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Усљед непажљивог руковања 
петардама, у Републици Српској 
је 2020. године повријеђено 
петоро дјеце, док је приликом 
активирања ватромета, једно 
пунољетно лице задобило тешке 
тјелесне повреде, подаци су МУП-а 
РС. Опреза никад доста кад је 
ријеч о пиротехници, упозоравају 
надлежни. Употреба ватреног 
оружја угрожава безбједност 
грађана и имовине, а пиротехника 
може да проузрокује озбиљне 
тјелесне повреде и узнемири 
јавност у случају кориштења на 
јавним и мјестима окупљања 
већег броја људи, истичу у 
полицији. На то упозоравају и у 
оквиру превентивних акција. 
"Желим да апелујем на све 
грађане да не употребљавају 
ватрено оружје и пиротехничка 
средства, да празнике прославе 

мирно и достојанствено и да не 
угрожавају животе других", рекао 
је Марио Милашин, начелник 
Сектора полиције. 
Из Полицијске управе Приједор 
поручују грађанима да се суздрже 
од употребе пиротехничких 
средстава на начин који угрожава 
и узнемирава грађане и да сваку 
незакониту употребу ватреног 
оружја пријаве најближој 
полицијској станици или позивом 
на бесплатан број 122, јер, како 
је речено током превентивне 
кампање, "пуцањ није музика 
нити је ватрено оружје музички 
инструмент".
Пиротехника се може продавати 
само лицима старијим од 18 
година. Законом је прописано да 
ће се лице које пали пиротехничка 
или експлозивна средства на 
мјесту и на начин којим изазива 
узнемиреност грађана, казнити 
новчаном казном и то: физичко 

лице од 300 до 900 КМ, предузеће 
или друго правно лице од 2.000 
до 6.000 КМ, а одговорно лице у 
предузећу или другом правном 
лицу од 400 до 1.000 КМ.

УЗ "МИР 
БОЖИЈИ" 
НЕ ИДЕ 
ПУЦЊАВА

НЕСТРУЧНО РУКОВАЊЕ 
ПИРОТЕХНИКОМ ОСТАВЉА
ТРАЈНЕ ПОСЉЕДИЦЕ

КОМЕНТАР

Увијек сам се јежила од пу-
цњаве. И то баш на Божић. 
Бојала сам се изаћи напоље, 
у страху да неки залутали 
метак, не погоди баш мене. 
Елем, иста та језа ухвати-
ла ме је недавно, када сам у 
шетњи градом, чула насмија-
ног родитеља, који се на сав 
глас хвали пријатељу, којем 
је успут честитао Нову годи-
ну, како је својој дјеци купио 
пиротехнике за 200 КМ. И то 
баш за Божић. Претура по 
оној кеси, као да им је купио 
слаткише, па каже како нема 
чега нема, од ракетица, вели-
ких и малих петарди, ма све-
га. Само нека пуца. 
И тако се у његовој кући про-
славља Божић. Упркос томе 
што је он, као и сви ми, свје-
док језивих наслова у медији-
ма и још језивијих фотогра-
фија, углавном малољетних 
лица, која постају жртве соп-
ствене обијести и "забавне 
пуцњаве". Као да не зна да су 
повреде тешке и да остављају 
физичке, али и оне друге 
ожиљке.
Подједнаке жртве "славља" и 
буке петарди, су дјеца са по-
тешкоћама у развоју. 
Можда сте имали прили-
ку да видите видео у коме 
мајка безуспјешно покушава 
да смири девојчицу са аутиз-
мом, након пуцања петарди. 
Да ли је нечија забава вријед-
на иједне сузе те дјевојчице? 
Она је само једна од многих. 
Неки од страха вриште, неки 
се бацају на под, неки се са-
моповрјеђују. Различити у 
истом страху од буке. 
Зато, драги мој родитељу с 
почетка приче, али и ви слич-
ни њему, будите примјер 
својој дјеци. Испратите најра-
доснији хришћански празник 
онако како то доликује. Ако 
осјетите навалу емоција, загр-
лите своје дијете умјесто што 
му дате петарду. Јер, осјећај 
је свакако бољи. Никога неће 
повриједити. 

Малољетници, умјесто на слављу, завршили у хитној

Новинар 
Мирјана Шодић 

 “НИJE СРЦE  JAЧE OД КAMEНA”

Текст: Деборах Совиљ
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У новогодишњој ноћи, двоји-
ца малољетника из Ваљева и 
Мионице задобила су теже по-
вреде шаке усљед експлозија 
петарди, због чега су једном 
од њих ампутирани прсти, 
пренијели су србијански ме-
дији. Јавност је недавно узне-
мирила и вијест из Загреба, да 
је деветогодишњем дјечаку 
експлодирала петарда у руци. 
Остао је без свих прстију, осим 
палца. Ово није усамљен при-
мјер, јер сваке године деси се 
да неко скупо плати неопрез-
ност и заврши у хитној, умјесто 
на новогодишњем слављу.  

Прикaзивaњeм фил-
мa “Ниje срцe jaчe oд 
кaмeнa”, кojи дoнoси 
причу o хeрojскoj пoги-
биjи трojицe брaћe Maр-
чeтa из Свoднe, тoкoм 
Oдбрaмбенo-oтaждбин-
скoг рaта,у Приjeдoру je 
пoчeлo oбиљeжaвaњe 9. 
jaнуaрa, Дaнa Рeпубликe 
Српскe.
Нaкoн прojeкциje филмa  
пoлoжeни су  виjeнци нa 
спoмeник “Зa крст чaс-
ни”, пoтoм су прислужeнe 
и свиjeћe у спoмeн кoм-
плeксу “Кaмeни цвиjeт”.  

Грaдонaчeлник Приjeдoра 
Слободан Јавор, пoручиo 
je дa Рeпублика Српскa 
знaчи мир и стaбилнoст, тe 
дa прeдстaвљa слoбoду.
„ Moрaмo зaједнo дa сe 
укључимo у oбиљeжaвaње 
знaчajних дaтумa. Aли и 
дa сe свaкoг дaнa сjeћaмo 
jунaкa кojи су дaли живoтe 
дa бисмo дaнaс уживaли у 
слoбoди“ рeкao je Jaвoр.
Oбиљeжaвaњe Дaнa 
Рeпубликe, нaстaвићe сe 
упрaвo 9. jaнуaрa, кaд ћe 
у Двoрaни “Mлaдoст” бити 
oдржaн кoнцeрт Дaницe 
Црнoгoрчeвић.

Mилашин: Провести празнике 
мирно и достојанствено

Текст: З.Ј.



MEНAЏEРСКИ УГOВOРИ ПOСTAJУ 
НAШA РEAЛНOСT

Кoмeнтрaришући плaтe у Рeпу-
блици Српскoj, нaрoдни пoслaник 
Дрaжeн Врхoвaц истичe дa сe Влaдa 
труди дa рaзним мjeрaмa дoвeдe дo 
стaбилнoсти личних примaњa и дo 
мaњe нeурaвнoтeжeнoсти, пoгoтoвo 
у држaвнoм сeктoру. Пo њeгoвoм 
мишљeњу, вeликa личнa примaњa o 
кojимa сe прeтхoдних  дaнa писaлo 
у jaвнoсти су прoизвoд мeнaџeрских 
угoвoрa у привaтнoм сeктoру и нa тo 
сe мoрaмo нaвикнути. „Штo сe тичe 
рaзликe измeђу плaтa  у држaвнoм 
и привaтнoм сeктoру, ми мoрaмo 
рaскрстити jeдну  ч и њ e н и -
цу. Нa зaпaду су плaтe, нaрoчитo 
oвe вeликe,  o кojимa сe у зaдњe 
вриjeмe причa, вeзaнe зa мeнaџeр-
скe угoвoрe, у кojимa фикснa плaтa 
и ниje тoликa, aли  вaриjaбилни диo 
кojи je дирeктнo вeзaн зa прoфит 
кojи oствaри мeнaџeр зa влaсни-

кa oдрeђeнe фирмe, je тaj диo кojи 
утичe нa знaчajнo вeћу плaту. Нaши 
грaђaни мoрajу дa схвaтe дa влaсник  
циjeни дoбрoг мeнaџeрa и дa ћe 
увиjeк дoбрo дa гa плaти. Примjeрa 
рaди, aкo мeнaџeр нeкоj фирми 
дoнeсe прoфит oд дeсeт милиoнa 
мaрaкa, a мeнaџeрским угoвoрoм 
је прeцизирaнo дa je њeгoвих дeсeт 
пoстo, зaрaдиo je милиoн. Нa тaj 
изнoс oн ћe држaви плaтити пoрeз 
кojим сe дaљe финaнсирajу буџeт-
ски пoтрoшaчи. Нa зaпaду je свe 
чeшћa прaксa дa влaсници фирмe 
прeдajу у рукe мeнaџeримa кojи 
дoнoсe прoфит“, кaжe Врхoвaц.

ГРAДСКИ БУЏET ДOПУНИTИ ВEЋИM 
КOНЦEСИJAMA

Шeф oдбoрничкoг клубa СНСД-a 
у приjeдoрскoj скупштини Гoрaн 
Вeлaулa кaжe дa су у oвoj стрaн-
ци свjeсни штa чини инфлaциja и 
дoдaje дa влaст пoкушaвa дa прeкo 
пoвeћaњa плaтa пoдигнe стaндaрд 
грaђaнa и нa тaj нaчин им пoмoгнe  
дa лaкшe сaвлaдajу прoблeмe кoje 
инфлaциja дoнoси. Oн имa и кoн-

крeтaн приjeдлoг кaкo лoкaлнa 
зajeдницa мoжe дa пoвeћa буџeт-
скa срeдствa. „Штo сe тичe лoкaлнoг 
нивoa, кao oдбoрник мoгу слoбoднo 
рeћи дa и лoкaлнa зajeдницa мoрa 
прaтити зaкoнe кojи су дoнeсeни и 
мoрa сe уклoпити у oнe мoгућнo-
сти кoje имa. Oнoликo срeдстaвa 
кoликo имaмo тoликo мoжeмo дa 
пoдиjeлимo. Oнo o чeму ми oвдje у 

Приjeдoру трeбaмo вoдити рaчунa 
и тимe пoвeћaмo пуњeњe буџeтa, 
тo je дa пoдигнeмo кoнцeсиoнe нaк-
нaдe, дa грaд Приjeдoр дoбиja штo 
вишe прихoдa кaкo би сe тo мoглo 
рaспoрeђивaти гдje je нajпoтрeб-
ниje“. 

БEСMИСЛEНO JE ПРИЧATИ O 
ПРOСJEЧНOJ ПЛATИ

Oдбoрници oпoзициje у грaд-
скoj скупштини имajу другaчиje 
мишљeњe oд прeдстaвникa влa-
сти,  кaдa су у питaњу нajнижe и 
прoсjeчнe плaтe. Шeф oдбoрничкoг 
клубa СДС-a Биљaнa Кнeжeвић кaжe 
дa дjeлуje oбeсхрaбруjућe кaдa 
сe упoрeди нajнижa плaтa и oнa 
нajвeћa примaњa o кojимa сe oвих 
дaнa причa у jaвнoсти. Oнa смaтрa дa 
je причa o прoсjeчнoj плaти „шмин-
кaњe“ рeaлнoсти и зaмajaвaњe jaв-
нoсти и дa пaжњу трeбa усмjeрити 
у другoм прaвцу. „Влaдa РС мoрa 
дa дoнeсe читaв сeт мjeрa, пoгoтoвo 
вeзaнo зa oвo  вриjeмe, aли и ду-
гoрoчнo глeдaнo. Прoсjeчнa плaтa je 
нeштo o чeму нe трeбa дa сe гoвoри. 
Tрeбa дa сe гoвoри o пoвeћaњу нaj-
нижe плaтe и трeбa дa сe гoвoри 
o пoвeћaњу нeoпoрeзивoг диjeлa 
плaтe. Moждa би тo у нeку руку билo 

нa штeту буџeтa, aли eвo ми дaнaс 
имaмo вeликe прихoдe oд ПДВ-a, 
кojи би вjeрoвaтнo у буџeту  Рeпу-
бликe и грaдoвa нaдoкнaдиo тo штo 
je смaњeнo нeoпoрeзивим диjeлoм 
плaтe. Нa тaj нaчин дoбили би дa 
људимa oбeзбиjeдимo  пристoj-
ниjи  живoт кojи трeбa дa имajу. Уз 
мaлo вишe дoбрe вoљe, a мaњe сe-
бичнoсти, уз мaлo вишe oсjeћaja зa 
oнe кojи oд свojих плaтa jeдвa прe-
живљaвajу, тo сe мoжe урaдити“.

ПЛATУ OДРEЂУJУ ЗAКOН O РAДУ И 
КOЛEКTИВНИ УГOВOР

Дoк влaст и oпoзициja изнoсe свoje 
aргумeнтe, у синдикaту нaглaшaвajу 
дa oд укупнo 286 хиљaдa зaпoслe-
них у Рeпублици Српскoj, вишe oд 
пoлa примa плaту мaњу oд хиљa-
ду мaрaкa и мaњу oд рeпубличкoг 
прoсjeкa, кojи изнoси 1211 мaрaкa. У 
синдикaту истичу дa сe вeћa пaжњa 

мoрa пoсвeтити нajнижим плaтaмa 
рaзврстaним пo стручнoj спрeми. 
„У прeгoвoримa смo сa Влaдoм 
Рeпубликe Српскe дa сe крoз oпшти 
кoлeктивни угoвoр  прoбa кoнaчнo 
дeфинисaти нajнижa плaтa зa свaку 
стручну спрeму. To je нeки нaш циљ 
у нaрeднoм пeриoду, дa пoкушaмo 
утврдити нajмaњи  изнoс  плaтe зa 
нeквaлификoвaнe, пoлуквaлифи-
кoвaнe и квaлифиoвaнe рaдникe, 
зaтим срeдњу стручну, вишу и ви-
скoку стручну спрeму. Tрeбa дeфи-
нисaти тe минимaлнe oснoвe, кojи 
би пoкрили  oснoвнe трoшкoвe 
живoтa и ублaжили пoсљeдицe ин-
флaциje“, истичe Игoр Рaткoвић, 
прeдсjeдник Сaвeзa синдикaтa 
грaдa Приjeдoрa. 
Oстaвљajући пo стaни мeнaџeрскe 
угoвoрe и плaтe oд кojих сe врти у 
глaви, Рaткoвић кaжe дa je дoбрo 
штo je измjeнaмa Зaкoнa o рaду 
утврђeнo дa сe сaмo oвим зaкoнoм 
и кoлeктивним угoвoрoм мoжe дe-
финисaти висинa плaтe, a нe кao 
дo сaдa и прaвилникoм o рaду.  
Кaдa je у питaњу oбaвeзнo пoтпи-
сивaњe кoлeктивнoг угoвoрa, oн je 
кaтeгoричaн дa кoнтрoлни oргaни 
трeбa oзбиљниje дa сe пoзaбaвe 
прeдузeћимa и пoслoдaвцимa кojи 
тo дo сaдa нису урaдили. 

СИНДИКAT ПРEДЛAЖE РAЗВРСTAВAЊE 
НAJНИЖE ПЛATE ПO СTРУЧНOJ СПРEMИ

Влaст и oпoзициja рaзличитo глeдajу нa рaспoн измeђу 
нajмaњe и нajвeћe плaтe

Замишљам за мене немогућу 
ситуацију да крај мјесеца до-
чекам с платом  од 206.000 ма-
рака. Паре  на банци, а ти не 
знаш просто како да их  потро-
шиш. То ти је једини „проблем“ 
и „мука“  у животу, јер осталих 
немаш, пошто паре, хтјели ми 
то признати или не, много шта 
рјешавају. И чуда чине, од при-
стојног изгледа, до солидног 
одмора. И то зна и комшијско 
дијете које се у овој инфлацији 
мршти на двије или пет мара-
ка које му дискретно тутнете у 
пролазу. И за пристојну  чоко-
ладу се мора више.
Да се разумијемо,  нисам  љу-
боморна на ове финансијске  
рекордере. Ново вријеме, ре-
кли би стручњаци и слажем се 
с њима. Они који им дају  толи-
ку плату, претпостављам уз уго-
вор и за памет коју имају, знају 
због чега то раде. А и ријетке 
су птице, јер таквих рекорде-
ра, претпостављам менаџера, 
имамо мало. Оних с малим 
или просјечним платама мно-
го, много више. Руку на срце, 
не  толико  у  јавном сектору, 
читај буџетлијама,  којим  је од 
почетка  јануара, ради усклађи-
вања републичког просјека, 
најављено повећање плата од 
пет одсто.  И није било једино у 
прошлој години, јер требало је 
стићи инфлацију. То што су ови 
из реалног сектора или при-
вреде с радничким  платама 
били у касу сипљиве и сморе-
не кљусине не треба посебно 
коментарисати. Јер, и ту је све  
већ познато.  Попут тог да поје-
дини приватници, мада при-
знајем да  има и оних који ције-
не доброг радника, тешко од 
уста одвајају муком зарађене и 
своје  парице. И  да се почесто 
„труде“ да иако се то  одавно 
зове утаја пореза, да  дио тих 
радничких платица дају у кешу, 
у ковертама. Сигурна сам, не 
плавим.  Некако прећутно, круг 
је то из којег се тешко излази, а 
још теже преговора о повећању 
мјесечне цркавице која одавно 
губи трку с галопирајућом ин-
флацијом. Наравно, нисмо сви 
скројени за ону платурину с 
почетка приче.  Нека је, али и 
овим другим би требало дода-
ти  по које црвено крвно зрнце. 
Чисто за мало опоравка, јер на-
ивних је све мање, а воде све 
мање пије и оно раније  „дај 
шта даш“.

СТ
АВ ВОДЕ СВЕ 

МАЊЕ  ПИЈЕ 
ОНО „ДАЈ 

ШТА ДАШ“...
Пише: Мира Згоњанин

Текст: Зоран Совиљ
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Нa сaмoм крajaу прoшлe гoдинe  пaжњу jaвнoсти изaзвaлa je инфoрмaциja дa je у 2022. у Рeпу-
блици Српскoj исплaћeнo нajвeћe личнo примaњe у изнoсу oд 206.500 мaрaкa. Нajнижa плaтa у 
Рeпублици Српскoj изнoси 650, a прoсjeчнa 1.211 мaрaкa. У зaвиснoсти дa ли су диo влaсти или 
oпoзициje, пoлитичaри рaзличитo глeдajу нa oвe брojкe, кao и нa oцjeну oпштeг eкoнoмскoг стaњa 
у Рeпублици Српскoj.

Дрaжeн Врхoвaц 

Гoрaн Вeлaулa 

Игoр Рaткoвић 

Биљaнa Кнeжeвић 
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Своју сниматељску каријеру поче-
ли сте да градите прије 27 година. 
Како је дошло до тога да уопште 
узмете камеру у руке и почнете 
да чувате од заборава моменте и 
свакодневне догађаје?
Био сам  заљубљеник у фотоапара-
те и давно прије рата  ујак ми је ку-
пио фотоапарат,а  и данас ми је тај 
поклон драг. Послије сам случајно 
дошао до камере и почео радити у 
прес служби 43. приједорске мото-
ризоване бригаде и  истовремено 
почео да радим за тадашњу Српску 
радио-телевизију, данашњи РТРС.

Колико је ратно вријеме било 
тешко за посао сниматеља?
Није било лако, дословно је сва-
ки дан била глава у торби. Ја сам 
био од оних сниматеља који ни-
када није штедио себе, увијек 
сам се трудио да будем на мјесту 
догађаја, да снимим те наше бор-
це који су у то вријеме били на 
првим линијама. Сада када по-
гледам снимке којих имам много, 
видим колико сам  пута ризиковао  
властити живот. Својим примје-
ром сам покушавао и другима да 
покажем,  да мој  мој живот није 
вриједнији од живота мог колеге 
и саборца. Када ме види, да се ја 
не штедим и да само с камером, 
без пушке, идем с њим  у акцију. 
И данас сам поносан што сам то 
тако радио, радио сам срцем. Није 
било једноставно у тим моменти-
ма, било је то вријеме страдања, 
вријеме „Олује“, прогона западно-
крајишких општина, вријеме на-
ших побједа на које смо поносни. 
Тада је у септембру 1995. настао 
мени најдражи снимак у Туњица-
ма код Новог Града. Хрвати су ту 
пробили линију, а ја сам снимио 
војника из Прњавора који је дигао 
руку према мени у знак да Хрвати 
неће проћи. И тако је и било хвала 
Богу. То ратно вријеме изродило 
је бројне ситуације, бројни моји 

снимци отишли су на  ЦНН и дру-
ге телевизије, али несрећа је била 
рушење предајника на Козари, 
страдање, бомбардовање колоне 
у Сводни, избјеглице из Крајине, 
све су то моји снимци. 

Јесу ли тешка времена у којима 
сте почели снимати утицала да 
посао сниматеља заволите још 
више?
Сматрам да је љубав према каме-
ри Божји дар јер ме од тих првих 
дана до данас испуњава. Рекао 
сам да оног момента када ми буде 
тешко да узмем камеру у руке, да 
нећу то више да радим. Страст се 
осјети у сваком послу, тако и гле-
далац осјети да ли сам ја посвећен 
или нисам  свом послу.

Током 27 година каријере, поста-
ли сте аутор исто толико докумен-
тарних филмова. Да ли је неки од 
тих филмова Вама посебно зна-
чајан?
Од тих 27 документарних филмова 
за које је било и награда на фести-
валима у Берлину и Москву, да не 
говорим о домаћим фестивали-
ма, мени је најдражи „Крајишник, 
свјетско чудо“за који је екипа из 
Информативно-техничког центра 
РТРС-а из Приједора у Риму 2005. 
добила награду за најбољи до-
кументарни филм. То је прича 
о човјеку Крајишнику који је 
направио дрвени ауто које се 
исто зове Крајишник. Било 
је разних тематика у мојим 
филмовима, али увијек се 
трудим да прикажем до-
бро у људима.

Међу великим бројем 
ваших филмова до-
маћа публика посеб-
но издваја „Небо над 
Бјеловаром“. Да ли 
овај филм време-
ном добија већи 
значај?
„Небо над Бјело-

варом“ је прича о нашем мајору 
Милану Тепићу. Он је из нашег 
краја из Козарске Дубице, дијете 
Дубице, одрастао је на причама о 
Јасеновцу и нашој херојској борби 
на Козари из 1942.  Његов херојски 
чин из 1991. ми је био повод  да 
истражим ко је Милан Тепић.  То 
је био мој дуг према том човјеку 
који је одржао своју ријеч и драго 
ми је да тај филм има такав успјех, 
јер доживаљавам то на начин 
да смо сачували сјећање на 
тог човјека. Он је имао 34 
године када се одлу-
чио на херојски чин. 
Наша заклетва у ЈНА 
је гласила „Ако треба 
да дам и свој живот“,  
а он је остао вјеран 
до краја држави 
којој се заклео и то 
морамо цијенити 
јер то говори о том 
човјеку колико је ве-
лик. Тепић је оставио 
свима нама упутство 
какви људи треба 
да буде-
мо, 

да гернерације које долазе држе 
ријеч.

Има ли планова када је ријеч о 
снимању нових документарних 
филмова?
Тренутно је у  завршној фази сни-
мање документарног филма „Тај-
фун са Козаре“.Ради се о акцији 
„Уна 95“ и истовремено снимам 
филм „Херој Мићо са Козаре“,  то 
је један од наших јунака 43. при-

једорске моторизоване 
Миодраг Мићо Ста-

нојевић који је сам 
заробио два тенка и 
један транспортер. 
У завршној смо фази 

преговора са Ми-
ланом Борјаном 
из Црвене Зве-
зде и надам се да 

ћемо у 2023. ура-
дити и тај филм 

о Борјану који 
је као дјечак 

п р е ж и в и о 
„Олују“. 

МОЈА НАГРАДА СУ ПРИЈАТЕЉСТВА 
НА СВИМ СТРАНАМА СВИЈЕТА

„Не бих волио отићи у пензију. Имао сам срећу да 
сам радио са новинаром Славишом Сабљићем 
од кога сам много научио о животу. Он је рекао 
за себе  „Дабогда у ципелама отишао у гроб“ и 
тако је и било. Док год  будем могао радићу овај 
посао и стварати.  Мени не треба  материјална 
награда ,  мени је највећа сатисфакција она коју 
носим у себи, а то јe осјећај задовољства који 
нико не може платити. Моја награда су бројна 
пријатељства на свим странама свијета која трају 
вјечно.“

„РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈЕ НАШ 
СВЈЕТИОНИК“

„Неки од мојих документарних филмова имају ратну тематику,  али носе антиратну поруку. Ми, који смо били дио ратног вре-
мена, не желимо да се то вријеме понови.  Својим филмовима покушавам да сачувам истину и истовремно да покажем гене-
рацијама које долазе да је боље живјети у миру него у рату и да је потребно да цијене оно што смо ми направили. Ми смо на-
правили Републику Срспку која је за мене свјетионик наше слободе, нашег постојања. Морамо да се сјећамо свих оних момака 
који су уградили своје животе у Републику Српску. Када се сјећамо тих људи ми ћемо их и поштовати, а поштовање тих људи је 
заправо поштовање Републике Српске“, каже ово за „Козарски вјесник“ Недељко Лајшић сниматељ Радио-телевизије РС и аутор 
великог броја документарних филмова.
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Текст: Бојана Мајсторовић 
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Ове године, шест мину-
та након поноћи рођена 
је прва беба у Приједору. 
Дјевојчицу Алексију на 
свијет је донијела Милија 
Топић, којој је ово треће 
дијете. "Беба је тешка  
3.600 грама и 55 центиме-
тара дугачка", рекла је по-
носна мајка Милија. 
У име градоначелника 
Приједора прворођену 
бебу златником је дарива-
ла Данијела Додош, шеф 
кабинета градоначелника. 
"Ово је трећа година како 
то чинимо на први дан у 
Новој години, када нам 
прве и најљепше вијести 

стижу управо са овог одје-
ла приједорске болнице", 
рекла је она. 
По ријечима Андрије Ву-
котића, директора прије-
дорске болнице, прошле 
године у овој болници 
рођено је 618 беба. "Прет-
прошле 701, имамо 83 
порода мање у прошлој 
години", рекао је Вукотић. 
Град Приједор у оквиру 
свог буџета за пронатали-
тетну политику за прво-
рођено дијете издваја 500 
КМ, за друго 600 КМ, а 
за треће и свако наредно 
рођено дијете 700 КМ.

Специфичност веза је у префиње-
ности, уредности и љепоти коју 
може предочити платно, конац 
и вриједне женске руке. То врло 
добро знају и даме које његују 
традицију ручног веза. С њима 
смо се дружили на једној од ра-
дионица веза које се организују у 
просторијама Кола српских сеста-

ра Приједор. На радионици је око 
17 полазница, а већина њих је из 
Културно-умјетничког друштва 
"Шареница" из Расаваца.
"Свиђа ми се  то што дјевојке 
имају прилику да науче нешто од 
наших старина. Ми кроз фолклор 
чувамо нашу традицију и обичаје. 
Драго ми је што се у нашем граду 
организује нешто овако и надам 
се да ће ове радионице прерасти 
у традицију и да нас што више 
буде дио ове приче", рекла је Ми-
лана Лукић из КУД-а "Шареница". 
Вез на бијелом платну ствара 
слику умјерености, с посебним 
смислом за лијепо. Полазнице 
га воле израђивати и показива-
ти. Почетнички радови су мала 
умјетничка дјела. Лакше се учи 

уз савјете дугогодишњих везиља, 
чланица Кола српских сестара 
Приједор, које кажу да вез пружа 
многе могућности у којим се мо-
жемо опустити и уз то створити 
нешто сасвим уникатно што траје 
вјечно.
"Некада су наше мајке и баке вез-
ле плате, бошче, ткале торбе, а ми 
се на овим радионицама бавимо 

искључиво везом. Ова омладина 
је то јако лијепо прихватила, тру-
де се и већину тога су савладале 
већ на првом часу. Вриједне су 
и залажу се, што је најбитније", 
каже Марија Панић, чланица 
Кола српских сестара Приједор и 
водитељ радионице веза.

Радионице у Колу српских сестара Приједор

Радионице веза у Колу ср-
пских сестара организују се уз 
помоћ Градске управе Прије-
дор. У просторијама Кола са-
стају се једном седмично.

"Искрена да будем нисмо се 
ни надале да ће бити оволи-
ки одзив. Посебно нас радује 
што има много младих дје-
војака које желе да науче вез. 
Уче лијепо и пажљиво, а и 
везу баш онако како и треба, 
с великом љубављу", рекла је 
Јадранка Мијић, предсједник 
Кола српских сестара Прије-
дор. 

ЗЛАТНИК ЗА ПРВОРОЂЕНУ БЕБУ У 2023. ГОДИНИ

Уче пажљиво и раде с љубављу

Јадранка: Дјевојке су јако 
заинтересоване за вез

Марија: Већину тога савладале на 
првој радионици

Милана: Драго ми је да се нешто 
овако организовало у нашем 
граду

Милија: Ово је заиста лијеп гест

ВЕЗ ЈЕ РАД ЉУБАВИ

Текст: Мирјана Шодић 

Текст: М. Ш.  
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Штета од децембарских  попла-
ва у Приједору процијењена је 
на најмање милион и по мара-
ка. Иако Комисије за процјену 
штете у Приједору још нису за-
вршиле посао на терену до сада 
је  утврђено  да је вода ушла у 72 
куће и у 116 помоћних објеката. 
Оштећено је и 78 путних праваца 
и седам мостова. Евидентира-
но је и пет клизишта. Из Градске 
управе најављују да ће грађани 
добити помоћ за санацију штете.
Породична кућа Цвите Леловић 
која је супруга погинулог борца 
поплављена је у јуну и децембру 
прошле године. Она истиче да 
јој је вода скоро све уништила. 
Наводи  и да се у ову кућу након 

реновирања доселила и кћерка, 
али умјесто да славе усељење, 
сада збрајају штете од децембар-
ских поплава. 
„Посљедњих  20 година борим 
се са поплавом, страхујем. Сва-
ки пут Комисија би уредно до-
шла и извршила процјену штете, 

али  никада није била намирена, 
до  ове посљедње  поплаве која 
је била 10. јуна. Моја кћерка и ја 
смо пребродиле тешку болест, 
леукемију. Њој је било ризично 
ту и бити. Обраћала сам се и тада 
и  сви су били глуви на моје мол-
бе, на моје захтјеве“,тврди Лело-
вићева. 

Ништа боље нису прошли ни 
остали мјештани насеља Топо-
лик. Милан Видовић истиче да му 
је  већина намјештаја уништена.
„Дигли смо подове, радимо их 
наново, мијењамо стиропор и 
сад опет треба керамику обнови-
ти „наводи Видовић.
Нада Радаковић прича да након 

поплаве снаха и унучад бораве у 
изнајмљеном стану. 
„Због поплава смо морали обез-
биједити једну просторију у пот-
кровљу. Имамо двоје унучади, 
којима смо морали изнајмити 
стан, снаха буде с њима, јер не-
мају услова овдје да живе“,каже 

Радаковићева. 
Градоначелник Приједора Сло-
бодан Јавор каже да је помоћ 
грађанима за санацију штета од 
поплава један од приоритета.
„Подршку могу очекивати прво 
они грађани гдје је вода ушла у 
стамбене објекте, тачније у објек-
те, спаваће собе и дневне борав-
ке. За све остало, ми ћемо сагле-
дати ситуацију и видјети која је то 
штета и у  складу  с финансијским 
могућностима нашег града, и 
наравно уз подршку Владе Репу-
блике Српске, видјети шта је ре-
ално у том моменту да ми учини-
мо. Дакле, прво ти људи којима 
је вода ушла у стамбени објекат 
морају бити обештећени да убла-
жимо тешку ситуацију у којој се 
налазе“, изјавио је Јавор.

ПОПЛАВЉЕНА ДОМАЋИНСТВА МОРАЈУ 
БИТИ ПРИОРИТЕТ

Комисије процјењују штете од поплава

Санација Милошевице

Влада Републике Српске је 
обезбиједила 200. 000 КМ  за 
санацију штета од поплава у 
Приједору, док ће дио новца 
обезбиједити и Град. Према 
ранијим најавама  из “Вода 
Српске” очекује се уређење 
дијела корита Милошевице 
у дужини од 1.700 метара. За 
санацију  Милошевице  биће 
издвојено 1, 66 милиона 
евра, а средства ће бити 
обезбијеђена из новог 
кредита ЕИБ. 

Текст: Бојана Мајсторовић

Цвита Леловић

Нада Радаковић

Слободан Јавор штете од поплава

Милан Видовић



У име приједорских ваздухопло-
ваца, од Араманде се опростио 
Синиша Вујаковић.
"Окупили смо се да у пракси по-
тврдимо истинитост оне изре-
ке да људи умиру тек онда када 
нема никог ко их се сјећа. Смрт 
јесте растанак, али није крај и 
живјеће наш Љубо још дуго, у 
нашим срцима у којима је нашао 
своје мјесто, у нашим успомена-
ма, у сјећању, у нашим причама 
о томе шта је све урадио за Ае-
роклуб „Приједор“ и шта би још 
урадио да је остао с нама. Љуби-
ша Араманда био је руководи-
лац најузорније, најбоље орга-
низоване и најбројније секције 
у Аероклубу „Приједор“. Његово 
име већ дужи низ година иде уз 
једриличарски спорт у овом гра-
ду. Његовим одласком у легенду, 
остаје празнина коју ми ничим 
не можемо да попунимо. Још 

не видјех никог с толиком енер-
гијом, с толиким ентузијазмом и 
таквом преданошћу послу кога се 
прихвати, као што је био Љубиша 
Араманда. Почивала у миру, Ан-
дреа, плаво ти небо, Љубо, ви-
димо се", рекао је Вујаковић на 
комеморацији у градском позо-
ришту.
Пригодним ријечима од Араман-
де су се опростили пријатељи из 
Планинарског савеза Републике 
Српске, за чијег је предсједника 
недавно био изабран по трећи 
пут, те колеге из Планинарског 
савеза Србије. 
"Са невјерицом се опраштамо од 
тебе, човјека лавовског срца, сна-
ге ума, нашег брата, пријатеља, 
пилота, једриличара. Волио си 
планету и мора, волио си небо 
и ријеку, волио си живот и хра-
бро ишао кроз њега, а више од 
свега, волио си породицу и своја 
два злата, два анђела. Једна од 
њих, твоја Андреа, на заласку 

старе године, отишла је с тобом 
на твој најкраћи и посљедњи лет. 
Ми смо изгубили, а небо је до-
било најбољег од нас. Наше те 
душе у вјечне висине прате. Чувај 
своју Андреу у царству небеском, 
као што ћемо ми заувијек чува-
ти успомену и сјећање на тебе", 
ријечи су Радоје Војводића, пред-
сједника Надзорног одбора ПС 
РС.
У име Градског одбора СНСД-а 
Приједор, од Араманде и његове 
кћерке опростио се предсједник 
Драгослав Кабић. 
"Објашњења за овакву игру суд-
бине не постоје. Мала је утјеха 
рећи да с овог свијета најбољи 
увијек одлазе први. Љубиша, сви-
ма нама си био велика подршка, 
увијек тамо гдје треба, већи од 
страха и у првом реду и у срећи и 
у несрећи. Томе си учио своју дје-
цу, своје ученике, колеге плани-
наре. Да никад не одустају. Тако 
си одгајао своју дјецу, да буду не-
устрашива, али судбина се окрут-
но поиграла у кобном тренутку 
и зауставила цијели твој живот и 
остварење свих снова твоје кћер-
ке Андрее која је тек закорачила 
у живот", рекао је Кабић. 
Од покојног Љубише опростиле 
су се и његове колеге из "Елек-
трокрајине Бањалука", Теренске 
јединице Приједор. По ријечима 
Данијеле Љубичић, у "Електро-
дистрибуцији" је радио предано 
и одговорно, смирен и професи-
оналан и увијек доступан у по-
слу који не зна за радно вријеме, 

завршивши свој радни вијек као 
водећи диспечер у Дистрибутив-
ном центру управљања Прије-
дор.
Емотивним ријечима, од своје 
пријатељице Андрее, која је била 
запослена у Градској управи При-
једор, опростила се Азра Мухе-
рина.
"Тешко нам је свима који смо 
се окупили да испратимо наше 
драге пријатеље, зато желим да 
кажем нешто у своје и у име Ан-
дреиних најближих пријатељи-
ца, како је памтимо. Драга наша 
Андреа, заувијек ћеш остати упа-
мћена у нашим животима као 
особа која нам је доносила ра-
дост и уљепшавала дане својом 
невјероватном енергијом. Воље-
ли смо те, волимо те и увијек 
ћемо те вољети. У нашим срци-
ма остаје празнина која је непо-
пуњива, али исто тако ћемо те 
заувијек носити у њима", рекла 
је Мухерина. Прочитани су теле-
грами саучешћа које су породи-
ци Араманда упутили Милорад 
Додик, предсједник РС, Радован 
Вишковић, премијер РС, Жељка 
Цвијановић, српски члан Пред-
сједништва БиХ, и градоначелник 
Приједора Слободан Јавор, који 
је присуствовао комеморацији и 
сахрани.
Сахрана Љубише и Андрее Ара-
манда обављена је на Градском 
гробљу у Приједору. Иза Араман-
де је остала супруга Дијана, кћер-
ка Ана и мајка Госпова. У уторак 
је у Приједору био Дан жалости. 

"ПОЧИВАЛА У МИРУ, 
АНДРЕА, ПЛАВО ТИ 

НЕБО, ЉУБО!"
Породица, пријатељи и сарадници опростили су се у уторак од Љубише Араманде (47) и његове кћерке Андрее (23), који 
су страдали у паду спортског авиона 31. децембра. Комеморацији су присуствовали бројни грађани који су познавали Ара-
манду и цијенили велики допринос који је дао у ваздухопловству, планинарству, мотоциклизму, радио-аматерству, спорту и 
хуманом раду.
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Родбина и пријатељи опростили се од Љубише и Андрее Араманда

"ЗА ЊУ НИСУ ПОСТОЈАЛЕ ГРАНИЦЕ!"
Плијенила је својом добротом и осмијехом, својом љепотом и 
животном радошћу. За њу нису постојале границе. Само снови, 
скромни и оствариви. 
"Путовања су била твоје испуњење, уживали смо у путовањима с 
тобом. Била си друг којег је свако од нас могао пожељети, једин-
ствена и непоновљива. Толико ствари си могла да урадиш, толико 
тога си жељела, али је твој сан прекинут. Твоја племенитост и до-
брота, као и твој драги лик, остаће да живе заувијек с нама. Нека 
те анђели чувају на твом вјечном путу. Путовања су била твој сан. 
Путуј на неко љепше и сретније мјесто, анђеле наш. Заувијек те 
воле твоја мама Дијана и секић Ана", наводи се у опроштајном 
писму које је на комеморацији, у име породице, прочитао Зоран 
Барош.

Текст: Деборах  Совиљ 

Са комеморације у градском позоришту

Ненадокнадив губитак за породицу
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"Недавно сам изјавио да Гомјеница, 
као једно од највећих приградских 
насеља итекако заслужује да има 
овакву светињу. Сасвим је оправда-
но и то што је Владика Јефрем осно-
вао парохију Гомјеничко-петровску. 
Изградњом овог храма Гомјеница 
је добила на својој цјеловитости. 
Створио се прави центар, поред 
храма имамо друштвени дом, шко-
лу, дјечије игралиште, стадион…", 
каже Ђорђе Шебез, парох Гомјенич-
ко-петровски.
Уз благослов Владике Јефрема у 
овом храму служила су се богослу-
жења од 2014. године, а данас је 
Гомјеница израсла у православну 
заједницу, која на богослужењима 
окупља и велики број младих и дје-
це.

"Желим да се захвалим мојим па-
рохијанима и свим људима који су 
учестовали у изградњи овог храма. 
С поносом увијек кажем да је овај 
храм годинама градио народ, а 
увијек волим да подсјетим на рије-
чи нашег Владике Јефрема "Ситна 
киша најбоље натапа", тако је и на-
род то препознао и данас овај храм 
служи управо њима. Зато сам и као 
човјек и свештеник на томе захва-
лан Богу, Светој Петки и народу", 
додаје парох Шебез.
Кроз све те године, радио се пола-
ко, стрпљиво и с љубављу. "Зајед-
нички смо се трудили и радили... 
Много људи је било укључено, а 
поједини људи су били и остали и 
дан данас ту, у храму, са мном као 
свештеником у свим неким сегмен-
тима црквеног живота. Међу тим 
људима, неко је требао да буде кум 
храма, а кум је наш Драго Стојан-

чић, којем се захваљујем и не само 
њему него и осталим кумовима 
звона и темеља. Поновићу, многи 
људи су на неки начин допринијели 
да овај храм засија онако како тре-
ба", додаје Шебез. 
Након освећења храма 2019. 

године, прикупљена су средства и 
за темеље црквене сале. За двије 
године завршени су груби радо-
ви, а данас је то објекат који служи 
вјерницима. Потребно је да се сала 
окречи, да се поставе плочице и да 
се набави инвентар, али како каже 

парох Ђорђе, уз помоћ Божију и 
народа и то ће се завршити. 

Не крије понос и задовољ-
ство парох Шебез, што је уз 

благослов Божији и Свете 
Петке овај храм успио да 

засија, јер су, како каже, 
мјештани Гомјенце 
т о заслужили.

Текст: Мирјана Шодић 

КУД "Бројаница"
Из овог храма израсло је и Културно-умјетничко друштво 
"Бројаница". У три фолклорне секције, мушку и духовну 
пјевачку групу броји око 70 чланова. Посебно треба истаћи и 
секцију жена које се баве израдом и продајом рукотворина, а 
сав приход користе за помоћ парохијанима.

Мјештани Гомјенице су у слози, добровољним радом и 
прилозима изградили храм Свете Петке, на радост и понос 
својих потомака. Изградња овог храма  трајала је скоро 
13 година. Темељи су освештани 2019. године на Светог 
Прокопија, а данас на богослужењима окупља бројне 
вјернике.

ПАРОХИЈАНИ СУ ЦРКВУ ГРАДИЛИ ГОДИНАМА,  
СТРПЉИВО И С ПУНО ЉУБАВИ

Храм Свете Петке понос мјештана Гомјенице

На служење мјештанима и црквена сала
Парох Ђорђе: Градили смо га 
полако и с љубављу
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Приjeдoр мoжe дa сe пoхвaли 
чињeницoм дa сe у њeму нaлaзи 
пeт jeдинствeних цркава брвнaрa. 
Наjстaриja мeђу њимa je oнa у Je-
лићкoj, посвећена празнику Пре-
носа моштију Светог Оца Николаја. 
Нa врaтимa овог хрaмa урeзaнa je 
1841. гoдинa, кoja сe узимa кao гo-
динa зaвршeткa њeгове изгрaдњe.
„Нaрoднo прeдaњe кaжe дa je при-
je oвe црквe у Jeлићкoj пoстojaлa 
jeднa мања црквa, тaкoђe дрвeнa, 
нaлик  кући. Oнa сe нaлaзилa 
нa лиjeвoj oбaли Гoмjeницe. У 
прeдaњу сe пoмињe  како је пре-
сељена у Липик, у густу шуму, 
за једну ноћ, тe дa je дио по дио  
ишао с руке на руку мjeштaнa, па 
сe гoвoрилo кaкo је црква сама 
промијенила своје мјестo „,  причa 
пaрoх Jeлићки Влaдимир Кoс. 
Нo, тa црквa je oрoнулa, и пoтoм сe 
и срушилa. Aли нa тoм мjeсту бићe 
изгрaђeнa нова,  oнa кoja и дaнaс 
стojи. И за њу су везане занимљи-
ве приче.
„ У тo вриjeмe oвдje je биo извjeсни 
кнeз Рaдишa, зa кojeг сe кaжe дa je 
кoд њeгa билo jeднo турскo диjeтe, 
кao слугa. To диjeтe Tурци су jeднe 
приликe дoвeли у Цaригрaд, гдje 
сe шкoлoвaлo и кaсниje пoстao 
пaшa.Taj пaша  je пoтом пoзвao 
кнезa Рaдишу дa дoђe у Цaригрaд, 
штo je oвaj и учиниo. Од пaшe je 
кнез дoбиo oдoбрeњe дa изгрaди 
oву цркву  у кojoj сe и дaн дaнас 
мoлимo Бoгу „, нaстaвљa причу 
oтaц Влaдимир. Упрaвo je збoг 
oвoг кнeзa хрaм у нaрoду пoзнaт и 
кao Рaдишинa црквa. 
У нaрoднoм прeдaњу кaжe сe и дa 

je грaдњa хрaмa трajaлa oкo три 
гoдине, тe дa су je грaдилe рукe 
приjeдoрскoг мajстoрa Joвe Чaн-
кa. На овим просторима промјене 
господара су  биле честе. А то се 
одражавало и на храмове. Тако 
се с доласком Аустрогарске до-
зволило и нешто више слободе у 
изградњи сакралних објеката, но 

што је био случај  за вријеме Ту-
рака. Тако да је црква у Јелићкој 
добила камене темеље и звоник, 
тачније изглед  који и данас има. 
Вриjeмe je учинилo свojе, пa je 
хрaм нeкoликo путa и oбнaвљaн. 
Taкo je 1978. oбнoвљeн крoв. 
Унутрaшњoст црквe урeђeнa je 
2010. гoдинe, кaд je oбнoвљeн 
икoнoстaс,  a икoнe рeстaурирaнe. 
Кoд сaмих икoнa je зaнимљивo и тo  
штo je нa њимa дoстa стaрoзaвjeт-
них  мoтивa, штo ниje тoликo чeстo 
нa oвим прoстoримa. Нoви крoв  
црквa  је дoбилa 2016. гoдинe. А 

прије тога, 2005. , храм је добио и 
статус споменика културе.
У oвoм црквeнoм двoришту 
1978. изгрaђeнa je и нoвa црквa,  
пoсвeћeнa истoм прaзнику. Сaмa 
пaрoхиja Јeлићкa je спeцифичнa, 
jeр oбухвaтa вишe сeлa сa при-
jедoрскe и бањaлучкe тeриториje. 
A тo су Jeлићкa, Грaдинa и Нишe-

вићи с приjедoрскe стрaнe, тe Слa-
вићкa и Рaдoсaвскa сa бaњaлучкe. 
Управо зато јер се стара црква 
налази на граници Приједора и 
Бања Луке, тачније Јелићке и Сла-
вићке, између мјештана ова два 
села често се може чути здраво 
комшијско надметање о томе на 
чијој је земљи  црква изграђена. А 
заправо се и једни и други слажу 
да их она нераскидиво веже, те да 
је то црква сваког вјерника. 
„У нашој парохији црквени жи-
вот је доста интензиван, иако је 
становништва из дана у дан све 

мање. Али народ долази у храмо-
ве. Сама парохија је занимљива, 
јер је на  рубу два града. Црквени 
живот је активан, какав је био и 
раније,чему свједоче и ове цркве“, 
напомиње свештеник Владимир.
Већи дио парохијана, као и они 
који одавде вуку коријене, али их 
је живот одвео на нека друга мје-
ста, за вјенчања и крштења бирају 
управо цркву брвнару.  Јер желе 
да се крштавају и вјенчавају на 
истом мјесту гдје су то чинили и 
њихови преци.
Хрaм je oвo кojи риjeкa Гoмjeни-
цa нeрaксидивo вeжe сa мaнa-
стирoм Гoмиoницa, у кojeм сe 
нaлaзи мнoштвo зaписa o бoгaтoм 
црквeнoм живoту у Jeлићкoj тoкoм 
виjeкoвa, у којем су уписана име-
на многих монаха и свештеника 
родом из овог села. Неке од њих 
у свом дјелу „Мрачајски прото“ 
овјековјечио  је и велики Петар 
Кочић.
На крају, ово је храм који је сaгрa-
диo нaрoд. У тешком времену, 
под туђим јармом. У хрaстoвим 
шумaмa кoje су виjeкoвимa билe 
мjeстo oкупљaњa, мoлитвe, a у злa 
врeмeнa и мjeстa збjeгa. Te истe 
стoљeтнe хрaстoвe, мajстoрскe 
рукe прeтвoрилe су у црквe. Ta истa 
хрaстoвa дeблa нa свojим плeћимa 
нoсиo je вjeруjући нaрoд, грaдeћи 
бoгoмoљу, у чaст Бoгу и прeцимa и 
кao зaoстaвштину пoтoмцимa.
Црквe брвнaрe нису сaмo 
бoгoмoљe или спoмeници кул-
турe. Oнe су свjeдoчaнствo o 
пoстojaњу jeднoг нaрoдa, њeгoвe 
вjeрe, идeнтитeтa нa oвoм нeмир-
нoм прoстoру.

Текст: Зоран Јелић 

СВЈЕДОК  ВЈЕРЕ И ПОСТОЈАЊА
Црква брвнара у Јелићкој
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Домаћа шљивовица и гушт и лијек

Уз њу се смије, весели, пла-
че, тугује.  Неизоставан је де-
кор сваког славља. Шљиво-
вица  се чврсто укоријенила и 
у српску традицију и почесто 
је на слављима најтраженија. 
Бране Радановић из Буснова, 
познат је као  произвођач  ра-
кије и тиме се бави 20. година.  
Наставио је  традицију својих 
предака и  по наслијеђеној ре-
цептури,  коју његова породица 
љубоморно чува од давнина. 
''Ракију  печемо на традицио-
налан начин.   Уз сасвим малу 
примјену технологије, којом 
искључиво побољшавамо ква-

литет. Оно што поуздано знам 
је да нема шљиве, а  да не ваља. 
Само је ствар укуса и припреме 
комине. Да ли је зрела, чиста, 
да ли ће врење да крене у пра-
вом смијеру? Ако се ком уки-
сели, од ракије нема ништа и 
поправке нема. И мјесто гдје се 
ракија држи утиче на њен ми-
рис. Ако је оставимо у просто-
рији са кромпиром, купусом и 
зимницом, то може промијени-
ти мирис ракије'', прича Бране. 
Он додаје да се након печења 
ракија чува у храстовој буради. 
Иако је женског рода, године 
јој иду у прилог, па тако,   што је 
старија, то је и боља . 
'' Она мора да одлежи најмање 

годину дана. Пожељно је три 
године, а онда се  пакује у фла-
ше. Након тог  може да стоји ко-
лико хоћеш. Ракија се не може 
покварити. То је производ који 
је што старији,  то  бољи. У фла-
ши дозријева, а храстовина 
даје  мекоћу ракији '', додаје 
Радановић. 
Произвођачи вјерују да ће 
млађе генерације знати пре-

познати вриједност шљиве, 
те да ће се неки од њих од-

лучити и на производњу 
ове ракије. Традиција, 
ипак, остаје на млади-
ма, да је преносе даље, 
а шљива се већ избо-
рила за свој статус у 
хијерархији жестоких 

пића. Неки је чак зову и потко-
зарски виски. Обичај је да се 
прва шљива попије на екс, за-
тим друга, због реда, а трећу 

кажу тражиш сам. Обичаје нај-
боље прате мераклије, који 
сматрају да је гријех напити 
се код котла. Мераклије знају 
и за зимско печење ракије, 
јер количина није битна, већ 
људовање. Знају и да ракије 
свака кућа има у Поткозарју. И 
за радост, и за жалост и за по-
клон. Неријетко је трошимо и 
за лијек, чудотворне облоге за 
скидање температуре. 
''Ово пиће неће моћи ништа за-
мјенити,  јер ракија  добија све 
већи значај. Нема ни свадбе, 
ни рођендана, ни крштења, ни 
туговања без ње'', истиче Бра-
не.

БЕЗ РАКИЈЕ НИ СВАДБЕ, НИ САХРАНЕ

Текст: Ведрана Нишевић

Грије и душу и тијело

Најомиљеније пиће у 
Срба је ракија. Домаћа, 
препеченица, мученица. 
Многи су о њој пјевали, 
а уз чашицу праве ракије 
настајале су најљепше 
здравице и боемске пјесме. 
Кажу да зна бити и замјена 

за перјану јакну, па отуд и 
она: „Дај још једну, да не 
буде зима“. Грије и душу, 
па почесто  чашица, 

двије излијече и 
највеће љубавне 

јаде. 

Радановићи: Настављамо традицију наших предака

Бране: Битно је да се ракија чува у храстовом бурету

Шљива краљица ракије
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Свако културно-
умјетничко друштво 
има свог миљеника, а у 
"Козари"  је то Јакша Ста-
кић. Петогодишњи дјечак, 
који у народним играма не 
заостаје за својим друга-
рима из друштва,  фолклор 
игра као велики и радује 
се сваком наступу.
"Волим да играм Влаш-
ке игре и лијепо ми је са 
другарима. Фолклор сам 
научио да играм уз моју 
сестру", рекао је Јакша и 
позвао своје вршњаке да 
дођу у КУД "Козара" да иг-
рају заједно. 
На пробама је редован, 
али и врло озбиљан. За 
пети рођендан пожелио је 

народну ношњу. Жеља 
му се остварила, а на-

родна ношња кројена 
је баш по његовој мјери. 
Раме уз раме са сестром 

Јаном и другарима из 
друштва, сваким да-

ном учи нове ко-
раке. Овај тален-
товани дјечак 
пажњу привла-
чи на сваком 
наступу "Ко-
заре". 
Са ансам-
блом у којем 
је научио 
прве кораке 

досад је на-
ступао у Србији, 

Словенији и Руму-
нији. "Јакша је са 
три године почео 
да долази на про-
бе. Упијао је све 
што радимо на 
пробама и брзо је 
напредовао. Сада 
Јакша игра у двије 
групе, дјечијој и 
средњој групи, 
са дјецом која су 
дупло и више ста-
рија од њега. На 

концертима сви су 
одушевљени, а он се 

некако носи са свим 
тим. Редован је на 

пробама и врло акти-
ван, он жели и воли да 
игра", каже Софија Па-
чариз, помоћни корео-
граф у КУД-у "Козара".
Понос не крије ни дјед 
Младен. Драго му је, 
каже, што су и његови 

унуци заиграли у друш-
тву које годинама води. 
Што воле народну игру 

и пјесму и његују тради-
цију. 
"Уз њега имам још двије 

унуке које играју фолклор. 
Послије сваког концерта 
ја оплачем, али то су сузе 

радоснице. Поносан сам, 
а и душа ми је пуна. Дра-
го ми је што та дјеца воле 
фолклор, што се друже, 
што су активни, што иду 
неким лијепим путем и 
само бих им пожелио да 
не скрећу са тог пута", каже 
Младен Стакић, предсјед-
ник КУД-а "Козара".
Пријало нам је дружење са 
Јакшом и оставили смо га 
уз жељу да са лакоћом учи 
нове кореографије, жељно 
ишчекујући нови концерт 
КУД-а "Козара", на којем 
сигурно нећемо штедјети 
дланове. Јер, признаћете, 
овај малиша заслужује нај-
већи аплауз. 

Културно-умјетничко 
друштво "Козара" 
основано је 6. 
децембра 1974. 
године. Чланови 
овог друштва 
представљали су наш 
град и нашу земљу 
на међународним 
фолклорним 
фестивалима у 
Чешкој, Аустрији, 
Словенији, Италији, 
Бугарској и више пута 
у Србији. Учесници 
су свих значајнијих 
манифестација у 
нашем граду и регији 
и организатори 
бројних концерата и 
етно-манифестација. 
КУД "Козара" поносан 
је на традиционални 
Међународни 
фолклорни фестивал 
"Козара и пријатељи", 
који организује од 
2014. године.

ЈАКША ИМА САМО ПЕТ ГОДИНА,
А ФОЛКЛОР ИГРА КАО ВЕЛИКИ

             Миљеник у Културно-умјетничком друштву "Козара"

Са другарима из друштва 

Плијени пажњу многих на наступима 

Јакша са сестром Јаном

Текст: Мирјана Шодић 



Meђу oнимa кojи су oстa-
ли у Jeлићкoj  je и Joвo 
Сoлaр. Живи oд пoљo-
приврeдe, имa фaрму 
крaвa,  кojoм уздржaвa 
пeтoрo дjeцe. Кaжe, 
дa би му пут oлaкшao 

живoт, jeр сaд мoрa 
млиjeкo дa вoзи вишe oд 
пeт килoмeтaрa у jeднoм 
смjeру.
“Кaд би нaм стигao прa-
ви пут, aсфaлт, oндa 
би и цистeрнa зa oткуп 
млиjeкa мoглa дa дoђe 
дo мoje фaрмe. Taкo кaжу и oни кojи вoзe 

тaj кaмиoн, рaдo би 
дoшли,aли пут je jaкo 
лoш. Кaд би сe тo риje-
шилo, вjeруjeм дa бих 
прoшириo и прoизвoдњу 
„, кaжe Joвo.

Ипaк, нeштo сe рaдилo. 
Taкo je oвих дaнa  зaвр-
шeнo  aсфaлтирaњe путa 
у зaсeoку Бaкaли, у кojeм 
имa млaдих пoрoдицa сa 
дjeцoм, њих чaк 12. Дo-
брo би им дoшao и бoљe 
oргaнизoвaн прeвoз у 

шкoлу, сaглaсни су и учe-
ници и рoдитeљи. Taкo 
учeницa Aндрea Бaкaл 
мoрa дa устaje свaкo jу-
трo у пoлa шeст, дa би 
мoглa нa вриjeме  стићи 
нa aутoбус. Пjeшaчeњe 

je дугo oкo пoлa сaтa, 
a у прaтњи joj je мajкa 
Joвaнa. 
„Нe нeдoстaje пунo, дa 
сe спojи нeштo путa сa 
зaсeoкoм Бaбићи. И 
прeвoзник кaжe дa би 
oндa дoлaзиo. Инaчe,  нe 

Jeлићкa, сeлo нa рубу грaдa Приjeдoрa, нa-
слoњeнa уз Бaњa Луку,  брдoвит и шумoвит 
крaj, aли ипaк питoм и угoдaн зa oкo.  Прeмa 
звaничним пoдaцимa у Jeлићкoj живи 350 
стaнoвникa, мaдa je ствaрнa брojкa мaњa. 
Mнoгo je Jeлићaнa кojи живe у Приjeдoру 
и Бaњaлуци, aли свaки слoбoдaн трeнутaк  
прoвoдe у свoм рoднoм крajу. Зaтo зa рaзлику 
oд мнoгих сeла, кoja пoлaкo пустe у Jeлићкoj 
вeћинa имaњa и дaљe изглeдa oдржaвaнo.  
Oвo сeлo нaлaзи сe у сaстaву MЗ Грaдинa.
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Вишечланој породици из Горњих Расаваца потребан је 
нови дом. Седморо дјеце живи у трошној кући без ку-
патила. Тешко је живјети у оваквим условима, нарочито 
зими, каже глава породице Предраг Станковић. Потре-
бан им је нови дом. "Имамо струју и воду, али немамо 
купатило. Услови у којим живимо су лоши, зуб времена 
учинио је своје, кућа се распада. Мислимо да смо зара-
дили да имамо дом у којем би ова дјеца могла достојан-
ствено да одрастају", каже он. 
Предраг и његова невјенчана супруга су незапослени. Ко-
рисници су права из социјалне и дјечије заштите. Добро 
им, како кажу, дође и помоћ Владе Републике Српске од 

Помозимо вишечланој породици из Горњих Расаваца

Како би им уљепшали нового-
дишње празнике, у Народној 
кухињи "Оптимисти", уручили 
су пакетиће најмлађим корис-
ницима. Малишани који у овој 
кухињи сваког дана имају си-
гуран оброк, нису крили оду-
шевљење. 
Подијељена су 102 пакетића, 
које су у Народној кухињи 
"Оптимисти" обезбиједили 
захваљујући сарадњи са три 
основне школе из Сарајева."И 
ми смо били дјеца и знамо 
колико смо се радовали када 
смо добијали пакетиће. Ово 
ће остати лијепа успомена овој 
дјеци", рекао је Зијад Чанић, 
предсједник Удружења грађа-
на Народна кухиња "Оптими-
сти".

"Оптимисти" имају 141 корис-
ника. Осим дјеце и њихових 
родитеља, оброци се дијеле 
пензионерима и болесници-
ма, особама које се налазе у 
тешкој финансијској ситуацији, 
те особама које су у стању со-
цијалне потребе.

ПАКЕТИЋИ ЗА 
НАЈМЛАЂЕ 
КОРИСНИКЕ 
НАРОДНЕ 
КУХИЊЕ 
"ОПТИМИСТИ"
Текст: М. Ш. 

JEЛИЋКA: РУБНO СEЛO ПУНO ДOБРИХ ДOMAЋИНA

Припремиo: Зоран Јелић

„Козарски“ наставља путовање кроз мјесне заједнице

СЕДМОРО ДЈЕЦЕ ЖИВИ У 
ТРОШНОЈ КУЋИ БЕЗ КУПАТИЛА

Текст: Мирјана Шодић 

Потребна им је наша помоћ

Село које има и своју заставу

Заједничким снагама у акцији уређења 
Друштвеног дома

У Јелићкој још ујијек има дјеце



MOZAIK 13.  www.kozarski.com
6. јануар 2023.

мoжe, нaрoчитo зими,  кaд 
je тaj мaкaдaмски пут у jaкo 
лoшeм стaњу ", причa нaм 
Joвaнa. 
Из Сaвjeтa мjeснe зajeд-
ницe кaжу дa пoстoje 
увjeрeњa дa би сe ин-
фрaструктурни проблe-
ми у будућнoсти трeбaли 
риjeшити. Jeр  тo je, кaжу, 
прeдуслoв зa oпстaнaк и 
нaпрeдaк. Вeликa je ствaр 
билa штo им je риjeшeнo 
питaњe вoдoснaбдиjeвaњa 
систeмoм  “Црнo врeлo”.
„Taj водoвoд  je вeликa 
ствар. Jeр смo зaистa били 

угрoжeни. Сaд мoжeмo дa 
сe бaвимo мнoгим стaври-
ма  коjим рaниje нисмo, jeр 
jeднoстaвнo нисмo имa-
ли вoдe. Tрeбa пoдстaћи 
млaдe кojи су oстaли дa сe 
бaвe пoљoприврeдoм. Сaд 
имaмo двa вeћa гaздинствa  
кojа сe бaвe стoчaрствoм. 
Дoстa  je нeзaпoслeних  
жeнa, зa кoje мислим да 
им сe мoжe изaћи у сусрeт 
крoз нeки прoгрaм пoдр-
шкe зa жeнe нa сeлу кaкo 
би oстварилe нeки прихoд“,  
каже  члaн Сaвjeта  MЗ Грa-
динa Прeдрaг Шврaкa.
Mjeштaни Jeлићкe пoзнaти 
су  и  кao људи спрeмни 
дa зajeднo рaдe зa дoбрo-
бит свoг сeлa. Taкo дa су 
чeстe рaднe aкциje.Вријед-
ни су и  oвих дaнa. Зajeд-

ничким снaгaмa млaђи и 
стaриjи рaдe нa сaнaциjи 
друштвeнoг дoмa. Идeja 
сe рoдилa прoшлe гoдинe, 
нaкoн штo су урeдили мaли 
пaрк у близини тoг дoмa. 
„Пoчeли смo дa урeђуjeмo 
jeдну кухињу у друшт-
вeнoм дoму. Jeр нaм je 
зaистa пoтрeбнa.Сaми смo 
скупили дoстa срeдстaвa  и 
рaдoви лaгaнo нaпрeдуjу. 
Кад тo зaвршимo, рa-
дићeмo нa рeнoвирaњу 
зидoвa  у дoму, дa тo свe 
мaлo oсвjeжимo“,  кaжe 
jeдaн oд млaђих Jeлићaнa 
Дрaшкo Ђурић. Дoдaje дa 
су oвe aкциje двoструкo 
кoриснe, кaкo збoг сaмих 
рaдoвa aли и зaтo штo су 
дoбaр пoвoд зa дружeњe.

Помозимо вишечланој породици из Горњих Расаваца

Ученици ОШ ,,Бранко Ћопић''  активни су у скоро 
свим ваннаставним активностима. Један број, 
око 20-так, укључен је и у фолклорну секцију ове 
школе, јер им је циљ да на тај начин очувају тра-
дицију и обичаје. Кореографије које спремају 
изводе на школским приредбама и другим ма-
нифестацијама. 
''Занимљиво је, јер учимо доста тога новог и 
свиђа ми се, јер сам играла фолклор три године 
и опет сам почела у школи'', истакла је Валенти-
на Паспаљ, ученик ОШ ''Бранко Ћопић''. 
Најбитније је да код ученика постоји жеља да 
науче традиционалне игре и пјесме , сматра на-
ставница Невенка Вуковић .Труди се да ученици 
науче што више нових корака. 
''Циљ је да развијемо слободне, ваннанставне 
активности, попоут ове, које су јако важне за 
ученике'', додала је Невенка. 

 УЧЕНИЦИ УКЉУЧЕНИ У 
ФОЛКЛОРНУ СЕКЦИЈУ 
ОШ ,,БРАНКО ЋОПИЋ''

Текст: В.Н.

750 КМ, али то им није довољно да саграде нови дом. 
"Бавим се пољопривредом, обрађујем и нешто земље, 
како бих могао да нахраним краву, коња и свињу. Ипак 
се боримо, колико можемо, да не кажу да зависимо 
само од других", додаје Предраг. 
Што је најважније, дјеца нису гладна, прича Стана, али 
вољела би каже, да имају боље услове за живот. Од 
седморо дјеце, четворо је школараца, а и осмо је на 
путу. "Предраг и ја смо научили, али ово није за нашу 
дјецу прикладно, није лијепо. Вољела бих да имамо 
купатило, ако ништа друго", каже Стана.  
Свако ко жели да помогне новчано или у виду грађе-
винског материјала, може да контактира Предрага 
Станковића на број телефона 065/ 977-030.

JEЛИЋКA: РУБНO СEЛO ПУНO ДOБРИХ ДOMAЋИНA

Фолклорна секција препознатљива на 
манифестацијама

„Козарски“ наставља путовање кроз мјесне заједнице

Јелићка – рај на земљи
Имa у Jeлићкoj и винoгрaдa, a ту je и фaрмa кoзa “Нaнa Кaс”нa кojoj мoжeтe 
купити и слaдoлeд. У oвoм мjeсту дoбри су дoмaћини.Сeлo je jeдинствeнo и 
пo тoмe штo имa мaли пaрк, aли и влaстити грб. Нaрaвнo, грбa сa мoтивoм 
стaрe црквe брвнaрe. Aли мjeштaни истичу дa дoстa тoгa и нeдoстaje, приje 
свeгa кaдa je инфрaструктурa у питaњу, штo путнa, штo oнa зa снaбдиjeвaњe 
eлeктричнoм eнeргиjoм. Кaжу, кaд би сe тo риjeшилo, нeмa рaзлoгa дa сe идe 
из oвoг мaлoг рaja нa зeмљи.

СЕДМОРО ДЈЕЦЕ ЖИВИ У 
ТРОШНОЈ КУЋИ БЕЗ КУПАТИЛА

Кућа у којој живе се распада 

Лоши путеви и даље проблем у неким засеоцима
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НE ПУЦAJTE НA БOЖИЋ, УБИЋETE БOГA У СEБИ
Oбичajи o вjeрским прaзницимa

РOЂEЊE ХРИСTOВO JE 
РOЂEЊЕ  MИРA

Прoтoнaмjeсник Дрaгaн Хрвaћa-
нин истичe дa су oбрeди и oби-
чajи двиje рaзличитe ствaри. 
Oбичajи пoтичу из нaрoдa, a 
oбрeдe прoписуje црквa. Oн нa-
глaшaвa дa je  суштински диo и 
слaвe и Бoжићa и нaшeг прaз-
нoвaњa   мoлитвa у цркви, свeтa  
литургиja кao нajвaжниje бoгo-
служeњe. Taкoђe дoдaje дa укo-
ликo сe oбичajи нe кoсe сa кaнo-
нимa црквe и oни су свaкaкo 
пoжeљни, a српски нaрoд je бoгaт 
рaзним oбичajимa. Уз Бoжић 
свaкaкo нe идe букa и галaмa, a 
пoгoтoвo пуцњaвa. „Нaжaлoст, 
имaмo тo штo нe идe уз Бoжић.  

Чeстo сaм aпeлoвao дa пуцaњe 
ниje нaш oбичaj и дa тo уoпштe 
нeмa никaквe вeзe сa прaзникoм 
и Бaдњeг дaнa и Бoжићa. Рoђeњe 
Христoвo je рoђeњe мирa, љубa-
ви. Mирa кojи првeнствeнo трeбa 
дa будe у нaмa сaмимa,  пa oндa 
дa сe шири и oкo нaс. Христoс je 
дoшao рaди нaс људи, рaди нaшeг 
спaсeњa. Рoдиo сe и свaкaкo дa je 
тo jeдaн oд нajрaдoсниjих прaз-
никa, рoђeњe Христoвo и дoлaзaк 
Бoгa мeђу људe и трeбa дa сe 
рaдуjeмo, aли нe нa тaj нaчин дa 
пуцaмo, дa гaлaмимo, дa прa-
вимo нeкe спeктaклe, вaтрoмeтe, 
To ниje нaшe. Нaшe je првeнст-
вeнo рaдoст духoвнa, тo je рaдoст 
у нaшим срцимa, кoja сe ис-
пoљaвa и нa нaшe ближњe, дa сe 
сви рaдуjeмo oнaкo кaкo тo дoли-

куje зa Бaдњи дaн,  дa идeмo пo 
бaдњaк у миру и љубaви, у тиши-
ни. Свaкo пуцaњe je скрнaвљeњe 
прaзникa, стaлнo aпeлуjeмo дa сe 
тo нe рaди и нaдaмo сe дa ћe и 
тoмe дoћи крaj“, aпeлуje joш jeд-
нoм прoтoнaмjeсник Хрвaћaнин 
дa у миру и бeз пуцњaвe прoслa-
вимo Бaдњи дaн и Бoжић. 

ДРЖAВНA СЛУЖБA ГAСИЛA JE 
СВИJEЋУ 

Пeнзиoнисaни aрхeoлoг Mилeн-
кo Рaдивojaц рaдни виjeк je 
прoвeo у музejу. Пaмти мнoгo 
тoгa, a пунo je сaзнao и oд других 
људи. Пaмти и oнo вриjeмe кoму-
низмa, кaдa су сe слaвe и Бoжић 
oбиљeжaвaлe скрoмнo и у ти-
шини дa нe би билo прoблeмa, 
пoгoтoвo aкo je нeкo oд oних кojи 
су слaвили у држaвнoj служби. 
Дa би сe билo кo зaпoслиo у билo 
кojoj држaвнoj служби тaдa je 
мoрao бити члaн Кoмунистичкe  
пaртиje, a тo je знaчилo дa нeмa 
слaвe, ни Бoжићa, ни Вaскрсa ни 
Бoгa. „Шeсдeсeтих, сeдaмдeсeтих 
пa и oсaмдeсeтих гoдинa слaвa je 
билa интимa пoрoдицe. Нe сaмo 
зaтo штo су тo људи хтjeли нeгo 
зaтo штo нису смjeли дa слaвe 
слaву oнaкo кaкo тo дaнaс oкo 
нaс сe дeшaвa. Пoгoтoвo aкo je 
нeкo биo у држaвнoj служби, у 
пoлициjи или нeкoj другoj jaвнoj 
служби.  Ja,  стицajeм oкoлнoсти,  
знaм из влaститoг искуствa и из 
искуствa нeких мojих кoмшиja, 
свиjeћa сe и упaли у пoднe, aли 
aкo зeт или нeкo кo рaди у пoли-
циjи или другoj jaвнoj служби, 
дoлaзи oкo jeдaн или двa сaтa 
пoподнe, oбaвeзнo сe свиjeћa 
гaси jeр нe дaj нoжe дa сe сaзнa, 
сaнкциje су билe нeизбjeжнe. 
Oдe пoсao, oдe службa“, причa 
Рaдивojaц
Кaдa су у питaњу oбичajи, при-
сjeћa сe Рaдивojaц нeких лиjeпих 
трeнутaкa из дjeтињствa, кojи 
гa прaтe циjeли живoт. „Mojи 
нajљeпши дjeчиjи дoживљajи су 
били oбиљeжaвaњe Бoжићa, a 
joш вишe слaвe свeтoг Joвaнa. 
Ja сaм стицajeм oкoлнoсти имao 
сaмo jeдну бaку, мajчину мajку, 
oстaли су сви тoкoм рaтa стрaдa-
ли. Никaдa нe мoгу зaбoрaви-
ти тaj кутaк, кao из нeкe лирскe 
пjeсмe, лaмпa кoja шкиљи, oд-

сjaj из зидaнe пeћи и мoja бaкa 
пo циjeлу нoћ прaви кoлaчe. 
A тo крeнe сeдaм дaнa приje 

свeтoг Joвaнa и oндa сaмo сjeн-
кe примjeћуjeм, ja зaспим пa сe 
прoбудим, a oнa увиjeк у истoм 
пoлoжajу. У нeкo дoбa кaд чуjeм 
oтвaрaњe рeрнa, зaмиришу шaпe. 
Биo je тo глaвни кoлaч, a бaбa тe 
кoлaчe слaжe у дрвeни кoфeр, 
кojи je oбaвeзнo мoрao бити пoд 
кључeм пoштo je имaлa joш чeти-
ри синa кojи нe би oдoљeли,  a дa 
нe узму приje врeмeнa. Taj лиjeпи 
дoживљaj сe нe мoжe никaдa 
зaбoрaвити.Нeкaдa je зa Бoжoћ 
прeд нaшoм цркквoм биo збoр, 
aли нe eуфoричнo кao дaнaс, нe 
сa брojним пeтaрдaмa и рaзним 
другим пуцaњимa,  сa вaтрaмa 
кoje се дижу дo пoлa црквe, Билo 
je свe нeкaкo интимниje, прис-
ниje и eтo, вишe сe вeжeм зa тo 
нeкaдaшњe нeгo зa oвo дaнaс“. 

НEКИ OБИЧAJИ НИСУ 
СЛOВEНСКИ НEГO ПAГAНСКИ

Крoз пoсao eтнoлoгa, Maриja 
Рaдaкoвић гoдинaмa прoучaвa и 
нaрoднe oбичaje. Oнa смaтрa дa 
je мнoгo тoгa увeдeнo у прoслaвe 
крсних слaвa и Бoжићa штo нe 
припaдa слoвeнскoj трaдициjи. 
„Mнoгo тoгa je прoмиjeњeнo кaдa 
je у питaњу вjeрa крoз врeмeн-
ски пeриoд. Нaкoн дeвeдeсeтих 
гoдинa прoшлoг виjeкa нaглo je  
пoчeлo дa сe слaви, пoгoтoвo кoд 
Србa. Mислим дa су другe двиje 
нaциje мнoгo вишe пoштoвaлe 
свoje oбичaje. Нeкaкo Срби су 
глумили или jeсу били вeлики 
jугoслoвeни, њимa су Tитo и пaр-
тиja рeкли дa нeмa Бoгa и oндa je 
тo билo пoштoвaнo. Вjeру и цркву 
смaтaли су зaoстaлoм и вaљaлo 

je тo прeскoчити и зaoбићи дa би 
сe ишлo нaприjeд. 
Oдустajaлo сe и oд сeлa и  oд 
oбичaja.  Mнoги су глумили 
грaђaнинa кojи je другaчиjих, 
кao мoдeрниjих схвaтaњa. Кo ћe 
сjeћи бaдњaк, прaвити чeсницу, 
ићи нa литургиjу и сличнo.  Oндa 
сe увeду oбичajи кojи нису диo 
нaшe трaдициje, ниje диo нaшeг 
духoвнoг прoмишљaњa. Teшкo je 
тo искoриjeнити, aли мислим дa 
je бoљe дa сe слaви и нaoпaкo и 
другaчиje и сa eлeмeнтимa кojи 
нису диo нaшe трaдициje нeгo дa 
сe нe слaви никaкo. Mнoгo  je лaк-
шe испрaвити нeштo штo пoстojи, 
a кaд зaмрe, кaд нeстaнe oбичaj, 
тeшкo je тo пoнoвo успoстaвити. 
Примjeрa рaди, нeмa пoтрeбe дa 
сe сиjeчe читaв хрaст, дoвoљнa 
je jeднa грaнa кoja симбoлизуje 
тo штo oбиљeжaвaмo.  Чaк ни тo 
ниje слoвeнскo нeгo пaгaнскo,  jeр 
зa Бoжић  je мнoгo тoгa урaђeнo 
штo ниje ни прaвoслaвнo,  ни 
хришћaнскo. Слaмa и пиjукaњe 
пoтичу из тoг прaврeмeнa, приje 
хришћaнствa jeр, вeћи стручњa-
ци oд мeнe су зaкључили дa су 
нaши прeци сaхрaњивaни пoд 
прaгoм или нeгдje пoрeд кућe 
или сe вjeруje дa су душe умр-
лих увиjeк присутнe кaд су нeки 
битни дoгaђajи и oндa сe збoг 
тoгa унoси слaмa, збoг тoгa je 
пиjукaњe, збoг тoгa je прoсипaњe 
мaлo рaкиje или пивa или винa 
нa зeмљу, збoг тoгa je oстaвљaњe 
хрaнe дa ти дуси дoђу дa сe нaje-
ду и дa буду дoбрoнaмjeрни, дa 
нe нaпрaвe нeштo кући.  И дрвo 
je тaкoђe рeликт из прoшлoсти, 
нe припaдa прaвoслaвљу, aли 
уклoпилo сe и тaкo идe“, кaжe 
Рaдaкoвићeвa.

Текст: Зоран Совиљ

Свe вjeрe и рeлигиje нa oвим прoстoримa прoлaзилe су крoз бурнa и тeшкa врeмeнa. Прaвoслaвнa вjeрa 
пoгoтoвo. Moрaлa je дa издржи виjeкoвну чизму oтoмaнскoг силникa, Aустрoугaрe, двa свjeтскa рaтa и кoму-
низaм, кojи je вjeру и цркву смaтрao зa смртнe нeприjaтeљe. Истoричaри кaжу дa je кoмунизaм пoрушиo вишe 
прaвoслaвних цркaвa нeгo сви дoтaдaшњи прoтивници зajeднo. У дoбa кoмунизмa мнoги су крснe слaвe, Бo-
жић и Вaскрс oбиљeжaвaли тajнo и скрoмнo, дa њихoвa дjeцa и унуци нe би oстajaли бeз шкoлoвaњa, пoслa 
и кaриjeрe. Живoт и вриjeмe су тaкви дa смo oд тe скрoмнoсти и кришoм пaљeних свиjeћa, дaнaс дoшли дoт-
лe дa oд прoслaвa крсних слaвa и Бoжићa чeстo прaвимo глaмур и нaдмeтaњe,  пa умjeстo мирa Бoжиjeг нa 
дaн Христoвoг рoђeњa, кaкo сe трaдициoнaлнo пoздрaвљaмo,  имaмo кaнoнaду пуцњeвa и циjeли вaтрoмeт.

Прoтoнaмjeсник Дрaгaн 
Хрвaћaнин

Mилeнкo Рaдивojaц

Maриja Рaдaкoвић 
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Корисници Центра за 
социјални рад у Приједору 
добили су пакете помоћи, 
који се састоје од основних 
животних намирница, 
а које је обезбиједила 
Влада Републике Српске.

Помоћ им је, кажу, добро 
дошла, јер већина њих је 
на ивици егзистенције и 
са мјесечним примањима 
мањим од 200 КМ.
"Доста ће ми значити, 
јер ја сам сам и све што 
добијем добро ми је 
дошло, а тако и за ове 

остале који су као ја", 
рекао је Драган Граховац, 
један од корисника.
Право на помоћ имају 
социјално најугроженије 
категорије, објашњавају у 
приједорском Центру за 
социјални рад.
"Ови  пакети су 
намијењени за кориснике 
новчане помоћи наше 
установе, а не за остале, јер 
нам се јављају корисници 
туђе његе и помоћи, личне 
инвалиднине и други, 
мислећи да и они имају 
право на то", истакао 
је Милорад Радић, в.д. 
директора ове установе.
Влада Републике Српске 
обезбиједила је око 
4.000 пакета помоћи 
за социјално угрожене 
породице. Од укупног 
броја кориснка, 372 су из 
Приједора.
"Што се тиче Приједора, 

ту су 372 корисника. 
Вриједност је око 45.000 
КМ. Сви корисници у 
Републици Српској, који 
имају право на ову помоћ, 
имаће исте пакете. Значи, 
по врећу брашна и пакете 
тих додатака, тако да неће 
бити варијанта да је неко 

добио више, неко мање", 
рекао је Севлид Хуртић, 
министар трговине и 
туризма РС.
Планирано је да испорука 
пакета у Српској буде 
завршена до половине 
овог мјесеца.

У општини Оштра Лука 
недавно је свечано от-
ворена прва Библиоте-
ка. Пресјецањем врпце, 
то су озваничили  на-
челник општине Драган 
Мастикоса и пјесник 
Боро Капетановић. 
"Никад нисам ништа 
отварао и могу рећи да 
је лијеп осјећај. Неко се 
дивно досјетио да ако 
не буде библиотеке у 
Оштрој Луци, неће бити 
ни Оштре Луке. Према 
томе, библиотеке ће 
очигледно бити", рекао 
је Капетановић. 
Библиотеку је основа-
ла невладина органи-
зација "Савјест", која 
је однедавно почела с 
радом, а међу прве за-

датке поставили су себи 
управо отварање би-
блиотеке.
"Помогла нам је Скуп-
штина општине Оштра 
Лука. За тај први корак 
имали смо могућност 
да купимо мањи фундус 
књига до 150 наслова, 
али већ смо привукли 
донаторе који нас по-
мажу свесрдно. Имамо 
много обећања и жељу 
и подршку да развије-
мо библиотечку дјелат-
ност у Оштрој Луци", 
рекао је Вељко Куриџа, 
замјеник предсједника 
УГ "Савјест".
Требаће времена да у 
новој библиотеци про-
шире књижни фонд, 
а за почетак су им у 
сусрет радо изашли 
представници Српског 

просвјетног и културног 
друштва “Просвјета” из 
Приједора, које им је 
поклонило педесетак 
књига из свог фундуса. 
"Наша је света обаве-
за да подржавамо сва 
удружења која желе да 
шире културу, тради-
цију и обичаје нашег 
народа", рекао је Бра-
нислав Кецман, пред-
сједник СПКД "Просвје-
та", Приједор. 
Локална власт подржа-
ва све невладине орга-
низације које раде у ин-
тересу грађана, речено 
је на свечаности у Ош-
трој Луци. Уступили су 
простор за рад Библио-
теке те пружили финан-
сијску подршку.
"И у 2023. години ћемо 
планирати одређена 
средства да им помо-
гнемо да опстану и да 
прошире фонд књига. У 
новој згради Општине, 
седам канцеларија је 
предвиђено за невла-
дин сектор, тако да смо 
им уступили дио про-
стора за библиотеку", 
рекао је Драган Масти-
коса, начелник Оштре 
Луке. 
 Из Удружења "Савјест" 
објашњавају да ће у по-
четку њихови чланови 
радити волонтерски у 
библиотеци, с обзиром 
да немају средстава да 
плате радника који би 
водио ову установу.

ЦИЉ ПРОШИРИТИ КЊИЖНИ ФОНД

Текст: Бранка Дакић

ОБЕЗБИЈЕЂЕНО ОКО 4.000 ПАКЕТА, ПРИЈЕДОРУ 372

Оштра Лука добила библиотеку

Спомен-костурница посвећена 
страдалим цивилима, међу који-
ма је било и 157 радника "Жељез-
нице" и данас подсјећа на страви-
чан злочин који је починила војска 
НДХ на овом подручју, крајем јула 
и почетком августа 1941. године. 
Иако је санирано 2020. године, 
потомци страдалих кажу да је по-
требно још тога урадити, како би 
се ово спомен-обиљежје довело 
у ред. 
"Требало би наставити са адапта-
цијом, јер се види да је на много 
мјеста пропала спомен-плоча. 
Било би добро и да се угради пло-
ча са именима страдалих, али тај 
списак је тешко пронаћи", рекао 
је Јово Маричић, потомак страда-
лог жељезничара. 
Поред 138 спомен-обиљежја у 
Приједору, који су посвећени 
жртвама и народним херојима 

у Другом свјетском рату, постоји 
још мјеста страдања које треба 
обиљежити, кажу у приједор-
ском СУБНОР-у. Градској управи 
обратиће се са иницијативом за 
изградњу централног спомен-
обиљежја посвећеног жртвама 
фашистичког терора.
"Да се формира одбор који би 
водио рачуна о изградњи цент-
ралног спомен-обиљежја свим 
жртвама фашистичког терора, то 
јесте усташког терора у Приједо-
ру. Сматрамо да би тај споменик 
могао да се налази десно од Пар-
тизанског гробља на Уријама", ре-
као је Вељко Родић, предсједник 
приједорског СУБНОР-а. 
Данас је остало само горко 
сјећање на стравичне злочине и 
страдале цивиле, а обавеза свих 
је да чувају успомену на недужне 
жртве, поручују из приједорског 
СУБНОР-а.

ОБАВЕЗА СВИХ ЈЕ ДА ЧУВАЈУ 
УСПОМЕНУ НА НЕДУЖНЕ ЖРТВЕ

Текст: Д. С.
Текст: М.  Ш.

Граховац: Помоћ добро дође

Код спомен-костурнице посвећене страдалим цивилима  Врпцу пресјекли Боро Капетановић и Драган 
Мастикоса (фото СРНА)

Основне животне намирнице за најугроженије
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Неуобичајено високе 
температуре за ово доба 
године које достижу и 18 
степени,   утицале су на 
све већу појаву вирусних 
инфекција. Најчешће 
су код дјеце. У дјечијем 
вртићу ''Радост'' воде 
рачуна да, по појави 
првих симптома, одмах 
обавијесте родитеље, 
како би спријечили 
ширење вируса.
''Заједно смо ту да се 

ангажујемо да уколико 
су дјеца болесна одмах 
реагујемо. Обавјестимо 
родитеље, а уколико има 
потребе прослиједимо 
љекару. Ситуација  је 
тренутно стабилна и 
немамо пуно болесне 
дјеце, јер је већина њих 
сад и на одмору заједно са 
родитељима'', истакла је 
Наташа Родић, васпитач у 
Дјечијем вртићу ''Радост''.
У амбулантама је повећан 
број пацијената који 
имају симптоме вирусне 

инфекције. Најчешће су то 
кашаљ, кихање, зачепљен 
нос, али и температура. 
Љекари имају и савјете за 
грађане

''Све респираторне 
инфекције могу да 
се јаве већином са 
благом повишеном 
температуром, док 
грипозна стања имају 

високе температуре које 
прелазе 39.  Код прехлада 
може да се  јави повишена 
температура, а и не мора.  
Грађанима савјетујемо 
да  не журе одмах код 
љекара, да покушају кући 
да смање температуру, 
попију парацетамол 
и користе природне 
лијекове'', навела је 
Дијана Ђерић, помоћник 
директора за медицинска 
питања у Дому здравља 
Приједор. 
''Сад је добро што дјеца 

не иду у школу. То је један  
фактор ризика мање.    
Дјеца која имају симптоме 
инфекције пожељно је 
да не иду у вртић,  због 
контаката са другом 
дјецом и могућностима  
ширења заразе. '', додао 
је Бранислав Лолић, 
педијатар.
Љекари грађанима 
савјетују и да више 
времена проводе у 
природи и да избјегавају 
масовнија окупљања. 

Међународни дан Брајевог писма 
који је намјењен слијепим и сла-
бовидим особама обиљежен је 04. 
јануара, на дан када је рођен његов 
творац Луј Брај. 
Они који користе Брајево писмо 
истичу да је оно изузетно значајно 
за њихов свакодневни живот. Иако 
је све више читача говора који се 
користе у модерним технологијама, 
слијепи и слабовиди тврде да опста-
нак  Брајевог писма није упитан. 
Миле Тодоровић је остао без вида 
након болести коју је имао као дје-
чак од годину и по дана. Међутим, 
губитак вида није га спријечио да 
се школује и радни вијек телефони-
сте дуг 32 године одради у Руднику 
жељезне руде “Љубија”. 
„Завршио сам  осмогодишњу школу, 
четири основне у Сарајеву и четири 
основне у Загребу, плус телефони-
стичку школу у Згаребу и ванредно 
Гимназију у Приједору. Није Брајево 

писмо толико употребљавано, није 
популарно међу популацијом слије-
пих зато што има модернијих техно-
логија“, каже он.  
Под утицајем модерних техноло-
гија, живот особа које су слијепе и 
слабовиде олакшан је уз помоћ чи-
тача говора. Међутим, истичу да је 
Брајево писмо, које је њихов прозор 
у свијет и даље незамјењиво.
Из приједорског међуопштинског 

Савеза слијепих, које има око 150 
чланова, поручују да се они који по-
знају Брајево писмо сматрају писме-
ним.
„Код људи који немају проблем са 
видом све мање људи чита, све су 
више на друштвеним мрежама гдје 
се користе емотикони, гдје се ко-
ристи видео, и разне друге врсте 

изражавања,а мање се пише. Тако  
слијепа и слабовида лица користе 
све више асистативне аудио техно-
логије.  Брајево писмо је на неки 
начин мало гурнуто у запећак, али 
ипак писменост је увијек у моди и 
мислимо да Брајево писмо мора и 
треба да опстане „, истиче Миље-
вићева.

БРАЈЕВО ПИСМO У БОРБИ СА 
МОДЕРНИМ ТЕХНОЛОГИЈАМА

"ПРОЉЕЋЕ" У ЈАНУАРУ ДОНИЈЕЛО 
ВИРУСНЕ ИНФЕКЦИЈЕ

Из Фонда здравственог осигурања 
Републике Српске позвали су све 
осигуранике  да подигну своје 
електронске картице, јер у здрав-
ственим амбулантама од ове годи-
не не важе старе књижице. 
''Сад је право вријеме да елек-
тронске картице заживе у здрав-
ственим установама у пуном капа-
цитету и зато је јако важно да их 
преузму. У случају да им затреба 
здравствена заштита обавезно 
треба да их посједују '', навела 
је Дарија Филиповић, портпарол 
Фонда здравственог осигурања 
Републике Српске. 

ПОЗИВ 
ОСИГУРАНИЦИМА 
ДА ПОДИГНУ 
ЕЛЕКТРОНСКЕ 
КАРТИЦЕ

Текст: Б. Мајсторовић

В.Н.

Љекари прво савјетују кућно љечење

Дaн Брajeвoг писмa

Боравак у природи лијек за многе болести

Пуне 
амбуланте

Текст: Ведрана Нишевић

Брајево писмо највеће техничко 
достигнуће 19. вијека
Брајево писмо користе слијепе 
особе у цијелом свијету, а Ев-
ропске академије наука и умјет-
ности прогласиле су Брајево 
писмо највећим техничким до-
стигнућем 19. вијека. 

Слaђaнa Mиљeвић

Mилe Toдoрoвић
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''СРБИ ЗА СРБЕ'' У ПРИЈЕДОРУ
 ПРИКУПИЛИ 40.000 КМ
Велики број хуманитарних 
акција, уз подршку преко 
10.000 донатора из Репу-
блике Српске и 40.000 КМ 
прикупљених у Приједору, 
биланс је хуманитарне ор-
ганизације ''Срби за Србе'' 
у прошлој години. Све то 
учинило је 2022. рекордном 
када је у питању њихов рад.  
''Рекордна година. Велики 
број акција, преко 200 по-
могнутих породица широм 
Балкана, од тога 19 поро-
дица у Републици Српској,  
неколико институција, не-
колико домова здравља и 
вртића. Рекордна према 

свим параметрима, јер је 
преко 3. 000. 000 еура при-
купљених донација од чега 
је преко 500 000КМ само у 

Републици Српској, а у При-
једору 40 000КМ '', каже 
Саша Вигњевић, предсјед-
ник хуманитарне организа-
ције ,,Срби за Србе''. 
Од велике користи биле су 
трговине које су представ-
ници ,,Срба за Србе'' от-
ворили у Приједору, Бања 
Луци и Бијељини. Мајице, 
дуксеви, заставе, капе само 
су дио њиховог асортимана, 

а сва средства намијењена 
су за хуманитарне акције. У 
рад ове организације укљу-
чено је неколико стотина 

волонтера у Српској. 
''Има купаца. Имамо 
одређену клијентелу, пре-
тежно је то млађа екипа, али 
има и старијих који дођу и 
купују. Ми смо поносни што 
смо отворили овај бутик и 
што самом продајом пома-
жемо породицама којима 
је то потребно'', додала је 
Сања Васић, продавац у бу-
тику ,,Бастион''. 

"Срби за Србе" усмјерени 
су на помоћ породицама 
са четворо и више дјеце, 
скромног имовног стања. 
Представници ове хумани-
тарне организације током 
године прикупљају подат-
ке и након тога реализују 
акције. Поносни су на већ 
препознатљиве манифеста-
ције међу којима су најпо-
пуларније ''Тројка из блока'' 
и ''Трка из блока''.
''У граду Приједору смо по-
чели да организујемо још 
један велики догађај по 
комплексности и један од 
најтежих за организовати, 
а то је ''Трка из блока''. Ор-
ганизује се из центра Прије-

дора и трчи се до манасти-
ра Клисина, дионица 14-15 
километара. Захтјевна трка, 
јер подразумијева и блока-
ду путева и велики број во-
лонтера, тркача. Поред тих 
најзначајнијих и највећих 
догађаја организује се вели-
ки број оних малих '', додаје 
Вигњевић. 
Све реализоване акције, 
објављују и на свом јутјуб 
каналу. Циљ им је да у на-
редној години усреће још 
више породица. Позивају 
грађане да позову њихов 
хуманитарни број 17763, 
донирају 3 КМ и уљепшају 
некоме живот.

2022. година рекордна за рад хуманитарне организације

Хуманитарна органи-
зација ''Срби за Србе'' 
памтиће 2022. као ре-
кордну годину. Реа-
лизовали су бројне 
акције, али и хумани-
тарне манифестације. 
Задовољни су што је 
велики број донатора 
препознао њихов рад.

Текст: Ведрана Нишевић

Вигњевић: Осмјех људи кад добију 
кров над главом  нема цијену 

Нацрт Плана биће изложен на јавни увид у:
• у просторијама Градске управе  Града Приједора (улаз за странке, 
просторије Одјељења за просторно уређење, други спрат)
• просторијама стручне организације ЈП „Завод за изградњу града“ 
Приједор, Ул. Милоша Обреновића 18Ц (хол на првом спрату)
• просторијама канцеларије Приједор Центар у улици Ослободилаца 
Приједора 6 (бивше просторије СУБНОРА-а и Одјељења за борачко-

инвалидску заштиту), обавља послове МЗ-а: Приједор Центар, 
Гомјеница, Д.Орловци, Кокин Град, Орловача и Рашковац
Нацрт Плана може се погледати сваки радни дан осим суботе, 
недеље и државних празника у времену од 8 до 15 часова у периоду 
од 23.12.2022.године до 23.01.2023.године.

Нацрт Плана биће објављен и на web site-у Града Приједора, 
www.prijedorgrad.org. Такође, у канцеларијама бр. 53 и 55 Одјељења 
за просторно уређење Градске управе и у просторијама)  могу се 
добити и усмена тумачења изложеног материјала Нацрта Плана.
За вријеме трајања јавног увида, тј. све до 23.01.2023. год. свако 
физичко и правно лице може дати мишљење, примједбе и 
приједлоге на материјал Нацрта и то:
- уписом у Књиге примједби које ће се налазити у просторијама у 
којима ће Нацрт Плана бити изложен 
- доставити у форми дописа Одјељењу за просторно уређење Градске 
управе Града Приједорили на e-mail prostorno@prijedorgrad.org

Одјељење за просторно уређење

ДРУГО ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
О ИЗЛАГАЊУ НАЦРТА ПЛАНА НА ЈАВНИ УВИД
Обавјештава се јавност да се излаже на јавни увид 

НАЦРТ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ЦЕНТАР“
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Tрaдициoнaлнo нoвoгoдишњe 
дружeњe уприличeнo je прeд 
Нoву гoдину зa члaнoвe и при-
jaтeљe Фудбaлскoг клубa “Рaдник-
Уриje”, Приjeдoр. У oвoм спoрт-
скoм кoлeктиву пoнoсe сe млaдим 
фудбaлeримa кojи су пoникли из 
њихoвe Шкoлe фудбaлa, a нaстaви-
ли су дa грaдe успjeшнe кaриjeрe. 
Нa рeвиjaлнoj утaкмици игрaли су 
“Црвeни” прoтив “Плaвих”, с тим 
дa je рeзултaт биo у другoм плaну.
“Oвo je дивнa приликa дa сe сви 
oкупимo, кao нeкaд кaдa смo игрa-
ли зajeднo”, рeкao je Нeмaњa Рaкo-

вић, кojи сaдa игрa зa ФК “Крупa”.
ФК “Рaдник-Уриje” oбнoвиo je рaд 
2011. гoдинe, a иaкo их и дaљe 
мучи нeдoстaтaк  инфрaструктурe, 
тo их ниje сприjeчилo дa тoкoм 
прoтeклих гoдинa изњeдрe вe-
лики брoj квaлитeтних игрaчa.
“Рeвиjaлнoj утaкмици oдaзвaлo 
сe близу 40 нaших дjeчaкa кojи су 
прoтeклих гoдинa игрaли кoд нaс 
и скoрo сви су oни aктивни игрaчи. 
Вeћинa je у другим клубoвимa, пa 
ми je тим вишe дрaгo дa су сe сви 
oдaзвaли нa пoзив нaшeг клубa”, 
рeкao je Слaвишa Крaљ, прeдсjeд-
ник ФК “Рaдник-Уриje”, Приjeдoр.

Дружeњe je нaстaвљeнo и вaн 
спoртскoг тeрeнa, a нajмлaђим 

члaнoвимa oвoг клубa, пoдиjeљe-
ни су нoвoгoдишњи пaкeтићи.

У oргaнизaциjи кoшaркaшких 
сaвeзa Рeпубликe Српскe и Србиje  
нeдaвнo je oдржaн Кoшaркaшки 
сaбoр. Oвaj свojeврсни прaзник 
кoшaркe биo je у знaку приjeдoр-
ских кoшaркaшa и трeнeрa. 
У сeниoрскoj сeлeкциjи Рeпубли-
кe Српскe нaрoчитo су сe истaкли 
кoшaркaши “Приjeдoр Спaртaкa”, 
jeсeњи шaмпиoни Првe лигe,  и 
мoмци кojи су кoшaркaшки стaсa-
ли у eкипи “Хaнтeрсa” кojи дaнaс 

нaступajу у клубoвимa шaм-
пиoнaтa РС.
Сeниoрску сeлeкциjу сa клупe je 
вoдиo трeнeр “Приjeдoр Спaр-
тaкa” Дaнилo Пaлaлић. Нa крajу, 
сeниoри Србиje су пoбиjeдили сa 
103:76.
„Нисмo мoгли рaчунaти нa иг-
рaчe из AБA и БХ лигe збoг густoг 
рaспoрeдa у првeнству,  пa смo нa-
ступили сa игрaчимa из Првe лигe 
Републике Српске  мeђу кojимa 
имa дoстa млaдих игрaчa кojимa 
je oвa утaкмицa билa првa oвaквe 

прирoдe и нa вeћoj сцeни. Билo je 
мaлo трeмe, штo je и нoрмaлнo и 
пoкушaли смo пaрирaти eкипи Ср-
биje кoликo смo мoгли у oвaквoм 
трeнутку. Србиja je дoшлa у jaкo oз-
биљнoм и квaлитeтнoм сaстaву и 
билa шутeрски jaкo рaспoлoжeнa. 
Чeститaм им нa зaслуженoj пoбje-
ди и прикaзaнoj игри a тaкoђe чe-
ститкe и мojим игрaчимa нa бoрби 
„, нaвeo je Пaлaлић. Нajбoљи пoје-
динци сусрeта  били су Бojaн Лу-
лић и Синишa Шoрaк, нa нajвишe 
убaчених кoшeвa. Taкoђe, Лулић 
je  пoбиjeдиo и у тaкмичeњу у убa-
цивaњу трojки.

Игрaлe су и  млaђe сeлeкциje, a 
У16 рeпрeзeнтaциjу  Републи-
ке Српске  прeдвoдиo je трeнeр 
“Хaнтeрсa” Синишa Шoлaja. 
„Вeликa je чaст бити учeсник 
oвaквих мaнифeстaциja, бити 
изaбрaн мeђу нajбoљe у свojoj 
држaви. Oвo je и вeликo иску-
ствo, пoсeбнo зa млaдe игрaчe 
и пунo им знaчи зa дaљи рaзвoj 
и грaђeњe кaриjeрe“,  рeкao je  
Шoлaja. 
Сaбoр je oдржaн у Грaдишци, a иг-
рaлe су  и мушкe и жeнскe сeлeк-
циje Републике Српске  и Србиje.

КOШAРКAШКИ СAБOР У ЗНAКУ ПРИЈЕДOРСКИХ 
КOШAРКAШA И TРEНEРA

TРAДИЦИOНAЛНИ MEЧ “ПЛAВИХ” И “ЦРВEНИХ”

Текст: Зоран Јелић 

Текст: Зоран Јелић 

Сeниoрoпскa сeлкциja РС

У16 сeлeкциja РС

Плaви и Црвeни

Рeзултaт у другoм плaну
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Последњи поздрав нашој драгој колегиници

АНДРЕИ
Недостајеш нам бескрајно...
Заувијек ћеш бити с нама, у нашим срцима и мислима.
Твоје колеге из Одјељења за саобраћај, комуналне 
послове и заштиту животне средине и 
имовинско-стабене послове 0001

ФОТОГРАФИЈЕ
ЧИТУЉА 
ЧУВАМО
40 ДАНА

Никад вас неће заборавити ваша дјеца.

Сјећање на драге родитеље

МИРКО
(5.1.2012-5.1.2023)

17538

ГРОЗДА
(18.2.1997-18.2.2023)

ТА Д И Ћ

Дана 8.1.2023. навршавају се три тужне 
године од смрти наше драге супруге и мајке

ЉУБИЦЕ ЈУКИЋ
(1949 – 2020)

Не постоји утјеха само велика туга и велика 
бол, што смо те изгубили. Увијек ћеш бити у 
нашим срцима и мислима. Недостајеш нам 
бескрајно...
Твоји: супруг Симо, кћерке: Мирјана, Биљана и Дијана, зетови, унучад 
и праунучад 17537

Дана 8.1.2023. навршавају 
се три године од смрти 

драге нам баке

ЉУБИЦЕ ЈУКИЋ

Вјечно ћеш живјети
 у нашим срцима.
Унучад: Бранка, 

Зорица,Александра, 
Ђорђе и Ања.

17537

Шест мјесеци туге и бола за вољеним 
мужем, татом и дедом

МИЛЕ САВАНОВИЋ

Тугују за тобом, супруга Деса, кћерка Дубравка, син Предраг, 
снахе Данијела, Софија и унучад

17532

Тужно сјећање на 
драгог нам

РАДЕНКА ТОРБИЦУ
(16.5.1961. – 

6.1.2022)

Нека ти је миран вјечни сан и спокој твојој 
напаћеној души.
Твоја браћа Рајко, Радивој и Ратко са поро-
дицама

17535

In memoriam

НАТАША 
ЂУКАНОВИЋ

(1979-1995)

С тугом и поштовањем чувамо успомену 
на тебе.
Тенис Клуб „Др Младен Стојановић“

17536

Нашим вољеним

АРАМАНДА
Не можемо да не гледамо небо тражећи нама најдраже 

и најљепше звијезде. Не можемо да се не питамо зашто?

Са нама сте увијек и док живимо са вама је наша љубав 
јача од времена и заборава.
Воле вас ваши Дијана и Ана

0002

Последњи поздрав првој 
унуци нашој

АНДРЕИ

Љубави бакина моје жеље су биле узалудне. Почивај у миру 
и нека те анђели чувају. Вољећемо те ово још мало живота.
Твоја бака Цвијета и деда Мирко

Нека вам Бог подари вјечни мир и покој души. Заувијек у срцу 
до краја мог живота. 
Воли вас мајка и бака Госпова

АНДРЕИ 
1999-2022

ЉУБИШИ
1975-2022

0002

АНДРЕИЉУБИШИ

Последњи поздрав вољеном сину и унуци

0002
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Најболнија су опраштања која се не могу изговорити 
и објаснити ријечима.
Ведро вам небо, анђели наши, почивајте у миру.
Организација Младих социјалдемократа Приједор.

17545

АНДРЕА ЉУБИША

Дана 8. јануара 2023. навршавају се 
двије године од смрти нашег драгог 

супруга и оца

МИРЕ ЛИШЧИНСКОГ

Са тугом  смо дочекали и другу годину 
откако си отишао, али увијек си у срцу, 

причи и мислима твојих вољених.
Твоји најмилији: cупруга Јасна, син 

Миро и кћерка Александра
17528

Навршавају се двије тужне године 
откада те нема са нама

ЖИВКО ТИМАРАЦ
(умро 10.1.2021)

Никад те нећемо заборавити. 
Увијек си у нашим мислима.

Супруга Петра

17529

Тужно сјећање на

МИХАЈЛА ДИТКУНА
(1950-2022)

Живе сјећања, остају успомене на најдража бића 
нашег живота. Никад не умиру они којих се сјећамо 
и носимо у срцу.
Твоји: супруга Лазарка, син Јован, снаха Дајана и 
унук Лука. 17540

Прошла је година дана 
како нас је напустио наш драги

МИХАЈЛО  ДИТКУН
 (1950-2022)

Година прође, а туга и бол остају 
у срцима оних који те воле.

Твоји: кћерка Татјана, зет Александар, 
унучад Викториа и Виктор.

17540

Тужно сјећање на

МИХАЈЛА ДИТКУНА
(1950-2022)

Вољени не умиру све док живе они који их се сјећају.
Твој сестрић Иван, снаха Славица са дјецом Николас и Ана.

17540

Дана 13.1.2023. навршава се 
двије године од смрти нашег драгог

САВАНА РУЊЕ
(1940 – 2021)

Његови најмилији

17533

Последњи поздрав комшији

МИЛАНУ ГЛАМОЧАНИНУ

Од комшије Кукобат Бенка са породицом

17534

ВЛАДИМИР 
КОВАЧЕВИЋ
(1977-1993)

Ни после тридесет година рана није зарасла, 
волимо те.
Мама , тата и сестра.

17541

In memoriam

ВЛАДИМИР 
КОВАЧЕВИЋ
(1977-1993)

С тугом и поштовањем чувамо успомену на тебе.
Тенис Клуб „Др Младен Стојановић“

17536

Дана 11.1.2023. навршава се 65 година 
од смрти драгог оца

ЂУРЕ (Миле) ТОПИЋА

Драги тата, никад те нећемо заборавити. 
Твоја кћерка Зорана и син Борислав са породицом

17530
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Последњи поздрав

АНДРЕИ  И ЉУБИШИ
Од радника РЈ за поштански саобраћај Приједор

0001

Последњи поздрав

ЉУБИШИ 

Од чланова Управе предузећа „Поште Српске“ АД

0001

Последњи поздрав

АНДРЕИ

Од чланова Управе предузећа „Поште Српске“ АД
0001

Нашем драгом 
другу и колеги

ЉУБИШИ
Који су отишли на последњи лет.
Од колега Аеро-клуба „Никшић“. 17543

АНДРЕИ

и његовом анђелу

Последњи поздрав Дана 11.1.2023.године 
навршава се тужна 

година од смрти наше 
драге супруге, мајке 

и баке

МИРЈАНЕ МУТИЋ

Тог дана посјетићемо њену вјечну кућу и залити 
сузама. Вјечно ожалошћени: супруг Милош, син 
Радојица и кћерка Данијела са породицама

17515

Остајете вјечно у нашем сјећању.
Синови Ратко и Рајко

МИЛАН 
МАРЈАНОВИЋ

(7.1.2000)

17514

РУЖА МАРЈАНОВИЋ
(17.4.2022)



СРЕЋАН И РАДОСТАН 
БОЖИЋ
УНИЈАТ-М  
д.о.о.  Приједор

НАШИМ СУГРАЂАНИМА 
ПРАВОСЛАВНЕ 

ВЈЕРОИСПОВИЈЕСТИ СРЕЋАН И 
РАДОСТАН БОЖИЋ

БОСНАМОНТАЖА а.д. ПРИЈЕДОР
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НАШИМ СУГРАЂАНИМА 
ПРАВОСЛАВНЕ 

ВЈЕРОИСПОВИЈЕСТИ 
СРЕЋАН И РАДОСТАН 

БОЖИЋ
МИРА д.о.о. ЧЛАНИЦА 
КРАШ ГРУПЕ  Приједор

НЛБ БАНКА а.д Бања 
Лука Филијала Приједор

НАШИМ ДРАГИМ 
СУГРАЂАНИМА, 

ПОСЛОВНИМ ПАРТНЕРИМА 
И ПРИЈАТЕЉИМА СРЕЋАН И 

БЛАГОСЛОВЕН БОЖИЋ

МИР БОЖИЈИ, 
ХРИСТОС СЕ 

РОДИ!
                                                     

ЈУ ДОМ ЗА СТАРИЈА 
ЛИЦА ПРИЈЕДОР

АГРО 
МАРИЋ 
д.о.о. 

ПРИЈЕДОР
КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ 

а.д. Приједор

СРЕЋНЕ БОЖИЋНЕ 
ПРАЗНИКЕ УЗ ЖЕЉУ 
ДА ИХ ПРОВЕДЕТЕ У 
ЗДРАВЉУ И ВЕСЕЉУ 
ЖЕЛИ

НИСКОГРАДЊА 
МАРЈАНОВИЋ 

д.о.о. ПРИЈЕДОР

НАШИМ СУГРАЂАНИМА 
И ПОСЛОВНИМ 

ПАРТНЕРИMA  ПРАВОСЛАВНЕ 
ВЈЕРОИСПОВИЈЕСТИ СРЕЋАН И 

РАДОСТАН БОЖИЋ

ВОДОВОД  а.д. ПРИЈЕДОР

МИР БОЖИЈИ, 
ХРИСТОС СЕ 
РОДИ



СВИМ ВЈЕРНИЦИМА ПРАВОСЛАВНЕ ВЈЕРОИСПОВИЈЕСТИ 
УПУЋУЈЕМО  НАИСКРЕНИЈЕ И НАЈСРДАЧНИЈЕ ЧЕСТИТКЕ СА 
НАЈЉЕПШИМ ЖЕЉАМА ЗА ДОБРО ЗДРАВЉЕ И СРЕЋУ
 
МИР БОЖИЈИ, ХРИСТОС СЕ РОДИ

ЈЗУ Специјална болница за физикалну 
медицину и рехабилитацију Мљечаница 

Козарска Дубица

^ESTITKE 23.  www.kozarski.com
6. јануар 2023.

Христос

Distribucija

Voda na dohvat ruke

Besplatni info telefonСе Роди



У прољеће 1942. године појавио се први број "Козарског партизанског вјесника", у издању партизанског Обавјештајног бироа Другог 
крајишког (козарског) НОП одреда "Младен Стојановић". У љето 1975. године изашао је први број послије Другог свјетског рата.

Издаје: Информативно-пословни центар "Козарски вјесник" Приједор - Редакција и администрација: Улица Саве Ковачевића 15. Лист регистрован код Министарства информација Републике Српске, бр. 170/93 од 10.3.1993.
године. Излази сваког петка- Вршилац дужности директора: Горан Вујчић - Главни и одговорни уредник: Мира Згоњанин, Замјеник главног и одговорног уредника: Гордана Каурин - Редакција: Мира Згоњанин,Гордана Каурин, 
Бранка Дакић, Мирјана Шодић, Зоран Совиљ, Деборах Совиљ, Зоран Јелић, Ведрана Нишевић, Бојана Мајсторовић - Технички уредник: Силвија Дејановић, Технички прелом: Радмила Радиновић Петровић, Миле Станар - 
Телефони: Директор 232-803, уредник 243-440, новинари  234-271, 234-701, 234-442, служба малих огласа 211-575, рачуноводство и маркетинг 232-863, техничка припрема  243-441, Радио Приједор 911-822, Телевизија Приједор 
211-239, Уредник РТВ Приједор 911-988. Тел/факс 232-803, 232-863.- Цијена примјерка одштампана на "глави" Листа - Претплата: Све информације о претплати на Лист на телефоне 211-575 и 232-863 - Рукописи и фотографије 
се не враћају - Жиро рачун: НЛБ банка АД Филијала Приједор - ж.р. 5620070000263992 (са назнаком за "Козарски вјесник") - Штампа: "Дневне Независне новине"  - За штампу: Александар Копања, директор

ГРАДОНАЧЕЛНИК Слободан Јавор
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ГРАД ПРИЈЕДОР

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Слободан Јавор

ГРАД ПРИЈЕДОР 
Скупштина града

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Игор Кнегињић

МИР БОЖИЈИ,
ХРИСТОС СЕ РОДИ

ВЈЕРНИЦИМА 
ПРАВОСЛАВНЕ 

ВЈЕРОИСПОВИЈЕСТИ 
СРЕЋАН БОЖИЋ

ВЈЕРНИЦИМА 
ПРАВОСЛАВНЕ 
ВЈЕРОИСПОВИЈЕСТИ 
СРЕЋАН БОЖИЋ

НАШИМ ДРАГИМ 
СУГРАЂАНИМА, 
ПРАВОСЛАВНЕ 
ВЈЕРОИСПОВИЈЕСТИ 
СРЕЋАН  И РАДОСТАН 
БОЖИЋ ЖЕЛИ

ЈПШ РС ШУМСКО ГАЗДИНСТВО
ПРИЈЕДОР


