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Окружни суд у Приједору уважио 
је тужбе одборника Оливере Бр-
дар Мирковић и Бране Радано-
вића против Скупштине града 
Приједор и наложио Скупштини 
да поништи рјешење којим је из-
мијењен састав Комисије за из-
бор и именовање локалног пар-
ламента. 
“С обзиром на то да је оспорени 
акт поништен, Скупштина је дуж-
на да без одгађања, а најкасније 
у року од 30 дана, донесе нови 
управни акт, уважавајући при-
мједбе суда у вези са уоченим 
пропустима”, наводи се у пресу-
ди у предмету “Оливера Брдар 
Мирковић против Скупштине 
града Приједора”. Из Окружног 
суда у Приједору Срни је речено 
да је предмет у којем је тужилац 
Оливера Брдар Мирковић окон-
чан пресудом од 28. јануара, а 
предмет у којем се као тужилац 

појављује Бране Радановић пре-
судом издатом дан касније. У оба 
предмета тужена страна је Скуп-
штина града Приједора и у оба је 
оспорени акт поништен. Брдар 
Мирковић била је предсједник, 
а Радановић члан Комисије за 
избор и именовање Скупштине 
града Приједора до 13. фебруа-
ра прошле године, када је Скуп-
штина разријешила дотадашњу 
и именовала нову Комисију за из-
бор и именовања. На истој сјед-
ници разријешен је дотадашњи и 
именован нови Одбор за жалбе 
града Приједора чији разрије-
шени члан Пантелија Панић је 
такође тужио Скупштину и добио 
судску пресуду у своју корист. У 
марту је Министарство управе и 
локалне самоуправе Републике 
Српске позвало Скупштину гра-
да Приједора да измијени, укине 
или поништи спорне акте, наво-

дећи да Скупштина града Прије-
дора није испоштовала одредбе 
Закона о службеницима и намје-
штеницима у органима јединице 
локалне самоуправе односно 
Пословника Скупштине града 
Приједора. У јулу је Влада Репу-
блике Српске обуставила од из-
вршења ова рјешења Скупштине 
града Приједора до доношења 
одлуке надлежног суда и овла-
стила Правобранилаштво Репу-
блике Српске да покрене управ-
ни спор пред надлежним судом 
против ових рјешења Скупштине 
града Приједора, али је суд од-
бацио поднесак Правобранила-
штва као неблаговремен. Брдар 
Мирковић и Радановић тужбе су 
поднијели приватно, не прихва-
тајући образложења које је Скуп-
штина навела као разлоге за њи-
хово разрјешење.

СРНА

Прeдлoжeни днeвни 
рeд имao je 11 тaчaкa, 
мeђу кojим je билa и ини-
циjaтивa o фoрмирaњу 
oпштинe Кoзaрaц. Toкoм 
утврђивaњa днeвнoг 
рeдa пoвучeнo je нeкo-
ликo тaчaкa, вeћинa збoг 
прeсудe Oкружнoг судa у 
Приjeдoру, у кojoj сe Скуп-
штини грaдa Приjeдoрa 
нaлaжe дa пoништи 
рjeшeњe, кojим je из-
миjeњeн сaстaв Кoмисиje 
зa избoр и имeнoвaњa. 
Тако је градоначeлник 
Миленко Ђаковић са 
дневног реда повукао 
двије тачке које су се ти-
цале именовања савјета 
за израду регулационих 
планова „Сана Б-1“ и 
„Крајина - Целпак Б-1“. Из 
истoг рaзлoгa пoвучeнo 
je и нeкoликo прeдлoжe-

них дoпунa днeвнoг рeдa. 
Међу седам допуна које је 
предложио СНСД, најзна-
чајније су оне кoje сe тичу 
рaзрjeшeњa aктуeлнoг и 
имeнoвaњa нoвoг прeд-
сjeдникa приjeдoрскe 
Скупштинe. Шеф одбор-
ничког клуба ове стран-
ке Далибор Павловић 
образложио је повлачење 
предложених допуна тиме 
да је за пресуде сазнао 
непосредно пред почетак 
сједнице, те да се жели 
избјећи кршење закона. 
Одборник ПДП-а Далибор 
Грабеж, који је и члан Ко-
мисије за прописе, током 
дискусије предлагао је да 
се са дневног реда пову-
че и иницијатива о осни-
вању општине Козарац 
због, како тврди, неуса-
глашености иницијативе 

са законским прописима. 
Његов приједлог није на-
ишао на подршку одбор-
ника, јер је добио само 14 
гласова „за“. Током дис-
кусије шеф Oдборничког 
клуба ДНС-а Горан Пре-
дојевић поставио је пи-
тање да ли уопште више 
има смисла организовати 
састанке шефова одбор-
ничких клубова како би 
се усагласио дневни ред 
прије самих сједница, јер 
је у посљедњој години по-
стала пракса да се на по-
четку засjедања предлажу 
бројне измјене и допуне. 
На крају, о свему се огла-
сио и предсједник град-
ског парламента који је је-
дини гласaо да се дневни 
ред усвоји. 
- Смaтрaм дa oдрeђeнe 
тaчкe кoje су пoвучeнe 
трeбa дoрaдити, дa сe 
нeкe трeбajу усaглaсити 
сa стaњeм нa тeрeну тe 
дa тaкo упoтпуњeнe дoђу 
нa сљeдeћу сjeдницу - 
пojaсниo je Ajдин Meшић, 
прeдсjeдник грaдскoг пaр-
лaмeнтa. 

НИJE УСВOJEН ДНEВНИ РEД, 
ЗAСJEДAЊE ЗAВРШEНO

З. Ј.

Скупштинa грaдa Приједора

Рад Скупштине је отежан, 
став је Клуба одборника 
ДНС-а у градском парла-
менту. Такво стање не ко-
ристи грађанима да се до-
несу квалитетна рјешења, 
већ само да се изгласају 
одређене ствари, рекао 
је на конференцији за но-
винаре Горан Предојевић, 
шеф Клуба одборника 
ДНС-а у Скупштини града 
Приједора. 
- У посљедње вријеме 
велики број тачака, ина-
че више него у односу на 
предложени дневни ред, 
долази на Скупштину без 
материјала. У понедјељак 
је било око 20 приједлога 
нових тачака које су онда 
повучене, па су неке пред-
ложене на Скупштини. 
Зато смо одлучили да за 
дневни ред не гласамо, 
јер смо сматрали да нема 
смисла тако и одржати 
Скупштину. Ја сам то пар 
пута на Скупштини гово-
рио, ако ће се таква пра-
кса наставити, да немамо 
потребе ни сазивати сјед-
ницу ШОК-а, ни на такав 
начин радити - додао је 
Предојевић. 
С обзиром да је Окружни 
суд у Приједору уважио 
тужбе одборника ДНС-а 
Оливере Брдар Мирковић 

и Бране Радановића про-
тив Скупштине града При-
једора и наложио Скупш-
тини да поништи рјешење 
којим је измијењен састав 
Комисије за избор и име-
новање локалног парла-
мента, Предојевић каже 
да на томе не стају, те да 
настављају своју правну 
борбу.
- У пресуди пише да се 
одлука поништава, те да 
се одлуке које произилазе 
након тога од новоизабра-
не комисије поништавају, 
тако да ћемо видјети как-
ве ће то посљедице имати 
- рекао је Предојевић. 
Он је медијима дао на 
увид акте Владе Репу-
блике Српске у којима је 
уочљив сљед догађаја у 
вези са институционал-
ним реаговањем на деша-
вања у Скупштини града 
Приједора у протеклих 
годину дана. 
- Правобранилаштво Ре-
публике Српске - сједиш-
те замјеника у Приједору 
примило је документацију 
22. августа, а рок за по-
кретање управног спора 
био је 2. септембра. Спор 
је покренут 13. септембра, 
односно 11 дана након 
истека крајњег рока - на-
вео је Предојевић. 

Он је прочитао закључак 
Владе Републике Српске 
са потписом премијера Ра-
дована Вишковића у којем 
се наводи да је упозната 
о информацији у вези са 
непоштовањем њеног за-
кључка од Правобрани-
лаштва Републике Српске 
- сједиште замјеника у 
Приједору, и да ју је при-
хватила. Према Предоје-
вићевим ријечима, судске 
пресуде које Скупштини 
града налажу дјеловање 
у одређеним роковима, 
један су од разлога зашто 
одборници ДНС-а нису 
прихватили дневни ред 
на посљедњем засједању 
Скупштине града Прије-
дора. Навео је десетине 
одлука Скупштине града 
које проистичу из ини-
цијално оспорених аката, 
а то су разрјешење и име-
новање Комисије за избор 
и именовање и Одбора за 
жалбе, међу којима су ка-
дровска рјешења у јавним 
установама Центар за 
социјални рад, Спортска 
дворана “Младост”, вртић 
“Радост” и Дом здравља, 
као и разрјешење и име-
новање предсједника 
Скупштине града. Он је 
указао да је било и пре-
суда у предметима бивше 
директорице Центра за 
социјални рад Приједор 
и једног члана Одбора за 
жалбе у корист тужилаца, 
а на штету локалне Скуп-
штине. У току су и предме-
ти против Скупштине које 
су покренуле бивше ди-
ректорице Дома здравља 
и вртића “Радост”. Клуб 
одборника ДНС-а у Скуп-
штини града Приједора 
и даље заузима став да 
је скупштинска већина у 
прошлој години радила 
мимо закона, да се није 
бавила питањима грађа-
на, већ политиканством. 

СТАЊЕ У СКУПШТИНИ НЕ 
ДОПРИНОСИ ДОНОШЕЊУ 
КВАЛИТЕТНИХ РЈЕШЕЊА

М. Шодић

Клуб одборника ДНС-а

ТУЖБЕ ОДБОРНИКА ПРОТИВ СКУПШТИНЕ ГРАДА 
УВАЖЕНЕ, ОСПОРЕНИ АКТИ ПОНИШТЕНИ

Првo oвoгoдишњe зaсjeдaњe Скупштинe грaдa Приjeдoрa 
зaвршeнo je тaкo штo ниje усвojeн днeвни рeд. Прoтив прeд-
лoжeнoг днeвнoг рeдa 34. рeдoвнe сjeдницe глaсaлo je 26 oд-
бoрникa, дoк je „зa“ биo сaмo прeдсjeдник Скупштинe грaдa 
Приjeдoрa, Ajдин Meшић  

Toкoм утврђивaњa днeвнoг рeдa пoву-
чeнo je нeкoликo тaчaкa, вeћинa збoг прe-
судe Oкружнoг судa у Приjeдoру, у кojoj 
сe Скупштини грaдa Приjeдoрa нaлaжe 
дa пoништи рjeшeњe, кojим je измиjeњeн 
сaстaв Кoмисиje зa избoр и имeнoвaњa.

Сједница завршена за сат времена

Са прес конференције
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Потпредсједник БО Приједор 
Душан Ђенадија, који се на-
кон сједнице Предсједништва 
ове организације обратио но-
винарима у име предсједника 
Зорана Предојевића, рекао је 
да ће Борачка организација 
града Приједора о свему оба-
вијестити Народну скупштину 
РС, Предсједништво БОРС-а, 
руководство СДС-а, као и Фо-
рум за безбједност грађана, од 
којих очекују званичан став. 
- Дајемо апсолутну подршку 
Предојевићу, његовом раду и 
досадашњем дјеловању. За 
15 дана засједаће и Скупшти-
на БОРС-а, на којој ће такође 

бити ријечи о овом немилом 
догађају - додао је Ђенадија.
Борачака се огласила и саоп-
штењем. 
“У просторије Борачке органи-
зације увијек су добродошли 
борци које ћемо увијек да са-
слушамо, јер ова организација 
због њих постоји, а не незадо-
вољни политичари, нити у та-
квим људима видимо добро-
намјерне савјетнике. Нама не 
требају политичари који ће у 
наше просторије улазити и фи-
зички угрожавати било кога, а 
понајмање предсједника град-
ске Борачке организације на 

његовом радном мјесту”, стоји 
у саопштењу БО Приједор. 

“Борачка организација овај 
догађај неће узети као разлог 

да се наруше односи са Град-
ском организацијом СДС-а 
Приједор, јер смо убијеђени да 
иступање Милана Тубина није 
везано за СДС и да та стран-
ка, без обзира на појединачне 
иступе, има позитиван однос 
према мјесту и улози градске 
Борачке организације”, наводе 
у саопштењу. 
Додају да је Славко Шврака, 
борац прве категорије и члан 
Предсједништва ове органи-
зације, дао велики допринос 
у свим активностима ове ор-
ганизације. “То што се он као 
одборник у Скупштини града 
Приједора испред СДС-а не 
слаже са својим страначким 
колегом и предсједником Ми-
ланом Тубином, није проблем 
Борачке организације. О томе 
ће, надамо се, свој суд дати 
СДС. Милан Тубин није бирао 
Славка Швраку за члана Пред-
сједништва Борачке организа-
ције града Приједора и сигурно 
га не може и неће ни смјењи-
вати”, поручују борци. Нагла-
шавају да су као нестраначка 
организација отворени према 
свим политичким опцијама. 
“Они морају у Борачку органи-
зацију доћи тако што ће прво 
покуцати на врата и рећи - до-
бар дан. Нама не требају поли-
тичари који ће у просторије Бо-
рачке организације улазити да 
би физички угрожавали било 
кога, а понајмање предсједни-
ка организације на радном мје-
сту”, наводи се у саопштењу.

НАРОДНА СКУПШТИНА И РУКОВОДСТВО СДС-а 
ДА ЗАУЗМУ СТАВ

М. Шодић

- Било је физичког контакта, али 
не бих да говорим сада о томе. 
Служба Министарства унутра-
шњих послова ће рећи своје, а 
ми ћемо свој став изнијети на 
сједници Предсједништва Бо-
рачке организације - истакао је 
Предојевић.
Народни посланик и предсјед-
ник Градског одбора СДС-а у 
Приједору Милан Тубин тврди 
да није физички насрнуо на Пре-
дојевића, већ да је он њега хтио 
ударити, па се, како каже, морао 
бранити.
- Био сам с њим у канцеларији, 
били смо сами и он је покушао 
да ме удари. Морао сам да се 
браним и у тој одбрани сам га 
можда гурнуо, али се више и не 
сјећам тога. Господин Предоје-
вић је нанио много штете Борач-
кој организацији и сигуран сам 
да ће “продати” све њене инте-
ресе, а ја као народни посланик 
ћу се сигурно борити да такви 
људи не утичу на живот наших 
грађана - рекао је Тубин.
До овог сукоба дошло је, јер је 
Славко Шврака, одборник СДС-а 
и члан Предсједништва Борачке 

организације Приједор, на про-
теклој сједници Скупштине гра-
да био суздржан приликом гла-
сања о томе да ли Иницијатива 
за формирање општине Козарац 
треба да буде повучена са днев-
ног реда.

ШВРАКА ОСУДИО НАПАД 
НА ПРЕДОЈЕВИЋА

Поводом инцидента између на-
родног посланика Милана Ту-
бина и предсједника Борачке 

организације града Приједора 
огласио се и Славко Шврака, 
члан Предсједништва градске 
Борачке организације и одбор-
ник СДС-а, кога је Тубин прозвао 
због тога што је био суздржан 
приликом гласања о томе да 
ли Иницијатива за формирање 
општине Козарац треба да буде 
повучена са дневног реда. Било 
какви физички напади су непри-
мјерени цивилизованим људи-
ма, а нарочито када човјек који 
је и народни посланик насрће на 
предсједника градске Борачке 
организације, каже Шврака. По 
њему, ово је напад на институ-
цију БОРС-а, чији су чланови 
створили Републику Српску. 
- Господин Тубин врло мало је 
дао за стварање Српске, а сад је 
и напада. Умјесто да са позиције 
народног посланика помогне 
раду БОРС-а, он покушава да је 
оскрнави. Удар на Борачку орга-
низацију је шамар свим борцима 
и ствараоцима РС. Дугогодишњи 
сам члан Борачке организације 
града Приједора која ми је на 
првом мјесту као и људи који су 
створили РС. Члан сам СДС-а од 

његовог оснивања, али заиста 
никада нисам дозволио да мије-
шам своје политичко дјеловање 
и свој рад у Борачкој организа-
цији - изјавио је Шврака. 
Тубинове оптужбе о томе зашто 
је био суздржан приликом гла-
сања о повлачењу Иницијативе 
о формирању општине Козарац, 

Шврака је окарактерисао као 
обично спиновање и политикан-
ство, јер је засједање завршено 
тако што су одборници, међу 
којима је био и он,  гласали про-
тив предложеног дневног реда. 

Б. Д.  и З. Ј.

Предсједништво Бoрачке организације Приједор о инциденту

ТУБИН: НИСАМ ГА УДАРИО, МОЖДА САМ ГА ГУРНУО
Инцидент у Борачкој организацији 

ПРЕДОЈЕВИЋ: БИЛО ЈЕ ФИЗИЧКОГ КОНТАКТА

У уторак је дошло до сукоба између Зорана Предојевића, предсједника Борачке организације града Приједора, 
и народног посланика Милана Тубина. Предојевић није желио да прецизира шта се тачно десило, док Тубин 
тврди да га није ударио, како су то пренијели поједини медији. О цијелом случају упозната је и приједорска 
полиција

- Био сам са њим у канцеларији, 
били смо сами и он је покушао да 
ме удари. Морао сам да се бра-
ним и у тој одбрани сам га можда 
гурнуо, али се више и не сјећам 

тога - рекао је Милан Тубин.

- Било је физичког контакта, али 
не бих да говорим сада о томе. 
Служба Министарства унутра-
шњих послова ће рећи своје, а 
ми ћемо свој став изнијети на 
сједници Предсједништва Бо-
рачке организације -изјавио је 
Зоран Предојевић. 

Након инцидента који 
се десио у просторија-
ма Борачке организа-
ције града Приједора 
од стране Милана Ту-
бина, народног посла-
ника и предсједника 
Градског одбора СДС-
а Приједор, Предсјед-
ништво Борачке ор-
ганизације Приједор 
очекује да ће надлеж-
ни органи преузети све 
потребне мјере да се 
расвијетле све окол-
ности везане за овај 
догађај, те да ће Тубин 
бити санкционисан на 
адекватан начин 

У Борачкој организацији Приједор захваљују се 
свим борцима и представницима БОРС-а који су 
током ових дана упутили подршку и такође осу-
дили недолично понашање Милана Тубина. На 
сједници Предсједништва било је ријечи и о при-
премним активностима за одржавање извјештај-
не и свечане сједнице, о именовању комисије за 
упућивање бораца на бањско-климатско лијечење 
и располагање средствима за лијечење, те изради 
монографије. 

Са сједнице Предсједништва БО Приједор
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Друштво Друштво

На недавном састанку 
приједорског руковод-
ства Дома здравља и 
представника Синдиката 
здравства и социјалне за-
штите Републике Српске 
разговарано је о плата-
ма запослених. Врши-
лац дужности директора 
ове здравствене устано-
ве, Милица Марјановић, 
појаснила је да је само 
јануарска плата умање-
на и исплаћена по цијени 
рада од 135 КМ, умјесто 
145 КМ. Како каже, иако је 
Влада Републике Српске 
у октобру прошле годи-
не донијела одлуку о по-
већању цијене рада за 10 
КМ, та средства још нису 
дозначена. 

- Када смо ушли у нову 
годину, цијена рада је 
остала 145 КМ, а та сред-
ства још нису дозначена. 
Једноставно, морали смо 
превентивно да дјелујемо 
да не бисмо ушли у пери-
од негативног пословања 
- истакла је Марјановиће-
ва. 
Очекује се да Влада РС 
сваког момента дозначи 
одобрена средства, како 
би се плате могле ис-
плаћивати по новој ције-
ни рада, каже Миленко 
Гранулић, предсједник 
Синдиката здравства и 
социјалне заштите Репу-
блике Српске.
- Народна скупштина Ре-
публике Српске ребалан-

сом буџета предвидјела 
је 5.200.000 КМ за здрав-
ство Републике Српске и 
очекујемо да та средст-
ва Влада пребаци Фонду 
здравственог осигурања 
или директно здравстве-
ним установама, јер није 
нам проблем само Дом 
здравља у Приједору, већ 
су многи директори ис-
плаћивали плате по ције-
ни рада од 145 КМ - рекао 
је он. 
Просјечна плата запо-
слених у Дому здравља у 
Приједору је 1. 200 КМ и 
већа је од просјечне пла-
те у другим здравственим 
установама у Републици 
Српској.

Б. Д.

У Дому здравља с нестр-
пљењем очекују да виде 
уговор с Фондом здравст-
веног осигурања РС. Рачу-
нају да би требао бити на 
нивоу прошлогодишњег. 
- Већ знамо каква је ситу-
ација, да се смањује број 
становника и осигураних 
пацијената, тако да не мо-
жемо предвидјети какав 
ће уговор бити. Искрено 

се на-
д а м о 
да ће 

макар бити исти као онај 
из 2019. године - каже 
в.д. директора, докторица 
Милица Марјановић. Она 
наглашава да највише 
прихода добијају управо 
од Фонда и то по регистро-
ваном пацијенту. 
На једног љекара у Дому 

здравља долази у просје-
ку 1.100 до 1.300 пације-
ната, у појединим случаје-
вима чак и 2.000. Одлазак 
стручног кадра, уколи-
ко неко жели да оде, не 
може се зауставити, но по 
ријечима Марјановићеве, 
може се радити на побољ-
шању ситуације, бољим 
условима рада, већим 
платама и слично. Др 
Марјановић у први план 
ставља добре међуљудс-
ке односе међу запосле-

нима.
- Раднике Дома здравља 
треба испоштовати. При-
је свега по колективном 
уговору и оном шта им 
на основу тога следује. 
Здравствени радници за-
служују много више, јер 
ипак су они ти који чувају 
наше здравље и лијече 

нас. Откако сам дошла 
на ово мјесто, од многих 
сам чула да хоће да оста-
ну. Онда треба радити на 
томе да имају много боље 
услове - каже Марјано-
вићева. 
Она је позвала Приједор-
чане, поготово старије, да 
покажу разумијевање пре-
ма љекарима, нарочито у 
Служби хитне медицинске 
помоћи. Било је случајева 
да грађани љекаре зову 
због ситнице, због чега у 

питање долази одлазак 
на много теже интервен-
ције које се у међувреме-
ну могу догодити. У Дому 
здравља тренутно поку-
шавају набавити рендген-
ску цијев. За то ће требати 
стотињак хиљада марака. 

ОЧЕКУЈУ УГОВОР С ФОНДОМ 
ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА РС

М. З.
По основу правилника за 
остваривања права на 
накнаду односно плате 
за вријеме привремене 
неспособности за рад, 
Фонду здравственог оси-
гурања је омогућено да 
врши провјере основано-
сти боловања за лица за 
која се сматра да не кори-
сте то право на законски 
начин, рекао је директор 
Фонда здравственог оси-
гурања Филијале Прије-
дор Далибор Павловић 
додајући да је у 2019. го-
дини било више таквих 
пријава од стране посло-
даваца.
- У 2019. години имали смо 
27 захтјева послодаваца 
за провјеру боловања код 
49 радника, односно да ли 
се они, у складу са зако-
ном, налазе на боловању. 
На основу правилника за 
остваривање права на 
накнаду плате у вријеме 
боловања, службеници 
Фонда имају право на 
увид у медицинску доку-
ментацију радника, како 
би се утврдило да ли је 
то боловање основано. 
Извршили смо провјеру и 
само у три случаја утврђе-
но је да нема основа за 
продужетак боловања, 
све остало је било у скла-

ду са правилником и за-
коном - рекао је Далибор 
Павловић, директор Фон-
да здравственог осигу-
рања, Филијала Приједор. 
Он је напоменуо да Фонд 
нема право да иде на те-
рен и провјерава да ли 
је неко болестан или је 
радно активан на другим 
пословима, као што се 
наводи у захтјевима, већ 

само врши провјеру кроз 
медицинску документа-
цију. Када се докаже злоу-
потреба, слиједе санкције.
- Санкције су следеће: 
онај ко је отишао на бо-
ловање, а Фонд измирује 

средства послодавцу, то 
лице мора вратити сав 
уплаћени новац Фонду. 
Шта послодавац даље 
може да уради по том пи-
тању, Фонд у то не улази 
- навео је Павловић.   
Код поменута три случаја 
провјере оправданости 
боловања, радници нису 
злоупотребили боло-
вање, али је установљена 

дијагноза по којој им је бо-
ловање требало бити пре-
кинуто, што је и сугериса-
но комисији за продужење 
боловања.

СВЕ ВИШЕ ЗАХТЈЕВА ЗА 
ПРОВЈЕРУ БОЛОВАЊА

П. Ш.

Фонд здравственог осигурања 

У oвo дoбa гoдинe нa 
снaзи je зимскo oдр-
жaвaњe путeвa, кoje 
пoдрaзумиjeвa хит-
нe сaнaциje путних 
прaвaцa, удaрних 
рупa и диoницa кoje су 
прaктичнo нeпрoхoд-
нe, пojaшњaвa Злaт-
кo Ритaн, сaвjeтник 
грaдoнaчeлникa При-
jeдoрa зa инфрaструк-
туру. 
- Mи рeaгуjeмo нa жaл-
бe и примjeдбe грaђaнa 
и, у склaду с тим, нa 
тeрeн шaљeмo нaдлeж-
нe oргaнe кojи утврђуjу 
чињeничнo стaњe, 
нaкoн чeгa сe прoблeм 
рjeшaвa. Нaглaшaвaм, 
сaнирaмo критичнe 
диjeлoвe, и тo грaђaни 
трeбa дa знajу кaд видe 
дa у oвoм пeриoду ниje 
риjeшeн кoмплeтaн пут-
ни прaвaц. У oвoм трe-
нутку нeмaмo срeдстaвa 
зa сaнирaњe кoмплeтних 

прaвaцa, у зимскoм oдр-
жaвaњу дoзвoљeнo нaм 
je дa рaдимo сaмo хит-
нe сaнaциje - нaпoмињe 
Ритaн.
Плaн je дa сe сa рeдoв-
ним oдржaвaњeм 
мaкaдaмских и aсфaлт-
них путeвa крeнe нa 
прoљeћe, a тeндeр нa 
кojeм би биo oдaбрaн 
извoђaч рaдoвa зa oвaj 

диo пoслa трeбaлo би 
дa будe рaсписaн у фe-
бруaру. Ритaн je пojaс-
ниo кaкo сe oдрeђуjу 
путни прaвци кojи су при-
oритeтни зa oдржaвaњe.
- Пoстojи кaтeгoризa-
циja путeвa. У прву гру-
пу спaдajу aутoбускe 
линиje, кoje мoрajу бити 
прoхoднe. Пoтoм иду 
приoритeти другoг рeдa, 
a тo су улицe вишeг  ин-
тeнзитeтa. Teк нaкoн 
тoгa нa рeд дoлaзe путe-
ви трeћe кaтeгoриje - 
кaжe Ритaн.
Плaн je дa сe тoкoм гo-
динe oбaви и кaтeгoризa-
циja путeвa. У питaњу 
je oбимaн пoсao, aли 
je нoвa кaтeгoризaциja 
нeoпхoднa, кaжe Ритaн, 
jeр je тoкoм гoдинa Грaд-
скa упрaвa дoстa урa-
дилa кaд je у питaњу пут-
нa инфрaструктурa.

ТОКОМ ЗИМЕ САМО 
ХИТНЕ САНАЦИЈЕ

З. Ј.

САМО ЈАНУАРСКА ПЛАТА ИСПЛАЋЕНА 
ПО ЦИЈЕНИ РАДА ОД 135 КМ

Дом здравља Приједор

Са састанка

Приједорској филијали Фонда здравственог осигурања, по-
слодавци су прошле године поднијели 27 пријава за провјеру 
оправданости боловања радника. У већини случајева није било 
злоупотребе

На питање да прокоментарише оптужбе које су 
се, ових дана, појавиле на друштвеним мрежа-

ма да је отпустила трудницу, Марјановићева 
је рекла да је ријеч о политичкој причи која 
нема никакве основе. 
- То је више политичка  прича. Ништа није 
мимо закона, но то смо ријешиле на нај-
бољи могући начин та радница и ја. У 
питању је вриједна медицинска сестра. 
Она је остала дио колектива - рекла је 
Милица Марјановић. Др Милица Марјановић

 Златко Ритан, 
савјетник градоначелни-
ка за инфраструктуру
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Тим поводомТим поводом

Ово је одговор из Полицијске 
управе Приједор на упит “Козар-
ског вјесника“ о сазнањима да 
се у Машинској школи одиграо 
овај инцидент. О свему је оба-
вијештен и Центар за социјал-
ни рад. Како сазнајемо, 15-го-
дишњак, ученик првог разреда 
Машинске школе, био је у 
учионици. С прозора је 
професору, а незва-
нично сазнајемо 
да је ријеч о Т. 
Г, професо-
ру физичког 
ва с п и та њ а , 
док је прола-
зио школским 
д во р и ш те м , 
два пута до-
викнуо: „Профе-
соре, професоре“.  
Овај је дјечаку до-
викнуо да ће доћи горе, 
до учионице. Наводно је и 
нешто псовао. Оно што се до-
гађало у школском ходнику за-
биљежиле су и камере видео-
надзора. Наиме, професор Т. Г. 
ухватио је за руку петнаестого-
дишњака и вукао га по ходнику, 
а на исти начин га је свукао и низ 

степенице. Пустио га је након 
реакције другог професора који 
се ту затекао. Све је, наводно, 
видио и школски психолог, али 
и ученици који су у том тренут-
ку били у школским ходницима. 
Родитељи дјечака кажу да су 
дубоко потресени оним што се 
догодило њиховом дјетету.
- Инцидент у којем се догодило 
физичко насртање професора 
на ученика је за сваку осуду и на-
дамо се да ће надлежни органи у 
овом случају реаговати на прави 
начин и адекватно казнити почи-
ниоца - рекли су нам у изјави за 
“Козарски вјесник“.
Са случајем је, по нашим 
сазнањима, упознато и Мини-
старство просвјете и културе 
у Влади РС и вјероватно ће 
услиједити и њихова реакција. 
Свој став о случају требало би 
да да ЈУ Средњошколски центар 
Приједор у којем Т. Г. ради као 
професор. Ученик је претрпио 
велику трауму и под стресом је. 
Према нашим сазнањима, на-
силничко понашање није страно 
овом професору, због чега је ра-
није условно осуђиван.

Доцент др Тамара Попо-
вић, професор и директор 
Високе медицинске школе, 
подсјећа да им је Град до-
дијелио нови простор прије 
двије године. Требало га је 
прилагодити потребама 
ове образовне установе, 
што је подразумијевало 
радове на адапатацији.  
- У новом простору органи-
зоваћемо кабинетску на-
ставу, а такође ћемо имати 
боље услове за смјештај 
опреме којом школа рас-
полаже. Планиран је и 
простор за библиотеку са 

читаоницом те студентску 
службу. То смо имали и 
раније, само сада ће бити 
у пуно љепшем смјештају 
од оног привременог којег 
смо добили прије 23 годи-
не - каже Поповићева. Она 
додаје да ће у новом про-
стору задовољити потребе 
предклиничког дијела на-
ставе, док ће пракса бити 
настављена у приједорској 
болници, Дому здравља, 
бањи “Мљечаници“, Заво-
ду за рехабилитацију “Др 
Мирослав Зотовић”, Заво-

ду за трансфузиoлогију и 
Универзитетско-клиничком 
центру РС у Бањалуци. 
Почетана средства која су 
добили од Града, довољна 
су за овај дио радова. 
- За тај дио адаптације то 
је довољно, с тим да ће је-
дан дио остати за опрему 
за коју смо процијенили 
да је већ дотрајала и да 
би требала да се обнови. 
То ћемо реализовати у 
неком наредном периоду, 
корак по корак. Без обзира 
на услове и смјештај, ми и 
сада пружамо доста квали-
тетну теоретску и практич-
ну наставу. Простор јесте 
битан, али он није једини 
услов, ни за лиценцирање, 
битна је опрема, а ипак је 
пресудан квалитетан ка-
дар - сматра др Поповић. 
Осим властитог кадра, у 

Високој медицинској шко-
ли предају професори 
бањалучког Медицинског 
факултета, са Велеучи-
лишта из Загреба, Високе 
медицинске школе стру-
ковних студија из Беог-
рада те из Љубљане. То 
су и разлози због чега су 
студенти Високе медицин-
ске школе препознати као 
добри стручњаци не само 
код нас него и у Европској 
унији, истичу у овој школи. 

ПРОФЕСОР НАСРНУО НА УЧЕНИКА
Пријава полицији о насилничком понашању

Посебна пажња Инспек-
тората РС у прошлој го-
дини била је усмјерена на 
сузбијање непријављеног 
рада. Републички инспек-
тори рада и заштите на 
раду извршили су 5.370 
контрола. 
- Извршено је 596 контр-
ола на подручју приједор-
ске регије. У 143 случаја 
утврђене су неправилно-
сти, те је послодавцима 
изречено 77 управних 
мјера, гдје су инспектори 
рјешењем наложили по-
слодавцима предузимање 
мјера и радњи како би се 
неправилности отклони-
ле, а пословање субје-
ката контроле ускладило 
са законом, док су због 
почињених прекршаја 
послодавцима издата 
93 прекршајна налога у 
вриједности од 181.950 
КМ. Надлежним судовима 
инспектори су поднијели 
четири прекршајне пријаве 
- појаснила је портпарол 
Инспектората РС, Душка 
Макивић. 
Када су у питању области 
радних односа и запо-

шљавања, утврђене 
неправилности нај-
чешће су се одно-
силе на распоред 
радног времена и 
вођење евиденција 
о дневној присутности 
радника на раду од-
носно уредно и ажурно 
вођење шихтерице, како 
би инспектори неомета-
но могли да утврде да ли 
послодавац поштује рад-
но вријеме, затим начин 
обрачуна и рокове испла-
те плата и накнада плата, 
те закључивање и садржај 
уговора о раду.
- У протеклој години ин-
спектори рада Подручног 
одјељења у Приједору 
су, по основу уговора о 
раду, контролисали радно-
правни статус 814 радни-
ка које су затекли у раду 
код послодаваца у врије-
ме контроле, од којих 44 
радника нису имала за-
кључен уговор о раду са 
послодавцем и нису били 
пријављена на обавезне 
видове осигурања. Рад на 
црно најчешће идентифи-
кујемо у области трговине, 

угоститељства и услужних 
дјелатности, док је у од-
носу на претходне године 
евидентирано смањење 
броја радника на црно у 
сектору грађевинарства, 
што можемо директно ве-
зати за недостатак квали-
фиковане радне снаге у 
овом сектору - додала је 
она. 
У посматраном периоду на 
приједорској регији дого-

дило се 
осам 

те-

ж и х 
по- вреда на 
раду и једна са смртним 
исходом, а као најризич-
није дјелатности издвајају 
се грађевинарство, елек-
тропривреда, шумарст-
во и дрвна индустрија, у 
којима, посматрано по го-
динама, постоји контину-
итет настанка повреда на 
раду. У области заштите 
на раду неправилности су 
се најчешће односиле на 
пропусте у погледу органи-
зације и спровођења мјера 
заштите на раду, примјену 
превентивних мјера, оспо-
собљеност и обуку рад-
ника за безбједан рад, те 
пропусте у придржавању 
и спровођењу техничких 
норми заштите на раду. 

М. Шодић М. З.

УСКОРО У НОВОМ ПРОСТОРУ
Висока медицинска школа

Полицијска управа Приједор у четвртак, 30. јануара ове године, од стране ЈУ 
Машинска школа Приједор, запримила је пријаву да је два дана раније, у про-
сторијама наведене средње школе, дошло до насилничког понашања професо-
ра према малољетном ученику поменуте школе. О наведеном је обавијештено 
Окружно јавно тужилаштво Приједор, а полицијски службеници предузимају 
с в е потребне мјере и радње на утврђивању свих околности ове пријаве

КВ

НАЈМАЊЕ СИГУРАН 
НАЧИН ЗАРАДЕ

Рад на црно

У току су завршни радови на адаптацији 
новог простора Високе медицинске шко-
ле. Ријеч је о 1.250 метара квадратних у 
поткровљу Електротехничке школе, који је 
за 350 квадрата већи од старог. За потре-
бе адапатације, Град Приједор издвојио је 
100.000 марака

Илустрација

Висока медицинска 
школа има пет сту-
дијских програма: 
здравствену његу, 
физиотерапију, рад-
ну терапију, сани-
тарно инжењерство, 
медицинско-лабора-
торијско инжењер-
ство, које похађа 611 
студената из цијеле 
БиХ.

Др Тамара Поповић

Нови простор Високе медицинске школе

Заобилажење законских норми, “прескакање” формално-правних 
односа које је држава утврдила, те мањи трошкови послодаваца, 
само су неки од разлога због којих је рад на црно увијек актуелна 
тема. Распитали смо се какво је стање у приједорској регији 

Душка Макивић, портпарол Инспектората РС
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Друштво Друштво

Пише то у уговору Центра 
за социјални рад и Радне 
једнице за поштански са-
обраћај Приједор “Пошта 
Српске”, који је потписан 
ове седмице. До сада су 
корисници новчане износе 
по основу признатих пра-
ва примали путем текућих 
рачуна у комерцијалним 
банкама. Наравно, нова 
услуга је ствар избора ко-
рисника овог права. Како 
каже в.д. директора Цен-
тра за социјални рад При-
једор Бранислав Вујасин,   
било је захтјева корисни-
ка да им се исплате врше 
путем поште на њихову 
адресу. Да би им изашли у 
сусрет, али и унаприједили 
систем социјалне заштите, 
за Центар је ово било пра-
во рјешење. 
- Ради се о старијим ли-
цима нарушеног здравља, 
који живе сами и проблем 
им је да дођу до банке, да 
чекају у редовима. Ми по-
зивамо све наше корисни-
ке који су заинтересовани 

за ову услугу, да дођу у 
Центар за социјални рад, 
код нашег стручног радни-
ка, који ће евидентирати 

њихов захтјев и сваки мје-
сец ажурирати спискове. 
Наравно, за она лица која 
не желе да мијењају до-
садашњу праксу, исплата 
и даље може да се врши 
путем њиховог текућег ра-

чуна - додао је Вујасин. 
Директор Радне једнице 
за поштански саобраћај 
Приједор, Зоран Росић,  
рекао је да су се “Поште 
Српске” овим уговором об-
авезале да у року од три 
дана од потписивања из-
врше штампање упутница 
и пренос новца до крајњих 
корисника, а поштарина ће 
се наплаћивати у износу 
од два одсто од упутничког 
износа, што ће и бити на-
значено на упутници.
- Предности ове услуге су 
те да имамо развијену по-
штанску мрежу и 120 рад-
ника на нивоу града При-
једора и 39 поштоноша. 
Поред тога, старија лица 
више неће морати да дају 
пуномоћ другим лицима, 
већ та средства долазе 
на кућну адресу корисни-
ка. Као што је случај са 
пензијама, то је исто једна 
врста финансијске услуге 
коју промовишу “Поште 
Српске” - појаснио је Ро-
сић. 
Према евиденцији Центра 

за социјални рад, 2.300 
лица остварује новчану на-
докнаду по овом праву. Тај 
износ се креће од 81 КМ до 
135 КМ, зависно од степе-
на инвалидитета лица. 

М. Шодић

Град Приједор један је од 
неколико градова Босне 
и Херцеговине којем је 
омогућено учествовање у 
концепт-пројекту “Виа Ди-
нарика» чији је циљ промо-
висање природних и кул-
турних ресурса Западног 
Балкана
Све битне информације за 
овај пројекат заинтересо-
вани су добили на инфо-
дану у организацији Аген-
ције за економски развој 
“ПРЕДА-ПД”. 
- Основни грантови за фи-
нансирање пројеката из 
области туризма крећу се 
између 13 и 17 хиљада 
марака - рекла је Миле-
на Гњатовић Симатовић, 
пројект-менаџер Агенције 
“ПРЕДА”. 
По њеним ријечима, пред-
стављено је суфинанси-
рање пројеката из два 
приоритета. Први се одно-
си на побољшање услова 

и проширење капацитета 
туристичких смјештајних 
објеката, а други на уна-
пређење постојећих и по-
већање разноликости ту-
ристичких услуга у области 
туризма у природи. Драшко 
Згодић, члан Планинарског 
друштва “Клековача”, које 
управља планинарским 
домом на Котловачи, иста-
као је да су овакви пројекти 
увијек добродошли. Плани-
нарење у БиХ није много 
популаран спорт, због чега 
је тешко доћи до средстава 
за опремање планинарских 
домова,  који нису комер-
цијални. Међу таквима је и 
дом на Котловачи. 
- Ради се о објекту који је 
изграђен 60-тих година 
прошлог вијека. Током рата 
је девастиран, а 2013. го-
дине завршена је његова 
обнова уз помоћ Нацио-
налног парка «Козара». 
Међутим, велики дио дома 

није уведен у функцију. 
Планирамо да ријешимо 
мокре чворове и кухињу 
који су у лошем стању због 
влаге, како би дом био у 
својој пуној функцији. Још 
увијек немамо све предра-
чуне, али мислим да би се 
могли уклопити у ове гран-
тове који се нуде - рекао је 
Згодић.
За овај пројекат могу апли-
цирати сви који се баве 
туризмом, од сеоских до-
маћинстава до невлади-
них организација и јавног 
сектора, кажу у “ПРЕДИ” 
очекујући да ће сличних 
пројеката бити још ове го-
дине. Пројекат финансира 
Развојни програм Уједиње-
них нација (УНДП) у БиХ уз 
финансијску подршку Аген-
ције САД за међународни 
развој (УСАИД) и Агенције 
за развојну сарадњу  Репу-
блике Италије.

ИСПЛАТА НОВЧАНЕ ПОМОЋИ И 
ДОДАТКА НА КУЋНУ АДРЕСУ 

Центар за социјални рад Приједор

Претешке школске торбе 
један су од главних узрока 
деформитета кичме код 
дјеце. У Основној школи 
“Бранко Ћопић” у Приједо-
ру пронашли су рјешење 
за овај проблем. Поста-
вили су ормаре у ходни-
ке, у које ученици могу 
остављати ствари које им 
нису свакодневно потреб-
не. Ормари су намијење-
ни ученицима од првог до 
четвртог разреда, а на-
бављени су из властитих 
средстава ове школе, по-
тврдила је директор Сања 
Муњиза.
- Сваки ученик има свој 
ормарић, у који оставља 
ствари које не мора да ко-
ристи када је код куће, као 
што су радне листе, пати-
ке за физичко, блок за ли-
ковно и слично. Посебно 
нам је драго што су дјеца 
одушевљена набавком ор-
марића - додала је она.

Ученици су нам потврдили 
да су им школске торбе 
тешке. Зато су се обрадо-
вали ормарићима.
- Сада нам је пуно лакше. 
Ормарићи нам служе да ту 
стављамо књиге и патике 

за физичко - рекла је Мила 
Црногорац.
Слични ормарићи већ су 
раније постављени у дру-
гим приједорским школа-
ма.

Б. Д.

ГРАНТОВИ ЗА ПОДСТИЦАЈ 
ТУРИЗМА У ПРИРОДИ 

П. Ш.

Инфо-дан у Агенцији «ПРЕДА»

Све бројнији изостанци 
са наставе велики су про-
блем школа у Републици 
Српској. Изузетак није ни 
Приједор, а број изостана-
ка по једној средњој школи 
у првом полугодишту ове 
школске године у просјеку 
је износио између 9.000 
и 10.000. Потврдила је 
ово Валентина Совиљ, 
предсједник Актива ди-
ректора средњих школа 
регије Приједор. Додаје да 
образовне установе имају 
и одређене мјере за бор-
бу против неоправданих 
изостанака. 
- У нашој школи донесена 
је мјера да “уплив” роди-
теља у правдање изоста-

нака може да се ограничи. 
Код нас у Угоститељско-
економској школи роди-
тељ три пута у току године 

може да правда изостан-
ке, а све остало мора да 
се документује. Такође, у 
првом квалификационом 
периоду, ми смо снимили 
ситуацију и тамо гдје смо 
уочили тренд лаганог рас-
та изостанака донијели 
смо одлуку о комисијском 
правдању у одређеним 
одјељењима - истакла је 
она.
Са овим проблемом су-
очавају се и у основним 
школама. Сања Муњиза, 
предсједник Актива ди-
ректора основних школа 
Приједора и Оштре Луке, 
истиче да је велики број 
изостанака оправдан, али 
да свакако има и оних који 
нису оправдани.
- Некада не можемо да 
утичемо на број изостана-
ка. Сада је период грипа и 
вируса, па доста дјеце не 
иде у школу - додала је 
Муњиза.
Без обзира што се број 
ученика смањује, просје-
чан број изостанака исти 
је већ неколико година. У 
средњим школама истичу 
да је у посљедње вријеме 
све већи тренд изостанака 
са наставе одличних уче-
ника, који највјероватније 
због неспремности избје-
гавају наставу.

Б. Д.

ИЗУЗЕТАК НИСУ НИ 
ОДЛИЧНИ УЧЕНИЦИ

Повећан број изостанака са наставе

Корисници Центра за социјални рад 
Приједор који примају новчану по-
моћ и додатак за помоћ и његу другог 
лица, убудуће износ припадајућег пра-
ва могу да добију и путем поштара на 
својој кућној адреси 

ПОСТАВЉЕНИ ШКОЛСКИ ОРМАРИ
Рјешење за тешке ђачке торбе у ОШ «Бранко Ћопић»

Са потписивања уговора

Велико олакшање за ученике

Средства за развој туризма обезбјеђује УСАИД

Изостанци проблем у основним и средњим школама

Валентина Совиљ, 
предсједник Актива 
директора средњих 

школа регије Приједор
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За сваког понештоЗа сваког понешто

ПРИЈЕДОРСКИ
ИНФОРМАТОР

ВОЗОВИ

АУТОБУСИ

КИНО “КОЗАРА”

ИЗЛОЖБЕ

ТЕЛЕФОНИ
Информације 1185
Тачно вријеме, температура 125
Полиција 122, 232-811
Хитна помоћ 124
Ватрогасци 123
Такси 231-755
Општина 245-120, 245 100
Туристичка организација 243-030
Аутобуска станица 240-150 
Градски превоз 484-723 
Жељезничка станица 211-021 
Метеоролошка станица 232-285 
Кино “Козара” 211-258, 211-259 
Градска читаоница 211 477
КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА 
Водовод 237-718
Топлана 231-779 
Електродистрибуција 233-031 
УСТАНОВЕ
Библиотека 211-324 
Позориште 211-116 
Музеј 211-334 
Галерија 213-305 
Болница 238-411 
Суд 211-420 
ХОТЕЛИ
Приједор 234-220 
Монумент 483-777, 490-555
АПОТЕКЕ
Козара 231-202 
Шеснаести мај 242-860
Апотека “Јереза” 213-222 
Апотека “8. март” 239-581 
Апотека “Урије” 239-130, 239-131 
Др Ступар 212-850

Приједор - Бањалука: 5:21, 7:34, 15:58, 
19:35.
Приједор - Нови Град: 8:39, 20:45. 
Приједор - Добрљин: 5:18, 16:46
Талго воз
4:33 за Сарајево, 21:52 за Бихаћ

Приједор - Бањалука:(5:00 нe суб. и 
нeд) 5:30, 6:15, 6:30,(6:50 нe нeд.) 7:00,
( 7:35, 7:45, 7:50 нe нeд.),7:55,
( 8:30 нe нeд.), 8:50, 9:45, 10:00, 10:30, 
(10:55 нe суб.и нeд.), 11:30,(12:35 
нe нeд), 14:00, (14:30 нe нeд.),15.00, 
15:15,15:45,(16:40 нe суб. и нeд.), 
17:00,17:15,17:40, 18:00,18:05,19:00,19:
30,19:55,22:00.
Приједор - Сански Мост:(6:30 
нe нeд.), 7:35, (7:40 кaд рaдe 
шкoлe),8:00,9:35,(10:30 нe нeд.), (12:40 
нe суб. и нeд.), 13:40, 15:40,  17:45.
Приједор - Нови Град:  6:30,  8:45, 10:20, 
(11:30 нe нeд.),  13:00,(14:00 нe суб. и 
нeд.), (15:00 нe нeд.), 16:30, (17:50 нe 
нeд.), 18:05,(19:00 кaд рaдe шкoлe), 
20:40. 
Приједор - Козарска  Дубица:(6:42 кaд 
рaдe шкoлe), 12:50, (13:30 кaд рaдe 
шкoлe), (14:40 нe суб. и нeд.), (15:50 нe 
нeд.),  (19:00 кaд рaдe шкoлe),(21:10 кaд 
рaдe шкoлe). 
Приједор - Београд: 6:30, 7:55, 9:45,  
19:30, 19:55 и 22:00.
Приједор - Нови Сад: 9:40 
(сриjeдa,пeтaк,нeдjeљa), (15:45,16:40 
преко Хрватске),
19:00 за Зрењанин, 23:30 за Кикинду 
Приједор - Сарајево: 5:30. 
Приједор - Загреб: 6:30, 10:00, 10:30. 
Приједор - Задар: у сeзoни.
Приједор - Љубљана:10:30, 12:30, 
(17:30 недјељом)

МУЗЕЈ КОЗАРЕ 
Изложба “Oтоманско царство у БиХ и 
Приједору” 
СПОМЕН-КУЋА СТОЈАНОВИЋА 
Стална поставка
ГАЛЕРИЈА “СРЕТЕН СТОЈАНОВИЋ”
Изложба радова Десимира Денића 
«Простори» 

Од 06. до 12. 02. 2020.
“Мутне воде” - драма - 18:30
“Birds of Prey”- акција - 20:30

Ослушкује:
Радомир Речевић

ТРЕЋЕ УХО

ВОДОРАВНО: 1. Птица грабљивица (мн.), 9. Модел „фиата“, 
10. Који је у облику ока, 12. Горки ликер, 14. Оспица, 15. Нагла 
малаксалост, 17. Обор, 18. Тона, 19. Хоботнице, 21. Изврш-
ни биро (скр.), 23. Биљка од које се праве метле, 24. Ознака 
пречника, 25. Чамац, 27. Временски термин, 28. Један везник, 
29. Ескимска јакна, 31. Мочвара, 32. Дажбина, 33. Мајка, 34. 
Поновна провјера. 

УСПРАВНО: 1. Име писца Матавуља, 2. Умањено, снижено, 3. 
Надимак карикатуристе Кораксића, 4. Кисеоник, 5. Ауто озна-
ка Лознице, 6. Дио главе, 7. Руска свемирска станица, 8. Су-
протно од: изнад, 9. Фин у опхођењу, 11. Израчунати тару, 13. 
Жељети, хтјети, 16. Четрдесет (рус.), 20. Хокејашка плочица, 
22. Објекат за вађење воде, 26. Административна јединица у 
старом Египту, 28. Јело од развијеног тијеста, 30. Магараће 
гласање, 31. Супротно од: пакла, 33. Лична замјеница, 35. Де-
вето ћирилично слово.   

Р. Речевић

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ

На данашњи дан, 7. фебру-
ара 1477. године, у Лондону 
је рођен Томас Мор, енгле-
ски хуманиста, књижевник 
и државник, аутор чувене 
„Утопије“ у којој критикује 
друштвене прилике у Енг-
леској, нудећи нам визију 
идеалне заједнице на за-
мишљеном острву - Утопији.
Као угледан адвокат, постао 
је јавни службеник на двору 
краља Хенрија Осмог што 
ће га, због непристајања да 
призна Хенрију апсолутну 
свјетовну и духовну власт, 
стајати главе. Ухапшен је и 
затворен у злогласни лон-

донски Тауер, одбијајући 
све молбе породице и при-
јатеља да потпише такав 
декрет. Погубљен је 6. јула 
1535. године, а сахрањен у 
ланцима у краљевској ка-
пели Свети Петар. Четири 
вијека касније, 19. маја 1935. 
године, Католичка црква га 
је прогласила свецем. Пи-
сао је на енглеском и латин-
ском језику, а дружио се са 
ученим људима међу којима 
је био и Еразмо Ротердам-
ски који му је посветио дјело 
„Похвала лудости“. 

Сјећање: Томас Мор, аутор чувене “Утопије”
ВИЗИЈА ИДЕАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  

Р. Р. 

ЗАНИМЉИВОСТИ
***

Ни једна намирница коју човјек припрема није 
стара као сир. Помиње се у Вавилону још 
4.000 година прије наше ере. 

***
Морски галебови у Спрингфилду, Масачусетс, 
познати су као крадљивци лопти за голф, јер 
им личе на шкољке и пужеве којим се хране.

***
Послије Првог свјетског рата у Бечу је био из-
ложен „уклети аутомобил“, исти онај у којем 
су у Сарајеву убијени престолонасљедник 
Фердинанд и његова супруга Софија. Шест 
каснијих власника је у том аутомобилу на не-
обичан начин погинуло, а да аутомобил није 
значајније оштећен. 

***
Најмањи камелеон на свијету дугачак је око 4 
центиметра, а највећи примјерци дужи су и од 
пола метра. 

***
Кроз дебло једне секвоје у Калифорнији про-
бијен је пролаз за аутомобилску цесту.

1478. - Рођен Томас Мор, енглески хуманиста и државник.
1812. - Рођен Чарлс Дикенс, енглески писац.
1864. - Умро Вук Стефановић Караџић, реформатор 
српског језика. 1906. - Рођен Пу Ји, посљедњи кинески 
цар.
1927. - Рођен Душан Вукотић, аниматор и филмски 

педагог.
1971. - Жене у Швајцарској референдумом добиле право 
гласа.
1992. - Представници 12 земаља Европске заједнице 
потписали Мастрихтски споразум који је довео до 
стварања Европске уније.

НА ДАНАШЊИ ДАН

Рјешење из прошлог броја: постојан, Сузи, балет, крило, 
раса, Рамала, вир, а, оживјети, јп, авакс, р, нон, Алф, аа, уре-
тра, Имт, Тесла, емуи, дионичар. 

ТАМО ДАЛЕКО 
Многи се хвале да им је у иностранству боље него код куће. 
Вјерујем, али ко би овдје пристао да од све одјеће има 

само пиџаму и радно одијело. 
 

ЈОШ НЕГДЈЕ 
Јесте, равноправни смо једино на гробљу. 

И још негдје - у тоалету. 
 

СИЈЕДЕ СПОЗНАЈЕ  
- Кад се човјек коначно увјери да је стар? - пита један читалац.  

Ех, кад?! Кад младе даме пролазе поред њега као да га 
нема.

(НЕ)ПРЕПОЗНАВАЊЕ 
Најтеже је препознати „даждевњаке“ у политици. 

Час су у једној, час у другој страначкој кошуљи. 

НЕКАД И САД 
Док су уручивали писма, поштари су важили за велике 

заводнике.  
Сад није тако: преостале су им само пензије!

ЗНАМ НЕКЕ 
Скидање гаћа није само уобичајена рутина.

Знам неке којима су због тога нарасли рогови. 

Жртва Хенрија Осмог Најпознатије Морово дјело 
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Манифестације Манифестације

Одржани четрнаести „Дани зиме на Козари“

Више хиљада љубитеља при-
роде и рекреације окупило се 
протеклог викенда на Мрако-
вици на привредно-туристичкој 
манифестацији “Дани зиме на 
Козари”, која је, због недостатка 
снијега и неуобичајено високих 
температура за ово доба године, 
више личила на дане прољећа. 
Ове године, по ријечима Амире 
Ганић, директора Туристичке 
организације Приједор, забиље-
жен је рекордан број учесника 
на свим такмичењима. У спорт-
ским дисциплинама учествова-
ло је девет екипа из Приједора, 
Градишке, Козарске Дубице, 
Новог Града, Костајнице, Брода, 
Српца, Лакташа и Оштре Луке, а 
за најбоље су биле обезбијеђе-
не новчане награде од првог до 
трећег мјеста у износу: 250, 150 
и 100 КМ. У гастро надметању 
ове године учествовало је 30 
екипа. У категорији извиђача и 
планинара котлиће је припре-
мало 14 екипа, а такмичило се 
и 11 екипа ловачких удружења. 
Дио гастро надметања биле су и 
школе из Приједора, Брода, Гра-
дишке, Новог Града и Дервенте. 
На гастро такмичењу у катего-
рији средњошколаца најбољи 
су били ученици из Новог Града. 
У овој категорији нашле су се и 

двије приједорске школе: Уго-
ститељска и Пољопривредна.
- Сваке године дајемо макси-
малан допринос овој манифе-
стацији. Са ученицима смо на 
„Данима зиме“, овог пута, при-
премали српску чорбу. Настоји-
мо наше ученике обучити за 
припремање свих врста јела, а 

посебно традиционалних која се 
цијене и међу становништвом 
овог краја, али и међу туристи-
ма - рекао је Драшко Ђервида, 
професор практичне наставе у 
Угоститељској школи.
Мирјана Лолић, професор струч-
них предмета у Пољопривредној 
школи, појаснила је да су при-
премали сељачку чорбу.
- Дуги низ година учествујемо на 
овој манифестацији, иначе сва-
ке године ко проба нашу чорбу, 
буде задовољан. Ово је прилика 
и за  презентацију наших про-
извода, ту је сир „Сунце“ Прије-
дор, затим зимнице и природно 
цијеђени сок од јабуке - рекла 
Лолићева. 
Дрварчани су имали најбољи 
ловачки гулаш , док су друго и 
треће мјесто подијелили члано-
ви удружења ловаца «Фазан» 
из Старе Пазове и «Љубија» из 
Љубије. Из Ловачког удружења 
„Мраковица“, који су се на овој 
манифестацији осјећали као 
домаћини, истичу да су били 
задовољни одзивом ловачких 
удружења.
- Ловци су дошли из разних 
крајева Републике Српске, Фе-
дерације, Србије и Хрватске. 
То нас радује. Мислим да је ово 
прави начин презентације нашег 

туризма и богате гастро понуде 
- рекао је Младен Унијат, пред-
сједник ЛУ „Мраковица“.
Жељко Црномарковић, члан 
Ловачког удружења „Фазан“ из 
Старе Пазове већ трећу годину 
долази на Мраковицу .
- Прве године били смо као го-
сти. Прошле смо већ учество-

вали и однијели награду. Ове 
године дошли смо да би се 
такмичили, али и промовисали 
наше домаће производе. Овдје 
долазим са великим задовољ-
ство, јер сам родом из Санског 
Моста, а већ годинама живим у 
Старој Пазови - рекао је Црно-
марковић.  
Ни приједорски извиђачи не 

заостају за својим гостима. По 
ријечима Ернеста Бадњевића, 
старјешине Одреда извиђача 
„Др Младен Стојановић“, нај-
већи број извиђача дошао је из 
Републике Српске.
- Поред извиђача из Републике 
Српске, имамо и госте из Зе-
нице. Сви заједно настојимо се 
представити својим кулинар-

БОГАТ САДРЖАЈ И ГАСТРО ПОНУДА МАМАЦ ЗА ГОСТЕ
„Дани зиме на Козари“ окупили су велики 
број учесника. У спортским дисциплинама 
најбоља је била екипа из Козарске Дуби-
це, а у гастро такмичењу код средњошко-
лаца екипа из Новог Града. Међу ловачким 
удружењима, најукуснији ловачки гулаш 
спремили су ловци Удружења “Дрвар” из 
Дрвара, док су код извиђача и планинара 
најбољи кувари Приједорчани

Посјетиоци су ужива-
ли у богатој гастро по-

нуди: гулаш, чорбе и остала 
јела дијељена су бесплатно. 

На продају су били сувенири, 
односно  традиционални пот-

козарски производи који су дио 
туристичке понуде овог дијела 

Републике Српске. Тако су се на 
бројним штандовима нашле ру-

котоворине: везени пешкири, 
плоске, поткозарске трожице 
тамбуре, па и домаћа коза-

рачка шљивовица.

Више хиљада љубитеља природе окупило се на Мраковици
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ским способностима, јер бора-
вак на овако лијепом времену и 
одличном зраку захтијева и до-
бру храну - рекао је Бадњевић.
За разлику од ранијих година, за 
гастро такмичаре овог пута нису 
обезбијеђене награде, већ су 
сви учесници добили новац за 
набавку неопходних намирница 
за припремање котлића. У спор-
тским дисциплинама прво мје-
сто освојила је екипа из Козар-
ске Дубице, док је екипама из 
Приједора и Лакташа припало 
друго и треће место. Свечаном 
отварању манифестације, која 
је била богата културним, 
з а - бавним, спорт-

ским и гастро 
садржајима, 
присуствова-
ли су високи 
званичници 
Репу блик е 

С р п с к е , 
те пред-

ставни-
ци гра-
дова и 
о п ш -
т и н а 
к о ј е 
гра -

витирају Козари. Градоначелник 
Приједора Миленко Ђаковић 
истакао је да ова манифеста-
ција годинама биљежи рекор-
дан број посјетилаца који на 
Мраковицу стижу из личног за-
довољства, али и због чистог 
ваздуха. - Посјетиоци долазе да 
би уживали у ономе што могу 
пронаћи овдје, а пуно је тога: од 

гастро понуде, за-
баве до изузетно 
чистог ваздуха 
захваљујући 
црногорич-
ној шуми 
- рекао је 
Ђаковић. 
- Имам 
з а д о -

вољство што смо већ десету 
годину један од покровитеља 
ове манифестације која има ог-
роман потенцијал за пружање 
подршке промоцији наших гра-
дова и општина - рекла је Лејла 
Решић, министар управе и ло-
калне самоуправе РС.
Сузана Гашић, министар тргови-
не и туризма, рекла је да овакве 
манифестације треба подржа-
ти, јер се на њима грађани оку-
пљају у великом броју.  
- Ми ћемо увијек подржати мани-

фестације на којима се окупља 
велики број грађана, јер нам је 
циљ да промовишемо властити 
туристички потенцијал - истакла 
је Гашићева.
Покровитељ 14. «Дана зиме на 
Козари» био је Град Приједор, 
а организовање су помогли и 
Министарство управе и локалне 
самоуправе Републике Српске, 
као и пријатељи Манифеста-
ције.

У култур-
но-умјетничком 

програму наступили 
су бенд «Бећари» и ди-џеј 

Владимир из Приједора, по-
том бенд «Савска ада» из Гра-

дишке и етно група «Јабука» из 
Козарске Дубице. Организатори 
манифестације су Град Прије-
дор, туристичке организације 
Приједор, Козарска Дубица, 

Нови Град и Градишка, 
те Национални парк 

«Козара».

Рекордан број учесника на свим такмичењима

У гастро надметању учествовало 
тридесетак екипа

Чист ваздух отворио апетит

У спортским дисциплинама учествовало је девет екипа из Приједора, Градишке, 
Козарске Дубице, Новог Града, Костајнице, Брода, Српца, Лакташа и Оштре Луке. 

У кувању се надметало 30 екипа.



10. 7. фебруар 2020. “Козарски вјесник”

Рубрике Рубрике

	 Паркинсонову	болест	први	је,	1817.	године,	описао	лондонски	љекар	James	
Parkinson	као	„потресну	парализу“.	ПБ	је	сада	позната	као	прогресивни	неуролошки	
поремећај	који	укључује	дегенерацију	неурона	у	дијелу	мозга	који	контролишу	кретање.	
Ову	дегенерацију	ствара	мањак	допамина,	што	је	непосредни	узрок	поремећаја	покрета	
и	других	манифестација	које	карактеришу	ову	болест.	(Допамин	је	хемијска	супстанца	
која	у	централном	и	периферном	нервном	систему	делује	и	као	неуротрансмитер	и	као	
хормон.	Из	допамина	се	синтетишу	адреналин	и	норадреналин).	Паркинсонова	болест	
је	у	традиционалној	кинеској	медицини	дефинисана	као	симптом	грчења		који	настаје	
због	недостатка	тјелесних	течности	па	крв	не	храни	нерве,	зглобове	и	канале.	Главни	
узроци	су:	прекомјерни	рад,	претјерана	сексуална	активност,	претјерано	конзумирање	
масне	или	слатке	хране	и	емоционални	стрес.	Карактеристични	симптоми	појавили	
су	се	у	древним	кинеским	медицинским	текстовима	који	су	описивали	дрхтање	руку	
и	тресење	главе.	Синдроми	код	којих	старији	пацијенти	пате	од	спонтаног	дрхтања	
или	других	мишићних	манифестација,	попут	парализе	или	грчења,	сматра	се	да	су	
резултат	недостатка	 јин-а*	бубрега	и	 јетре	 (недостатак	равнотеже	и	 	енергије)	што	
доводи	до	стварања	унутрашњег	вјетра**.	
	 *У	кинеској	филозофији	концепт	 јин	и	 јанг	представљају	комплементарност	
супротних	снага	 (плус	–	минус),	међусобно	повезаних	и	међусобно	зависних	у	при-
родном	свету.	Ово	двојство	присутно	је	у	многим	гранама	класичне	кинеске	науке	и	
филозофије,	а	такође	је	и	примарни	концепт	традиционалне	кинеске	медицине.	
	 **Унутрашњи	 вјетар	 је	 патолошка	 појава	 која	 настаје	 због	 лоше	 тјелесне	
хемије	бубрега	и	 јетре,	али	и	спољашњи	вјетар	може	преко	одређених	анатомских	
локација,	 између	 плећки	 и	 кичме	 (БЛ12)	 и	 у	 доњој	 зони	 потиљачне	 кости	 (ГБ20	 и	
ГВ16),	да	уђе	у	организам.	
	 Према	схватању	старења,	током	времена,	јин,	односно	есенција	бубрега	и	је-
тре	опада,	а	то	доводи	до	уобичајених	знакова	старења,	као	што	су	сушење	тјелесних	
течности,	крхкост	костију,	коса	сиједи,	на	кожи	се	стварају	боре,	зуби	постају	лабави,	
смањују	се	мишићи,	односно	исушује	се	месо.	Основни	текст	кинеске	медицинске	те-
орије,	Neijing	Suwen	(око	100	А.Д.),	каже	да	ће	„онај	ко	је	старији	од	40	година	свој	јин	
упола	смањити“.	Neijing	Suwen	даље	каже:	«Све	врсте	вјетра	и	вртоглавица	повезане	
су	са	јетром;	све	врсте	нагле	крутости	повезане	су	са	вјетром.»	Да	би	крв	и	јин	јетре	
били	пуни,	есенција	бубрега	мора	бити	уредна.	Примарни	симптоми	ПБ	су:	тремор,	
укоченост,	 успореност	 покрета,	 слаба	 равнотежа,	 сметње	 у	 кретању.	 Секундарни	
симптоми	 ПБ	 су:	 депресија,	 констипација	 (затвор),	 инконтиненција	 (немогућност	
контроле	мокрења),	дисфагија	(проблеми	са	гутањем),	деменција	(губитак	памћења,	
поремећај	говора,	немогућност	извршавања	сложених	научених	радњи	те	немогућност	
препознавања	 предмета),	 погрбљено	 држање,	 редуцирани	 израз	 лица,	 сексуалне	
потешкоће,	себореја	коже	и	власишта,	хипотензија	(низак	крвни	притисак),	поремећаји	
у	спавању,	промјена	личности.	С	обзиром	да	у	конвенционалној	медицини	не	постоји	
адекватан	начин	лијечења	ПБ,	а	на	другој	страни	примјеном	акупунктуре	постижу	се	
знатна	побољшања	услова	живота,	апитерапеути	у	Русији,	Кореји,	Бугарској,	Румунији	
и	другим	земљама,	већ	60-тих	година	прошлог	вијека,	а	у	Кини	много	раније,	почели	
су	да	примјењују	лијечење	ПБ	пчелињим	отровом,	комбинујући	га	са	акупунктуром.	
Истраживања	која	се	спроводе	у	Русији,	Кини	и	Кореји	потврдила	су	да	се	најбољи	
резултати	 код	 лијечења	 ПБ	 постижу	 примјеном	 апипунктуре	 -	 пчелињим	 убодима	
или	ињекцијама	апитоксина	у	акупунктурне	тачке.	Разлика	између	ове	двије	методе	
јесте	 у	 томе	 што	 акупунктура	 контактом	 иглом	 на	 акупунктурним	 тачкама	 покреће	
тјелесну	 енергију	 и	 подстиче	 регенерацију	 обољелих	 ткива,	 а	 апипунктура	 поред	
ефекта	„иглом“,	оставља	велики	број	фармаколошких	супстанци	у	зони	акупунктурних	
тачака	или	на	другим	(болним	или	болесним)	мјестима	и	на	тај	начин	постиже	додатне	
фармаколошке	 ефекте.	 Симптоми	 повезани	 са	 ПБ,	 пад	 функција	 бубрега	 и	 јетре,	
непосредно	нас	упућују	на	терапијски	режим:	његујте	бубреге	и	јетру.	Док	се	болести	
бубрега	и	 јетре	често	поправљају	 терапијом	биљем,	 смиривање	вјетра	постиже	се	
акупунктурном	 терапијом.	У	 Кини	 се	 у	 третирању	ПБ	акупунктура	 и	 биљке	 користе	
самостално	и	у	комбинацији.	Према	др		Кривопалову	из	Чељабинска	у	Русији,		циљеви	
лијечења	ПБ	пчелињим	отровом	су:	да	обезбиједи	неопходну	допамин-активност;	да	
инхибира	дегенеративне	процесе	у	можданом	ткиву;	да	нормализује	ход;	да	поправи	
психо-емоционално	стање.	Статистика	код	примјене	пчелињег	отрова	лијечењу	ПБ	у	
Чељабинску	охрабрује:	побољшање	психо-емоционалног	стања	(94%),	нормализација	
мишићног	тонуса	(68%),	тремор	(45%)	и	ход	се	редовно	нормализује	(www.api-centre.
ru).	Пчелињи	отров	садржи	потребне	дозе	допамина.	Директно	и	индиректно	дјелује	
антикоагулационо,	 смањује	 ниво	 холестерола,	 уклања	 атеросклеротске***	 плакове.	
Пчелињи	отров	посједује	18	аминокиселина	које	учествују	у	изградњи	нервних	влака-
на	и	других	ткива	у	организму.	Уз	адекватан	начин	исхране,	ревитализује	оштећења	
која	су	проузрокована	ПБ.	
	 ***	Атеросклероза	је	најчешћа	и	најозбиљнија	болест	у	скупини	болести	на-
званој	артериосклерозе	-	болести	за	које	 је	карактеристично	да	артеријска	стијенка	
постаје	стањена	и	слабије	еластична.
	 Практична	 примјена	 пчелињег	 отрова	 код	 ПБ	 по	 методи	 Oriental	 Medical	
Treatments	 for	 Parkinsonism	 има	 сљедеће	 циљеве:	 његовање	 крви,	 јачање	 спојних	
канала,	 гашење	 вјетра,	 чишћење	 гноја,	 регулисање	 топлоте,	 јачање	 qи-ја****,	
његовање	јин-а,	руку	и	ногу,	побољшање	слуха	обнављање	израза	лица,	уклањање	
укочености.	
	 ****Qи	или	Чи	је	основа	традиционалне	кинеске	културе.	Углавном	се	дефи-
нише	као	“ваздух”	или	“дах”	и	представља	“животну	силу”	или	“духовну	енергију”	која	
је	део	свега	што	постоји.	Чи	се	у	филозофији	спомиње	још	од	најранијих	забележених	
времена	у	Кини.	
	 Акупунктурне	тачке	које	се	примјењују	и	њихова	учесталост	код	ове	методе	
су:	СП6	–	5	пута,	ЛВ3	–	4	пута;	ГБ34,	СТ36,	ЛИ11,	СЈ5	–	3	пута;	ГБ20,	ЛИ4,	ЛВ8,	СТ40,	
Рен4,	–	2	пута;	ГБ31,	ГБ40,ЛВ14,	ДУ20,	СП3,	СП9,	СП21,	СТ31,	СТ41,	СТ42,	БЛ18,	
БЛ20,	БЛ23,	КИ3,	ЕX3-ЕX12	-	1	пут.	
	 До	 прецизних	 локација	 појединих	 акупунктурних	 тачака,	 ако	 немамо	 књигу	
о	акупунктури,	долазимо	уз	помоћ	Google-a:	укуцамо	алфанумерички	назив	акупун-
ктурне	тачке,	рецимо	”СП6	acupuncture	point	”	и	тако	позивамо	сваку	појединачно.	На	
овај	 начин	долазимо	и	до	индикација,	односно	до	фармаколошких	дејстава	 која	 се	
постижу	стимулисањем	појединих	акупунктурних	тачака.	Поред	акупунктурних	тачака	
убоди	 се	 могу	 аплицирати	 и	 на	 друга	 мјеста	 ако	 имамо	 бол	 или	 спазам	 или	 било	
коју	 другу	 непријатност	 на	 локацијама	 које	 нису	 покривене	 побројаним	 тачкама.	 У	
контакту	са	обољелим	утврђује	се	редослијед	приоритета.	Приоритетно	се	рјешавају	

најтежи	проблеми	на	организму	обољелог.	Редослијед	приоритета	углавном	изгледа	
овако:	 болна	 мјеста,	 моторички	 проблем	 (руке,	 ноге,	 говор,	 столица,	 уринирање),	
вид,	 слух,	 тремор,	 утрнулост,	 укоченост,	 остало:	 варикозитети	 (проширење	 вена),	
тромбофлебитис	 (	 локална	 упала	 венске	 стијенке	 и	 околног	 везивног	 ткива	 са	
стварањем	тромба	у	шупљини	површинске	вене)	нервни	путеви,	кардиоваскуларни	
систем.	Терапија	 пчелињим	 убодима	 	 врши	 се	 сваки	дан,	 почиње	 се	 са	 три	 убода	
па	се	до	10	убода	сваки	дан	повећава	 за	по	 један,	а	послије	 тога	сваки	други	дан	
повећавајући	по	2	убода	до	укупно	18	убода	дневно.	Обољели	који	посједују	пчеле,	
терапију	могу	радити	два	пута	дневно,	па	се	у	том	случају	број	убода	може	повећати	
до	 30	 убода.	 Предлажем	 коришћење	 свих	 36	 тачака	 уз	 уважавање	 “редослиједа	
приоритета”,	 али	 убоди	 се	 никада	 не	 стављају	 у	 мјеста	 црвена	 или	 отечена	 од	
претходног	 убадања.	 Опција	 “велики	 број	 убода	 на	 малој	 површини”	 даје	 најбрже	
резултате:	уклањање	бола,	ревитализација	ткива,	побољшање	моторике...		Десет	до	
15	минута	послије	третмана	уклоне	се	жаоке,	третирано	мјесто	се	испере	алкохолом,	
посуши	се	па	се	нанесе	слој	меда,	преко	меда	се	стави	газа	и	учврсти	се	фластером	
или	завојем.	На	овај	начин	се	смањује	ниво	упале	и	отока	(иако	су	упале,	оток	и	свраб	
потребне	и	пожељне	појаве),	па	се	у	току	ноћи	избјегавају	непожељне	сензације.	За	
особе	које	имају	бојазан	везано	за	алергију,	најбоља	опција	је	да	ураде	алерго	тест.	
Код	особа	које	нису	алергичне,	али	тешко	подносе	пчелиње	убоде	кориштењем	леда	
или	хладне	воде	може	се	битно	ублажити	„бол“	који	интензивно	траје	око	15	секунди.	
Начин	 исхране	 морамо	 усагласити	 са	 захтјевима	 болести.	 Начин	 исхране	 такође	
морамо	усагласити	са	крвном	групом	(Piter	d`Adamo	-	Исхрана	по	крвним	групама).	У	
исхрани	се	препоручују:	сирова	храна,	клице	од	житарица	и	легуминоза,	младе	биљке	
од	житарица	и	сок	од	младих	биљака	житарица	(пшеница,	овас,	јечам,	раж),	сирово	
поврће	и	воће	и	сокови	од	сировог	поврћа	и	воћа.	Од	маслачка	се	користи	коријен	и	
лист	(сок	и	салата)	и	цвијет	за	чај.	Од	сирове	коприве	се	спрема	салата	или	каша.	
Пчелиње	производе	узимамо	све,	подразумијева	се	да	без	кашике	меда	не	започиње	
ни	 један	 дан.	 Матични	 млијеч,	 полен	 и	 прополис	 нарочито	 се	 препоручују.	 Због	
фармаколошких	 својстава	 пожељни	 су:	 воштани	 поклопци,	 мед	 у	 саћу,	 свјежи	 или	
замрзнути	сок	од	трутовских	ларви	(апиларнил),	тинктура	тијела	мртвих	пчела.	Добар	
ефекат	на	здравље	чине	међусобне	мјешавине	пчелињих	производа:	полен	у	меду,	
прополис	 у	меду,	 матични	млијеч	 у	меду,	 комбинација	меда	 са	матичним	млечом,	
поленом	и	прополисом,	забрус	(воштани	поклопци).	Ако	имамо	прилику,	повремено	
треба	 користити	инхалирање	ваздуха	из	 кошнице	и	енергију	из	 кошнице.	Добијамо	
је	лежећи	на	кошницама	са	пчелама,	сједећи	испод	пет	оквира	саћа	и	боравећи	на	
пчелињаку.	Примјена	пчелињих	производа	код	Паркинсонове	болести	и	других	тешких	
болести	у	вријеме	терапије	пчелињим	убодима:	
	 а)	Матични	млијеч	-	хомогенизује	се	20	грама	матичног	млијеча	са	килограмом	
меда	и	узима	се	30	грама	те	мјешавине	на	пола	сата	прије	доручка.	На	тај	начин	смо	
узели	600	мг	матичног	млеча.	Овај	приправак	се	конзумира	растворен	у	2	децилитра	
топле	воде,	сурутке	или	чаја.	
	 б)	 Непосредно	 прије	 узимања	 матичног	 млеча	 залијемо	 2	 супене	 кашике	
сировог	полена	са	200	мл	сурутке,	киселог	млијека	или	чаја.	На	пола	сата	прије	ручка	
додамо	у	ту	мјешавину	кашику	меда	и	попијемо.
	 ц)	Непосредно	прије	поласка	на	спавање	у	топлом	сировом	козијем	млијеку	
или	чају	размутимо	супену	кашику	меда	и	попијемо.	
	 д)	Прополис	се	укапа	по	40	капи	прије	сваког	оброка	у	мјешавине	пчелињих	
производа	са	чајем,	водом	или	млијеком.
Бијели	 хљеб	 не	 једемо,	 нити	 конзервисану,	 печену	 и	 пржену	 храну.	 Из	 исхране	
искључујемо	индустријске	слаткише,	индустријске	заслађиваче,	чоколаду,	соју	и	све	
приправке	 од	 соје.	 Печену	 и	 пржену	 храну	 искључимо	 из	 исхране,	 а	 кувану	 храну	
сведемо	 на	минимум.	Однос	 између	 алкалне	 и	 киселе	 хране	 треба	да	 буде	 80:20.	
Воду	не	користимо	из	водовода	нити	из	пластичне	амбалаже,	осим	за	купање	и	прање	
веша.	За	пиће	и	припремање	јела	предност	се	даје	изворској,	бунарској	или	бањској	
води	ако	је	питка	(сумпорна	вода	са	високим	пХ	фактором).	Вода	за	припрему	хране	
и	за	пиће	чува	се	у	стакленој	амбалажи.	Вода	и	воћни	сокови	се	узимају	до	4%	од	
тјелесне	тежине	и	то	2	часа	послије	–	до	20	минута	прије	јела.	Уз	сваки	оброк	се	може	
узети	једна	шоља	топле	воде.
	 Број	и	распоред	оброка:	Оптимално	је	да	број	оброка	буде	3	са	размаком	од	
4	до	5	часова.	Оброци	увијек	треба	да	буду	у	исто	вријеме	и	калорична	вриједност	
такође	 треба	 да	 буде	 приближна.	 Као	 међуоброци	 узимају	 се	 вода,	 поврће,	 воће,	
сокови	од	поврћа	и	воћа,	кисело	или	сирово	козије	млијеко.	Уз	храну	која	посједује	
допамин	 (броколи,	 кромпир,	 парадајз,	 банана,	 коприва	 и	 црвена	 дјетелина),	 ради	
његове	синтезе	потребно	је	узимати	и	храну	која	посједује	амино	киселину	тирозин	
(банане,	бадеми,	 јабуке,	авокадо,	овсена	каша,	оригано,	маслиново	уље,	рузмарин,	
махуне,	сусам,	сјеменке	бундеве	и	сјеменке	лубенице).	Високопротеинска	храна	(сир,	
пилетина,	 немасно	 месо,	 јаја,	 рибе,	 соја	 и	 грахорице)	 ће	 уз	 помоћ	 аминокиселина	
помоћи	 у	 стварању	 допамина	 и	 норадреналина.	 Пшеничне	 клице,	 месо,	 млијеко	 и	
млијечни	производи	садрже	фениланин	од	којега	настаје	тирозин	и	који	повећава	про-
изводњу	допамина.	У	морској	храни:	скуша,	лосос,	туна,	сардине	и	харинга	заступље-
не	су	омега	3	масне	киселине,	које	утичу	на	излучивање	неуротрансмитера.

 Трајање терапије 
	 Терапија	убодима	пчела	траје,	по	могућности,	док	не	уклонимо	све	симптоме	
болести.	Сама	дужина	терапије	зависи	од	старости	обољелог,	од	дужине	трајања	ПБ,	
од	здравственог	стања	обољелог	и	нарочито	од	начина	исхране.	Почетни	резултати	
се	покажу	унутар	двије	до	три	седмице	и	то	код	регулације	сна,	столице,	уклањању	
бола,	спазма,	али	реално	је	очекивати	да	терапија	код	блажих	облика	ПБ	траје	три	
или	 више	мјесеци,	 а	 код	 тежих	 случајева	 пропорционално	 дуже.	 Из	 тог	 разлога	 је	
најбоља	опција	да	обољели	од	ПБ	почну	да	се	баве	пчеларством	и	сами	примјењују	
апитоксинотерапију.

 Враћање ПБ
	 С	обзиром	да		имуни	систем	обољелих	од	ПБ	није	био	у	стању	да	се	избори	са	
настанком	ПБ,	ако	се	послије	терапије	пчелињим	убодима	не	придржавамо	правилног	
начина	исхране,	не	примјењујемо	лакше	вјежбе,	не	излазимо	у	природу,	не	узимамо	
довољно	воде,	болест	ће	се	поново	вратити.	То	 је	разлог	више	да	имамо	властите	
пчеле.				

ПЧЕЛАРСКИ КУТАК - АПИТЕРАПИЈА
О пчеларству, пчелињим производима и лијечењу пчелињим отровом, 
још увијек се мало зна. На нашим ужим и ширим просторима мало је ли-
ценцираних апитерапеута. Један од њих је Бранко Кончар. „Козарски“ 
ће, у наредном периоду, у првом броју у мјесецу, објављивати Кончареве 
чланке на ту тему

Паркинсонова болест -  Лијечење пчелињим убодима 
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КултураТаленти

- Почела сам да пјевам у вртићу, 
а пјевала сам и у основној шко-
ли. Учествовала сам на “Нового-
дишњим караокама” и то је било 
веома лијепо искуство. Послије 
сам учествовала на такмичењу 
“Пинкове звездице”. И то је било 
веома лијепо, али напорно, с об-
зиром да сам морала путовати. 
Драго ми је што сам упознала 
такве људе и такав жири. Драго 
ми је што сам имала прилику да 
уопште учествујем на “Пинковим 
звездицама”, након чега сам од-
лучила да се озбиљније почнем 
бавити музиком. У сарадњи са 
професором Марком Цвијићем, 
снимила сам кавер пјесму Ма-
рије Шерифовић “Не волиш је, 
знам”- додала је ова млада При-
једорчанка. 
Појашњава да жели да снима 
кавере и објављује их на свом 
Yоu Tubе каналу. Следећи ко-
рак било би снимање властитих 
пјесама. Она истиче да млади у 
Приједору, за разлику од већих 
градова, немају често прилику 
да учествују на фестивалима и 

тако покажу свој та-
ленат.
- Трудим се да уче-
ствујем на фестива-
лима у већим градо-
вима, пошто желим 

да покажем свој таленат и да 
ме људи примијете. Мислим да 
овдје нема довољно фестивала 
- рекла је она.
Ивона похађа трећи разред Гим-
назије “Свети Сава”, након чега 

планира уписати факултет. За 
сада је занима информатика, 
али како истиче, од музике неће 
одустати.

Б. Д.

МУЗИКА ЈЕ САСТАВНИ ДИО МОГ ЖИВОТА
Ивона Одицки одушевила обрадом пјесме Марије Шерифовић

Приједор је град који се може похвалити младим талентима. Једна од њих је Иво-
на Одицки, која има завидне музичке способности. Како каже, пјевањем се почела 
бавити још у вртићу, а касније је учествовала на бројним музичким такмичењима, 
од којих посебно издваја “Пинкове звездице”

У Ракелићима је одржано „Вече 
културног стваралаштва“, на 
којем су учествовали чланови 
КУД-а „Саничани“, изворне гру-
пе, глумци те ученици Подручног 
одјељења Ракелићи Основне 
школе „Бранко Радичевић“ Пет-
рово. Бодрени бројном публи-
ком, ђаци су показали дио онога 
што уче на школским секцијама. 
- Нашу подручну школу похађа 
32 ученика. Нажалост, све је 
мање ђака, али надамо се не-
ким бољим временима. Дјеца 
радо учествују у раду школских 
секција, а то су: ликовна, рит-
мичка и драмско-рецитаторска 
секција - рекла је учитељица 
Сања Мајсторовић. Културно-
умјетничко друштво „Саничани“ 
ове године прославља јубилеј: 

десет година рада. Предсједник 
КУД-а Звјездан Грковић рекао 
је да се радо одазивају мани-
фестацијама које шире културу 
како у руралним тако и урбаним 
дијеловима. Имају стотињак чла-
нова разврстаних у више сек-
ција, а једна од најбројнијих је 
фолклорна. На „Вечери култур-
ног стваралаштва“ представи-
ли су се „Шумадијом“ и „Играма 
из Србије“. Поред фолклорне, 

имамо музичку, рецитаторску те 
секцију народних рукотворина. 
Наравно, отворени смо за нове 
чланове - рекао је Грковић. 
Чланица Драмског студија „Жив-
ко Десница“ Сандра Мацура до-
чарала је публици лик Бланш из 
чувене драме Тенеси Вилијамса 
„Трамвај звани чежња“.
- Члан сам овог драмског студија 
од 2015. године. Играла сам у 
седам представа у нашем позо-
ришту, а доста сам и пропуто-
вала. Позориште је увијек инте-
ресантно, гдје год да се појави, 
зато што гледаоцима дочарава 
различите ликове и квалитетне 
текстове - сматра Сандра. При-

сутнима се обратио замјеник 
градоначелника Александар 
Миљуш који је потврдио подршку 
Градске управе овој манифеста-
цији која, како је рекао, има шта 
да понуди. Зимски културни ка-
раван настављен је након праз-
ничне паузе, а осим Ракелића, 
досад је одржан у Доњем Петро-
вом Гају,  Љескарама и Горњим 
Орловцима. Организатор и води-
тељ Саша Гороња подсјетио је 

да ова традиционална манифе-
стација промовише и подстиче 
рад културних стваралаца свих 
генерација, са акцентом на оне 
најмлађе. 
- Мјештани су, поготово у зим-
ском периоду, жељни оваквих 
садржаја, а друштвени домови 
који су у великом броју рекон-
струисани у протеклим година-
ма, право су мјесто за то - рекао 
је Гороња. Покровитељ “Вечери 
културног стваралаштва“ је Град 
Приједор, медијски покровитељ 
ИПЦ „Козарски вјесник“, а прија-
тељ манифестације „Аутотранс-
порт“  Приједор.

Д. С.

- Трудим 
се да учест-

вујем на фести-

валима у већим 

градовима, пошто 

желим да покажем 

свој таленат и да ме 

људи примијете - 

рекла је  
Ивона.

Ивона Одицки: Уживам у пјевању

Са снимања спота

У РАКЕЛИЋИМА ОДРЖАНО 
ВЕЧЕ КУЛТУРНОГ СТВАРАЛАШТВА

Ученици плесали и рецитовали

Бројна публика у друштвеном дому

КУД “Саничани” слави 10 година рада
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Обавјештење о закључивању 
уговора са потрошачима

Поштовани суграђани,

 „Водовод“ а.д. Приједор покреће акцију закључивања 
уговора са   физичким и правним лицима који су корисници 
услуга „Водовода“. 

 Закључивање уговора је обавеза у складу са Законом 
о комуналним дјелатностима Републике Српске и Законом 
о заштити потрошача Републике Српске. Уговором се јасно 
дефинишу права, обавезе и одговорности између „Водовода“ 
као даваоца услуга и корисника наших услуга у погледу снаб-
дијевања водом за пиће и одвођења отпадних вода. 

 Позивамо све наше кориснике да се од 1. фебруара 
2020. године, сваким радним даном од 07:00 до 14:00 часова, 
јаве у просторије „Водовода“ у ул. Козарска бр. 87, у службу 
наплате, ради закључивања уговора. Физичка лица треба да 
понесу личну карту, а представници правних лица треба да 
понесу печат и копију ЈИБ-а. 

 Текст уговора са физичким и правним лицима наши 
корисници могу наћи на wеб страници предузећа (www.
vodovod-pd.com) у дијелу „Кориснички сервис / Уговори са 
потрошачима“. Обавјештење о закључивању уговора биће 
достављено свим нашим корисницима уз јануарске рачуне. 

 Све информације у вези потписивања уговора могу се 
добити на број телефона 052 237 455, сваким радним даном 
од 07:00 до 14:00 часова. 

С поштовањем,
         

„Водовод“ а.д. Приједор

NJEMAČKA FIRMA CARL KUEHNE OBAVJEŠTAVA 
POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE DA JE U TOKU UGOVARANJE 

KOOPERANTSKE PROIZVODNJE KRASTAVCA KORNIŠONA ZA 
2020.  GODINU.

 FIRMA NUDI:

 • SIGURAN OTKUP;
 • UGOVORENU CIJENU;
 • REDOVNU SEDMIČNU ISPLATU;
 • REPROMATERIJAL (RASAD, PESTICIDI, MIN.  
ĐUBRIVA…);
 • STRUČNU AGRONOMSKU PODRŠKU;
 • RAD KOD KUĆE NA SVOJOJ ZEMLJI;
 • DOBRU ZARADU.

ZA VIŠE INFORMACIJA POZOVITE: 
065 847 924; 066 845 553; 066 783 389.

Јуче је почела редовна 
исплата за јануар додатка 
на дјецу, материнског до-
датка, права на помоћ за 
опрему новорођенчета и 
пронаталитетну накнаду 
за трећерођено и четвр-
торођено дијете, речено је 
у Јавном фонду за дјечију 
заштиту Републике Ср-
пске. Јануарска исплата 
додатака на дјецу обух-
вата 17.100 дјеце, однос-
но 11.660 корисника, а за 
исплату овог права обез-
бијеђено је 1.133,421 КМ. 
Материнским додатком за 
мјесец јануар обухваћено 
је 5.376 породиља, а сред-
ства која су издвојена за 
исплату износе 2.177.280 

КМ. Осим ових права, у 
четвртак је почела и ис-
плата права на пронате-
литетну накнаду за треће-
рођено и четврторођено 
дијете и права на помоћ за 
опрему новорођенчета. 
“Право на пронаталитетну 
накнаду за трећерођено и 
четврторођено дијете ост-
варило је 127 породиља, 
односно 115 трећерођене 
и 14 четврторођене дјеце, 
а за исплату овог права 
издвојено је 75.300 КМ”, 
наведено је у саопштењу. 
За исплату права на помоћ 
за опрему новорођенчета 
издвојено је 197.500 КМ 
за 781 породиља, односно 
790 дјеце. Из Фонда под-

сјећају да, упоредо са ис-
платом ових права, Фонд 
у континуитету измирује 
обавезе по основу рефун-
дација накнада плата пре-
ма послодавцима два пута 
мјесечно. 
Из Фонда обавјештавају 
кориснике додатка на дје-
цу, који до сада нису из-
вршили обнову докумен-
тације, да то могу учинити 
и у наредном периоду код 
надлежних центара за 
социјални рад, односно 
служби социјалне и дјечије 
заштите у којима имају 
пребивалиште. 

СРНА

ИСПЛАТА СВИХ ЈАНУАРСКИХ 
ПРАВА КОРИСНИЦИМА

Фонд за дјечију заштиту

Вјетар је у уторак у Прије-
дору носио све пред собом 
и у самом центру града, 
код Музеја Козаре, срушио 
стабло кестена. Права 
је срећа да није страдао 
нико од пролазника, међу 
којима је било највише 
ученика који су ишли са 

наставе, нити је оштећено 
иједно возило, будући да 
је дрво приликом пада сру-
шило и стуб уличне рас-
вјете. На лицу мјеста су се 
брзо нашли припадници 
Територијалне ватрогасне 
јединице да би што прије 
очистили терен. Јак вје-

тар, који је почео да дува 
нешто иза поднева, превр-
тао је тог дана контејнере 
по граду, а додатни страх 
унијела је јака грмљави-
на која није уобичајена за 
прве дане фебруара. 

СРНА

ЈАК ВЈЕТАР СРУШИО СТАБЛО 
КЕСТЕНА У ЦЕНТРУ ГРАДА

Фото-вијест

У Дјечијем вртићу “Радост” 
почеће програм припре-
ме дјеце у години пред 
полазак у школу, који ће 

реализовати васпитачи у 
просторијама вртића. При-
премни програм ће трајати 
од 2. марта до 29. маја, 

радним даном од 16 до 19 
часова. Васпитне групе и 
рад ће бити организовани 
у вртићу који је најближи 
мјесту становања дјете-
та. Спискови са именима 
дјеце биће објављени на 
вратима централног вр-
тића “Радост”, “Сњежана” 
Пећани и “Ђурђевак” Урије 
21. фебруара. Свако дије-
те мора имати негативне 
налазе столице на пара-
зите, брис носа и грла те 
копију извода из матичне 
књиге рођених, речено је 
у вртићу.

Д. С.

У МАРТУ ПОЧИЊЕ 
ПРИПРЕМНИ ПРОГРАМ

Права срећа да није било повријеђених
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Са најљепшим успоменама, чуваћемо те 
од заборава. 
Синови Душан и Драго, унук Ведран, унуке Бојана и Јелена, пра-
унуци: Виктор, Катарина, Кристина и Романа, снахе: Милева, 
Дивна и Ирена и зет Дарко 13111

14. 7. фебруар 2020. “Козарски вјесник”
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Дана 1.2.2020. у 63. години живота преминуо је 
наш драги

МИРКО СТОЈАКОВИЋ
Твоју пажњу и доброту вјечно ћемо чувати и 
памтити.
Ожалошћени: мајка Душанка, супруга Дрина, 
син Душко, кћерка Душанка са породицама

13107

Дана 7.2.2020. године навршава се 
40 дана од смрти нашег брата, ујака 

и деде

ВУКАШИНА др ГРБИЋА
(28.08.1928 - 30.12.2019)

Са љубављу и поштовањем.

Сестре Љуба и Душанка са 
породицама

13105

Посљедњи поздрав нашем драгом 
супругу, оцу, свекру, дједу и прадједу

РАЈКУ КУНИЋУ 
(1933 - 2020)

Успомену на тебе, с великом 
љубављу, чувају твоји најмилији.

13110

Чуваћемо вас од заборава у свом срцу.
Кћерка Дрена и унука Николина са породицом

IN MEMORIAM

НИКОЛА 
МАРИНОВИЋ
(1931 - 2018)

13084

ДАНИЦА 
МАРИНОВИЋ
(1934 - 2012)

Дана 8.2.2020. године 
навршава се пуних 26 
година од смрти нашег 

драгог сина

ДРАГОСЛАВА 
ПЛАВШИЋА

Вријеме пролази, а бол и туга остају у нама.
Твоји: отац Илија, мајка Драгиња и сестра 
Милка с породицом

13078

Тужно сјећање

МИЛЕНКО 
ШОРМАЗ

(1951 - 1994)

С тугом и поносом, супруга и синови Жељко 
и Зоран са породицама

13085

Дана 12.2.2020. навршава се 19 тужних 
година како је трагично изгубио живот 
наш син и брат

ГОРАН ЧУЛИЋ
(1972 - 2001)

Драги сине и брате, утјехе нема, заборав 
не постоји, а колико је болно живјети без 
тебе, знају они који те воле. По добру 
ћемо те памтити, са љубављу и пошто-
вањем спомињати, а у срцу од заборава чувати.
Твоји: мама Милица, брат Дубравко, снаха Бојана, сестра Ду-
бравка, зет Владимир и сестричина Тијана 13102

Навршава се шест 
тужних година како 

није са нама

РАДЕНКО 
ВУЧЕНОВИЋ

Велика туга и празнина заувијек остају у 
нашим срцима.
Твоји родитељи Никола и Зорка

13079

МА
ЛИ

 О
ГЛ

АС
И - Продајем кућу у Копривни, вода, струја, телефон, са 11 дуну-

ма земље.  Све информације на телефон 052/ 389 - 006 или 
065/ 917 - 207                                                           (10432)

- Издајем пословни простор површине 130м2, ул. Степе Сте-
пановића 174 (бивша пекара „Сунце“). Информације на тел. 
065 580 151

- Продајем купиново вино. Тел. 065 430 689

- Купујем стан од 50 - 80м2, први или други спрат, балкон, сун-
чана страна, у ужем центру града. Број тел. 066/463-168

- Потребна жена за рад у кући (ложење, чишћење, пеглање). 
Плата 600 КМ.
Контакт телефон 065/874-073

Вријеме пролази, бол и туга заувијек 
остају. 

Ваши најмилији синови Раде и Мило-
рад, снаха Јагода и унучад Александра 

и Никола

13109

Дана 6. 2. 2020. 
године наврша-
вају се двије годи-
не од смрти

НИКОЛЕ 
МАРИНОВИЋА
(1931 - 2018)

Дана 27. 2. 2020. 
навршава се осам 
година од смрти

ДАНИЦЕ 
МАРИНОВИЋ
(1934 - 2012)

Дана 28.1.2020. у 86. години живота 
преминула је наша драга мајка, бака, 
прабака и свекрва

АНЂА (Никола) 
ВУКОЈЕВИЋ
(1934 – 2020)

Дана 6.2.2020. године 
навршило се шест година 

од смрти наше мајке

ЈОКЕ РАДИШИЋ
С љубављу и 
поштовањем.

Њена дјеца Славица и 
Славенко

13106

Дана 8.2.2020. навршава 
се 40 дана од смрти нашег 

вољеног оца, старца и дједа

ДРАГОМИРА 
(МИЈАН) МИЈИЋА
Био си наша легенда и 
остаћеш вјечно у нашим 
срцима.
Кћерка Весна, зет Марин-
ко, унуке Јелена и Елена

13077

МИЛОРАД 
ЂУРИЋ

(6.2.2019 - 6.2.2020)

Прође година једна, а тебе нема. Ал није 
то заувијек. Враћаш се ти кроз снове, кроз 
сјећања, сваки пут кад помислимо на тебе.
Волимо те.
Вина, Зоран и Бобан 13083

ОГЛАШАВАЈТЕ
У КОЗАРСКОМ

ВЈЕСНИКУ
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Дана 9.2.2020. године 
навршава се шест мјесеци 
како нас је напустила наша 

вољена

ЈАДРАНКА - 
ЈАЦА (ЈАКИ) 

ЈЕВТИЋ
Не постоје ријечи којима можемо описати нашу бол. 
Хвала ти за сву љубав, срећу и безбрижан живот који 
си нам пружила... Недостајеш!
Твоји вољени: Брацо, Сања, Тања, Драган и Анђелија

(0001)
Дана 9.2.2020. године навршава 
се пола године откако није са нама 

наша драга и вољена

ЈАДРАНКА ЈЕВТИЋ
(1957 - 2019)

Ово вријеме које ниси са нама је 
празно и тужно...

Породице Радуловић и Грбић
(0001)

Дана 12.2.2020. године навршава се 40 тужних и 
болних дана од смрти наше драге мајке, баке и 

прабаке

РАДОЈКЕ (Стојан) 
МАРЈАНОВИЋ

(1929 - 2020)
Пролазе дани, али ти никад нећеш проћи.
Заувијек ћеш остати у срцима своје дјеце, вољена 
и поштована. С неизмјерном тугом и поносом.
Син Радован и кћерка Милада са породицама
У суботу 8.2.2020. одржаћемо помен нашој драгој 
мајци у 10:30 часова на гробљу Марјановићи, те 
позивамо родбину, комшије и пријатеље да нам се 
придруже

13103

Дана 14.2.2020. навршава се 40 дана од 
смрти моје драге мајке

ПЛАВКЕ ЦУЊАК
(1930 - 2020)

Драга моја мајко, твоју доброту, љубав и савјете ћу увијек носи-
ти у срцу и мислима.
Твоја кћерка Гордана са породицом 13082

Дана 14.2.2020. навршава се 40 дана од 
смрти наше драге мајке

ПЛАВКЕ ЦУЊАК
(1930 - 2020)

Успомену на твоје добро срце и племениту душу чуваћемо од 
заборава.
Твој син Зоран, снаха Вера, унук Радован, унука Наташа са по-
родицом 13082

Дана 15.2.2020. 
навршава се 40 тужних 

дана од смрти моје 
драге супруге

ПЛАВКЕ ЦУЊАК

Драга Плавка, били смо једно другом све, 
када си отишла и дио мене је отишао, јер сам 
остао без тебе ја, без животног друга свог, без 
ослонца свог. Почивај у миру Божијем.
Твој супруг Радован то ти жели

13080

Дана 8.2.2020. године 
је пуних 26 година од 
смрти нашег драгог

МИРОСЛАВА 
ПАРАША

(1961 - 1994)

Увијек вољен и никада заборављен, у срцима 
својих најмилијих.
Супруга Владана, син Марко са породицом и 
кћерка Мирјана

13104t
Вољени и никад заборављени у срцима својих најмилијих:

породица Параш и Пралица

Дана 8.2.2020. године је пуних 
26 година од смрти нашег

МИРОСЛАВА ПАРАША
(1961 - 1994)

13104

МАРИЈЕ ПАРАШ
(1925 - 2009)

Дана 6.2.2020. године је пуних 
11 година од смрти наше



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. изашао је први број послије другог свјетског 
рата.
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234-442, служба малих огласа, рачуноводство и маркетинг 232-863, 211-575, 
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

Огласи Спорт

ФК „Рудар Приједор“

Фудбaлeри ФК “Рудaр 
Приjeдoр” у првoj при-
прeмнoj утaкмици у Me-
дулину рeмизирaли су 1:1 
сa пoљскoм “Сaндeцjoм”. 
Утaкмицa je oдигрaнa 
прошле недјеље у oквиру 
“Meдулин купa”. Иaкo су 
пoљски другoлигaши били 
фaвoрити, приjeдoрски тим 
пoкaзao je вeлику бoрбeнoст 
и рaвнoпрaвнo ушao у мeч. 
Првo пoлувриjeме  зaвр-

шeнo je бeз гoлoвa, штo je 
и биo рeaлaн рeзултaт, иaкo 
je “Рудaр” имao нeкoликo 
приликa. У другoм пoлув-
рeмeну, “Рудaр” игрa сa 
гoтoвo пoтпунo измjeњeним 
сaстaвoм, aли и дaљe су 
oбe eкипe билe уjeднaчeнe. 
Ипaк, “Сaндeцja” кoристи 
нeсмoтрeнoст Приjeдoрчaнa 
нaкoн прeкидa и у 70. мину-
ти дoлaзи у вoдствo oд 1:0. 
Нaкoн примљeнoг пoгoткa, 

“Рудaр” пoчињe сa oфaнзив-
ниjoм игрoм и кao плoд 
тaквoг приступa дoлaзи дo 
пoрaвнaњa у 81. минуту, 
кaдa je Прeдрaг Зeкaнoвић 
нaкoн сoлo прoдoрa шутом 
искoсa сa пoлудистaнцe 
сaвлaдao гoлмaнa пoљскe 
eкипe. Прикaзaнoм иг-
рoм трeнeр “Рудaрa” Игoр 
Jaнкoвић и вишe je нeгo 
зaдoвoљaн.
- Oдигрaли смo изузeтнo 
квaлитeтну и динaмичну 
утaкмицу. Toкoм циjeлoг су-
срeтa били смo рaвнoпрaвaн 
прoтивник eкипи из Пoљскe. 
У суштини, двa рaзличитa 
сaстaвa “Рудaрa” игрaлa 
су пo 45 минутa. Ствaрaли 
смo шaнсe, игрaли дoбрo 
тaктички. Дo крaja утaкми-
цe смo диктирaли тeмпo, и 
чaк били ближe пoбjeди. У 
oвoм трeнутку мoжeмo бити 
зaдoвoљни пoвoљним рe-
зултaтoм прoтив eкипe кoja 
je вeћ oдигрaлa нeкoликo 
припрeмних мeчeвa и тaк-
мичи сe у мнoгo jaчoj лиги 
oд нaшe - рeкao je Jaнкoвић.

РEMИ НA ПOЧETКУ ПРИПРEMA

Припремио: З. Јелић

PRIJEDOR, Urije

POPUST ZA

%
PONEDJELJKA

SVAKOG
Popust se ne odnosi na akcijske artikle, novine, dopune, cigarete

i posebno označene proizvode u trgovini. 
Popust se obračunava na kasi i važi za fizička lica

bez obzira na način plaćanja.

PENZIONERE

На Првeнству Рeпубликe Српскe зa 
сeниoрe и сeниoркe, кoje je недавно 
oдржaнo у Бaњалуци, наступило је 67 
тaкмичaрa из 16 клубова. Међу њима 
и каратисти приједорског „Шодана“ 
који су пoстигли изузeтнo дoбрe рeзул-
тaтe. У сeниoрскoj кoнкурeнциjи Maр-
кo Mиoдрaгoвић oсвojиo je брoнзaну 
мeдaљу у кaтeгoриjи дo 68 кг, дoк je Љуп-
кa Aдaмoвић oсвojилa брoнзу у пoлутeш-
кoj кaтeгoриjи. Нajбoљи рeзултaт oст-
вaрилe су сeниoркe у сaстaву Дajaнa 
Mрђa, Љупкa Aдaмoвић и Исидoрa Jaн-
кoвић, кojима је припало срeбро у бoр-
бaмa. Карате клубу “Шoдaн” нa oвoм 
тaкмичeњу уручeнo је признaњe нa имe 

нeсeбичнe пoмoћи у oргaнизaциjи Бaл-
кaнскoг првeнствa зa дjeцу, кoje јe oдр-
жaнo у Бaњoj Луци 2019. гoдинe.

Tрeнeр jуниoрскe сeлeкциje „Рудaр Приjeдoрa” 
Срђaн Maрjaнoвић имeнoвaн je зa пoмoћнoг 
трeнeрa У-17 рeпрeзeнтaциje Бoснe и Хeрцeгo-
винe. Из приjeдoрскoг клубa пoручуjу дa je oвим 
прeпoзнaт Maрjaнoвићeв рaд сa oмлaдинским 
кaтeгoриjaмa, aли и приступ “Рудaрa” у ствaрaњу 
нoвих игрaчa. 

MAРJAНOВИЋ 
ПOMOЋНИ TРEНEР 

У-17 СEЛEКЦИJE

КК „Шодан“
МЕДАЉЕ НА ПРВЕНСТВУ СРПСКЕ

Зaдoвoљни игрoм 


