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- Не треба стварати панику. Као ље-
кар и епидемиолог мишљења сам да 
ако је ковид ту, ми то морамо при-
хватити и наставити са тим живје-
ти. Нити је ово крај наших живота, 
ни крај свијета ... дакле наставити 
долазити на посао, од септембра 
дјеца у школе, наставити излазити 

и у кафиће, наставити све што 
је нормалан живот, 
али уз мјере и препо-
руке које даје Инсти-
тут за јавно здрав-

ство РС.

- Стотину квадратних метара базена може 

користити највише десет купача. Обавезно 

је мјерење температуре, дезинфекција ногу 

прије уласка у базен, чишћење базенског 

простора, размак између лежаљки који не 

може бити мањи од два метра... Кад је ријеч 

о ријекама, препоручила бих такође држање 

дистанце од два метра.

ПРЕПОРУКЕ КУПАЧИМА:

Милица Отковић: 
ПРИХВАТИТИ ЧИЊЕНИЦУ ДА ЈЕ КОВИД 

ТУ И НАСТАВИТИ СА ЖИВОТОМ 



2. 3. јул 2020. “Козарски вјесник”

Актуелно Актуелно

- За сада дневно имамо једног, а 
највише три новозаражена. На-
дам се да све иде ка бољем и да 
ћемо доћи у ситуацију да нема-
мо више обољелих - рекла је на-
челник ХЕС-а, специјалиста епи-
демиолог др Милица Отковић. 
На питање које су препоруке кад 
је ријеч о купању у базенима или 
ријеци Сани, Отковићева је пре-
цизирала да се, у том случају, 
ослањају на упутства Института 
за јавно здравство РС.
- То су препоруке које сви мора-
мо проводити и поштовати. Да-
кле, на сајту Института су препо-
руке за кориштење базена. Циљ 

је да се заштите радници базена 
и купачи. Стотину квадратних 
метара базена може користити 
највише десет купача. Обавез-
но је мјерење температуре, де-
зинфекција ногу прије уласка у 
базен, чишћење базенског про-
стора, размак између лежаљки 
који не може бити мањи од два 
метра... Кад је ријеч о ријекама, 
а доста наших грађана одлази на 
Сану, ту немамо мјерења тјелес-
не температуре, као уског грла, 
но  препоручила бих држање 
дистанце од два метра. Нарав-
но, ако се ради о породици, онда 
пешкири и лежаљке могу бити 

заједно. Треба пазити и на ко-
муналну хигијену, не бацати от-
патке на све стране и  појачати 
чишћење дијелова купалишта 
која су препознатљива као град-
ске плаже и мјеста гдје љети до-
лази већи број грађана - нагла-
сила је др Отковић. 
Она је и раније, а посебно сад, 
апеловала на провођење свих 
мјера које налаже Институт за 
јавно здравство РС, што се одно-
си и на  боравак у кафићима.
- Наравно, постоје органи који 
контролишу провођење тих мје-
ра - рекла је др Отковић. Кад је 
ријеч о симптоматологији ковида 
-19, Милица Отковић је додала 
да се симптоми мало разликују 
од почетка пандемије. 
- Тренутно је присутан и пролив. 
Ту су били симптоми слични гри-

пу,  висока температура, болови 
у мишићима, отежано дисање, 
плитак дах и малаксалост. Сви 
грађани са овим симптомима 
треба да се јаве свом породич-
ном љекару, који ће на основу 
прегледа и лабораторије  на-
ложити шта даље, евентуално 
препоручити тест или не. Није 
ни сваки пролив, ни свака тем-
пература ковид. Наравно треба 

бити опрезан, али не треба ни за 
сваку ситницу паничити - каже др 
Отковић.  Онима који још не вје-
рују да је болест присутна пору-
чује да, хтјели ми то прихватити 
или не, ковид је ту.

- Не треба стварати панику. Као 
љекар и епидемиолог мишљења 
сам да ако је нешто ту, ми то 
морамо прихватити и наставити 
са тим живјети. Нити је ово крај 
наших живота, ни крај свијета 
... дакле наставити долазити 
на посао, од септембра дјеца 
у школе, наставити излазити и 
у кафиће, наставити све што је 
нормалан живот, али уз мјере и 

препоруке које даје Институт за 
јавно здравство РС. Као љекар  
апелујем на самодисциплину, 
да поштујемо наложене мјере, 
биле оне написане или не. Кад 
се то тако прихвати, тад ће и број 

обољелих бити мањи - сматра 
др Отковић и грађане подсјећа 
на чињеницу да у граду постоји 
Ковид-амбуланта и акутна ре-
спираторна амбуланта. 
- У Ковид-амбуланти прегледају 
се пацијенти који су под нашим 
здравственим надзором, који 
зову нас, евентуално породичног 
љекара. Они се тамо заказују и 
превозе санитетским возилом, 
док акутна респираторна амбу-
ланта прима сва лица с пови-
шеном температуром, кашљем 
и слично, а који не морају бити 
и ковид позитивни. То радимо 
како не би дошло до мијешања 
пацијената - рекла је др Отковић.

САМОДИСЦИПЛИНА И ПОШТОВАЊЕ МЈЕРА
Препоруке Хигијенско-епидемиолошке службе 

Укупан број обољелих од вируса корона на подру-
чју града Приједора, у четвртак ујутро износио је 44. 
Према подацима Хигијенско-епидемиолошке службе 
приједорског Дома здравља, излијечен је 61 пацијент, 
док их је 13 преминуло од посљедица ковида-19

Није свака температура знак ковида

Грађани са високом температуром, проливом, боло-
вима у мишићима, отежаним дисањем и плитким да-
хом треба да се јаве свом породичном љекару, који 
ће на основу прегледа и лабораторије рећи шта даље, 
евентуално препоручити тест или не. Међутим, није 
ни сваки пролив, ни свака температура ковид.

М. З.

Др Милица Отковић: - Не треба стварати панику
Наставити с нормалним животом 
уз поштовање прописаних мјера

Ријеч је о пројекту „Градске мје-
ре подршке запошљавању“ који  
реализује Агенција за економски 
развој „Преда- ПД“ у сарадањи 
с Машинском школом и уз подр-
шку Града. Корисници Пројек-
та потписали су уговоре с овом 
приједорском школом за оспосо-
бљавање за занимања ЦНЦ опе-
ратери у металској индустрији и 
заваривачи МИГ- МАГ поступ-
ком. Дијана Шобот, директор Ма-
шинске школе, истиче да је ово 
наставак сарадње са Агенцијом 
„Преда-ПД“ на обуци за зани-
мања која тражи данашње тржи-
ште рада. Ово је други пројекат 
подршке запошљавању.
- Циљ нам је био да оспособи-
мо људе са бироа за запошља-
вање за  занимања којима могу 
конкурисати на тржишту рада. 
То су занимања ЦНЦ оператер у 
металској индустрији и варилац 
МИГ-МАГ поступком. Имамо 18 
кандидата за оператере и 12 за 

вариоце. Програм оспособља-
вања за оба занимања траје 
шест мјесеци. Теоретска и пра-
ктична настава биће реализова-
не у Машинској школи. Имамо 
машине, стручне професоре и 
опремљене кабинете - рекла је 
Шоботова.

Уговоре су потписали Предраг 
Марић и Горан Вучковић. Први је 
по струци аутомеханичар, а дру-
ги је завршио Електротехничку 
школу. Незапослени су и очекују 
да ће након обуке за ЦНЦ опе-
ратера добити жељено радно 
мјесто.
- Вјерујем да ће ми ова обука, на 
неки начин, помоћи да се вратим 

својој струци. Дуже вријеме сам 
био на бироу, тако да очекујем да 
се након обуке и запослим - каже 
Марић. 
Слично размишља Вучковић.
- Већ годину дана сам на бироу. 
Прије тога сам био запослен. Од-
лучио сам се за ЦНЦ оператера 
зато што је то, по мом мишљењу,  
перспективан посао - сматра 
Вучковић. 
Град Приједор издвојио је сред-
ства за реализацију овог пројек-
та. Александар Дрљача, в.д. ди-
ректора Агенције за економски 
развој „Преда-ПД“, нада се да ће 
пут до посла кроз преквалифика-
цију постати пракса.
- Радује нас што смо омогућили 
преквалификацију незапосле-
ним грађанима да они, колико 
сутра, нађу посао у новој струци. 
Ово није крај ангажовања Аген-
ције „Преда-ПД“. И у наредном 
периоду осмишљаваћемо слич-
не пројекте - рекао је Дрљача 
и похвалио сарадњу са Машин-

ском школом. Ова приједорска 
школа у редовном школском 
процесу, у четвртој генерацији, 
образује техничаре ЦНЦ техно-
логија, а кад је ријеч о вариоци-
ма, сваке године школује се по 
једно одјељење, мада је интерес 
дупло већи. 

ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈОМ ДО ПОСЛА
Градске мјере подршке запошљавању

Обуку за ЦНЦ оператере и завариваче МИГ-МАГ 
поступком, у наредних шест мјесеци, похађаће 
тридесет незапослених лица 

Град Приједор одобрио је пројекат „Градске мјере 
подршке запошљавању“ у децембру прошле године. 
Реализација је била прекинута у марту због ванредног 
стања изазваног вирусом корона. Пројекат спроводи 
Агенција “Преда- ПД” у сарадњи с Машинском школом. 

М. З.

Захваљујући акцији “Респира-
тори за Српску”, коју спроводи 
Црвени крст из Бијељине, при-
једорска Болница “Др Младен 
Стојановић” добила је три ре-
спиратора. Два су стигла у ову 
здравствену установу, а трећи, 
који је обезбијеђен захваљујући 
“Електропривреди Републике 
Српске” биће испоручен наредне 
седмице. Вршилац дужности ди-
ректора Болнице, Мирко Совиљ, 
захвалио се на овој значајној до-
нацији. Како каже, приједорска 
болница спремна је да одговори 
свим изазовима које носи епиде-
мија вируса корона.
- Ми ћемо, уз јачање наших ка-
дровских потенцијала, бити у 
потпуности спремни за неко бу-
дуће вријеме, без обзира на то 
како ће даље тећи пандемијски 
циклус овог вируса. У потпуно-
сти смо спремни да одговоримо 

потребама и задацима који буду 
постављени пред нас - додао је 
Совиљ.
У оквиру акције “Респиратори за 
Српску”, свака здравствена уста-
нова у Републици Српској доби-
ла је најмање три респиратора, 
потврдио је Александар Савић, 
представник бијељинског Црве-
ног крста. 
- Акцију је покренуо Славенко Ри-
стић, са своје двије фирме. Ани-
мирао је велики број привредни-
ка, који су били веома хумани и ја 
им се на томе захваљујем - иста-
као је он.
Поменута акција биће завршена 
наредне седмице, када ће респи-
раторе добити болнице у Хер-
цеговини и Источном Сарајеву. 
Болница у Приједору тренутно 
има 12 респиратора.

Акција “Респиратори за Српску”

Б. Дакић

БОЛНИЦА 
ДОБИЛА ТРИ 
РЕСПИРАТОРА
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Тим поводомТим поводом

Корисницима који једно-
кратно уплате цјелокупан 
износ главног дуга, отпи-
сује се 100% камате. Они 
који су утужени, да би 
остварили погодности ак-
ције, дужни су уплатити уз 
главни дуг и износ судских 
трошкова за године за које 
су утужени. Потрошачи 
који уплате авансно наред-
ну сезону гријања, закључ-
но до 15.10. текуће године, 
остварују попуст на аванс-
ну уплату од 10%. Грађани 
са даљинским гријањем 
који редовно плаћају мје-
сечно задужење до 25. 
у мјесецу 
за прет-
х о д н и 
мјесец, 
о с т в а -
рују 5% 
б о н у -
са. Ак-
ција је 

почела првог јула и биће 
трајна. Краткорочне об-
авезе градске “Топлане” 
према добављачима из-
носе око два милиона 
КМ, док потрошачи овом 
предузећу дугују око седам 
милиона марака, рекао је 
директор Зоран Кнежевић. 

Највећи дужници су из ка-
тегорије домаћинстава. Да 
би повећали прилив новца 
у условима отежаног по-
словања због пандемије 
вируса корона, “Топлана” 
је увела трајну акцију от-
купа дуга. У току је ремонт 

котлова и дотрајале 
дистрибутивне мре-

же. Набављено 
је око 70 одсто 
енергента за 

наредну сезо-
ну гријања. У 
овом преду-

зећу ће на-
стојати да 

не дође 
до по-
већања 
ц и ј е н е 

гријања, а уколико се то 
деси, да поскупљење буде 
минимално. Кнежевић на-
води да ће на више начина 
покушати повећати прилив 
новца, а један од њих је 
и максимизирање произ-
водње у когенеративном 
постројењу за производњу 

електричне енергије. Про-
текла грејна сезона завр-
шена је позитивним по-
словањем и, након дуго 
времена, била је једна од 
најуспјешнијх пословних 
година, уз наплативост од 
преко 106 одсто. То значи 
да су грађани препознали 
квалитет услуга које “То-
плана” пружа, сматрају у 
овом предузећу уз позив 
нередовним платишама да 
се одазову акцији откупа 
дуга, јер је то један од на-
чина да не дође до поску-
пљења гријања. “Топлана” 
има око 3.500 активних 
корисника и покрива око 
350.000 квадратних мета-
ра грејне површине. 

- Покушали смо направи-
ти рационализацију рад-
них мјеста. Да смјењујемо 
раднике како би радили 
повремено, те да искори-
сте стари годишњи одмор. 
Намјера нам је била да на-
правимо равномјеран рас-
поред рада. Када у једном 
мјесецу имате 50 одсто 
производње,  морате орга-
низовати рад на тај начин 
да радници раде у истом 
капацитету. Очекујем да 
ће то са јуном, на неки на-
чин, престати - каже Мла-
ден Јелача, директор “Ар-
селор Митала Приједор”. 
Претходна два мјесеца су 
негативна у свим аспек-
тима рада, појашњава Је-
лача. Олакшавајућа окол-
ност је та што “Арселор 

Митал Зеница” данас ради 
и опстаје на тржишту бли-
зу пуног капацитета.
- То нам даје шансу да ће 
јули и август бити бољи. 
Ипак је сезона, да кажемо, 
производа које “Арселор 
Митал Зеница” пласира на 

тржиште. На неки начин 
почеће одређене инвести-
ције и захвати које државе 
подржавају. За сада, они 
имају тражњу која охра-
брује, успијевају да про-
дају оно што произведу, а 
то се одражава и на нас, 
да и ми можемо доћи до 
нивоа капацитета који ће 
бити значајно већи него 
претходних мјесеци - до-
даје Јелача.
У овој компанији преду-
зете су све потребне 
мјере у циљу 
спречавања 
ширења ви-
руса коро-
на. 
- У по-
четном 
с т а -

дијуму пандемије имали 
смо заражена два ин-
жењера. Предузели смо 
све неопходне мјере. Оне 
се поштују и данас. Поку-
шали смо да организујемо 
и другачији рад у кухиња-
ма, у аутобусима да орга-

низујемо другачији превоз 
људи, да тамо гдје не мо-
жемо избјећи да 

р а д 
у гру-

пама, да 
р а д н и ц и 

строго носе ма-

ске -  каже он.  
Релаксација мјера постоји, 
али у овом предузећу 
наводе да и даље обез-
бјеђују све оно што је не-
опходно у овој ситуацији.

ПРОИЗВОДЊА СМАЊЕНА 
ЗА 50 ОДСТО

“Арселор Митал Приједор” 

ПРОМОВИСАН ЛЕТАК ДОБРОДОШЛИЦЕ ЗА ДИЈАСПОРУ 
Град Приједор на овај начин жели 
јачати везе са дијаспором и успо-
ставити што бољу сарадњу и ко-

муникацију.
- Наша жеља је увијек 
да радо прихватимо 
све људе који у свије-
ту зарађују за свој 
живот, али с вољом 
долазе у свој завичај. 
Зато им увијек пору-
чујемо да се осјећају 
пријатно у свом гра-
ду. Ми, домаћини, 
задужени смо да им 
обезбиједимо сигур-
на и миран боравак 
у овом граду - рекао 
је градоначелник 
Миленко Ђаковић. 
Полицијска управа 
Приједор, у складу 
са искуствима из 

претходних година, 
предузима мјере, како превентив-
не тако и репресивне, с циљем 
очувања повољног стања безбјед-
ности. Активности полицијских 
службеника у овом периоду ус-

мјерене су на мјере борбе против 
епидемије и кретања илегалних 
миграната, а не на велике јавне 
скупове и повећан број туриста.
- Настављамо са активностима 
Полицијске и Градске управе на 
спровођењу Акционог плана пре-
венције инцидената мотивисаних 
мржњом и предрасудама, а тај 
акт је нешто у чему град Приједор 
предњачи на подручју Републике 
Српске и цијеле БиХ. Писмо до-
бродошлице осмислило је опера-
тивно тијело основано Акционим 
планом и биће дијељено на лока-
цијама за издавање докумената у 
полицији и шалтер-салама Град-
ске управе гдје грађани највише 
бораве - рекао је Сретоја Вујано-
вић, начелник Полицијске управе 
Приједор.
Уз све потребне информације, 
летак садржи и писмо добродо-
шлице градоначелника Приједора 
Миленка Ђаковића и предсједни-
ка Скупштине града, Ајдина Ме-
шића.

ПОЧЕЛА АКЦИЈА ОТКУПА 
ДУГА УЗ ПОГОДНОСТИ

Летак добродошлице за дијаспору, путем којег могу да се информишу о пру-
жању свих услуга на подручју града, од ове седмице је доступан на инфо-пул-
ту Градске управе и Полицијске управе Приједор 

Д. С. М. Шодић

М. Шодић

Приједорска “Топлана” организовала је традиционалну ак-
цију “Откуп дуга уз погодности” за приспјела потраживања 
са 31.12.2019. године

Набављено је око 70 одсто енергента за 
наредну сезону гријања. У овом пред-
узећу ће настојати да не дође до по-
већања цијене гријања, а уколико се то 
деси, да поскупљење буде минимално.

Зоран Кнежевић: 
потрошачи дугују седам милиона КМ

Посљедице пандемије вируса корона нису заобишле ни 
приједорски “Арселор Митал”. Већ два мјесеца произ-
водња је смањена за 50 одсто, редукован је рад и мини-
мално су смањене плате радницима 

Младен Јелача, 
директор “Арселор Митала Приједор”
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Друштво Друштво

- И пoрeд епидемије вируса 
корона, жељели смо нa при-
годaн нaчин oбиљeжити Видoв-
дaн. Tим пoвoдoм пoложени су 
виjeнци нa Цeнтрaлнoм спoмeн-
oбиљeжjу „Зa крст чaсни“ у 

Приjeдoру, на мjeснoм спoмeн-
oбиљeжjу пoгинулим бoрцимa 
Oдбрaмбeнo-oтaџбинскoг рaтa 
и НOБ-a у Гoрњим Oрлoвцимa 
и нa лoкaциjaмa вeликoг пoкoљa 
српскoг нaрoдa Пoткoзaрja, у 

Вeликoм Пaлaнчишту и спoмeн-
oбиљeжjу бoрцимa НOР-a нa 
Пaтриjи - рeкao je грaдoнaчeл-
ник Приjeдoрa Mилeнкo Ђaкo-
вић дoдajући дa сe нaстaвљa 
трaдициja сjeћaњa нa пoгинулe 
бoрцe кojи су свoj живoт дaли зa 
слoбoду нaрoдa Пoткoзaрja. 
Вeљкo Рoдић, прeдсjeдник СУБ-
НOР-a Приjeдoр, рeкao je дa 
je oвaj дaтум врлo знaчajaн у 
истoриjи српскoг нaрoдa, кaкo 

у минулoм Отaџбинскoм рaту, 
тaкo и НБO-у, jeр сe oбиљeжaвa 
78 гoдинa oд прoбoja oбручa нa 
Кoзaри у кojeм je спaс нaшao 
сaмo jeдaн диo бoрaцa и српскoг 
нaрoдa. 
- Нeприjaтeљ je кaсниje успиo 
зaтвoрити oбруч и тaд je 
нaстaлa гoлгoтa нaрoдa Кoзaрe 
и Пoткoзaрja кojи je, у нajвeћeм 
брojу, зaвршиo у Jaсeнoвцу, jeд-
нoм oд нajвeћих клaoницa људ-

скoг рoдa у двaдeсeтoм виjeку 
- рeкao je Рoдић.
Зoрaн Прeдojeвић, прeдсjeд-
ник Бoрaчкe oргaнизaциje При-
jeдoрa, рекао је да је Видoвдaн 
jeдaн oд нajрaдoсниjих прaзникa 
учeсникa Oдбрaмбeнo-oтaџбин-
скoг рaтa, jeр je тoг дaнa успjeш-
нo зaвршeнa aкциja прoбoja 
кoридoрa, чимe су спaшeни 
живoти цивилa вeликoг диjeлa 
Пoсaвинe и Крajинe. Прeдсjeд-
ник Удружeњa  рeзeрвних вojних 
стaрjeшинa Приjeдoрa Рaдoвaн 
Рajлић чeститao je крсну слaву 
свим члaнoвимa Удружeњa кao 
и бoрцимa Одбрaмбeнo-oтaџ-
бинскoг рaтa. 
- Нaжaлoст, збoг ситуације 
изaзвaне вирусoм кoрoнa, ни-
смo били у могућности дa, oвe 
гoдинe, oргaнизуjeмo мaрш 
рeзeрвних вojних стaрjeшинa, 
aли смo пoлoжили виjeнцe 
и зaпaлили свиjeћe у пoмeн 
свим нaшим пoгинулим стaрje-
шинaмa и сaбoрцимa ВРС и 
MУП-a. На тај нaчин joш jeднoм 
сe зaхвaљујемо зa свe oнo штo 
су учинили тoкoм рaтa - рeкao je 
Рajлић.

Пoлaгaњeм виjeнaцa oбиљeжeн Видoвдaн

Д. С.

Пoлaгaњeм виjeнaцa нa спoмeн-oбиљeжja бoрцимa 
Oдбрaмбeнo-oтaџбинскoг рaтa и Нaрoднooслoбo-
дилaчкoг рaтa, у Приjeдoру је oбиљeжeн Видoвдaн, 
крснa слaвa Вojскe Рeпубликe Српскe и Дaн прoбoja 
oбручa нa Кoзaри 1942. гoдинe

П. Ш.

ДЕМОС: ЦИЉ КЛУБ 
ОДБОРНИКА

Томислав Прпош, пред-
сједник Градског одбора 
Демократског савеза, за-
довољан је организова-
шћу Странке, у којој, како 
је рекао, владају складни 
односи. Демос је спре-
ман за предстојеће ло-
калне изборе, а циљ је 
формирање Клуба од-
борника, рекао је Прпош. 
Он је потврдио да су у 
току договори с другим 
политичким партијама. 
На републичком нивоу 
започети су разговори с 
НДП-ом, а тако ће бити 
и на локалном. До краја 
седмице, биће све преци-
зирано, као и евентуална 
заједничка кандидатска 
листа. Водеће странке 
у Приједору показале 
су неспособност те су 
прављене непринци-
пијелне коалиције, што 
потврђује примјер СДС-а 
и ДНС-а, рекао је Томи-
слав Прпош. Он је еко-
номску ситуацију оције-
нио забрињавајућом, 
уз опаску да странке на 
власти не чине ништа да 
побољшају привреду. Од-
говарајући на новинарско 
питање, Прпош је проко-
ментарисао недавни пре-
лазак Ранка Колара из 
Демоса у СНСД.
- То је његова лична од-
лука. Мислим да су пре-
овладали неки лични 
интереси и да је, у овом 
случају, интерес Демоса 

стављен у други план - 
изјавио је предсједник 
Градског одбора Демоса 
на конференцији за нови-
наре.
Градска организација 
жена Демоса окупља ве-
лики број чланица, а жене 
прецизно и одговорно об-
ављају своје задатке како 
у породици и на послу, 
тако и у политици, рекла 
је предсједница ове орга-
низације Александра Ча-
нић Крагуљ.
- Ми свој задатак у Де-
мосу схватамо веома 
озбиљно. Као резултат 
тога реализовано је не-
колико акција, од којих 
бих издвојила посјете 
социјално угроженима и 
акцију “Чувајмо ћирили-
цу”, која је под окриљем 
нашег актива спроведена 
у више мјеста приједор-
ске регије. Тиме смо по-
казале своју друштвену 
и социјалну зрелост те 
политичку одговорност 
према нашим суграђани-
ма - рекла је Александра 
Чанић Крагуљ.  
По њеним ријечима, при-
једорска Организација 
жена Демоса избориће се 
за минимум један мандат 
у локалној скупштини. 
Циљ им је борба за бољи 
живот у Приједору, јер, 
како је речено, не желе 
да млади одлазе са ових 
простора.

Градски одбор Српске де-
мократске странке у Прије-
дору искључио је из партије 
одборнике Јовану Панић, 
Сању Рађеновић и Славка 
Швраку. Посљедњи поступ-
ци троје одборника и њихов 
изостанак са сједнице Скуп-
штине града, кулминација 
су кршења Статута СДС-а 
које траје већ двије године, 
саопштио је на конферен-
цији за медије предсједник  
ГО СДС Приједор, Милан 
Тубин. Због неизгласавања 
дневног реда, нису имено-
вани замјеник градоначел-
ника и начелник Одјељења 
за привреду и пољопривре-
ду, а та мјеста, по свим до-
говорима, припадају СДС-у, 
каже Тубин.
- Ми никад нисмо усло-
вљавали град позицијама. 
Хтјели смо да подржимо и 
кредитно задужење како 
би град могао нормално да 
функционише у наредном 
периоду. Међутим, из само 
њима знаних разлога, сада 
већ бивша три одборника 
СДС-а, нису дошли на скуп-
штинско засједање и самим 
тим изненадили су цијели 
град - изјавио је Тубин.
Троје искључених одборни-
ка тврде да су раније наја-
вили изостанак са сједнице 
локалног парламента, али 
да нису знали да чланови 
СДС-а треба да преузму 

неке од ру-
к о в о д е ћ и х 
функција. 
- Става смо 
да је то још 
једна поли-
тичка игра-
рија Милана 
Тубина и још 
једна његова 
превара, која му 
није успјела. Сада је он 
мало исфрустриран и поку-
шава да окриви нас троје, 
иако смо уредно најавили 
да не можемо присуство-
вати сједници Скупштине 
града. Мени је жао Маје 
Драгојевић Стојић, која је 
била колатерална штета, 
али ми, заиста, немамо ин-
формације да врх Странке 
подржава било каква име-
новања СДС-ових кадрова 
на функције у граду При-
једору - истакла је Јована 
Панић, одборник у локал-
ном парламенту.
Одборници тврде да нису 
добили никакво званично 
обавјештење о искључењу 
из Странке, већ су то сазна-
ли путем друштвених мре-
жа. Тиме је, кажу, прекршен 
Статут и Правилник СДС-а.
- Навешћу само неке од 
разлога за искључење из 
Странке. То су тежа по-
вреда Статута и Програма, 
дјеловање супротно ставо-
вима СДС-а, непоштовање 

и неизвршавање одлука 
Српске демократске стран-
ке. Ја не видим гдје смо ми 
прекршили нешто од овога, 
а да бисмо били искључе-
ни, мора да постоји одређе-
на процедура. Прије свега, 
морамо да знамо ко је по-
кренуо тај поступак и који 
су разлози за његово по-
кретање - тврди одборник 
Сања Рађеновић.

Није тачно да је 
за искључење 

троје одбор-
ника из 

Странке 
гласало 
40 чла-
н о в а , 
како то 
т в р д и 
М и л а н 

Т у б и н . 
С ј е д н и -

ци Градског одбора  СДС-а 
присуствовало је 25 чла-
нова, рекао је одборник у 
градској Скупштини, Слав-
ко Шврака. 
- Међу тих 25 особа, био 
је Борислав Марић, који је 
члан Главног одбора СДС-
а. Он није члан Градског од-
бора, али по Статуту може 
да присуствује сједници. Ту 
је била и технички секретар 
Странке, и њу су рачунали. 
Вјерујемо да је овај податак 
тачан и он се може провје-
рити - додао је Шврака.
Тубин је најавио да ће уско-
ро бити формиран нови 
Клуб одборника СДС-а у 
градском парламенту, у 

којем ће се, поред Раденка 
Стијепића и Ратка Стојића, 
наћи још два одборника. 
Стијепић је нагласио да 
је СДС радио у интересу 
грађана Приједора, уз пуно 
поштовање одлука органа 
Странке.
- Може се мени Милан Ту-
бин лично свиђати или не, 
али чим су избори прове-
дени и изабран Градски 
одбор, господин Шаровић и 
Предсједништво потврдили 
су да сви легално изабра-
ни чланови СДС-а морају 
да поштују одлуке органа 
Странке. Искључени одбор-
ници то нису радили - рекао 
је Стијепић.
Он је нагласио да у по-
сљедње три године СДС у 
Приједору води најбољу по-
литику од оснивања, да се 
Странка сада налази у нај-

бољој позицији пред избо-
ре и да ће бити одлучујући 
фактор. Стијепић је додао 
да СДС хоће коректне од-
носе са свим партијама у 
Приједору, и са ДНС-ом и 
СНСД-ом, ако је то у инте-
ресу града, док три исључе-
на одборника кажу да су от-
ворени за договоре са свим 
партијама, осим са СНСД-
ом. Још једном су позвали 
предсједника СДС-а Мирка 
Шаровића да се изјасни о 
ситуацији у Приједору, која, 
како кажу, траје већ скоро 
двије године.

З. Јелић
Б. Дакић

Турбуленције у приједорском СДС-у

Са конференције за новинаре

ТУБИН НАЈАВИО ФОРМИРАЊЕ 
НОВОГ ОДБОРНИЧКОГ КЛУБА 

Тубин је наја-
вио да ће ускоро 

бити формиран нови 
Клуб одборника СДС-а у 

градском парламенту, у којем 
ће се, поред Раденка Стије-
пића и Ратка Стојића, наћи 

још два одборника. Стијепић 
је нагласио да је СДС радио 

у интересу грађана При-
једора, уз пуно пошто-

вање одлука органа 
Странке.

Врх Странке да ријеши ситуацију у Приједору
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ДруштвоДруштво

ДРУГА ГРУПА БОРАЦА И 
РВИ ОТПУТОВАЛА У БАЊУ 

На бањско лијечење и 
рехабилитацију у Бању 
“Мљечаницу” јуче је от-
путовала друга група де-
мобилисаних бораца и 
ратних војних инвалида 
нижих категорија. Одла-
зак у бању борцима много 
значи. Одмориће се и по-
правити своје здравствено 
стање. Радован Панић и 
Душан Марковић захвал-
ни су онима који су имали 
слуха за борачку попула-
цију. 
- Борац сам прве катего-
рије, носилац Ордена Ми-
лоша Обилића, командир 
чете, ратни војни инвалид. 
У Мљечаници ћу боравити 
десет дана. Предложила 
нас је Борачка организа-
ција, док бањско лијечење 
финансира Град Приједор. 
Идемо да се мало одмо-
римо и залијечимо ране - 
каже Панић. 
Његов саборац Душан 
Марковић захвалио се 
Граду, Борачкој организа-
цији и свим људима који 
их нису заборавили.
- Хвала им у име бораца. 
Идемо мало да се одмори-
мо - рекао је Марковић. Зо-
ран Предојевић, предсјед-
ник Борачке организације 

града Приједора, каже да 
је ово први пут након рата 
да у бању организовано 
шаљу демобилисане бор-
це и ратне војне инвалиде 
нижих категорија. Зато су 
захвални локалној зајед-
ници, градоначелнику и 
одборницима Скупштине 
града који су подржали ову 
одлуку. 
- Наши чланови не плаћају 
ништа. Борачка органи-
зација плаћа превоз, а 
Градска управа све оста-
ло - додао је Предојевић 
и нагласио да је ово добар 
потез. - Посебно када зна-
мо да је Влада Републике 
Српске донијела одлуку 
да ове године неће слати 
РВИ и припаднике поро-
дица погинулих бораца у 
бање  из оправданих раз-
лога, због свега овога што 
се дешава због корона ви-
руса. Међутим, ми смо са 
руководством бања нашли 
договор - рекао је Предоје-
вић. 
Миленко Ђаковић, градо-
начелник Приједора, бор-
цима је пожелио угодан 
боравак у бањи и нагласио 
да је ово први пут да и они 
одлазе на бањско лије-
чење и рехабилитацију.

- Многи процеси су ста-
ли у вријеме короне, али 
овог пута Град је издвојио 
средства да и борци могу 
боравити у бањама. За-
хваљујем се и одборни-
цима Скупштине града, 
а борцима желим да се 
одморе и поправе своје 
здравље, јер  ово је ка-
тегорија људи која је јако 
заслужна за стварање Ре-
публике Српске. До сада 
су у бање, углавном, ишли 
ратни војни инвалиди, 
чланови породица поги-
нулих бораца којима је то 
неопходно, а ево сад су се 
укључили и борци  - рекао 
је Ђаковић.
Прва група бораца у “Мље-
чаници” је боравила од 
22. јуна. Планирано је да 
наредна у Бањи “Врући-
ци” буде од 9. јула, а по-
сљедња у “Мљечаници” 
од 3. августа. Избор корис-
ника овог програма рађен 
је на основу приједлога 
свих 47 мјесних борач-
ких организација. Њиме 
је обухваћено 55  бораца 
Војске Републике Српске, 
од којих ће 45 боравити 
у Мљечаници, а десет у 
“Врућици” код Теслића.

М. З.

ПOКРИВEН OБJEКAT 
ФК “СЛOГA” 

Грaдoнaчeлник Приjeдoрa 
Mилeнкo Ђaкoвић oбишao 
je рaдoвe нa инфрaструк-
турнoм oбjeкту Фудбaлскoг 
клубa „Слoгa“ из Рaкe-
лићa. Нoвe свлaчиoни-
цe, службeнe прoстoриje 
и сaлa стaвљeни су пoд 
крoв. Урaђeнe су кућицe зa 
рeзeрвнe игрaчe, a у плa-
ну je дa сe приje пoчeткa 
сeзoнe, 8. aвгустa, пoстaви 
стoлaриja нa спрaту oбjeк-
тa, пojaсниo je прeдсjeдник 
Kлубa Гoрaн Буjић.
- Oвo смo урaдили уз 
пoмoћ Грaдскe упрaвe и 

грaдoнaчeлникa, кojи су 
прeпoзнaли нaшe идeje и 
циљ. Зaхвaљуjeм сe свимa 
кojи су нaм пoмoгли - рeкao 
je Буjић.
Укупнa вриjeднoст рaдoвa 
je oкo 120.000 КM, Грaд 
je учeствoвao сa 22.000 
КM, a oстaлo су срeдст-
вa дoнaтoрa, приjaтeљa 
Kлубa и мjeштaнa Рaкe-
лићa. Рaкeлићaни су свoм 
клубу пoмoгли и тaкo штo 
су сaми, вoлoнтeрски, из-
вeли свe рaдoвe нa oбjeк-
тимa. Tу слoжнoст пoхвa-
лиo je и грaдoнaчeлник 

Ђaкoвић, кojи je дoдao дa 
Рaкeлићи oвим дoбиjajу 
joш jeдaн мултифунк-
циoнaлaн oбjeкaт, кojи ћe 
пoмoћи рaзвojу друшт-
вeнoг живoтa.
- Нajвaжниje je дa je дoстa 
људи oкупљeнo oкo oвoг 
клубa. Сви су пoмoгли кo-
ликo су били у мoгућнoсти. 
Изгрaдили су лиjeп oбjeкaт, 
кojи ћe бити oд кoристи 
кaкo зa фудбaлeрe, тaкo 
и зa мjeштaнe, jeр сe 
oбjeкaт мoжe кoристити у 
мнoгo нaмjeнa - рeкao je 
грaдoнaчeлник.
Ђaкoвић je нaглaсиo дa 
спoрт имa вeлику улoгу 
у грaђeњу приjaтeљских 
вeзa мeђу грaдoвимa и 
држaвaмa, пoдсjeтивши 
дa je нa oвoм тeрeну, при-
je нeкoг врeмeнa, игрaлa 
и бeoгрaдскa „Црвeнa 
звeздa“. ФК „Слoгa“ сe 
трeнутнo тaкмичи у рe-
гиoнaлнoj лиги Рeпубликe 
Српскe, aли пoстojи jaкa 
aмбициja дa сe плaсирajу 
у виши рaнг тaкмичeњa. 
Услoвe сaд имajу, a биo би 
тo идeaлaн пoклoн зa 45. 
рoђeндaн Kлубa.

Поред класичних интер-
венција на гашењу пожара, 
приједорски ватрогасци на 
позив суграђана уклањају 
и нежељене госте попут 
змија. Посљедњих неко-

лико дана, забиљежене су 
три такве интервенције, од 
којих једна у уторак наве-
че, у строгом центру града. 
С обзиром да су већ имали 
посла са змијама, ватро-
гасци на ове интервенције 
не иду грлом у јагоде. Не-
бојша Миљуш, командир 
Територијалне ватрогасне 
јединице Приједор, каже 
да су за ове  намјене наба-
вили посебну опрему.
- Имали смо три позива за 
уклањање змија из објек-
та. Негдје је нађемо, нег-
дје змија сама изађе док 
ми дођемо. У посљедњих 
пет до шест година, то је 
постала честа појава, тако 
да смо се опремили. Наба-
вили смо посебну опрему, 
хватаљку за змије и врећу. 
И на тај начин покушали 
смо да заштитимо наше 
суграђане, јер свака  ин-

тервенција је интервен-
ција - каже Миљуш. 
У протекле двије године, 
змије су уочене у центру 
града. Није познато  да 
ли су у питању отровнице 
или не. Углавном, они који 
их примијете, не радују се 
том сусрету. По Миљуше-
вим ријечима, змије након 
лова завршавају у приро-
ди.
- Углавном их пустимо у 
природу, у ријеку Сану. Не 
знамо о којој је врсти ријеч. 
Ова коју смо посљедњу 
уловили, била је мањих 

димензија, али змија је 
змија. Разумијемо оне који 
се плаше - каже Миљуш. 
Ватрогасци су у јуну има-
ли 19, углавном мањих, 
интервенција. Високе тем-
пературе, мањак опреза и 

слично, прилика су за још 
један апел суграђанима да 
буду пажљиви.
- Поготово да буду опрезни 
приликом ложења ватре и 
роштиљања у природи, 
што је сада мало чешће. 
Зато и апел да воде ра-
чуна о свему, поготово о 
ватри коју остављају иза 
себе - наглашава Миљуш. 
Територијална ватрогасна 
јединица Приједор има 40 
запослених, од којих су 38 
ватрогасци. Осам од њих 
су рониоци и дио Тима 
за спасавање на води и 

под водом, док 15 знају 
управљати чамцима. При-
је мјесец дана ватрогасци 
су добили нов, савремено 
опремљен чамац. 

Агенција за економски раз-
вој града «ПРЕДА-ПД» по-
кренула је иницијативу за 
оснивање нове високош-
колске установе у Прије-
дору. Ријеч је о факултету 
на којем би се школовали 
кадрови из области ин-
формационе и креативне 
индустрије. 
- Нисмо случајно дошли 
на ту идеју. Након кур-
сева који се одржавају у 
“Преди”, гдје је пријавље-
но више од 120 полазни-
ка, видјели смо да влада 
велико интересовање за 
креативном индустријом и 

информационим техноло-
гијама. У интервјуу са дје-
цом, сазнали смо да већи-
на њих жели да се школује 
у области информацио-
них технологија - рекао је 
Александар Дрљача, вр-
шилац дужности директо-
ра Агенције «ПРЕДА».  
На тржишту рада, како до-
маћем, тако и свјетском, 
већ дуже вријеме влада 
велико интересовање за 
овим кадровима. Осим 
тога, ради се о једном од 
најплаћенијих занимања.
- Навешћу вам примјер 
Новог Сада, гдје су многе 

велике свјетске компаније 
одлучиле да улажу сред-
ства у куповину земљишта 
и зграда. Тај град посједује 
високошколску установу 
која школује квалитетне 
кадрове из ове области. 
То доприноси развоју ло-
калне заједнице и поди-
зању стандарда - истакао 
је Дрљача.
Из „Преде” додају да су 
иницијативу упутили Ми-
нистарству просвјете и 
културе Републике Ср-
пске. Надају се позитив-
ном одговору.

УКЛОНИЛИ ЗМИЈУ ИЗ 
ЛОКАЛА У ЦЕНТРУ ГРАДА

У посљедњих неколико дана чак три 
позива ватрогасцима

ИНИЦИЈАТИВА ЗА ОСНИВАЊЕ ФАКУЛТЕТА 
ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Б. Дакић

М. З.

Пред одлазак у бању 

Информатичари добро плаћени

З. Јелић

Бoљa инфрaструктурa зa виши рaнг

Небојша Миљуш, 
командир ТВЈ Приједор
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Тим поводом Тим поводом

Штo сe пшeницe тичe, мajскe 
кишe су јој дoбрo дoшлe, мада 
би билo бoљe дa су пaлe у 
aприлу, сматра Балтић. И овако 
oчeкуje рoд oд oкo 400 kg пo ду-
муну. Нe мoжe сe тo пoрeдити сa 
Пoсaвинoм и Сeмбeриjoм, aли зa 
oвe крajeвe, нaпoмињe Дрaгaн, 
тo je дoбaр рoд и нe мoжe бити 
нeзaдoвoљaн. Штo сe кукурузa 
тичe, гoдинa je идeaлнa, смaтрa 
oн.
- Oвa гoдинa je пoвoљнa зa куку-
руз. Имaли смo пoвoљнe врeмeн-
скe услoвe тoкoм сjeтвe, aли и 
пoвoљну циjeну гoривa. Taкoђe, 
oвe кишe кoje су пaдaлe у прoтe-
клих мjeсeц дaнa изузeтнo су 
пoгoдoвaлe кукурузу. Сaд ћeмo 
видjeти кaкo ћe сe oвa биљкa 
дaљe пoнaшaти, дa ли je кoриjeн 
спрeмaн зa висoкe тeмпeратурe 
и сушниjи пeриoд. Мислим дa ћe 
принoси кукурузa бити висoки, 
укoликo нe би билo грaдa или 
нeчeг сличнoг - пojaшњaвa Бaл-
тић.

Нajвeћи 
диo житa Дрaгaн 
кoристи зa 
стoчну хрaну, 
будући дa сe 
вeћ двaдeсeт 
гoдинa бaви 
узгojем муз-
них крaвa и 
прoизвoдњoм 
млиjeкa. Taкo 
дa ћe oкo 50 хa 
кукурузa зaвршити 
у силaжи, a oстaтaк 
у зрну. Прoизвoдњa 
млиjeкa je, кaжe, грaнa 

пoљoприврeдe у кojoj сe мoжe 
рaчунaти нa сигурнe прихoдe 
oд мљeкaрe, a и прeмиje кoje 
исплaћуje држaвa пoсталe су 
рeдoвнe.
- Прoизвoдњoм млиjeкa смo при-
личнo зaдoвoљни, jeр сe рaди 
o рeдoвним прихoдимa. Прe-
мија jeстe нeштo мaњa, зa нeких 
пeт фeнингa. Taкoђe, у зaдњих 
дeсeтaк гoдинa eвидeнтaн je 
трeнд oпaдaњa циjeнe млиjeкa, 

тaкo дa сe ту jaвљajу 
o д р e ђ e н и 

прoблeми 
- нaпo-

м и њ e 
Бaлтић.

Oд прoшлe 
гoдинe, пoрeд муз-

них крaвa, узгaja и тoвнa jунaд.
- Oд прoшлe гoдинe oстaвљaм 
сву тeлaд, и мушку и жeнску. 
Гoдинaмa вeћ узгajaмo нaшe 
дoмaћe jуницe. Овe гoдинe смo 
имaли прву туру бикoвa зa тр-
жиштe.Укупнo нa стaњу имa oкo 
160 гoвeдa - причa Бaлтић.
Oн дoдaje дa сe мoрa држaти 
кoрaк сa врeмeнoм и дa сe увиjeк 
мoрa дoдaтнo улaгaти, тaкo дa 
ускoрo oчeкуje мoдeрнизaциjу 
циjeлoг прoизвoднoг прoцeсa. 
Нaимe, учeствoвaли су нa кoн-
курсу рeсoрнoг министaрствa 
кojи сe тичe рoбoтизaциje фaр-
ми. У питaњу je нaбaвкa рoбoтa 
зa мужу крaвa. У Рeпублику Ср-
пску oвe гoдинe стићи ћe oсaм 
тaквих рoбoтa, jeдaн oд њих и нa 
фaрму Бaлтићa. Циjeнa jeднoг 
oвaквoг систeмa je oкo 350.000 
КM, a купoвину субвeнциoнишe 
Влaдa РС.

М. Шодић

Изазвали су велико интересо-
вање пролазника, а највише об-
радовали малишане.
- Дошла сам са својим татом да 
видим ове лијепе витезове - ре-
кла је Стефани Дроњак.  
- Витез је мој омиљени јунак. 
Волим да их гледам у цртаним 
и играним филмовима. О њима 
пуно читам у књигама - рекао је 
дјечак којег смо затекли на Ма-
лом градском тргу. 
Дефиле је завршна активност 
пројекта “Босански витез устаје”, 
које Удружење “Русаг” реализује 
кроз БХРИ програм. Младен Чи-
кић, предсједник овог удружења, 
појаснио је да је ријеч о радио-

ницама  кроз које је прошло 37 
младих. Они су имали прилику 
да науче како се праве средњо-
вјековна обућа, торбице, вериж-
не кошуље и остало. На овај на-
чин обезбиједили су дио опреме 

за своје удружење.
- Планирали смо да одржимо 
“Витешке дјечије дане”, али нас 
је спријечила пандемија вируса 
корона. Одлучили смо се за де-
филе. Имамо пуно опреме, један 

дио смо израдили, а други пору-
чили. Због затварања граница, 
није стигао дио опреме који смо 
поручили, зато нисмо били у мо-
гућности сада да је прикажемо. 
Жао нам је што грађани нису 

могли да виде Твртков калуп за 
новчиће, које смо намјеравали 
дијелити грађанима, али то ћемо 
учинити на једној од наредних 
манифестација, коју ћемо ор-
ганизовати овог љета - рекао је 
Чикић. 

Удружење “Русаг” у Приједору 
формално постоји годину и по 
дана. Тренутно броји 40 чла-
нова. Циљ им је, како кажу, да 
прикажу и од заборава сачувају 
средњовјековну културу Босне, 
на један нов и наративан начин. 

З. Ј.

Дрaгaн Бaлтић, пoљoприврeдник из Tрнoпoљa, oвe гoдинe зaсиjao 
je пoвршину oд прeкo 100 хeктaрa. Oд тoгa 72 хeктара кукурузa и 
35 пшeницe. Кaжe дa je oвa гoдинa, бaр зaсaд, дoбрa зa житaрицe

ВИТЕШКИ ДЕФИЛЕ ЦЕНТРОМ ГРАДА 
Главном градском ули-
цом у суботу су проде-
филовали витезови. 
Витешка дружина из 
Удружења “Русаг” по-
казала је како се живје-
ло, облачило, али и бо-
рило у средњем вијеку. 
Грађани су могли 
видјети краља Твртка, 
као и краљеву стражу, 
са остатком пратње

РATAРИ 
OЧEКУJУ 
ВИСOКE 

ПРИНOСE

РОБОТИЗАЦИЈА ФАРМЕ

Драган Балтић конкурисао је код рeсoрнoг министaрствa за набавку 
рoбoтa зa мужу крaвa. У Рeпублику Српску oвe гoдинe стићи ћe oсaм 
тaквих рoбoтa, jeдaн oд њих и нa фaрму Бaлтићa.

Услови за кукуруз идеални, 
очекује се добар род

Родила и пшеница

Уз музне краве, гаје јунад за тов

Стефани Дроњак: 
Видјела сам лијепе витезове

Краљ Твртко и краљева стража са остатком пратње
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За сваког понештоЗа сваког понешто

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. Побачај, абортус (лат.), 9. Град у 
Сирији, 10. Приморски град у Црној Гори, 12. Морска 
птица, 14. Број иза седам, 15. Коса штампарска слова, 
17. Бивши фудбалер „Манчестера“ Боби, 18. Тона, 19. 
Нови назив Светозарева, 21. Ознака сребра, 23. Мра-
чан, 24. Задње латинично слово, 25. Тешко оружје, 27. 
Њемачки писац Томас, 28. Нота солимизације, 29. Вој-
ник са чином, 31. Боја лица, 32. Бивши хокејаш „Мед-
вешћака“ Иво, 33. Ситни дијелови течности, 34. Прича, 
приповиједање. 

УСПРАВНО: 1. Средство рада, 2. Несрећа, 3. Призив 
вишем суду, 4. Симбол калијума, 5. Треће и 13. сло-
во латинице, 6. Француски писац Виктор, 7. Мирисно 
дрво, 8. Стипса, 9. Онај који ревносно ради за некога, 
11. Озлоглашени, 13. Брак са двије жене, 16. Планина 
у средишњој Босни, 20. Супротно ноћи, 22. Белгијски 
тенисер Давид, 26. Јело од танко развијеног тијеста, 
28. Индустријска биљка, 30. Владарска титула, 31. По-
казна замјеница, 33. Ауто-ознака Кикинде, 35. Двадесет 
седмо слово ћирилице.    

Р. Речевић

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ

На данашњи дан, 3. јула 1939. 
године, рођен је српски пјесник 
Љубивоје Ршумовић, омиље-
ни гост књижевне Козаре и 
почасни грађанин града При-
једора. Познат је по својој по-
езији за децу, али и бројним 
ТВ-емисијама за најмлађе по-
пут “Фазона и фора” један и 
два, “Полетарца” или „Хиљаду 
зашто“ и „Хајде да растемо“. 
Члан је Удружења књижевни-
ка Србије, а током 38 година 
радног стажа, 18 је провео у 
Радио-телевизији Београд, че-
тири године у издавачкој кући 
„Књижевне новине” и 16 годи-
на у позоришту „Бошко Буха”. 

Био је  предсједник Културно-
просвјетне заједнице Србије, а 
предводио је и Савјет Међуна-
родног фестивала позоришта 
за дјецу у Суботици гдје је до-
био Међународну награду за 
животно дјело “Мали принц”. 
Пригрлио је и друге престиж-
не књижевне награде и при-
знања, а многе његове дје-
чије пјесме (“Вуче, вуче, бубо 
лења”, “Нема земље дембе-
лије”, “Браћу не доносе роде”, 
“Медвед Брундо”) опјевао је 
познати београдски дечји хор 
„Колибри“. 

Р. Р. 

ЗАНИМЉИВОСТИ
***

Скулптура на гробљу у Накту, Египат, подигну-
та је у спомен мачака које свој реп стављају 
у воду да привуку рибе, па их онда хватају 
канџама.

***
Поглавице племена Гуахиро из Колумбије, као 
знак моћи, на шеширу носе бијелу траку.

***
Сарадници Универзитета Раџастан, Индија, 
открили су у тропској дивљој тикви материју 
која има дејство слично инзулину. 

***
Бодље на кактусима су његова заштита, али и 
кактусово лишће, што на први поглед нико не 
би помислио.

***
Каскадер Еди Саливен поставио је рекорд 
када је аутомобилом „фолксваген-голф“ пре-
летио 85,32 метра над луком у Ници. 

***
Највише пјега имају плави и риђи људи, као и 
они чија је кожа бијела и њежна. Пјеге које се 
јављају као посљедица утицаја сунчевих зра-
ка  нестају, а представљају, у ствари, одбрану 
коже од прејаког сунца. 

1608. - Француз Самјуел де 
Шамплен основао град Кве-
бек у Канади. 

1881. - Под притиском Велике 
Британије, Турска потписа-
ла конвенцију којом су Грци 
добили Тесалију и дијелове 
Епира.

1883. - Рођен Франц Кафка, 
аустријски писац.

1935. - Умро Андре Ситроен, 
оснивач фабрике аутомобила 
“Ситроен”.

1939. - Рођен Љубивоје Ршу-
мовић, српски пјесник.

1942. - Умро Луј Франше д’ 
Епере, маршал Француске 
и почасни војвода српске 
војске.

1995. - Југословенски кошар-
каши постали европски шам-
пиони у Атини.
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Рјешење из прошлог броја: романика, баги, окапи, 
Атила, Отон, растер, оле, о, тореадор, нб, норма, ц, 
ера, дно, ми, сатара, лој, амаро, жара, срамотно. 

СЛАБА ВАЈДА 
Нисмо се баш овајдили од ове демократије. 

Актери се не мијењају, а и поводац је остао 
исти.

ТАМО ГОРЕ  
У облацима би требали живјети само 

метеоролози!
Живот у облацима је предуслов добре 

временске прогнозе!  

ЗНА ОН 
Нешто смо бар научили. 

И пас који лаје, зна да угризе. 

ЉЕПОТА ЋУТАЊА 
Шта се ово дешава са нашим парламентарцима?! 

Не затварају уста ни онда кад и будале ћуте. 
 

ЦРНИ ХУМОР
Вратите нам ону хиперинфлацију!  

... Да још једном будемо милионери.

„ЗНАЈУ ЗНАЊЕ“ 
Неки људи се баш препознају.

На акције долазе само ако су нерадне. 

Сјећање: Љубивоје Ршумовић, српски пјесник 
СТИХОВИ ОД ДЈЕЧИЈИХ ОСМИЈЕХА 

Омиљен код свих читалаца: Љубивоје Ршумовић
Увијек у тренду: 
„Фазони и форе”



- Након дуго времена, два 
лика из серије нашли су 
запослење и то као чува-
ри Националног парка. 
Они долазе први дан на 
посао, а стицајем окол-
ности на Козару стиже и 
група њемачких туриста. 
Тако почињу филмске 
згоде и незгоде. Страни 
туристи су се мало изгу-
били на планини и креће 
потрага - открива Шпадић 
дио заплета и тврди да је 
радња динамичнија него у 
претходним филмовима.
Задовољство не крију ни 
глумци. Вјерују да ће 
овај наставак 
премаши-
т и 

гледаност својих претход-
ника.
- Ово је стварно добра 
прича. Филм прати дого-
довштине Миле и Чеде у 
Националном парку “Ко-
зара”. Атмосфера на сни-
мању је сјајна, баш као и 
цјелокупан амбијент. Што 
се тиче гледаности серије 
и претходних филмова, 
нисмо очекивали толику 
популарност - рекао је глу-
мац Деан Батоз, који тума-
чи улогу Миле.
Његово мишљење дијели 
Гордана Милиновић, којој 
је повјерена улога баке 
Данице. Милиновићева је 
тиме стекла велике сим-
патије публике. Прија јој 
то, а очекивања од седмог 
дијела ове комедије су ве-
лика. 
- Снимање иде добро. 
Биће много смијешан 
филм. Гледаоци стално 
питају када ће нове епи-
зоде. Наше је да радимо и 

радује-
мо се 
што се 
ово пу-
б л и ц и 
допада, 
јер ми 
р а д и м о 
за публи-
ку - иста-
кла је она.
Глумце на 
с н и м а њ у 
п о с ј е т и о 
је градо-
н а ч е л н и к 
Приједора 
М и л е н к о 
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Репортаже Репортаже

Глумци домаће комедије “Добро јутро, комшија” ових 
дана бораве на Козари, гдје снимају седми наставак 
популарног филма. Уиграној екипи придружили су 
се и статисти, од којих су већина пензионери, а 
према ријечима сценаристе Пере Шпадића, пу-
блика ће и овај пут уживати у добром хумору

У току снимање филма “Добро јутро, комшија 7”  

- Биће ово динамичан филм, пун хумора
Перо Шпадић: 

ПОТРАГА ЗА НИЈЕМЦИМА 

Заплет филма почиње када на Козару стигне група њемачких 
туриста који ће залутати у природи. Тада креће потрага за 
њима. Радња прати догодовштине Миле и Чеде у Национал-
ном парку, а све то уз одличну атмосферу у коју су се, поред 
искусних глумаца, добро уклопили и натуршчици. 

“Њемачки” пензионери на сету



Ђаковић. Он сматра да је, 
захваљујући популарно-
сти филма и серије “До-
бро јутро, комшија”, Прије-
дор и те како промовисан.
- Филм и серија су по-
брали велике симпатије 
публике. Сцене се, углав-
ном, снимају на подручју 
Приједора. Тако се пре-
зентује сам град и про-
мовише туристичка пону-
да. Наставак се снима у 
вријеме епидемије вируса 
корона, али филмска еки-
па је весела и позитивна. 
Иако је у питању озбиљ-
нија продукција, ово је, 
још увијек,  нискобуџетни 
филм, али се надам да ће 
пројекат и даље расти, у 
сваком смислу - додао је 
Ђаковић.
Снимање на Козари 
трајаће још десетак дана. 
Премијера филма очекује 
се почетком наредне годи-
не. Филм се снима у про-
дукцији Радио-телевизије 
Приједор и БН телевизије.
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Репортаже Репортаже

Б. Дакић

Козара је, ових дана, у знаку снимања наставка фил-
ма “Добро јутро, комшија”. Глумачка екипа преселила 

се на планину на којој раде сцене за седми дио комедије 
која је побрала бројне симпатије публике. Редитељ, а и глу-

мачка екипа, обећавају добар хумор, а то је оно што и гледаоци 
очекују.

ПРЕМИЈЕРА ПОЧЕТКОМ ИДУЋЕ ГОДИНЕ

Батоз: 
- Добро се 

забављамо на 

снимањима
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Рубрике Рубрике

Чланак припремљен за пчеларски часопис «Хрватска пчела», новембра 2008. године, допуњен акупунктурним тачкама руске апитерапеутске праксе фебруара 2017. и зонама на глави  
- кинеске акупунктуре, јуна 2020. године

      „Ако нема другог лијека за неку болест, пробајте пчелињим отровом“. (др P. H. O Connell, УСА)

      Мултипла склероза (МС) је тешко обољење централног нервног система (ЦНС) које ограничава и временом онемогућава кретање и оријентацију и обољеле особе може довести у стање 
тешке инвалидности. МС настаје на тај начин што имунолошки систем напада ЦНС уништавајући мијелин (омотач нерва), па се тако смањује, а временом и престаје, могућност контроле прво 
екстремитета, а потом и других функција у организму; вид, слух, столица, мокраћа, говор. 
      Конвенционална медицина у покушајима да заустави МС користи кортикостероиде и интерферонске лијекове, међутим, од почетка примјене синтетичких лијекова те врсте, није познато да је 
макар један случај МС-а излијечен. Др Игор Кривопалов Владимирович-Москвин, присталица традиционалне и алтернативне медицине (нарочито апитерапије) и директор Апи-Центра у Чеља-
бинску, али и професор на Медицинском факултету у Москви, на Wеб страници (www.api-centre.ru) наводи упоредне ефекте које проузрокују кортикостероиди и пчелињи отров. Вриједи их видјети:

Кортикостероиди Пчелињи отров
Стероидни дијабетес, гојазност Нормализација метаболизма

Синдром апстиненције Одсуство синдрома апстиненције

Повећање артеријског притиска Стабилизација артеријског притиска, диуреза

Имунодепресивно Имуностимулационо

Тромбогенеза Антитромбогенеза

Низак антиинфекцијски ефекат Висок антиинфекцијски ефекат

Чир на желуцу и цријевима Антиупални и регенеративни учинак

Психички и епилептички поремећаји, несаница, депресија Седативни, антидепресивни и антиепилептички ефекти
    
      Пчелињи отров, уз примјену и других пчелињих производа и адекватну исхрану, за сада је врло изгледна и једина позната нада за обољеле од МС-а. 

 Како примијенити апитоксинотерапију? Прије свега морамо поштовати правило да терапију пчелињим отровом не могу примјењивати особе које имају алергију на пчелињи отров, 
особе које имају инфективна и психичка обољења, болести јетре и поджелудачне жлијезде, обољење бубрега (нарочито хематурија), обољење коре надбубрега (нарочито Адисонова болест), 
сепса и општа гнојава обољења, декомпензација срца и крвних судова, болести крвоформирајућег система са наклоношћу крварењу, општа слабост организма и особе које имају срчану ману 
или значајнија оштећења срчаног мишића. Код жена за вријеме трудноће није дозвољена примјена   апитоксина.   Пожељно је да апитоксинотерапију примјењују љекари или апитера-
пеути, а у случају када то није могуће, на првом третману присуство доктора са торбом за анти-шок терапију је обавезно. 
 Код особа које добро подносе пчелиње убоде терапија почиње са 3 убода, примјењује се сваки други или трећи дан, сваки наредни третман се повећава за по два убода до укупно 18 
убода у једном дану, с тим што у слободним данима иду по два убода, један у главу, а други у кичму.  Апликације се врше у зонама нервних путева, на болним мјестима и акупунктурним тачкама. 
Прије сваког третмана први или прва два убода стављају се у зону надбубрежне жлијезде. Убоде по систему ротације треба расијати по цијелом тијелу, али у једном третману убоди се 
концентришу на мању површину. 
 У зони кичме убоди се аплицирају лијево и десно од кичменог стуба, на мјестима гдје се на притисак јаве 
оштећења мијелина; у средину кичме између пршљенова (од првог до посљедњег). Убоди у кичму и око кичме треба 
да буду чешћи него на другим мјестима и у већим серијама, нарочито у зонама гдје се палпацијом евидентира ош-
тећење мијелина. Уколико је поремећена функција ногу, убоди се аплицирају у појасном дијелу, а за руке у зони врата 
и између плећки, такође дуж ногу и руку. 
 У зони главе убоди се аплицирају у седам тачака: ГБ 8 и ГБ 17; 1 убод у врат између лобање и атласа (ДУ-
15); 1 убод у врх главе (ДУ-20) и један на пола пута између ове двије тачке (ДУ-18). Све акупунктурне тачке које се 
не налазе на централном предњем и задњем меридијану, убадају се двострано. Убоди у главу могу се аплицирати и 
тамо гдје нам је познато да постоји оштећење мијелина или друге патолошке промјене или ожиљци од рана, повреда 
или хируршких интервенција. Ради рјешавања моторичких ограничења, убоди се такође аплицирају у 8 зона на глави 
- Chineze Scalp Acupuncture, прилог фото илустрација: 1.  Покретљивост и чула - Foot motor and sensory area,  2. Говор 
- Speech area, 3. Вид - Vision area и 4. Равнотежа и координација - Balance area.
 Ако имамо проблеме са очима - замућен вид, двослик: BL-1, BL-2, GB-1, M-HN-6, M-HN-8, M-HN-9, SJ-23, 
ST-1, ST-2 
 У зони врата убоди се аплицирају у акупунктурне тачке: GB-12, SI-16, SI-17, SJ-16, LI-17, LI-18, ST-9, ST-12. 
 У зони ногу: BL-36, BL-37, BL-39, BL-40, BL-55, BL-56, BL-57, GB-31, GB-37, GB- 39, SP-6, ST-36.  
 Стопала: BL-60, BL-62, GB-43, KID-2, KID-6, LIV-2, ST-44. 
 Руке се убадају у прегиб лакта са предње стране; 4 прста испод и изнад прегиба лакта, у средину бицепса 
па онда:  LI-3, LI-4, LI-14, LU-9, M-UE-1, P-4, P-2, P-7, P-8, SJ-5, P-6, 
 Рамени појас и плећке: BL-11, BL-13, GB-21, SJ-15. 
 Стомак - од пупка до карличне кости: KID-12, KID-13, KID-14, KID-16. 
 Груди: REN-17, REN-20, REN-21, REN-22. 
 Ако не контролишемо мокраћу - инконтиненција: убоди се аплицирају у: BL-23, BL-28, KI-3, RN-3, RN-4, 
RN-6, SP-6 
 У дебело месо: BL-53, BL-54. 
 Приоритет за аплицирање пчелињих убода одређује се по редослиједу: 1. Болна мјеста, 2. Дегенерисана 
ткива и ограничени покрети, 3. Проширене вене или болесни капилари и дубока венска тромбоза, 4. Отечена мјеста и 
на крају 5. Акупунктурне тачке. Никада се не убадају мјеста која су црвена или отечена од претходног убода и никада 
се два убода не стављају на исто мјесто. Такође се никада не врше апликације пчелињих убода ако је присутна општа 
слабост организма. Уколико то не процијени особа код које се врши третман, показаће нам главобоља која се појави 
код те особе након убода. 
 Оток на мјестима убода представља природну реакцију организма и потпуно је нормална и пожељна појава. Како се организам навикава на пчелињи отров, отицање на мјестима 
убода временом ће престати, али пчелињи отров и даље има несмањени ефекат. Оток на мјесту убода, нарочито код дехидрираних особа, може смањити крвни притисак, јер покупи течност из 
крвних судова. Потребно је у вријеме терапије узимати 4% воде од тјелесне масе, а кафена кашика соли у чаши воде убрзо ће нормализовати притисак. 
 Када се могу очекивати први ефекти и колико дуго траје терапија? Када достигнемо дозу од 18 убода, терапија се примјењује тим бројем убода у сваком третману док се не уклоне 
сви симптоми МС-а. Први ефекти ће се појавити врло брзо. Колико је болест млађа, толико ће се прије елиминисати, али не треба губити наду ни код врло старих или запуштених облика МС-
а. Један од мојих пацијената је од почетка априла до половине јула 2007. године примио 650 убода, а затим од 19 до 31. јула у Чељабинску (у Русији) још 150 убода и у цијелости уклонио све 
симптоме МС-а. Први пут му се болест јавила 2000. године, а у фебруару 2007. године је дијагностикована. У овом случају терапија је трајала 4 мјесеца. Међутим, када уклонимо све симптоме 
болести, тек тада знамо колико ће терапија трајати. 
 Најбоља опција за болеснике који болују од аутоимуних болести јесте: ПЧЕЛЕ У КУЋУ ИЛИ СТАН! У прозор куће или зид до прозора угради се кошница која се отвара са задње стране 
(АЖ кошница). Кроз зид се уради коридор који пчеле из куће спаја са вањским свијетом. Пошто сваку пчелу треба пазити, неминовно је и тај посао научити, јер сви који себи приуште пчеле, до 
краја живота могу сматрати да су ријешили свој здравствени статус. 
 За вријеме терапије пчелињим отровом, нужно је свакодневно узимати: полен у меду (50:50) 30 g на пола сата прије доручка, 300 mg матичног млијеча са кашиком меда на пола сата 
прије ручка, и на пола сата прије вечере кашику меда. Мед и друге пчелиње производе обавезно треба растворити у чаши топле воде или чаја. У чашу припремљеног раствора сваки пут се стави, 
у почетку 10 до 15 капи екстракта прополиса 20%, па се постепено повећава до 30 капи у сваком оброку. Много је ефикасније прополис узимати преко инхалатора. Припрема се од 20 дијелова 
стерилне воде и од 1 дијела алкохолног екстракта прополиса 20%, па се 6 ml стави у инхалатор и удише док се не потроши. 
 Особе које се подвргну терапији пчелињим отровом, послије третмана, 30 минута мирују, а послије 60 минута могу се подвргнути масирању кичме и екстремитета и благим вјежбама. 
 Начин исхране обољелих од МС-а безусловно се мора усагласити са крвном групом. Месо се у цијелости искључује, млијеко је дозвољено само ако има 1% или мање масти, сирово 
козије млијеко узима се такво какво је, 3 до 5 јаја јапанских препелица миксује се са шољом сировог козијег млијека и кашиком меда, сви пчелињи производи треба да су без прекида укључени 
у исхрану, воће и поврће потребно је узимати што више у сировом стању. Код особа гдје су кретње ограничене или их уопште нема, матични млијеч се постепено повећава до 1 грама дневно и 
узима се у тој дози све док траје терапија. Послије тога, матични млијеч се примјењује у дози од 300 mg дневно. 
 НАПОМЕНА: Предложена терапија односи се на РЕЛАПСНО-РЕМИТЕНТНУ МУЛТИПЛА СКЛЕРОЗУ. Код СЕКУНДАРНО ПРОГРЕСИВНЕ, ПРИМАРНО ПРОГРЕСИВНЕ ИЛИ БЕНИГНЕ 
МС приступ треба да буде блажи по питању динамике и броја убода. 
 „Када се одлучите да примјењујете терапију пчелињим убодима, немојте дозволити да вас било шта обесхрабри. Апитоксин није чаробни штапић да једним потезом уклони 
све проблеме, али упорношћу, поштујући прописане процедуре, потпуно је сигурно да ће побољшати ваше стање и смањити тегобе које вам је болест донијела”. (Charles Mraz, Health 
and  Honey Bee)

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

АПИТОКСИНОТЕРАПИЈА У ЛИЈЕЧЕЊУ МУЛТИПЛЕ СКЛЕРОЗЕ 
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Више од 88 одсто јавних 
и приватних медија у БиХ 
је током епидемије вируса 
корона претрпјело финан-
сијску штету када је ријеч 
о приходу од маркетинга 
и других комерцијалних 
активности, показала је 
анкета Удружења БХ но-
винари. Циљ анкете био је 
направити оцјену о потре-
бама медија за санирање 
економских посљедица 
изазваних епидемијом, а 
у истраживању су учество-
вали уредници и власници 
51 јавног и приватног ме-
дија из БиХ, саопштено је 
из Удружења. Комерцијал-
ни медији у БиХ, посебно 
радио и ТВ станице, те 
штампани медији и онлајн 
портали, највише су по-
гођени економском кризом 
изазваном епидемијом 
вируса корона, сматрају 
испитаници. Осим финан-
сијских посљедица које у 
мањем или већем обиму 
трпе практично сви медији 
у БиХ, актуелна криза у ве-
ликом броју медија довела 
је до редуковане продук-
ције медијских садржаја, 
а један, за сада мањи број 
медија, морао је отпустити 
дио својих запослених но-
винара и административ-
ног особља. Чак 38 анке-
тираних власника медија 
изјавили су да им је током 

кризе број оглашивача 
смањен за најмање 20 од-
сто. Више од половине ис-
питаника наводе како су, 
упркос кризи, успјели да 
плате доприносе за рад-
нике и порезе држави, а 
мањи дио медија, односно 
њих 13, нису успјели да у 
потпуности измире те об-
авезе. Фактуре добавља-
чима и друге трошкове 
производње програма није 
платило 14 медија, њих 30 
испунили су ту обавезу, а 
седам медија је дјелимич-
но платило трошкове.
“Какве су заправо стварне 
посљедице кризе тек ће 
се видјети, с обзиром на 
чињеницу да највећи број 
медија, 54,9 одсто, још 
нису направили процјену 
економске штете настале 
за вријеме пандемије. То 
је за сада урадило 41,2 
одсто анкетираних”, наве-
дено је у саопштењу.
Према њиховим наводима, 
највећа штета претрпљена 
је када је ријеч о приходу 
од маркетинга и других 
комерцијалних активности 
88,2 одсто, слиједи пад 
прихода од спонзорства 
7,8 одсто, те грантова из 
буџета два одсто. Према 
грубим процјенама анке-
тираних власника медија, 
у зависности од величине 
и облика власништва над 

појединим медијима, еко-
номска штета износи од 
више десетина хиљада, па 
до више од пола милиона 
КМ. Испитаници сматрају 
да, уколико се не предузму 
мјере опоравка од кризе и 
не обезбиједи економска 
помоћ, велики број медија, 
а посебно локалних, биће 
угашен. Они наводе да 
институције БиХ, од ло-
калног до власти на нивоу 
БиХ, треба да обезбиједе 
посебну буџетску линију 
за помоћ и опоравак ме-
дија, а у томе би им била 
значајна и помоћ међу-
народне заједнице. Више 
од 84 одсто анкетираних 
власника медија сматрају 
да БиХ треба формирати 
посебан фонд за помоћ 
медијима у санирању еко-
номских посљедица иза-
званих пандемијом, као и 
са циљем јачања квали-
тета медијских садржаја. 
Према мишљењу већине 
испитаника, 58,1 одсто, та-
кав фонд требао би бити 
формиран као потпуно 
независна институција, а 
средства би требало дије-
лити транспарентно и у 
складу са значајем медија, 
падом прихода и приказа-
ним губицима, те бројем 
запослених радника.

На путној мрежи коју по-
крива Полицијска управа 
Приједор, број саобраћај-
них незгода са смртним 
исходом у којима су учест-
вовали трактори, високо је 
рангиран у структури стра-
далих у саобраћају, одмах 
иза возача путничких ауто-
мобила и пјешака. 
- У посљедњих пет годи-
на, на подручју Полицијске 
управе Приједор догодиле 
су се укупно 92 саобраћај-
не незгоде у којима су уче-
ствовали трактори, од чега 
са смртним исходом 13, а 
теже повријећеним 16 - на-
води Зоран Јеж, инспектор 
за саобраћај у Сектору 
полиције Полицијске упра-
ве Приједор. По његовим 
ријечима, само прошле го-
дине евидентирана је 21 
саобраћајна несрећа у којој 
су учествовали трактори, 
а смртно је страдало шест 
лица.

- На основу искуста-
ва из саобраћај-
них незгода у 
којима учест-
вују ове кате-
горије возила, 
дошли смо до 
закључка да 
у већини не-
срећа учествују 
нерегистрована 
возила. Возачи који 
су управљали овим воз-
илима имали су висок про-
ценат алкохола у крви, а 
чест случај је да трактори-
ма управљају лица која не-
мају то право, прије свега 
дјеца. Евидентирано је да 
су возила неосвијетљена, 
односно да су неисправни 
уређаји за освјетљавање 
пута и ријетко се користи 
жуто ротационо свјетло - 
рекао је Јеж.
Управо због ових разло-
га, као и чињенице да је у 
јулу и августу  2018. и 2019. 

године, од укупно 11 лица 
која су смртно страдала у 
саобраћајним незгодама, 
чак шест страдало гдје су 
учесници несреће били 
трактори и мотокултива-
тори, Полицијска управа 
Приједор ће током јула ре-
ализовати акцију појачане 
контроле учешћа трактора 
у саобраћају.
- Ова акција ће првенстве-
но бити усмјерена на пре-
кршаје управљања возили-
ма под утицајем алкохола, 
управљање прије стицања 
права, потом управљање 

нерегистрованим 
возилима, а по-

себан акцент 
ће бити 
на контр-
олу ос-
вијетље-
н о с т и 
о в и х 
в о з и л а 

о д н о с н о 
кориштење 

жутог рота-
ционог свјетла - 

најавио је Јеж.
Из Полицијске управе 
Приједор подсјећају да 
трактори који учествују у 
саобраћају морају бити ре-
гистровани и имати исправ-
не уређаје и опрему. Возачи 
морају посједовати потврде 
о регистрацији које су трај-
не те полису осигурања за 
тракторе и прикључна воз-
ила са стикер наљепницом, 
које не смију бити старији 
од годину дана.

Сезона годишњих одмора 
увелико траје, али због 
епидемије вируса корона, 
већина грађана Српске 
још није одлучила на који 
начин ће искористити сло-
бодне дане. Приједорчани 
су скептични у вези са пу-
товањима, јер се ситуација 
на границама мијења из 
часа у час. Зато сматрају 
да је останак у Српској нај-
паметнији избор, јер како 
сада ствари стоје, грађа-
ни Босне и Херцеговине 
несметано могу путовати 
само у Србију и Сјеверну 
Македонију.
- Ове године нећу ићи ни-
куда. Остајем у Републици 
Српској, јер имамо лијепе 
дестинације за обићи - ре-
као је Приједорчанин Сла-
виша Књегињић.
Да имамо шта понудити 
сматра и Драган Ромче-
вић, директор Национал-
ног парка “Козара”. Каже 
да је Козара у посљедње 

вријеме све посјећенија.
- Ако говоримо о туристич-
кој понуди Приједора, мо-

жемо рећи да је Козара не-
заобилазна дестинација. 
Ми се трудимо да понуду 
учинимо што широм, да 
би посјетиоци били што 
задовољнији. Прије свега, 

ту су очуване шуме, које 
су испреплетене са лива-
дама и пропланцима. Ура-
дили смо доста пјешачких 
и бициклистичких стаза и 
све више туриста долази 
у Национални парк - додао 
је он.
Што се тиче смјештајних 
капацитета, посјетиоцима 
су на располагању Мотел 
“Бијеле воде”, бунгалови и 
планинарски домови, док 
је Хотел “Монумент”, због 
стечајног поступка тренут-
но затворен. Подсјећамо 
да је од прошлог викенда 
уведена аутобуска линија, 
која сваке недјеље сао-
браћа на релацији Прије-
дор - Козара, а све у циљу 

промоције домаћег туриз-
ма. Већина аранжмана ту-
ристичких агенција односи 
се на дестинације у Босни 
и Херцеговини и Србији. 

Гордана Јекић, 
директор Дје-
чијег вртића 
“Радост”, каже 
да је за јун 
било пријавље-
но 200 дјеце, 
тако да њих око 
50 није искористи-
ло могућност борав-
ка у овој предшколској 
установи. Пет објеката је  
функцији, осим “Цврчка” 
на Пећанима. Ријеч је о ја-
сличком капацитету који је 
адаптиран током прошлог 
мјесеца. Предност борав-
ка у вртићу имала су дјеца 
чија су оба родитеља запо-
слена. 
- Поједини родитељи нису 
искористили ту могућност, 
мада је због великог броја 
дјеце требало попунити 
образац да предност имају 
малишани чија су оба ро-
дитеља запослена. Било 
је много више заинтере-
сованих, али морали смо 
прво да испоштујемо те 
родитеље  због препорука 
и мјера Института за јавно 
здравство РС и штабова -  
каже Јекићева. 

Малишани 
су распо-
ређени у 
19 група. 
У складу 
с препо-
рукама, у 

једној групи 
може борави-

ти максимално 
15 дјеце, мада сви 

пријављени нису искори-
стили могућност смјештаја 
у дјечији вртић. У вртићу 
очекују да у јулу капаците-
ти буду пунији, јер је један 
број родитеља који нису ис-
пуњавали услове у складу с 
важећим препорукама, то-
ком анкетирања, већ наја-
вио долазак дјеце. Дакле 
допуњавања група ће бити, 
али тај број не смије пре-
лазити препоручени мак-
симум.   Тренутне мјере на 
снази су до 6. јула. 
- Што се тиче мјера, оне 
остају исте. То су личне и 
хигијенске здравствене мје-
ре. При уласку у објекат, не 
само дјеца и родитељи него 
и сваки посјетилац, мора да 
дезинфикују руке, они ста-
рији да улазе с маском, мје-

ри им се температура и по-
пуњавају одређени обрасци 
у зависности од тога да ли 
су родитељи, радници или  
треће особе. Досад нисмо 
имали никаквих проблема. 
Дјеца су нам здрава, што 
ми је јако драго, а ви знате 
да сад иде период алер-
гија, шмрцавица, кашља и 
ту нисмо имали проблема - 
рекла је Јекићева и додала 
да у вртићу, због ванредне 
ситуације, за разлику од 
ранијих година, неће бити 
колективни годишњи од-
мор у јулу и августу. Ције-
не боравка дјеце формира 
Управни одбор ове пред-
школске установе. Пуну 
цијену у јуну платиће роди-
тељи чија су дјеца користи-
ла њихове услуге, док ће 
плаћања бити ослобођени 
родитељи чија дјеца нису 
боравила у вртићу. У јулу 
ови родитељи ће чување 
мјеста по уговору плаћати 
30 одсто од укупне цијене, 
што износи 45 КМ. Распи-
сивање конкурса за пријем 
дјеце зависиће од епидеми-
олошке ситуације. 

СМРТНО СТРАДАЛО ШЕСТ ЛИЦА
Трактори све чешће односе животе

СРНА

У ПЕТ ВРТИЋА ОКО 150 ДЈЕЦЕ
П. Ш.

Више од 88 одсто медија 
претрпјело финансијску штету

ДОМАЋЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ 
НИКАД ПОПУЛАРНИЈЕ

Приједорчани одустали од путовања 

М. З.Б. Дакић

Малобројни ће одмор провести у другој земљи

Козара све привлачнија дестинација

У пет објеката Дјечијег 
вртића “Радост” тре-
нутно борави око 150 
дјеце, с тим да у групи, 
(а има их 19), не може 
бити више од 15 мали-
шана. У вртићу при-
мјењују све епидеми-
олошке мјере и засад 
немају здравстве-
них проблема

Гордана Јекић

Максимално 15 дјеце по групама

У већини несрећа учествују нерегистрована 
возила, без адекватне освијетљености, возачи 
возе под дејством алкохола, а понекад тракто-
рима управљају и дјеца 

У јулу и авгу-
сту 2018. и 2019. 

године, од укупно 
11 лица која су смртно 
страдала у саобраћај-

ним незгодама, чак шест 
је изгубило животе у са-

обраћајкама у којима 
су учествовали трак-

тори и мотокулти-
ватори.
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Ријеч стручњакаРијеч стручњака

Генерално гледано, 
шта је допринијело миг-
рацијама становништ-
ва?
- Миграцијским трендовима у 
посљедњих неколико година 
доприноси закључивање спо-
разума о запошљавању између 
БиХ са Словенијом и Њемач-
ком, као и промјена миграцијске 
политике Европске уније која 
иде у правцу олакшавања и по-
тицања исељавања одређених, 
за земље ЕУ, дефицитарних 
занимања као што су информа-
тичари, љекари, математичари, 
истраживачи и други високо ква-
лификовани радници, стручња-
ци и студенти. Осим тога, олак-
шано кретање становништва 
због увођења безвизног режима 
свакако је утицало на олакшан 
одлазак из БиХ. Нажалост, у 
посљедњих неколико година, 
тренд одласка из наше земље 
је у порасту. Углавном одлазе 
млађи људи. Када говоримо о 
старосној граници, углавном су 
то млађе особе, односно сви они 
који сматрају да још увијек имају 
времена да се у другој средини 
снађу и започну нови живот. То 
је, вјероватно, идеја којом се 
води већина која одлази, када 
причамо о некој старосној гра-
ници. Врло мало је оних који 
одлазе, а већ су пред пензијом. 
Обично тада говоримо о сезон-
ским радницима који повремено 
одлазе на рад у иностранство. 
Када причамо о трајном или бар 
дугорочнијем исељавању, онда 
свакако већина нас помисли да 
су у питању особе млађе живот-
не доби.
Хоћете рећи да старија 
генерација нема тен-
денцију миграцији?
- Па не баш, то се промијенило 
тек у посљедње вријеме. Прије 
појаве корона вируса, почео је 
тренд одласка из земље ста-
ријег становништва. Наиме, у 
питању су старији људи, у пен-
зији, чија су дјеца отишла у ино-
странство, снашла се и успјела 
да тамо одведу своје породице. 
Сада, њихови родитељи од-
лазе на три мјесеца да би им 
чували дјецу. Из разговора са 
пријатељима и познаницима, у 
зависности од земље до земље, 
чујем да је јако тешко уписати 
дијете у вртић, а услуге приват-
ног чувања дјеце су јако скупе. 
Самим тим, најбоља опција је 
да их чувају бака или деда. 
Који су најчешћи раз-
лози одласка младих 
из наше земље?
- Ако погледамо уназад, највећи 
одлив био је због незапослено-

сти. Веома је тешко пронаћи за-
послење у струци, поготово код 
високообразованог кадра те код 
особа средњошколског обра-
зовања који нису производно и 
занатлијски профилисани.
Такав одлазак ста-
новништва свакако 
оставља посљедице на 
нашу земљу...
- Попратни ефекат појачаних 
миграција условио је демограф-
ски проблем у нашој земљи. 
Миграција је тако постала је-
дан од битних узрока смањења 
укупног броја становника у по-
сљедњој деценији, а посебно 
је забрињавајуће да се догађа 
симултано с падом наталитета. 
У посљедње двије до три годи-
не, тренд одлазака се мијења. 
Све више запослених грађана 
оставља сталне послове и од-
лази у иностранство. Највећа је 
потражња за његоватељима и 
занатлијама различитих профи-
ла, тако да нам та бранша нај-
чешће и одлази.
Како објашњавате тај 
нови тренд?
- Сматрам да је у почетку главни 
мотив био незапосленост. Међу-
тим, када сагледамо боље си-
туацију, између осталог,одлазе 
људи који имају стално запо-
слење. Претпоставимо онда 
да материјални моменат није 
пресудан. Објашњење можемо 
тражити у друштвеној и поли-
тичкој клими. Незадовољство 
вјероватно потиче из других 
извора који нису искључиво 
везани за материјално стање 
оних који одлазе. Из овога јас-
но можемо видјети да је мате-
ријално важно, али не пресудно 
за одлазак из земље. С друге 
стране, многи људи за одлазак 
наводе то да желе дјеци обез-
биједити бољу будућност, да би 
им понудили више од онога што 
имају код нас, а према њиховом 
мишљењу је то веома мало.
Шта у психолошком 
смислу значи незадо-
вољство?
- Одржавање менталне хигијене 
и менталног здравља, за сваког 
појединца је од велике важно-
сти. Битно је водити тзв. проак-
тивни стил живота (преузимање 
одговорности за властити жи-

вот). Међутим, то некада није 
могуће. Некада нам околности 
не иду наруку и онда долази до 
незадовољства неким аспек-
тима властитог живота. Често 
неиспуњеност у једној сфери 
омета функционисање у неким 
другим сферама (лош посао, 
лоши међуљудски односи, лош 
партнерски однос). Хронично 
незадовољство носи са собом 
низ потенцијалних ризика по 
ментално здравље (анксиоз-
ност, депресивна симптомато-
логија, пасивност....)
Мислите да је то не-
задовољство узрок на-
пуштања БиХ? 
- Углавном да. Људи су незадо-
вољни на више животних поља: 
незадовољни су квалитетом 
живота у неком дубљем, суш-
тинском смислу. Прије свега су 
незадовољни системом вријед-
ности који се не мијења на овим 
просторима већ годинама. Ако 
погледамо уназад, такав сис-
тем вриједности је наметнут 
још деведесетих година, када су 
вриједности са дна испливале 
на површину. Мислим да људи 
траже уређен систем у коме се 
живот одвија на нормалан на-
чин.
Стручњаци прогнози-
рају да нам у наредном 
периоду слиједи велика 
економска криза како 
у свијету, тако и код нас. 
Претпостављам да ће 
то утицати на незадо-
вољство о ком сте ма-
лочас причали?
- Наравно, то ће додатно утица-
ти на незадовољство. Економс-
ка криза у свијету, па и код нас 
значи да ће све већи број људи 
остати без посла или ако буду 
имали среће, да ће радити, али 
за минимална примања. Зами-
слимо четворочлану породицу 
са два школарца. Мислим да 
нема потребе да говорим ко-
лико новца оваквој породици 
треба само за основне животне 
потрепштине. Овдје говоримо 
о томе да, у случају економс-
ке кризе, могу бити угрожене 
основне животне потребе. Људи 
онда виде излаз у одласку из 
земље. Управо зато имамо ове 
миграције становништва о који-

ма причамо! Прво одлазе само 
очеви, да би обезбиједили све 
потребно за долазак других чла-
нова породице. 
На који начин да се за-
штитимо?
- Ми прво морамо чувати наше 
физичко и ментално здравље. 
То нам је најбитније! На овим 
просторима имали смо разли-
чите изворе стреса уназад три-
десет година: од рата, преко 
поплава до корона вируса. Иако 
се ми на све начине бранимо и 
покушавамо заштитити, нико од 
нас није имун на такве животне 
ситуације. Истина, на различите 
људе они остављају различите 
посљедице, али их остављају. 
Сматрам да се народ уморио од 
тога свега и да сада већина сма-
тра да је најбоља опција напуш-
тање земље. Одлазак у западне 
земље у којима се надају да их 
чека боља будућност. 
Да ли ће пандемија 
убрзати или успорити 
исељавање из наше 
земље? Причали сте у 
претходним емисијама 
о важности  преиспи-
тивања животних прио-
ритета. Да ли је могуће 
да ће успорити, рачу-
најући на то да ће људи 
мање жељети да на-
пуштају своје домове?
- На ово питање је јако теш-
ко дати тачан одговор. Овдје 
само могу дати своје мишљење. 
Истина је да смо причали о пре-
испитивању животних приорите-
та, што је веома важно сваком 
појединцу и од тога зависе ње-
гове животне одлуке. Такође, 
причали смо о томе да нам је ко-
рона вирус омогућио вријеме за 
то, приближио нас породици...и 
управо то може бити разлог за 
одлазак из земље. Жеља да се 
породици обезбиједе што бољи 
услови живота. 
На који начин су се 
наши људи у иностран-
ству носили са панде-
мијом? Поготово они 
који су отишли на при-
времени рад, а остали 
тамо, да тако кажем, 
заробљени?
- Много наших људи је у ино-
странству и свако од њих би 
могао да исприча своје виђење 
приче. Међутим, за све је зајед-
ничко да су били веома забрину-
ти за своју породицу која је оста-
ла овдје, на нашим просторима. 
Већина оних које ја познам, а 
тамо су се затекли, наводе како 
им је било тешко што не могу да 
дођу да помогну својим роди-

тељима или да буду са дјецом 
која су са мајкама овдје. Даље 
наводе да су им интернет и ви-
део-позиви били од велике по-
моћи. Кажу да је лакше кад виде 
да им је породица добро. Оно 
што их је забрињавало је то што 
су остајали без посла или су по-
слани кући са 65% плате од др-
жаве. Тако да су се опет нашли 
у сличној ситуацији као кад су 
били на нашим просторима са 
минималном зарадом или без 
зараде уопште. И још један про-
блем који су наводили односи 
се на дужину боравка у земљи. 
Знамо сви да је нама омогућен 
останак у страној земљи три 
мјесеца, па је неке пандемија 
задржала преко тог рока. То је 
нешто што још увијек није де-
финисано, а сада се брину како 
ће за сљедећи одлазак. Ово је 
посебно погодило оне раднике 
који раде у смјенама по три мје-
сеца. 
Да ли је неко од члано-
ва породице људи који 
су били у иностранству 
тражио стручну помоћ 
због неизвјесности и 
раздвојености којој су 
били изложени и шта 
сте им тада савјетова-
ли?
- Јесте. Оно са чим се већина 
углавном сусретала је неизвјес-
ност и немогућност виђења 
излаза из овакве ситуације. 
Сматрам да је њихова реакција 
нормална, јер страх често бло-
кира реално сагледавање ства-
ри и расуђивање. Оно што смо 
ми као психолози дужни јесте 
да на неки начин нормализујемо 
ситуацију, даље да клијентима 
помогнемо да реалније сагле-
дају проблем, те да их на основу 
тога умиримо. У склопу савјето-
вања или психотерапије помо-
гли смо им да се радије усмјере 
на практична рјешења, везано  
за одржавање контакта. Такође, 
у претходним емисијама смо 
причали о томе, али сматрам 
да је неопходно да поновим, 
оно што је нашим клијентима, и 
другим људима помагало јесте 
могућност видео-позива. Људи 
наводе да им је далеко лакше 
повјеровати у причу да је све 
у реду, када виде саговорника.  
Исто тако, као породични пси-
хотерапеути упућујемо на мре-
жу подршке блиских људи како 
би се што безболније и лакше 
изборили са емоцијама које их 
оптерећују због раздвојености. 

Психолошко савјетовалиште 
«Психолуминис»

Миграције и ментално здравље

ЉУДИ ТРАЖЕ УРЕЂЕН  СИСТЕМ И НОРМАЛАН ЖИВОТ

- Људска историја обиљежена је миграцијама. 
Оне постоје откад и човјек, само у различитом 
обиму. Данас је то можда израженије на нашим 
просторима, а све у циљу обезбјеђивања што 
бољих услова за живот. Оно што је битно јесте да 
останете у контакту са својом породицом, прија-
тељима и земљом из које потичете.

Миграције су честа појава од давни-
на. Људи су се селили из различи-
тих разлога: због ратних дешавања, 
економске кризе, стамбеног збриња-
вања, пословне понуде... селили су 
у потрази за бољим и квалитетнијим 
животом. Данас смо свједоци вели-
ког одлива становништва, посебно 
особа млађе и средње животне доби. 
Вања Вукојевић, психолог и систем-
ски породични психотерапеут, поја-
шњава да ли ће се тај тренд настави-
ти и послије пандемије корона вируса
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Велики дио укупног броја 
инфицираних вирусом ко-
рона чине “асимптоматски 
случајеви”. Амерички цен-
тар за контролу болести и 
превенцију каже да од укуп-
ног броја, око 20 до 50 од-
сто чине пацијенти који нису 
имали никакве видљиве сим-
птоме. То је проблем за све, 
јер иако су асимптоматски, 
ти људи и даље шире инфек-
цију, не знајући да су носи-
оци вируса. Оно што је још 
већи проблем је чињеница 
да, иако су пацијенти асим-
птоматски, што значи да не 
осјећају никакве проблеме, 
корона вирус оставља траг у 
њиховом тијелу и посљедице 
по здравље. Научни чланак 
објављен у Annals of Internal 
Medicine каже да су снимци 
плућа асимптоматских па-
цијената показали одређене 

абнормалности на плућима. 
Тачније, нашли су оно што 
радиолози називају “млијеч-
но стакло” које се углавном 
јавља у доњем дијелу плућа, 
али то не мора увијек да буде 
случај. Овај научни текст твр-
ди да се “млијечно стакло” 
јавља у 54 одсто асимпто-
матских пацијената. 
“Ово показује да се људима 
појављује штета у организму 
које нису ни свјесни”, каже 
Ерик Топол, коаутор овог ис-
траживања и професор мо-
лекуларне медицине.
То није једино истражи-
вање које је показало појаву 
“млијечног стакла” код асим-
птоматских пацијената. Коли-
ко је то озбиљно, нико није 
потпуно сигуран.
“’Млијечна плућа’ нису неу-
обичајена и постоји неколи-
ко узрока за њих. Међутим, 

млијечно стакло настало 
усљед Ковида-19 је друга-
чије. Облик је округао и рас-
поређени су по крајевима 
плућа, што је неуобичајено”, 
каже Адам Бернејм, радио-
лог из Mount Sinai болнице у 
Њујорку.
Он каже да се не може са 
сигурношћу рећи које су ду-
горочне посљедице ових 
млијечних плућа.
“Ако је у питању блажи об-
лик, могуће је да плућа за-
цијеле. Неки тежи случајеви 
остављају ожиљке на плући-
ма, због чега пацијенте ције-
лог живота прати краћи дах, 
а могуће је и да је повећана 
могућност оболијевања од 
рака плућа. Међутим, ништа 
за сада не можемо да тврди-
мо са сигурношћу”, каже он.

Код неких асимптоматских пацијената у 
плућима пронађено “млијечно стакло”

Десет знакова духовног буђења
Скидање килограма напоран је 
посао који захтијева пуно рада 
и труда.  Ако кренете на пут мр-
шављења, тада морате слије-
дити одређене ствари као што 
су здрава прехрана, прилагођен 
режим вјежбања и управљање 
стресом. Мршављење може 
представљати тежак задатак 
јер постоји пуно фактора који 
требају узети у обзир храну и 
вјежбање.  На примјер, ако ни-
сте спавали добро, то може не-
гативно утицати на вашу тежину. 
За најбоље резултате, требали 
бисте пратити одређене ства-
ри, попут здраве дијете, редов-

не вјежбе и смањење стреса. 
Ипак, постоји неколико трикова 
које можете увести у своје сва-
кодневне навике који помажу 
код губљења килограма и бр-
жег мршављења.  Увођењем 
ових навика прије спавања, 
убрзаћете процес губљења ки-
лограма. Према истраживању 
проведеном на Свеучилишту у 
Флориди, пијење протеинских 
шејкова навече заправо може 
помоћи при мршављењу. Ис-
траживање је показало да осо-
бе које пију протеинске шејкове 
30 до 60 минута прије одласка 
на спавање имају бољи метабо-
лизам и мањи крвни притисак. 

Кориштењем мобилних телефо-
на прије спавања, излажете се 
плавом свјетлу које ремети ваш 
сан, што квари функцију вашег 
метаболизма током сна. Пре-
ма истраживању објављеном у 
часопису “Journal of Biological 
Rhythm”, најбоље је у потпу-
ности зацрнити собу, укљу-
чујући и свјетла извана. Код мр-
шављења, важно је планирати 
сваки оброк како бисте пазили 
какве намирнице једете. Како 
сљедећи дан не бисте забора-
вили направити план и појели 
нешто нездраво, прије спавања 
испланирајте своје оброке за 

наредни дан. Према пријашњим 
истраживањима, особе које 
спавају у хладнијој соби имају 
двоструко више добрих масти 
који помажу код сагоријевања 
калорија него особе које спавају 
у топлијој соби. Према истра-
живању Бригам Универзитета, 
особе које се сваки дан буде у 
отприлике исто вријеме, имају 
мање килограма него особе које 
имају поремећен распоред спа-
вања. Осим тога, разлика од два 
сата свако јутро може довести и 
до других здравствених пробле-
ма.

Духовно буђење у људима 
потенцира сумње у стара 
увјерења, приоритете и на-
чин живота уопштено. Тада 
почињу да преиспитују свој 
живот, навике, људе са који-
ма проводе време, посао 
који раде… Преиспитују све 
око себе свјесни да је живот 
много више од оне старе по-
штапалице ‘у себе, на себе, 
под себе’. Почињу сами 
себи да постављају питања 
типа: ‘Зашто сам овдје, која 
је моја сврха?’, или ‘Зашто 
пате они који су добри, док 
зли људи живе лијепо?’. Кад 
дође до духовног буђења, 
људи дубље зарањају у своју 
душу, у своју унутрашњост и 
покушавају да пронађу сми-
сао свега, сврху. Многи се 
тада окрену Богу или другим 
божанским бићима. Духов-
ност постаје приоритет. Да 
бисте се довели до нивоа 
када почињете духовно да се 
будите, морате бити спрем-
ни за то, ваша подсвијест 
мора бити спремна. У почет-
ку трансформације можете 
осећати немир, изгубљеност, 
бол… Али, након неког вре-
мена, када то прегрмите, на-

ступа вријеме мира, спокоја, 
осјећаја испуњења, љубави, 
слободе и среће. Духовно 
буђење могу активирати раз-
не околности у било којем 
периоду вашег живота. То се 
може догодити спонтано, без 
неког тешког догађаја у ва-
шем животу, али окидач знају 
да буду и разне трагедије, 
трауме, стрес…

Духовно буђење неки нази-
вају и ‘мрачна ноћ душе’, јер 
је то период који није нимало 
лаган, али када то прођете, 
осjетићете мир. Искристали-
зоваће вам се неке ствари 
у животу, поставићете нове 
приоритете, а из живота по-
лако избацити све оно што 
вас пуни негативном енер-
гијом. Наћи ћете се у ситуа-
цији да можда више немате 
ништа заједничко са неким 
људима са којима сте се 
дотад дружили или са парт-
нером са којим живите. Мо-
жете схватити да вам треба 
другачији тип посла, здравија 
исхрана, мирнији живот више 
повезан с природом…

10 назнака да се духов-
но будите:

1. Осјећате као да вам се жи-
вот заувијек промијенио.

2. Осјећате некакав страх и 
несигурност.

3. Ствари које сте прије 
вољели да радите, сад вам 
се не свиђају.

4. Осјећате снажну жељу за 
самоћом.

5. Често се сусрећете са син-
хронизитетом.

6. Постајете врло осјетљиви.

7. Осјећате све јачу емпатију 
према другима.

8. Имате повремене тешке 
тренутке.

9. Питате се зашто сте овдје, 
која је сврха вашег живота.

10. Привлаче вас духовне 
теме и истина, преноси Атма.

(Vall)

Шта требате радити 
прије спавања ако 

желите да смршате?

(zena.rs)  

Крстарица

Мањак сна лоше утиче на губитак кила
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Службеници Управе за 
организовани и тешки 
криминалитет МУП-а 
Републике Српске до-
ставили су Посебном 
одјељењу за сузбијање 
корупције, организова-
ног и најтежих облика 
привредног криминала 
Републичког јавног тужи-
лаштва извјештај против 
пет лица, међу којима су 
и два пореска инспекто-
ра, због учињених кри-
вичних дјела коруптивног 
карактера. Извјештај је 
достављен против лица 
чији су иницијали Н.Б, 
Н.Ш. и М.Б. из Приједора, 
Д.Ј. из Новог Града и М.Р. 
из Градишке. Ријеч је о 
наставку оперативне ак-
ције “Сводна”, а осумњи-
чена лица терете се да су 
од августа 2017. године 
до јула прошле године 
године на подручју При-

једора извршили 11 кри-
вичних дјела, саопштено 
је из МУП-а. Лице чији су 
иницијали Н. Б. се сумњи-
чи да је у својству поре-
ског инспектора Пореске 
управе Републике Српске 
извршио шест кривичних 
дјела - три кривична дје-
ла примање мита и три 
кривична дјела злоупо-

треба службеног поло-
жаја или овлашћења. У 
саопштењу се наводи да 
се лице чији су иницијали 
М.Р. сумњичи да је у свој-
ству пореског инспектора 
Пореске управе Српске 
извршио два кривична 
дјела - примање мита и 
кривично дјело злоупо-
треба службеног поло-

жаја или овлашћења.
“Лица Н.Ш, М.Б. и Д.Ј. 
сумњиче се да су почини-
ли по једно кривично дје-
ло давање мита”, наводи 
се у саопштењу МУП-а 
Српске. 
Из МУП-а истичу да је ак-
ција “Сводна” усмјерена 
на откривање коруптив-
них кривичних дјела, а 
полицијски службеници 
Управе за организовани 
и тешки криминалитет 
МУП-а Републике Српске 
наставиће и у наредном 
периоду активности на 
откривању ових кривич-
них дјела. МУП Републи-
ке Српске позива грађа-
не да пријаве кривична 
дјела корупције, како би 
извршиоци наведених 
кривичних дјела били 
процесуирани. 

СРНА

Порески инспектори 
осумњичени за корупцију 

На рачун јавних прихода Републике Српске у јуну је прику-
пљено 217,23 милиона КМ, што је за око 11,6 милиона КМ 
или шест одсто више него у истом периоду прошле године, 
док је од почетка године прикупљено 1,175 милијарди КМ, 
што је за пет одсто мање него у истом периоду прошле го-
дине, саопштено је из Пореске управе Републике Српске. Из 
Пореске управе истичу да је прошла година била рекордна 
година у наплати јавних прихода од оснивања Управе у овом 
облику организовања, те напомињу да су у јуну директни по-
рези наплаћени у износу од 42,8 милиона КМ, што је за 11 
одсто више него у истом периоду прошле године. Највеће 
смањење наплате било је код пореза на непокретност, који је 
наплаћен у износу од скоро 2,9 милиона КМ или 2,5 милиона 
КМ мање у односу на исти период прошле године.
“Разлог мање наплате овог прихода лежи у чињеници да је 
Уредбом са законском снагом о пореским мјерама за ублажа-
вање економских посљедица насталих усљед појаве корона 
вируса рок за плаћање првог дијела пореза на непокретност 
продужен до 30. септембра”, наводи се у саопштењу.
Из Управе напомињу да охрабрује податак да порез на добит 
у јуну биљежи раст од 5,2 милиона КМ или 32 одсто више 
него у истом периоду претходне године, односно наплаћен је 
у износу од 21,3 милиона КМ. 
Доприноси су у јуну наплаћени у износу од 141,1 милион 
КМ, што је за 11,5 милиона КМ или девет одсто више него 
у истом периоду прошле године. За Фонд за пензионо и ин-
валидско осигурање наплаћено је 80,7 милиона КМ или 7,1 
милион КМ више, док је за Фонд здравственог осигурања на-
плаћено 50,7 милиона КМ, што је више за 4,2 милиона КМ у 
односу на упоредни период. Раст од 10 одсто забиљежен је 
и код наплате прихода по основу доприноса за Фонд дјечије 
заштите. Код осталих јавних прихода, у јуну је остварена на-
плата од 33,3 милиона КМ, што је за 1,8 милион КМ или пет 
одсто мање у односу на исти период прошле године. Таксе 
и накнаде наплаћене су у износу од 23,3 милиона КМ или 
скоро милион КМ више. По основу накнада за приређивање 
игара на срећу наплаћено је 2,9 милиона КМ или 26 одсто 
мање, казне су наплаћене у износу од скоро два милиона КМ 
или четири одсто више, док су остали приходи наплаћени у 
износу од 2,6 милиона КМ, што је за четири одсто више него 
у упоредном периоду прошле године. Концесионе накнаде 
су наплаћене у износу од 2,5 милиона КМ, што је за 1,9 ми-
лиона мање него у истом периоду прошле године.
“Очигледно је да се након пада наплате јавних прихода у 
марту, априлу и мају ситуација стабилизује, на шта су сва-
како утицале мјере Владе Републике Српске из Уредбе са 
законском снагом о пореским мјерама за ублажавање еко-
номских посљедица насталих усљед појаве корона вируса, 
али и низ других мјера које је доносила Влада Српске да би 
привреда лакше превазишла кризу”, наводи се у саопштењу.
Пореска управа Српске је од почетка године прикупила 1,175 
милијарди КМ, што је за пет одсто мање него у истом пери-
оду прошле године. Директни порези су наплаћени у изно-
су од 221,2 милиона КМ или 53,6 милиона КМ мање, док су 
остали јавни приходи наплаћени у износу од 178,9 милиона 
КМ, што је за 10 одсто мање.
“Међутим, наплата прихода по основу доприноса у овом пе-
риоду биљежи раст од 10,1 милион КМ, односно наплаће-
но је укупно 774,5 милиона КМ или један одсто више него 
у истом периоду претходне године, која је била рекордна у 
наплати јавних прихода”, наводи се у саопштењу. 
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На конкурс за учешће на 
Трећем међународном 
бијеналу радова на папи-
ру “Приједор 2020” прија-
вило се 126 аутора из 20 
држава свијета, изјавио је 
директор Музеја Козаре 
Зоран Радоњић. 
“Од 223 пријављена 
рада, међународни жири 
је за учешће у изложби 
бијенала изабрао 172, 
и то 121 рад из катего-
рије цртеж и графика, 45 

сликарских дјела и шест 
радова у области ин-
термедије”, рекао је Ра-
доњић Срни. Ове године 
пријавили су се аутори из 
Аустралије, Белгије, БиХ, 
Италије, Јужне Африке, 
Канаде, Мађарске, Мек-
сика, Пољске, Румуније, 
Русије, Сјеверне Македо-
није, Словеније, Србије, 
Финске, Француске, Хо-
ландије, Хрватске, Црне 
Горе и Швајцарске. 

“Жири у саставу академ-
ска вајарка и сликарка 
Лепосава Милошевић 
Сибиновић из Србије, 
сликар, архитекта и фо-
тограф Франциско Араја 
из Чилеа и академски 
сликар Предраг Марја-
новић из БиХ руководио 
се формалним условима 
подлоге и задатог фор-
мата, степеном ликов-
ности, оригиналности и 
комуникативности рада, 
као укључењем најразли-
читијих ликовних поетика 
и приступа”, навео је Ра-
доњић.
Такође су вредновани 
креативност, савреме-
ност израза, оригинал-
ност и иновативност, а 
накнадно ће бити саопш-
тене одлуке о наградама 
и похвалама. 
“Аутори који су се на 
вријеме пријавили за 
учешће, али чији радо-
ви због епидемиолошке 
ситуације у свијету нису 

још увијек стигли у Музеј, 
биће узети у обзир ако 
њихови радови стигну 
прије завршетка дизајна 
каталога”, додао је Ра-
доњић.
Свечано отварање излож-
бе је предвиђено за 20. 
август у Музеју Козаре, 
а други дио радова биће 
изложен у Галерији “Сре-
тен Стојановић”. Међуна-
родно бијенале радова 
на папиру Приједор је до-
био крајем 2015. године 
захваљујући иницијативи 
директора Музеја Козаре 
Зорана Радоњића и ње-
говој идеји да се на овај 
начин публици да квали-
тетан ликовни догађај, да 
се обогати збирка Музеја 
Козаре, да се град промо-
више у свијету умјетности 
и да се употпуни имиџ 
града сликара, града до-
маћина ликовне колоније 
“Сретен Стојановић” и 
града мурала. 

СРНА

У ЈУНУ ЗАБИЉЕЖЕН 
РАСТ НАПЛАТЕ ЈАВНИХ 

ПРИХОДА

ЗА ТРЕЋЕ БИЈЕНАЛЕ КОНКУРИСАЛО 
126 АУТОРА ИЗ 20 ЗЕМАЉА

(архива)
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Читуље Читуље

Дана 27.6.2020. преминуо је наш драги

НИКОЛА (Недељка) 
СТОЈАНОВИЋ

(1933 - 2020)
С тугом и поштовањем.

Сестрић Миленко Ђукановић с породицом
13715

Дана 7.7.2020. навршава се годишњица 
од смрти наше драге мајке, пунице и 

баке

ГИНЕ СТОЈНИЋ
Мајко свих мајки, душо највећа, доброто 
свих доброта, прође најтежа година без 
тебе. Прође, а нисмо се навикли да те 
нема.
Чекамо твој глас, твој корак, али ништа. 
Знала си колико те волимо, али никад 
нећеш сазнати колико нам недостајеш.
Твоји: кћерка Биљана, зет Јосип и унук 
Марко 13711

Дана 7.7.2020. навршава се година дана 
од смрти наше драге супруге, мајке и 
баке

ГИНЕ СТОЈНИЋ

Ожалошћени: супруг Срето - Кега, кћерка Биљана, син Предраг, 
зет Јосип и унук Марко те остала родбина

13717

In memoriam

МИЛЕНКО (Живка) 
ТАМБИЋ

(6.6.2018 - 6.6.2020)
Бесконачно си нас волио и зато све нам 
твоје недостаје. Заувијек ћеш живјети у 
нашим срцима и мислима, јер вољени 
никад не умиру, а наша туга за тобом је вјечна.Твоји најмилији: 
супруга Нада, син Александар, сестра Биљана, снаха 
Гордана, унуци Давид и Стефан и сестричина Сашка 13712

Дана 6.7.2020. навршава 
се пет година од смрти 

мог драгог супруга

ВАСЕ МАЛЕТИЋА
(1937 - 2020)

Смрт прекида живот, али 
никад не може сјећања и 
љубав коју имам према 
теби.Са поносом те 
помињемо, у срцу носимо.
Твоја супруга Даница

13714

Дана 6.7.2020. навршава се пет година 
од смрти нашег драгог и вољеног

ЛАЗАРА РАДОЧАЈА
(15.10.1947 - 6.7.2015)

Дани пролазе, али ни један без сјећања и 
туге за тобом. Хвала ти за свако твоје до-
бро дјело и велико срце које је куцало за 
нас. Вјечно ћеш остати у нашим срцима.
Твоји вољени: супруга Дренка, син Милан, кћерка Биљана, сна-
ха Мира, зет Никица, унуке: Дајана, Дијана, Јелена, Андреа и 
Николина 13713

Дана 27.6.2020. престало је да куца 
племенито срце наше мајке

БРАНКЕ СТОЈАНЧИЋ

Није растанак тај који боли... боли за-
грљај који је посљедњи... боле ријечи 
које се трудимо да запамтимо... боле 
успомене... боли празнина која никад неће бити попуњена, боли 
живот који се угасио, а могао је још да траје... боли крај.

Твоје Тања и Сања са породицом 13718

Посљедњи поздрав 
прији

БРАНКИ 
СТОЈАНЧИЋ

Са тугом и поштовањем, 
чуваћемо те од заборава.
Прија Рада и Села

13718

Посљедњи поздрав

БРАНКА 
СТОЈАНЧИЋ

Вољени не умиру, они живе и даље у нашим 
срцима.

Сестра Биљана са породицом
13718

Дана 4.7.2020. 
навршавају се три 

године тужне од смрти 
наше драге

БОСИЉКЕ 
ПРАШТАЛО
(1950 - 2017)

Љубав, успомене и пријатна сјећања на тебе 
чуваћемо у нашим срцима.
Најмилији: супруг Неђо, кћерка Гордана са 
породицом, а посебно унука Ирина и заова 
Даница 1/20

Дана 4.7.2020. године навршавају се 
четири тужне године откад са нама није 
наш драги

РАЈКО БУДИМИР - РАЈО

Вријеме неумољиво тече, а бол и туга остају за цијели живот. С 
поштовањем, увијек те се радо сјећају твоји најмилији: супруга 
Драгана, дјеца Здравко и Дада, снаха Јелена, унучад Младен, 
Нина, Милица и Ђурђа 13716

Дана 3.7.2020. године навршава се 
шест тужних мјесеци од смрти наше 

вољене мајке, баке и прабаке

РАДОЈКЕ МАРЈАНОВИЋ
(1929 - 2020)

Заувијек ћеш остати у нашим тужним 
срцима. С поштовањем и љубављу, 
твоја дјеца: син Радован и кћерка 
Милада са породицама

13710

ОГЛАШАВАЈТЕ
У КОЗАРСКОМ

ВЈЕСНИКУ

IN MEMORIAM

СЛОБОДАН Б. БОКАН
(04.07.1993 - 04.07.2010)

С поносом чувамо успомену 
на драгог супруга и оца.
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У прољеће 1942. године појавио се први број “Козарског 
партизанског вјесника” у издању Партизанског обавјештајног 
бироа Другог крајишког (козарског) НОП одреда “Младен 
Стојановић”.
У љето 1975. изашао је први број послије другог свјетског 
рата.
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ћe фoкус њeгoвoг рaдa бити нa 
ствaрaњу и jaчaњу зajeдништвa 
мeђу приjeдoрским клубoвимa, 
тe нa унaпрeђeњу фудбaлa у 
грaду нa Сaни.
- Сматрaм дa мoрaмo дa 
ojaчaмo пoзициjу ГФС нa свим 
нивoимa.  Oснoвни критeриjум 
зa рaспoдjeлу функциja и пoзи-
циja у Пoдручни ФС, Фудбaлски 
сaвeз Рeпубликe Српскe и ФС 
БиХ трeбa дa будe рaнг тaкми-
чeњa, oднoснo брojнoст клубoвa 
из мaтичних сaвeзa. Дa сe нe 
дeси ситуaциja дa сaвeзи кojи 
имajу чeтири-пeт клубoвa кojи 
сe тaкмичe, упрaвљajу сa ГФС 
Приjeдoр кojим имa 16 aктив-
них клубoвa и стaбилнoг првo-
лигaшa - кaжe Стaкић. 

Oн je нajaвиo дa ћe рaдити нa 
бoљoj мeдиjскoj прoмoциjи ГФС, 
aли и зaдржaвaњу пoстojeћих 
спoнзoрa тe нa прoнaлaжeњу 
нoвих. Чињeницa je, нaпoмињe 
Стaкић, дa сa трeнутним финaн-
сиjским срeдствимa ГФС нe 
мoжe стaбилнo функциoнисaти, 
нити мoжe знaчajниje пoмoћи 

клубoвимa. Циљ je и дa сe унa-
приjeди сaрaдњa “Рудaрa” и 
oсталих клубoва у Приjeдoру.
- Нajjaчи и нajвeћи клуб нa oвим 
прoстoримa трeбa дa будe вo-
диљa, aли истo тaкo и дa пружa 
пoдршку мaлим клубoвимa, a нe 
дa тaj oднoс будe мaћeхински. 
Дa сe нe дeси, кaкo je тo знaлo 
бити у прoшлoсти, дa тaлeн-
тoвaна приjeдoрскa дjeцa oд-
лaзe у другe грaдoвe - изjaвиo je 
Стaкић, кojи oбaвљa и функциjу 
прeдсjeдникa Скупштинe ФК 
“Рудaр Приjeдoр”.
Плaн je и дa сe изврши 
систeмaтизaциja рaдних мjeстa 
у ГФС Приjедoр, тaкo дa сe jaс-
нo знa кoja рaднa мjeстa су у 
питaњу, сa кojим oписoм пoслoвa 
тe дa сви кojи ту буду рaдили, 

имajу jaснo рeгулисaна прaвa и 
oбaвeзe. Стaкић je рекаo и дa 
ћe нaстojaти дa бoљe oпрeми 
и мoдeрнизуje прoстoриje ГФС, 
jeр сe, кaкo кaжe, сaд нaлaзe у 
“руинирaнoм стaњу”.

Избoрнa скупштинa ГФС Приjeдoр

З. Јелић

СTAКИЋ НA ЧEЛУ ГРAДСКOГ СAВEЗA
Влaдимир Стaкић нoви je прeдсjeдник Грaдскoг фудбaлскoг сaвeзa 
грaдa Приjeдoрa. Стaкић, кaндидaт кojeг je прeдлoжиo “Рудaр При-
jeдoр”, дoбиo je 11 глaсoвa, дoк je њeгoв прoтивкaндидaт Дejaн 
Здjeлaр, испрeд ФК “Oмaрскa”, дoбиo осам глaсoвa

 „ТОПЛАНА“ а.д. Приједор

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е
 АКЦИЈА ОТКУПА ДУГА УЗ ПОГОДНОСТИ

Управа „Топлана“ а.д. Приједор одлучила је да проведе Акцију  откупа дуга уз погодности

АКЦИЈА -  ОТКУП  ДУГА УЗ ПОГОДНОСТИ, 
проводи се од 01.07.2020. године. 

 АКЦИЈА -  ОТКУП  ДУГА УЗ ПОГОДНОСТИ проводи се под сљедећим условима:

 1. Корисницима који једнократно уплате цјелокупан износ  главног дуга са стањем 
на дан 31.12.2019. године, отписује се 100% износа обрачунате и задужене затезне 
камате, 

 2. Корисници који су утужени, да би остварили погодност коју пружа акција, дуж-
ни су уплатити уз главни дуг и износ судских трошкова за године за које су утужени.

 3. Корисник услуге који уплати авансно наредну сезону гријања закључно до 
15.10. текуће године остварује попуст на авансну уплату од 10%.

 4. Корисник услуге даљинског гријања који редовно плаћа мјесечно задужење до 
25. у текућем мјесецу за претходни мјесец остварује 5% бонуса.

 Позивамо све кориснике услуге гријања пословних простора и стамбених једи-
ница да искористе погодности АКЦИЈЕ ОТКУПА ДУГА и измире своје дуговање према 
Топлани. 

УПРАВА 
„ТОПЛАНА“  а.д.  ПРИЈЕДОР

Влaдимир Стaкић, нoви прeдсjeдник ГФС Приjeдoр

Дoбиo пoдршку 11 дeлeгaтa


