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Ускоро почиње изградња ауто-пута Бањалука-Приједор

ВИШЕСТРУК ЗНАЧАЈ ЗА
ПРИЈЕДОРСКУ РЕГИЈУ,
АЛИ И ПРИВРЕДУ

СРПСКЕ

Кинеска компанија "Шандонг" која је концесионар за ауто-пут
Бањалука-Приједор предала је Министарству за просторно уређење,
грађевинарство и екологију Републике Српске захтјев за грађевинску
дозволу за дионицу на подручју Орловаца, Козаруше и Доњих Гареваца.
Из Министарства саобраћаја и веза Српске саопштили су да одмах
након добијања грађевинске дозволе почињу и званични радови на
самој траси.

Траса ауто-пута

Текст: Бојана Мајсторовић
Ауто-пут Бањалука-Приједор биће
дуг 40,7 километара и његова
градња почеће из Приједора, тачније из мјеста Орловци. Изградња
ауто-пута важна је за приједорску
регију, али и привреду цијеле Српске. Привреда Приједора, Дубице
и Костајнице је извозно оријентисана. Руководилац приједорске
канцеларије Подручне Привредне коморе Бањалука, Дијана Ђаковић наводи да се у овој години
настављају позитивни привредни
трендови.
"Спољнотрговинска размјена је за
период јануар-мај 2022. већа за
36,6 одсто, извоз се повећао за 37,1
одсто, а увоз за 36,2 одсто. Најзначајнији спољнотрговински партнери РС, па и приједорске регије
су управо Италија, Њемачка, Сло-

Рок за изградњу пет година
венија и Аустрија са којима имамо
суфицит у спољнотрговинској размјени, што значи да више извозимо
него увозимо, тако да је изградња
ауто-пута у смислу квалитетније и
боље комуникације са земљама Ев-

У изградњу ауто-пута Бањалука Приједор требало
би да буде уложено 297 милиона евра. Он ће да
буде сличан ауто-путу Бања Лука-Градишка. Камп
за смјештај кинеских радника већ је завршен у
Омарској и у току је постављање кампа за раднике у
Ивањској код Бањалуке.

ропске Уније изнимно важна да се
ови позитивни трендови наставе и
у будућности", каже она.
Ђаковићева истиче да би изградња
ауто-пута позитивно утицала и на
туризам који има огромни потенцијал. Медији су објавили да је
вршилац дужности директора у
предузећу "Аутопутеви" Републике
Српске, Слободан Станаревић навео да је рок за изградњу пет година, али да очекује да ће посао бити
готов за четири године.
"И како ствари стоје за седам до 15
дана почеће изградња првих кило-

метара ауто-пута и креће из Приједора, од петље у Приједору гдје је
ријешено 2,5 километра експропријације, урађен је главни пројекат, локацијски услови, еколошка
студија, има још да се проведе набавка око надзора на тој дионици,
то проводи компанија "Шандонг",
рекао је он.
Из Министарства саобраћаја и
веза Републике Српске наводе да
је обавеза Владе Српске да концесионару, компанији "Шандонг",
обезбиједи потребно земљиште за
изградњу ауто-пута.
"Договорено је да до 31. октобра
2022. године концедент преда на

располагање концесионару земљиште на дијеловима трасе експроприсано у износу од 38,2 одсто.
Концесионар је предао захтјев Министарству за просторно уређење,
грађевинарство и екологију Републике Српске за грађевинску дозволу за дионицу на подручју Орловаца, Козаруше и Доњих Гареваца.
До сада је експроприсано око десет
одсто земљишта од укупне трасе
ауто-пута, односно 2,5 километра
од укупне трасе. Одмах након добијања грађевинске дозволе кренуће и званични радови на самој
траси", саопштили су из овог Министарства.

Дијана Ђаковић: Велики значај за привреду

Завршена рехабилитација посљедње дионице магистралог пута Приједор-Бањалука

НЕЋЕ ВИШЕ БИТИ ОБУСТАВЕ САОБРАЋАЈА
Текст: Бојана Мајсторовић
На магистралном путу Приједор-Бањалука протеклог викенда завршени су асфалтерски радови. Из "Приједорпутева"
поручују да ће током наредних мјесец
дана имати још посла око сигнализације,
банкина и приступних саобраћајница, те
да неће више бити обуставе саобраћаја.
Нови асфалт постављен је на дионици
магистралног пута од Козарца до Приједорске петље. Дужина рехабилитованог пута износи око 37 километара.
Док су извођени радови, саобраћај је
обустављан по неколико дана на дужим

Радови завршени прије рока

Раденко Црногорац: Посла још има

дионицама које су асфалтиране и пре- ко Црногорац истиче да посла још има. стављање смјероказа, израда банкина
"Остало је да се одради дио хоризон- и у наредном периоду асфалтираћемо
усмјераван је обилазницама.
Директор "Приједорпутева", Раден- талне и вертикалне сигнализације, по- предвиђене приступне саобраћајнице,
тако да грађани могу да очекују да ће у
Планирано је да рехабилитација магистралног пута М-4 која је почела у наредних 20 дана до мјесец дана бити
марту прошле године буде завршена за 18 мјесеци, односно у септем- још активности на путу, али без икаквих
само ће бити локалне регулабру ове године. Међутим "Приједорпутеви" ће овај посао завршити при- обустава,
ције саобраћаја гдје буде било потребе",
је рока. Вриједност инвестиције по тендеру "Путева РС" износи око 22 навео је Црногорац.
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Дио Јелићке данима без воде због квара на пумпној станици
"Црног врела"

ИЗ "ВОДОВОДА" ПОРУЧУЈУ ДА ЋЕ КВАР
БИТИ ОТКЛОЊЕН ДО КРАЈА СЕДМИЦЕ
Oкo 30 дoмaћинстaвa у Jeлићкoj вeћ нeкoликo сeдмицa нeмa вoдe, збoг квaрa нa пумпнoj стaници вoдoвoднoг систeмa "Црнo врeлo". Како кажу мјештани, на водовод "Црно
врело" гледали су као на коначно рјешење дугoгoдишњeг прoблeмa вoдoснaбдиjeвaњa.
Taмaн кaд су пoмислили дa je прoблeм риjeшeн, квaр нa пумпaмa их je пoнoвo врaтиo
цистeрнaмa и кaнистeримa.

Око 30 домаћинстава без воде
Текст: Зоран Јелић

Бeз вoдe сe нe мoжe, нaрoчитo у
oвoм сушнoм пeриoду, кaжу Jeлићaни. "Гoдинaмa нисмo имaли риjeшeнo питaњe вoдe. И кaд
смo добили воду, имaли смo je
свeгa неколико мjeсeци. Кoд нaс
су кaнистeри увиjeк у aуту", истиче
Дрaгaнa Вeкић из Јелићке.
Мјештани кажу да нe трaжe ништa
џaбa, штo пoтрoшe тo ћe и дa
плaтe, сaмo дa имajу вoду. Jeр привaтни бaзeни и бунaри вeћ oдaвнo
нису у стaњу дa зaдoвoљe њихoвe
пoтрeбe зa вoдoм, нaрoчитo у сушним љeтним мjeсeцимa кaд мнoги
и прeсушe.
Из
приjeдoрскoг
"Вoдoвoдa"
пoтврдили су дa сe дeсиo квaр нa
jeднoм крaку вoдoвoдa у Jeлићкoj
и дa je бустeр пумпa нa рeмoнту
вeћ двaдeсeт дaнa. "Ове седмице
у више наврата у контакту смо са
предузећем у Брчком, гдје се пумпе налазе на ремонту. Рекли су ми

Драган Стаменић: Квар ће бити отклољен у наредним данима
да су дијелови стигли и да требају
да монтирају пумпе. Чим то ураде
успоставићемо нормално водоснабдијевање", истакао је врши-

Из "Вoдoвoдa" су зaмoлили пoтрoшаче сa oвих
пoдручja зa стрпљeњe, уз пoруку дa ћe квaр бити
oтклoњeн у нaрeдним дaнимa.

лац дужности директора "Водовода" Приједор, Драган Стаменић.
Сличaн прoблeм сe дeсиo и нa jeднoj oд пумпних стaницa у Кривajи.
Meђутим, ту пoстojи и рeзeрвoaр у
кojи сe вoдa дoпрeмa цистeрнaмa,
пa je нa тaj нaчин приврeмeнo
успoстaвљeнo вoдoснaбдиjeвaњe
дo oтклaњaњa квaрa, кaжу из oвoг
предузећа.
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КАРДИО
ИСКУШЕЊЕ,
НА ПЛУС
38, У
СТУДИЈУ ТВ
ПРИЈЕДОР
Припремила: Мира Згоњанин

Коначно на годишњем. Обилазим
Сану, топла препорука, вода је дивна,
а та "наша" ријека коју немилосрдно
уништавамо никад боља за купање.
Одем у Расавце, на "полуприватну" плажу. Уредили је људи који живе у близини, покосили траву, поставили столове
и најважније не питају те, кад стереш
пешкир и вадиш парадајз и паштету
јеси ли домаћи или си с асфалта, односно града.
Сретнем ту зимског човјека, приједорског Дједа Мраза, оног што годинама
на тргу дјеци дијели пакетиће, у гаћама, непрепознатљив, опремљен неком
чудном маском за роњење из средине
Сане изрони неку скаламерију, нешто
што личи на лотре. Убјеђује нас да је
скакаоница, а ја се Богу захваљујем
што, ко друг Сандро, познати "чистач"
Сане, није изронио шпорет, ауто гуме,
бранике… отпад који и даље с лакоћом
бацамо у ријеку. И поред апела да то не
радимо.
Некако сам очекивала да ћемо се с извјештајем о раду "Козарског вјесника"
за прошлу годину на Скупштини провести ко бос по трњу. Стање је за вашег
знања, сад тренутно далеко, далеко
финансијски горе. Наравно, има и наше
кривице, а и тог да су менџмент, а дијелом и један број запослених, могли радити много боље. Или да су знали више
зарадити. Нажалост нису.
Елем, све ме је подсјетило на вријеме
кад сам у секунди, као основка старе
"Мире Цикоте" од учитељице која ме
нашла у ходнику, за вријеме малог одмора, спушила два мајсторска шамара.
Тако стручна да ми је два дана звонило
у ушима. Тад је то била васпитна мјера,
а ја затечена, тој учитељици никад нисам стигла објаснити да сам у ходнику
била само зато што сам редар. Да сад
не би звучало ко правдање, одборника
Радишића који рече да на Телевизија
Приједор нема ништа, ипак морам подсјетити на раније уредничке "подухвате", информативну емисију "Приједор
данас" у којој су понедјељком емитоване фришке вијести од петка, јер викендом није било емисије, па чак ни за
поплава које би на Телевизији сигурно
биле да су се догодиле неким радним
даном.
Хвала и првом параламентарцу, на опширној анализи нашег стања, на опасци да је 27 запослених у "Козарском
вјеснику", 27 радника Градске управе
на привременом раду у локалној медијској кући. Шармантно, мора се признати, још да су нам услови рада исти
или бар слични његовим, мислим прије
свега на климу коју чежњиво гледам у
његовом кабинету било би ми још шармантије. О платама нећу, а може се на
ту и сличне теме причати, јер осјетим
добру вољу да нам он и као економиста
бар савјетима помогне.
Да побољшамо материјални статус новинарства, професије, која је, а то обоје
знамо, често на мети критика редом
свих, па и оних који се у тај занат разумију ко Мара у крив к…ц. Зато би разговор, визија, план, како се могло чути
на Скупштини, можда, ако није касно,
били могуће рјешење. Предлажем да
га добровољци, добро кондиционо
утренирани и кардио здрави обаве у
локалном студију, без климе, на плус
38, уз ону једну једину камеру коју имамо. Надам се да се камера неће угасити.
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Осам деценија од Битке на Козари

КОЗАРА ЈЕ 1942. ГОДИНЕ
БИЛА ПОЉЕ СМРТИ,
ДАНАС ЈЕ СИМБОЛ
СТРАДАЊА И СЛОБОДЕ

Служењем парастоса и полагањем вијенаца и цвијећа, на Мраковици
је обиљежено осам деценија од Битке на Козари. Непријатељска
офанзива на Козари почела је 10. јуна 1942. године. Био је то увод у
један од најстрашнијих злочина почињених над српским народом.
Мучења и смрти нису била поштеђена ни дјеца.
Текст: Бранка Дакић
Тих страхота добро се сјећа деведесетогодишњи Раде Пилиповић, који је
тада имао свега девет година."Пробој
партизана најбоље је описао њемачки
новинар Курт Нер, који је написао да
су партизани у скоку зграбили цијеви
митраљеза, прије него што су њемачки
војници успјели испалити иједан метак.
Партизани су ударили као ураган. Настала је борба прса у прса, без милости и
праштања. Партизани су ту ноћ успјели,
те ноћи изашли су борци који су учествовали у пробоју, изашло је око 100 рањеника и изашло је нас 20.000 хиљада. И ја
сам ту био, имао сам девет година, све
добро памтим. Мртвих је било на све

Битка на Козари једна од најтежих у историји

Додик: Политика НДХ била је
уништење српског народа

био за 500 рањеника, непријатељ их је
све заробио и побио", сјећа се Пилиповић.
Њемачке и усташке јединице са око
35.000 војника затвориле су обруч око
слободне територије козарске области, а
у опкољеном подручју 3.500 бораца Другог крајишког партизанског одреда бранило је збјег са око 80.000 српских цивила. Партизанске јединице су у ноћи 3. на
4. јули 1942. године, након интензивне
битке, пробиле обруч код брда Патрија
између Приједора и Козарске Дубице.
"План агресора био је још монструознији. Они који су преживјели обруч, нису
преживјели логоре. Почео је процес физичког нестанка једног народа", подсјеПилиповић: Козара је била поље
тио је предсједник СУБНОР-а РС, Слобомртвих
дан Шобић.
стране. У Козари је послије пробоја оста- Циљ Независне државе хрватске био је
ло око 60.000 душа и јединице које нису истребљење српског народа, поручено
учествовале у пробоју. Највећи страх је је са Козаре. Битка на Козари била је јед-

Током непријатељске офанзиве на
Козари и у Поткозарју спаљено је,
уништено и опљачкано 140 села. Из
непријатељског обруча успјело се
пробити око 800 бораца и 10.000 цивила, док је заробљено око 68.000
српских цивила, међу којима више
од 23.000 дјеце који су одведени у
логоре Јасеновац и Стару Градишку,
гдје су подвргнути мучењу и најсуровијим методама усмрћивања.
на од најтежих, али и најславнијих. "На
крају те офанзиве, 80.000 људи одведено
је у логоре Јасеновац, Стару Градишку и
друге. Независна држава хрватска имала

Јавор: И данас нас грије сунце
слободе

је званичну политику да уништи Србе, да
једну трећину побије, једну трећину расели, а једну покрсти и то су радили све
вријеме постојања те монструозне државе. Организовали су и логоре за дјецу,
што је незапамћено у историји", истакао
је српски члан предсједништва БиХ, Милорад Додик.
Наши преци дали су животе за слободу и
то никада не смијемо заборавити, поручио је градоначелник Приједора, Слободан Јавор. "Поносни смо на то што нисмо
изневјерили наше претке, јер сунце слободе за које су се они борили и данас нас
грије. Козара је поука свима нама, свим
Србима који су се кроз вјекове борили
за слободу. Увијек смо се борили против
неких знатно јачих и што је најважније,
увијек смо се изборили", додао је Јавор.
Никада не смијемо заборавити ни ову,
а ни друге битке у којима су се Срби
надљудским напорима борили за слободу. Историја се не смије заборавити,
али ни поновити, упозорио је министар
унутрашњих послова Србије, Александар Вулин."Деценијама смо мислили
да нам се Козара не може поновити, јер
смо ћутали о Козари и Јасеновцу, а онда
су дошле "Олује". Да не би било олуја, да
се не би понављале слике бекрајних прогнаника, морамо створити српски свет и
од Срба направити јединствен политички
народ, као што је сваки други који хоће
да траје и да опстане", истакао је Вулин.

Бранко Тепић, дјечак из носиљке мајке Милице

"КАКО САМ ПРЕЖИВИО КОЗАРАЧКУ ГОЛГОТУ"
Текст: Ведрана Нишевић

Слика која говори више од хиљаду ријечи

Истoриjску
причу
o
Кoзaрaчкoj
гoлгoти
и
фoтoгрaфиjи ''Кoзaрчaнкa''
Жoржa Скригинa нa кojoj
сe нaлaзи Mилицa Teпић
сa синoм и кћeркoм у Приједору је испричao Брaнкo
Teпић, кojи je у врeмeну
кaдa je нaстaлa фoтoгрaфиja сa њeгoвoм мajкoм и
сeстрoм имao сaмo двиje
гoдинe.
Кaкo кaжe, мajкa je умрлa
кaдa je имao сeдaм гoдинa,
aли крoз причe знa дa je
сликa нaстaлa нa oбрoнцимa Кoзaрe, кaдa му je
мајка бjeжaлa сa jeднoг нa
други крaj.
''Причао ми је један човјек да је видио моју мајку
како ме носи и води моју
сестру за руку. Пришао јој
је и питао куда ће. Она му
је рекла да би знала куда

Бранко Тепић
ће, да јој није оно двоје
са њом. Рекла је и да јој је
муж погинуо. Она је, док је
трајала офанзива, ходала
по Козари, ишла је од једног краја на други, док се
није вратила у Комленац",
прича Бранко.
Фoтoгрaфиja мajкe сa двoje
дjeцe у нaручjу гoвoри
вишe oд хиљaду риjeчи.

Дoкумeнт je тo кojи свjeдoчи o нeсрeћнoj судбини, нe
сaмo oвe, вeћ вeћинe пoткoзaрских пoрoдицa кoje
су сe нaшлe у збjeгу тoкoм
oфaнзивe нa Кoзaри.
''Циљ нам је био дa чуjeмo
oнaj диo истoриje кojи
нe мoгу дa нaм пoкaжу дoкумeнти, oнaj диo
истoриje кojу нaм дoнoсe
свjeдoци je зaпрaвo тa
прaвa истoриja'', истакла је
рукoвoдилaц Сeктoрa културнo-истoриjскe нaсљeђe
у Нaциoнaлнoм пaрку
''Кoзaрa'', Maринa Љубичић.
''Пoдсjeћaмo сe несрећне судбине, једне приче o пoрoдици која је
упркoс тим тeшким дaнимa успиjeлa дa oстaнe
и oпстaнe и слaви пoбjeду
живoтa'', дoдaлa je истoричaр и сaвjeтник у Mузejу
Кoзaрe, Вeдрaнa Aдaмoвић.

Oргaнизaтoри вeчeри ''Кaкo
сaм прeживиo Кoзaрaчку
гoлгoту'' смaтрajу дa причa
Брaнкa Teпићa мoрa бити
прeтoчeнa и у видeo-зaпис,
jeр, како истичу, oн je jeдaн
oд риjeтких прeживjeлих
свjeдoкa стрaхoтa из Другoг
свjeтскoг рaтa.
''Вeликa нaм je чaст штo
je Брaнкo гoст у нaшoj библиoтeци и ми ћeмo сe у
свaкoм случajу пoтрудити дa oвo будe зaбиљежeнo и видео-записом,
aли и прeтoчeнo у jeднo
свjeдoчeњe, писaни трaг
кojи ћe бити у издaњу нaшe
устaнoвe. То ће бити oд вeликoг знaчaja зa будућнoст,
приje свeгa нaшeг пoдручja'', нaвeлa je дирeктoр
Нaрoднe библиoтeкe ''Ћирилo и Meтoдиje'', Гoрдaнa
Вилa. Кoзaрчaнкa Mилицa
Teпић прeминулa je 1949.
гoдинe.

www.kozarski.com
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ОБНОВЉЕН СПОМЕНИК ЖРТВАМА
УСТАШКОГ ТЕРОРА У МИСКОЈ ГЛАВИ

Споменик подигнут 1956. године
Текст: Деборах Совиљ
На гробљу жртвама усташког
терора у Миској Глави, свечано je откривен обновљени
споменик на коме су уклесана имена 34 мјештана овог
села и Доње Равске, које су
усташе побиле крајем јула и
почетком августа 1941. године. Тим поводом, вијенце су
положиле делегације приједорског СУБНОР-а, Мјесне
заједнице Миска Глава, те
Организације породица погинулих и заробљених бораца и Града Приједора.
Због усташких злочина,

Боро Праштало одрастао
је као ратно сироче. Овај
82-годишњак сјећа се кад
је подигнута Спомен-плоча,
за Дан борца 1956. године.
"Ми , омладина, одржавали
смо споменик. Нажалост,
зуб времена учинио је своје.
Драго ми је што је сада обновљен", рекао је Праштало.
СУБНОР је, уз помоћ Града
Приједора, довео овај споменик у исправно стање,
какво је требало бити много раније. Овај крај то заслужује, јер је дао много
за Народно-ослободилачку
борбу, поручују из Савеза

удружења бораца НОР-а.
"С подручја Миске Главе погинуло је 11 дјеце и 68 бораца, а из Доње Равске 15
бораца. Ова села претрпјела
су бројне усташке злочине у
Другом свјетском рату, а познато је да је Илиндан за народ овог краја био крвав, јер
се на тај српски светац догодио највећи покољ", рекао
је предсједник приједорског
СУБНОР-а, Вељко Родић.
Из градског Одјељења за
борачко-инвалидску заштиту потврдили су да је у плану даља обнова споменика
како из Другог свјетског, тако

и Одбрамбено-отаџбинског
рата.
"У идућој години планирали
смо нешто већа средства за
ту ставку. У питању су грантови мјесним заједницама за
обнову споменика. Приоритет нам је обнова споменика
из НОБ-а у Горњем Јеловцу и
реконструкција споменика
борцима Одбрамбено-отаџбинског рата у Омарској. Та
два споменика ћемо радити
у овој години", рекао је вршилац дужности начелника
Одјељења за борачко-инвалидску заштиту, Ранко Колар.

Положени вијенци

Тридесет година од формирања Прве новоградске бригаде

СЈЕЋАЊЕ НА БРИГАДУ КОЈА
ЈЕ ДОНИЈЕЛА СЛОБОДУ
Уз представљање монографије приказан је и документарни филм о ратном путу
новоградске бригаде под називом "Граничар", аутора Недељка Лајшића. Он је иначе
био најмлађи учесник бригаде 29. јуна 1992. године, када
је основана.
"Овај документарни филм
говори о историји новоградске бригаде. О њеном ратном

шта значи имати част и храброст како би сачувала оно
што је њено, а њен је Нови
Град", истакао је Лајшић.
Кроз редове новоградске
Бригаде прошло је 6.000 бораца. "Три деценије од формирања велике бригаде,
која је одликована Орденом
Немањића и која је дала значајан допринос у Одбрамбено-отаџбинском рату. Дала је

У Храму Свете Тројице у Блатни служен парастос
Текст: Бојана Мајсторовић
У Блатни код Новог Града
обиљежен је Дан Прве новоградске бригаде и 30 година
од формирања ове јединице
Војске Републике Српске. У
Храму Свете Тројице у Блатни
служен је парастос, а потом
су делегације општине Нови
Град и организација проистеклих из протеклог рата положиле вијенце код Споменплоче у Коп центру, на мјесту
гдје је 29. јуна 1992. године
формирана бригада.
Поводом обиљежавања 30
година од формирања Прве
новоградске јединице, промовисана је монографија, аутора пуковника Ранка Дабића
"Прва пјешадијска бригада из
Новог Града", а приказан је и

документарни филм о ратном путу новоградске бригаде под називом "Граничар",
аутора Недељка Лајшића.
Ранко Дабић који је био и командант ове бригаде истакао
је да монографија у првом
дијелу обрађује политичку
и безбједносну ситуацију у
СФРЈ, Европи и свијету крајем
20. вијека, док је у другом
дијелу обрађено тадашње
стање на подручју општине, а у трећем формирање
бригаде."Није било тешко
током припреме ове монографије. Користио сам много
података из ратног дневника
бригаде. Све што је написано
је уствари истина и свједочење о том историјском дешавању на територији Новог
Града, па и шире", истакао је
Дабић.

Са промоције монографије и пројекције
документарног филма
путу, о њеној части. Са крају
документарног филма свједочимо једној о највећих побједа у протеклом рату, а то
је побједа септембра 1995.
године када су овај крај напале двије војске, хрватска
војска и такозвана Армија
БиХ. У тим моментима новоградска бригада је показала

велику жртву, 246 припадника те бригаде је погинуло, 744
рањено и 199 повријеђено.
Донијела је слободу и сачувала територију и огњишта",
истакао је министар рада и
борачко-инвалидске заштите Републике Српске, Душко
Милуновић.

ЗАХТЈЕВ ЗА
УВОЂЕЊЕ
ЈЕДИНСТВЕНОГ
БОРАЧКОГ
ДОДАТКА ЗА
СВЕ КАТЕГОРИЈЕ
Скупштина Борачке организације Републике Српске
упутиће захтјев институцијама система за увођење
јединственог борачког додатка за све борачке категорије, искључиво према времену проведеном
у зони борбених дејстава и са основицом од пет
КМ по мјесецу, најавио је
предсједник БОРС-а Радан
Остојић. Према његовим
ријечима, након анализе
стања у области борачко-инвалидске заштите и
с циљем његовог побољшања према институцијама система биће упућен и
захтјев за повећање личних и породичних инвалиднина за још 10 одсто до
краја године. Остојић је рекао да ће БОРС 1. септембра сумирати достигнуто у
најављеним захтјевима.

ЗА ЈЕДНОКРАТНУ
ПОМОЋ БОРЦИМА
И ПЕНЗИОНЕРИМА
39,5 МИЛИОНА КМ
Одлуком Владе Републике
Српске о исплати једнократне новчане помоћи борачким категоријама и пензионерима Српске предвиђена
је исплата 39.536.500 КМ за
395.365 лица, саопштено је
из Министарства рада и борачко-инвалидске заштите
Српске. Из Министарства
напомињу да се приступило изради и ажурирању
социјалне карте борачких
категорија, а приоритет су
социјално угрожени борци да би мјере Владе могле бити усмјерене према
циљаним
категоријама,
тако да је на основу социјалне карте у овој години из
Компензационог фонда Републике Српске исплаћена
једнократна новчана помоћ
за око 15.000 бораца. У овој
години је омогућено повећање износа средстава за
куповину ортопедских помагала за ратне војне инвалиде и параплегичаре, које
је износило и до 80 одсто,
те је проширена листа ортопедских помагала новим
која нису раније била предвиђена.
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Радници Дома за старија лица одржали једночасовни штрајк упозорења

ТРАЖЕ ИСПЛАТУ ПЛАТА И ДОПРИНОСА

Радници скренули пажњу на лош статус
Текст: Бојана Мајсторовић

Р

адници Дома за старија лица у
Приједору одржали су једночасовни штрајк упозорења због неисплаћених плата, али и осталих
обавеза попут пореза, доприноса, трошкова превоза. Радници истичу да само
желе оно што су зарадили, док из управе
поручују да без помоћи Владе Републике
Српске не могу сами ријешити овај проблем.
Радници причају да нису примили од
марта зарађене плате. Касни исплата и
пореза и доприсноса, као и трошкова
за превоз за 35 мјесеци. Руководилац
Одјељења социјалне заштите и његе
корисника у Дому за старија лица, Сабина Тенић наводи да су једночасовном
обуставом рада запослени скренули па-

жњу на свој лош материјални положај.
"Посљедња плата нам је исплаћена за
фебруар мјесец, имамо неисплаћених
превоза, доприсноса, тражимо од Министарства здравља и социјалне заштите
РС да нам помогну у рјешавању ове ситуације. Осјећамо се беспомоћно и у питању је егзистенција наших породица",
прича Тенићева.

Предсједник Синдикалне организације
Дома за старија лица, Миле Танкосић
подсјећа да су имали протест упозорења
и прије три године, који зе завршио на
обећањима да ће проблем бити ријешен. "И даље радимо, али без плате. Сви
корисници, штићеници, су послужени,
окупани и нахрањени, нисмо угрозили
процес рада, само скрећемо пажњу на
свој лош статус", рекао је Танкосић.
Директор Дома за старија лица, Бојан
Бецнер тврди да подржава једночасовни штрајк упозорења и наводи да проблеми са уплатом пореза и доприноса
трају више од 10 година. Сматра да је
тешку ситуацију још више погоршала
пандемија вируса корона, а потом и поскупљења.
"Имамо велики удар на повећање плата, а трошкови су отишли горе, мораћемо радити да ли на повећању цијена,
повећању субвенција од ресорног министарства, које су тренутно 230 КМ за
нашу установу, мораћемо тражити рјешење", рекао је Бецнер.
Бецнер наводи да је ова установа тражила кредит од ИРБ-а у износу од 800.000
КМ којим би ријешила дуговања. Дом
за старија лица има 75 радника и 163
корисника. Бецнер истиче да је велики

ПОСЉЕДЊА ВИЈЕСТ
Представници Синдикалне организације Дома за старија лица из
Приједора су због проналаска рјешења о кашњењу плата и осталих
исплата ове седмице били на састанку у Министарству здравља
и социјалне заштите РС. Наредних дана са представницима овог
Министарства требало би да разговара и управа Дома за старија лица,
из које поручују да су на путу да пронађу рјешење за ове проблеме.

проблем што се за 80 корисника који су
смјештени посредством Центра за социјални рад мјесечно плаћа износ који
је за око 200 мањи у односу на цијену
смјештаја.
Он објашњава да је мјесечна цијена за
покретне кориснике 650 КМ, а 725 КМ
за непокретне. Тврди да од овог износа
плаћају и лијекове који нису на листи и
пелене, што је како каже, велики проблем због дивљања цијена. "Рачунали
смо, економска цијена је 1.200 КМ, а ми
смо на губитку, у суштини сваки мјесец
на наш трошак иде по 200 КМ за 80 корисника", каже он.
Министарство здравља и социјалне
заштите Републике Српске напомиње
да је упознато са проблемима које
радници и управа ове установе наводе
и да је, као и увијек, спремно да
допринесе редовном функционисању
ове установе, саопштили су из овог
Министарства. "Међутим, наглашавамо
да ово Министарство није задужено
за исплату плата радницима, него
да је, као и у другим установама
социјалне заштите, за пословање
одговоран менаџмент", наводе у
саопштењу. Додају да уважавајући
отежане околности пословања за
све републичке установе социјалне
заштите, Министарство здравља и
социјалне заштите Републике Српске
већ ради анализе и процјене утицаја
повећања трошкова пословања ових
установа социјалне заштите и у том
смислу, у сарадњи са руководиоцима
установа, тражиће адекватне моделе
подршке, које ће предложити Влади
Републике Српске, а са чиме је упознато
и пословодство приједорског дома.

НЕЂО ЂУРИЋ
УРУЧЕНЕ ДИПЛОМЕ СТУДЕНТИМА
КАНДИДАТ СПС-а ЗА ВИСОКЕ МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ
ПРЕДСЈЕДНИКА РС
Текст: Зоран Јелић

Текст: Бранка Дакић

Неђо Ђурић кандидат је
Социјалистичке
партије
Српске за предсједника
Републике Српске. Ово је
саопштено након сједнице
предсједништва
странке
одржане у Приједору.
"Демократија је владавина народа, право народа
да бира, а владавина је
меритократија, владавина знања. Када уведемо
знање на велика врата владавине, онда ћемо врло
брзо сва питања ријешити",
увјерен је Ђурић.

Лидер странке, Горан Селак, истакао је да ће СПС
на предстојећим изборима
имати кандидате у свим
изборним јединицама Српске. Увјерен је да ће добити повјерење грађана.
"Ми идемо у побједу. Увјерен сам да ћемо добити велико повјерење грађана",
истакао је Селак.
Носилац листе СПС-а у
Изборној јединици један
биће Душко Милетић, актуелни одборник у Скупштини Града и предсједник
Градске организације ове
странке у Приједору.

На свечаности уприличеној у Позоришту Приједор своје дипломе
прeузeлo је 120 студената који су
завршили школовање на Високој
медицинској школи у Приједору.
Дипломци поручују дa je знaњe
кoje су стeкли у oвoj високошколској установи њихoвa нajбoљa
прeпoрукa пoслoдaвцимa.
"Није било лако, четири године
студија су иза нас, пандемија вируса корона је промијенила нормалан ток студија и праксе. Aли,
успјели смо све надокнадити и с
поносом држимо ове дипломе
у рукама", истакла је Виoлeтa
Jaвoрoвић, диплoмирaни физиoтeрaпeут.
Из Висoкe мeдицинскe шкoлe
пoручили су дa су пoнoсни и нa
oву гeнeрaциjу свршeних студeнaтa. "Желимо им пуно среће

Велики дан за дипломце
и успјеха у каријери. Врата Високе медицинске школе увијек ће
им бити отворена и увијек су нам
добродошли", истакао је директор Високе медицинске школе
Приједор, Илија Стијепић.
Висока медицинска школа При-

Уручена признања заслуженим за развој школе

једор ове године обиљежава 25
година постојања и рада. На свечаности у Позоришту Приједор
уручена су признања појединцима и установама који су дали свој
допринос развоју ове школе.
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Данило Вукота, ученик генерације
Гимназије "Свети Сава"
Мени моји родитељи често кажу да нам једино
знање остаје и да нам га нико не може одузети.
Времена се мијењају и најбоља ствар у свако вријеме је да човјек улаже управо у сопствено знање и
вјештине, истакао је за "Козарски вјесник", Данило
Вукота, ученик генерације Гимназије "Свети Сава".
сам и часове физике и математике,
али сам се искрено највише радовао
Бити проглашен за ученика генера- часовима физичког васпитања.
ције у генерацији као што је моја и
у школи као што је Гимназија "Све- Зашто је Гимназија била твој избор?
ти Сава" сигурно је лијеп осјећај и - Гимназија је била мој избор зато
за мене је то велика част, стога се што најбоље припрема ученике за
осјећам јако поносно, додао је Вуко- факултетско образовање, а био сам
поприлично сигуран већ у основној
та.
школи да желим да идем на факулДа ли је било тешко остварити ова- тет. С обзиром на нерегулано одржакав успјех и колико је требало одри- вање наставе због короне и земљотреса крајем 2020. године мислим
цања?
- Сигурно да није било лако, али да је настава била најбоља могућа у
мислим да послије неког времена датим условима и да није много пауз добру организацију читав про- тила.
цес постаје рутина и много се лакше
прилагођава школским обавезама. Које су предности Гимназије у одноОдрицања су минимална, уколико су на друге школе?
се поштује неки план рада који смо - Нема школе која може ученику да
да ширину и увид у разне сфере жисами себи поставили.
вота као Гимназија. Наставни процес
Како си успио да организујеш рад је тако конципиран да транзицију из
везан за школске обавезе и колико основне у средњу школу осјетимо
си времена имао за нека друга ин- што мање. За све моје професоре током ове четири године немам ништа
тересовања, за неки хоби?
- Дефинитивно, да се постане уче- осим ријечи хвале и искреног поштоник генерације, потребно је бити вања.
досљедан и уложити извјесну количину труда у ваннаставне активно- Нема дилеме да је за твој успјех
сти. Сматрам да организација треба најзаслужније твоје знање, рад и
бити довољно добра да се обавезе учење. Кога још сматраш заслужлакше поредају по приоритету, али ним за све што си постигао?
истовремено мора постојати добар - На првом мјесту породицу, која ми
дио дана и времена гдје се можемо је дала слободу, подршку и услове да
посветити неком свом хобију који се несметано бавим свим наставним
нас опушта и растерећује. За мене тај и ваннаставним активностима. Велику захвалност дугујем и свим профехоби је био спорт.
сорима који су несебично настојали
Како се истовремено бавити ванна- да нам своје знање пренесу најбоље
ставним активностима и бити одли- што умију. Ништа мање заслуге носе
сви моји школски другови и другаричан ученик?
- Мој савјет свим ђацима је да им це са којима је увијек било пријатно
школа, иако је у првом плану, не оку- радити и дружити се.
пира слободно вријеме које желе да
посвете нечем што воле. Ваннастав- Шта је твој будући избор када је
не активности су веома често подјед- школовање у питању?
нако битне као и сама школа, стога - Школовање ћу наставити на Факулкључ је само пронаћи добру равноте- тету техничких наука Универзитета
жу између те двије ствари који сваки у Новом Саду, а одлучио сам се за
смјер Енергетика, електроника и теученик мора сам себи да одреди.
лекомуникације.
Која такмичења и наравно који
успјеси су допринијели да баш ти Који је твој савјет будућим гимнапостанеш ученик генерације? Јеси зијалцима?
- Да све раде корак по корак, да мили имао омиљени предмет?
- Често сам ишао на такмичења из сли не лутају предалеко у будућност,
физике у организацији РПЗ-а и ре- али ни у прошлост, јер једино мјесто
довно долазио до републичког ни- гдје можемо дјеловати је садашњост.
воа, раније сам имао успјеха и на Једноставно да буду фокусирани на
такмичењима из математике. Волио оно што раде.
Припремила: Мирјана Шодић

ЗНАЊЕ НАМ НИКО НЕ
МОЖЕ ОДУЗЕТИ

8. јул 2022.
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У оквиру пројекта Министарства трговине и туризма Републике Српске "Туристичка промоциј
благо, Национални парк "Козара" 24 километра је удаљен од Приједора. Националним парко
рекреације у свим годишњим добима, па је посјетиоцима доступно планинарење, брдски биц
Припремила: Гордана Каурин

Меморијални комплекс
Парком доминира Меморијални комплекс
којег чине Споменик револуције, подигнут
1972. године у знак сјећања на погинуле
борце Другог свјетског рата, аутора Душана
Џамоње. Поред споменика је Меморијални
зид на коме су уклесана имена 9. 921
југословенских партизана, а обновљена је
и стална музејска поставка о НОБ-у. За све
оне који желе више сазнати о историји овог
краја на располагању су кустоси Музеја на
Мраковици.

Велики број сунчаних дана и питоми
планински врхови
Умјерено-континентална клима, велики број
сунчаних дана и питоми планински врхови
- видиковци са којих се виде Приједор,
Градишка, Козарска Дубица и многа друга
мјеста, дају огромну вриједност овој планини.
На подручју Националног парка се налази
велики број потока и ријека (Мљечаница, Моштаница, Козарачка ријека-Стареница), што
Национални парк "Козара" чини орохидрографским чвориштем истоимене планине.

Флора и фауна
Буква је најзаступљеније листопадно дрвеће. Јела као аутохтона врста сматра се
краљицом црногоричних шума Козаре. Забиљежено је преко 900 биљних врста, а на
простору Парка се може пронаћи и 117 врста гљива. У Националном парку "Козара"
можемо видјети срне, а поред њих у шумама обитавају многобројни сисари, птице,
инсекти и гмизавци. На Козари има и 11 врста слијепих мишева, који поред гмизаваца
попут сљепића, поскока, ливадског гуштера, смукуља и бјелоушки спадају у заштићене
врсте према Црвеној листи заштићених врста флоре и фауне Републике Српске.

КОЗАРА - НАЈ
КРАЈИ

Зашто требате одабрати Национални парк "Козара

У свако годишње доба Национални парк "Козара" нуди нешто по
шуме пружају дебелу хладовину и свјеж ваздух, у јесен је природа
врхове.На подручју Националног парка "Козара" налази се 10 врх
најнижи врх. Козара својом висином, пространством и љепотом до
стичку посјету овом бисеру Крајине, свакако нећете пожалити. Коз
овој љепотици влада и међу европским туристима.

Доживи адреналин у "Авантура парку"
"Авантура парк" је полигон на коме се могу рекреирати и забавити посјетиоци скоро свих узраста. Изазов у парку представља 60 платформи и преко 50
елемената различитих дужина, тежина и висина. Прелазак преко висећих мостова, љестви и сајли, вожња по сајли уз помоћ котураче само су дио изазова,
а "Авантура парк" располаже и с пет тежинских нивоа. Приликом посјете Националном парку "Козара" обавезно посјетите "Авантура парк" и доживите
незаборавно искуство.
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ја приједорске регије" представљамо Национални парк "Козара". Истинско природно
ом је проглашен 1967. године. Парк је отворен током цијеле године, нуди различите видове
циклизам, параглидинг, те ски-стазе.

Пјешачке стазе
Уколико на најбољи начин желите упознати све природне љепоте којима
обилује Национални парк "Козара", онда је пјешачење прави избор за
вас. Мноштво пјешачких стаза учиниће ово искуство незаборавним доживљајем, а све стазе су обиљежене, док је за све оне који желе упознати
шире подручје обезбијеђена пратња водича.
Скијалиште
За све оне који воле зиму и зимске спортове на располагању су три
ски-стазе. Ски-стаза Козара 1 дужине
650 метара је покривена ски-лифтом,
"тањир" капацитета 900 скијаша на
сат. Стаза је освијетљена рефлекторима и стога је омогућено и ноћно
скијање. Друга ски-стаза Козара 2 дужине је 850 метара, опремљена је ски
лифтом "сидро" чији је капацитет 1.
500 скијаша на сат. Ски-стаза за дјецу
је дужине око 200 метара и покривена је мини ски-лифтом и ски-траком.
На располагању су и инструктори
скијања, а омогућено је и изнајмљивање опреме за скијање.

Жељни адреналина могу на пењалиште на
Зечјем камену
За љубитеље пењања и све оне
жељне авантуре и појачаног
адреналина уређена
је
стијена за пењање на Зечјем
камену. Уз пењалиште се
налазе и клупе гдје можете
мало предахнути и уживати
у прекрасном погледу.

ЈЉЕПШИ БИСЕР
ИНЕ

Уређене бициклистичке стазе
У Националном парку "Козара" уређене су и обиљежене четири МТВ бициклистичке стазе. Поменуте стазе ће пружити не само уживање у вожњи на два точка, него и огромно уживање у природи и њеним непрегледним љепотама. Све четири стазе су обиљежене трајном сигнализацијом.
Посебно ловиште "Козара"

а"?

осебно. У прољеће зазелене и оживе густи, шумски комплекси, током врелог љета густе
а ишарана прекрасним дугиним бојама, док зими очарава поглед на снијежне планинске
хова, од којих је Гола планина са 876 метара највиши, а Козарачки камен са 667 метара
оминира на простору сјеверозападне Босне и Херцеговине. Уколико се одлучите за туризара мами својом љепотом људе из цијелог свијета, а велика заинтересованост за посјету

Посебним ловиштем "Козара" управља Национални парк "Козара".
Велики број разних врста дивљачи настањен је стално у Посебном
ловишту и то зец, дивља свиња, срна, лисица, јазавац, куна, дивља
мачка, пух и друге. Од пернате дивљачи најчешће су фазан, јаребица,
голуб, јастреб, соко и други.

Смјештај
Што се тиче смјештаја на располагању су мотел "Бијеле воде",
бунгалови Националног парка "Козара", Планинарски дом Котловача.
Инфо - центар
На Мраковици је на располагању инфо-центар Националног парка
"Козара", гдје посјетиоци могу добити све потребне информације.
Посјетиоци, захваљујући изложбеном простору могу да се упознају
о природним вриједностима овог подручја путем експоната,
дидактичких елемената и дводимензионалних приказа.
Козара позната као "Крајишка љепотица"
Планина је омеђена Врбасом, Савом и Уном, а густим четинарским
и листопадним шумама привлачи многе посјетиоце, због чега је
позната и као својеврсна ваздушна бања. Ниједан врх Козаре не
прелази 1.000 метара, због чега је идеална за рекреацију, лагано
планинарење и шетње.
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ПРОМОВИСАНО ПИСМО

Одржан округли сто "Наши разговори"

ПРИМЈЕРИ ДОБРЕ МИРОВНЕ ПРАКСЕ ДОБРОДОШЛИЦЕ

ЗА ДИЈАСПОРУ

Његовати мировни дијалог
Текст: Деборах Совиљ
Мировни дијалог, борба против
мржње и предрасуда, неки су од
циљева који су повезали учеснике округлог стола "Наши разговори" у Приједору. Учесници
панел-дискусије искористили су
могућност да, кроз отворен и искрен дијалог, размијене искуства и остваре сарадњу на јачању
мира и повјерења.
Примјере добре праксе општина Лопаре и Теочак пренијели су
Жељко Керовић и Енес Авдичевић.
"Овај пројекат нам је дао вјетар
у леђа, да побољшамо сарадњу
са сусједним локалним заједницама по различитим основама,
како на плану инфраструктуре,

тако и деминирању ових подручја те у развоју туризма", рекао
је члан Радне групе из Лопара,
Жељко Керовић.
Авдичевић напомиње да је циљ
панел-дискусије пренијети примјере добре праксе са сјевероистока БиХ. Он је подсјетио да
је пет општина с овог подручја
дио Коалиције за борбу против
мржње "Друштво без предрасуда", те да имају изузетно добру
сарадњу.
"Наши разговори" дио су УСАИДовог пројекта "ПРО-будућност",
који се имплементира у 76 локалних заједница у Босни и Херцеговини. Град Приједор је од
2014. године укључен у пројекат
"ПРО-будућност", а има се чиме
похвалити и на тему мировних
активности. У њих спадају и ак-

циони планови усмјерени на
превенцију инцидената и кривичних дјела почињених из мржње и предрасуда.
"Приједор је једна од већих мултиетничких заједница, с прошлошћу која је некад подривала те
односе. Дуги низ година радимо
на томе да, не само кроз овај
пројекат него и многе друге, те
мјерама на локалном нивоу и
увезивањем с другим општинама и градовима из БиХ, унаприједимо тај положај и спроведемо
демократизацију нашег друштва", рекла је начелник Одјељења
за друштвене дјелатности града
Приједора, Моња Касаловић.
Пројекат "ПРО-будућност" проводи америчка хуманитарна организација ЦРС.

Текст: Мирјана Шодић
Градоначелник Приједора,
Слободан Јавор и начелник
Полицијске управе Приједор,
Сретоја Вујановић поводом
туристичке сезоне, промовисали су писмо добродошлице и пожељели грађанима
угодан одмор током боравка
у овом граду.
"Приједорчанима који живе
и раде ван граница наше државе, а који годишњи одмор
планирају да проведу у родном граду, желимо да поручимо да овдје живе људи
који мисле на њих и који им
желе добродошлицу. Циљ
нам је да се људи које долазе у Приједор, не само током
љета, већ и током цијеле го-

дине, осјећају безбједно у нашем граду", поручио је Јавор.
Летак је доступан на инфопулту Градске управе и Полицијске управе Приједор,
а садржи основне информације које грађанима могу
помоћи у остваривању права када је ријеч о издавању
личних докумената и подношења захтјева за документацију.
"Полицијска управа Приједор са Градском управом
предузеће низ превентивних
активности током туристичке сезоне, с циљем очувања
повољне безбједносне ситуације у овом граду, а ово је
једна од њих", рекао је Вујановић.

Потписан споразум о сарадњи Инспектората РС и Удружења "Дон"

УТВРЂЕНЕ СМЈЕРНИЦЕ ЗА БОЉУ ЗАШТИТУ ПОТРОШАЧА
Сумње на корупцију инспектора потрошачи могу пријавити и путем интернет страница Инспектората РС и
"Дона". По конкретним рекламацијама потрошача
којима су тражили заштиту потрошачких права републичка тржишна инспекција је у прва четири мјесеца
2022. године извршила укупно 87 контрола. У 65 случајева утврђено је да су рекламације биле оправдане,
од којих је 58 уважено и ријешено на лицу мјеста, а
њих седам је ријешено након наложених управних
мјера.

Инспекторат Републике Српске и Удружење за заштиту потрошача "Дон" из
Приједора утврдили су смјернице за бољу заштиту потрошача, које су достављене
свим тржишним инспекторима у пет регија Српске, након чега би требало да
буду упућене у даљу законску процедуру. Ово је резултат споразума о сарадњи
Инспектората РС и "Дона", који се односи на области јавног интереса потрошача
у борби против корупције.
Текст: Бојана Мајсторовић
Извршни директор Удружења за заштиту
потрошача "Дон", Муриса Марић каже да
су анализирали Закон о инспекцијама и
Закон о заштити потрошача РС. Наводи да је
утврђено је да се додатним подзаконским
актима или њиховим измјенама може
допринијети да инспектори поступају
подједнако у предметима потрошача.
"Пракса досад није била да инспектор
шаље одговор потрошачу, сада је Закон о
заштити потрошача РС дефинисао да сваки

потрошач треба да добије писани одговор
ако инспектор није поступио у складу
са захтјевом потрошача, да би се могло
ићи корак даље који није даље прописан
законом и ту се отварао тај простор да се
инспектори понекад стављају на страну
трговаца, то је некако увијек размишљање
потрошача", навела је она.
Додаје да они који се обрате Удружењу
потрошача имају могућност да свој
предмет са додатним доказима пошаљу
на поновно поступање. Из Инспектората
Српске поручују да ће заједно са "Доном"

иницирати
доношење
подзаконских
Муриса Марић, извршни директор УГ "Дон"
аката који ће
омогућити
ј
о
ш
инспекцијског
надзора
приликом
квалитетнију контролу и елиминисање рјешавања
потрошачких
приговора.
негативних појава и трендова.
Такође, стране потписнице ће покренути
"Циљ споразума је развој сарадње иницијативу
за
сталну
едукацију
потписница кроз организовање и инспекцијских службеника, послодаваца
заједничку реализацију активности у и потрошача", саопштили су из
области борбе против корупције, развој Инспектората РС.
новог и транспарентног механизма
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Промоција активности НБ "Ћирило и Методије"

"КЊИГОМАНИЈА - БИБЛИОТЕКА ПОД ВЕДРИМ НЕБОМ"
Текст: Бојана Мајсторовић

Приједорчани су почетком
седмице на Малом градском
тргу
могли
да
посјете
библиотеку
под
ведрим
небом "Књигоманију" и да се
информишу о активностима
Народне библиотеке "Ћирило и
Методије".

Директор Народне библиотеке
"Ћирило и Методије", Гордана
Вила је позвала Приједорчане
да се учлане у библиотеку и
топле љетне дане проведу
уз књигу. "Наш циљ је да
повећамо број чланова, али
и да промовишемо наше
активности, а прије свега
издавачку
дјелатност
и

Библиотечки штанд обишао и градоначелник

Прате новитете издавачких кућа

ЗАВРШЕН МЕЂУНАРОДНИ
ФЕСТИВАЛ ФОЛКЛОРА
"КОЗАРСКО КОЛО"

Текст: Бојана Мајсторовић
У Приједору је завршен Међународни фестивал фолклора
"Козарско коло". Током пет
дана фестивала Приједорчанима су се представила културноумјетничка друштва из Мексика, Македоније, Србије, Црне
Горе и БиХ.
Домаћини фестивала из приједорског Удружења за очување
традиције наводе да је током
пет дана фестивала одржано
25 програма. Директор Удружења за очување традиције
Приједор, Жељко Шормаз
истиче да су се максимално
заложили да гостима прикажу
које су предности Приједора и

да овај град може бити одлично мјесто за живот.
"Све што се дешавало пратила
је комисија и оцјена о овом фестивалу иде у неке свјетке кругове. Након неколико мјесеци
добићемо оцјену фестивала.
Бићемо оцијењени ми, као
организатори и сви учесници.
Фестивал није и не може бити
такмичарског карактера, али
има своје оцјене да би могао
испунити одређене критеријуме да би један дан дошао у
сам врх свјетских фестивала",
објаснио је Шормаз.
Међународни
Фестивал
фолклора "Козарско коло" организован је трећи пут, а окупио је око 600 учесника.

позивамо све Приједорчане да
се учлане, пратимо новитете
свих издавачких кућа", рекла је
она.
На библиотечком штанду су
прикупљане и сликовнице
у
оквиру
акције
"Даруј
сликовницу, обрадуј своје
другаре"
за
Одјељење
педијатрије
Болнице
"Др

Младен Стојановић". Међу
Приједорчанима
који
су
прегледали понуду библиотеке
на Малом градском тргу, када је
ријеч о издавачкој дјелатности,
био је и градоначелник
Приједора, Слободан Јавор, који
је поклонио 50 сликовница и
књига за Одјељење педијатрије
приједорске болнице.

ДЕЛЕГАЦИЈА
ПРИЈЕДОРА
НА ПРОСЛАВИ
ПРАЗНИКА
БРАТСКЕ
ОПШТИНЕ
БОВЕЦ

Галерија "Сретен Стојановић"

OTВOРEНA ИЗЛOЖБA
РAДOВA MЛAДИХ
СTУДEНATA

Текст: Ведрана Нишeвић
Свe oнo штo су ствaрaли
зa вриjeмe Фeстивaла цртeжa и музикe, студeнти
и прoфeсoри Фaкултeтa
примeњeних
умeтнoсти
у Бeoгрaду и Aкадeмиje
умjeтнoсти у Бaњaлуци
прeдстaвили су приjeдoрскoj публици. Излoжбa
њихoвих рaдoвa oтвoрeнa je
у Гaлeриjи "Срeтeн Стojaнoвић".
Из
Гaлeриje
''Срeтeн
Стojaнoвић'' истичу дa je

прoмoциja млaдих ликoвних умjeтникa у Приjeдoру
вeoмa битнa. ''Фeстивaл je
трajao сeдaм дaнa. Студeнти
су били изразито вриједни
и успјели су да попуне галерију сликама", истакао је вршилац дужности директора
Гaлeриje ''Срeтeн Стojaнoвић'', Александар Дринић.
Oсим излoжбe, пoсjeтиoци су уживали и у кoнцeрту клaсичнe музикe. Oвo је
сaмo jeднa у низу мaнифестaциja у oквиру "Приjeдoрскoг љeтa културe".

Делегација Града Приједора боравила је
у словеначкој општини Бовец гдје је била
дио прославе празника ове братске општине. Жупан Бовеца, Валтер Млекуж је
након пригодног обраћања на свечаној
академији уручио признања заслужним
појединцима који су током 2021.године
дали значајан допринос развоју ове словеначке општине. Он се том приликом
захвалио и представницима братског
града Приједора. Повеља о братимљењу
ове двије локалне заједнице потписана је
2009. године.

ОДРЖАН ПРВИ
САСТАНАК О
ФОРМИРАЊУ
ГРЧКИХ КУТАКА
У БИХ

На традиционалном грмечком маршу "Стазама Бранка Ћопића"
око 40 учесника

ОЖИВЈЕЛИ СЈЕЋАЊЕ НА ЧУВЕНОГ ПИСЦА
Текст: Ведрана Нишeвић
Maршутa Грмeчкoг мaршa "Стазама Бранка Ћопића" зaпoчeлa
je испрeд шкoлe, зaтим
нaстaвљeнa дo Брaнкoвe рoднe кућe, a нaкoн тoгa дo дјeдa
Tришинoг млинa, Jaпрe и зaвр-

шeнa у Кoрчaници. Дoмaћини
и oргaнизaтори истичу дa je oвa
мaнифeстaциja која је ове године окупила око 40 учесника oд
вeликoг знaчaja.
''Почаствовали смо штo смo
упрaвo дoмaћини oвaкo дивнe идeje и у свaкoм смислу тo
пoдржaвaмo и дa будe тaквих

Реплика Бранкове родне куће у Хашанима

Традиционални марш

мaнифeстaциja joш мнoгo'', рeклa je Душaнкa Дaкић, испрeд
Зaвичajнoг друштвa "Брaнкo
Ћoпић" у Хaшaнима.
''Дa нa нeки нaчин врaтимo, кoликo сe мoжe вриjeмe из нeкe
лијепе прошлости у садашњост,
дa прoђeмo ту рeлaциjу и дa сe
oдржaвa наш кoнтaкт сa Пaлaнкoм и сa Хaшaнимa '', дoдao je,

пoтпрeдсjeдник Удружeњa Крупљaњa "Пoдгрмeч", Ђoрђо Jeж.
Ову мaнифeстaциjу пoдржaвajу
и из oпштинe Крупa нa Уни.
Истичу дa су дoстa тoгa успjeли oбнoвити уз пoмoћ Влaдe
Рeпубликe Српскe. Нaкoн зaвршeткa мaршa зa учeсникe и oргaнизaтoрe у Кoрчaници прирeђeнo je дружeњe.

На позив грчког амбасадора у БиХ Димитриоса Папандреуа, делегација Града Приједора присуствовала је у Сарајеву првом
координационом састанку о формирању
грчких кутака у Босни и Херцеговини. Грчки кутак у Приједору као и организација
Српско-грчко братство и пријатељство је
у процесу формирања. Активности су почеле прошле године када је амбасадор
Грчке посјетио Приједор. Активности ове
године предвиђају успостављање кутка у
некој од средњих школа, вјероватно Гимназији, учење грчког језика, обнављање
братимљења са градовима у Грчкој, као
и успостављање братимљења са градом
Патрас у Грчкој, родним градом грчког
амбасадора у БиХ. У наредном периоду
успоставиће се сарадња на пословном након културног плана, између Грчке и Приједора, што би требало за резултат имати
привредну сарадњу.

8. јул 2022.

12. TIM POVODOM

У току уређење нове градске плаже у Старом граду
Градска управа уважила је жељу бројних
грађана који су тражили да плажа буде уређена
на локацији на којој су се Приједорчани
некада радо окупљали и расхлађивали у
ријеци Сани. Механизација тренутно обавља
земљане радове, а потом ће услиједити
бетонирање, постављање кабина и тушева,
док ће шеталиште бити поплочано.
Текст: Дeборах Совиљ

У

ређење градске плаже одвијаће се у фазама, рекао је градоначелник Слободан
Јавор, који је обишао радове. Град је финансирао и
уређење лијеве обале ријеке Сане у Туковима, у дужини од 300 метара, а радови

се приводе крају и на плажи
Ушће, подсјетио је Јавор.
"У наредном периоду намјеравамо уредити плажу Жегер, тако да ће Град
ове године обавити нешто
што двадесет година није
рађено. Циљ нам је да фокус ставимо на нашу ријеку
Сану, којој се није указивало
довољно пажње", рекао је

Радови у фазама
градоначелник Приједора.
Он је похвалио активисте
Омладинске организације
"Чувари Сане", који су, како
је рекао, досад реализовали
на десетине радно-еколошких акција.
"Знам да грађани жељно ишчекују чишћење корита ријеке Сане. Међутим, локална
заједница тренутно није у
могућности да сама сноси
трошкове који би износили
на десетине милиона марака, али константно преговарамо са руководством "Вода
Српске" на ту тему", рекао је
Јавор.
Он је позвао све грађане,
како старосједиоце, тако и

Градоначелник обишао радове

оне који су на пропутовању
кроз Приједор, да личним
примјером допринесу очувању ријеке Сане и њених
обала.
Да је Град Приједор препознао праву вриједност
Сане, сматрају у Омладинској организацији "Чувари
Сане". Предсједник Милан
Саџак изразио је задовољство што ће се ускоро кренути
у рјешавање канализације
на дијелу "Крајина-Целпак".
"Неколико канализационих
испуста иде директно у Сану,
а рјешавање овог проблема
биће од изузетног значаја за
очување саме ријеке", рекао
је Саџак.

Апел купачима да не бацају смеће на обале ријеке Сане

Ријека Сана је током љета једно од омиљених мјеста Приједорчана.
Међутим, често се не брине о заштити њених обала на којима се оставља
разни отпад. Из "Комуналног предузећа" поручују да ће на свако мјесто за
које постоји иницијатива поставити контејнере из којих отпад одвозе три
пута седмично током сезоне купања. Због отпада на обали предвиђене су
и новчане казне.
Текст: Бојана Мајсторовић
Иако од ове љепотице много добијају, они који користе
њене погодности често јој
враћају немаром. Кесе, празне
флаше и папири готово су на
свим купалиштима након што
их купачи напусте. Предсједник Омладинске организације
"Чувари Сане", Милан Саџак
сматра да је тешко постићи да
отпада никако не буде на купалиштима, али примјећује и да
се у посљедње вријеме промијенила свијест грађана у позитивном смислу.
"И радници "Комуналног предузећа" постали су доста активнији на неким купалиштима,
што је за велику похвалу, након вишедеценијског мртвила
некако је то све живнуло. Оно

Смеће на једној од обала

Сезона купања увелико почела
што је можда највећи проблем,
није смеће већ кућни одгој, то
је оно што и доводи управо до
тога, јер некада није довољно
поставити канту за смеће. Тако
се на купалишту "Љубин брод"
десило да су људи покушали
извалити и стуб и канту, канту
смо нашли у ријеци и монтира-

ли смо је опет", прича Саџак.
Контјенери су постављени поред неколико купалишта на
Сани. "Комунално предузеће"
поставило је и ново контејнерско мјесто поред купалишта
на Жегеру. Директор "Комуналног предузећа", Далибор
Грабеж каже да је контејнер на

Због бацања отпада у водоток или на обалу ријека предвиђене су и новчане
казне. Оне су за физичка лица износе од од 50 КМ до 150 КМ, за правно лице од
500 КМ до 3.000 КМ, а за одговорно лице у правном лицу и предузетнике од 50
КМ до 300 КМ.

овом купалишту тражила група
грађана.
"Они су поднијели захтјев,
обратили се Одјељењу за стамбено-комуналне послове које
нама даје налог и убудуће гдје
год грађани сматрају да је потребно да се постави контејнер,
а да наша возила могу да приђу
контејнерском мјесту, наравно
да ћемо поставити контејнер.
У току ове љетне сезоне, сезоне купања "Комуналне услуге"
ће три пута седмично да возе
отпад са ријеке Сане како би
нам ријека била што чистија.
Апелујем на грађане када пођу
кући са Сане да покупе за собом отпад", рекао је Грабеж.

Шеф Одсјека комуналне полиције града Приједора, Мирослав Крнета прича да је
Одлуком о комуналном реду
забрањено бацање отпада у
Сану и на њене обале.
"Нажалост, несавјесни грађани
бацају у водотоке ријека и на
обале угинуле животиње, отпад, апарате из кућанства који
су покварени и тиме загађују
нашу ријеку и остале потоке
на подручју града Приједора. Овом приликом апелујем
на грађане да буду савјесни,
да не дозволе да наша ријека
Сана буде угрожена", истакао
је Крнета.

www.kozarski.com
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Катаранин и Пољакиња побједници 26. "Отвореног првенства Приједора"

АЕРО-КЛУБУ "ПРИЈЕДОР" ПРВО ЕКИПНО МЈЕСТО
Текст: Ведрана Нишевић

Mохaмeд ел Aтaс из Кaтaрa
пoбjeдник je Пaдoбрaнскoг купa
Истoчнe Eврoпe 26. "Oтвoрeнo
првeнство Приjeдoрa'' у мушкoj
кaтeгoриjи, дoк je у жeнскoj кoнкурeнциjи пoбjeдилa Евa Весoлвскa из Пoљскe.
''Нaпoрнo сaм трeнирao. Улoжиo
сaм мнoгo трудa и oвo je рeзултaт свeгa тoгa'', рeкao je Eл Aтaс.
Друго мјесто у мушкој конкуренцији заузео је Драшко Лајић из
Аеро-клуба "Приједор", док је
трећепласирани био падобранац
Мирољуб Јанићијевић из Србије.
Међу првих десет пласирао се и
Синиша Вујаковић, који је заузео
девето мјесто. У женској конкуренцији друго мјесто заузела је
Пољакиња Ирен Пачек Кравчак,
а треће Хелена Јансон из Аероклуба "Осијек".
У екипној конкуренцији, екипа
Аеро-клуба "Приједор" побједила је испред екипа професионалних војних падобранаца
Катар 2 и Катар 1. Приједорчани

Побједници "Отвореног првенства Приједора"
су скакали у саставу Бобан Иветић, Хансјорг Терзер (појачање
из Италије), Драшко Лајић и Синиша Вујаковић. Овом победом
у трећем колу серије Источноевропског циљашког купа, екипа
Приједора преузела је водство у
екипној конкуренцији серије.
"Нajбитниje дa смo успjeли oдрaдити пун прoгрaм. Jeдинo, кao и

oбичнo je штo будe свaкe гoдинe
тeшкo вриjeмe, jaкa тeрмикa, aли
билo je дoбрo у свaкoм случajу'',
истaкao je Душкo Лajић из Aeрoклубa ''Приjeдoр''.
Врeмeнски услoви нису ишли нa
руку пaдoбрaнцимa, пa je кaсниo
и пoчeтaк тaкмичeњa. Бeзбjeднoст je била нa првoм мjeсту,
тврдe у Вaздухoплoвнoм сaвeзу

Уручивање пехара Mохaмeду ел Aтaсу
БиХ.''Као организатору, то нам
је било најважније. Имaли смo
слoжeну мeтрo-ситуaциjу гдje
сe вjeтaр пojaчaвao и oдaвнo у
Приjeдoру нисмo имaли тaквe
услoвe. To jeстe изaзoв зa људe
кojи скaчу. Ријеч е о врхунским
падобранцима", истакао је прeдсjeдник Вaздухoплoвнoг сaвeзa
БиХ, Зоран Средић.

Пaдoбрaнски куп Истoчнe Eврoпe
26. "Oтвoрeнo првeнствo Приjeдoрa'' oкупиo je 65 тaкмичaрa
из Eврoпских зeмaљa, сa Aрaпскoг пoлуoстрвa и из Кaнaдe. Oргaнизaтoр манифестације био je
Aeрo-клуб "Приjeдoр", a пoкрoвитeљи Mинистарствo пoрoдицe,
oмлaдинe и спoртa Рeпубликe
Српскe и Грaд Приjeдoр.

КУГЛAШИ "РУДAРA" СПРEMНИ УДOВИЧИЋEВA И ДEШИЋEВA
ЗA ПРEMИJEРЛИГAШКУ БOРБУ
ВИЦEШAMПИOНКE БиХ
Прoтeклoг
викeндa
Сaрajeвo je билo дoмaћин
jуниoрскoг
Првeнствa
Бoснe и Хeрцeгoвинe у
aтлeтици. Taмo су три
мeдаље oсвojилe тaкмичaрaкe Aтлeтскoг клубa
"Приjeдoр".
Aнaстaсиja
Удoвичић oсвojилa je срeбрo у трци нa 800 метара,
дoк je билa трeћa у трци
нa 400 метара. Сaрa Дeшић вицeшaмпиoнкa je у
дисцпилини 3.000 метара
стипл, a у трци нa 5.000
метара билa je чeтвртa.
Куглaшки приjeдoрскoг
"Рудaрa" спрeмни су зa
нaступ у Прeмиjeр лиги
БиХ. Зa нoву сeзoну ту су
нoви зeлeнo-црни дрeсoви, РЖР "Љубиja" je нoви
гeнeрaлни спoнзoр, a ту
су и нoви игрaчи. Eкипу су
пojaчaли Ђoрђe Пaштaр
и Mиoдрaг Tркљa, кojи
кaжу дa oнo штo их je
дoчeкaлo у "Рудaру" дaje
рaзлoг зa oптимизaм.
"Нaдaм сe дoбрим рeзултaтимa у нaрeднoj
сeзoни. Aпeтити су нaм
пoрaсли, aли првo трeбa
oпстaти у Прeмиjeр лиги.
Oчeкуjeм дa ћeмo oсвojити и мeдaљу у Купу РС, a
oндa je ту и учeшћe у Купу
БиХ гдje тaкoђe oчeкуjeмo
висoк плaсмaн", рeкao je
Пaштaр.

Aтмoсфeрoм у клубу
oдушeвљeн je и Tркљa.
"Нaдaм сe дa ћeмo ту
врхунску
aтмoсфeру
зaдржaти тoкoм циjeлe
сeзoнe. Jeр бeз тoгa нeмa
ни успjeхa. Oчeкуjeм и дa
ћe свaки пojeдинaц дaти
свoj мaксимум, кaкo нa
трeнингу, тaкo и нa утaкмицaмa. Jeр тo je кључ
дoбрих рeзултaтa", кaжe
Tркљa.
Из "Рудaрa" пoручуjу дa
нису ту дa игрajу eпизoдну улoгу у Прeмиjeр лиги,
дa су aмбициje висoкe,
тe дa уз нoвa пojaчaњa и
спoнзoрe тe циљeвe мoгу
дa oствaрe.
"Oчeкуjeм
дa
ћeмo
финaнсиjски и кaдрoвски
мoћи дa изнeсeмo тaкмичeњe. Taкoђe, нaдaм

ЗA ЏК "КOЗAРA
ЖEЉEЗНИЧAР"
13 МЕДАЉА

сe дa ћe oвo бити врлo
успjeшнa сeзoнa зa "Рудaр". Oчeкуjeм дoбрe
рeзултaтe и дa ћeмo нeкe
oд њих мoћи и дa прoслaвимo", нaвeo je прeдсjeдник КК "Рудaр" Лaзo
Maрчeтић, дoдaвши дa
би вoљeли дa у дoглeднo вриjeмe изaђу и нa
eврoпску сцeну.
Oн сe у имe клубa зaхвaлиo и грaду Приjeдoру, нa
пoдршци кojу им пружa
oд сaмoг oснивaњa клубa.
Пoрeд тaкмичaрских aмбициja, ту су и oнe спoртскe, пa у "Рудaру" увeликo рaдe нa фoрмирaњу
жeнскe eкипe, a ту je и
Шкoлa куглaњa. Из oвoг
клубa пoзвaли су свe oнe
кojи жeлe дa сe oкушajу у
куглaњу дa их пoсjeтe.

ДАНИЛО ВУКOTИЋ НA ПРИПРEMAMA
ЗA ШAMПИOНAT СВИJETA

Приjeдoрски тeквoндoистa
"Љубије" Дaнилo Вукoтић
нaстaвљa сa интeнзивним припрeмaмa зa прeдстojeћe Свjeтскo првeнство
зa jуниoрe и кaдeтe, кoje
ћe бити одржано у Бугaрскoj. Нaкoн штo je први
диo припрeмa oбaвиo сa
рeпрeзeнтaциjoм БиХ у Пoсушjу и Сaрajeву, Вукoтић
je oтпутoвao у Сплит. Нaкoн
тoгa сe врaћa у Сaрajeво, нa
зaвршнe припрeмe прeд
oдлaзaк нa шампиoнaт
кojи ћe oд 27. jулa дo 7.
aвгустa бити oдржaн у Софији у Бугарској.

Нa Meђунaрoднoм џудo
турниру "Бањaлукa Oпeн"
нaступилa je eкипa Џудo
клубa "Кoзaрa Жeљeзничaр". Првoг дaнa тaкмичeњa злaтнe мeдаље
oсвojили су Aнa Maрин,
Сaрa Лaндуп и Вeљкo
Бoкaн. Сребрнe мeдaљe
oсвojили су Нaђa Вуjмилoвић, Лaзaр Бaшић и
Aндриja Рaдулoвић, дoк

су брoнзe узeли Лaрa
Majкић, Вeснa Ђурђeвић, Вук Ђурђeвић, Лaзaр
Ћoсић и Вук Кoс. Другoг
дaнa тaкмичeњa Maриja
Ћoсић oсвojилa je златo
у кoнкурeнциjи дo 48 килограма, дoк je Сaрa Лaндуп oсвojилa срeбрo мeђу
кaдeтимa.

Припремио: Зоран Јелић

8. јул 2022.

14. OGLASI/^ITUQE

Дана 7.7.2022. године навршило се
10 година од смрти нашег драгог
сина, унука и брата

МАЛИ ОГЛАСИ
- Продајем бојлер Тики. Десет литара. Полован. Исправан. Цијена 50 КМ.
Телефон 065/223-349.
- Продајем кућу у Улици Радничка број 17. Папири уредни 1/1. Све информације
на телефон 065/887-090.
- Продајем стамбено-пословни простор на главном путу за Бања Луку од 400
метара квадратних и земљиште 2,5 дунума, мјесто Средња Ламовита. Све
информације на телефон 065/887-090.

ОГЛАШАВАЈТЕ ФОТОГРАФИЈЕ
У КОЗАРСКОМ ЧИТУЉА ЧУВАМО
40 ДАНА
ВЈЕСНИКУ
Дана 7.7.2022. године навршиле су
се три тужне године од смрти драге
супруге, мајке и баке

IN MEMORIAM

НИКОЛЕ МИХАЈЛОВИЋА
(1995 - 2012)

Да те љубав наша могла спасити живио би вјечно. Знао си
колико те волимо, али не знаш колико за тобом тугујемо.
Никад те нећемо заборавити и увијек ћеш живјети у нашим
срцима. Вјечно ожалошћени, мајка Гордана, отац Саво,
дјед Душко и сестра Николина са породицом.
09/22

Дана 14.7.2022. године навршава се тужна
година од смрти драгог нам

МИРОСЛАВА - БАЈЕ СТУПАРА
У суботу, 9.7.2022. године, у 10.30 часова
дајемо годишњи помен на Градском гробљу у Приједору.
С љубављу и поносом чувамо сјећање на тебе. Вјечно ћеш живјети
у нашим мислима. Твоји, супруга Дражана, кћерке Милијана
и Милица и зет Александар.
06/22
Дана 14.7.2022. године навршава се
тужна година од смрти драгог нам

СЛОБОДАН Б. БОКАН
( 4.7.1993 - 4.7.2022)

ГИНЕ СТОЈНИЋ

С љубављу и поштовањем,
супруга и син.

С поштовањем и љубављу, чувамо те
од заборава. Од супруга Срете (Кега),
кћерке Биљане, сина Предрага, зета
Јосипа, унука Марка и остале родбине.
11/22

Дана 11.7.2022. године навршавају
се четири године од смрти наше
вољене супруге, мајке и баке

МИРОСЛАВА СТУПАРА

01/22

Заувијек у нашим срцима и мислима.
Брат Милош, снаха Милада, братићи Младен и Срђан.

06/22

Дана 9.7.2022. године навршава се
40 тужних дана од смрти наше мајке,
баке и прабаке

ДАРИНКЕ - СЕКЕ (Косте)
БАТИЋ рођ.Срдић
НЕВЕНКЕ ЂУРАШИНОВИЋ
Никад довољно љубави, сјећања, ријечи да
се опише колико нам недостајеш. На уснама
ће нам заувијек лебдјети ријеч, на коју нема
одговора. Зашто? Супруг Милан, кћерка
Лариса, син Александар, зет Милан, снаха
Дејана и унуци Алекса, Милош, Милица
и Јован.
16860

Четрдесетодневни помен биће одржан на гробљу Пашинац у 10.30 часова.
Ожалошћена породица.
16863

www.kozarski.com

^ITUQE 15.

Посљедњи поздрав нашем драгом

ПРЕДРАГ - ПЕЂА СУПИЋ
(1971-2022)

Заувијек ћемо те вољети и никад те нећемо заборавити.
Породице Кунић, Торбица и Вујковић.
04/22
Дана 3.7.2022. године у 51. години
изненада нас је напустио

Посљедњи поздрав тетку

Посљедњи поздрав великом
пријатељу и брату

ПРЕДРАГ - ПЕЂА
СУПИЋ
(1971-2022)
Живјећеш вјечно у нашим срцима. Почивају у миру гусару.
Никола Дејановић са породицом.
12/22

Дана 9.7.2022. године
навршава се четрдесет дана
од смрти нашег

ПРЕДРАГ - ПЕЂА СУПИЋ
(1971-2022)

ПРЕДРАГ - ПЕЂА СУПИЋ
(1971-2022)

ДУШАНА КЕСАРА

Празнина у срцу, туга у души. Течо, хвала ти за
топле ријечи, учење пливања, дугогодишњем
скакању са брода. Хвала за стрпљење наших
несташлука. Никада те нећемо заборавити.
Твоји Жарко и Горан.

Затечени овом вијешћу и невјерицом у њену
истинитост, схрвани смо и неутјешни због
губитка човјека којег смо изнимно вољели.
Увијек ћеш нам бити у срцу. Породица Стојнић.

03/22

10/22

Дана 11.7.2022. године навршава се година
дана откад нас је напустио

Дана 11.7.2022. године
навршава се година дана
откад нас је напустио

БОГДАН (Радослава) ШИБАР
(1956-2021)

БОГДАН
(Радослава)
ШИБАР
(1956-2021)

Заувијек те чувамо у нашим срцима.
Твоја мајка и сестра са породицом.

Ожалошћена супруга Ана и син Драгиша са породицом.
13/22

Тужног срца јављамо
родбини, пријатељима и
познаницима да је дана
2.7.2022. године у 67.
години живота преминуо
наш драги

СВЕТОЗАР
(Вукашина)
АДАМОВИЋ
(1955-2022)

Заувијек те чувамо у нашим срцима.
Твоја тетка Милка са породицом.
16877

16877

Ожалошћена породица, супруга Славица, син
Боро, кћерка Бранка, унучад Тамара, Сунчица,
Филип и Михајло, те остала ожалошћена родбина
и пријатељи.
02/22

8. јул 2022.

^ESTITKE

GRAD PRIJEDOR
Gradonačelnik

GRAD PRIJEDOR
Skupština grada

Građanima
Prijedora islamske
vjeroispovijesti
čestitam praznik
Kurban-bajram.
Gradonačelnik
Slobodan Javor
Benjamin efendija Hodžić, glavni imam Medžlisa
islamske zajednice Prijedor

KURBAN BAJRAM NAS
UJEDINJUJE I RADUJE

Građanima Prijedora islamske
vjeroispovijesti srećan
Kurban-bajram.

Benjamin
efendija
Hodžić,
glavni imam Medžlisa islamske
zajednice Prijedor čestitao
je
građanima
islamske
vjeroispovijesti
predstojeći
Kurban-bajram.
"Nakon dva mjeseca i devet dana
od Ramazanskog bajrama dolazi
nam Kurban-bajram u subotu
9. jula. Kurban je čin ibadeta
i vjerski propis utemeljen u
Kur'anu i sunnetu. Kurban
podrazumijeva
i
socijalnu
dimenziju. Jer približavamo se
Bogu, mi se i približavamo jedni
drugima to jeste približavamo
se čovjeku", istakao je efendija

Hodžić.
Zato su, kako ističe, dani Kurban
-bajrama i dani naše solidarnosti,
radosti sa onima kojima je
potrebna pomoć.
"Kurban-bajram nas ujedinjuje i
raduje. Radost zbog bajrama je
velika, a ona se još više uvećava
kada se dijeli sa drugima, zato
podijelite radost bajrama sa
svojim rođacima, prijateljima
i komšijama, a i mi ispred
Medžlisa Islamske zajednice
Prijedor dijelimo s vama
radost riječima: BAJRAM ŠERIF
MUBAREK OLSUN", istakao je
efendija Hodžić.
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