Института за јавно здрав-
ство, испоручена 3.361 вакцина против вируса 
корона, од чега је 1.620 за вакцинацију првом 
дозом, а 1.739 за вакцинацију другом дозом. 
Према структури издатих вакцина, испоручено 
је 2.215 доза "синофарма", 772 доза "фајзера", 
256 "спутњика ве", 69 "астра зенеке", 48 "синова-
ка", те једна доза "ковишилда", саопштено је из 
Бироа Владе Српске за односе са јавношћу. Најј-
више вакцина 702 испоручене су у Бањалуку, за-
тим у Приједор 565, у Добој 237, Градишку 234, 
Бијељину 174, у Зворник 155, Фочу 112, те Брату-
нац 109. Од фебруара ове године, када је почео 
процес имунизације, у Српској је здравственим 
установама испоручено 465.566 вакцина против 
вируса корона, од чега 275.156 вакцина за прву 
дозу, те 190.410 вакцина за другу дозу. Према по-
дацима Института за јавно здравство у уторак, 24. 
августа вакцинација је обављена у 48 здравстве-
них установа на подручју 50 локалних заједница у 
Српској. Према полној структури у уторак је вак-
цинисано је 1.812 жена и 1.549 мушкараца.

СРНА

ИСПОРУЧЕНА 
3.361 ВАКЦИНА

Принос кукуруза, који је 
на подручју општине Нови 
Град засијан на 2.300 хек-
тара, биће умањен за 50 
одсто због временских 
прилика, рекла је Срни 
начелник општинског 
Одјељења за привреду и 
пољопривреду Миросла-
ва Пашић. Пашићева је 
навела да је кукурузу ове 
године у свим фазама ве-
гетације недостајало вла-
ге, због чега су на многим 
парцелама биљке ниске. 
"Проблема је било и у на-
критичној фази, метли-
чења и свилања. Оптимал-
на температура за кукуруз 
је између 25 и 30 степени 
Целзијусових. Температура 
је била знатно виша, што 
се негативно одразило. 
Кад се посматрају парцеле, 
види се шаренило, клип је 
формиран, али је оплодња 

била лоша", рекла је она.
Пашићева је додала да 
ће принос кукуруза бити 
умањен код свих хибрида, 
без обзира о којој се ФАО 
групи зрења ради. Она је 
рекла да је принос соје, 
такође, умањен с обзиром 
на то да је ова култура у 
вријеме цвјетања одбаци-
вала доње цвјетове. Доста 
проблема имају и произ-
вођачи поврћа на отворе-
ном, рекла је Пашићева, 
те да у наредном периоду 
треба повећавати површи-
не под пластеницима, као 
и површине са системима 
за наводњавање. Пашиће-
ва је рекла да уколико се и 
у наредном периоду наста-
ве сличне временске при-
лике, пољопривредници 
неће моћи да адекватно 
обраде земљиште за је-
сењу сјетву. 

СУША ЋЕ ПРЕПОЛОВИТИ 
ПРИНОС КУКУРУЗА

СРНА
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ЧИТУЉЕ

Прошло је девет година откако није са 
нама наш драги супруг, отац и деда

СРЕТЕН ЂУКИЋ

У нашим срцима увијек вољен, 
никад заборављен.

Твоји најмилији: 
Данка, Маја, Никола, Софија и Младен.

0002

Навршава се 40 тужних 
дана од смрти драгог 

брата

ДРАГЕ ГРУЈИЋА

Све ријечи су сувишне, остају само лијепа сјећања 
и нада да ћемо се срести у вјечности.

Сестра Рада, зет Ранко, нећак Предраг 
и нећакиња Мартина са породицама.

15634

Навршава се 40 тужних 
дана откако са нама није 

наш драги

ДРАГО ГРУЈИЋ

Нека те анђели на својим крилима прате у 
вјечност. У срцу те носе: сестра Стојка, нећак 
Милан и нећакиња Мирјана са породицама.

15634

Пролази 40 тужних дана 
откако са нама није 

наш драги супруг, отац, 
свекар и дјед

ДРАГО ГРУЈИЋ

Твој ведри дух, племенити лик и велику доброту, 
вјечно ћемо да носимо у срцу и души. 

Нека те анђели чувају, вољени наш.
Породица Грујић

15634

Дана 01.09.2021. 
навршава се тужних пет 
година од смрти нашег 

драгог сина

ДРАГАНА 
САРАЈЛИЋА

С тугом и болом у нашим срцима. 
Вољени никад не умиру.

Мајка Душанка и отац Богдан.

15643

Посљедњи поздрав драгом и вољеном

ДУШКО ЈЕЛИСИЋ
(1956 - 2021)

Мило моје, посебни људи живе у нашим срцима и када 
нису поред нас. Био си диван отац, деда и супруг. Част 
ми је и поносна сам што сам се твојом звала. Хвала ти 

за сваки тренутак проведен с тобом, испуњен пажњом, 
љубављу, добротом. Вољела, волим и вољећу те до 

бескраја заувијек, твоја Рајка. 15650

Дана 31.08.2021. навршава се година 
дана од смрти наше драге сестре

МИРЕ (рођ. Зурња) ШОДИЋ

Нека те у тишини вјечног мира 
прати наша љубав, 

јача од времена и заборава.
Твоје сестре: Милена и Милка.

15649

Дана 24.08.2021. напустио нас је

ДРАГАН (Мирка) БОСАНЧИЋ
(1947 - 2021)

Ожалошћени: супруга Мирјана, дјеца Татјана и Срђан, сестра Гордана, 
унучад Никола и Николина, зет Душко и снаха Блаженка.

15646

Дана 31.08.2021. навршава се година дана 
од смрти вољене сестре и тетке

МИРЕ ШОДИЋ

Заувијек те носимо у нашим срцима, захвални за сву љубав и пажњу 
коју си нам поклањала. Са љубављу и тугом волимо те, 

твој брат Милан са породицом. 15649

Дана 28.08.2021. навршава се 29 година од 
смрти нашег оца и дједа

МАРКА ДАКИЋА
Из Г. Ламовите

Драги наш родитељу, све ове године које су 
прошле, нису умањиле бол за тобом. Поносни 
смо што смо те имали.

Твој син Миленко, кћерке Перса и Нада, унучад: Жељко, Жељка, 
Горица, Николина, Мирјана, Бојана и Ранко.

15647

Посљедњи поздрав

ГАГИ

Младенко, Разуменка, Дана, Зоран и Вук.

15646

Посљедњи поздрав

ГАГИ

Зоран, Биљана, Лука и Лазар.

15646

Дана 28.08.2021. 
навршава се година дана 
од када нас је напустила 

наша драга

МИРА ШОДИЋ
(1939 - 2020)

Заувијек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји: Младенко и Младена.

002

Дана 28.08.2021. 
навршава се година дана 
од када нас је напустила 

наша драга

МИРА ШОДИЋ
(1939 - 2020)

Вријеме није умањило бол и тугу. 
Заувијек ћемо те памтити.

Твоји: Миленко, Јелена и Гога.
002

Тужно сјећање

ПАВИЦА ШЛЕЗИНГЕР
(1990 - 2021)

Породица Шлезингер
15648

ЈАРОСЛАВ ШЛЕЗИНГЕР
(1984 - 2021)

РАДИО - 
ПРИЈЕДОР

FM 97,9 MHz
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Тужног срца јављамо родбини, пријатељима и познаницима 
жалосну вијест да је дана 19.08.2021. године у  80. години 

живота преминула наша драга

МИЛКА (ЂУРЕ) АЛЕКСИЋ
(1941 - 2021)

Ожалошћени: супруг Душан, кћерка Биљана, син Никола, 
брат Бранко, унучад Андреа, Никола, Миа, Ања, зет 
Ранко, снаха Гордана и остала родбина и пријатељи.

15645

Дана 28.08.2021. навршава се тужна година 
од смрти нашег драгог и вољеног

НЕНАДА БОГУНА
(1959 - 2020)

С тугом и поштовањем, син Марко, кћерка Наташа 
и сестре са породицама.

15640

Дана 28.08.2021. навршава се 40 тужних 
дана како нас је напустио наш вољени Комсо

ДРАГАН Комсо КОМОСАР

У 10,30 часова посјетићемо његов гроб.
Његови најмилији: мајка и отац, супруга, син са породицом, 

сестре са породицама, родбина и пријатељи. 15639

Дана 02.09.2021. навршавају се двије године 
како нас је напустио наш драги

МИРКО (Миле) МУДРИНИЋ
(2019 - 2021)

Туга и бол не могу те вратити, али сјећање на тебе вјечно ће трајати.
С љубављу твоји: супруга Нада, син Миле, снаха Бранкица, 

унуци Марко и Никола. 15642

Посљедњи поздрав 
драгој стрини

МИЛКИ АЛЕКСИЋ

Од Нене са породицом.

15645

Посљедњи поздрав драгој снахи и ујни

МИЛКИ АЛЕКСИЋ

Од заове Раде са породицом
15645

КРИСТИНА ТИНА ТУБИН
(08.01.1988 - 30.08.2014)

Драга наша Тино, тако нам недостајеш 
и тако смо тужни и празни без тебе. 

Недостаје нам твој драги лик и твоја топла 
душа. Несебична љубав коју си нам увијек 

пружала, насмијана и весела лица. 
Волимо те пуно!

Твоји: Маја, Свјетлана и Владо.
15638

КРИСТИНА ТИНА ТУБИН
(08.01.1988 - 30.08.2014)

Седам година прође, а као да је јуче 
било када смо били заједно, дијелили 
срећу и радост, јер са тобом је увијек 

тако било. Гледамо твоје слике са 
сјетом и мислимо на прошле дане.

Волимо те пуно!
Твоји: баба Пава и деда Миле

15638   

САВА (Васе) ЗГОЊАНИН
(01.09.2006 - 01.09.2021)

15637

Са љубављу и поносом чувамо вјечне успомене на твоју доброту 
и племениту душу и никада те не заборављамо.

Твоји најмилији.

Дана 28.08.2021. 
навршава се година дана 
од смрти наше драге

ЗДРАВКЕ (Милан) 
МАЈСТОРОВИЋ

С љубављу и поштовањем, 
чуваћемо те од заборава.

Твој супруг Душан, синови Милош и Драго 
са породицама.

15641

ФОТОГРАФИЈЕ
ЧИТУЉА ЧУВАМО

40 ДАНА
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Крајишки дерби се завр-
шио ремијем. Рудар-При-
једор и Борац су одиграли 
1:1. Чини се да су домаћи-
ни задовољнији бодом, 
док је тренер гостију Не-
мања Миљановић на клу-
пи Бањалучана стартовао 
без пораза и тако пре-
кинуо низ од двије утак-
мице без бода. "Рудари" 
су повели у 13. минуту. 
Сјајно је центрирао Јаку-
повић, а Мандић са црте 
петерца главом запуцао 
лопту у мрежу иза леђа 

Павловића за 1:0. Борац 
је потом преузео ини-
цијативу, али није било 
правих прилика, изузев 
два покушаја Врањеша 
главом, који су завршили 
преко гола Шћекића. И 
онда у судијској надокна-
ди изједначење. Закарић 
је извео корнер, а најви-
ши у петерцу домаћина 
био је Узелац и главом 
шаље лопту у мрежу за 
1:1. У другом полувреме-
ну растрзана игра. Борац 
је нападао, а Рудар чекао 

контре, правих прилика 
није било, па је некако и 
реми најправеднији исход 
овог меча. Најизгледнију 
позицију имао је Вушу-
ревић у деветом минуту 
надокнаде, али искоса са 
десне стране његов поку-
шај зауставио је Шћекић. 
Овим ремијем "жуто-пла-
ви" из Приједора дошли 
су до петог бода у сезони, 
док је Борац на свом конту 
забиљежио само три.

"РУДАРИ" ПРОТИВ БОРЦА 
ИСКОПАЛИ САМО БОД

Побједом над "Љубићем" 
из Прњавора, "Омарска" је 
забиљежила прву прволи-
гашку побједу. Након прео-
крета, "Омарска" је савла-
дала госте са 2:1. "Омарска" 
је са доста грча ушла у утак-
мицу, јер се радило о првој 
утакмици пред домаћом 
публиком, а са друге стране 
била је добра и неугодна 
екипа гостију. Тренер Стани-
вуковић поставио је згусну-
ту игру у одбрани и његова 
екипа је опасно пријетила 
из контранапада, а са друге 
стране, "Омарска" је играла 

споро и није успијевала оз-
биљније угрозити гол "Љу-
бића". У 29. минуту, гости 
користе лоше постављену 
одбрану "Омарске", лопта 
долази до Граховца, који 
је ушао у шеснаестерац и 
савладао Јокића те довео у 
"Љубић" у вођство од 1:0. 
Након тога гости су постигли 
још један погодак, али је тај 
гол поништен због офсајда. 
Тим резултатом се отишло 
на одмор. У другом полув-
ремену, након неколико 
пропуштених прилика, у 
53. минуту изведена је уиг-

рана акција након корнера. 
Панић је упослио Росића 
на петерцу који је маниром 
искусног стријелца само 
скренуо лопту у гол за изјед-
начење 1:1. У 76. минуту још 
једна добра акција "Омар-
ске". Граховац је претрчао 
комплетан терен, идеално 
упослио Росића, који петом 
проиграва Јаћимовића, а 
Јаћимовић натрчава на лоп-
ту и из близине савладава 
Дабића за вођство "Омарс-
ке" од 2:1 и велико славље 
домаћих бројних навијача.

У Доњим Орловцима одр-
жан је 23. Меморијални 
турнир којим Фудбалски 
клуб „Козара“ традицио-
нално одаје почаст једа-
наесторици фудбалера, 
погинулим у Одбрамбено-
отаџбинском рату. Њихова 
жртва, како је поручено, 
не смије бити заборавље-
на. Тим поводом, служен 
је парастос код спомен-
обиљежја у овом насељу. 
Вијенце су положили чла-
нови Фудбалског клуба 
“Козара”, породице поги-
нулих, те представници Бо-
рачке организације, Града 
Приједора и приједорских 
политичких партија. 
"Кажу да никад не уми-
ру они којих се сјећамо и 
које посјећујемо. Управо 
зато се ми сваке године 
окупимо код овог спомен-
обиљежја, да се поклони-
мо и одамо почаст српским 
јунацима који уградише 
своје животе за стварање 

и очување Републике Ср-
пске. Њихова дјела никада 
нећемо и не смијемо забо-
равити", истакао је Пред-
раг Гњатовић, члан Управе 
ФК „Козара“ и предсједник 
Мјесне борачке организа-
ције Доњи Орловци. 
Никола Радић, предсјед-
ник ФК „Козара“, нагласио 
је да овај меморијал за све 
њих има велику вријед-
ност. 
"Клуб је основан 1975. го-
дине. Тренутно имамо два-
десетак активних играча, а 

због одласка у иностранст-
во не можемо рачунати на 
десеторицу фудбалера", 
рекао је Радић.
Игране су пријатељске 
утакмице на којима је, по 
ријечима организатора, 
резултат био у другом пла-
ну. Осим домаћина, ФК 
„Козара“, на Меморијал-
ном турниру учествовали 
су клубови „Брзи“ из Бус-
нова и „Гомјеница“. Стојан 
Јањетовић, бивши тренер 

„Козаре“ и актуелни тре-
нер ФК „Брзи“ из Буснова, 
даровао је клубу домаћи-
ну спортску опрему и па-
тике. Организатори оче-
кују да ће сваки наредни 
турнир бити све боље по-
сјећен. Разлога за његово 
настављање свакако има, а 
има и оних који ће заувијек 
чувати у сјећању пале фуд-
балере „Козаре“ из Доњих 
Орловаца, поручено је са 
овог спортског скупа.

Прва лига РС: фудбалери 
“Омарске” побиједили “Љубић” 2:1

У ФУДБАЛСКОМ КЛУБУ "КОЗАРА" ЧУВАЈУ 
СЈЕЋАЊЕ НА ПОГИНУЛЕ ФУДБАЛЕРЕ

На приједорском Аеро-
дрому „Урије“ у суботу, 
28. августа, са почетком у 
11.00 часова, биће одржан 
16. Бланик куп "Приједор 
2021", најавио је Љубиша 
Араманда, директор Бла-
ник купа. У случају лоших 
временских услова, Куп ће 
бити помјерен за недјељу, 
29. августа. Очекује се до-
лазак 12 екипа са око 40 
такмичара. Куп се одржа-
ва у организацији Града 
Приједора и Министарст-
ва за породицу, омладину 
и спорт Владе Републике 

Српске. 
"Ове године сви су се 
одазвали. Прве летјелице 
слетјеће у петак из Слове-
није и Македоније, а у суб-
оту из Црне Горе и Србије. 
Дакле, имаћемо прија-
теље који ће долетјети ов-

дје авионом, а то је Аеро-
клуб Приједор омогућио 
отварањем привременог 

граничног прелаза. Ту ће 
бити гранична полиција и 
царина. Сви који дођу на 
Аеродром из других држа-
ва, моћи ће овдје изврши-
ти контролу посаде'', иста-
као је Араманда. 
Поводом предстојећег 
Бланик купа, Приједорча-

ни су ове седмице имали 
несвакидашњу прилику да 
на градском тргу разгле-

дају једрилицу, падобра-
не и пратећу опрему. По 
ријечима организатора, 
ово је начин и да својим 
редовима придруже нове 
љубитеље ваздухопловст-
ва. 

У СУБОТУ 16. БЛАНИК КУП 
"ПРИЈЕДОР 2021"

П. Шпадић

Љубитељи ваздухопловства уживали у несвакидашњем призору

Д. Совиљ

текст и фото infoprijedor. ba

Текст и фото ФК "Омарска"

Служен парастос


