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Потврђена је прва жртва вируса корона у Прије-
дору. Преминуо  је средовјечан мушкарац с више 
хроничних обољења, који је био првозаражени у 
граду на Сани. Такође, у четвртак је потврђен нови 
случај заразе овим вирусом, а незванично је ријеч 
о Приједорчанки запосленој у Бањалуци. 
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Потврђена је прва жртва вируса 
корона у Приједору. Преминуо  
је мушкарац који је првозараже-
ни у граду на Сани и био је на 
респиратору у Универзитетско-
клиничком центру у Бањалуци. 
Такође, у четвртак је потврђен 
нови случај заразе овим виру-
сом, а како незванично сазнаје-
мо, ријеч је о Приједорчанки 

запосленој у једној од здрав-
ствених установа у Бањалуци. 
Овим се, према ријечима Ми-
ленка Ђаковића, команданта 
Штаба за ванредне ситуације, 
потенцијално отварају два нова 
кластера.
- У току провјере, утврђено је 
да је било 12 контаката са том 
особом    на подручју Нишевића 

и Градине. Сви ови контакти су 
обрађени и стављени у изола-
цију - рекао је Ђаковић.
До јучерашњег дана (2. април), 
под здравственим надзором је 
било 396 особа, док је њих 696 
изашло из надзора. У карантину 
је 30 особа.
- Тестираних је 28, а двоје је не-
тестираних. Двадесет је у Спор-

тској дворани “Младост”, осам 
у Машинској школи и два су у 
Хотелу “Приједор” - истакао је 
у четвртак командант Штаба за 
ванредне ситуације.
Ђаковић је упутио изразе са-
учешћа породици преминулог 
Приједорчанина. Он је подсје-
тио да су и даље отворени жи-
ро-рачуни за донацију Болни-

ци “Др Младен Стојановић” и, 
према посљедњим подацима, 
уплаћено је близу 180.000 КМ. 
Он је похвалио грађане када је у 
питању понашање и дисципли-
на у ванредним околностима, 
те их позвао да и даље поштују 
све мјере.

Штаб за ванредне ситуације

У ПРИЈЕДОРУ ПРВА ЖРТВА И НОВИ СЛУЧАЈ КОРОНЕ

Град Пријeдор донио је пакет 
интервентних економских и 
социјалних мјера којима се 
настоје ублажити негативне 
посљедице пандемије вируса 
корона на привреду. Једна од 
њих је да ће Град субвенци-
онисати плаћање комуналне 
таксе за истицање послов-
ног имена правног лица или 
предузетника на пословним 
просторијама за све мјесеце 
којима је, закључцима Град-
ског штаба за ванредне ситу-
ације, био забрањен рад. Та-
кође,  биће субвенционисано 
плаћање комуналне таксе за 
кориштење простора на јав-
ним површинама или испред 
пословног простора у послов-
не сврхе за прва три мјесе-
ца сезоне, предузетницима 

којима је био забрањен рад. 
Биће креиран и електронски 
упитник који ће до краја апри-
ла моћи попунити сви преду-
зетници и пословни субјекти. 
На основу ових података при-
премиће се нови пакет мјера.  
Што се тиче пољопривреде, 
дио буџетских средстава за 
подстицаје биће усмјерен на 
подршку повећања прољетне 
сјетве.   
Из Градске урпаве позвали 
су приватне закуподавце и 
пружаоце услуга од општег 
економског интереса да обез-
биједе олакшице пословним 
субјектима чије је пословање 
тренутно угрожено, нарочито 
за субјекте којима је због ви-
руса корона забрањен рад. 
Што се тиче мјера из социјал-

не сфере, родитељи којима 
дјеца користе услуге ЈУ Дје-
чији вртић „Радост“, смјеш-
тај за март платиће у износу 
50% од укупних трошкова, 
а за април ће бити у потпу-
ности ослобођени плаћања. 
Социјално угроженим лици-
ма и другим лицима у стању 
потребе, лицима старијим од 
65 година, немоћним особама 
те лицима са инвалидитетом 
и трудницама, биће омогуће-
на достава намирница током 
цијелог кризног периода, кроз 
акцију „Будимо хумани“, те 
кроз акције ГО Црвеног крста 
и Центра за социјални рад 
Приједор.

На иницијативу руководства Скуп-
штине града Приједора, одборни-
ци се укључују у акцију опремања 
и јачања капацитета Болнице “Др 
Младен Стојановић” у борби про-
тив корона вируса. 
- Одборници Скупштине ће, у пе-
риоду док траје епидемија корона 
вируса и док постоји потреба за 
помоћ нашим здравственим уста-
новама у Приједору, издвајати не-

опходна средства од одборничких 
додатака за набавку неопходне 
опреме и материјала -  наводи се 
у саопштењу. 
На молбу в.д. директора прије-
дорске болнице  др Мирка Со-
виља, за март мјесец издвојиће 
се средства за набавку ЕКГ апа-
рата или друге опреме по потре-
бама болнице.

КВ

Закључком Републичког шта-
ба за ванредне ситуације, од 
1. априла, дозвољен је рад 
трговинама бијелом техни-
ком, водоматеријалом и са-
нитаријама, грађевинским 
материјалом, ауто-дијелови-
ма, дијеловима за пољопри-
вредне машине, електрома-

теријалом, керамике, боја и 
лакова. Такође, дозвољен је 
и рад тржницама на велико, 
тржницама на мало (пијаце) 
и сточним пијацама. Радно 
вријеме наведеним субјекти-
ма ограничено је од 07:00 до 
15:00 часова радним данима 
и суботом,  док недјељом 

могу да раде од 07:00 до 
13:00 часова. Ови субјекти 
морају се организовати уз 
примјену и  поштовање свих 
прописаних мјера за спреча-
вање појаве и ширења виру-
са корона.

Б. Дакић

Скупштина града Приједора
ОДБОРНИЦИ ПОМАЖУ 

ПРИЈЕДОРСКОЈ 
БОЛНИЦИ

ПРОШИРЕН БРОЈ РАДЊИ 
КОЈЕ МОГУ ДА РАДЕ

КВ

ГРАД ДОНИО ПАКЕТ МЈЕРА 
ЗА ПОДРШКУ ПРИВРЕДИ

КВ
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САОПШТЕЊЕ ЗА ГРАЂАНЕ КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ У ИНОСТРАНСТВУ

Обавјештавамо грађане града 
Приједора који се налазе у ино-
странству, а који у наредном 
периоду планирају долазити и 
боравити на територији града 
Приједора, о сљедећем:
Због присутне опасности од поја-
ве и ширења новог корона виру-
са на подручју Града Приједора 
од 16.3.2020. године на снази 
је ванредна ситуација која је 
проглашена од стране Градског 

штаба за ванредне ситуације.  
Народна скупшина Републике 
Српске је дана 28.3.2020. годи-
не прогласила ванредно стање 
у Републици Српској. Републич-
ки штаб за ванредне ситуације 
је дана 23.3.2020. године донио 
Закључак о спровођењу и орга-
низовању мјера обавезног ка-
рантина за реаговање на појаву 
болести изазване новим вирусом 
корона (COVID-19) у Републици 

Српској којим је у циљу превен-
ције ширења вируса корона у 
Републици Српској  прописан на-
чин организовања и спровођења 
обавезног карантина за надзор 
над физичким лицима која дола-
зе у Републику Српску/Босну и 
Херцеговину, односно изолације 
возача возила у међународном 
транспорту. Такође је од стране 

Републичког штаба за ванредне 
ситуације наложено Министар-
ству здравља и социјалне за-
штите успостављање шаторских 
насеља у сврху организације 
карантина при граничним пре-
лазима. Дана 23.3.2020. године 
Републички штаб за ванредне 
ситуације је донио Закључак о 
обавезном поступању органа и 

институција на контроли лица 
којима је одређена кућна изола-
ција због вируса корона у Репу-
блици Српској, по којој су лица 
која долазе из иностранства оба-
везна провести 14 дана у једном 
од три карантина који су форми-
рани на подручју града Приједо-
ра. Градски штаб за ванредне 
ситуације је, у циљу спровођења 
мјера спречавања и ширења но-
вог корона вируса, донио низ на-
редби које се односе на ограни-
чење кретања, ограничење рада 
трговачких и услужних радњи, 
као и режима улаза и боравка у 
трговинским центрима којима је 
дозвољен рад. Свим грађанима 
Града Приједора који привреме-
но бораве у иностранству желим 
добро здравље и да што брже 
заједно превазиђемо постојећу 
кризу због угрожености од појаве 
новог корона вируса прије свега 
поштујући дате наредбе и пре-
поруке надлежних органа у Ре-
публици Српској.

Градоначелник 
Миленко Ђаковић

Поштовани привредници, вео-
ма цијенимо што у овој тешкој 
ситуацији пандемије вируса 
корона која угрожава Ваше 
пословне активности, пока-
зујете осјећај за солидарност 
и спремност да помогнете 
читавој заједници. На иниција-
тиву групе привредника према 
Штабу за ванредне ситуације 
Града Приједора, покренута 
је акција прикупљања новча-
них средстава за набавку ме-
дицинске опреме за потребе 
ЈЗУ Болнице “Младен Стоја-
новић” у Приједору. Позивају 
се привредници да, у скла-
ду са могућностима, изврше 
уплату новчаних средстава 

на жиро рачун доле наведен: 
(преузето са сајта Града При-
једора  http://prijedorgrad.org  ) 
ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУ-
АЦИЈЕ ГРАДА ПРИЈЕДОРА 
И ЈЗУ БОЛНИЦА “Др Младен 
Стојановић” ПРИЈЕДОР
Обавјештавају заинтересо-
ване донаторе /колективе и 
појединце/ да је број жиро-
рачуна установе на који могу 
донирати средства за набавку 
неопходне опреме
5 5 1 - 7 9 0 - 2 2 2 2 1 8 9 5 - 6 1 
отворен код UniCredit 
Bank a.d. Бања Лука 
За донације из иностранства 
активан је рачун
17904822234597 (EUR) 

код UniCredit Bank a.d. Бања 
Лука. Инструкције за плаћање 
у прилогу. Истовремено Вас 
обавјештавамо да неопходну 
опрему можете донирати и 
сами, односно директно наба-
вити и доставити, а за помоћ 
око набавке и прибављања 
информација и понуда може-
те се обратити на телефон 
у ЈЗУ Болница “Др Младен 
Стојановић” Приједор број 
+387 (0)52 238-415  
i mail:bolnica@prijedor.com  
и контакт Привредне коморе - 
Канцеларија у Приједору
+387 (0)52  240 020 i 
+387 (0)52  240 021 
Mail: dijanak@bl.komorars.ba

ЗА ВОЗАЧЕ КАМИОНА 
КУЋНА ИЗОЛАЦИЈА, 

ЗА ПУТНИКЕ КАРАНТИН

Возачи камиона из Репу-
блике Српске који пре-
возе робу и таквим воз-
илом улазе у БиХ имају 
могућност да иду у кућну 
изолацију, док се њихове 
колеге, које то учине при-
ватним возилом, трети-
рају као путници и одлазе 
у карантин, рекао је мини-
стар здравља и социјал-
не заштите Српске Ален 
Шеранић. Он је на кон-
ференцији за новинаре 
у Бањалуци појаснио да 
камионџије по доласку на 
границу добијају рјешење 

за кућну 
и з о л а -
цију од 14 
дана. 
- Они, у случају 
кретања у тих 14 дана или 
да би отишли по камион, 
морају добити од свог по-
слодавца потврду о одла-
ску на сљедећу туру - ре-
као је Шеранић и додао 
да ове возаче “прати онај 
који их контролише”.
Он је објаснио да је мо-
гуће да су одређене осо-
бе, које су превозници 
и возе камион у другим 

земљама, задржане у ка-
рантину, али је поновио 
да су они, највјероватније, 
ушли у БиХ приватним 
возилима или аутомоби-
лима. 
- Онда се они третирају 
као све остале особе 
које су путници. То зна-

чи да иду у карантин у 
Градишку, да се тамо 

прегледају и евиден-
тирају, да им се узи-

мају налази и да 
их се просљеђује 
даље у карантин 
у њиховим локал-
ним заједницама 

на 14 дана. То је та 
разлика - навео је 

Шеранић.
Шеранић је рекао да 

љекари издају рецепте 
за лијекове за тромје-
сечну терапију или дужи 
временски период да па-
цијенти не би ишли често 
у амбуланте и излагали се 
ризику да дођу у контакт 
са потенцијално обоље-
лим лицима од корона ви-
руса, те додао да то није 
ништа неуобичајено. 

ПОДИЋИ СВИЈЕСТ О 
ЗНАЧАЈУ КУПОВИНЕ 

ДОМАЋИХ ПРОИЗВОДА
Привредна комора Репу-
блике Српске покренуће у 
току ове седмице додатне 
промотивне активности на 
подизању свијести потро-
шача о значају куповине 
домаћих производа, рекао 
је Срни портпарол При-
вредне коморе Владимир 
Благојевић. 
- Привредна комора апе-
лује на купце да се и сада 
опредијеле за куповину до-
маћих производа, јер тиме 

се отвара могућност до-
датног запошљавања, тако 
пунимо властите фондове, 
што је у овој ситуацији по-
себно важно - нагласио је 
Благојевић. 
Он је додао да је ситуација 
са вирусом корона пока-
зала да се ЕУ  “затвара у 
себе”, као и значај домаће 
производње за сваку зе-
мљу, због чега је, такође, 
битно у таквој ситуацији да 
се потрошачи окрену купо-

вини домаћих производа. 
Благојевић је истакао да 
нарочито домаћа прехрам-
бена индустрија има зна-
чајан број производа који 
могу задовољити потро-
шаче својим квалитетом и 
квантитетом. 
- Кроз потрошњу домаћих 
производа подржава се рад 
домаћих фирми прехрам-
бене, хемијске и других сек-
тора - рекао је Благојевић.

СРНА

Услови задовољавајући

КАРАНТИНИ У ДВОРАНИ, МАШИНСКОЈ И 
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ

Градоначелник Приједора Миленко Ђаковић 
обишао је просторије у Машинској и Електротех-
ничкој школи, намијењене за карантински смје-
штај грађана. Карантин је формиран и у Спорт-
ској дворани “Младост”, а и Хотел “Приједор” ће 
бити искориштен за ову намјену. 
- Хотел “Приједор” ставља се у функцију прихва-
та жена и дјеце, која буду морала у карантин. При-
премамо услове у болници, уколико би дошло до 
повећања броја обољелих - истакао је градона-
челник. Услови у карантину су задовољавајући, 
тврди Ђаковић.

Подручна привредна комора Бања Лука - Канцеларија у Приједору

АПЕЛ ПРИВРЕДНИЦИМА! 

СРНА

У ПРИЈЕДОРУ НЕМА ВЕЛИКЕ 
ТРАНСМИСИЈЕ ВИРУСА

Ненад Стевандић, пред-
сједник Тима за праћење 
и спровођење мјера Репу-
бличког штаба за ванред-
не ситуације, разговарао 
је у сриједу о актуелној си-
туацији у вези са вирусом 
корона са градоначелни-
ком Миленком Ђаковићем 
и члановима градског 
Штаба за ванредне ситу-
ације. Стевандић је рекао 
да је пред нама кључних 
15 дана, у којима је нај-
важније да сви имају мак-
симално одговоран при-
ступ, од највишег нивоа 
власти до обичног грађа-
нина. Он је оцијенио да 

се стањем у Приједору и 
оним што се ради на суз-
бијању епидемије може 
бити задовољно, јер је 
спријечено неконтролис-
но ширење вируса.
- Сa пунo зaдoвoљствa 
мoжeмo рeћи дa oвдje 
нeмa вeликe трaнсмисиje 
и дa имaмo пуну кoнтрoлу 
пoстоjeћeг клaстeрa. И 
вишe људи излaзи из нaд-
зoрa нeгo у другим мje-
стимa - рeкao je Стeвaн-
дић. Oн je нaпoмeнуo 
дa je сaд вaжнo стaњe 
сa зaштитнoм oпрeмoм 
зa мeдицинскe рaдникe, 
дoдajући дa Tим имa днeв-

нe извjeштaje из свaкoг 
Дoмa здрaвљa, тaкo дa ћe 
сe нa oснoву тoгa зaштит-
на oпрeма и другa срeдст-
вa рaспoдиjeлити прeмa 
ствaрним пoтрeбaмa. 
- С тим у вeзи мoрaм 
пoхвaлити приjeдoрски 
Дoм здрaвљa, кojи je пo 
слaњу извjeштaja мeђу 
првa три у Републици 
Српској. Првa линиja oд-
брaнe су дoмoви здрaвљa 
и зaтo je ту нeoпхoднa 
мaксимaлнa кooрдинaциja 
и кoнтрoлa. Мjeрe кoje су 
прeдузeли Дoм здрaвљa 
и ХEС у Приjeдoру нa зa-
виднoм су нивoу - нaпoмe-
нуo je Стeвaндић. 
Штo сe тичe приjeдoрскe 
бoлницe, нeмa зaмjeрки, 
a прeпoручeнo je дa сe 
триjaжни пункт измjeсти 
вaн бoлницe. Oд кључ-
нoг знaчaja у бoрби сa 
eпидeмиjoм je сaрaдњa 
служби Грaдскe упрaвe, 
Дoмa здрaвљa, бoлницe 
и бeзбjeднoснoг систeмa. 
Tрeнутнo нajвeћи прo-
блeм зa трaнсмисиjу су 
нeoдгoвoрни пojeдинци, 
нaпoмeнуo je Стeвaндић, 
и oни сe мoрajу стрoгo 
сaнкциoнисaти.

З. Ј.

 Похвале и за приједорски Дом здравља
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НАДЛЕЖНИМА ДОСТАВЉЕН ПРИЈЕДЛОГ 
МЈЕРА ПОДРШКЕ ПРИВРЕДИ

Привредна комора Републике 
Српске доставила је надлежним 
институцијама Српске и БиХ 
приједлог мјера подршке при-
вреди са циљем ублажавања по-
сљедица утицаја вируса корона 
на привреду Српске.
- Имајући у виду степен сложено-
сти и тежину ситуације у којој се 
налазимо и обавјештења парт-
нера из иностранства о обустави 
рада и наруџби у наредна два, 
па чак и четири мјесеца, што ће 
додатно отежати услове за опо-
равак у привреди, неопходно је 
креирати адекватне мјере које 
ће допринијети очувању радних 
мјеста, али и обезбјеђивању 
већег степена сигурности при-
вредним друштвима за превази-
лажење ове кризе - саопштено је 
из Привредне коморе. 
У овој комори сматрају да је, 
осим здравља људи, неопходно 
сачувати радна мјеста и привре-
ду у цјелини, као основ за нор-
мално функционисање система 
по престанку ових околности.
- С тим у вези, неопходно је да 
Влада Републике Српске раз-
мотри могућност да се запосле-
нима у дјелатностима којима је 
због одлука, наредби и закљу-
чака Владе забрањен рад, за 
период од ступања на снагу За-
кључка о забрани рада па све до 
престанка тих околности, обез-
биједи накнада у износу најниже 
плате у бруто износу, прописане 
одлуком о најнижој плати - наво-
ди се у саопштењу. 
У Привредној комори су оцијени-
ли да је потребно и да се запо-
сленима у привредним субјекти-
ма, који су због појаве и утицаја 
вируса корона онемогућени да 
реализују своје пословне актив-
ности у пуном капацитету или 
су пословни процеси у потпуно-
сти обустављени, због чега су 
радници упућени на различите 
видове плаћеног одсуства, че-
кање или смањење радног анга-

жмана на пола радног времена, 
за период од ступања на снагу 
закључка о забрани рада, па до 
његовог престанка, обезбиједи 
накнада у износу најниже плате у 
бруто износу. Захтјев Привредне 
коморе Републике Српске одно-
си се и на то да се са Управним 
одбором Агенције за банкарство 
Републике Српске нађе могућ-
ност за измјену одлуке о при-
временим мјерама банкама за 
ублажавање негативних економ-
ских посљедица узрокованих ви-
русом корона тако да се дефи-
нише обавеза банке и даваоца 
лизинга на територији Српске да 
својим дужницима понуди застој 
у отплати обавеза, мораторијум, 

наводи се у саопштењу. Из При-
вредне коморе сматрају и да је 
неопходно дефинисати обавезу 
банке и даваоца лизинга да дуж-
ницима понуде застој у отплати 
тако да се остави могућност да 
се у неколико дана од објављи-
вања понуде о њој изјасне, а да, 
уколико то у том року не учине, 
сматра да је прихватају. Потреб-
но је и формирати оперативни 
тим састављен од представ-
ника Министарства финансија, 
Министарства привреде и пред-
узетништва, Пореске управе 
Републике Српске и Привредне 
коморе Републике Српске, који 
би био задужен да континуира-
но прати стање у привреди, да 

анализира стање и Републичком 
кризном штабу предлаже адек-
ватне мјере за превазилажење 
кризе. У Привредној комори 
истичу да би овај тим истовреме-
но предлагао конкретну методо-
логију за спровођење усвојених 
мјера, односно дефинисао би и 
документацију којом ће се до-
казивати околности упућивања 
радника на плаћено одсуство, 
као и околности због којих је по-
словни субјект био онемогућен 
да реализује пословне процесе.
- Неопходно је и да се покрене 
иницијатива према Управи за 
индиректно опорезивање БиХ и 
уведе мјера којом би се омогући-
ло продужавање рока плаћања 
ПДВ и максимално могуће 
скраћење рока поврата ПДВ. 
Ова мјера би имала неутралан 
ефекат на буџет БиХ, а истовре-
мено би домаћој привреди олак-
шала услове пословања у кризи 
- наводи се у саопштењу. 
У Привредној комори сматрају 
да је потребно и да се субјекти-
ма у трговини у цијелој Републи-
ци Српској, којима је забрањен 
или ограничен рад, дозволи та-
козвана интернет продаја са соп-
ственом доставом или доставом 
путем поштанских сервиса, како 
би се бар у одређеном обиму 
омогућила реализација послов-
них активности. 
- Због различитих рјешења у два 
ентитета и различитих тумачења 
забрана и ограничења од стране 
надлежних контролних органа, 
суочавамо се са ситуацијом да 
грађани путем интернета на-
ручују производе трговаца из 
другог ентитета који ту робу до-
стављају на адресе у Српској, 
чиме се наши понуђачи додатно 
стављају у неповољнији положај 
- додаје се у саопштењу.
Привредна комора Републике 
Српске указала је и на потребу да 
се све одлуке, односно закључци 
и наредбе Владе и других над-

лежних органа, које се односе 
на регулисање стања у услови-
ма ванредне ситуације или које 
се доносе на основу приједлога 
Кризног штаба, одмах објављују 
на интернет страници Владе Ср-
пске и у “Службеном гласнику 
Републике Српске” како би се 
избјегле нетачне и непровјерене 
информације, а субјектима који 
реализују те одлуке, као и онима 
на које се односе, обезбиједили 
формални основи за поступање 
и реализацију тих аката. 
- Ови приједлози формирани су 
на основу захтјева привредника 
који су директно и индиректно 
погођени појавом вируса коро-
на, а циљ ових мјера је очување 
радно правног статуса запосле-
них у приватном сектору, јер 
ниједном привредном друштву 
није циљ и намјера отпуштање 
радника, али је у датим окол-
ностима немогуће одржати по-
стојећи ниво запослености без 
директне подршке Републике 
-  истиче се у саопштењу. 
Из Привредне коморе Репу-
блике Српске закључили су да 
привредна друштва у датим 
околностима, морају направи-
ти план свог даљег пословања, 
реорганизовати активности и 
евентуално преусмјерити посло-
вање у неким другим правцима. 
У саопштењу се наглашава да 
је због овог неопходно да Вла-
да Републике Српске и остале 
институције у земљи, међу који-
ма је веома значајан банкарски 
сектор, у овом моменту пруже 
подршку домаћој привреди која 
своје капацитете у одређеном 
обиму може преусмјерити и на 
задовољавање потреба домаћег 
тржишта, уз истовремено задр-
жавање нивоа запослености, 
што је и примарна намјера свих 
у Српској.

СРНА

Окружни суд у Приједору 
поништио је одлуку Скуп-
штине града о разрјешењу 
Славице Поповић дужно-
сти директора приједорског 
Дома здравља, наводи се у 
пресуди. У пресуди се на-
води да је Скупштина гра-
да Приједора разријешила 
Славицу Поповић без прав-
но релевантних доказа на 
основу којих се такав посту-
пак може из-
в р ш и т и , 
те да 

образложење да се она 
смјењује, јер није прихваћен 
извјештај о раду установе 
није доказ какав изискује 
Закон о управном поступ-
ку. Према пресуди, непри-
хватање извјештаја о раду 
је израз става и мишљења 
скупштинске већине и није 
основ за разрјешење. Скуп-
штина је прекршила и За-
кон о здравственој заштити 
Републике Српске и Статут 
Дома здравља Приједор 

будући да није испош-
товала одредбу да се 

директор именује 
и разрјешава уз 
мишљење ре-
сорног минист-
ра, наводи се у 
пресуди. Суд је 
наложио Скуп-
штини града 
да тужитељи-
ци надокнади 
трошкове управ-

ног спора са за-
конском затезном 

каматом почевши 
од дана доношења 

пресуде. Скупштина 
града Приједора је 3. окто-

бра прошле године раз-
ријешила Поповићеву 
дужности директора 
Дома здравља. 
Окружни суд у 
Приједору по-
ништио је од-
луке градске 
скупштине о 
р а з р ј е ш е њ у 
Гордане Јекић 
дужности ди-
ректора прије-
дорског Вртића 
“Радост” и о 
именовању Боја-
не Кос за вршиоца 
дужности директора 
ове предшколске уста-
нове, наводи се у пре-
судама Окружног суда. У 
пресудама је наведено да 
је Скупштина града Прије-
дора поступке разрјешења 
Гордане Јекић и именовања 
Бојане Кос спровела против-
но Закону о предшколском 
васпитању и образовању, 
Закону о управи и локал-
ној самоуправи, Статуту 
града Приједора и Закону 
о управном поступку. У оба 
управна спора суд је ува-

жио тужбе 
које је против 

Скупштине града подније-
ла Гордана Јекић и нало-
жио да Скупштина поништи 
оспорене акте. Скупштина 
града Приједора је 3. окто-
бра прошле године разрије-
шила Јекићеву дужности 
директора Јавне установе 
Дјечији вртић “Радост” При-
једор, а за вршиоца дужно-
сти именовала Бојану Кос.

ИЗ БУЏЕТА 16,5 МИЛИОНА КМ ЗА 
ОКО 40.000 РАДНИКА

Командант Републичког штаба за ванредне си-
туације и предсједник Владе Републике Српске 
Радован Вишковић рекао је да ће из буџета Ср-
пске бити исплаћено 16,5 милиона КМ за порезе 
и доприносе око 40.000 радника у областима које 
су најтеже погођене кризом у вези са вирусом ко-
рона, а да њихови послодавци треба да обезбије-
де нето плате. Вишковић је истакао да су Влада 
Српске и Републички штаб заузели став да том 
мјером буде обухваћено најугроженијих шест 
или седам области као што су угоститељство, ту-
ризам, саобраћај, друге услужне дјелатности, те 
предузетници. 
“Влада ће из буџета за око 40.000 радника из тих 
области платити порезе и доприносе у износу од 
16,5 милиона КМ. Пошто се до средине марта ра-
дило, наш став је да је реално и коректно да по-
слодавци исплате нето плату, а да из буџета буду 
плаћени порези и доприноси, односно износ до 
нивоа бруто плате”, нагласио је Вишковић, ко-
ментаришући захтјеве које је Влади упутила При-
вредна комора Републике Српске. 

Незаконите смјене директорица 
Дома здравља и Вртића “Радост” 

СРНА

Гордана Јекић

Славица Поповић

Републички штаб за 
ванредне ситуације до-
нио је Закључак о об-
устављању јавног пре-
воза особа у друмском 
саобраћају, саопштено је 
у четвртак из Владе РС. 
“У  циљу сузбијања боле-
сти изазване новим ви-
русом корона КОВИД-19 
у Републици Српској, 
обуставља се јавни пре-
воз лица у друмском са-
обраћају на подручним 
аутобуским линијама, 

републичке аутобуске 
линије до 50 километара, 
док је на снази ванредна 
ситуација у Републици 
Српској”, појашњено је у 
саопштењу.
Како се додаје у саопш-
тењу за праћење реали-
зације овог закључка за-
дужује се Министарство 
саобраћаја и веза. Овај 
закључак ступа на снагу 
даном доношења.

Обуставља се јавни 
превоз на подручним 

линијама до 50 
километара у РС

Независне новине
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Татјана Марић, шеф град-
ског Одсјека за развој 
пољопривреде, каже да 
ће корисницима бити по-
дијељени бесплатни сје-
менски пакети вриједно-
сти 252 марке. У пакетима 
су сјемена и сјеменски 
материјал основних по-
вртларских култура попут 
мркве, лука, кромпира те 
ђубриво у довољним ко-
личинама за заснивање 
пољопривредне произ-
водње на пола дунума 
земљишта. Каже да су 
већ у понедјељак, сходно 
упутствима, предузели ак-
тивности на реализацији 
ових мјера. Тај дио посло-
ва и евиденцију корисника 
те попуњавање образаца 
обавили су повјереници 
Одсјека за мјесне зајед-
нице на терену. Спискови 
су достављени, почет-
ком седмице, у надлежно 
градско одјељење.
- Запослени у Одсјеку за 
пољопривреду ће списко-
ве објединити и, сходно 
прописаном року, доста-
вити на одлучивање и 
одабир  Министарству за 
пољопривреду, шумарст-
во и водопривреду РС - 
каже Марићева.
Сјеменски пакети биће 
дијељени по одређеним 
критеријима и ранг-листа-
ма, а информације веза-

не за одабир корисника и 
испоруку пакета на врије-
ме доступне. За подручје 
Приједора предвиђено је 
515 таквих пакета.
- Само министарство 
је предвидјело неке од 
услова. Предност имају 
вишечлане породице, са-
мохрани родитељи, то да 
ли је неко изгубио радно 
мјесто или није, да ли има 
редовна примања, како 
и на који начин 
о с т в а р у ј е 
приходе, 
б р о ј -
н о с т 
ч л а -
нова 
п о -
р о -
д и -
ц е , 
полну 
структу-
ру носи-
лаца газдин-
ства, чланова 
домаћинства. У обзир ће 
се узимати и сјетвене об-
радиве површине којима 
располажу те површи-
не пољопривредног зе-
мљишта. Тако да ће се 
према свему наведеном  
направити ранг листа 
- појашњава Марићева 
и подсјећа да је од по-
недјељка на снази ди-
стрибуција регресираног 

дизел горива за пољопри-
вредне произвођаче. 
- Ријеч је о 255 Приједор-
чана који су извршили 
ажурирање података у 
АПИФ-у. За сва накнад-
на ажурирања и промје-
не Министарство ће до-
стављати податке тако да 
ће у коначници бити већи 
број људи који ће моћи ку-
пити регресирано гориво 

за 60 фенинга 
ј е ф т и -

н и ј е 
о д 

ли-
т р е 

која је на 
бензинским пум-

пама - каже Татјана Ма-
рић.
Помоћ пољопривред-
ницима, сходно својим 
могућностима, даће и 
Градска управа, како би 
што више становника на 
најбољи могући начин 
пребродило овај кризни 
период. 

Приоритет производња хране за властите потребе

БИЋЕ ПОДИЈЕЉЕНО 515 
БЕСПЛАТНИХ СЈЕМЕНСКИХ ПАКЕТА

У складу са актуелном си-
туацијом, у “Водоводу” из-
лазе у сусрет потрошачи-
ма, те су увели одређене 
олакшице. 
- Нећемо фактурисати ка-
мату потрошачима који у 
овој ситуацији нередовно 
измирују обавезе. То ће 
трајати док траје и ова 
ситуација. Предузели смо 
све што је било могуће 
- рекао је Владо Рељић, 
директор овог предузећа. 
Исти проблем имају у “Ко-
муналним услугама”, гдје 
је, према ријечима Бојана 
Мартића, вршиоца дужно-
сти извршног директора 
за правне послове, дра-
стично смањен проценат 
наплате.
- Наплата је, очекива-
но, на ниском постотку. 

Видјећемо како ће се то 
одразити на пословање 
фирме. Ми радимо мак-

симално и одрађујемо све 
наше задатке - додао је 
он.

Наплата услуга у “Топла-
ни” нижа је за око 40 одсто 
у односу на ранији пери-
од, потврдио је директор 
Зоран Кнежевић. 
- Код категорије физич-
ких лица примијећене су 
мање уплате. Код катего-
рије буџетских и привред-
них корисника нема неких 
промјена - додао је он. 
И у «Топлани” је, као у 
већини других предузећа, 
редукован обим посла и 
број радника који долазе у 
предузеће. 
- Што се тиче енергента, 
морам да похвалим наше 
добављаче. Откад постоји 
топлана на биомасу, ово 

је најбоља година што се 
тиче логистике. Прошла 
година била је позитивна 
у пословању, након ду-
жег низа негативног по-
словања. Енергента има 
довољно за ову, али и за 
почетак наредне сезоне - 
истакао је Кнежевић.

Радници “Комуналних 
услуга” редовно врше од-
воз смећа, као и дезин-
фекцију и прање улица и 
других јавних површина. 
И у “Водоводу” и у “Топла-
ни” кажу да уредно извр-
шавају све своје обавезе.

СМАЊЕНА НАПЛАТА У 
КОМУНАЛНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

У „Преди-ПД“ увелико 
раде на изради визира 
за заштиту медицинских 
радника. Прва количина 
од 30 визира израђених 
на 3Д штампачима дони-
рана је Дому здравља. 
Александар Дрљача, в.д. 
директора  Агенције за 
економски развој „Пре-
да-ПД“, наглашава да је 
ријеч о количини која би 
требало да испуни своју 
намјену и заштити меди-
цинаре. До краја ове не-
дјеље биће урађено још 
толико визира, а потом 
ће их радити по потреби 
и испоручивати у дого-
вору с градоначелником, 
Штабом за ванредне си-
туације и здравственим 
радницима. 
- Израда визира реализо-
вана је уз помоћ стручња-
ка и фирми које су нам, 
уз наш један, уступиле 
своје штампаче који су 
раније набављени пре-
ко „Прединих“ пројеката. 
Дошли смо на идеју, при-
је свега пројект-менаџер 

Зоран Димитријевић, да 
у сарадњи с Борисом 
Јавором, инжињером из 
„Колектора“, реализујемо 
израду визира за наше 
медицинске раднике. 
Сматрамо да их у овој 
ситуацији треба зашти-
тити на најбољи могући 
начин. Мислим да ће ово 
бити прави потез - сматра 
Дрљача.
Ријеч је о властитом мо-
делу, а Зоран Димитрије-
вић појашњава да је један 

принтер из Агенције „Пре-
да-ПД“, а да су им друга 
два уступиле фирме „По-
лис“ и „Ливница“. 
- Уступили су нам своје 
принтере како би процес 
израде био бржи и ефи-
каснији - каже Димитрије-
вић.
За израду једног визира 
потребна су четири сата, 
уз материјал који је обез-
биједила Агенција „ПРЕ-
ДА“. 

У „Преди“ израђују визире за заштиту 
медицинских радника

ДОМУ ЗДРАВЉА ДОНИРАНО 
ТРИДЕСЕТ ВИЗИРА

Одлуком Републичког 
штаба за ванредне си-
туације омогућен је рад 
пијаца, уз строго пошти-
вање прописаних мјера. 
Одлуци су се обрадовали 
на приједорској Градској 
тржници гдје очекују по-
вратак педесетак заку-
паца. Дарко Згоњанин, 
директор овог предузећа,  
наглашава поштивање 
прописаних мјера, попут 
обавезног растојања из-
међу купаца и трговаца, 
кориштења заштитних ма-
ски и рукавица. Покушаће 
контролисати и број купа-
ца у простору зелене пија-
це. Згоњанин истиче да 
су, током петнаестак дана, 
када је била затворена 
Градска тржница, дезин-
фиковали простор старе 
и објекат нове тржнице на 
Пећанима. Поновни рад, 
уз олакшице Владе РС, 
наговјештава извјесније 

пословање.
- Искључиво живимо од 
закупа. Много очекујемо 
и од мјера Владе РС  да 
ће нам, на неки начин, по-
моћи, јер без тога ће ићи 
тешко - каже Згоњанин. 
На старој тржници има 
око 60 мјеста на отворе-
ном и неколико у затво-
реном простору објекта, 
а на новој пијаци на Пе-

ћанима 126 бетонских и 
18 кванташких мјеста, те 
20 мјеста резервисаних 
за продају расада и се-
зонског цвијећа. Из Владе 
РС поручују да ће, уколи-
ко се прописане мјере не 
буду поштовале, Одлука о 
раду пијаца бити ставље-
на ван снаге.

НА ГРАДСКОЈ ТРЖНИЦИ ПОЗДРАВИЛИ 
ОДЛУКУ О ПОЧЕТКУ РАДА

Министарство пољопривреде, шу-
марства и водопривреде Републике 
Српске у сету мјера помоћи пољопри-
вредницима планира подјелу бесплат-
них сјеменских пакета. Само на под-
ручју Приједора биће подијељено 515 
таквих пакета којима се подстиче про-
изводња хране за властите потребе

М. З.

Већ се осјете економске посљедице изазване вирусом корона. 
То су нам потврдили и у предузећима “Топлана”, “Водовод” и 
“Комуналне услуге”, у којима имају проблема са наплатом услуга

М. З.

Повратак закупаца

Б. Дакић

“Водовод”

Редовно се одвози смеће

“Топлана”

Израда визира

М. З.
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Солидарност на дјелу 

КРОЈАЧИЦЕ И “НЕВЕНОВЦИ” 
ШИЈУ МАСКЕ ЗА ГРАЂАНСТВО  

Уједињени против виру-
са корона - тако можемо 
описати радну атмосферу 
у Удружењу “Невен”. Сва-
ког дана су од раног јутра 
за машинама. Шију маске 
од памучног материјала 
за наше грађанство, и то 
бесплатно. Маске могу 
да се перу и пеглају, па 
их тако користите више 
пута. Предсједник овог 
удружења Весна Берић 
каже да им је  приоритет 
социјална категорија ста-
новништва. Труде се да 
изађу у сусрет и осталим 
грађанима, здравственим 
радницима, волонтери-
ма... Прве маске су са-
шили за комшије из Јав-
не кухиње “Оптимисти” и 
њихове кориснике. Има 
грађана који често поку-
цају на њихова врата и 
траже маске, па и њима 
подијеле. 
- Заиста смо срећни што 
можемо да допринесемо 
нашој заједници у овој си-
туацији. Шијемо маске и 
за наше кориснике и њи-
хове породице, али и за 
наше најмлађе грађане. 
Трудимо се да задовољи-
мо потражњу и надам се 
да ћемо истрајати. Нај-
већи проблем нам је недо-
статак материјала, гумица 
и конца. Уколико је неко 
од кројача заинтересован, 
може да нам се придружи. 
Ако не може да излази из 
куће, можемо му донијети 
искројени материјал, па 
да заврши остатак посла у 
свом дому - рекла је Вес-
на Берић. 

У “Невену” су упутили 
подршку пријатељима из 
Трента, од којих су доби-
ли прве кројачке машине 
и који су били уз њих од 
оснивања овог удружења. 
Апелују на грађане, уко-
лико у свом дому имају 
материјал, конац или гу-
мице који им нису пријеко 
потребни, да им донирају 
и тако дају свој допринос 
овој хуманој акцији. 
Споменка Грубор из 
Предузетничке радње 
“Луна” каже да имају до-
вољно материјала, али и 

репроматеријала који је 
потребан за заштитне ма-
ске. Само ове седмице са-
шили су неколико хиљада 
које продају по минимал-
ним цијенама, али и до-
нирају. 
- У нашем погону у Новом 
Граду шијемо заштитне 
маске како за појединце, 

тако и за потребе устано-
ва и радњи у нашем граду. 
Велика је потражња, али 
ми се трудимо да испору-
чимо маске за она лица 
која тренутно раде и која 
су најугроженија. Одлучи-
ли смо да помогнемо мно-
гима у овој ситуацији, а 
успут и да одржимо нашу 
фирму да опстане. При-
вредници који желе да 
донирају маске, код нас 
могу да их поруче по ми-
нималним цијенама. Могу 
нам се јавити путем броје-
ва телефона 065/681-117 

и 065/515-548 - рекла је 
Споменка. 
Пуном паром раде и у 
Кројачкој радњи “Инђић”. 
Ангелину Инђић затекли 
смо за шиваћом маши-
ном. Цијене маски такође 
је свела на минимум. 
Каже, на овај начин жели 
да помогне својим суг-
рађанима, а уједно и да 
подмири обавезе своје 
кројачке радње за овај 
мјесец. 
- Ја сам себи постави-
ла норму. За један сат 
урадим 10-12 маски, не 
више. Радим са бијелим 
платном, који се може от-
кувати, то је материјал на 
којем се везу пешкири - 
рекла нам је Ангелина. 
Маске се шију и кажу да 
ће их шити, док год то 
буде потребно. Како исти-
чу наше саговорнице, то 
је једини начин да помо-
гну свом граду и комшија-
ма у овој ситуацији!

М. Шодић

БЕСПЛАТНО ЗДРАВСТВЕНО 
ОСИГУРАЊЕ ПРОДУЖЕНО 

ДО 30. АПРИЛА

Фонд здравственог осигу-
рања Републике Српске 
донио је одлуку да проду-
жи финансирање здрав-
ствених услуга у јавним 
здравственим установама 
за све грађане, осигура-
не и неосигуране, до 30. 
априла. Самим тим, нема 
потребе за долазак у шал-
тер-салу и стварање гуж-
ви које би повећале ризик 
од ширења вируса корона, 
напомињу у приједорској 

Филијали Фонда. Далибор 
Павловић, руководилац 
ове филијале, напомиње 
да сви грађани који су до-
били рјешење о изолацији 
имају право на плаћено 
боловање, а Фонд рефун-
дира 90 посто плате та-
квим лицима. Поштујући 
препоруке Републичког 
штаба за ванредне ситуа-
ције, у филијалама Фонда 
здравственог осигурања 
РС редукован је рад на 

50 посто, с тим да су за-
дужени дежурни радници 
како у шалтер-сали тако 
и на другим пословима. 
И даље се раде захтјеви 
за рефундацију трошкова 
као и захтјеви за бањско 
лијечење. Међутим, по-
што бање због актуелне 
ситуације не примају па-
цијенте, нема ни потребе 
за предавањем ове врсте 
захтјева, поручују у Фонду. 

Д. С.

Дoм зa стaриja лицa Приједор

OШTРИМ MJEРАМА 
ПРОТИВ ВИРУСA 

Дoм зa стaриja лицa у 
Приjeдoру, joш приje 
мjeсeц дaнa, крeнуo je сa 
увoђeњeм прeвeнтивних 
мjeрa кaкo би сприjeчили 
дa сe билo кo унутaр ове 
устaнoвe зaрaзи виру-
сoм кoрoнa. Дoсaд су тa 
стрoгa прaвилa дaлa дo-
брe рeзултaтe, a из Дoмa 
пoручуjу дa oчeкуjу дa ћe 
тaкo и oстaти. Зaбрaнa 
пoсjeтa, oбустaвa приjeмa 
нoвих кoрисникa, пojaчaнa 
дeзинфeкциja oбjeктa, 
тe пooштрeнe мjeрe хи-
гиjeнe, сaмo су диo мjeрa 
кoje су увeдeнe у Дoму зa 
стaриja лицa, пojaшњaва 
дирeктoр Бojaн Бeцнeр.
- Mи смo joш приje мjeсeц 

дaнa зaбрaнили пoсjeтe, 
a у мeђуврeмeну смo 
пooштрили мjeрe. Нajбит-
ниja je дeзинфeкциja и 
хигиjeнa oсoбљa, jeр je-
динo ми мoжeмo униjeти 
вирус у устaнoву. Мjeрe су 
мaксимaлнo пooштрeнe. 
Слиjeдимo упутствa рeпу-
бличкoг и грaдскoг штaбa 
зa вaнрeднe ситуaциje, 
кao и рeсoрнoг министaр-
ствa и Влaдe РС - пojaс-
ниo je Бeцнeр. 
Oн сe зaхвaлиo рaдни-
цимa Дoмa кojи дajу свoj 
мaксимaлaн дoпринoс. 
Нajбoљи пoкaзaтeљ дa 
oвe мjeре имajу eфeктa 
je чињeницa дa ниjeдaн 
кoрисник нeмa рeспи-

рaтoрних смeтњи, дoдaje 
Бeцнeр. Oбaвeзa Дoмa je 
бригa o здрaвљу кoрисни-
кa, aли и o њихoвoм eмo-
циoнaлнoм и психoлoш-
кoм здрaвљу. Нaрoчитo 
сaд, у услoвимa изoлa-
циje. 
- Стaњe је тaквo дa сe нe 
смиjeмo oкупљaти унутaр 
устaнoвe, али oбилaзимo 
пojeдинaчнo свaкoг кoрис-
никa. Oни су свjeсни ситуa-
циje и пoштуjу прoписaнe 
мjeрe - кaжe Бeцнeр, кojи 
сe зaхвaлиo кoрисницимa 
нa пoкaзaнoм стрпљeњу 
и рaзумиjeвaњу у oвим 
oкoлнoстимa. 

З. Ј.

Далибор Павловић

Бојан Бецнер

С обзиром на несташицу у апотекама, чланови Удружења 
“Невен” и приједорске кројачице почеле су шити заштитне 
маске. Потражња је велика, али труде се да задовоље по-
требе већине грађана 

“Невеновци” шију маске бесплатно

Споменка Грубор: помоћ онима који раде 
за вријеме вандредног стања

Ангелина за сат сашије од 10 до 12 маски
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ПРИЈЕДОРСКИ
ИНФОРМАТОР

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

Ослушкује:
Радомир Речевић

ТРЕЋЕ УХО

ВОДОРАВНО: 1. Схватати (жарг.), 9. Барска биљка, 
10. Руска подморница, 12. Бундева, 14. Није оштра, 
15. Додаци, 17. Ријечна риба, 18. Ознака азота, 19. 
Женско име, 21. Дик Кавет, 23. Огањ, 24. Двадесе-
то слово ћирилице , 25. Аждаја, 27. Стварно, заиста 
(слов.), 28. Лудолфов број, 29. Трудбеник, 31. Зе-
мљишна мјера, 32. Старокелтски свештеник, 33. Аф-
ричка земља, 34. Атлантски океан. 

УСПРАВНО: 1. Старији син Адама и Еве, 2. Старо-
турски војник, 3. Фудбалер „Црвене звезде“ Милан, 
4. Саставни везник, 5. Раде Крунић, 6. Ван, вани 
(енг.), 7. Склона потресима, 8. С доње стране, 9. За-
коном утврђена мјера, 11. Дворска клика, 13. Дјечија 
глиста, 16. Истицај , 20. Умјетност (лат.), 22. Име 
револуционарке Цеткин, 26. Карта која носи све, 
28. Један музички правац, 30. Афричка ријека, 31. 
Италијанска телевизија (скр.), 33. Четврто и 22. ћи-
рилично слово, 35. Ознака азота.   

Р. Речевић

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ

На данашњи дан, 3. априла 
1923. године, у Смедереву је 
рођен Радивоје Лола Ђукић, 
телевизијски, позоришни и 
филмски редитељ и комеди-
ограф, један од најигранијих 
аутора шездесетих и седам-
десетих година на југосло-
венској умјетничкој сцени.
Највећи дио свог комеди-
ографског стваралаштва 
посветио је телевизијском 
медију. Аутор је око 200 се-
ријских хумористичких еми-
сија и ТВ комедија и сатира 
и oснивач Хумористичког по-
зоришта (Позориште на Те-

разијама). Режирао је више 
играних филмова, а  снимао 
је и документарне, наставне 
и лутка-филмове. Писао је 
пјесме и позоришне комаде 
за дјецу, а једнако тако и ко-
медије којим је, као главни и 
одговорни уредник културно-
уметничког програма Теле-
визије Београд, посветио нај-
већи дио свог стваралачког 
опуса.
Радивоје Лола Ђукић је умро 
7. септембра 1995. године у 
Београду.  

Р. Р. 

ЗАНИМЉИВОСТИ

***
Браћа Рајт су први људи који су летјели ави-
оном, 1903. године. Били су нежење, а то су 
објашњавали тиме да се не може у исто врије-
ме издржавати и жена и авион. 

***
Најраспрострањенији пас на свијету је њемач-
ки овчар.

***
Научници су установили да човјек разликује 
6.650 мириса! 

***
Златна звиждовка може без спуштања пре-
летјети Тихи океан између Аљаске и Хавајских 
острва или равно 35.000 километара. Средња 
брзина златне звиждовке је 50 километара на 
сат. 

***
Цвјетови афричког дрвета баобаба отварају 
се само по мјесечини. 

***
На Олимпијским играма побиједио је један 
цар, Нерон, у трци са кочијама. 

33. - Умро Исус Христ, осни-
вач хришћанства.
1682. - Умро Бартоломео 
Муриљо, шпански сликар.
1897. - Умро Јоханес Брамс, 
њемачки композитор и пија-
ниста.
1915. - Преминула Надежда 
Петровић, српска сликарка.
1923. - Рођен Радивоје Лола 
Ђукић, српски режисер и ко-
медиограф.
1924. - Рођен Марлон Бран-
до, амерички глумац.
1946. - Рођен српски глумац 
Бранко Милићевић (Бранко 
коцкица).
1948. - У Београду отворено 
Југословенско драмско по-
зориште.
2007. - Француски воз TGV 
оборио свјетски рекорд са 
574,8 километара на час. 
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Рјешење из прошлог броја: остеолит, Ибар, роман, 
нотар, зеро, Ереван, нов, р, намазати, цс, ратар, н, 
ила, јул, Ра, јантар, дар, авион, ауди, аскариде.

НИСУ ПРОБЛЕМ! 
Дивље депоније нису проблем!? 

Довољно је да их одбранимо од самих себе. 

НИКАД И НИКАКО 
Шта се ово дешава!?

Знали смо укинути задруге, али оне 
телевизијске никад и никако. 

СУЧЕЉАВАЊА  
БиХ је, тврде једни, мала Југа.

БиХ је, тврде други, мала туга.  

СВАКОМ СВОЈИ 
Да човјек не повјерује. 

Ако је по међупартијским полемикама, 
лопове треба разврставати по страначкој 

припадности. 

ПРОГЛЕДАВАЊЕ
Можда сте и примијетили, али...  

Они који слијепо вјерују у истину и правду, 
обично прогледају у затвору. 

НИ МАКАЦ 
Завршио је „он“ вишу школу, али се није одмакао 

од дактилографа. 
Искључиво ради по диктату. 

Сјећање: Радивоје Лола Ђукић, редитељ и комедиограф
ЧОВЈЕК КОГА СУ ЈУГОСЛОВЕНИ ВОЉЕЛИ  

Радивоје Лола Ђукић Окушао се и као писац



Жељко Касап:
- У стану сам. Излазим само кад морам купити нео-
пходне намирнице и кад водим пса у шетњу. Поне-
кад нешто прочитам. Гледам филмове и наставу на 
ТВ-у са дјецом. Морам пазити да не бјеже са часа 
ха ха... Иначе придржавам се свега што је наређено, 
али је монотоно. Нисам навикао да будем стално у 
кући. Недостаје ми посао у позоришту, снимање се-
рије, дружење, вожња мотором. Надам се да ће ово 
све брзо проћи и да ћемо се вратити у нормалне жи-
вотне токове.

Деан Батоз:
- Као већина мојих колега глумаца, вријеме 

проводим у стану с   породицом. Да је до-
садно - јесте, али шта ћу, морам се при-

државати онога што захтијевају од нас. 
Вријеме “убијам” гледајући позориш-
не представе преко Јутјуба, играјући 
се са сином Павлом, а често сам и у 
кухињи, припремам ручак и вечеру 
да олакшам посао жени и да ми дан 
буде занимљивији. Не страхујем да 
ћу добити корону, али који кило-
грам више сигурно хоћу... позивам 
све наше грађане да се придржавају 
прописаних мјера. 
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Тим поводом Тим поводом

Комшије код куће

Наташа Иванчевић:
- Углавном сам у стану. Ту и тамо тркнем 

до трговине да купим нешто. Иначе преко 
дана читам књиге, чак и оне које сам чувала за 

читање кад одем у пензију, а кад ми досади то, хеклам и пратим ситуацију 
у земљи и свијету у вези са короном. У кући ми друштво прави мачак који 
се зове Срећа. Додуше љенчуга је, пуно спава па сам и поред њега често 
усамљена. Не плашим се ове ситуације. Вјерујем да ће све брзо проћи, а 
да би тако и било, морамо се сви придржавати препорука, прати руке, но-
сити маске, рукавице и избјегавати контакте. То је велики допринос сва-
ког појединца у заустављању ове пандемије. 

Мирела Предојевић:
- Пишем задаћу, идем поново у школу. Наравно, уз своју дјецу која прате 
наставу на ТВ-у. Често бјежим у природу, и то сама. Остали период дру-
жим се са члановима своје породице. Поштујемо мјере и не бојимо се. 
Тврдим да смо ми на овом простору сви храбри. Преживјели смо ратне 
страхоте. Међутим, често нам та храброст не иде 
у прилог. Неки кажу: “Не бојим се, шта ме 
брига”, али треба поштовати друге. Мо-
рамо се понашати тако да не би угро-
зили друге, посебно оне који имају 
страх од свега овога. Често је 
страх већи проблем од болести. 
Може бити већи непријатељ од 
вируса. Зато одбацимо страх, а 
они који га немају, нека се по-
нашају одговорно.

Глумци из серије “Добро јутро, комшија” 

у доба КОРОНЕ

Актуелна ситуација изазвана вирусом корона, у потпуности је за-

уставила културни живот, не само на нашим просторима него 

и  широм свијета. Гдје су и шта раде глумци популарне серије 

“Добро јутро, комшија”, питали смо неке од њих. 

У КУЋИ ДОСАДНО, АЛИ ИЗДРЖАЋЕМО!
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П. Ш.

Александар Стојковић Пикси: 
- Највећи дио дана проводим у 
кући. Понешто прочитам, гледам 
мало ТВ и пратим шта се деша-
ва. Одлазак до трговине и крат-
ки излазак из куће са сином 
Марком једини су тренуци мог 
боравка напољу.  Углавном 
се играм с њим. С обзиром 
да нема још ни двије године 
и да нас из дана у дан изне-
нађује нечим новим, није ми 
досадно. Супруга и ја се при-
премамо за сјетву баште. Че-
камо да мало угрије па да се 
можемо дохватити мотика и 
штијача и да ово вријеме кад 
не радимо искористимо за не-
што корисно.

Глумци из серије “Добро јутро, комшија” 

у доба КОРОНЕ

Актуелна ситуација изазвана вирусом корона, у потпуности је за-

уставила културни живот, не само на нашим просторима него 

и  широм свијета. Гдје су и шта раде глумци популарне серије 

“Добро јутро, комшија”, питали смо неке од њих. 

Раденка Шева:
- Вријеме проводим у кући са 
родитељима који су прешли 
осамдесету годину живота. 
Бринем се о њима, а све што 
нам је потребно, набавља мој 
син Вук. Ја и да хоћу негдје 
отићи, не могу, јер ми се не-
давно покварио аутомобил. 
Нема резервног дијела, тако 
да сам без превоза. Кад не ку-
вам и радим ове кућне посло-

ве, мало читам, гледам ТВ, а 
одвојим времена и за моју мач-

ку Мају. Вјерујем да је многима 
досадило бити у кући, поготово 

старијим лицима, али сад је тако. 
Морамо издржати.

Ивана Новаковић:
- Имам срећу да у Бре-
зичанима посједујем 
имање и сталну зани-
мацију, а то је живина. 
Ујутро одлазим из гра-

да на село гдје проводим 
вријеме до вечери. Храним 

кокошке, патке, паунове... 
Иако ми недостаје свакоднев-

но дружење са пријатељима 
и једва чекам да све ово прође, 

није ми толико досадно. Било би да 
немам сеоско имање. Позивам све суг-

рађане да се придржавају наредби, јер само 
тако ћемо прије изаћи из овог лудила.

Гордана Милиновић:
- Након неколико дана, јутрос сам искористила прилику да прошетам, јер је 
био термин за излазак пензионера. Иначе, занимам се кућним пословима. Сад 
имам времена па чешће чистим кућу, спремам ручак,  читам књиге и гледам ТВ. 
Сад “Комшије” стално репризирају, па их гледам редовно у подне. Све што ми је 
потребно, донесе ми кћерка, једино ми недостаје редовна шетња. И за то сам се сна-
шла. На згради има велика тераса, па сам одлучила да идем горе и сваки дан мало шетам 
по тераси. 
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Упркос тешкој ситуацији изазва-
ној вирусом корона, у приједор-
ској Пољопривредно-прехрам-
беној школи успијевају да одрже 
пластеничку производњу. Учени-
ка тренутно немају, али зато су 
ту амбициозни професори, који 
се својски труде да им не про-
падне оно што су уложили и што 
су годинама гајили. 
- Имамо доста проблема, али 
боримо се. Мучи нас недостатак 

ученика и лоше временске при-
лике. То је одгодило пресађи-
вање расада у пластенике. Сада 
се боримо. Проводимо мјере 
његе, залијевамо, одржавамо 
и успијевамо у томе. Ангажова-
ни смо ми, професори стручних 
предмета, у помоћ нам понекад 
дођу и друге колеге, а ту је и по-
моћно особље, које је врло оз-
биљно приступило овој обавези. 
Притом морамо водити рачуна 

да нас не буде више од троје у 
смјенама. Сматрамо да је ово 
врло важно одржати, јер се ради 
о производњи хране и расаду 
који је висококвалитетан, а то 
нам сада треба - истакла је Јо-
ванка Дражић, професор струч-
них предмета. 
Рад у пластеницима организо-
ван је у двије смјене, са мини-
малним бројем људи, истакао је 
Горан Аничић, професор струч-

них предмета у Пољопривред-
но-прехрамбеној школи. Он каже 
да се припремају и за прољећну 
сјетву.
- Овдје смо дан и ноћ. Односи-

мо се домаћински према нашем 
расаду. Успјешно извршавамо 
све наше обавезе, без обзира на 
потешкоће са којима смо суоче-
ни. Обавили смо прихрану усје-
ва и сада планирамо припрему 
земљишта за прољетну сјетву. 
Углавном ће бити заступљен 

кукуруз. Сваки дан нам присти-
жу понуде наших ученика, који 
имају жељу да нам помогну, али 
то је сада немогуће - додао је он.
Пољопривредно-прехрамбена 

школа посједује два пластени-
ка. У њима је засађено неколико 
различитих култура. Заинтере-
сованост грађана за њиховим 
производима је велика, јер су 
препознатљиви по добром ква-
литету.

У Пољопривредно-прехрамбеној школи успијевају одржати пластеничку производњу

ПРОФЕСОРИ ЗАСУКАЛИ РУКАВЕ

М. Шодић

Основци су одавно загрија-
ли столице, а лекције су од 
прошле седмице доступне и 
средњошколцима. Свака школа 
има свој начин рада. Неке раде 
путем електронског дневника, 
мејла, друштвених мрежа, а до-
бро се показао систем наставе 
путем “Гугл учионице”. То нам 
је потврдила Валентина Со-
виљ, директор Угоститељско-
економске школе у Приједору. 
Виртуелна учионица је право 
рјешење за ученике и професо-
ре у овој ситуацији.
- Ми смо, захваљујући донато-
рима, успјели да свим ученици-
ма наше школе обезбиједимо 
андроид телефоне и интернет. 
Како смо обавијештени од стра-

не Министарства просвјете 
и културе РС, да би се свим 
средњошколцима омогућио 
приступ интернету за потре-
бе онлајн наставе, компанија 
“Мтел” ће им додијелити бонус 
од 15 ГБ саобраћаја мјесечно, 
без накнаде. Захваљујем се 
свим донаторима који су нам 
помогли у овој ситуацији, јер 
без солидарности, тешко би 
се све ово одрадило - рекла је 
она. 
Када је у питању оцјењивање 

у ч е -
н и к а , 

Совиљева 
очекује да ће школе ускоро до-
бити инструкције од ресорног 

министарства, на који начин 
ће то бити извршено. Оно што 
је сигурно је да су професори, 
и током ванредног стања, ту 
за своје ученике. Иако се то не 
види, раде од куће и свакоднев-
но су у контакту с ђацима.
- Ја бих похвалио ученике, а на-
рочито оне који током редовне 
наставе нису били толико ажур-
ни у својим обавезама. Сада 
су ме изненадили, зато што су 
овај процес наставе прихвати-
ли веома озбиљно. Могу да вам 

кажем да имамо добру дјецу, 
добар колектив и да све добро 
функционише. Када прођу ови 
немили догађаји, мислим да ће 
се многе ствари промијенити. 
Мислим да ћемо искуства која 
смо сада стекли, веома добро 
искористити и да ће се неке 
ствари сигурно другачије ради-
ти - рекао је Јово Зорић, профе-
сор историје и руског језика. 
Сви са истим задатком, да 
дјеци пренесу знање. Тиме су 
просвјетари доказали да друш-
тво на њих може да се ослони!

ВИРТУЕЛНЕ УЧИОНИЦЕ ПУНЕ ЂАКА 
Иако су школске клупе празне због корона вируса, приједорски средњош-
колци прате лекције онлајн, а са својим професорима чују се и путем 
друштвених мрежа. Утисак просвјетара је да овај систем наставе добро 
функционише, а како су нам рекли, све проблеме рјешавају у ходу 

- Сматрамо да је ово врло важно одржати, јер се 
ради о производњи хране и расаду који је високок-
валитетан, а то нам сада треба - истакла је Јованка 
Дражић, професор стручних предмета у Пољопри-
вредно-прехрамбеној школи.

Б. Дакић

Није лако, али не одустају од производње

Када је у пи-
тању оцјењивање 

ученика, Совиље-
ва очекује да ће шко-
ле ускоро добити ин-
струкције од ресорног 
министарства, на 
који начин ће то 

бити извршено.

Валентина Совиљ: Гугл учионица добро функционише

Јово Зорић: Похвала за ученике и за све колеге
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Рубрике

Имуни систем је способност организма да се одупре заразним болестима, односно ми-
кроорганизмима и њиховим токсинима и неким другим отровима. Дакле, ако нам је имуни 
систем добар, мали су изгледи да нам се догоди заразна или нека друга болест. С обзи-
ром да се, на планетарном нивоу, налазимо у пандемији вируса ковид-19 (корона вирус), 
сматрам да је важно истаћи нека питања око тога како сачувати имуни систем. Познато 
је да имуни систем, прије свега, зависи од начина исхране, па тек онда од услова живота 
и услова рада, генетике, изложености зрачењу и електромагнетним таласима, годинама 
старости итд.
Сматрам да је за чување имуног система, доброг здравља и дугог живота без прекида 
потребно водити рачуна о неколико важних ствари: о начину исхране, о сировој храни, о 
фактору киселости и о пчелињим производима. Да пођемо редом:

1. НАЧИН ИСХРАНЕ се безусловно мора организовати према крвној групи, односи се на 
све који желе сачувати имуни систем. Питер Д` Адамо је написао књигу “Крвне групе и 
исхрана”, објавио је 1996. године у Њујорку, а већ 1998. године у Новом Саду. Да бисмо 
схватили важност овог питања, ево цитата из књиге који нам приближава ову тему: „Ко 
се разболи увек се пита `Зашто баш ја?` На то питање често не можемо дати никакав 
одговор, чак и кад посједујемо најсавременију технику. Међутим, постало је јасно да су 
неки људи, захваљујући својој крвној групи, наклоњени извјесним болестима. Можда је 
управо то карика која недостаје - помоћу које бисмо могли разумјети разлоге настанка 
болести на молекуларном нивоу и можда бисмо се могли успјешно борити против њих.” 
Храна која није пожељна за поједине крвне групе преко лектина (љепила) сљепљује нам 
крвне ћелије и временом проузрокује тешке проблеме у виду тромбозе, тромбофлебитиса, 
срчаног и можданог удара, емболије плућа...  Питер Д` Адамо је као доктор медицине, до 
издавања књиге, уложио више од 20 година научног рада у ову област, а његов отац, који 
је такође био доктор медицине, цијели свој радни вијек користио је методу исхране по 
крвним групама. 
Код начина исхране врло је важно да у структури хране буду заступљени: масти око 15%, 
бјеланчевине око 30% и угљени хидрати око 55%. 
2. СИРОВА ХРАНА, прије свега поврће и воће, а потом сирово козије или кравље млијеко, 
сирова оплођена јаја од јапанских препелица или од кока које се држе у сеоском амбијенту, 
сирови мед и други пчелињи производи битно могу допринијети да нам имуни систем буде 
на висини и да се може супротставити свим опасностима које пријете здрављу широког 
круга људске популације. Основни циљ свих људи треба да буде да до краја живота буду 
покретни и радно способни. Хронични болесници треба да дођу на ниво од 80% сирове 
хране. Уз придржавање ових мјера и њихово треће животно доба може да буде пријатно. 
3. ФАКТОР КИСЕЛОСТИ, тзв. пХ фактор је заслужан за велики број бактеријских инфек-
ција које се догађају у нашем пробавном тракту. Печена, пржена, кувана, индустријски 
припремљена (рафинисана, конзервисана, уз додатак великог броја адитива да јој се по-
бољша укус, арома, изглед) храна управо доприноси томе да нам пХ фактор у тјелесним 
течностима није добар, па долази до појаве колонија бактерија на слузокожи наших органа 
или на другим локацијама. Уз бактерије се редовно јављају паразити и вируси. Чишћење 
од паразита, чишћење јетре и бубрега, уз мало одговорности и досљедности, може се 
радити у кућној режији.  
С обзиром да су пчелињи производи моја ужа специјалност, о сваком основном пчелињем 
производу даћемо основне информације које указују да су сви пчелињи производи управо 
изванредна храна и лијек и да скоро сви који их користе имају добро здравље и дуг живот. 
4. МЕД: Интересантно је да „модерна медицина”, а ни јавност још увијек није упозната са 
чињеницом колико су стара сазнања о љековитој употреби меда у историји, и поред тога 
што је његова фармаколошка вриједност доказана и у далекој прошлости и у научним 
истраживањима у 20. вијеку - нарочито у Русији,  али и у мањем броју других земаља на 
планети. Познато је да је кинеска и ајурведска медицина мед као лијек користила прије 
Христа. Такође је познато да је Хипократ, отац модерне медицине, користио мед и као 
лијек и као храну и био му захвалан за дуг живот. У египатским пирамидама је пронађен 
и мед и записи да су се пчелињи производи, па и пчелињи отров, користили као лијекови. 
Сасвим је разумљиво да би медицину и љекаре требала занимати свака супстанца за коју 
се проучавањем и експерименталним испитивањем докаже да представља ефикасно ље-
ковито средство. И поред тога што је Свјетска здравствена организација (WHO) на Првом 
међународном конгресу традиционалне медицине у Москви 1994. године признала тради-
ционалну медицину као равноправну методу лијечења, овакав став медицине и доктора 
медицине не може се ни прихватити, нити оправдати.   
Мед је пчелињи производ који посједује преко 500 компоненти у свом саставу. Четири 
основне: глукоза, фруктоза, сахароза и вода представљају око 98,5% од укупне масе меда. 
Значи, у око 1,5% налази се око 500 компоненти. Очигледно је да су то микрокомпоненте 
или елементи у траговима. Ниједна друга храна није тако богата микрокомпонентама, али 
доказано је да су то управо божанске дозе,  јер наш метаболизам и на тај начин наш имуни 
систем редовно држе у доброј форми, ако дневно користимо барем једну супену кашику 
меда. Поред тога, мед као и свака друга сирова храна, посједује богатство ензима. Ензими 
су животне супстанце и омогућавају уредне процесе на нивоу ћелија у нашем организму. 
Ако термички обрадимо било коју сирову храну, ми убијемо ензиме и узимамо мртву храну. 
Мртва храна је храна за болести! Сирови мед посједује широк спектар фармаколошких 
својстава. Да видимо по научним областима у медицини гдје се мед успјешно примјењује: 
алергологија, болести јетре, дерматологија, хематологија, хирургија, гастроентерологија, 
геријатрија, гинекологија, кардиологија, неурологија, офталмологија, оторинолареголо-
гија, педијатрија, психијатрија, пулмологија, стоматологија, урологија, ветеринарска меди-
цина,  (“Пчелињи мед”, Миланка Ерски Билић, Београд 2008.). 
Мед је најбоље узимати растворен у води и то 1 грам по килограму тјелесне тежине пре-
вентивно или 2 грама по килограму тјелесне тежине терапијски. 
Мед је нарочито ефикасан код опекотина и разних врста рана - рана се опере алкохолом, 
посуши и директно се на рану нанесе мед, прекрије се газом и овлаш се учврсти завојем. 
Сваки дан се ова катаплазма мијења до коначног оздрављења. Послије оваквог третмана 
за ожиљке опекотина и рана скоро се не зна. Још један рецепт заслужује посебну пажњу: 
код борбе против синуситиса, сувог кашља, упале грла ждријела, гласница, бронхија, крај-
ника прокува се мало воде па се у чајну кашику млаке воде стави исто толико меда, добро 
се раствори и укапа 2 капи прополиса. У шприцу се навуче 5 мл, завали се глава и у сваку 
ноздрву се улије по 2,5 мл у сваку ноздрву. У једном сату се понови, а сутра се ради 2-3 
пута и тако сваки дан док год се из синуса излучује секрет.  
Редовним узимањем пчелињег меда старијим особама враћа се снага и поправља функ-
ционисање свих органа у организму. Због тога се мед у неким земљама назива „млијеко 
за старе”. 
5. МАТИЧНИ МЛИЈЕЧ: Матични млијеч је врло сложена супстанца која се чува у свје-
жем стању на температури од -18 до -24° Ц. Непосредно прије примјене хомогенизује се 
са кристалисаним медом и то: 990 грама меда и 10 грама матичног млијеча. Матични 
млијеч терапијски се може примјењивати код: авитамонозе, опште слабости и малакса-
лости, болести срца и крвних судова, оштећења миокарда, ангине пекторис, аритмије, 
срчане нервозе, генералозиване склерозе и артериосклерозе, упале зглобова и деформи-
шућег остеоартритиса,  бронхитиса, бронхијалне астме, неспецифичних обољења плућа, 
запаљење рожњаче и слабљења вида, код заосталости дјетета у развоју, хроничног 

обољења јетре, цирозе јетре, чира на желуцу и чира на дванаестопалачном цријеву, код 
изостанка менструације, код полне немоћи, код обољења штитне жлијезде, код психоне-
урозе, млијеч обнавља оштећене ћелије у организму, стимулише размјену материја, нор-
мализује крвни притисак и нервно-вегетативни систем, регулише апетит, ствара бодрост, 
расположење и појачава снагу организма, повећава отпорност према болестима и инфек-
цијама, побољшава функцију жлијезда са унутрашњим лучењем, стимулише формирање 
крви,  убрзава раст, успорава процес старења, побољшава сан, чисти крв и крвне судове, 
потпомаже зарастање рана и прелома костију, нормализује размјену масти и глукозе, са-
нира оштећења слузокоже, регулише плодност, побољшава лактацију, у вријеме трудноће 
и дојења чува мајку, а беби омогућава уредан развој, против туморских ћелија дјелује ди-
ректно их убијајући или подижући природни имуни одговор, ефикасан је против бактерија, 
против вируса...   
Матични млијеч се узима у превентивне сврхе у дозама од 100 до 300 милиграма по одра-
слој особи на дан. Код потребе за већим терапијским ефектима може се узимати до 600 
мг на дан. Бебама се даје од 5 до 10 мг дневно, а одраслија дјеца  пропорционално својој 
тежини у односу на просјечну тежину одрасле особе (75кг). Једна супена кашика меда и 
матичног млијеча, када су споменути односи примијењени, садржи око 300 мг матичног 
млијеча, а кафена око 100 мг. Мјешавина меда и матичног млијеча узима се растворена у 
чаши топле воде или чаја, на пола сата прије оброка.
Матични млијеч се узима превентивно по 21 дан на почетку сваког годишњег доба или и 
чешће, зависно од потреба. С обзиром да не ствара зависност нити било које друге непо-
жељне ефекте, особе које имају потребу (због болести) могу га узимати и у континуитету. 
Контраиндикације за узимање матичног млијеча су: адисонова болест, акутна заразна 
обољења, обољења надбубрежних жлијезда и алергијска преосјетљивост.
6. ПРОПОЛИС: Хемијски састав прополиса јако зависи о испаши пчела и биљним смо-
лама. У прополису је пронађено и идентификовано више од 300 компоненти. Прополис 
садржава приближно 55% смоле и балзама, 7.5 - 35% воска, 10% хлапљивих уља, 5% 
цвјетног праха, 5% масних киселина, 4-19% нечистоћа. Боја прополиса је различита, од 
зеленожуте до тамносмеђе, зависно од извора и старости. Мирише угодно по пупољци-
ма биљке са које долази, меду, воску и полену, у устима је горак, на додир је љепљив и 
при дуљем складиштењу потамни. На топлини омекша у пластичну твар подложну фином 
обликовању. На температури нижој од 15°Ц постане крхак и ломљив, смрзнут прополис 
лако се дроби и спрема у облику праха. Најчешће се топи између 60° и 70° Ц. Слабо је 
растворљив у хладној води, боље у топлој (7 до 19%). У етилном алкохолу топи се од 50 
до 75%. Растворљивост зависи од дужине екстракције, температури растварача и вели-
чини комадића прополиса (најбоље се топи прополис у праху). Спектралном анализом у 
прополиса у лабораторији у Софији (1973.) пронађена је велика количина минерала и то: 
баријум, алуминијум, жељезо, калијум, силицијум, фосфор, манган, олово, цирконијум, 
бакар, цинк, сребро, кобалт, титан, магнезијум. (Оршилић Нада, Загреб, 2010, A review of 
propolis antitumor action in vivo and in vitro, Journal of ApiProduct and ApiMedical Science). 
Ријеч прополис грчког је поријекла (про прије и полис град) и значи „испред града“ или „од-
брана града“. Намјена прополиса је одбрана кошнице и то у три правца: 1. Пчеле су врло 
осјетљиве, посебно на бактеријске и вирусне инфекције и када не би биле заштићене у 
кошницама, читава популација могла би бити уништена као да ју је похарала куга. Зато је 
у кошницама смоласта смјеса карактеристичног мириса и окуса - ПРОПОЛИС. Прополис 
неутралише патогене микроорганизме који се нађу у кошници: вирусе, бактерије, гљивице, 
протозое. 2. Прополис је твар смоласте конзистенције која пчелама служи за стерилиза-
цију воштаних ћелија саћа и прије полагања јаја за извођење легла и прије стављања 
меда, полена и перге и матичног млијеча 3. Прекривајући прополисом унутрашње стијенке 
кошнице, пчеле се штите љети од превисоке температуре, па прополис дјелује као тер-
морегулатор, али и затварање рупа и пукотина на кошници, причвршћују оквире, смањују 
отворе кошнице, те мумифицирају животиње или инсекте које убију, а не могу их избацити, 
да не труле у кошници.
Основну сировину за прополис пчеле сабирају на смоластим дијеловима неких биљака, 
најчешће на тополи и брези, али и на другим црногоричним и бјелогоричним стаблима. 
Ту сабрану смолу пчеле доносе у кошарицама на трећем пару ногу као и полен. Додатна 
сировина за прополис је смоласти омотач полена који пчеле излуче приликом претварања 
полеа у пергу. Тим смолама пчеле додају восак како би твар постала љепљивија и секрете 
својих жлијезда.
Прополис се успјешно примјењује код: инфекције пробавног тракта, усне дупље и синуса; 
превентивно, али и терапијски дјелује против грипа и назеба, те свих инфекција дисај-
них путева и плућних болести; код астме и бронхитиса; код кардиоваскуларних обољења; 
против инфекција и болести јетре; код аденома и запаљења простате; против мигрене; 
код хроничног гастритиса, колитиса, хемороида; побољшава секрецију желудачног сока 
и покрете мускулатуре цријева: помаже код парадонтозе; дерматитиса, жуљева и курјих 
очију; код запаљења панкреаса. У Русији га медицинске установе користе у спречавању 
болничких инфекција. Сва ова дејства се постижу захваљујући антимикробним, антибакте-
ријским, антимикотичким, антивирусним, антипаразитским и антипротозојичним својстви-
ма прополиса. Профилактички дјелује против зрачења, али и отклања оштећења проузро-
кована зрачењем, дјелује противтуморно. Као прополис-маст препоручује се за лијечење 
акни и рана, опекотина, екцема (запаљење коже), чирева, неуродермитиса (осип у виду 
чворова на нервној бази), опадања косе, лишајева, ерозије грлића материце, трихофитије 
(болест коже, длака и ноктију), дјелује као антидепресив, има антисенилни ефекат итд. 
Научна истраживања показала су да прополис постиже запажен успјех против карцинома 
и уопште у јачању имунитета. Прополис одлично дјелује и код регенерације ткива, па се 
примјењује код свих сложених поремећаја и болести. «Дјеловање прополиса на туморе и 
карцином показало се најбољим у случају рака дебелог цријева, али је доказано да зау-
ставља метастазе и на другим органима. Вјерује се да су за антиканцерогено дјеловање, 
као антиоксиданси, заслужни флавоноиди и етаноли.»(Др Саша Радић «Прополис - лијек 
21. вијека»)
Познато је да антибиотици не дјелују на вирусе, па је прополис скоро незамјењив за већи-
ну вирусних инфекција. Прополис је у предности у односу на антибиотике јер не уништава 
микрофлору пробавног тракта, а дјелује и на бактерије које су отпорне према антибиоти-
цима.
Најбољи начин узимања прополиса је помоћу инхалатора. На тај начин примјењен про-
полис преко алвеола директно прелази у крв. За одрасле особе у инхалатор се ставља 6 
милилитара смјесе која се припреми од 20 дијелова стерилне воде и 1 дијела екстракта 
прополиса концентрације 20%.
7. ПОЛЕН - ЦВЈЕТНИ ПРАХ представља мушку полну ћелију у биљном свијету. Пчеле 
га сакупљају са процвјеталих биљака, обрађују нектаром и сопственим излучевинама и 
складиште у ћелије саћа. Због додатака којим га пчеле обогаћују, највреднији полен је 
перга, који се налази конзервисан у ћелијама саћа. Иза њега по квалитету долази свјежи 
полен, затим сушени и на крају полен који бисмо прикупили са процвјеталих поленашица. 
За медоносну пчелу полен је извор протеина, масти, минерала и витамина, аминокисе-
лина и свих других компоненти неопходних за живот. Полен је основна сировина од које 
пчеле праве матични млијеч. Стога је разумљиво да се без полена не може одвијати ре-
продукција пчелињих заједница.

наставак текста на слиједећој страни ►►►

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

ИМУНИ СИСТЕМ - КАКО ГА ДРЖАТИ У ДОБРОЈ ФОРМИ
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Рубрике Здравље

Здрав и снажан иму-
нитет прва је линија 
одбране од било 
какве инфекције, па 
тако и вирусне. По-
стоје намирнице које 
циљано можете увес-
ти у прехрану које по-
мажу у борби против 
вируса.
 Како ојачати имунитет и 

вратити енергију

Лоша прехрана и претјерано 
конзумирање алкохола слабе 
имунолошки систем, али постоје 
начини за његово побољшање. 
Врло битно за јачање имуните-
та је позитивно размишљање. 
Понекад се можете осјећати 
болесно или чак и разбољети 
се само због тога што мислите 
да бисте се могли разбољети. 
Нервни систем има директну 
повезаност с имунолошким ће-
лијама, а неурони у мозгу могу 
послати позитивну или негатив-
ну поруку тим ћелијама зависно 

од стања вашег ума и начина на 
који размишљате. То значи да, 
ако сте потиштени, веће су шан-
се за инфекцију.

Једите месо 
Довољан унос протеина, као и 
воћа и поврћа најједноставнији 
је начин за јачање имунитета. 
Особе које не једу месо, попут 
вегетаријанаца или они који су 
на дијети која га искључује имају 
слабији имунитет. Просјечној 
одраслој особи треба 40 до 60 
грама протеина дневно. Осим 
меса, унос протеина можете по-
већати јајима, сиром, млијеком 
и орашастим плодовима. Међу-
тим, месо је додатно богато се-
леном и цинком, два минерала 
неопходна за имунолошки сис-
тем.

Нека вашим ногама и носу 
увијек буде топло
Ваша бака је имала право, умо-
тајте се у топло и на тај начин 
ћете се заштитити од грипа, 
међутим, научници вјерују како 
је посебно важно не прехлади-
ти нос. Наши носови су прва 

линија обране имунолошког 
система. Смрзавање носа успо-
рава функцију длачица које про-
чишћавају и спречавају улазак 
бактерија и вируса у организам.

Спавајте умјерено како бисте 
ојачали имунитет
Док већина људи мисли да ће 
се осјећати боље након добро 
проспаване ноћи, умјереност 
у спавању јача организам. Ис-
траживања су показала како 
након неколико ноћи у којима 
сте мање спавали него иначе 
имунитет расте. Али ако сте под 
стресом, недостатак сна учи-
ниће вас рањивима и склонима 
грипу и прехлади.

Немојте се ослањати искљу-
чиво на витаминске таблете
Гутање велике количине ви-
таминских таблета вјероватно 
неће смањити шансе инфек-
ције. Много је важније здраво 
се хранити и у прехрану увести 
намирнице богате витаминима. 
Некад се вјеровало како су ви-
тамини главни састојак који по-
маже здрављу, међутим данас 
је јасно да, осим витамина и ми-
нерала у намирницама, постоје 
други састојци једнако важни за 
организам.

Не држите дијету
Док дебљина повећава ризик 
инфекција, јо-јо дијете оштећују 
ваш имунолошки систем. Умје-
сто да непрестано покушавате с 
новим дијетама, одлучите се на 
здраву прехрану и здрав стил 
живота. Једите умјерено и вјеж-
бајте.

Бијели лук је неизоставан
Иако га игноришемо, јер је јаког 
и опојног мириса, лијек је готово 
за све. Може смањити холесте-
рол и крвни притисак. У неким 
случајевима садржи чак и хе-

микалије које могу уништити ће-
лије рака. 

Може ли ношење хируршке 
маске спријечити оболије-
вање од вируса
Хируршка маска користи се у 
многим земљама за превенцију 
оболијевања од вирусних зара-
за, а посебно у многољудним зе-
мљама за вријеме вирусних ин-
фекција. Међутим, инфектолози 
су скептични према маскама и 
кажу да оне једино спречавају 
да особе руком пренесу вирус у 
уста будући да просјечна особа 
у јавности дотакне своје лице па 
тако и уста 27 пута у минути.

Зашто су пушачи угроженији 
од заразе коронавирусом?
Др Норман Свон за Дејли Мејл 
Аустралија упозорио је пушаче 
да би смјеста требали престати 
пушити како би избјегли зара-
зу коронавирусом. Пушачи се 
моле да одустану без одлагања 
како не би ухватили коронави-
рус. Особе с већ постојећим 
проблемима с плућима посебно 
су осјетљиве на заразу виру-

сом који је настао у Кини крајем 
прошле године, а плућа пушача 
изложенија су вирусу.
“Ако пушите, слузница плућа 
је рањивија и ви производите 
више рецептора на које се ви-
рус ЦОВИД-19 хвата”, рекао је 
Свон.
Особе обољеле од дијабетеса 
и срчаних проблема такође су 
у већој опасности од коронави-
руса. Др Свон је такође одба-
цио идеју да коронавирус није 
ништа гори од сезонске грипе.
“Неки кажу да нема разлога за 
панику, јер се коронавирус не 
разликује од сезонске грипе. 
Иако се слажем да нема потре-
бе за паником, то није грипа”, 
рекао је и истакнуо да се КО-
ВИД-19 брже преноси.
“Свјетска здравствена органи-
зација прогласила је да коро-
навирус има смртност између 
три и четири посто. Док сезон-
ска грипа убија око 0,1 посто 
заражених”, изјавио је Ентони 
Фаучи, директор Националног 
института за алергије и заразне 
болести у САД-у.

Познато је да су симптоми Ко-
вида-19, болести коју узрокује 
нови вирус корона, температура, 
кашаљ и губитак даха. Оторино-
ларинголози сада упозоравају 
на још један симптом за који вје-
рују да је повезан с том болешћу 
- аносмија, односно губитак чула 
мириса. Аносмија је изненадан 
губитак чула мириса, али без за-
чепљења носа, понекад праћен 

губитком чула окуса (агеузија). 
Неколико људи који су обољели 
од Ковид-19 пријавили су анос-
мију као један од симптома, ре-
као је други човјек француског 
министарства здравства Жером 
Саломон.
Заражени француски кошаркаш 
Руди Гобер, који игра за Јута Џез 
у САД-у, рекао је да је изгубио 
чуло окуса и мириса. 

“У случају појаве аносмије треба 
одмах назвати љекара и избјега-
вати самолијечење”, упозорио је 
Саломон.
Али симптом је прилично рије-
дак и најћешће се јавља у мла-
дих пацијената с благом клинич-
ком сликом Ковид-19. Француско 
друштво оториноларинголога 
ипак позива да се на то обрати 
пажња. Постоји очигледна веза 

између аносмије и вируса, тврди 
Жан-Мишел Клајн, предсједник 
националног савеза оторинола-
ринголога.
“Неће сви с Ковидом-19 разви-
ти аносмију, али сви изоловани 
аносмичари, без локалне упале, 
били су позитивни на вирус ко-
рона”, додао је и нагласио:
“Људи који искусе аносмију мо-
рају се изоловати.”

Класична терапија за аносмију, 
кортикостероидима, овдје се не 
смије користити, јер ће снизити 
имунолошки одговор организма 
на вирус, напоменуо је он. До 
сличног закључка, повезивања 
аносмије с Ковидом-19, дошли 
су и њемачки и амерички стру-
чњаци.

(Љепота и здравље)

Припремите организам за одбрану од вируса
(Index.hr)

Једите месо

Без дијета у вријеме короне

Откривени нови симптоми вируса корона

Фармаколошки ефекти полена нарочито се манифестују код лијечење разних обољења: 
желуца, танких и дебелих цријева; простате; код обољења срца и крвних судова; астме и 
бронхитиса; ендемичне гушавости; функција јетре; високог крвног притиска; холестерола; 
пролива и затвора; полен чисти крв и крвне судове, поправља циркулацију, побољшава  
крвну слику, анемију; подиже апетит и имуни систем; полен и сам, али још боље у комби-
нацији са матичним млијечом и прополисом побољшава плодност; ефикасан је код упале 
мозга; побољшава вид; успорава процес старења; повољно утиче на развој дјеце; побољ-
шава стање са жутицом и склерозом; ублажава психичке напетости; полен, због присуства 
витамина П (рутина) спречава излив крви у мозгу, мрежњачи ока и срцу; у специфичном 
хомеопатском програму користи се за лијечење алергија; полен има изражено антибакте-
ријско и антипротозојно дјеловање; полен, поред тога што је потпуна храна, подиже ниво 
физичке и менталне снаге, ефикасан је код уклањања исцрпљености и подстиче раст 
косе; за лијечење кожних болести ефикасне су масти од полена, воска и прополиса.  
«Ради постизања уредног метаболизма и заштите здравља, умјесто разних пилула и та-
блета, треба користити полен. Полен је избалансиран скуп свих биолошки активних суп-
станци неопходних организму.» (Абаџић Нијаз, «Пчеле и здравље», Београд 1988.)
Полен се дозира: сушени полен одрасле особе узимају од 20 до 30 грама дневно, свјежи 
полен се узима од 10 до 20, ударне дозе су 32 грама дневно, док се перга узима од 5 до 10 
грама дневно. Дјеца до 12 година узимају упола мање количине. Почетне дозе су превен-
тивне, а коначне терапијске. Полен се узима на пола сата прије доручка - цијела доза или 
по једна трећина дозе на пола сата прије сваког оброка. Прије употребе полен је потребно 
потопити у сурутку, кисело млијеко, кефир, јогурт, топлу воду или топао чај, у трајању од 4 
сата. Ово се ради да би се отворила двострука целулозна опна и у цијелости искористила 
фармаколошка својства полена. Перга, пошто нема целулозних опни, натопи се у топлом 
напитку непосредно прије узимања или се држи у устима док се потпуно ресорбује. 
Полен и перга, као и други пчелињи производи, узимају се од 3 седмице (превентивно) до 
3 мјесеца (терапијски). Као превентиву, узимање полена треба практиковати на почетку 
сваког годишњег доба у трајању од 3 седмице, али полен се може узимати и у континуи-
тету, нарочито у случају хроничних болести,  јер не ствара зависност нити било које друге 
негативне ефекте на људски организам.
Према свјетским ауторитетима у области медицинске науке, у превенцији малигних 
обољења, не постоји ниједан бољи и потпунији природни лијек од пчелињег полена.
8. ВОСАК у сваком облику посједује антибиотичка својства  - уништава или инхибира па-
тогене микроорганизме, потпомаже регенерацију оштећених ткива,  ефикасан је у омек-

шавању и уклањању тврдих ткива и разних деформација на кожи. Приликом загријавања 
восак преузима велику количину топлоте, па наношењем на обољело мјесто споро је 
ослобађа и на тај начин побољшава циркулацију и регенерацију ткива. 
Компоненте меда у саћу и забруса, воска у најпријатнијој форми, побољшавају метаболи-
зам, учвршћују десни, повољно дјелују на крвоток, нормализују рад и повећавају секретну 
и покретну функцију желуца и цријева, подстичу рад жлијезда слиновница. Истраживања 
су показала да су забрус и мед у саћу ефикасни у лијечењу бактеријских и вирусних боле-
сти усне дупље и горњих дисајних путева, те алергијске преосјетљивости. 
Восак се користи у: козметици за израду крема за лице, заштитних крема за сунчање; у 
естетској козметици за депилацију; у стоматологији за узимање отисака десни и зуба; у 
апитерапији за лијечење синуса, поленске кијавице, астме; код пушача жвакање пчелињег 
воска чисти усну дупљу, помаже одвикавање од пушења; код контузија за топле облоге, 
јер побољшава циркулацију крви; за инхалирање заједно са прополисом код обољења 
дисајних органа; за израду масти ради заштите руку; за лијечење рана и кожних боле-
сти; за импрегнирање коже; за израду калемарског воска; за ретуширање фотографија; за 
фиксирање цртежа на папиру; за израду лакова, паста за обућу, у електро и радио техни-
ци, у галванотехници; за израду свијећа.  
Забрус и мед у саћу представљају незамјењиво средство за лијечење синуситиса, тонси-
литиса, запаљења ждријела - фарингитиса, запаљења гласних жица - ларингитиса, астме, 
бронхитиса, поленске кијавице и алергијске осјетљивости, код дезинфекције усне дупље, 
а у комбинацији са прополисом и парадонтозе, код обољења зглобова, рана и кожних 
болести. Узимање забруса и меда у саћу битно побољшава циркулацију. Прогутани восак 
помаже код чишћења организма, посебно пробавног тракта. Восак везује за себе  бензо-
пиренске канцерогене, па на тај начин помаже у чишћењу пробавног тракта од опасних 
продуката варења печене, пржене, димљене и конзервисане хране. 
Пчелињи восак је богат витамином Ф – биолошки активним витамином који успоставља 
одбрамбену равнотежу организма. Витамин Ф је неопходан нашем метаболизму, а наш 
организам га не може сам произвести. Од овог витамина се синтетизују засићене масне 
киселине које регулишу метаболизам сваке ћелије. Данас се засигурно зна да су многе 
болести за које се сматрало да су насљедне и неизљечиве, у ствари су посљедица недо-
статка микроелемената.

9. ПЧЕЛИЊИ ОТРОВ: Шири чланак о пчелињем отрову објављен је 10.01.2020. године. 
Може се погледати на Интернету.
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Агенција за економски раз-
вој „ПРЕДА-ПД” почетком 
марта је започела са ре-
ализацијом пројекта “Be 
crеative, be better”. 
Пројекат ће као прву генера-
цију полазника Playground-
a Агенције „ПРЕДА“ успо-

ставити мрежу коју ће 
чинити 100 младих људи, 
едуковати их у областима 
мултимедије и програми-
рања, а кроз компоненту 
storytelling-а подстаћи их да 
дијеле личне приче и ства-
рају заједнички производ 

који промовише позитивне 
вриједности настале током 
процеса учења.
Имајући у виду мјере и пре-
поруке Владе Републике 
Српске и Градског штаба 
за ванредне ситуације, при-
времено су обустављене 

све активности које се одр-
жавају у просторијама При-
једор Circle Hub-a Агенције 
„ПРЕДА“.
Жеља нам је да нашим 
корисницима, који у овим 
тренуцима треба да буду 
одговорни према себи и 
другима, омогућимо учење 
нових технологија и ство-
римо услове да креативно 
проведу вријеме у тренут-
ној изолацији. Зато смо у 
оквиру пројекта креирали 
виртуелну учионицу којој 
наши корисници могу при-
ступити уз помоћ свог ком-
пјутера, лаптопа, таблета 
или паметног телефона.
Свјесни чињенице да су 
ученици оптерећени тре-
нутном ситуацијом, нагоми-
ланим обавезама и настав-
ним плановима у својим 
школама, наш циљ је да на-
правимо виртуелни простор 
у којем ће млади учити на 
забаван начин, менториса-
ни предавачем из реалног 
сектора обученим за овакав 
метод рада. 
Први курс који ћемо покре-
нути у виртуелној учионици 
јесте курс веб-дизајна са 
интерактивном наставом, 
групним радом десет полаз-
ника и омогућеним директ-
ним визуелно-гласовним 
контактом ученика и преда-
вача. Сви заинтересовани 
се могу пријавити путем 
веб-сајта www.prijedorhub.

com, а упис траје до 
6.4.2020. године. Конкурс 
је отворен за све ученике 
и ученице узраста од 15 до 
19 година који желе да уче 
нове технологије и воле да 
говоре о својим идејама и 
предано раде на њиховој 
реализацији. Након уписног 
рока, у договору с полаз-
ницима, биће дефинисани 
термини, динамика одржа-
вања часова и формирана 
група почиње с наставом.

План је да, по завршетку 
ванредне ситуације, вирту-
елну учионицу замијенимо 
простором нашег HUB-а гдје 
бисмо наставили с едука-
цијом, размјеном идеја и 
тимским радом у група-
ма. Покренућемо курсеве 
Програмирање у Pythonu, 
Frontend програмирање, 
Дигитално цртање, Постани 
јутјубер, Аудио-продукција 
и DJ-ing, Програмирање 
микроконтролера, 3Д моде-
лирање и штампа. Млади 
људи ће кроз процес учења 
нових ствари и нових тех-
нологија развијати креа-
тивност, покретати дијалог 
у вези присутних стереоти-
па, увјерења, перцепција и 
тиме побољшати вјештине 
критичког мишљења.
Током организације ових 
курсева, минимално 25 по-
лазника курсева биће иза-
брано и подијељено у мул-

тидисциплинарне тимове. 
Тимови ће имати менторе 
и фацилитаторку уз чију 
ће подршку кроз сет ради-
оница стицати нова знања, 
повезивати се, дијелити 
лична искуства и знање, 
размјењивати мишљења и 
стварати као финални про-
извод storytelling  видео-ма-
теријал, гдје ће се показати 
резултати IT обука - шта су 
научили, а шта нису; од-
нос младих и постојећег 
образовања; концепт одра-
сти дигитално и дигитална 
трансформација, како мла-
ди виде Приједор у будућ-
ности. 
Наш задатак је да их под-
стакнемо да дијеле личне 
приче и стварају заједнич-
ки производ који промови-
ше позитивне вриједности 
настале током процеса 
учења. На њима је све оста-
ло. Жељно очекујемо пре-
зентацију њиховог рада и 
заједничког производа, јер 
искрено вјерујемо да ће ре-
зултати бити сјајни.
Пројекат се реализује за-
хваљујући подршци програ-
ма Bosnia and Herzegovina 
Resilience Initiative (BHRI), 
који спроводи Међународ-
на организација за мигра-
ције (IOM), уз финансијску 
подршку Америчке аген-
ције за међународни развој 
(USAID).

“Be crеative, be better”

ПЧЕЛАРИ ЦРВЕНОМ КРСТУ ДОНИРАЛИ МЕД
Удружење пчелара „Прва 
пчела“ донирало је Црвеном 
крсту града Приједора 42 
килограма меда, прополис 
капи и аронију. Ђуро Кунић, 
предсједник овог удружења, 
каже да је за пчеларе прош-
ла година била веома тешка. 
Многи су остали и без меда, 
па се акцији одазвало преко 
70 одсто чланова Удружења. 
- Очекивали смо већи одзив, 
али с обзиром на лошу прош-
лу годину,  ипак смо успјели 
да се организујемо. Надам се 
да ће ова акција користити 
нашим старијим лицима, јер 
наше мало ће некоме значи-

ти много - рекао је Кунић. 
На донацији се захвалио Зо-
ран Веселиновић, секретар 
Градске организације Црве-
ног крста. Мед ће се наћи у 
пакетима који одлазе на ад-
ресе лица старијих од 65 го-
дина.
- Користим прилику да се за-
хвалим Удружењу пчелара 
из Приједора на идеји што су 
се одлучили да једну такву 
донацију упуте нашој органи-
зацији, вјероватно знајући да 
ће она завршити у правим ру-
кама - додао је Веселиновић.

М. З.

Поводом обиљежавања 
Дана полиције Министар-
ства унутрашњих посло-
ва Републике Српске, 4. 
априлa, Полицијска управа 
Приједор, од 31. марта до 
3. априла организовала је 
акцију добровољног да-
вања крви. У Одјељењу за 
трансфузијску медицину у 
Приједору, службеници по-
лицијских станица ПУ При-
једор даровали су драгоцје-
ну течност онима којима је 
то најпотребније, исказујући 
хуманост полицијског по-
сла. Припадници ове упра-
ве сваке године у великом 
броју одазову се овој хума-
нитарној акцији, а дајући 
драгоцјену течност показују 
да је, поред свакодневних 
полицијских дужности и за-
датака, пружање помоћи 
када је то најпотребније и 
спашавање људских живота 
на првом мјесту, наводи се у 
саопштењу из полиције. 

Полицијској управи 
Приједор у сриједу 
је, око 9,40 часова, 
пријављено да је у 
Приједору, у бли-
зини градског ста-
диона, код свлачи-
оница, пронађено 
беживотно тијело 
мушкарца. Увиђај 
на лицу мјеста из-
вршен је од стра-
не окружног јавног 
тужиоца и служ-
беника Полицијске 
управе Приједор, 
у присуству докто-
ра Дома здравља 
Приједор.
- Увиђајем је 
утврђено да се 
ради о лицу из 
Приједора чији је 
нестанак Поли-
цијској управи При-
једор пријављен 
дана 31.03.2020. 
године, те да нема 
елемената кривич-

ног дјела - рекла је 
Звездана Аленда-
ревић, портпарол 
ПУ  Приједор. 
Н е з в а н и ч н о 

сазнајемо да је 
ријеч о самоу-
биству које је 
пиштољем извр-
шио М. П. (52) из 

Приједора. Мотив 
због којег се одлу-
чио на овај кобан 
корак, није познат. 

Полиција у акцији 
добровољног давања крви

КВ

САМОУБИСТВО У БЛИЗИНИ 
ГРАДСКОГ СТАДИОНА

КВ
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Огласи Огласи

МАЛИ ОГЛАСИ

- Продајем кућу у Копривни, вода, струја, телефон, са 11 
дунума земље.  Све информације на телефон 052/ 389 - 
006 или 065/ 917 - 207 (10432)

- Изнајмљујем двособан намјештен стан 54м2, Бањалука - 
насеље Ада. 
Контакт телефон: 065/ 942 - 681

- Продајем пчелиња друштва у ЛР кошницама са два тије-
ла са по два полумедишта (бијела) и ХН решетком.
Цијена по договору када се изврши увид у понуђено.
Број тел. 065/801-229 (13313)

FIRMA CARL KUEHNE DOO IZ KOZARSKE DUBICE OBAVJEŠTAVA SVE 
POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE DA NASTAVLJA SA POTPISIVANJEM 
UGOVORA ZA PREDSTOJEĆU SEZONU DO KRAJA APRILA, TE OSTAJE 
POUZDAN PARTNER SVIM ZAINTERESOVANIM ZA PROIZVODNJU 
KRASTAVACA KORNIŠONA.

FIRMA NUDI:

• FINANSIRANJE KOMPLETNOG REPROMATERIJALA:
(SISTEM ZA NAVODNJAVANJE, ĐUBRIVA, SADNICE I SVE OSTALO...)
• SIGURAN OTKUP;
• REDOVNU SEDMIČNU ISPLATU;
• STRUČNU AGRONOMSKU PODRŠKU;
• DUGOROČNU SARADNJU.

RADITE KOD SVOJE KUĆE I OSTVARITE DOBRU ZARADU NA SVOJOJ 
ZEMLJI BEZ POČETNOG ULAGANJA.

INFORMACIJE NA SLJEDEĆI BROJ TELEFONA:  065/595-625
CARL KUEHNE VAM ŽELI PUNO ZDRAVLJA I OSTANITE KOD KUĆE!!!

У току акције „Прољетно уређење града“, а по захтјеву Градске управе, 
Одјељења за саобраћај, комуналне послове, заштиту животне среди-
не и имовинско-стамбене послове, предузеће „ Комуналне услуге“ АД 
Приједор ће у периоду од 06.04. - 30.04.2020. године, вршити одвоз 
кобастог отпада - кућанских апарата, дијелова намјештаја и слично.

У градској зони кабасти отпад треба одлагати поред контејнера, али 
не на саобраћајници.

Одвоз кабастог отпада у приградском и сеоском подручју ће се врши-
ти по распореду редовног одвоза смећа, те молимо грађане да отпад 
изнесу у раним јутарњим часовима како би све било одвезено истог 
дана.

Замољавамо грађане да се укључе у акцију уређења града и дају свој 
допринос. 
За све информације обратити се на телефон 052/222-008

Приједор, април 2020. године                
 „Комуналне услуге“ АД Приједор

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

„Комуналне услуге“ АД Приједор

Сва правна лица и пред-
узетници на интернет 
страници Пореске упра-
ве Републике Српске 
могу преузети форму 
писане изјаве за одгође-
но плаћање пореских 
обавеза. Потписану и 
овјерену изјаву треба да 
пошаљу на електронску 
адресу odgodaplacanja@
poreskaupravars .o rg 
или факсом на броје-
ве телефона за Под-
ручни центар Бања-
лука 051/332-384, 
Приједор 052/234-691 
или 052/240-850, Под-
ручни центар Добој 

053/241-950, Бијељина 
055/210-868, Зворник 
056/210-780, те под-
ручне центре Источно 
Сарајево 057/321-057 и 
Требиње 059/271-831.
Пореским обвезницима 
који су погођени мјера-
ма на спречавању ши-
рења вируса корона, 
због чега имају потеш-
коће у пословању, омо-
гућено је да, у складу 
са Одлуком Владе Ре-
публике Српске,  под-
несу писмену изјаву за 
одгађање плаћања об-
авеза: по основу поре-
за на добит, накнаде за 

унапређење општеко-
рисних функцијa шума и 
противпожарне накнаде 
по годишњој пореској 
пријави за 2019. годи-
не и по основу пореза 
на доходак по годишњој 
пореској пријави за по-
рез на доходак за 2019. 
годину. Једна од пред-
ложених мјера Владе 
Републике Српске је и 
смањење за 60 одсто 
паушалног плаћања по-
реза на укупан приход 
малих предузетника са 
једним или двоје запо-
слених. 

СРНА

ФОРМА ИЗЈАВЕ ЗА ОДГОЂЕНО 
ПЛАЋАЊЕ ПОРЕСКИХ 

ОБАВЕЗА НА ИНТЕРНЕТ 
СТРАНИЦИ УПРАВЕ
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Дана 8.4.2020. навршава се тужна година од смрти 
драгог и вољеног супруга, оца, брата и дједа

ВЛАДИМИРА ЕГИЋА
Нема ријечи које те могу ожалити ни времена у 
којем ће те заборавити.
Ожалошћени: супруга Марта, синови: Драшко, 
Ненад и Предраг, сестре Госпа и Рајка, снаха 
Вишња и унучад: Ивана, Милан, Нина и Анђела, 
зетови Звонко и Сеад 13367

Дана 4.4.2020. навршава се година дана од 
смрти

БЛАГОЈЕ ГАЈИЋА
С љубављу и поштовањем.

Породица
13371

Тужно сјећање

ЉУБИЦА ПАВЛОВИЋ
(3.4.2016 - 2020)

Била си дио нашег живота и вјечно 
ћеш остати у нашим срцима.
С поштовањем: син Жељко, снаха 
Мирјана, унуци Никола и Срђан

13377

Дана 2.4.2020. навршава се седам 
година од смрти

МИЛОША БОГДАНОВИЋА

С љубављу и поштовањем, чуваћемо 
те од заборава.
Ожалошћени: супруга Милка, кћерка 
Драгана, унука Андреа и зет Горан

13369

Дана 3.4.2020. године навршава се 
седам година од смрти нашег драгог 
сина и брата

МЛАДЕНА (Драгољуб) 
БАЛАБАНА

(19.7.1960 - 2013)

Са љубављу и поштовањем.
Твоја мајка Коса, сестре: Винка, Мира, Брана и Драгана са 
својим породицама 13368

Навршава се пола године од смрти 
супруга, оца, деде и прадеде

МАТИЈЕ СЕИДЛА

С љубављу и поштовањем.
Твоји најмилији: супруга Дрина, синови Обрен, Блаженко и кћер-
ка Сњежана са породицама 13370

Дана 3.4.2020. навршава 
се седам година од 

смрти нашег вољеног

МЛАДЕНА 
БАЛАБАНА

С нама у срцу и сјећању.
Супруга Љиљана, кћерка 
Мирјана, син Душко с 
породицама 13372

Дана 6.4.2020. године 
навршава се 10 година од 

смрти оца, дједа и прадједа

МИЛАНА 
ВРАЊЕША

Не постоје сузе којима 
те можемо оплакати, ни 
вријеме у којем те можемо 
заборавити. Воли те твоја 
кћерка Оливера и унук 
Срђан са породицом 13375

Навршава се година 
дана од смрти нашег 

драгог

СИМЕ ПАНИЋА 
(1946 - 2019)

Твоји Беба, Дамир и Катарина с породицом. 

(001)

Дана 4.4.2020. 
навршавају се три 

тужне године откад је 
престало да куца срце 

наше драге супруге, 
мајке и баке

МИРЕ (Ђуре) 
ГРУЈЧИЋ

С љубављу која је вјечна и тугом коју вријеме 
не лијечи, постојиш и живиш у нашим 
сјећањима и у нашим срцима. Вјечно ће 
те вољети супруг Милан и син Жељко са 
породицом 13374

Посљедњи поздрав 
мојој супрузи

ЂУЈИ ГОРОЊА
Од њеног Миће.

Вјечно ћу памтити наше сретне године. Нека 
те анђели чувају. Почивај у миру

13373

Посљедњи поздрав

ЂУЈИ ГОРОЊА

Од кћерке Раде са 
породицом из Канаде

13373

Посљедњи поздрав 
драгој мајци

ЂУЈИ ГОРОЊА
Од кћерке Лене са 

породицом

13373

ЂУЈА ГОРОЊА

Драга моја мама, велика 
је туга у мом срцу. Била 
си увијек уз мене. Док 
живим ја, живјећеш и ти.
Твоја Сњежа

13373

Поводом смрти драге нам

ЂУЈЕ ГОРОЊА
Породица Гороња осјећа 
се дужним и жели да се 
захвали особљу наше 
болнице и докторима: 
Хрнићу и др Стоићу и 
њиховим тимовима. Још 
једном велико људско 
хвала др Хрнићу и 
Стоићу 13373

Дана 4.4.2020. навршава се 40 дана 
откако нас је напустио наш вољени

СИМО (Стево) РАДОЈЧИЋ

Са љубављу и поштовањем, чуваћемо те у нашим срцима.
Твоји: супруга Љубица, синови Горан и Дражен, снахе Јадранка 
и Велиборка, унучад Александар и Андреј 13376

Посљедњи поздрав 
драгом дјеверу и стрицу

СИМИ 
РАДОЈЧИЋУ

Од снахе Гордане са 
породицом

13376



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.

Козарски вјесник
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
Директор и главни и одговорни уредник: Зоран Совиљ 
Редакција: Милан Богун, Мира Згоњанин, Тања Мандић (главни и одговорни 
уредник РТВ Приједор), Мирјана Шодић, Деборах Совиљ, Перо Шпадић, 
Зоран Јелић, Бранка Дакић
Техничка припрема: Силвија Дејановић, Радмила Радиновић, Миле Станар

Телефони: Директор 232-803, уредник 243-440, новинари  234-271, 234-701, 
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

Спорт Спорт

Припремио: З. Јелић

Вирус кoрoнa зa крaткo вриjeмe 
прoмиjeниo je нaчин нa кojи жи-
вимo. Дoтaкao je свe сeгмeнтe 
живoтa. Ни спoрт ниje oстao нe-
дирнут. Зaпрaвo, спoрт je у пoт-
пунoсти стao у свиjeту, вeћ нeкo 
вриjeмe
Стaдиoни и двoрaнe прaзни, 
спoртисти у кућaмa. Чaк je и 
Oлимпиjaдa, кoja je oвe гoдинe 
трeбaло дa буде oдржана у 
Toкиjу, oдгoђeнa зa 2021. годину. 
Зaнимљиво је дa je jeдини пут 
кaд су Oлимпиjскe игре oткaзaнe, 
1940. гoдинe збoг Другoг свjeт-
скoг рaтa, тaкoђe трeбaлe дa сe 
oдржe у jaпaнскoj прeстoници. 
Пaндeмиja вeћ oстaвљa трaгa нa 
свjeтским eкoнoмским тoкoвимa, 
a пoштo je спoрт вeлики бизнис, 
и ту je дoшлo дo пoрeмeћaja. 
Бaснoслoвнe сумe кoje су сe вр-
тјелe, нaрoчитo у фудбaлу, првe 
су дoшлe у питaњe. Смaњивaњe 
зaрaдa ниje у свим клубoвимa 
прoшлo глaткo, пa je трeбалo 
нeкo вриjeмe дa фудбaлeри „Бaр-
сeлoнe“ пристaну нa смaњeњe 
примaњa oд 70%, дoк кoшaркa-

ши кaтaлoнскoг клубa joш нису 
спрeмни дa сe oдрeкну свojих 
зaрaдa кaкo би пoмoгли упoслe-
нимa у Клубу. Таквих примjeрa je, 
ипак,  мaњe нeгo пoзитивних. Уз-
мимo сaмo лeгeндaрни „Бajeрн“ 
из Mинхeнa, у кojeм су и игрaчи 
и упрaвa oдлучили дa сe oдрeкну 
диjела зaрaде, a свe кaкo би пoдр-
жaли oсoбљe кoje je зaпoслeнo 
у њихoвoм клубу. Ту је и тeнис: 
српскa тeнисeркa Aнa Ивaнoвић 
дaлa је личну дoнaциjу, a пoтoм 
мoбилисaлa људe из приврeдe 
кaкo би, уз пoмoћ УНИЦEФ-a,  
нaбaвили 35 рeспирaтoрa Ср-
биjи. Пoтoм je услиjeдиo вeлики 
гeст мoждa нajвeћeг тeнисeрa 
нa свиjeту, Нoвaкa Ђoкoвићa, 
кojи je издвojиo милиoн eврa 
зa нaбaвку рeспирaтoрa. Слич-
нo je урaдиo Рoџeр Фeдeрeр у 
свojoj Швицaрскoj, дoк je Рaфaeл 
Нaдaл мoбилисao спoртистe у 
Шпaниjи кaкo би скупили 11 ми-
лиoнa eврa зa пoмoћ нajугрoжe-
ниjимa у oвoj зeмљи, кoja je jeднa 
oд жaриштa пaндeмиje. Tри љутa 
ривaлa нa тeрену пoкaзaлa су дa, 
иaкo сe joш нe знa кo je oд њих 
нajбoљи тeнисeр у истoриjи, сва 
трojицa мoгу дa пoлaжу прaвo 
нa титулу нajхумaниjeг. Нису 

зaкaзaлa ни двa прeтeндeнтa нa 
титулу нajбoљeг фудбaлeрa, пa 
су Лиoнeл Meси и Кристиjaнo 
Рoнaлдo дoнирaли пo милиoн 
eвра шпaнским и пoртугaлским 
бoлницaмa. Свoje кaпaцитeтe 
зa прoизвoдњу рeспирaтoрa, 
кojи су oд кључнe вaжнoсти 
зa тeшкo oбoљeлe, укључилo 
јe сeдaм тимoвa “Фoрмулe 1” 
кojимa je бaзa у Вeликoj Бритa-
ниjи. Кaкo сaми кaжу, иoнaкo сe 
бaвe изрaдoм висoкoтeхнoлoш-
ких прoизвoдa и нeћe им бити 
тeшкo oдгoвoрити oвoм изaзoву. 
Итaлиjaнски „Фeрaри“ дoнирao 
je 10 милиoнa eврa, плус 150 
рeспирaтoрa зa итaлиjaнскe бoл-
ницe. Мoждa нajвeћa пojeдинaч-
нa дoнaциja из свиjeта спoртa 
дoлaзи из НБA лигe. Нaимe, 
влaсник „Лoс Aнђeлeс Клипeрсa“ 
Стив Бaлмeр, издвojиo je, чaк, 
25 милиoнa aмeричких дoлaрa 
зa бoрбу прoтив вирусa кoрoнa. 
Oд тoг изнoсa 10 милиoнa бићe 
нaмиjeњeнo зa истрaживaњe 
бoлeсти кojу изaзивa oвaj вирус. 
У Србиjи су сe и „вeчити“ ривa-

ли прикључили бoрби, свaкo нa 
свoj нaчин. Taкo су сe игрaчи и 
упрaвa бeoгрaдскoг „Пaртизaнa“ 
oдрeкли диjeлa плaтe, a срeдст-
вa ћe бити искoриштeнa кaкo би 
сe нaбaвилo oнo штo je приjeкo 
пoтрeбнo бoлницaмa и здрaвст-

вeним устaнoвaмa. С друге стра-
не, фудбалери „црвено-белих“ 
донирали су новац за набавку 

респиратора, те за куповину 
тестова за вирус корона. Неки од 
њих одазвали су се позивима на 
волонтирање, како би помогли 
својим старијим суграђанима. 
Српски спoртисти, прeдвoђe-
ни сeлeктoркoм жeнскe кoшaр-

кaшкe рeпрeзeнтaциje Србије 
Maринoм Maљкoвић, дoнирaли 
су срeдствa зa 3.500 тeстoвa у 
бoрби прoтив кoрoнa вирусa. 
Maљкoвићeвa je oкупилa шaм-
пиoнe кao штo су aтлeтичaркa 
Ивaнa Шпaнoвић, тeквoндоист-
кињe Mилицa Maндић и Tиjaнa 
Бoгдaнoвић, стријeлци Зoрaнa 

Aрунoвић и Ивaнa Maксимo-
вић, кoшaркaшицa Maja Шкoрић, 
џудистa Aлeксaндaр Кукoљ, 
кaрaтисткињa Joвaнa Прекo-
вић, рукoмeтaш Пeтaр Нeнaдић, 
кoшaркaши Дaнилo Aнђушић и 
Mилoш Пaђeн, тeнисeр Влaди-
мир Шaшић. Aкциjи су сe придру-
жили и трeнeри Гoрaн Oбрaдo-

вић, Дрaгaн Joвић и Рoксaндa 
Aтaнaсoв. Ова листа ће сигурно 
бити још дужа. Поред новца који 
дају како би помогли борбу про-
тив пандемије, спортисти су јед-
ни од најактивнијих у кампањи 
на друштвеним мрежама како 
би подстакли људе да остану 
у својим кућама и тако заштите 
себе и друге. 
- Шaмпиoни су oдгoвoрни и сo-
лидaрни и зaтo oстajу кoд кућe. 
Буди и ти шaмпиoн - пoручиo je 
Никола Joкић, српски кошаркаш. 
Спортисти су показали - ривалст-
во на терену је једна ствар и на-
ставиће се кад пандемија прође. 
А дотад, сви морамо да стоји-
мо заједно. Овај пут не раме уз 
раме, већ на два метра размака. 
То је права дистанца у овом тим-
ском спорту, борби са невидљи-
вим непријатељем. Тим је цијели 
свијет, а побједничка тактика је 
једноставна. Останите код куће!

СПOРTИСТИ У БOРБИ ПРОТИВ ПAНДEMИJЕ

Ана Ивановић помогла набавку респиратора

И Формула 1 се укључила у производњу медицинске опреме

Мајстори на терену, мајстори и ван њега

У овом тренутку, сва тројица су највећи свих времена


