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У ТОКУ ВЕЛИКИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЈЕКТИ 

Радови на завр-
шетку пута Ц-106 
у Индустријској 
зони "Целпак", а 
ријеч је о пројек-
ту Града Прије-
дора вриједном 
око 840.000 КМ, 
који финансира 
Влада Републике 
Српске, озвани-
чени су у уторак.

Увођењем у посао извођача 
радова, "Приједорпутева", у 
понедјељак је почела рекон-
струкција Улице мајора Мила-
на Тепића, за шта је из буџета 
Града Приједора обезбијеђе-
но око 800.000 КМ.

ПРЕКО 95 ОДСТО ПАЦИЈЕНАТА 
НЕВАКЦИНИСАНО

КОВИД-ОДЈЕЉЕЊЕ БОЛНИЦЕ 
"ДР МЛАДЕН СТОЈАНОВИЋ"

Гордана Вила в.д. директора Народне библиотеке 
"Ћирило и Методије"

ВОДИМ СЕ ИЗРЕКОМ: 
"ДОК ЧИТАМО НИКАДА НИСМО САМИ"

ЈОВАН ЈЕШИЋ, УЧЕНИК МАШИНСКЕ ШКОЛЕ 
ПОСТАО ПРОФЕСИОНАЛНИ МАШИНСКИ ДИЗАЈНЕР

СРЕДЊОШКОЛАЦ С ИНЖЕЊЕРСКИМ
 ПОГЛЕДОМ НА СВИЈЕТ!

Централна 
манифестација 49. 

Књижевних сусрета на 
Козари 18. септембра 

ЂОРЂЕ НЕШИЋ 
ДОБИТНИК НАГРАДЕ 
"СКЕНДЕР КУЛЕНОВИЋ 

КЊИЖЕВНИ 
ВИЈЕНАЦ КОЗАРЕ"
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АКТУЕЛНО

Тако ће дугогодишњи 
проблеми власника пред-
узећа, која овдје послују, 
коначно бити ријеше-
ни. Осман Џамастагић, 
директор предузећа 
"Roundliner", које запо-
шљава 118 радника, за-
хвалио се надлежнима, 
градској администрацији 
и градоначелнику, на рје-
шавању овог проблема у 
Индустријској зони "Цел-
пак". "Немамо канали-
зацију и то нам је велики 
проблем. Биће изграђена 
канализациона мрежа, 
као и пут и то нас радује", 
рекао је Џамастагић. 
Миленко Кондић, ди-
ректор предузећа  "Edna 
Metalworking" нагласио 
је да ће им нова инду-
стријска улица значајно 
олакшати пословање. "Уз 
напоре градоначелника и 
локалне заједнице, одо-
брена је та инвестиција. 
Прво, олакшаће нам при-
ступ терену и много лак-
шу дистрибуцију готовог 
производа из наше компа-
није", рекао је Кондић. 
Дужина овог пута је 320 
метара, а ширина осам. 
Извођач радова је  пред-
узеће Нискоградња 
"Марјановић". Огњен 
Марјановић, технички 
директор овог предузећа 
истакао је да је рок за из-

вођење радова 45 радних 
дана. "Пројектом је обух-
ваћена комплетна  инфра-
структура, од  подземних 
инсталација, инсталација 
за фекалну и оборинску 
канализацију, као и  во-
доводни систем. Значи, 
горњи и доњи слој пута са 
завршним асфалтним за-
стором", навео је Марја-
новић.  
Далибор Павловић, гра-
доначелник Приједора, 
сматра да су радови на 
градњи индустријске 
цесте требали бити за-
вршени и раније, али да 
претходна власт није ис-
поштовала ни рокове, ни 
процедуре.
"Град Приједор потписао 
је уговор за изградњу ове 
улице. Рок је био 20. април 
2020. године. Међутим, ти 

рокови нису испоштова-
ни од претходне власти и 
пријетила је опасност да 
све заврши на суду.  Ми 
смо у сарадњи са Владом 
РС одлучили да то заврши-
мо у корист предузетника 
и свих радника који овом 
цестом долазе на посао", 
рекао је Павловић. 

П. Шпадић

ПОЧЕЛИ РАДОВИ НА ЗАВРШЕТКУ 
ИНДУСТРИЈСКОГ ПУТА У "ЦЕЛПАКУ"

Путници се надају да ће 
ауто-пут растеретити гуж-
ве у саобраћају с којима 
се тренутно суочавају на 
релацији Приједор - Бања-
лука, а превозници виде 
шансу за увођење додат-
них линија. 
"Ауто-пут ће доста значити 
за 'Аутотранспорт' и дру-
ге превознике, јер ће се 
уводити неке нове линије. 
Мислим да би то било од 
велике важности за ову 

дионицу, јер су Приједор и 
Бањалука највећи градови 
у Републици Српској", ре-
као је Маринко Тодоран, 
возач аутобуса.
Квалитетна путна инфра-
структура значајна је и 
за привреду, поготово за 
предузећа која извозе на 
европско тржиште. 
"Ови наши локални путе-
ви су релативно лоши. Кад 
дође неки странац и види 
куда ми све возимо, зачу-

де се како уопште радимо. 
Изградњом ауто-пута, убр-
зао би се и поједноставио 
транспорт, а добра инфра-
структура свакако да значи 
у очима страних инвести-
тора", рекао је предузет-
ник Перо Гаврановић. 

Д. Совиљ

АУТО-ПУТЕМ РАСТЕРЕТИТИ САОБРАЋАЈ 
И УНАПРИЈЕДИТИ ПРИВРЕДУ

Олакшање за фирме које запошљавају преко 200 радника

Почетак радова најављен за октобар

Увођењем у посао извођача радова, "При-
једорпутева", у понедјељак је почела ре-
конструкција Улице мајора Милана Тепића, 
за шта је из буџета Града Приједора обез-
бијеђено око 800.000 КМ. Рок за завршетак 
радова је три мјесеца. 
Директор "Приједорпутева", Раденко Црно-

горац рекао је да је ово комплексан проје-
кат који обухвата реконструкцију топловод-
не мреже, водовода, фекалне и оборинске 
канализације, извођење вертикалне и хо-
ризонталне саобраћајне сигнализације, из-
градњу пјешачких стаза на страни до пећан-
ског парка те нову расвјету. 
И прије званичног почетка, ово предузеће 
је кренуло са реконструкцијом вреловодне 
мреже како би све било спремно за пред-
стојећу сезону гријања.
"Улица остаје у постојећим габаритима, 
осим што се формира дио крај стадиона у 
профилу улице. Дужина је неких 300-тињак 
метара, обостране траке су четири метра. 
Остаће једнострано паркирање на обје 
стране", рекао је Црногорац.  
Градоначелник Далибор Павловић рекао је 
да је, реконструкцијом Улице мајора Мила-
на Тепића, испунио једно од својих предиз-
борних обећања.
"Ово је једна од најпрометнијих, али и нај-
лошијих градских улица. Ова улица прола-
зи поред Медицине рада и Педијатрије. У 
кишном периоду, због рупа и излијевања 
воде, родитељима је био изазов прелазак 
улице и довођење дјеце на лијечење. То 
нас је највише бољело", рекао је Павловић.

Д. Совиљ

У ТОКУ РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ 
МАЈОРА МИЛАНА ТЕПИЋА

РАДОВИ НА ЗАВРШЕТКУ ПУТА Ц-106 У ИНДУСТРИЈСКОЈ ЗОНИ 
"ЦЕЛПАК", А РИЈЕЧ ЈЕ О ПРОЈЕКТУ ГРАДА ПРИЈЕДОРА ВРИЈЕД-
НОМ ОКО 840.000 КМ, КОЈИ ФИНАНСИРА ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ 
СРПСКЕ, ОЗВАНИЧЕНИ СУ У УТОРАК. РАДОВИ ОБУХВАТАЈУ И 
ИЗГРАДЊУ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ.

ПОТПУНА ОБУСТАВА 
САОБРАЋАЈА 

ДО 30. СЕПТЕМБРА

Због извођења радова, пот-
пуно је обустављен сао-
браћај у дијелу Улице мајора 
Милана Тепића од раскрсни-
це са Улицом ослободилаца 
Приједора до раскрснице са 
Улицом Вожда Карађорђа. 
Потпуна обустава саобраћаја 
биће на снази до 30. септем-
бра, а извршаваће се фазно, 
по указаној потреби. 

У три предузећа 
која тренутно раде 
у Индустријској 
зони "Целпак" за-
послено је око 200 
радника. У плану 
је отварање нових 
предузећа, што ће 
значити и нова за-
пошљавања.

ИЗГРАДЊА АУТО-ПУТА БАЊАЛУКА - ПРИЈЕДОР НИЈЕ НИ ПОЧЕЛА, 
А У СТАРТУ ЈЕ ИЗАЗВАЛА ВЕЛИКУ ПАЖЊУ ЈАВНОСТИ И ПРОТЕСТЕ 
МЈЕШТАНА ЧИЈА ИМАЊА СУ СЕ НАШЛА НА ТРАСИ АУТО-ПУТА. У 
МЕЂУВРЕМЕНУ, ПОСТИГНУТИ СУ НЕКИ КОМПРОМИСИ, А РАДОВИ 
БИ, ПРЕМА НАЈАВАМА, ТРЕБАЛО ДА ПОЧНУ У ОКТОБРУ.

Уговор о концесији 
за изградњу ауто-
пута Бањалука - 
Приједор потписан 
је с кинеским ин-
веститором 2018. 
године. Ауто-пут ће 
бити у дужини од 
42 километра, што 
би, у односу на са-
дашњу километра-
жу, пут скратило за 
петнаестак кило-
метара.

У Градској управи Прије-
дор потписани су угово-
ри за реализацију осам 
пројеката, одобрених од 
стране Федералног ми-
нистарства расељених 
особа и избјеглица, које 
је извршило тендерску 
процедуру одабира из-
вођача радова Ниско-
градње "Марјановић" и 
предузећа "Приједорпу-
теви" и надзора радова 
"Смајић-Инжењеринг" 
д.о.о. Горажде. 

Ријеч je o пројектима 
санације и асфалтирања 
дионице локалног пута у 
МЗ Бишћани, изградње 
играонице за дјецу на 
стадиону Урија у МЗ 
Раковчани, реконструк-
ције водоводне мреже 
у засеоцима Хорићи 
- Пађени - Жегер у МЗ 
Хамбарине, реконструк-
ције водоводне мреже 
у засеоку Мулалићи у 
МЗ Хамбарине, санације 
и асфалтирања диони-
це локалног пута у МЗ 

"Брежине-Жегер" у МЗ 
Чараково, санације и 
асфалтирања дионице 
локалног пута "Сарајевс-
ка улица" у МЗ Козарац, 
санације и асфалтирање 
дионице локалног пута 
према засеоку Хускићи у 
МЗ Камичани, санације 
и асфалтирања дионице 
локалног пута у засеоку 
Трњани према мезарлу-
ку у МЗ Трнопоље. 

Укупна вриједност наве-
дених пројеката износи 
414.671,09 КМ са ПДВ-
ом, а од тога средства 
Федералног министар-
ства расељених особа 
и избјеглица износе 
210.692,58 КМ, Града 
Приједора 124.132,42 
КМ, МЗ Камичани 
43.856,60  КМ, грађана 
МЗ Чараково 10.989,30 
КМ и средства Меџлиса 
Исламске заједнице Ко-
зарац 25.000,00 КМ. 

КВ 

ПОТПИСАНИ УГОВОРИ ЗА 
ОСАМ ПРОЈЕКАТА

Федерално министарство расељених особа и 
избјеглица и Град Приједор
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Неке људе заволиш и прихватиш на 
први поглед. Неке годинама одмјера-
ваш, пипкаш им било, али их никад 
не доживљаваш као своје. Ма како се 
они трудили да  покажу ту неку своју 
најљепшу страну. Наравно, догађало 
се и да погријешим у процјени, али на 
моју срећу ријетко. 
С годинама се тај списак добрица чији 
рад и душу искрено поштујем попри-
лично сузио. Неки су нас заувијек на-
пустили, неки су отишли и виђамо се 
поријетко, а неки су још увијек ту. Фини 
људи који за доброту којом нас увијек 
изнова обасипају не траже баш ништа. 
А дају осмијех и помоћ кад год и коме 
затреба. 
Данко Малешевић, човјек чије је име 
постало једнакост за хуманитарну ор-
ганизацију "Хлеб живота" је један од 
њих. Упознала сам га касних деведесе-
тих када је дјеци по основним школама 
подијелио на стотине  хиљада нового-
дишњих пакета. Оних у картонским 
кутијама којим су се подједнако радо-
вали и родитељи и дјеца. Сјећам се с 
којим је одушевљењем моја кћерка 
отварала тај пакет, а и ја с њом. Унутра 
играчке, обавезно неки сапун, па који 
слаткиш, бојице, оловке, пешкир... све 
чисто и ново. 
И сваки пакет, умотан у шарени папир 
с обавезним писмом или честитком, 
другачији и прича за себе. Послије сам 
Данка у неким новинарским причама  
сретала у првој Јавној кухињи "Хле-
ба живота", у којој су оброк добијали 
старији људи, они без породице. И кад 
камера не снима, гледала га како с тим 
људима разговара као да су му род, 
увијек срдачно и са широким осмије-
хом. А онда опет у једној новинарској 
причи упознала и његову породицу, 
супругу и десеторо дјеце и била бес-
крајно срећна због те привилегије. 
Искрено, не знам човјека коме није  
ваљао. Па и сад, након што смо поново 
отворили причу о трговинама половне 
робе "Хатикве" и "Хлеба живота" преко 
којих финансира неколико хуманитар-
них пројеката у којим опет несебично 
помаже људе. 
И драго ми је што већина Приједор-
чана мисли попут мене,  мада има и 
оних, нажалост увијек их има, који ту 
добру причу коментаришу другачије, 
у смислу да је све чиста лаж, па и та-
ква продаја. И упорно се по ко зна који 
пут питам у шта се један број нас прет-
ворио и какви су то људи којим ништа 
и нико не ваља. Не могу то правдати 
људском глупошћу, још мање злобом, 
личним незадовољством, нећу чак ни 
да покушам да разумијем такав начин 
размишљања, али вјерујем да тој сор-
ти није лако. Јер, устати ујутро и мрзити 
све око себе, само зато што сам лично 
ниси способан за боље, не даје ником 
за право да мрзи оне који су овдје не-
што за нас добро  направили. 
Зато тим и таквим и топла препорука, 
склоните се, сметате. 

М. Згоњанин     

СТАВ

НЕКЕ ЉУДЕ 
ЗАВОЛИМО 
НА ПРВУ, А 

НЕКЕ НЕЋЕМО 
НИКАД

Нешић је један од најизра-
зитијих лиричара међу сав-
ременим српским пјесни-
цима. На маестралан начин 
спаја традицију и оно што је 
најбогатије у историји срп-
ског народа са савременим 
животом, навео је у образ-
ложењу награде предсјед-
ник жирија.
"Нешић је добитник више 
значајних књижевних награ-
да, између осталог, 'Бран-

кове награде', 'Матице ср-
пске', 'Лаза Костић' и других. 
Мислимо да ће награда 49. 
'Књижевних сусрета' бити 
једна од најзначајнијих у 
вијенцу признања којима се 
овај савремени српски пјес-
ник окитио", рекао је Горан 
Максимовић.
"Књижевни сусрети на Ко-
зари" престижна је култур-
на манифестација на коју је 
град Приједор поносан, ре-

као је градоначелник Дали-
бор Павловић на сједници 
Организационог одбора. 
"Град ће и ове године бити 
прави домаћин. Организо-
ваћемо ову манифестацију 
на понос грађана Приједора 
и свих општина суорганиза-
тора Сусрета. Очекујемо да 
ће јој присуствовати велики 
број љубитеља лијепе пи-
сане ријечи, а то нам даје 
додатни мотив да је органи-
зујемо и у будућности", ре-
као је Павловић. 

ЂОРЂЕ НЕШИЋ ДОБИТНИК НАГРАДЕ "СКЕНДЕР 
КУЛЕНОВИЋ - КЊИЖЕВНИ ВИЈЕНАЦ КОЗАРЕ"

Централна манифестација 49. Књижевних сусрета на Козари 18. септембра

Д. Совиљ

Пјесник из Даља, Ђорђе Нешић, овогодишњи је добитник Награде "Скендер Куле-
новић - Књижевни вијенац Козаре". Ово је једногласно одлучио жири 49. "Књижев-
них сусрета на Козари" у саставу предсједник Горан Максимовић и чланови Ђорђо 
Сладоје и Душко Певуља.

Свечана академија 
на којој ће насту-
пити сви учесници, 
биће одржана у По-
зоришту Приједор 
у петак, 17. септем-
бра, са почетком у 
20.00 часова. Поет-
ски час на Мракови-
ци биће одржан 18. 
септембра у 12.00 
часова.

Нешић овјенчан бројним наградама

Предсједник жирија образложио одлуку

Teшкo je дaти oцjeну умjeтницимa 
и њихoвим дjeлимa, jeр je трeбaлo 
oбухвaтити ствaрaлaштвo рaзли-
читих интeнзивних изрaзa кoje je 
нaстaлo у спeцифичнoм aмбиjeн-
ту Кoзaрe, рeклa je Дaриa Вуjaсин, 
кoja je кao критичaр прaтилa рaд 
умjeтникa.
"Сaд кaд су сликe у музejу, тo je 
пoнoвo другaчиjи дoживљaj, иaкo 
сaм их видjeлa и кaд су нaстajaлe. 
Oвaкo пoстaвљeнe, у jeдну смислe-
ну цjeлину, дajу другачиjи утисaк", 

рeклa je Вуjaсинoвa.
Иaкo су oргaнизaтoри, збoг кoрoнa 
вирусa oдлучили дa пoзивajу сaмo 
дoмaћe умjeтникe, нoвoнaстaлe 
oкoлнoсти нису утицaлe нa квa-
литeт.
"Кaд сe пoглeдa oнo штo je урaђeнo, 
ми трeбa дa будeмo пoнoсни, jeр 
су дjeлa нaстaла нa oвoj кoлo-
ниjи у пoтпунoсти рaвнoпрaвна сa 
oним из рaниjих кoлoниja", нaвeo 
je дирeктoр Mузeja Кoзaрe, Зoрaн 
Рaдoњић.

Изложбу је отворила Моња Ка-
саловић, вршилац дужности на-
челника Одјељења за друштвене 
дјелатности, која је поручила да 
је излoжбом  звaничнo и пoчeлo 
oбиљeжaвaњe 49. Књижeвних су-
срeтa нa Кoзaри, који ће љубитељи-
ма књижевности и ове године по-
нудити бoгaт прoгрaм. Излoжбa ћe 
у Музеју Козаре бити  oтвoрeнa дo 
6. oктoбрa.

OТВОРЕНА ИЗЛОЖБА РАДОВА НАСТАЛИХ НА 14. 
ЛИКОВНОЈ КОЛОНИЈИ "СРЕТЕН СТОЈАНОВИЋ"

У Mузejу Кoзaрe 
oтвoрeнa je 
излoжбa рaдoвa 
нaстaлих нa 
14. Ликoвнoj 
кoлoниjи 
"Срeтeн Стojaнoвић". 
Излoжeнa су 
24 ликoвнa рaдa, 
кoje je oсaм aутoрa 
oд 1. дo 8. aвгустa 
ствaрaлo нa 
Кoтлoвaчи.

З. Jелић
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ТИМ ПОВОДОМ

Градски штаб за ванред-
не ситуације потврдио 
је да је у посљедњих 
неколико дана дошло 
до благог пораста пози-
тивних на вирус коро-
на. Из Хигијенско-епи-
демиолошке службе 
Дома здравља Приједор 
речено је да се ради о 
пацијентима лакше кли-
ничке слике. Инспек-
цијски надзори и надзо-
ри и контроле полиције 
и комуналне полиције 
су редовни. 

У Дјечијем вртићу "Ра-
дост" укупно је уписано 

468 дјеце. Родитељи 
у великом броју, као 
разлог одсуства дјеце 
из вртића, пријављују 
стомачне тегобе, висо-
ке температуре и дехи-
драцију. Но, број дјеце 
присутне у објектима је 
просјек за овај период 
године. Вртић свакод-
невно врши дезинфек-
цију својих просторија. 
Свакако, препоруке су 
чешће прање руку дјеци 
и дезинфекција просто-
рија у којој дјеца бора-

ве. 
Предузеће "Комуналне 
услуге" Приједор у са-
радњи са надлежним 
градским одјељењем ће 
овог викенда извршити 
дезинфекцију улица и 
јавних површина у гра-
ду. Средства за дезин-
фекцију и атомизери 
Градске управе су на 
располагању да се пре-
узму у наведене сврхе.

Андрија Вукотић, директор ЈЗУ 
Болница "Др Младен Стоја-
новић", истиче да је преко 95 
одсто пацијената на Ковид-
одјељењу невакцинисано. 
Капацитет Ковид-одјељења 
у приједорској болници је 42 
кревета, а ако број обољелих 
премаши ту цифру, пацијенти 
ће бити смјештени у приземље 
приједорске Психијатрије у Ко-
вид-болницу.  
"Ми и даље радимо пуним ка-
пацитетом, у складу са одлуком 
Републичког штаба за ванред-
не ситуације, која се односи на 
епидемиолошке мјере до 13. 
септембра. Међутим, уколико 
се ситуација погорша, а сваки 
дан нам буде пристизало 15 до 
20 пацијената у Инфектолошку 
амбуланту, ми ћемо прећи на 
смањени режим рада о чему 
ће јавност бити обавјештена 
на вријеме и путем ваших ме-
дија", рекао је Вукотић.
Из приједорске болнице апе-
лују на грађане да се вакцини-
шу јер, како кажу, на 89.000 ста-

новника, проценат од 20 одсто 
вакцинисаних веома је слаб. Да 
би се постигли ефекти у борби 
против вируса корона, потреб-
но је да се вакцинише преко 
50 одсто становништва, истичу 
здравствени радници.

ПРЕКО 95 ОДСТО 
ПАЦИЈЕНАТА 

НЕВАКЦИНИСАНО

Ковид-одјељење Болнице "Др Младен Стојановић"

Број заражених вирусом корона 
је у порасту, а све је више пације-
ната млађих од 40 година са теш-
ком клиничком сликом. Вакцина 
је и даље најбоље оружје које 
имамо, али је неопходан и већи 
обухват вакцинације, истиче до-
ктор Борис Ћургуз, начелник Ко-
вид-одјељења. 
"Много је тежа клиничка слика 
него што смо имали прољетос, 
па чак и прошле зиме, што је 
прилично неочекивано. Имамо 
бржи развој компликација, про-
дужено дјеловање и, нажалост, 
већу смртност", истиче Ћургуз.
Он напомиње да су бројке и 
веће од званичних, јер се многи 
пацијенти не јављају љекару, док 
се неки јаве 10. дан болести, а 
тест буде негативан. Такође, када 
је у питању породични кластер, 
не тестирају се сви заражени, 
јер је довољна потврда клиничка 
слика и епидемиолошка анкета. 
Упозорава да се грађани морају 
придржавати епидемиолошких 
мјера, али да их је потребно и 
пооштрити.
"Знам да је народу досадило 
ношење маски и смањење со-
цијалног контакта, али свакако 
ће морати бити тако, поготово 
сад с наиласком хладних дана, 
гдје ћемо имати дужи боравак у 
затвореном простору", рекао је 

Борис Ћургуз.
Велики је број дезинформација 
међу грађанима, па би требало 
радити и на едукацији, упозора-
ва наш саговорник.
"Сви показатељи су указивали 
да ће доћи до четвртог таласа. 
Расле су бројке у европским зе-
мљама, а вирус се полако при-
ближавао Босни и Херцеговини. 
Ако расте број заражених у Ру-
сији, Пољској и Бугарској, логич-
но је било да ће и код нас то да 
се деси. Мада нисмо очекивали 

да ће то бити у овом обиму", ре-
као је Борис Ћургуз.
Додаје да грађани имају привид 
да се ништа не дешава и да је си-
туација нормална, чему допри-
носе и призори пуних кафића и 
башти угоститељских објеката.
"Довољно је да дођу само ки-
лометар даље до болнице и да 
виде гужве и редове испред 
амбуланте. Зато и тврдим да би 
требало пооштрити мјере и да их 
се грађани придржавају", истиче 
Ћургуз. 

ПОВЕЋАН БРОЈ СМРТНИХ СЛУЧАЈЕВА 
И МЛАЂИХ ПАЦИЈЕНАТА С ТЕШКОМ 

КЛИНИЧКОМ СЛИКОМ

ПОГОРШАНА ЕПИДЕМИОЛОШКА 
СИТУАЦИЈА У ПРИЈЕДОРУ

ВАКЦИНА НАЈБОЉЕ ОРУЖЈЕ 

"Људи мисле да су вакцине превара, јер се, како 
кажу, заразе и вакцинисани. Вакцина није свемо-
гућа, али је засад најбоље оружје које имамо. Да 
имамо већи обухват вакцинације, сигурно бисмо 
имали и боље дејство у борби против вируса ко-
рона. Невакцинисањем се доприноси и стварању 
нових сојева вируса и несметаном ширењу међу 
грађанима. Тако се може поништити и оно што је 
досад урађено. Број вакцинисаних грађана је пре-
мален да бисмо могли имати неки позитиван ефе-
кат у локалној заједници, ентитету па и држави", 
рекао је Борис Ћургуз.   

Вакцинација против 
вируса корона у Прије-
дору одвија се у конти-
нуитету, вакцина има 
довољно, а стигле су 
и оне које производи 
"Фајзер". Из приједор-
ског Дома здравља по-
звали су грађане да се 
у што већем броју ода-
зову вакцинацији, јер 
број заражених расте, 
а присутан је и делта 
сој. 
У Приједру се вакци-
нација одвија на пун-
кту који се налази у 
објекту АПИФ-а, бивше зграде 
СДК. Приједорчани који су се 
вакцинисали немају дилеме, 
имунизација је неопходна. 
Вакцине нуде велик степен 
заштите од свих сојева виру-
са корона, и грађани би више 

требали слушати савјете стру-
ке, кажу љекари.
Обављене су и кућне посјете, 
током којих су медицински 
радници вакцинисали непо-
кретна лица.

Д. Совиљ

ПОЗИВ ГРАЂАНИМА ДА 
СЕ У ШТО ВЕЋЕМ БРОЈУ 

ВАКЦИНИШУ

Дом здравља апелује

Д. Совиљ

З. Јелић 

РЕДОВНА ДЕЗИНФЕКЦИЈА ЈАВНИХ УСТАНОВА И ПРЕДУЗЕЋА

Обзиром на погоршање епидемиолошке ситуације у При-
једору командант Штаба за ванредне ситуације Града При-
једора, Далибор Павловић је наложио да све јавне устано-
ве и сва предузећа у граду уведу редовну дезинфекцију 
пословних објеката и радних просторија, како би се пре-
вентивно и правовремено дјеловало у циљу спречавања 
ширења заразе вирусом корона међу запосленима у ко-
лективима. 

Градски 
штаб

КВ

Ћургуз: Пооштрити мјере 

Приземље Психијатрије намијењено за 
смјештај ковид-пацијената

Још увијек раде пуним капацитетом

Андрија Вукотић, директор 
приједорске болнице
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"Чувени Карански ба-
таљон био је Први ба-
таљон у Другом козар-
ском партизанском 
одреду, око 1.000 бораца 
овог батаљона прошло 
је многа бојишта и пока-
зало изузетну храброст", 
рекао је Вељко Родић, 
предсједник ГО СУБНОР-
а Приједор.
Градоначелник Прије-
дора Далибор Павловић 
истакао је да је њего-
вање традиције херојске 
борбе козарских бораца 
најбоља потврда да је 
слободарски дух и даље 

присутан у нашем наро-
ду. 
"Са Карана је кренула од-
брана народа Козаре и 
ми ту свијетлу традицију 
с поносом истичемо. А, 
наше велике жртве не 
смијемо заборавити. Зато 
се сваке године на овом 
часном мјесту сјећамо 
тих дана, када је форми-
ран Карански батаљон 
који је кренуо на свој пут 
ка слободи", истакао је 
Павловић. 
На пут и свијетлу тради-
цију Каранског батаљона 
подсјетили су и чланови 

Планинарског друштва 
"Клековача" из Приједо-
ра који су организовали 
марш "Трагом Каранског 
партизанског батаљона". 
"Ове године одазвао се 
највећи број планинара, 
око 40. Прешли смо стазу 
дужине 17 километара, 
од Љешљана до Карана 
и посјетили значајна мје-
ста из времена Народно-
ослободилачке борбе", 
истакао је Марко Сарић, 
секретар ПД "Клековача".  

ПРИJEДOРСКИ ДEMOС 
НAСTAВЉA КOНСOЛИДAЦИJУ 

СTРAНКE
Грaдски oдбoр 
ДEMOС-a Приjeдoр 
oдржao je прву сjeд-
ницу у нoвoм сaзи-
ву.  Нa њoj су Mлaдeн 
Ивић, Дaлибoр Лajић, 
Mилe Jaњић и Жeљкo 
Кaрлицa  изaбрaни 
зa пoтпрeдсjeдни-
кe, a Mилaн Кoндић 
зa сeкрeтaрa Грaд-
скe oргaнизaциje oвe 

стрaнкe. Билo je риje-
чи и o плaнoвимa зa 
нaрeдни пeриoд, сa 
aкцeнтoм нa тeрeнски 
рaд. "Нaстaвљaмo сa 
oбилaскoм тeрeнa и 
фoрмирaњeм мjeсних 
oдбoрa, тe oргaнизa-
циjа жeнa и млaдих. 
Oчeкуjeмo дa ћeмo 
oвe гoдинe имaти фoр-
мирaнe свe стрaнaч-

кe oргaнe и дa ћeмo 
спрeмнo дoчeкaти 
избoрe. Смaтрaмo дa 
ћeмo нa нaрeдним из-
бoримa пoкaзaти свojу 
снaгу", рeкao je прeд-
сjeдник ГO ДEMOС-
a Приjeдoр, Злaткo 
Ритaн.

Градска организација СНСД-а Приједор бога-
тија je за око 60 нових чланова. Овој партији 
приступио је цијели Мјесни одбор ДНС-а Ор-
ловача и већи дио чланства ове странке. 
"Препознали смо једну нову енергију, нове 
младе људе за које већ знамо да раде до-
бро свој посао. Што досад није био случај, 
поготово за нашу Мјесну заједницу, јер од 
претходне опције није добила оно што је 
заслужила", рекао је Огњен Мацура, нови 
члан СНСД-а.
Замјеник предсједника Градске одганиза-

ције СНСД-а Приједор, Драгослав Кабић 
истакао је да су у питању људи који су пре-
познали политику СНСД-а.
"Препознали су нашу политику, не виде се 
више у ДНС-у и одлучили су се за овај корак. 
У наредном периоду ћемо радити на задо-
вољство свих грађана у Орловачи, надамо 
се да ћемо завршити послове комуналне 
инфраструктуре који су приоритетни у овом 
насељу", додао је Кабић. 

ОКО 60 ЧЛАНОВА ДНС-а У ОРЛОВАЧИ  
ПРИСТУПИЛО СНСД-у

СА КАРАНА ЈЕ КРЕНУЛА 
ОДБРАНА НАРОДА КОЗАРЕ

П. Шпадић

З. Jелић

Обиљежена 80. годишњица од формирања Каранског батаљона

Манастир Милошевац 
у Чиркин-Пољу срушен 
је у 16. вијеку током Ау-
стријско-турског рата. 
Идеја да буде обновљен 
на истом мјесту настала 
је 2018. године. Тада су 
освештани темељи и за-
почела градња, а прош-
ле године освештани су 
темељи манастирског ко-
нака, те четири звона и 11 
крстова.

"Слиједе унутрашњи ра-
дови и малтерисање, а 
послије идемо на подне 
радове: гријање, глазуру, 
камени под, иконостас, 
иконе и други материјал 
који се уграђује у саму цр-
кву. Упоредо с манасти-
ром, одвија се изградња 
манастирског конака", 
рекао је протонамјесник 
Драган Хрваћанин.
Тешко је предвидјети 

када ће манастир бити 
завршен, јер то зависи 
од временских и финан-
сијских услова, али и од 
епидемиолошке ситуа-
ције. Жеља свештенства 
и вјерујућег народа је да 
се ове године окупе у об-
новљеном манастиру, на 
првој Светој архијерејској 
литургији.

РАДОВИ НА МАНАСТИРУ 
МИЛОШЕВАЦ И КОНАКУ 

ТЕКУ ПО ПЛАНУ

М. Шодић

ТРАДИЦИОНАЛНИМ НАРОДНИМ ЗБОРОМ У ГОРЊОЈ ДРА-
ГОТИЊИ, У МЈЕСТУ КАРАН, ОБИЉЕЖЕНА ЈЕ 80. ГОДИШЊИ-
ЦА ОД ФОРМИРАЊА КАРАНСКОГ ПАРТИЗАНСКОГ БАТАЉО-
НА. ОВАЈ БАТАЉОН У ДРУГОМ СВЈЕТСКОМ РАТУ ДАО ЈЕ 15 
НАРОДНИХ ХЕРОЈА И ЈЕДНОГ ГЕНЕРАЛА.

Д. Совиљ

Духовни центар Поткозарја 

ГРАДЊА МАНАСТИРА МИЛОШЕВАЦ, ПОСВЕЋЕНОГ ПО-
КРОВУ ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ, ОДВИЈА СЕ ПО ПЛАНУ. 
БИЋЕ ТО, КАКО СЕ ОЧЕКУЈЕ, ДУХОВНИ ЦЕНТАР ПОТКО-
ЗАРСКОГ КРАЈА. 
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Око 1.500 наставника је прош-
ло обуке и око стотину настав-
ника у смислу техничког ру-
ковања опремом у поменутој 
лабораторији. СТЕМ лабора-
торију у наставном процесу за 
почетак ће користити око 1.000 
ученика у Приједору.
"Ја вјерујем да ће Министарст-
во просвјете и културе РС у са-

радњи са партнерима УСАИД-
ом и Републичким педагошким 
заводом проширити ову причу 
на све средње школе у РС. То 
ће постати један нови тренд 
који је свакако интересантнији 
у наставном процесу", рекао је 
Александар Миљешић, дирек-
тор Средњошколског центра 
Приједор.

У квалитет лабораторије увје-
рила се и Наталија Тривић, ми-
нистар просвјете и културе Ре-
публике Српске. 
"Увјерили смо се да су учени-
ци презадовољни због нових 
начина извођења наставе, јер 

то је прилагођено ученицима 
21. вијека, гдје они на много 
занимљивији и модернији на-
чин могу да стичу знања која су 
прописана одређеним настав-
ним планом и програмом", ре-
кла је Тривићева. 

Нова школска година на под-
ручју Приједора почела је без 
проблема. Поштују се све епи-
демиолошке мјере, а уписна 
политика је реализована по 
плану, констатовано је на са-
станку Тривићеве са градона-
челником Приједора.
"Много тога је урађено у на-
шим школама како би учени-
ци на што квалитетнији начин 
стицали нова знања. Град При-
једор издвајањем из буџета по-
маже свим школама и тако ће 
бити и у будућности", рекао је 
Далибор Павловић. 

M. Шодић 

Мјештани мјесне заједнице 
Доњи Орловци која, осим овог 
насеља, обухвата Доње Гаревце 
и Јањића пумпу, дијеле сличне 
проблеме са мјештанима већи-
не приједорских насеља: при-
оритет им је инфраструктура. 
Како кажу, оптимизам им улије-
ва нова локална власт, чији их 
представници, за разлику од 
својих претходника, обилазе и 
спремни су да их саслушају.
"Муче нас инфраструктурни 
проблеми, путеви, вода, адап-
тација друштвеног дома у којем 
би народ требало да се чешће 
окупља. Вјерујемо да ће све 
кренути набоље, јер нас нови 
градоначелник, за разлику од 
претходне власти, обилази и 
жели да нам помогне", рекао 
је Драгомир Томчић, мјештанин 
Доњих Орловаца. 
У Савјету МЗ Доњи Орловци 
очекују да ће ускоро видјети и 
конкретне резултате разговора 
са градоначелником, за напре-
дак око 750 домаћинстава овог 
краја.
"Поред водоснабдијевања и 
канализације, у насељу Јањића 
пумпа приоритет је и легализа-
ција објеката која је покренута 
прошле године. Проблеми с 
водом нарочито су изражени 
у Доњим Орловцима и Доњим 
Гаревцима", рекао је Рајко Ми-
ливојша, замјеник предсједни-

ка Савјета МЗ Доњи Орловци. 
Свака мјесна заједница треба-
ло би да буде равномјерно за-
ступљена, те да сами грађани 

кажу које су то њихове највеће 
потребе, а не да ми из Градске 
управе одлучујемо о томе шта 
је за њих најбоље, поручио је 
градоначелник Приједора Да-
либор Павловић. 
Крупнији инфраструктурни 
пројекти чекаће већи прилив 
новца у градски буџет, али у 
међувремену се неће сједити 
скрштених руку и у разговору с 
мјештанима приједорских на-
сеља, тражиће се најбоља рје-
шења за њихове проблеме, по-
ручено је са састанка у Доњим 
Орловцима.

Путна инфраструктура, незавр-
шен дио канализационе мреже, 
уређење простора око Друшт-
веног дома, проблеми су који 
муче становнике приједорског 
насеља Чиркин Поље. Не крију 
задовољство што су имали при-
лику да о свему лично упознају 
првог човјека Града. 
"Мислим да је ово добар по-
тез градоначелника, да дође у 
нашу мјесну заједницу, да са-
гледа неке проблеме, да види 
који су наши захтјеви и потребе 
и шта се може урадити", рекао 
је Радован Рубин, предсједник 
Савјета МЗ Чиркин Поље.
У Чиркин Пољу има много по-
сла, сагласан је и градоначел-
ник. Ово је насеље, којем се, 
сматра он, треба посветити 
више пажње.

"Разговарали смо као суграђа-
ни, комшије, пријатељи зајед-
но одређујући приоритете које 
треба рјешавати у наредном 
периоду. Чиркин Поље је вели-
ка мјесна заједница којој треба 
посветити пажњу, коју нажа-
лост, у довољној мјери није 
имала раније", рекао је градо-
начелник. 
Мјесна заједница Чиркин Поље 
једно је од најнасељенијих при-
једорских приградских насеља, 
које има око 4.000 домаћинста-
ва.

"Ово нам много значи. Имамо при-
ступ библиотеци, а још је остало 
да се постави унутрашна прилаз-
на рампа у позоришту, како би и 
особе са инвалидитетом могле да 
гледају представе", рекла је Дејана 
Вујновић, предсједник Удружења 
дистрофичара регије Приједор.  
Захваљујући Министарству прос-
вјете и културе РС у три установе 
културе у Приједору отклоњене су 
архитектонске баријере за особе 
за инвалидитетом. 
"У овој години интензивно радимо 
на изградњи приступних рампи за 
особе са инвалидитетом у устано-
вама културе широм Републике 
Српске и овдје смо се увјерили 
да, након постављања приступне 
рампе и рукохвата, особе са инва-

лидитетом од сада могу да прису-
ствују свим културним садржајима 
у Градској читаоници, која је дио 
градске библиотеке", рекла је На-
талија Тривић, министар просвјете 
и кулутре РС.
У овој установи не крију задовољ-
ство што ће од сада културни садр-
жаји бити доступни свим Приједор-
чанима. Градоначелник Приједора 
упознао је министарку Тривић и са 
дугогодишњим проблемом недо-
статка простора у Народној бибио-
теци "Ћирило и Методије". Догово-
рено је да се заједничким снагама 
пронађе најбоље рјешење, како би 
библиотека имала одговарајуће 
просторије за рад.

ПРИЛАЗНА РАМПА ЗА ЛАКШИ 
ПРИСТУП ОСОБАМА СА 

ИНВАЛИДИТЕТОМ

ТРИ ПРИЈЕДОРСКЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ОПРЕМЉЕНЕ СТЕМ ЛАБОРАТОРИЈОМ

Градска читаоница-уклоњене архитектонске баријере

Д. Совиљ, П. Шпадић

Поводом почетка нове школске године Наталија Тривић посјетила Приједор

СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР ПРИЈЕДОР ЈЕДНА 
ЈЕ ОД 50 СРЕДЊИХ ШКОЛА У СРПСКОЈ СА СПЕ-
ЦИЈАЛИЗОВАНОМ СТЕМ ЛАБОРАТОРИЈОМ, ОД-
НОСНО ОПРЕМЉЕНИМ КАБИНЕТОМ ЗА ПРЕД-
МЕТЕ ПРИРОДНИХ НАУКА.

Тривићева је овом приликом посјетила и Машин-
ску школу. Директор ове школе Борислав Којић 
истакао је да је њихов ученик четвртог разреда за-
нимања техничар за ЦНЦ технологије, Јован Јешић 
један од ријетких ученика који је успјешно поло-
жио професионални "Solidworks" сертификат и по-
стао један од најмлађих сертификованих дизајнера 
у БИХ. (опширније на 8. страни)

Особе на инвалидитетом од сада могу, без проблема, 
да присуствују свим културним садржајима у Градској 
читаоници. Постављена је прилазна рампа, као и ру-
кохвати.

M. Шодић 

ГРАДОНАЧЕЛНИК РАЗГОВАРАО С МЈЕШТАНИМА 
МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ДОЊИ ОРЛОВЦИ И ЧИРКИН ПОЉЕ

Са састанка у МЗ Доњи Орловци

Са мјештанима Чиркин Поља
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ГОРДАНА ВИЛА, В.Д. ДИРЕКТОРА 
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ "ЋИРИЛО 
И МЕТОДИЈЕ", ЈЕДАН ЈЕ ОД НАЈМ-
ЛАЂИХ ДИРЕКТОРА У НАШЕМ ГРАДУ. 
ДИПЛОМИРАЛА ЈЕ КЊИЖЕВНОСТ, 
А КАКО САМА КАЖЕ "ОДРАСЛА" НА 
РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈИ РЕПУБЛИКЕ 
СРПСКЕ, ГДЈЕ ЈЕ ПРОВЕЛА ВИШЕ ОД 
ДВИЈЕ ДЕЦЕНИЈЕ. "НИЈЕ МИ БИЛО 
ЛАКО ПОЗДРАВИТИ СЕ. СТЕКЛА САМ 
ОГРОМНО РАДНО ИСКУСТВО, КОЈЕ 
МИ ЗНАЧАЈНО КОРИСТИ САДА НА 
НОВОМ ПОСЛУ, У КОЈЕМ СЕ ТРУДИМ 
ПРУЖИТИ НАЈБОЉЕ ОД СЕБЕ. НО-
ВИНАРСКА ДИНАМИКА ЈЕ НЕШТО 
ШТО МИ ЈЕ ОСТАЛО "У КРВИ" И ШТО 
ЈЕ, ВЈЕРУЈЕМ,  УНИЈЕЛО ПРОМЈЕНЕ. 
ИПАК, МОЈА ПРАВА ПРОФЕСИЈА ВЕ-
ЗАНА ЈЕ ЗА КЊИЖЕВНОСТ И ТО ЈЕ ТА-
КОЂЕ ОБЛАСТ У КОЈОЈ МОГУ ЗНАЧАЈ-
НО ДА ДОПРИНЕСЕМ", КАЖЕ ВИЛА У 
ИНТЕРВЈУУ ЗА "КОЗАРСКИ ВЈЕСНИК". 

Наглашава да је жељела унијети освје-
жења у све области рада библиотеке, у 
чему су је њене колеге изузетно добро 
подржале."Сада смо један  креативан тим, 
пун идеја. Без рекламирања на интернету, 
нажалост, не може да живи ни установа, 
значајна попут библиотеке, тако да сада 
свакодневно на друштвене мреже и сајт 
преносимо све новости о библиотечком 
фонду, новитетима, промоцијама и на-
шим активностима. А то су приједорски 
читаоци, заиста добро прихватили", до-
даје Вила. 

У том контексту свједоци смо и занимљи-
вих активности "Читаоница- причаоница 
на отвореном", дружења са малишани-
ма, књижевних вечери... Укратко, како 
књигу приближити  читаоцу, од најм-
лађег до најстаријег? 
-  Водимо се изреком: "Док читамо никада 
нисмо сами" и то је оно што је наша идеја 
водиља у свим активностима. Вјерујемо 
да су наше радионице за малишане пред-
школског узраста "Читаоница-причаоница 
на отвореном" допринијеле да библио-
тека добије нове чланове за заувијек. У 
дјечијем узрасту се почиње, а ми желимо 
бити дио свачијег живота, од најмлађих до 
најстаријих, а за свачији укус имамо богату 
понуду. Важно је само доћи у библиотеку 
и библиотекари ће испунити ваше жеље. 
Добро посјећене књижевне вечери, доказ 
су да Приједор има праву публику. 

С којим књижевним фондом располаже 
библиотека, како га обогатити у окол-
ностима пандемије (претпостављам уз 
мање финансија и сајмова књига), да ли 
сте нешто ново набављали у посљедње 
вријеме и ако јесте, шта?
 - Библиотека располаже са око 65.000 би-
блиотечких јединица и тренутно има око 
1.500 чланова. Књижни фонд обнављамо 
свакодневно новим насловима, пратимо 
жеље читалаца, препоруке издавачких 
кућа и библиотека у региону. Набавка је 
усклађена с финансијским могућностима 
и вјерујемо да ће бити прилике да се и на 
том пољу побољша ситуација. Пандемија 
вируса корона нас је вратила књигама, 

јер смо били принуђени бити много више 
код куће. Лијепо је видјети да библиотека 
скоро никада, током радног времена, није 
празна. 

Медицинским радницима дата је могућ-
ност бесплатног учлањења у библиотеку 
до краја године. За кога још има ових и 
сличних бенефита? 
-Ово је само мали допринос медицинским 
радницима за захвалност у борби против 
пандемије вируса корона које и овом при-

ликом позивам да до краја године дођу и 
бесплатно се учлане у приједорску библи-
отеку. Постали смо и дио породица "по-
носних картица" , па бесплатно учлањење 
имају и чланови вишечланих породица. 
Одлучено је и потврђено одлуком Упра-
вог одбора и да се умањи чланарина за 
студенте за 50 одсто, тако да она на го-
дишњем нивоу износи пет КМ, што је, вје-
рујемо, олакшица за студентски стандард.
 

Које бисте наслове препоручили нашим 
читаоцима, од најмлађих до најстаријих, 
шта се највише тражи, колико чланова 
има библиотека, да ли је с пандемијом 
порастао интерес за књигу и да ли сте с 
обзиром на нове услове поједноставили 
начин позјамљивања књига? 
- Тешко је издвојити неколико наслова, јер 
о укусима се не расправља. Свака књига 
има своје читаоце. У Одјељењу за дјецу 
чита се све, од класика до популарне, сав-
ремене дјечије литературе. У Одјељењу 

за одрасле траже се дјела од класичне 
књижевности, преко завичајних аутора до 
белетристичких новитета. Посебно су по-
пуларни трилери, али и незаобилазне дра-
матичне љубавне приче. Нажалост, због 
пандемије вируса корона, још увијек није 
дозвољен улазак читалаца на одјељења, 
већ се ради према принципу шалтерског 
издавања књига.  Након што их читаоци 
врате, књиге још увијек морају бити од-
ложене у петодневни карантин. Могу се 

резервисати интернетом или телефоном, 
а надамо се да ћемо ускоро много више 
моћи да се дружимо с нашим читаоцима. 

Шта с оним који књиге узимају, ваљда их 
читају, али упорно годинама не враћају? 
- Нажалост, велики број књига задржан је 
код појединих читалаца, па и овом при-
ликом апелујем да их врате у библиотеку 
и да неће бити санкционисања. Важно је 
само да их врате. Желим и да позовем све 
суграђане који имају одбрањене мастер и 

магистарске радове и докторске дисерта-
ције из било које области да по један при-
мјерак доставе приједорској библиотеци 
за фонд Завичајне збирке.

Градска читаоница добила је рампу за 
лица с инвалидитетом?
-Захваљујући пројекту Министарства прос-
вјете и културе Републике Српске "Култура 
без баријера", пред Градском читаоницом 
изграђена је рампа за лица с инвалидите-
том. На тај начин и ова категорија коначно 
има приступ Градској читаоници, због чега 
смо изузетно срећни. 

Који су то планови за даље? 
- У приједорској библиотеци основан је 
Програмски савјет, чији чланови ће убу-
дуће одлучивати која публикована дјела 
аутора завичајног круга ће бити промо-
висана у библиотеци наредне године. 
Конкурс ће бити објављен 15. септембра 
на Интернет страници  библиотеке, пу-
тем друштвених мрежа и других јавних 
гласила, па ће аутори моћи конкурисати. 
Тада  ће бити објављени услови конкурса, 
а Програмски савјет је основан у жељи да 
стручни тим одлучује која дјела квалите-
том заслужују промоцију у организацији 
Народне библиотеке "Ћирило и Мето-
дије". Пред нама је много планова, идемо 
корак по корак, а највећа жеља свих запо-
слених је нова зграда библиотеке. 

припремила М. Згоњанин

ПОЧЕТАК ДОБРЕ ПРИЧЕ О НОВОМ ОБЈЕКТУ БИБЛИОТЕКЕ

"Приједорска библиотека подстанар је Музеја Козаре већ 34 
године. Тада је пресељена у овај објекат на годину дана, а 
остала је ту више од три  деценије. Надамо се да је дошло 
вријеме да се и она "скући", јер то ова матична установа, 
која надзире рад свих библиотека, од јавних и школских до 
високошколских, заиста одавно заслужује.  Сви се радујемо 
доброј вољи и првим корацима који се раде на рјешавању 
овог вишедеценијског проблема. И Музеј Козаре заслужује 
да коначно добије своје просторије назад, а библиотека већ 
сада има велики проблем складиштења књига. Ја се надам 
да је ово почетак једне предивне приче о настанку објекта 
нове приједорске библиотеке, која је и међу водећим носи-
оцима културног развоја регије, чији центар је управо град 
Приједор", каже Вила.

ГОРДАНА ВИЛА, В.Д. ДИРЕКТОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ "ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ"

ВОДИМ СЕ ИЗРЕКОМ: 
"ДОК ЧИТАМО НИКАДА НИСМО САМИ"

Читаоница-причаоница на отвореном
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ПРИЧЕ...

"Бавим се 3Д моделирањем већ 
шест година и дуго сам у тим вода-
ма, па сам одлучио да своје знање 
сертификујем. Тако сам однедавно 
сертификовани машински дизај-
нер. У припреми испита имао сам 
огромну подршку мог професора 
Слободана Ивковића, али и моје 
Машинске школе која ми је омо-
гућила да полажем за овај серти-
фикат", каже Јешић. 

Јован је током школовања у Ма-
шинској школи показао зрелост и 
одговорност, тврди његов профе-
сор Слободан Ивковић. Како каже, 
зна да прихвати сугестије и крити-
ке, а до сада је Машинску школу 
представљао на бројним такми-
чењима. 
"Јешић, могу да кажем, иако 
средњошколац  има већ инжењер-
ски поглед на свијет. Достојанстве-
но је протеклих година, на разним 

такмичењима,  представљао своју 
школу. Имао је солидно знање из 
"Solidworks-а" и одмах пожелио да 
се такмичи у овом моделирању. 
Резултати су били одлични", рекао 
нам је Ивковић. 
Након средње школе, Јован пла-
нира да се усавршава у области 
машинске технологије. У томе је, 
вјерује у то, будућност.

П. Шпадић           

ЈОВАН ЈЕШИЋ, УЧЕНИК МАШИНСКЕ ШКОЛЕ, ПОСТАО  ПРОФЕСИОНАЛНИ МАШИНСКИ ДИЗАЈНЕР

СРЕДЊОШКОЛАЦ С ИНЖЕЊЕРСКИМ ПОГЛЕДОМ НА СВИЈЕТ

Овај млади Приједорчанин већ годинама се 
интересује за машинство и ЦНЦ технологије. То 
је био и разлог његовог опредјељења за овај 
смјер у приједорској Машинској школи.

ЈОВАН ЈЕШИЋ, МЛАДИ И ТАЛЕНТОВАНИ ПРИ-
ЈЕДОРЧАНИН, УЧЕНИК ЗАВРШНОГ РАЗРЕДА 
МАШИНСКЕ ШКОЛЕ, КОЈИ СЕ ШКОЛУЈЕ ЗА 
ЦНЦ ТЕХНИЧАРА НЕДАВНО ЈЕ ДОБИО И СЕР-
ТИФИКАТ ПРОФЕСИОНАЛНОГ МАШИНСКОГ 
ДИЗАЈНЕРА ИЗ ПРОГРАМА "SOLIDWORKS". 
ЗНАЊЕ ЈЕ ПОРЕД РЕДОВНЕ НАСТАВЕ УСАВР-
ШАВАО И ТОКОМ ЉЕТНОГ РАСПУСТА, А ТРУД 
СЕ НА КРАЈУ ИСПЛАТИО, ЈЕР ЈЕ САДА ПРОФЕ-
СИОНАЛНИ МАШИНСКИ ДИЗАЈНЕР ИЗ ПРО-
ГРАМА "SOLIDWORKS".

Лиценцу професи-
оналног машинског 
дизајнера из програ-
ма "Solidworks“ по-
сједују углавном вр-
хунски стручњаци из 
ове области. Јешић 
је, свакако, један од 
њих.
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www.kozarski.com

Први секенд хенд у саставу "Хле-
ба живота"  отворен је прије де-
сетак година. У оквиру пројекта 
социјалног предузетништва тада 
су основали предузеће "Хати-
ква", отворили радњу, запослили 
прве раднике и продајом робе 
која је на њихову адресу, у виду 
донација, стизала из Холандије, 
Њемачке и Швајцарске, финанси-
рали своје хуманитарне пројекте. 
У "Хлебу живота"  истичу и да је 
оснивање предузећа у оквиру 
хуманитарне организације  један 
од њихових пројеката.
"Од самог почетка нашег рада 
успјели смо одвојити добар дио 
профита за наше хуманитарне 
пројекте, подржавали смо наш 
Центар за овиснике, подржава-
ли рад Народне кухиње и сва-
кодневно нам се јављау људи у 
потреби. Тако да смо кроз овај 
наш пројекат помагали и подр-
жавали наше социјалне пројекте, 
дакле "Хатиква" д.о.о је један од 
пројеката "Хлеба живота", рекао 

је Данко Малешевић, извршни 
директор ХХО "Хлеб живота".
На свој начин ту причу препозна-
ли су и Приједорчани. Тврде да је 
роба, а има је од половног намје-
штаја до одјевних предмета, об-
уће,  потрпештина за кућу,  ква-
литетна и јефтина. Купују је сви, 
па и они ситуирани који желе 

неки оригинал или нешто брен-
дирано. А то се овдје може наћи. 
"Често навратим, буду хлаче за 
марку, а сјећам се кад није било 
ни хлача, ово је спас за грађанст-
во, стварно се може наћи свега, 
само што није џабе. И то има и 
брендиране робе", каже један 
наш суграђанин. 

У "Хлебу живота" имали су још је-
дан циљ. Запослити људе. Данас 
у  оквиру "Хатикве" д.о.о ради 
пет радника. У трговинама и на 
припреми робе. Задовољни су 
послом и тврде да и овдје свака 
роба има свог купца. 
"Имамо новије одјеће. Цијене 
су мало приближније осталим 
секенд хендовима, иначе увијек 
смо држали ниже цијене, а по-

ловна роба је доста појефтина", 
каже трговац Љиљана Малеше-
вић. 
Цијене одјеће у  секенд хенду 
крећу се од једне до 15 КМ, док 
се рецимо,  у трговини половног 
намјештаја уз тренутно снижење 
квалитетан сто од пуног дрвета 
може купити за свега стотињак 
КМ. 

КУПОВИНОМ У СЕКЕНД ХЕНДОВИМА "ХЛЕБА ЖИВОТА" ПОМАЖЕТЕ ХУМАНИТАРНЕ ПРОЈЕКТЕ

У организацији 
Удружења за очување 

традиције

ДВОДНЕВНА 
МАНИФЕСТАЦИЈА 
ПОВОДОМ 15. 

СЕПТЕМБРА 
ДАНА СРПСКОГ 

ЈЕДИНСТВА 
Поводом 15. септембра, 
Дана српског јединства, 
слободе и националне за-
ставе, Удружење за очување 
традиције организује двод-
невну манифестацију. У уто-
рак, 14. септембра од 20.00 
часова, у сали Позоришта 
Приједор Горан Шарић ће 
одржати предавање на тему 
"Срби у Босни, у прошлости, 
садашњости и будућности". 
У сриједу 15. септембра од 
20.00 часова, такође у По-
зоришту биће одржан све-
чани концерт на ком ће на-
ступити више удружења и 
појединаца, показујући раз-
новрсност наше традиције. 
Концерту ће претходити де-
филе улицама нашег града, 
са почетком од 19.30 часо-
ва, ако временске прилике 
то буду дозвољавале. Улаз 
на обје манифестације је 
слободан, а из Удружења за 
очување традиције упућен 
је позив заинтересованима 
да их посјете, те да 15. сеп-
тембра на својим кућама 
истакну заставу РС. Покро-
витељ обиљежавања овог 
празника је Град Приједор, 
а иницијатор и организатор 
програма је Удружење за 
очување традиције.

НЕ ЗАБОРАВИТЕ МОТО "ХАТИКВЕ"

На листи оних које "Хлеб живота" помаже на ова-
кав начин су и социјално угрожене породице.  И 
зато не  заборавите мото "Хатикве":  "Куповином 
у овим трговинама ви дајете подршку хуманитар-
ним пројектима Хришанске хуманитарне органи-
зације "Хлеб живота".  

М. Згоњанин

ПРОФИТ ЗА ХУМАНОСТ
У Приједору постоји неколико секенд хендова, међутим само они у 
саставу Хришћанске хуманитарне организације "Хлеб живота" по-
слују по систему социјалног предузетништва. То значи да све оно што 
добију и продају у таквим трговинама користе за финансирање ху-
манитарних пројеката. Осим овог посредством социјалног предузет-
ништва запослили су и пет радника.

Однос родитељ-дијете у поступку развода 
брака
Анализа пријава по којима је Омбудсман за 
дјецу поступао, нажалост, указује нам на по-
вреде права дјетета у породици по различи-
тим основама, које посебно долазе до изра-
жаја у поступку развода брака или прекида 
ванбрачне заједнице и посебно у поступци-
ма повјеравања дјетета једном од родитеља, 
уређењу виђања дјетета и родитеља са којим 
не живи и осигурања права дјетета на издр-
жавање.
Утврђујући право дјетета да живи са својим 
родитељима, Конвенција утврђује заједничку 
одговорност родитеља за подизање дјетета, 
за бригу о дјетету, васпитање и образовање и 
несметан раст и развој дјетета.
Родитељи имају и дужност и право да штите 
своју малољетну дјецу и да се брину о њихо-
вом животу и здрављу, и не могу се одрећи 
родитељског права, али им оно, у случајеви-
ма утврђеним законом, може бити и одузето. 

Да ли је породица у кризи?
Нажалост, бројни проблеми са којима се су-
среће породица данас директно се одража-
вају на дјецу и остваривање њихових права. 
Да је породица у кризи потврђују и подаци о 
све мањем броју закључених бракова, а све 

више развода и све већи број дјеце из раз-
ведених бракова који годинама у различитим 
институцијама покушавају остварити своја 
основна права-од права на издржавање, ост-
варивање контакта са родитељем са којим не 
живи, контакта са блиским сродницима и сл. 

Како развод дјелује на дјецу?
Развод брака за породицу у којој се догађа 
стресно је искуство, које код већине дјеце 
и родитеља који су суочени са захтевима 
за прилагођавање новонасталим условима 
живота изазива интензивне емоционалне 
реакције. Нажалост, пречесто смо свједо-
ци да родитељи својим понашањем дјеци 
отежавају проживљавање тог искуства због 
властите немогућности суочавања с чињени-
цом развода брака и неспремности да преуз-
му одговорност за развој односа с дјететом 
и бившим партнером, чиме развод брака за 
дјецу постаје још теже  и захтјевније иску-
ство. У таквим ситуацијама дијете и његове 
потребе, као и емоционалне реакције на ро-
дитељски конфликт и развод брака, остају не-
препознате, а дијете ускраћено за потребну 
подршку. Дијете додатно може оптеретити 
укључивање других одраслих особа, чланова 
породице у брачни конфликт, таква ситуација 

може повећати ризик да дијете у таквим по-
родицама остане посве само и невидљиво. 
У таквим ситуацијама је нарочито важно да 
дјететово емоционално стање и његове по-
требе буду препознате од стране стручњака-
у центру за социјални рад, предшколским и/
или школским установама…

Висококонфликтни разводи
Дјеца чији су родитељи у висококонфликтном 
разводу често "плешу" између њих , мами го-
воре што она жели чути, а тати што он жели 
чути. Чак и кад родитељи не кажу експлицит-
но што желе од дјеце, дјеца читају невербал-
не знакове и постану прави професионалци у 
процјени стања и потреба својих родитеља. 
На том путу често изгубе себе. Начин на који 
су родитељи ријешили свој конфликт један је 
од главних фактора каснијег прилагођавања 
дјетета. Хронични, нерјешени конфликт по-
везан је с израженијом емоционалном не-
сигурношћу дјетета. Различита истраживања 
показују да дјеца из висококонфликтних раз-
вода брака родитеља 2-5 пута чешће имају 
клиничке потешкоће понашања и доживља-
вања у односу на дјецу чији су се родитељи 
мирно развели.

Како помоћи?
Важно је да родитељи током развода прате 
реакције дјеце, те по потреби затраже савјет 
стручњака и за дјецу и за себе. Такође, битно 
је да не криве другог родитеља пред дјете-
том, кажу му да знају да воли другог роди-
теља и да то одобравају те подстичу контакте 
с родитељем с којим дијете не живи. Дјеца 
требају допуштење да воле оба родитеља, 
требају знати да је развод проблем одраслих, 
а не њихова кривица. Треба им стабилност и 
предвидљивост те увид у комуникацију роди-
теља без свађа и конфликта, требају им роди-
тељи који могу сарађивати у васпитању, без 
обзира на то што осјећају једно према дру-
гоме. Важно је да се дијете не нађе између 
родитеља, те да родитељи воде рачуна шта је 
најбољи интерес дјетета, а не њихов интерес, 
те да добробит дјетета буде приоритет.

САВЈЕТИ ОМБУДСМАНА ЗА ДЈЕЦУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ДИЈЕТЕ И ПОСТУПАК РАЗВОДА БРАКА

Данко Малешевић: Успјели смо одвојити добар дио профита 
за наше хуманитарне пројекте           

Омбудсман за дјецу
   Драгица Радовић

фото илустрација
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"Ова помоћ нам значи много. Већина 
нас не ради и проблем је набавити уџбе-
нике, обућу, одјећу за дјецу. Ово ће нам 
бар, донекле, растеретити обавезе које 
имамо кад нам дјеца пођу у школу",  
каже Османовић.

Из Удружења Рома Приједор поручују 
да их радује што се води брига о школо-
вању ромске дјеце, чиме се ова нацио-
нална мањина у потпуности интегрише у 
све друштвене токове. 
"Тих стотињак марака које је Град Прије-

дор обезбједио за сваког ученика од ве-
ликог значаја за сваку ромску породицу, 
због чега у име Удружења Рома желим 
да се захвалим Градској управи на раз-
умијевању", рекао је Рамо Салешевић, 
предсједник Удружења Рома Приједор.
Далибор Павловић, градоначелник При-
једора подсјетио је да су Роми највећа 
национална мањина у овом граду. 
"Град је одлучио да ове године обезбије-
ди средства за набавку уџбеника за све 
основце и средњошколце, који не под-
лијежу набавци књига са републичког 
нивоа. Наш циљ је да ниједан ђак из ове 
популације не остане без књига, обзи-
ром да су њихова имовинска стања јако 
лоша", рекао је Павловић. 
Он је истакао да Градска управа има до-
бру сарадњу са Удружењем Рома у При-
једору и њиховим предсједником, који 
указује на све њихове потребе и пробле-
ме које Град покушава ријешити.

П. Шпадић

Сарадња Позоришта Приједор и Гледалишча 
Копер испоставила се као пун погодак. Пред-
става "Југославија, моја отаџбина", на којој 
су радила ова два театра, проглашена је нај-
бољом на 40. "Позоришним играма" у Јајцу. 
И то није једина награда коју су освојили.
Приједорски, бањалучки и словеначки глум-
ци дуго су радили на овом позоришном ко-
маду. Награде које су добили на фестивалу у 
Јајцу, како кажу, само су им потврда да њи-
хов труд и рад није био узалудан. 
Представа редитеља Марка Мисираче рађе-
на је по истоименом награђиваном роману 
Горана Војновића, а прати причу о сину из 
мјешовитог брака који је као дијете био свје-
док распада Југославије, а као младић трага 
за оцем осумњиченим за ратне злочине.

В. Нишевић 

ПУБЛИКА ИХ НАГРАДИЛА АПЛАУЗОМ, А РИЈЕЧИ 
ХВАЛЕ СТИГЛЕ ОД ВЕЛИКИХ ИМЕНА СРПСКОГ ФОЛКЛОРА

УЏБЕНИЦИ И ШКОЛСКИ ПРИБОР
 ЗА 56 РОМСКИХ ЂАКА

Градска управа Приједор и ове године обезбиједила је уџбенике, руксаке и школски 
прибор за ромску дјецу која похађају основну и средњу школу. То ће, каже Хашим 
Османовић, растеретити њихов скроман кућни буџет.

"ЈУГОСЛАВИЈА, МОЈА ОТАЏБИНА" НАЈБОЉА 
ПРЕДСТАВА "ПОЗОРИШНИХ ИГАРА" У ЈАЈЦУ

Понукан једним скорашњим  текстом приједор-
ског  новинара који, слободно пренесено, каже: 
"Не морате нечији посао разумјети, можете га 
вољети или не, али ако је успјешан то морате 
цјенити и поштовати", а добивши са доста зака-
шњења каталог изложбе нашег сликара Драгана 
Драгића пожељех да велики успјех истакнутог 
умјетника  остане забиљежен и  у његовом граду. 
Драган Драгић, или како га у његовој Прованси 
сви знају као "Дражик" послије више од 50 годи-
на сликарског стажа, више од 50 самосталних, те 
бројних колективни изложби, са више од 6.000 
насликаних слика од којих су многе у  бројним 
европским колекцијама, за свој јубилеј добио је 
понуду сликарског града Морестела (између Сент 
Етијена, Лиона и Гренобла) да му организују ре-
троспективну изложбу. 

У том граду налази се један од љепших францу-
ских изложбених простора, "Кућа Равие", изграђе-
на у првој половини 18. вијека, која је од 1867. до 
1895. године припадала значајном француском 
сликару Франсоа Аугусту Равиеу. Од 1991. године 
кућа је културни центар са великом збирком сли-
ка француских сликара, а до Драгићеве изложбе у 
њој су организоване само изложбе умјетника који 
су живјели током друге половине 19. и прве поло-
вине 20. вијека, међу њима и вајарке Жан Бардо, 
посљедње ученице великог Огиста Родена.  
Изложба је била организована у периоду од 13. 
јуна до 15. новембра 2020. године, а чинила их 
је збирка од 60 слика, махом из приватних колек-
ција. Предсједник "Удружења пријатеља куће Ра-
вие"  отварајући изложбу подвукао је везу између 
двојице сликара: "Франсоа Равие и Драган Дра-
гић, са стилом свога времена, постепено су, током 
своје каријере, могли да измјене своју палету како 
би се развила ка апстратнијем жанру гдје су емо-
ције и лирика имали предност над конвенционал-
ном представом природе и пејсажа".  
Кустос изложбе сликар Франк Вентурини у свом 
тексту признао је присутним да му је његов дјед, 
такође сликар, још 1991. године упозорио на 
једног доброг сликара Драгана Драгића. "У то 
вријеме, превише грозничаво, можда и превише 
поносно у исто вријеме, нисам се усуђивао на 
овај корак. Осјећао сам се смијешно унапријед, 
плашећи се да нећу знати шта да кажем овом го-
сподину кога нисам познавао, иако ме је његова 
слика већ освојила. 
Године су пролазиле, а с времена на вријеме сам 
очима пратио сликовиту путању овог умјетни-
ка. Када су ме 2017. замолили да се придружим 
Управном одбору "Куће Равие", двије ствари су 
ми постепено падале на памет. Први је сјећање 
на друге ријечи мога дједа који сугеришу да се 
приближим "Кући Равие", а друга је идеја да је 
Драгићева изложба, на овом престижном мјесту, 
изгледала као очигледност која је узела све њене 
смјерове.  Затворите круг, двадесет девет година 
касније... зар нас живот не учи стрпљењу. 
Овако данас, 2020. велико ми је задовољство 
што представљам "Пигментирани пут" Драгана 
Драгића широј јавности", рекао је тад Вентури-
ни. Ретроспектива слободног умјетника. Зар тре-
ба љепши јубилеј. Можемо му само честитати и 
пожељети још доста слика, а с њима и изложби. 
Ми, из Приједора, из Горње Драготиње, о којима 
стално говори. Чак, стидљиво, да би се у њих на 
крају и вратио.

ПИСМО ЧИТАЛАЦА-ВЕЛИКА 
ИЗЛОЖБА ДРАГАНА ДРАГИЋА 
У ФРАНЦУСКОЈ

НА ПОНОС 
ПРИЈЕДОРУ И 
УСПЈЕХ НАШЕГ 

"ДРАЖИКА"  

Чланови извођачког ансамбла фолклор-
не секције СКУД-а "Др Младен Стоја-
новић" вратили су се са гостовања на 
Фестивалу фолклора "Завичајни дани", 
који је одржан претходног викенда у 
Суботици.
"Имали смо част да отворимо и затво-
римо програм, а извели смо и једну 
кореографију у средини програма. Tо-
пло смо примљени, публика нас је на-
градила аплаузима, а посебно су нам 
значиле ријечи хвале неколико присут-
них, великих имена српског фолклора. 
Ово гостовање је додатно мотивисало 
наше чланове за још већа залагања. 
Епидемиолошка ситуација нам није до-
зволила да путујемо на неке престижне 
фестивале, на које смо били позвани, 
али се надамо да ћемо у предстојећем 
периоду ипак путовати, јер су путовања 

и дружења једина награда аматерима", 
рекао нам је Младен Радић, умјетнички 
руководилац ансамбла.
Од укидања мјера и одобрења рада кул-
турно – умјетничким друштвима у Репу-
блици Српској, наше најстарије друштво 
је у пуном погону. Све секције оствари-
ле су запажене наступе: Женски хор на 
Градском тргу, заједно са Народним ор-
кестром на РТРС-у, фолклор у програму 
"Приједорског љета културе", у Суботи-
ци, Пискавици, Тамбурашки оркестар на 
Фестивалу "Вече тамбурице Новака Са-
вановића", а наступе је имала и Женска 
вокална група.
"Задовољан сам како су се ствари 
одвијале. Брзо смо се престројили, ор-
ганизовали и реализовали толико тога 
за кратко вријеме. Пред нама је реа-
лизација неколико пројеката. Један је 
већ подржао Град, а друге очекујемо 

да подржи Влада Републике Српске. 
Фолклор наставља са радом, уписујемо 
нове чланове у све секције. Посебно 
радује покретање нове групе фолклора 
коју ће чинити ветерани наше фолклор-
не секције. То су махом врхунски, искус-
ни играчи, који су некада отишли на сту-
дије или друге обавезе, па формирали 
породицу, а сада желе да наставе да 
се баве оним што веома воле. Тамбу-
рашки оркестар припрема свој цјелове-
черњи концерт који је планиран за крај 
новембра. Планирамо Вече вокалних 
група, стручни семинар, поставку нове 
кореографије и наравно традиционални 
Годишњи концерт. Надамо се да епиде-
миолошка ситуација неће омести ове 
наше планове", рекао нам је Небојша 
Алексић, секретар Друштва.

КВ 

Успјешно гостовање СКУД-а "Др Младен Стојановић" у Суботици

                  Миленко Радивојац
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ВОДОРАВНО: 1. Јапански поздрав, 9. Име сликара Јовановића, 
10. Додатак, 12. Предујам, 14. Митски јунак старе Грчке, 15. 
Жалосна врба, 17. Један (итал.), 18. Саставни везник, 19. Ни-
ске санке, 21. Ранко Павловић, 23. Име пјевачице Френклин, 
24. Девето слово ћирилице, 25. Супротни везник, 27. Јапанско 
острво, 28. Слово глагољице, 29. Начин представљања подата-
ка, 31. Врста четинара, 32. Један превод Библије, 33. Голи, 34. 
Уређивачи. 

УСПРАВНО: 1. Десна притока Дунава, 2. Холандски фудбалски 
клуб, 3. Музичар Балаш, 4. Кисеоник, 5. Један приједлог, 6. Ана 
(далм.), 7. Забава, 8. Бивша предсједница Филипина Корасон, 
9. Одбити, спријечити, 11. Покровитељи манифестације, 13. 
Јалов, неплодан, 16. Дрворед, 20. Камерунски фудбалер 
Самуел, 22. Радничка зарада у новцу, 26. Ријека у Србији, 28. 
Врста мадраца, 30. Словеначка књижевница Пероци, 31. Један 
угуститељски објекат, 33. Одрична рјечца, 35. Задње латинично 
слово.   

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ

Ослушкује: Радомир Речевић

ТРЕЋЕ УХО

УВИЈЕК У ПРАВУ                                                                                           
Купац је увијек у праву!                                                                                                 

Све до тренутка кад уложи рекламацију на купљени 
производ.

НИШТА НОВО                                                                                                         
На западу ништа ново.                                                                                          

Опет опраштају само себи.  

ДОБРО ПАКОВАЊЕ                                                                                                 
Шта је реклама? - пита један читалац.                                                   

Ех, шта? Лоша роба у добром паковању. 

ДРУГО ИМЕ                                                                                                        
Што јесте - јесте.                                                                                                 

Свака фирма и установа личи на свог газду.  

ПРИЈЕ И ПОСЛИЈЕ                                                                                       
Шта ради опозиција кад дође на власт? 

- пита један читалац.                         
Ех, шта? Исто оно што је радила претходна власт.

ДА НАМ ЈЕ                                                                                                                
Да нам је памети и разума онолико колико ми мислимо 

да имамо, требале би нам бар три главе.

РАШИН КУТАК

Лично име нешто је што до-
бијамо по рођењу и што, 
по неким вјеровањима, 
одређује наш животни пут. 
Мотив давања имена ново-
рођеном дјетету временом 
се мијењао, а ми смо се рас-
питали која имена су сад у 
тренду, те да ли се више по-
штује традиција или мода. 
Стефан, Лука, Марко, Џе-
нан, Милица, Кристина, Уна, 
Џејла, Сара - ово су нека од 
најпопуларнијих имена у 
посљедње вријеме. Некада 
су дјеца имена добијала по 
рођацима, прецима, углед-
ним личностима, а већ дуже 
родитељи за своју дјецу радо 
бирају традиционална име-
на. Она су, према ријечима  
Јасминке Мурселовић, в.д. 
начелника Одјељења за опш-

ту управу   популарна била и 
прије четири деценије.
"Најчешћа имена тих година 
за дјечаке су била Драган, 
Никола, Александар, Марко, 
Дарко, Младен, Срђан. Када 
су у питању дјевојчице Дра-
гана, Николина, Кристина, 
Катарина, Јована, Дајана. Ро-
дитељи бошњачке национал-
ности најчешће су дјеци да-

вали имена за дјечаке  Адис, 
Харис, Анел, Амир, Мирза, а 
за дјевојчице  Емина, Адиса, 
Аида, Анела, Амра, Мирза. 
Што се тиче дјеце чији су се 
родитељи изјаснили да су Хр-
вати углавном су се ту у више 
наврата понављала сљедећа 
имена Јадранко, Дубравко, 
Иван, Јосип, Горан, Дамир, а 
за дјевојчице Мартина, Ма-
нуела, Ивана, Ана, Анита",   
каже Мурселовићева.
Некада је било и доста мје-
шовитих бракова, па су дјеца 
добијала интернационална 
имена попут Данијел, Дарио, 
Ведран, Аријана, Сања, Тања. 
Људи из дијаспоре својој дје-
ци често дају страна имена, 
па тако их уписују као Џек-
сон, Сандо, Мартин, Суси, Су-
ела, Саманта. Међутим, мно-

ги су понијели имена ликова 
из неких популарних серија.
"Сјећам се рецимо кад је 
била она серија "Есмерал-
да" да је уписано неколико 
тих имена. Прије рата била 
је серија "Сандокан", па је за-
биљежено неколико случаје-
ва када су родитељи дјетету 
дали име Сандокан", наводи 
Мурселовићева која се при-

сјећа и једног случаја да су 
родитељи женском дјетету 
дали име Грана или Трендо-
филка. Несвакидашња имена 
попут поменутих често се не 
свиђају онима који их носе, 
па их у одређеном перио-
ду свога живота мијењају. 
Захваљујући Закону о про-
мјени личног имена то им 
је омогућено али је, кажу у 
Одјељењу за општу управу, 
ријеч о прилично сложеној 
процедури.
"Ту заиста имамо доста про-
вјера. Закон је дефинисао 
шта странка треба да донесе 
као доказ, да би покренули 
ту процедуру. Између оста-
лог, треба нам увјерење да 
особа није осуђивана,  да 
није покренут кривични по-
ступак, да је измирила поре-

ске обавезе, потом увјерење 
да нема обавеза или је изми-
рила обавезе издржавања 
према дјеци  и родитељима", 
појашњава наша саговорни-
ца.
Имена добијамо не својом 
вољом већ вољом других. 
Често нам се и не свиде, али 
су свакако дио нашег иденти-
тета. П. Шпадић

ОД НИКОЛЕ, ДРАГАНЕ, АДИСА И 
САРЕ ДО ТРЕНДОФИЛКЕ И ГРАНЕ

Каква имена носимо и ко их бира

Јасминка Мурселовић: Промјена имена сложена процедура

фото илустрација
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Орална вакцинација против 
бјеснила лисица коју је с при-
једорског аеродрома с девет 
авиона, пајпера и цесни, на 
подручју цијеле Босне и Херце-
говине у протекла четири дана 
реализовала "СТС Авијација" из 
Београда биће завршена сутра. 
Задатак посаде, коју уз пилота 
чини и оператер, био је да на 
сваких 80-так метара избаце 
вакцине против бјеснила. "Вак-
цине су смјештене у термоизо-
лационој кутији да би се држао 

хладан ланац до момента из-
бацивања из авиона. Контр-
олише се и тачан размак и то 
колико времена треба да вак-
цина изађе, тако да покривамо 
комплетно подручје на основу 
захтјева који је дат за вакцина-
цију", каже Ацо Ђорђевић, ме-
наџер компаније. 
Приједорски аеродром и Ае-
ро-клуб "Приједор" нису  иза-
брани случајно. С Приједором 
на овом пољу београдска "СТС 
авијација" има одличну и ду-

гогодишњу сарадњу, а поштује 
се и то што су колеге из Аеро-
клуба "Приједор" прије свега 
добри домаћини.  
"Лијепо је видјети оволико 
авиона на нашем аеродрому. 

Рекли смо у шали да их има 
више овдје него у Бања-
луци", каже Љубиша Ара-
манда, члан УО Аеро-клуба 
"Приједор". До суботе ће на 
цијелом подручју БиХ бити 

истоварено око 1,5 милиона 
вакцина против бјеснила ли-
сица, али и осталих предато-
ра попут шакала. 

ЦЕСНЕ И ПАЈПЕРИ "СТС АВИЈАЦИЈЕ" 
ЗАВРШИЛИ ОРАЛНУ ВАКЦИНАЦИЈУ ЛИСИЦА

С приједорског 
аеродрома

Урије

Утовар вакцина

У ПОСАДИ  И ЧЛАНОВИ  
АЕРО-КЛУБА "ПРИЈЕДОР"

Пилоти "СТС Авијације" су професионалнци који 
имају дозволе за комерацијално летење, а у поса-
ди су и Приједорчани, чланови Аеро-клуба "Прије-
дор". До суботе ће на цијелом подручју БиХ бити 
истоварено око 1,5 милиона вакцина против бјес-
нила. М. Згоњанин

Непрописно паркира-
на возила свакодневна 
су слика и у Приједору. 
Највећи број њих еви-
дентиран је у улицама 
43. Приједорске бри-
гаде, Милоша Обрено-
вића, Занатске и Вожда 
Карађорђа. Ову навику 
несавјесних возача не 
може да промијени ни 
"паук" служба Ауто-мото 
друштва Приједор, која 
интервенише по налогу 
Полицијске управе или 

Комуналне полиције. 
Грађани оправдавају ка-
жњавање таквих возача, 
али и рад "паук" службе.
Приједор располаже са 
једним возилом "паук" 
службе, у оквиру Ауто-
мото друштво Приједор. 
Возило је, како кажу, ста-
ро и недовољно ефикас-
но, јер је у стању подиза-
ти возила само до 1.500 
килограма.  Сва остала, а 
њих је у посљедње врије-
ме све више, су изнад ове 

тежине, и не превозе их. 
Због тога је упућен захтјев 
за набавком, јачег и већег 
"паук" возила. 
У првих шест мјесеци ове 
године "паук" служба ин-
тервенисала је 267 пута. 
То је, по ријечима Радана 
Вукадиновића, секретара 
АМД Приједор недовољ-
но за одрживост рада 
овог возила. Ни претход-
них година број интер-
венција није био нешто 
већи. 

ПРИЈЕДОРСКА РЕГИЈА ТРЕБА НОВО "ПАУК" ВОЗИЛО 

Новчана казна за непрописно паркирање коју изричу по-
лицијски службеници износи 40 КМ, кажу у Полицијској 
управи Приједор и додају да накнада за премјештање 
непрописно паркираног возила од стране Ауто-мото 
друштва Приједор кошта  40 КМ, а у случају када је запо-
чето премјештање возила износи 30 КМ.

П. Шпадић

У Приједору је у току акција 
возач-пјешак, коју проводи 
Полицијска управа, а у оквиру 
кампање "Заштитимо дјецу у 
саобраћају". За само два дана 
евидентиран је 191 прекршај и 
у већини случајева одговорни 
су били возачи.
"Возачи су починили 135 пре-
кршаја, а 35 прекршаја односи 
се на пјешаке, а они се углав-
ном односе на прелазак пјеша-
ка мимо обиљеженог пјешач-
ког прелаза. Ми ћемо са овим 
активностима наставити и у 
септембру", рекао је Зоран Јеж, 
инспектор за саобраћај у Поли-
цијској управи Приједор.
Он је апеловао на све возаче, 
али и пјешака да буду савјесни 
и поштују саобраћајна правила. 

ТОКОМ АКЦИЈЕ ВОЗАЧ-ПЈЕШАК, ЗА САМО ДВА 
ДАНА, ЕВИДЕНТИРАНО БЛИЗУ 200 ПРЕКРШАЈА

У СУБОТУ 
ТРАДИЦИОНАЛО 

ДРУЖЕЊЕ 
МЈЕШТАНА

 ПИШТАНИЦЕ
Мјештани Пиштанице, села поред Кључа 
и ове године ће у суботу 11. септембра, 
организовати традиционално дружење. 
Прилика је то да се пријатељи и кoмшије, 
које су "Олуја" и рат расијали по свијету, 
окупе на једном мјесту и евоцирају успо-
мене на своје село. И да младима пренесу 
љубав према завичају. Свој родни крај не 
заборављају и редовно га посјећују.  Уре-
де гробље и оно што је остало од имања. 
Ове године обновљено је и неколико кућа 
Срба повратника у ово село. Пиштанчани, 
са комшијама из Кљеваца и других окол-
них мјеста, на Илиндан ове године, оби-
шли су и спомен-обиљежје у Врхпољу, 
посвећено жртвама усташког терора. На 
споменику су уклесана имена 590 убије-
них мјештана. 

КВ
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СЛИКЕ ЧИТУЉА 
ЧУВАМО 
40 ДАНА

IN MEMORIAM

СТЕВАН 
(МИХАЈЛА) ЛАКИЋ 

(1935-2021) 

Дана 1.9.2021. године напустио нас је наш драги супруг, отац и дјед. 
Нама остаје туга и сјећање, а њему покој вјечни.

Ожалошћени: супруга Ана, синови Драган, Маријан и Михајло, 
унуци Ана, Марко и Јулија.
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IN MEMORIAM

СТЕВАН (МИХАЈЛА) ЛАКИЋ 
(1935-2021) 

Посљедњи поздрав драгом чичи од 
снахе Милене, Дијане и Слободана.

18/21

Навршава се 40 дана 
од смрти нашег драгог 

свака и тетка

ГОЈКА ШТУЛИЋА

Од породице Мутић.

 1. Ко има право поднијети пријаву на конкурс.
Пријаву за додјелу једнократне новчане помоћи за 
рјешавање стамбеног питања може поднијети корисник 
права из борачко-инвалидске заштите са пребивалиштем 
на подручју града Приједора и на евиденцији Одјељења 
за борачко-инвалидску заштиту Приједор, а који нема 
ријешено стамбено питање и није био корисник новчаних 
средстава за рјешавање стамбеног питања из буџета Града 
Приједора или Републике Српске, како слиједи:
 - борци Одбрамбено-отаџбинског рата Републике 
Српске I и II категорије,
 - ратни војни инвалиди од I до закључно VII 
категорије,
 - чланови породица погинулих бораца и
 - чланови породица умрлих ратних војних 
инвалида корисници породичне инвалиднине.   
 
 2. Предмет и услови за пријаву на конкурс.
Предмет пријаве н конкурс је неријешено стамбено 
питање корисника права из борачко-инвалидске заштите 
и да подносилац пријаве за рјешавања овог питања је 
започео изградњу стамбеног објекта, куће или стана, или 
је посједник овог објекта који је неуслован за становање. 
Подносилац пријаве подноси захтјев за додјелу једнократне 
новчане помоћи за изградњу или куповину стамбеног 
објект или адатацију већ изграђеног стамбогобјекта.
Сматра се да није стамбено збинут ако подосилац пријаве:
 - станује као подстанар, 
 - станује као корисник алтернативногсмјештаја и 
 - станује у стамбеном објекту у личном посједу или 
посједу члана породичног домаћинства који је неуслован за 
становање.
Не сматра се подстанаром лице које живи или станује код 
родитеља, родитеља брачног друга или дјетета или код 
другог члана породичног домаћинства са којим је раније 
живјело или становало.
Не сматра се стамбено незбринутим лицем, лице којем 
је додијељен стан ради рјешавања стамбеног питања 
или је било корисник новчаних средстава за стамбено 
збрињавање из буџета Републике Српске или Града 
Приједора као ни лице које је било власник породичне 
куће или стана па је ову непокретност продало, замијенило 
или на други начин отуђило у вријеме након завршетка 
Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.
3. Критеријум на основу којих се врши одлучивање по 
пријави:
Критерији на основу којих се врши рангирање подносиоца 
пријаве који испуњавају услове конкурса за додјелу 
средстава новчане помоћи за стамбено збрињавање су 
како слиједи: 
 - стамбена ситуација, 
 - број чланова породичног домаћинства, 

 - статус члана породице погинулог борца, 
 - статус и категорија ратног војног инвалида, 
 - статус и категорија борца и 
 - здравствена ситуација.
За наведене критеријуме подносиоци пријаве су дужни 
приложити следећа доказна средства:
 - доказ којим се доказује постојећа стамбена 
ситуација; посједовни лист, уговор или овјерена изјава 
станодавца о подстанарском односу, уговор о закупу стана 
и друго,
 - рјешење надлежног органа о утврђеном својству 
подносиоца пријаве; својство борца, ратног војног инвалида 
или члана породице погинулог борца или умрло гратног 
војног инвалид акао и за чланове породичног домаћинства 
у случају да исто остварује,
 - изјава о заједничком домаћинству,
 - доказ о власништву или посједу некретнина, 
посједовни лист или увјерење надлежног органа да не 
посједује непокретности,
 - овјерена изјава да подносилац пријаве као ни 
члан заједничког домаћинства није посједовао и отуђио 
стамбени објекат у вријеме након завршетка Одбрамбено-
отаџбинског рата Републике Српске,
 - доказ о кредитном задужењу подносиоца 
пријаве ра ди рјешавања стамбеног питања,
 - копију грађевинске дозволе о одобрењу 
изградње куће или стана у случају да посједује са изјавом 
као доказом започете изградње или уговор о куповини куће 
или стана у случају да на овај начин се рјешава стамбено 
питање,
 - медицинска документација о болести 
подносиоца пријаве или чланов а породичног  домаћинства 
у случају да постоји,
 - овјерена изјава подносиоца пријаве да није 
био корисник новчаних средстава помоћи за рјешавање 
стамбеног питања из буџета Града Приједора или Републике 
Српске или да као члан породичног домаћинства није био 
корисник ових средстава и 
 -предрачун трошкова радова за изградњу или 
реновирање куће или стана урађена од лица грађевинске 
струке. 

4. Органи и поступак.
Комисија за утврђивање приједлога одлуке за додјелу 
новчаних средстава именована од Градоначелника, 
проводи поступак по пријавама подносилаца и утврђује 
приједлог ранг листе корисника средстава те исти доставља 
начелнику Одјељења на сагласност и овјеру. Ранг листа се 
објављује на огласној табли Одјељења и на исту се може 
изјавити приговор Градоначелнику у року од осам дана 
од дана достављања обавјештења подносиоцу пријаве о 
њеном објављивању.  

 Овај конкурс ће се објавити у седмичном листу "Козарски 
вјесник" као локалном средству информисања, огласним 
таблама Одјељења за борачко-инвалидску заштиту, Борачке 
организације града Приједора и Градске организације 
породица заробљених и погинулих бораца и несталих 
цивила Приједор и сајту Градске управе Приједор.
           
Рок за подношење пријаве је 30 дана од дана објављивања 
у листу "Козарски вјесник".
Пријаве се подносе у Писарници Градске управе Приједор.
 За помоћ у попуњавању обрасца пријаве странке 
се могу обратити у службене просторије Одјељења за 
борачко инвалидску заштиту гдје се и налази образац 
пријаве.
За стамбено збрињавање у 2021.години намијењена су 
средства у износу од 50.000 КМ а појединачни износи за 
додјелу средстава могу износити до 5.000 КМ за изградњу 
или куповину стамбеног објекта или до 2.000 КМ за 
адаптацију већ изграђеног стамбеног објекта.        
 У случају да намијењени износ средстава за 2021. 
годину не буде довољан за извршење коначне ранг листе 
подносиоца пријаве, иста ранг листа ће се извршавати из 
намијењених средстава за наредну годину и тако редом за 
сваку годину до њеног извршења.
 Све информације у вези конкурса могу се добити 
у Одјељењу за борачко инвалидску заштиту, контакт 
телефон број: 052/242-372 или Борачкој организацији града 
Приједора и Градској организацији породица заробљених и 
погинулих бораца и несталих цивила Приједор. 

СТАМБЕНА КОМИСИЈА

Број: 03-195/21.
Датум: 8.9.2021.године

На основу члана 28. Одлуке о допунским правима бораца, ратних војних инвалида и породица погинулих бораца и умрлих ратних војних инвалида 
Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ("Сл.гласник Града Приједора", број 9/21), Комисија за утврђивање приједлога одлуке по захтјевима 
за додјелу новчане помоћи, р а с п и с у ј е :

КОНКУРС
за подношење пријава за додјелу једнократне новчане помоћи 

за рјешавање стамбеног питања

НА ПРОДАЈУ ДВОИПОСОБАН СТАН, ПОВРШИНЕ 70 
КВАДРАТА СА ДВИЈЕ ТЕРАСЕ. ЧЕТВРТИ СПРАТ. АД-
РЕСА: КАРИНГТОНКА, РУДНИЧКА БРОЈ 2. КОНТАКТ 
ТЕЛЕФОН: 052/233-853, 065/442-891. . . . 

Д.о.о. "Дезинсекција" Бијељина
СИСТЕМАТСКА ДЕРАТИЗАЦИЈА ОД 14. ДО 21. СЕПТЕМБРА

Д.о.о. "Дезисенкција" Бијељина на подручју града 
Приједора вршиће  систематску дератизацију у пе-
риоду од 14. до 21. септембра. За непридржавање 
одредби ове наредбе у погледу онемогућавања 
несметаног извођења дератизације, стараће се 
надлежне инспекцијске службе Града Приједора, 
поручено је из "Дезинсекције" Бијељина. 

МАЛИ  ОГЛАСИ
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ЧИТУЉЕ

МАРКО ПЕКИЈА
Недостајеш за све тренутке које доноси 

живот и које је требало да дијелимо 
заједно. Захвални за сву љубав коју 

си нам дао, с поносом ћемо те чувати 
од заборава, а твоја племенита душа, 

велико срце и мили лик ће вјечно 
живјети у нама. Твоји Тања, 

Милан и Калина.
11/21

Љубави живота мог

МАРКО ПЕКИЈА
Прошла је већ година данас од твог 

посљедњег откуцаја срца 13. септембра. 
Живот без тебе нема топлину, радост, 

пажњу и нема љубави мужа и тате. 
Позивамо рођаке, пријатеље и колеге да 
дођу 11. септембра на гробље Пашинац 
у 10.30 часова да одамо почаст нашем 

великом човјеку којег смо вољели. Супруга 
Сања и синови Леон, Ноел и Мак.

10/21

Тужно и болно откуцава година откад 
ниси са нама, вољени наш

МАРКО ПЕКИЈА

Снагу, одлучност, љубав и њежност 
којом си корачао кроз живот, вјечно ће 

недостајати. Али, твоја сјајна звјезда 
увијек ће сијати и трептати у нашим 
срцима и бити водиља за нове дане. 

Мајка Винка и брат Данко.
09/21

Дана 13.9.2021. навршава се година 
дана од смрти нашег зета

МАРКА ПЕКИЈЕ

Смрт је јача од живота, али није од 
љубави и сјећања у нашим срцима. 
Поносни смо на сваку успомену и 

сјећање на тебе. Милена и Милорад.

08/21

Тужна срца обавјештавамо родбину, кумове, 
комшије и пријатеље да је 28.8.2021. у 68. 
години живота преминуо наш драги

СЛОБОДАН ПРЕРАД
(1953 – 2021)

Сахрана је обављена 30.8.2021. године на гробљу у Новим Бановцима.
Ожалошћени: супруга Бранка, синови Бојан и Горан, снахе Драгана и 
Татјана, унучад Миа и Алекса, те остала многобројна родбина.

15696

КОНДИЋ (Раде) ДАРКО

Из Ушивца
Рођен 1970. године, а погинуо 

13.9.1995. на ратишту Крепшић.

Понос нашег рода, увијек вољен, никад заборављен.
Отац Раде, брат Душко, снаха Љиљана, 
синовци Александар и Предраг. 05/21

Дана 8.9.2021. навршила се година дана 
од преране смрти драге кћерке и сестре

ДРЕНЕ (рођ. Алексић) РАМИЋ

Постоји нешто што никада умријети неће, а 
то су успомене на тебе. Недостајеш нам. Вјечно ћеш живјети у нашим 

мислима. Никада те нећемо заборавити. Неутјешна мајка Винка и 
твоје сестре Марјана, Весна и Вера. 14/21 

Дана 11.9.2021. навршава се 40 дана 
како је преминула наша тетка и бака

ВОЈИСЛАВКА 
КНЕЖЕВИЋ-ЈОСИЋ

У суботу 11.9.2021. године одржаћемо 
четрдесетодневни помен на гробљу у Доњој Драготињи уз присуство 
родбине, комшија и пријатеља. 

Покој Ти души и почивај у миру Божијем! 15/21 

Навршава се 40 дана 
откад није више са нама 

наша вољена тетка

БРАНКА 
АДАМОВИЋ

Она је негдје тамо, далеко, гдје су сви срећни 
и из големе висине неба моли се за нас.

Сестричине Данијела и Бранка.
15699

Навршава се 40 тужних 
дана како нас је 

напустила наша вољена 
сестра и тетка

БРАНКА 
АДАМОВИЋ

Остајеш заувијек у нашим мислима 
и нашим срцима.

Твоје сестре Милка, Јела и Милена 
и брат Душан са породицама.

15700

Прошла је година дана откако није са нама 
наша вољена мајка, бака, прабака, 

сестра и тетка

ОЛГА ЧУЛИЋ
(14.9.2020 - 14.9.2021)

Захвални за њену бескрајну љубав и доброту 
чувамо је у својим срцима. 
Помен дајемо у суботу, 11.9.2021. године у 11.00 часова.

04/21

Дана 14.9.2021. навршава се 10 тужних 
година од смрти наше драге супруге, 

мајке и баке

ЂУКЕ ГВОЗДЕН
(1947-2011)

Успомену на тебе вјечно ће чувати Ратко, Зоран, Небојша и Стефан.

15702

Дана 15.9.2021. године 
навршава се 40 дана 
од смрти наше драге

БОЈЕ КНЕЖЕВИЋ

Драга мама, недостајеш нам, али наша љубав 
ће да те чува од заборава. Хвала ти за 
безграничну љубав и пожртвованост. 

Твоја дјеца са породицама.
03/21

Дана 14.9.2021. навршава 
се година дана од смрти 

наше драге сестре

ОЛГЕ ЧУЛИЋ

Хвала ти за сву љубав и срећу, коју си нам за 
живота пружила, а која је јача од времена и 
заборава. Твоје сестре Мирјана, Ковиљка и Ленка.

16/21
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Дана 11.9.2021. године навршава се 40 дана 
од смрти драге супруге, мајке, свекрве и баке

АНКЕ КОЈИЋ
(1958 – 2021)

Тога дана у 11.00 часова посјетићемо њен гроб у Доњим Гаревцима, 
положити цвијеће и запалити свијеће, те позивамо родбину, 
пријатеље и комшије да нам се придруже.
Ожалошћени: супруг Томислав, синови Дејан и Борис, снахе Драгана 
и Бранка, унуке Теодора и Дуња и унук Вања.

15703

IN MEMORIAM
На погинуле и преминуле припаднике 

Јединице чете везе 43. ПМТБР

1. АНЂЕЛИЋ МИЛАН
2. БОРИЋ ЛАДИСЛАВ
3. БОСАНЧИЋ БРАНКО
4. БРЕЗИЧАНИН ОСТЕ
5. ЦВИЈИЋ ДРАГОСЛАВ
6. ДОБРИЈЕВИЋ ЖЕЉКО   
      – ЖИКА
7. ДРИНИЋ ЛУКА
8. ГАЧИЋ МИЛЕНКО
9. ИВАНОВИЋ ПЕТАР
10. ЈЕФТИЋ МИЛЕ
11. КНЕГИНИЋ РАДЕНКО
12. КОБАС МИЛЕНКО

13. КОЛАР МИХАЈЛО
14. КОВАЧЕВИЋ ДРАГОЉУБ
15. МАРЈАНОВИЋ ВИТОМИР
16. ПРОТИЋ ЉУБИНКО
17. ПРТЕЊАК СРЕТКО
18. САВИЋ ТОМИСЛАВ
19. ТОМИЋ ЗДРАВКО
20. ТОПИЋ ДРАГАН
21. ТРУБАРАЦ МИРОСЛАВ
22. ТРАВАР ГОРДАН
23. ВРУЋИНИЋ МИЛЕ
24. ЗВИЦЕР МИЛОРАД
25. ЛАТИНОВИЋ СЛАВКО

И ове године били сте поменути 
на нашем дружењу и у нашим сјећањима.

15704

Дана 5. септембра 2021. године 
престало је да куца срце нашег

ЖИВКА РАДИШИЋА 
(1937-2021)

Мирно спавај, под обронцима твоје Козаре!
Захвална породица. 

12/21

Дана 15.9.2021. навршава се 40 дана 
од смрти наше вољене супруге, 

мајке, баке и прабаке

МИЛЕНЕ СТОЈАКОВИЋ
(1956-2021)

Нема јутра, нема дана да ниси с нама, ни све 
сузе свијета, не све ријечи утјехе не могу да 
ублаже бол коју осјећамо. Много је лијепих 
успомена да те вјечно памтимо, да о теби с 

поносом причамо и да те никад не заборавимо. 
Твоји најмилији: супруг Ратко, син Бранко, 

кћерка Ирена, унуци Александра, Александар, 
Борко и праунука Миа.

01/21

Посљедњи поздрав драгом пријатељу

ЖИВКУ РАДИШИЋУ

Горан Бојић.

0002

Дана 11.9.2021. навршавају се двије 
године како није са нама наш драги

ЊЕГОСЛАВ ЊЕГО РАКОВИЋ

Недостајеш, бескрајно нам недостајеш! 
Заувијек си ту у нашим срцима и 

мислима. Твоји најмилији: 
супруга Марица, кћерке Дражена и 

Милана са породицама.
07/21

Дана 11.9.2021. навршавају 
се двије године како није 

са нама

ЊЕГОСЛАВ ЊЕГО 
РАКОВИЋ

Вјечно чувамо успомену на 
тебе. Твој пашо Мићо 

са дјецом.
06/21

Дана 11. септембра 2021. 
године навршавају се двије 

тужне године од смрти 
нашег драгог

ЊЕГОСЛАВА ЊЕГЕ 
РАКОВИЋА

Двије године које су прошле ништа нису умањиле 
нашу тугу и бол за тобом и ништа нам није преостало, 

него да те волимо и тугујемо док смо живи.
Твоја мајка Марија, отац Ђуро и брат Дражен 

са породицом.
15698

Дана 7.9.2021. навршило 
се 29 година од смрти 

нашег сина, брата 
и стрица

ДУШКА 
РАТКОВИЋА

(1.6.1969 – 7.9.1992)

Живјећеш вјечно у срцу својих најмилијих. Воле 
те твоји мама, тата, брат, снаха и синовац Павле.

15697

Дана 11.9.2021. навршава 
се 40 дана откад нас је 

напустила драга мајка и бака

МИЛЕВА ВУЈИЧИЋ

Драга мајко, дани пролазе 
и не умањују тугу и бол за тобом. Сјећање не може 
да замјени твоју љубав, доброту и топлину коју 
си нам несебично пружала. Заувијек ћеш остати у 
нашим срцима. У суботу, у Божићима, одржаћемо 
четрдесетодневни помен.

Ожалошћена кћерка Радана са породицом. 
02/21

Дана 11.9.2021. године навршава се 40 
тужних дана од смрти наше драге свекрве, 

баке и прабаке

МИЛЕВЕ ВУЈИЧИЋ 
(1933-2021)

С љубављу и поштовањем чувамо успомену на тебе. 
Твоја снаха Нада, унуке Јелена и Славица са породицама.

13/21
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Припремиo: З. Јелић

СПОРТ

ФК "Рудар Приједор" са  5:1 славио је против екипе "Пламена" у шеснаестини фи-
нала Купа Републике Српске. Стријелци за пријeдорски тим били су Куленовић, 
Кнежевић, Зекановић, док је Дакић два пута тресао противничку мрежу. Утјешни 
погодак за екипу из Доњег Водичева постигао је Костић.

Екипа Стонотениског клуба 
"Приједор" наступила је на 
37. Међународном Купу 
Краса у Згонику - Италија 
и постигла врло добар ре-
зултатат, мада је била осла-
бљена неиграњем тренут-
но најбоље приједорске 

играчице Марије Гњатић. 
Екипно, у конкуренцији 
осам екипа Италије, Хр-
ватске, Словеније, Малте 
и Босне и Херцеговине, за-
узели су врло добро треће 
мјесто, док је Дарио Пејић 
био убједљиво најбољи 

играч у екипном дијелу са 
свим добијеним мечевима 
и заузео прво мјесто поје-
диначно. 
За екипу СТК "Приједор" 
наступили су још Милош 
Радуловић, Никола Бје-
лајац и Анес Мујичић. 

Пeт eкипa oдмjeрилo снaгe 
нa Meђунaрoднoм oд-
бojкaшкoм турниру, кojи 
je прoтeклe субoтe oдр-
жaн у Приjeдoру. "ФOК" 
и "Mлaдoст" из Србиje, 
"Ex Yu Volley" из Aустриje, 
"Смeч" из Нoвoг Грaдa и 
дoмaћи "Вoжд" били су 
учeсници турнирa.  Кaкo 
кaжу, oвaквa тaкмичeњa 
дajу млaдим спoртистимa 
шaнсу дa сe рaзвиjajу и 
пoкaжу штa знajу кaдa je 
oдбojкa у питaњу. 
"Дo врхунскe oдбojкe ниje 
лaкo дoћи. Aли ми жeлимo 
дa дjeвojкaмa дaмo ту мo-
гућнoст. Зaтo су oвaкви су-
срeти  jeдaн у низу кoрaкa 
кojим жeлимo дa им 
пoкaжeмo кaкo изглeдa 
кaдa сe oзбиљнo трeни-
рa, у дoбрим услoвимa и 

лиjeпoм aмбиjeнту кao штo 
je oвaj у Приjeдoру", рeкao 
je предjсeдник ОК "ФOК-a", 
Брaнислaв Дoбрoдoлски.
Дaн рaниje Нoви Грaд je 
биo дoмaћин пиoнирским 
сeлeкциjaмa.
"Збoг вируса кoрoна смo 
oвe гoдинe имaли мaњe 
eкипa. Плaнирaмo дa у дo-
глeднo вриjeмe, зa нeких 
дeсeтaк дaнa, oкупимо 300 
цурицa у Нoвoм Грaду. И 
нaрaвнo, бићe пoзвaнa oбa 
приjeдoрскa клубa",  пoру-
чиo je Дejaн Блaгojeвић из 
OК "Смeч".
Дoмaћин турнира je биo 
OК "Вoжд" из Приjeдoрa, a 
oвaj турнир диo je прojeктa 
"Oдбojкa зa свe".
"Прojeкaт je тo кojи je имao 
вишe сeгмeнaтa, a пoдр-
жao гa je Грaд Приjедoр. 

Имaли смo ту микс-ли-
гу у oдбojци нa пиjeску, 
Шкoлу oдбojкe нa пиjeску, 
кao и турнир 3 нa 3. To je 
jeдaн oд нaчинa дa дoдaт-
нo пoпулaризуjeмo oвaj 
спoрт, кojи сигурнo имa 
будућнoст у Приjeдoру", 
кaжe Слoбoдaн Mудринић 
из OК "Вoжд".
Tурнир je oтвoриo 
грaдoнaчeлник Приjeдoрa, 
кojи je пoручиo дa je Грaд-
скa упрaвa ту дa пoдржи 
спoртистe, тe дa су oвaкви 
турнири приликa зa млaдe 
дa ствoрe нoвa приjaтeљст-
вa. 
"To je oнo штo свe нaс чини 
срeћним. Нajмaњe je битнo 
кo ћe бити пoбjeдник. Нaj-
битниje je дa сe ствoрe при-
jaтeљствa зa читaв живoт. 
Грaд Приjeдoр увиjeк je ту 
дa пoдржи спoртскe мa-
нифeстaциje. Пoгoтoвo кaд 
су у питaњу мeђунaрoднa 
тaкмичeњa кoja су знaчajнa 
и зa прoмoциjу Грaдa", 
изjaвиo je Далибор Павло-
вић.
Дaн рaниje eкипe из Србиje 
пoсjeтилe су и OШ "Пeтaр 
Кoчић", гдje су oбишле 
спoртскe тeрeнe, кojи су 
изгрaђeни упрaвo дoни-
рaним срeдствимa Влaдe 
Србиje.

КУП КРАСА: СТК "ПРИЈЕДОР" ЕКИПНО 
ТРЕЋИ, ПЕЈИЋ НАЈБОЉИ ПОЈЕДИНАЧНО 

MЛAДE OДБOJКАШКE НAДE НA TУРНИРУ У ПРИJEДOРУ

Eкипa "Oмaрскe" сa 1:0 
слaвилa je прoтив "Жeљeз-
ничaр Спoрт Tимa". Je-
дини пoгoдaк пoстигao 
je Дaркo Рoмaнић, у 16. 
минуту сусрeтa, a нa oпш-
тe oдушeвљeњe нaвиjaчa 
кojи су и oвaj пут испуни-
ли трибинe. Нaкoн чeтири 
кoлa, "Oмaрска" имa три 
пoбjeдe и jeдaн рeми, тe 

дeсeт oсвojeних бoдoвa. 
"Жeлимо дa пoкaжeмo 
штa знaмo, штa мoжeмo 
и дa oвo ништa ниje слу-
чajнo. Oвaкo дoбрoм стaр-
ту сeзoнe нисмo сe нaдa-
ли, aли смо oчeкивaли 
дa ћeмo пружaти дoбрe 
пaртиje. Испoстaвилo сe 
нe сaмo дa мoжeмo бити 
рaвнoпрaвaн прoтивник 

другимa у Првoj лиги, вeћ 
дa мoжeмo и дa пoбиje-
димo", рeкao je трeнeр 
"Oмaрскe", Mилeнкo 
Вулeтa.
У нaрeднoм кoлу ФК 
"Oмaрскa" путуje у "Кoзaр-
ску Дубицу", гдje их чeкa 
eкипa "Бoрцa".

ФК "OMAРСКA" И ДAЉE НEПOРAЖEН

Екипе из Србије у посјети ОШ "Петар Кочић" 

Чланови Аеро-клуба 
"Приједор" остварили 
су запажене резултате у 
појединачној и екипној 
конкуренцији на 3. "Бла-
ник купу", који је проте-
клог викенда одржан у 
Трстенику. 

У појединачној конкурен-
цији добре резултате за 
Аеро-клуб "Приједор" ос-
тварили су Љубиша Ара-
манда, Драго Мотл, Мла-
ден Бановић и Драшко 
Мијатовић. Док су у екип-
ној конкуренцији Ара-

манда и Бановић освоји-
ли седмо, а Мијатовић и 
Мотл дванаесто мјесто.
Наредног викенда, при-
једорска екипа одлази у 
Бихаћ, гдје ће се такмичи-
ти на "КА-7" Купу.

ЗАПАЖЕНИ РЕЗУЛТАТИ АЕРО-
КЛУБА "ПРИЈЕДОР" НА "БЛАНИК 

КУПУ" У ТРСТЕНИКУ

ФК "РУДАР" ЛАГАНО У 
ОСМИНУ ФИНАЛА КУПА


