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ПРОИЗВОДЊЕ 
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Једна од врста која би се мо-
гла гајити кроз интегрални 
концепт је  кајсија. Простора 
на тржишту има, а ту су и по-
вољни агроеколошки услови.

Климатске промјене 

и стање на тржишту 

тјерају произвођаче 

да се прилагоде но-

вим трендовима.
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Тим поводом Тим поводом

Нада Завишић, шеф Заво-
да за воћарство и виног-
радарство РС при Пољо-
привредном институту 
РС, каже да им је циљ да 
произвођаче информишу 
о иновацијама у воћар-
ској производњи, тачније 
принципима интегралне 
производње воћа. Све но-
вине, почев од климатских 
промјена па до тржишта, 
произвођаче тјерају да се 
прилагоде новим трендо-
вима.
- Све то уз очување еко-
средине и здравља људи. 
Циљ нам је да у току ове 
едукације и реализације 
овог програма, тај начин 
производње и сам концепт 
приближимо нашим про-
извођачима, да им дамо 
савјете у неким областима 
воћарске производње, које 
би они усвојили - каже За-
вишићева. 
Она напомиње да се ин-

тегрална производња 
воћа код нас веома мало  
примјењује. То су, углав-
ном, мање производње с 
мањим ангажманом хе-
мијске заштите и примјене 

хемијских третмана.
 - То су неке јагодичасте 
воћне врсте. Оне су више 
заступљене у том програ-
му производње, донекле 
и неке коштичаве, док ја-
бучасте воћне врсте нису 
биле гајене по том прин-
ципу или је то било јако 
мало. Тако да нам је циљ 
да баш те јабучасте воћне 
врсте приближимо концеп-
ту интегралне производње 

- каже Нада Завишић.
Једна од врста која би се 
могла гајити кроз интег-
рални концепт је  кајсија. 
Простора на тржишту има, 
а ту су и повољни агрое-
колошки услови. Разлог 
више да се производња 
кајсије приближи  прије-
дорским воћарима. Мла-
ден Марјановић, пред-
сједник Удружења воћара 
града Приједора, едука-
цију сматра корисном тим 
прије, јер је било говора и 
о значају наводњавања.
- За нас је кајсија непозна-
ница. Прерађевине од кај-
сије волимо, али што се 
тиче производње на под-
ручју Приједора, тога нема 
,бар не  озбиљније произ-
водње. Поред кућа свако 
има понеко стабло кајсије, 
али годинама видимо да 
касни мразеви униште род, 
тако да је ово предавање 
прилика да видимо да ли 
је могуће направити нешто 

код нас по том питању. С 
друге стране, онај ко нема 
наводњавање, не може ра-
чунати ни на озбиљну про-
изводњу било којег воћа - 
рекао  је Марјановић. 
Учесници приједорске 
радионице обишли су 
воћњак Младена Марјано-
вића у Гомјеници.  

ПРЕДСТАВЉЕН КОНЦЕПТ 
ИНТЕГРАЛНЕ ПРОИЗВОДЊЕ ВОЋА

Иновације у воћарској производњи 

Приједорским воћарима представљен је 
пројекат развоја тржишне пољопривреде 
„Фарма II“, који финансира Америчка аген-
ција за међународни развој (USAID) и Влада 
Шведске. Циљ је обука пољопривредника 
за примјену интегралне производње воћа 

Едукације ће бити организоване у свим 
значајнијим воћарским рејонима на подру-
чју РС. Пројекат развоја тржишне пољопри-
вреде „Фарма II“ проводи Удружење воћара 
Републике Српске с партнером -  Институ-
том за пољопривреду РС.

М. З.

Воћари на едукацији

- Пољопривредни произ-
вођачи су посљедњих 15 
година навикли на овај 
вид сарадње са Градском 
управом. Рокови за подно-
шење пријава су, зависно 
од производње, до краја 
септембра, односно среди-
не  децембра. Укупан из-
нос планираних средстава 
биће пласиран по основу 
пријава корисника, који мо-
рају бити регистровани у 
Подручној јединици АПИФ-
а. Подстицаји по произ-
водњама су различити и 
не одступају од новчаних 
износа у односу на прет-
ходну годину - појаснила 
је Татјана Марић, шеф Од-
сјека за пољопривреду у 
Градској управи Приједор. 

Јавни позиви су објављени 
у прошлом броју “Козар-
ског вјесника” и на сајту 
Града Приједора. Пријавни 
обрасци могу се преузети 
на сајту града или на ин-
фо-пулту Градске управе. 
За све додатне информа-
ције, пољопривредници се 
могу обратити Одјељењу 
за привреду и пољопри-
вреду или канцеларији 
Одсјека за пољопривреду, 
која се налази код Ауто-
буске станице. 
- Осим подстицаја који су 
сада актуелни, у плану је 
проширење пластенич-
ке производње, набавком 
пластеника. У питању 
је суфинансирање са 
крајњим корисницима. До 

краја године покушаћемо 
да извршимо и набавку 
стеоних јуница. Потписан 
је и уговор са Инвестици-
оно-развојном банком који 
се односи на завршетак из-
градње хладњаче за воће 
и поврће  - додала је Ма-
рићева. 
За 760 корисника, на осно-
ву рачуна за сјеменски 
материјал и минерално 
ђубриво, издвојено је око 
360.000 КМ и то не само 
за регистроване пољопри-
вредне произвођаче, већ 
и за становништво које се 
одлучило за производњу 
хране за властите потре-
бе због пандемије вируса 
корона. 

ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ ДА СЕ 
ПРИЈАВЕ ЗА ПОДСТИЦАЈЕ 

Град Приједор расписао је, крајем 
прошле седмице, два јавна позива 
за подстицаје у пољопривреди. За 
ову намјену издвојено је око 450.000 
КМ. Подстиче се сточарска, ратарска, 
воћарска и пластеничка производња. 
Једна од ставки у јавном позиву је и регрес 
за обнову пољопривредне механизације

М. Шодић

Татјана Марић, 
шеф Одсјека 

за пољоприведу 

Службеници Полицијске управе 
Приједор даровали су драгоцје-
ну течност на Одјелу за транс-
фузијску медицину у Приједору. 
Дводневну акцију организовао 
је МУП РС, у сарадњи са Заво-
дом за трансфузијску медицину 
РС. Марио Милашин, начелник 
Сектора полиције ПУ Приједор, 
рекао је да се овој акцији одаз-
вало око 60 полицијских служ-
беника.
- Ово је још један начин на који 
полицијски службеници пока-
зују своју хуманост и којим на-
стоје, кад за то постоји могућ-
ност, да помогну грађанима. 
Надамо се да ће ова драгоцјена 
течност помоћи онима којим је 
најпотребнија - рекао је Мила-
шин. 
На то рачуна и припадник Је-
динице жандармерије Алекса 
Бабић. Хуманост и чињеница 
да његова крв може спасити 
нечији живот, отклања било ка-

кву дилему да ли учествовати у 
оваквим акцијама. 
- То је хуман гест, гдје рачунамо 
да моја и крв других припадни-
ка Министарства унутрашњих 
послова РС може некоме спа-
сити живот . Ми смо ту увијек за 
грађане и радо и редовно даје-
мо крв - рекао је Бабић. 
У овој акцији учествовале су 
све организационе јединице ПУ 
Приједор. Акцијама добровољ-
ног даривања крви одазивају се 
врло често, кад год су у прили-
ци и неријетко на позив грађана 
или неких организација.
- Акције организујемо поводом 
дана који су значајни за МУП, 
попут Дана полиције или крсне 
славе. Но, у међувремену се, 
кад год то можемо, одазовемо и 
на лични захтјев грађана и ор-
ганизација те на захтјев прије-
дорског Одјељења за трансфу-
зију - навео је Марио Милашин.

Хуманост: 
ПОЛИЦАЈЦИ ДАРОВАЛИ КРВ

Удружење грађана “Оп-
тимисти“, ових дана, 
било је домаћин Горану 
Стојићевићу Карамели, 
аутору емисије „Рука 
спаса“ БН телевизије. У 
фокусу ове сарадње је 
седам породица и удру-
жења с подручја Прије-
дора и Козарске Дубице. 
Стојићевић каже да су 
он и Зијад Ћанић Ћана, 
предсједник Удружења 
грађана „Оптимисти“, 
прије свега велики при-
јатељи. Из пријатељст-
ва је настала сарадња 
на овој гледаној еми-
сији чију реализацију, 
како истиче, подржава 
још једно вишегодишње 
пријатељство, оно са 
Халидом Муслимо-
вићем. Карамела је у 
Приједору и Козарској 
Дубици посјетио седам 
сиромашних породица 
и удружења којим треба 
вјетар у леђа. 
- Има доста људи који 
ми пишу, а јавим им се 
да им помогнемо.Онда 
се консултујем са Ћа-
нићем. Питам га да ли 
зна за неке породице 
којима заиста треба по-

моћ. Обично каже да их 
има, онда то некако „по-
мијешамо“, оне који су 
мене звали и оне које је 
Зијад препоручио - каже 
Карамела. 
Додаје да је недавно 
снимљена емисија о 
породици која живи у 
контејнеру. Потом су 
снимали емисију о реги-
оналном Удружењу ди-
строфичара Приједор. 
Немјерљиву подршку у 
свим тим пројектима, по 
ријечима Стојићевића, 
добили су од градона-
челника Приједора Ми-
ленка Ђаковића. Нагла-
шава да се “Рука спаса” 
емитује у неколико удар-
них термина на БН теле-
визији.
- Ја ту имам и донаторе, 
у принципу јавне лично-
сти. Уопште није битно 
да ли је у питању пјевач, 
јер не тражим само њих. 
Јавне личности су и по-
литичари и спортисти и 
глумци. Идеја је поте-
кла од моје супруге, а ја 
сам се сложио да ради-
мо емисију хуманитар-
но- забавног карактера. 
Укратко, да помажемо - 

појашњава он.
Да помоћ једном броју 
људи заиста треба, по-
тврђује сам Ћанић. Хра-
не у народној кухињи 
„Оптимиста“ имају, за 
сада, довољно, али не-
достају млађи људи, 
волонтери, који би раз-
возили оброке. Поводом 
Курбан-бајрама подије-
лили су преко пет тона 
меса. Много му значи 
што Стојићевић „Руком 
спаса“ промовише рад 
„Оптимиста“, али и по-
маже једном броју поро-
дица. 
- Сви мање-више дије-
ле исту судбину, да не 
би рекли да је само у 
Приједору тешка ситу-
ација. У свим локалним 
заједницама је тешко. 
Горан ми је потврдио да 

сваки дан, са свих стра-
на, прима доста  пору-
ка у којима људи траже 
помоћ. Били смо и код 
градоначелника Ђако-
вића. Информисали смо 
га о нашем раду и имали 
конструктиван разговор, 
гдје смо се договорили 
да ћемо даље настави-
ти са овим радом - каже 
Ћанић. 
У јавној кухињи „Опти-
миста“ дневно се при-
према 240 оброка, од 
којих 20 одлази на кућ-
не адресе. Највећи до-
натор јавне кухиње је 
Град Приједор, потом 
Удужење “Помози.ба” и 
невладина организација 
Емаус из Клокотнице те 
појединачни донатори.

„ОПТИМИСТЕ“ И „РУКУ СПАСА“ 
ПОВЕЗАЛА ХУМАНОСТ

Помоћ социјално угроженима из Приједора и Дубице

М. З.

Стојићевић и Ћанић

М. З.
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Закупљен просторЗакупљен простор

- Ово је јединствен став органа 
Градске организације Приједор. 
Вријеме које је пред нама, по-
казаће да је пут који је, од 2004. 
године, водио ДНС у Приједору, 
пут који треба да настави. Надам 
се да ћемо наставити процесе 
који су у претходне двије године, 
по нашој оцјени, заустављени. 
Мислим да листа одборника од 
35 кандидата, на челу са госпо-
дином Ђаковићем, осликава јаку 
кадровску листу. Листа има мно-
го младих људи, који су заслужи-
ли да буду ту. Мислим да је фор-
мула коју ћемо понудити, а то је 
формула младости и искуства, 
добитна формула. Оно што је 
добро, то ћемо наставити, а оно 
што можда у претходном пери-
оду нисмо успјели реализовати, 
то ћемо кориговати. Приједор је 
био град који је добио све важне 
цертификате. Предуслов за то је 
стабилна политичка ситуација, а 
и економија. То обезбјеђује и со-
цијалну сигурност свих грађана, 
а прије свега пензионера, бора-
ца и младих - додао је он. 

НА ЛИСТИ 
ОБРАЗОВАНИ И 

АМБИЦИОЗНИ ЉУДИ

Носилац одборничке листе ДНС-
а је Миленко Ђаковић, актуелни 
градоначелник Приједора. Пре-

ма његовом ријечима, на 
листи су образовани 
и амбициозни људи, 
међу којима је доста 
младих, којима је 
циљ јак и снажан 
Приједор, у сва-

ком 
смислу.
- Град Приједор и ДНС увијек 
су се трудили да раде у инте-
ресу грађана. Наша листа за 
одборнике је изузетно снажна, 
то је листа одговорних и обра-
зованих људи, који годинама 
дјелују у сложној политичкој по-
родици. Ми очекујемо побједу 
ДНС-а, а прије свега кандидата 
за градоначелника, а очекујемо 
и најбројнију листу одборника у 
Скупштини града Приједора, са 
којом ћемо организовати поли-
тички, јавни и друштвени живот 
у граду. Наставићемо се бавити 
и развојем инфраструктуре. Вје-
рујем у сложну политичку поро-
дицу ДНС-а у Републици Српској 
- истакао је Ђаковић.

НИКАД ЈАЧИ И 
СЛОЖНИЈИ

ДНС никада није био јачи и 
сложнији, тврди предсједник ове 
партије Ненад Нешић. Странка 
се, каже, неће бавити политич-
ким противницима, већ искљу-
чиво потребама и проблемима 
грађана. 
- ДНС значи сигуран пут у боље 
сутра. Надам се да ће господин 
Родић, са својим тимом, пре-
познати тај пут и одвести нас у 
побједу. Та побједа ће значити 
даљи развој града Приједора, 
што се тиче инфраструктуре 
и бољег живота, и да задржи-
мо људе у Приједору, јер људи 
су важни. Ја знам да Драгутин 
Родић зна како то да ради. Као 

што знате, ДНС је у претходном 
периоду био на челу града При-
једора и све што смо радили, ра-
дили смо у интересу грађана. Не 
сумњам да ће након локалних 
избора и побједе нашег канди-
дата, Приједор бити још љепши, 
још бољи и развијенији - увјера-
ва Нешић.
Промоцији одборничке листе и 
кандидата за градоначелника 
претходила је сједница Пред-
сједништва ДНС-а. У холу Позо-
ришта била је постављена табла 
са изборним слоганом Странке: 
«И ја сам Приједорчанин”, на 
којој су се потписивали чланови 
ДНС-а.

Драгутин Родић кандидат је Демократског на-
родног савеза за градоначелника Приједора. 
Родић вјерује у изборну побједу, јер како 

каже, Приједорчани су препознали по-
литику ДНС-а и ова странка већ 
годинама има повјерење вели-
ког броја грађана. Приоритет 
ће му бити јачање економије 
и стабилизација политичке 
ситуације 

Б. Дакић

РОДИЋ КАНДИДАТ ЗА ГРАДОНАЧЕЛНИКА, 
ЂАКОВИЋ НОСИЛАЦ ЛИСТЕ

Одржана сједница Предсједништва ДНС-а 

- Вријеме које је пред нама, 
показаће да је пут који је, од 

2004. године,  водио ДНС у При-
једору, пут који треба да настави. 

Надам се да ћемо наставити проце-
се који су у претходне двије године, 
по нашој оцјени, заустављени. Ми-
слим да листа одборника од 35 кан-
дидата, на челу са господином Ђа-
ковићем, осликава јаку кадровску 
листу - рекао је Драгутин Родић, 
кандидат ДНС-а за градоначел-

ника Приједора.

Кандидати за одборнике 

у Скупштини града

Са сједнице Предсједништва
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Интервју

■ Каква је процедура за 
пацијенте?
- Амбуланта у којој се стро-
го примјењују све прописане 
стандардне и посебне мјере за 
спречавање настанка и ширења 
инфекције, има одговарајуће 
просторне капацитете и ис-
пуњава све услове за садашњу 
намјену. У амбуланти је, поред 
ординација за преглед и третман 
пацијената од стране тима поро-
дичне медицине, организована 
и лабораторијска дјелатност. За 
све прегледе пацијенти се могу 
телефонским путем јавити свом 
тиму породичне медицине, како 
налаже уобичајена процедура, 
али и директно у поменуту из-
двојену амбуланту. Ова амбулан-
та намијењена je за прегледе па-
цијената са симптомима акутне 
респираторне инфекције, однос-
но свих пацијената са сумњом на 
корона инфекцију, а укључује па-
цијенте са симптомима као што 
су кашаљ, грлобоља, отежано 
дисање, краткоћа даха, повише-
на тјелесна температура, нагли 
губитак мириса или укуса. У ам-
буланти се прегледају и пацијен-
ти који имају стомачне тегобе као 
што су  пролив и повраћање, који 
су праћени повишеном тјелес-
ном температуром, те пацијенти 
који имају позитиван радиолош-
ки налаз плућа, дакле присутне 
лезије које указују на корона ин-
фекцију, без обзира да ли имају 
изражене симптоме или не.

■ Да ли се у овој амбу-
ланти може вршити пре-
глед и третман лица која 
су у кућној изолацији?
- Наравно. Амбуланта збрињава 
и пацијенте који се налазе у кућ-
ној изолацији, било да се ради 
о пацијентима којима је лабо-
раторијски потврђено присуство 
вируса корона или се ради о па-
цијентима који су под здравстве-
ним надзором због контакта са 
зараженим лицем. Што се тиче 
пацијената који су позитивни на 
присуство вируса корона, меди-
цински тим ове амбуланте ди-
ректно комуницира са њима два 
пута дневно, прикупља инфор-
мације о њиховом здравственом 
стању и сачињава извјештај који 
просљеђује у Хигијенско-епи-
демиолошку службу. С обзиром 
да постоји свакодневна директ-
на комуникација, у случајевима 
када дође до погоршања здрав-
ственог стања ових пацијена-

та, обавља се њихов преглед у 
амбуланти и одлучује о потреби 
за додатним дијагностичким или 
терапијским поступцима и евен-
туалној потреби за болничким 
лијечењем. У амбуланти је рад 
организован тако да постоји до-
вољан временски период између 
пацијената како се они не би су-
сретали у амбуланти и како би 
се могла извршити дезинфекција 
просторија, површина и меди-
цинских уређаја, те провјетра-
вање просторија, а не постоји ни 
могућност укрштања различитих 
категорија пацијената. Поме-
нутим начинима организације 
и функционисања амбуланте 
спречавамо да дође до појаве и 
ширењa инфекције у амбуланти, 
односно ове ризике елиминише-
мо или их сводимо на најмању 
могућу мјеру.
■ Какво је сада стање са 
двије амбуланте које су 
укинуте за вријеме прет-
ходног менаџмента?
- За вријеме претходног руковод-
ства, угашена је амбуланта орал-
не хирургије, јер Дом здравља 
није успио уговорити средства 
за рад ове амбуланте са Фон-
дом здравственог осигурања 
Републике Српске. Нисам сма-
трала да треба остати тако. Сто-
матолошка служба без оралне 
хирургије није потпуна. Орална 
хирургија је потребна у свакод-
невном раду свим службама сто-
матологије - ортодонцији, општој, 

дјечијој  и превентивној стома-
тологији, као и протетици. То се 
потврдило и у ситуацији прогла-
шења ванредног стања на под-
ручју Републике Српске када је 
било онемогућено кретање ста-
новништва ван општине преби-
валишта. Ми смо до сада сваке 
године уговарали средства за по-
требе оралне хирургије не само 
за Приједор, него и за цијелу 
регију. На тај начин смо нашим 
становницима обезбиједили ком-
плетну стоматолошку заштиту. У 
претходним годинама смо конти-
нуирано вршили улагања у сто-
матолошку службу, а само у 2019. 
години у стоматолошку опрему 
уложено је више од 110.000,00 
КМ властитих средстава, од чега 
се највећи дио наведених ула-
гања односио на побољшање 
капацитета услуга оралне хирур-
гије. Наш дом здравља испуњава 
све услове за рад оралне хирур-
гије, а потврду испуњености свих 

прописаних услова и квалитета 
пружених услуга доказали смо 
испуњавањем дефинисаних сер-
тификационих стандарда, како 
националних, тако и међуна-
родних стандарда. У наредном 
периоду морамо се свим силама 
и напорима борити да се Дому 
здравља Приједор обезбиједи 
финансирање дјелатности  орал-
не хирургије од стране Фонда 
здравственог осигурања, чиме 
би се значајно повећао квали-
тет и доступност ових услуга за 
наше становништво. Поред орга-
низације рада амбуланте оралне 
хирургије, желим да истакнем да 
је радни однос у Дому здравља 
поновно засновао доктор спе-
цијалиста пнеумофтизиологије, 
који је у ранијем периоду спора-
зумно раскинуо уговор са прет-
ходним менаџментом. Ми у Дому 
здравља немамо запослене спе-
цијалисте радиологијe у сталном 
радном односу, него те услуге 
пружају специјалисти из болнице, 
тако да налазе рендгенских сни-
мака плућа у претходном перио-
ду наши пацијенти углавном нису 
могли добити истог дана када је 
обављено снимање. Доласком 
специјалисте пнеумофтизиолога 
који је уједно и породични љекар, 
ситуација је значајно измијењена 
набоље, јер поменути специјали-
ста непосредно након рендген-
ског снимања врши очитавање 
снимака, обавља и прегледе па-
цијената, а на услузи је и за кон-
султације свим другим службама 
и љекарима Дома здравља. Ово 
је од посебне важности за наше 
пацијенте, нарочито у тренутној 
ситуацији епидемије корона ви-
русом, јер се показало да је брза 
и правовремена дијагностика и 
лијечење од великог значаја за 
жељене повољне здравствене 
исходе пацијената обољелих од 
Covid-19.
■ По Вашем мишљењу, 
зашто приједорски Дом 
здравља није добио до-
нацију Владе Србије, а 
у питању је санитетско 
возило, с обзиром на то 
да је и овој јавној здрав-
ственој установи нео-
пходно у свакодневном 
раду?  
-  Информацију о донацији 15 
санитетских возила домовима 
здравља у Републици Српској, 
коју је обезбиједила Влада Ср-
бије, сазнали смо из медија. На-
кон објављивања информације, 

били смо изненађени и запита-
ни због чињенице да у предмет-
ну донацију није укључен и наш 
дом здравља. Ово тим прије, 
јер се ради о једном од највећих 
домова здравља у РС, који је 
у више наврата аплицирао на 
различите пројекте за набавку 
санитетских возила. Није нам 
познато на основу којих крите-
ријума је извршен одабир за ове 
донације и, иако не сумњамо да 
су домовима здравља који су 
уврштени у донацију санитетска 
возила заиста била неопходна, 
истовремено смо мишљења да 
је и Дом здравља Приједор тре-
бало да буде један од њих. При 
томе треба имати у виду да је 
изузев једног возила, за које је 
2017. средства обезбиједио Град 
Приједор, сва остала санитетска 
возила у посљедњих петнаестак 
година наш дом здравља купио 
властитим средствима. Колико 
би нам ова донација била зна-
чајна, говори  чињеница да смо у 
самом почетку епидемије корона 
вирусом били принуђени да по-
новно региструјемо један сани-
тетски аутомобил који је био пла-
ниран за отпис, наравно послије 
урађеног комплетног сервиса и 
поправке. Током ове епидемије, 
у великој мјери порасла је по-
треба за санитетским превозима, 
како пацијената којима је лабо-
раторијски потврђено присуст-
во вируса корона, тако и других 

пацијента, а у једном периоду 
имали смо и додатну обавезу 
превоза лица са свих граничних 
прелаза у локалне карантине. 
С друге стране, наша болница 
нема довољан број санитетских 
возила, зато често имамо ситу-
ације када вршимо превоз па-
цијената и за потребе болнице. 
Нама је, искрено, жао што смо 
заобиђени у додјели ових сани-
тетских возила, јер смо, за разли-
ку од других, својим средствима 
куповали и набављали возила за 
наше потребе. 

■ Како је тренутно ор-
ганизован рад Дома 
здравља у условима 
пандемије?
- Све амбуланте и службе Дома 
здравља Приједор су у фази 
потпуног враћања у уобичајен 
режим рада, како у градском 
подручју тако и подручним ам-
булантама. Подсјетићу јавност 
да је почетком епидемије Дом 
здравља издвојио амбуланте по-
родичне медицине које се налазе 
у објекту стоматолошке службе у 
сврху прегледа свих пацијената 
са респираторним симптомима, 
а за прегледе и третман пације-
ната којима је доказано присуст-
во корона вируса била је одређе-
на амбуланта у Орловачи већ од 
17.3.2020. године, односно на 
самом почетку епидемије. Да би 
напријед наведене амбуланте 
вратили у нормалан режим рада 
са регистрованим пацијенти-
ма, одлучили смо да 17.7.2020. 
године на Уријама формирамо 
посебну издвојену амбуланту, 
тако да оваквим приступом обез-
бјеђујемо несметан рад свим 
тимовима породичне медицине, 
али и установи у цјелини. У току 
је адаптација и амбуланте за 
дјецу. У најскорије вријеме биће 
извршена адаптација посебних 
просторија за љекарске прегле-
де ових категорија становника 
и у амбулантама у Омарској, 
Љубији и Козарцу, како би били 

у ситуацији да пружимо адеква-
тан одговор на све потенцијалне 
изазове и у наредном периоду. 
Поред тога, у Брезичанима је от-
ворена стоматолошка амбулан-
та намијењена за збрињавање 
хитних стоматолошких стања па-
цијената са сумњом на обољење 
COVID-19 и пацијената који се 
налазе у кућној изолацији (било 
да су позитивни на присуство ви-
руса корона или су у изолацији 
због контакта). Стоматолошка 
амбуланта има засебан улаз који 
се налази на супротној страни од 
улаза у простор намијењен за по-
родични медицину, а све просто-
рије стоматолошке амбуланте су 
физички одвојене од просторија 
за преглед пацијената у породич-
ној медицини. 
Још једном напомињем да све 
активности које спроводимо у 
реконструкцији, адаптацији и 
пренамјени просторија у објек-
тима Дома здравља у циљу 
превенције настанка и ширења 
инфекције вирусом корона, фи-
нансирамо сами, из властитих 
средстава.

ЗБОГ ПАНДЕМИЈЕ ОТВОРЕНА ИЗДВОЈЕНА 
АМБУЛАНТА НА УРИЈАМА

Прим. др Славица Поповић, директорица Дома здравља Приједор

Дом здравља Приједор отворио је издвојену амбуланту поред објекта Мјесне заједнице При-
једор 2 на Уријама за потребе прегледа и третмана пацијената који имају сумњу на вирус ко-
рона или су били у контакту са зараженим лицима. Ова амбуланта такође је на располагању 
пацијентима који су у кућној изолацији, као и за грађане са израженим симптомима акутне 
респираторне инфекције, те стомачним тегобама праћеним повишеном тјелесном темпера-
туром, појашњава прим. др Славица Поповић, директорица Дома здравља Приједор

М. Шодић

-  Информацију о донацији 15 санитетских возила 
домовима здравља у Републици Српској, коју је 
обезбиједила Влада Србије, сазнали смо из ме-
дија. Били смо изненађени због тога што у ову 
донацију није укључен и Дом здравља Приједор. 
Тим прије, јер се ради о једном од највећих домо-
ва здравља у РС који је у више наврата аплици-
рао на различите пројекте за набавку санитетских 
возила. 

Ковид амбуланта на Уријама

Поштују се све мјере и процедуре
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Тим поводом Тим поводом

Приједорски Демократ-
ски савез и Народни де-
мократски покрет заједно 
ће наступити на пред-
стојећим локалним из-
борима. Циљ им је клуб 
одборника у Скупштини 
града. Вјерују да ће до-
бити повјерење бирача. 
- Мислимо да ће нас 
гласачи препознати. 
Убијеђен сам у добар 
изборни резултат ове 

коалиције и да ћемо ре-
ализовати постављени 
циљ - рекао је на кон-
ференцији за новинаре 
Томислав Прпош, пред-
сједник Градског одбора 
ДЕМОС-а Приједор. 
У добар изборни ре-
зултат вјерује и Силви 
Милановић, повјереник 
Градског одбора НДП-а 
Приједор. Пред њима је, 
како каже, доста посла, 

али од својих циљева и 
идеја неће одустати.
- Договорили смо зајед-
нички наступ. Централна 
изборна комисија је при-
хватила нашу коалицију. 
Очекујемо клуб одборни-
ка, односно три одбор-
ника сигурно - истакла је 
она.
Коалиција ће се звати 
ДЕМОС-НДП.

Удружење родитеља 
дјеце с посебним потре-
бама „Невен“, у оквиру 
програма “Стварање 
повољнијег окружења 
за цивилно друштво 
- Embrace”, проводи 
пројекат „Подршка осо-
бама са интелектуал-
ним тешкоћама“. Проје-
кат финансира Влада 
Краљевине Норвешке, а 
имплементира Развојни 
програм Уједињених на-
ција (УНДП). По ријечима 
Весне Берић, предсјед-
нице Удружења „Невен“, 
Пројекат је намијењен 
јачању капацитета особа 
са интелектуалним теш-
коћама, са нагласком на 
превенцију и заштиту од 
злоупотреба, те развој 
форми прихватљивог по-
нашања. 
- Чињеница је да се 
дјеца са сметњама у 
развоју претјерано шти-
те. Занемарује се да је 
њихово одрастање и 
промјене које настају то-
ком одрастања исто као 
одрастање опште попу-
лације, те да проблеми 
њиховог понашања могу 
бити директно повезани 
са незадовољавањем 

потреба такве дјеце - 
каже Милена Шљокави-
ца, дефектолог и едука-
тор у Пројекту. 
На тај начин, како до-
даје, продубљује се не-
сразмјер између њихо-
вог психо-социјалног и 
тјелесног развоја, што 
негативно утиче на ква-
литет живота, оствари-

вање жељених парт-
нерских односа и веза и 
изједначавање могућно-
сти права. 
Ненад Добријевић, со-
цијални радник и едука-
тор у Пројекту, наводи да 
је циљ унапређење по-
ложаја и квалитета живо-
та особа са сметњама у 
интелектуалном развоју, 
кроз едукације младих и 

њихових родитеља. 
- Очекивани резултати 
су повећан ниво знања о 
сполности младих са ин-
телектуалним тешкоћа-
ма, те знања родитеља 
о сексуалности њихове 
дјеце и ризицима које 
носи негирање сексуал-
ности, као и о утицајима 
средстава комуникације 

на њихово понашање - 
каже Добријевић. 
Пројектне активности 
почеле су првог јуна и 
трају до краја новембра. 
У Пројекту је 31 директ-
ни учесник, 19 младих 
са интелектуалним теш-
коћама и 12 родитеља. 

На локалитету некадашњег 
логора Омарска обиље-
жена је 28. годишњица од 
његовог распуштања. Поло-
жени су вијенци и одата је 
почаст страдалима. Према 
подацима Савеза логораша 
БиХ, кроз логор Омарска од 
маја до августа 1992. године 
прошло је око 6.000 цивила 
несрпске националности, 
а око 700 их је страдало. 
За Дервиша Мујкановића, 
сјећања су тешка и након 28 
година.
- Да се више никада не по-
нови. Било је како је било. 

Не поновило се никоме - ре-
као је Мујкановић. 
“Сачувано од заборава”, на-
зив је књиге коју је написао 
Шериф Велић у којој описује 
све оно што је доживио и ви-
дио у овом логору. Са овог 
мјеста данас шаље јасну 
поруку. 
- Дошао сам овдје да се су-
очим са својим страховима. 
Овдје је мјесто гдје и друга 
страна треба да се суочи са 
својим дјелом - сматра  Ве-
лић. 
Мирсад Дуратовић, пред-
сједник Регионалног савеза 

Удружења логораша регије 
Бања Лука, које је заједно са 
Удружењем логораша При-
једор и Козарац огранизатор 
овог обиљежавања, пору-
чио је да никада неће од-
устати од сјећања на жртве 
овог логора. Овогодишње 
обиљежавање 28. годишњи-
це од распуштања логора 
Омарска протекло је уз све 
препоручене мјере и про-
цедуре надлежних инсти-
туција, у циљу спречавања 
ширења вируса корона. 

ОБИЉЕЖЕНА 28. ГОДИШЊИЦА 
ОД РАСПУШТАЊА ЛОГОРА 

ОМАРСКА 

ПРИЈЕДОРСКИ ДЕМОС
И НДП У КОАЛИЦИЈИ

М. З.

ПОДРШКА ОСОБАМА СА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНИМ ТЕШКОЋАМА

Удружење “Невен”: 

Грaдски oдбoр Српскe 
дeмoкрaтскe стрaнкe При-
jeдoр у субoту je у Maрићкoj 
oбиљeжиo 30 гoдинa oд oс-
нивaњe oвe стрaнкe. Нaкoн 
бoгoслужeњa у цркви Свeтoг 
прoрoкa Илиje, члaнoви и 
симпaтизeри СДС-a пoложи-
ли су виjeнaц пред бистом 
доктора Joвaнa Рaшкoвићa. 
Прeдсjeдник Грaдскoг oд-
бoрa СДС Приjeдoр Mилaн 
Tубин пoручиo je дa je и 
oвe гoдинe СДС у Maрићкoj, 

jeр je упрaвo нa тoм мjeсту 
крeнулa oдбрaнa српскoг 
нaрoдa нa oвим прoстoрa.
- Oвo личи нa 1990. гoдину, 
кaд je сaмo СДС дoлaзиo у 
oвe крajeвe. Oвe гoдинe кaд 
нeмa шaтoрa, пићa и пjeсмe, 
нeмa ни Mилoрaдa Дoдикa 
и eкипe дa сe oвдje шeтajу. 
Aли, штo сe нaс тичe, ништa 
нe умaњуje знaчaj Maрићкe 
кao мjeстa из кojeг пoтичe 
српски нaрoдни пoкрeт, a 
тo je Српскa дeмoкрaтскa 

стрaнкa - изjaвиo je Tубин.
Члaн Прeдсjeдништвa 
СДС-a Maja Дрaгojeвић 
Стojић пoручилa je дa je 
пoсeбнo срeтнa штo Стрaн-
кa свoj 30. рoђeндaн слa-
ви нa мjeсту нa кojeм je и 
ствoрeнa. Oнa сматра дa 
ћe нaрeднe гoдинe СДС 
уjeднo слaвити 31 гoдину 
пoстojaњa, aли и вeлики из-
бoрни успjeх.

ТРИ ДЕЦЕНИЈЕ ОД ОСНИВАЊА 
СДС-а У ПРИЈЕДОРУ

Српска демократска странка

Б. Дакић

З. Ј. 

Са конференције за новинаре

Положени вијенци пред бистом Јована Рашковића

М. Шодић
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Друштво Друштво

У тадашње предузеће “Риба-
Ријека” које је пословало у са-
ставу ријечког “Бродокомерца”, 
Перо Богуновић дошао је као 
млад радник, 14. јуна 1971. го-
дине. Тада није ни слутио да 
ће, наредних деценија, продава-
ти рибу својим суграђанима на 
истом том мјесту с којег ће, за 
два-три мјесеца, отићи у заслу-
жену пензију. Богуновић памти 
како је било у бившој Југосла-
вији, када је рибљи асортиман 
био много разноврснији:
- На почетку сам имао и морског 
“паса”, како га зову у Далма-
цији. Продавао сам ражу, ципле, 
лигње, све у свјежем стању: од 
срделе, папалине, зубаца, ора-
де, бранцина... имао сам ком-
плетно заступљен програм који 
су продавали и у Загребу, Бе-
ограду и Ријеци. Приближили 
смо нашем потрошачу те морске 
плодове, а риба се у то вријеме 
и јела више - присјећа се Богу-
новић. 
Већ двије деценије он ради у при-
ватизованом предузећу које је 
преименовано у “Сирена фиш”, 

са сједиштем у Српцу. Понуда 
рибе прилагођена је промијење-
ним условима пословања. Сада 
је ту шаран, пастрмка, морски 
плодови, ослић, панирана риба, 
лигња, скуша, сарделе и гирице. 
- По природи нисам нека свадљи-
ва особа, тако да за цијели овај 
период никад нисам имао неки 
ексцес у трговини. Стекао сам 
велики број пријатеља, а увијек 
избјегавао свађање. Један од 
разлога је што се након тога мо-
рам мирити, па боље се онда и 
не свађати. Настојао сам да удо-

вољим свима и кад неко нешто 
тражи, да то испоштујем - тврди 
наш саговорник. 
Риба није поскупљивала већ 
дуже вријеме, истиче Богуновић,  
илуструјући то податком да је 
цијена пастрмке иста већ десет 
година. Посла, каже, има најви-
ше у вријеме поста, али проблем 
у љетном периоду је снабдије-
вање. 
- Досад смо успијевали. И за пе-
тровски пост имали смо довољ-
но рибе. Корона вирус нам је 
донекле отежао снабдијевање. 
За децембар већ имамо угово-
рене количине из властите про-
изводње. Мислим да грађанима 
неће ништа недостајати, само 
да нам вирус прође, да се људи 
могу окупљати и прослављати 
славе онако како су то досад на-
викли - истиче Богуновић. 
Tоком дугог радног вијека, био 
je свједок отварања и затварања 
бројних локала у близини њего-
ве рибарнице. Један од старосје-
дилаца је Милутин Згоњанин, 
који деценијама продаје перад 
у сусједној продавници. За Бо-
гуновића га везује дугогодишње 
пријатељство, а у шали каже да 
је Перо увијек окружен добрим 
рибама, а он кокама.

- Дружим се с Пером већ четрде-
сет година. Ето још и ових 25 да 
ми је радити, а онда ћемо да се 
дружимо и у цивилу, ово све до-
сад је било службено - уз смијех 
прича Згоњанин. 
Он сматра да су се, са година-
ма, прехрамбене навике грађана 
прилагодиле њиховом животном 
стандарду. Риба се највише ку-
пује у вријеме поста, мада би, 
како каже, требало да се нађе на 
трпези бар двапут седмично. С 
обзиром да ће крајем године от-
ићи у пензију, вријеме је да раз-
мишља о насљеднику. Разлога 
за бригу, како тврди, нема.
- Ово је изузетно захтјеван и фи-
зички напоран посао. Тешко је 
сад наћи неког да се бави овим 
послом. Млађи људи то избјега-
вају, међутим, сретна околност 
је да не морам бринути о томе 
коме ћу оставити посао. Већ де-
сет година са мном ради један 
момак који је изузетно добар, 
снашао се у послу и мислим да 
ће ме он наслиједити - закључује 
Богуновић.

Перо Богуновић зна шта је добра риба

Када се каже да је епидемија 
вируса корона захватила све 
сегменте живота, то није испраз-
на поштапалица политичара и 
медија, већ чињеница. Од круп-
ног капитала до обичног рад-
ника, сви осјећају посљедице, 
неко више - неко мање. Тако је 
и на Градској тржници. Закупци 
кажу да је очигледно да је купа-

ца мање, да је изостао  масован 
долазак дијаспоре који и те како 
утиче на продају. Примјетно је да 
становништво мање троши при 
куповини, јер народ нема пара, 
а највише је купаца у данима кад 
се исплаћују пензије, каже Милан 
Кантар, један од продавача.
- Све је мање купаца. Ова коро-
на је чуда направила. Народа је 

све мање, а велика је беспарица. 
Што добију, дају за режије и здра-
во ђаци. Из џепа у џеп, тако је то. 
Осјети се и мањак људи из ино-
странства. Иначе дијаспора поку-
пује све што донесемо, али ове 
године тога нема - прича Кантар. 
Свјеже домаће воће и поврће 
ипак је привлачна роба, па се 
некако успије продати, каже Мла-
ден Грујић, узгајивач поврћа из 
Миљаковаца. Ипак, осјетан је 
мањак грађана из дијаспоре, а 
и сам почетак године и неизвјес-
ност због короне нису помогли 
произвођачима. С бзиром на све-
укупну ситуацију, Грујић није не-
задовољан. 
- Било је тако да уђемо у ту при-
чу па гдје се нађемо. Бар засад је 
испало добро. Ипак, ово је свјеже 
и народ то више тражи. Цијена је 
можда мало „јача“, али и ми спу-
стимо цијене неких производа. 
На крају свако нађе шта му треба 
- каже Грујић.
Домаћи, квалитетан и, што је нај-
важније, здрав производ оно је 
што их издваја од великих марке-
та, кажу закупци. 

КУПАЦА МАЊЕ НЕГО РАНИЈИХ ГОДИНА
Градска тржница

З. Ј. 

Производи изузетни, али купаца мало 

У приједорском Дому за ста-
рија лица поштују све мјере и 
одредбе надлежних. Резултат 
тога је да нико од корисника, 
али ни запослених,  до сада 
није био позитиван на вирус 
корона. 
- Сви су тестирани и за сада 
је све под контролом. Ми смо 
прије два мјесеца почели са 
пријемом корисника, али уз 
одређене услове и правила 
која налаже Институт за јав-
но здравство. Морају урадити 
тест  који није старији од 48 
сати и корисник иде 14 дана у 

карантин - рекао је Бојан Бец-
нер, директор ове установе.
Посјете су и даље забрањене, 
а корисницима је дозвољено 
да сат времена дневно прове-
ду вани. 
- Дозвољене су посјете само 
у изузетним случајевима, али 
уз наше  одобрење - додао је 
Бецнер.
Дом за старија лица тренутно 
броји 178 корисника. Од тога је 
њих 59 на Одјељењу за герија-
трију.

ПОШТУЈУ СЕ МЈЕРЕ, 
ДОСАД БЕЗ ЗАРАЖЕНИХ

Дом за старија лица

Б. Дакић

Када желе купити свје-
жу и добру рибу, Прије-
дорчани знају коме да 
се обрате: Пери Богуно-
вићу. Он од 1971. године 
ради на истој адреси: 
у рибарници која је то-
ком година промијени-
ла власничку структуру, 
али не и оно по чему су 
препознатљиви - љубаз-
но особље и квалитетне 
рибље производе 

П. Ш. 

ВРЕМЕНА И СИСТЕМИ СУ СЕ МИЈЕЊАЛИ, 
АЛИ ЈЕ РИБАРНИЦА ОПСТАЛА 

- Ово предузеће датира од 1971. године, а 1991. 
дошло је до прекомпозиције па смо се сви из-
двојили из матичног предузећа. Бивше послов-
нице постале су економске јединице, свака за-
себно: Загреб, Београд, Сарајево па Бањалука. 
Ми смо били у саставу Бањалуке и преимено-
вани смо у “Риба Бањалука”. Године 2000. фир-
ма је продана и од тада послујемо под називом 
“Сирена фиш”, са сједиштем у Српцу. Ето то је 
неких 20 година приватно предузеће, а власник 
је изузетно позитивна личност, задовољни смо 
условима рада и платама које су редовне - поја-
шњава Перо. 

Захтјеван и физички напоран посао

Старосједиоци и добри пријатељи: 
Богуновић и Згоњанин

На добро познатој адреси
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ПРИЈЕДОРСКИ
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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. Женина сестра, 9. Име Де Гола, 
10. Планина код Београда, 12. Партнер у послу, 14. 
Главни град Јордана, 15. Висећа вага, 17. Име но-
беловца Андрића, 18. Прво слово, 19. Ововремен, 
садашњи, 21. Нови Пазар, 23. Мирисна смола, 24. 
Саставни везник, 25. Палац доле (жарг.), 27. Пјева-
чица Бекута, 28. Горан Максимовић, 29. Намјера, 31. 
Градитељ Нојеве барке, 32. Војна формација, 33. 
Писац фантастике Жил, 34. Купити у власништво. 

УСПРАВНО: 1. Глумица Бернар, 2. Која припада 
врту, 3. Средство рада, 4. Ознака сумпора, 5. Показ-
на замјеница, 6. Врста врбе, 7. Животиња са грбом, 
8. Прождрљива, 9. На шокантан начин, 11. Непознат, 
13. Главни град Непала, 16. Ивична, 20. Вијек, 22. 
Музеј у Мадриду, 26. Претјерано штедљив, 28. Ло-
шији од лошијег, 30. Атински фудбалски клуб, 31. Те-
ниска мрежа, 33. Лична замјеница, 35. Знак за фос-
фор.   

Р. Речевић

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ

На данашњи дан, 
7. августа 1938. го-
дине, умро је Кон-
стантин Сергеје-
вич Станиславски, 
руски позоришни 
глумац, театролог 
и режисер, oсни-
вач Художественог 
театра у Москви и 
један од најзначај-
нијих теоретичара 
позоришне умjет-
ности 20. вијека. 
Био је  велики по-

зоришни инова-
тор који је створио 
својеврсну лабора-
торију  глуме у којој 
је кроз практичан 
рад са глумцима и 
својим ученицима 
поставио основ-
не постулате „си-
стема“ глуме као 
умjетничког до-
живљаја. То је пре-
точио у “Систем”, 
своје капитално 
дјело, превође-

но на све свјетске 
језике, учинивши 
га незаобилазном 
литературом свих 
великана глуме као 
и будућих глумаца. 
Тако је, како  у ре-
жији тако и у глуми, 
постао друго име 
за театар реализ-
ма и продубљене 
психолошке интер-
претације.

Р. Р. 

ЗАНИМЉИВОСТИ

***
Највиши облаци су цируси. Они понекад 
достижу висину од 22.000 метара.

***
Да би се лакше приближили ловини, Ески-
ми, ловци на туљане, често знају навући 
на себе туљаново крзно.

***
Статистика говори да сваки четврти ста-
новник Јапана носи наочале! 

***
По вјеровању старих Египћана, пиво је 
створио бог Озирис.

***
Голуб је једина птица која пије не поди-
жући главу.

***
Водовод у Стону саграђен је 1581. године 
и по томе је био најстарији у бившој 
Југославији.   

1932. - Рођен Абебе Бикила, 
етиопски атлетичар.

1938. - Умро Константин Ста-
ниславски, руски позоришни 
глумац, театролог и редитељ.

1941. - Умро Рабиндранат 
Тагор, индијски писац и фи-
лозоф, добитник Нобелове 
награде за књижевност.

1959. - Амерички сателит “Ек-
сплорер 6” послао прве фото-
графије Земље из свемира.

1960. - Кубански премијер 
Фидел Кастро објавио одлуку 
о национализацији свих аме-
ричких компанија на Куби.

1999. - У Брчком одржан „Рок 
маратон ‘99“ који је први пут 
од распада СФРЈ окупио рок 
групе из бивших југословен-
ских република. 
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Рјешење из прошлог броја: рабаџија, ласо, власт, 
интра, акна, Коракс, шор, о, акроними, вп, Солин, р, 
арт, бол, Ра, тартан, пет, идиот, мили, омнибуси. 

ТАКО НЕКАКО 
Да се не лажемо и заваравамо!

Европа нас баш и не воли, али би радо дошла 
код нас.

ВЕЋ ВИЂЕНО 
Нешто смо бар научили.

Уз добру школу мора ићи и добра препорука. 

ОШТРИ УГАО 
Државни удари нам нису ни на крај памети. 
Тешко се боримо и са оним - можданим. 

НИЈЕ ДА - НИЈЕ 
Рај би морао нешто и да врати.

Батину, на примјер. 

ТУГА ЖИВОТА  
- Шта је туга живота? - пита један читалац.

Ех, шта?! Директору електродистрибуције 
упалити свијећу. 

ДОТЛЕ ДОШЛО
И дотле је, ето, дошло. 

Да није политичара, данас нико не би причао 
бајке.

Сјећање: Константин Станиславски, глумац, театролог и режисер
КРЕАТОР НОВЕ ПОЗОРИШНЕ СЦЕНЕ  

Добри дух позоришта: 
Константин Станиславски

Систем Станиславски 
актуелан и данас 
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Манифестације Манифестације

Проглашењем побједника 
и додјелом награда, завр-
шен је трећи “Козара ултра 
трејл”. Прво мјесто у трци 
на 40 километара, у женској 
категорији, освојила је Жу-
дана Ђокић, док је у мушкој 
категорији најбржи био До-
магој Кребер. 
- Већ трећу годину сам на 
Козари. Прве године сам 
промашио стазу, прошле 
године сам освојио дру-
го мјесто на 100 км, а ове 
године на 40 километара 
прво. Услови су фантастич-
ни, стаза је маркирана, пре-
задовољан сам - истакао је 

Кребер.
У трци на 20 километара 
прва награда припала је 
Сњежани Писарић, док је 
међу припадницима јачег 
пола најбољи био Милан 
Косић.
- Двије године се бавим тр-
чањем. Било је вруће и ово 
ми је најтежа трка. Стаза је 
била захтјевна, али марка-
ција је била одлична. Све 
похвале за организацију, 
али и волонтере - рекла је 
Писарићева.
Прво мјесто у трци на 10 ки-
лометара освојили су Луциа 
Кимани и Дарио Веселино-

“Козара ултра трејл” окупио учеснике из више земаља - ЗАДОВОЉНИ ОРГАНИЗАТОРИ И СПОРТИСТИ

Овогодишњи “Козара ултра трејл” окупио је такмичаре из Босне и Херцеговине, Србије, 
Хрватске, Аустрије, Швајцарске и Украјине

- Срећни смо и задовољни. Жеља нам је 
да наредне године све буде још масовније. 
Имали смо велику подршку Града Приједо-
ра и градоначелника Миленка Ђаковића. 

Град нас је подржао и претходне двије 
године, али овај пут то је било на знат-

но вишем нивоу - рекла је Невена 
Стојаковић, предсједник Удружења 
“Козара ултра трејл”.

 Тркачи и волонтери

Старт трке



вић.
- Јако сам срећна. Стаза 
није лагана, али није ни 
тешка, можете и трчати и 
ходати. Стаза је била мар-
кирана и задовољна сам - 
изјавила је Киманијева.
Ово је једна од најзначај-
нијих спортских манифе-
стација на Козари, сматра 
Стевица Дроњак, шеф Од-
сјека за образовање, здрав-
ствену, социјалну заштиту и 
невладине организације у 
Градској управи.
- Ми смо препознали рад и 

труд ових младих људи и 
зато смо их подржали, а на-
стојаћемо да их подржимо и 
у будућности. Манифеста-
ција је спортско-туристич-
ког карактера. Са Козаре је 
послата позитивна порука, 
а то је да ово може бити до-
бар увод у развој туризма и 
спорта на овим просторима 
- додао је он.
Овогодишњи “Козара ултра 
трејл” окупио је такмичаре 
из Босне и Херцеговине, 
Србије, Хрватске, Аустрије, 
Швајцарске и Украјине. Због 
пандемије вируса корона, 
трка на 100 километара није 
одржана.
- Презадовољни смо бројем 
такмичара, али и бројем 
волонтера, а и тиме што 
смо ово стоички изнијели, 

с обзиром на кризу и цје-
локупну ситуацију. Нико се 
није изгубио, јер је марка-
ција била одлична. Тркачи 
су задовољни, што је јако 
битно. Овом приликом се 
захваљујем Градској управи 
Приједор, а посебно градо-
начленику Миленку Ђако-
вићу - изјавила је Невена 
Стојаковић, предсједник 
Удружења “Козара ултра 
трејл”.
Одржана је и трка за дјецу 
узраста од пет до 12 годи-
на, као и фото-маратон, на 
којем су се фотографи так-
мичили чија ће фотографија 
бити боља, а имали су три 
теме.

9.7. август 2020.“Козарски вјесник”

Манифестације Манифестације

З. Јелић
Б. Дакић

“Козара ултра трејл” окупио учеснике из више земаља - ЗАДОВОЉНИ ОРГАНИЗАТОРИ И СПОРТИСТИ

► ПОБЈЕДНИЦИ

Прво мјесто у трци 
на 40 километара, 
у женској катего-
рији, освојила је 
Жудана Ђокић, док 
је у мушкој катего-
рији најбржи био 
Домагој Кребер. У 
трци на 20 киломе-
тара прва награда 
припала је Сњежа-
ни Писарић, док је 
међу припадници-
ма јачег пола нај-
бољи Милан Ко-
сић. Прво мјесто 
у трци на 10 кило-
метара освојили 
су Луциа Кимани 
и Дарио Весели-
новић. Због пан-
демије вируса ко-
рона, трка на 100 
километара није 
одржана.

Старт трке

Са додјеле награда
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Тим поводом Тим поводом

  Др сци. Мићо Стојановић,  пензионисани професор Природно-математичког факултата Универзитета у Бањалуци

Мр сци, професор историје, 
докторант историјских на-
ука на Одсјеку за историју 
Филозофског факултета 
Универзитета у Бањалуци, 
Ведрана Адамовић, кустоси-
ца Музеја Козара у Приједо-
ру, подарила нам је ријетко 
вриједно дјело историјско-
документарног карактера под 
горњим насловом, у издању 
Музеја Козара у Приједо-
ру, децембар 2018. године. 
 Дуго сам раз-
мишљао (па и два-три пута 
почињао, па застајкивао) 
да ли да изнесем своје 
мишљење и предочим ср-
пској јавности овај капитални 
текст, јер је, нажалост, штам-
пан само у 60 примјерака, 
што је за претпоставити да 
наша шира читалачка јавност 
не зна за ову књигу, а тиме 
ни за њен садржај ни њене 
поруке; нисам могао остати 
равнодушан, да прећутим и 
не скренем пажњу на њено 
постојање. Она је јединствен 
примјер који садржи ужасан 
усташки и фашистички терор 
у Независној Држави Хрват-
ској над српским народом 
у току Другог свјетског рата 
(конкретније 1941-1942. го-
дине) у Приједору и околним 
селима. 
 Наиме, ауторка, 
служећи се методолошким ин-
струментаријем анализе, син-
тезе, анкетирања, разговора, 
те користећи и проучавајући 
зборнике радова, часописе, 
дневне и периодичне листо-
ве, монографије и мемоаре 
еминентних аутора, казивања 
преживјелих Срба о ужасном 
масакру усташког оргијања 
над српским народом у НДХ, 
архивску грађу и пригодне 
изворе војнодокументарног 
карактера, историјске и по-
литичке студије, поруке, го-
воре, прогласе, наредбе оку-
паторске фашистичке власти 
и брзојавке (хитне наредбе) 
усташке власти НДХ, фељто-
не, персоналне записе и жи-
вотне приче свједока крвавог 
ужаса, легате појединаца, 
документацију Савеза бора-
ца НОР-а и у свему овоме 
нашла шта су усташке хорде 
чиниле њеном народу, те у 
стилу врсног истраживача, 
историчара модерног про-
мишљања, проучила и уз низ 
географских секција и карата 
и разних графичких прика-
за, за дивљење, сложила на 
оригиналном формату (од 
модификованих формата А-4 
и А-5) јединствену студију на 
290 страница. Навела је и 41 
извор књишког жанра који је 
као литературу при писању 
користила. Ауторка је обишла 
низ установа - архива, школа, 
универзитетских библиотека, 
историјских и војних библио-
тека, института и академија, 

сусретала се са преживјели-
ма минуле трагедије српског 
народа, да би методички, 
професионално и умјешно на 
стиснутом простору изложила 
обиље разноврсних података 
из разноврсних извора, ела-
борирала и створила ово дје-
ло, документ. Поред писаног 
текста, у књигу је унијела фо-
токопије великог броја аутен-
тичних докумената, војних и 
политичких извјештаја, о про-
гонима и ликвидацији Срба, 
до Павелићевих наредби 
геноцида и екоцида немоћ-
ног и незаштићеног српског 
цивилног становништва. Она 
не пише о својим сјећањи-
ма, што би се могло, због 
заборава, довести у сумњу 
аутентичност казивања. Јер, 
она није била ни рођена, 
нити је била дијете рата. Да, 
али зато је све прикупљене и 
примијењене изворе које про-
нашла и користила, а којих 
није мањкало, покрила са 733 
фусноте, што довољно гово-
ри о свеобухватном и ориги-
налном научном приступу и 
сериозном доказивању наве-
дених феномена. Не смије се 
прескочити и не рећи да је у 
књизи, посебно за свако село 
и у Приједору, навела на де-
сетине хиљада имена погину-
лих Срба у ужасном терору у 
НДХ и на десетине стратишта 
на приједорској регији, о који-
ма, скоро, да се није знало. 
У ауторској географској ски-
ци приједорске територије 
предочила је 28 стратишта 
- страдалишта. (Ужасно - на 
малом простору велики број 
убистава и геноцида!?). О 
овој историјској чињеници 
дуго није било пожељно, у 
крајњем, нити се смјело гово-
рити, а да не кажемо писати. 
Или, ако се знало, прећутно 
се прелазило преко свега, као 
да се радило о маргиналим 
појавама у једном народу. 
 Професорица Ве-
драна, интуицијом историча-
ра, инстинктом истраживача 
и научника аналитичара (раз-
ним методама), као припад-
ница српског народа, хума-
ниста, па као дијете, мајка, 
жена, родитељ те инспири-
сана сјећањима и причањи-
ма њене баке која је осјети-
ла злодјела варвара у НДХ 
(којој је посветила књигу) и 
на основу проучене актуел-
не литературе и оригиналних 
докумената, добила мотиве 
да напише и писмено прого-
вори и нашој јавности открије 
нешто што је било заташкава-
но, забрањивано, невидљи-
во, да се објелодани ко је и 
кад и шта и што и како чинио 
злодјела српском народу под 
Козаром. Можда није била 
ни свјесна на какву ће дра-
му горчине наићи и упустити 
се у представљење ужаса и 

мрака једне цивилизације. 
Све је зналачки  сложила на 
једно мјесто у облику студије 
која је пред нама. Као амби-
циозни трегалац за истином, 
изоштрене бескрајне духовне 
и професионалне енергије 
и талента, храбро, јуначки 
и са осјећајем преданог на-
учника се здушно, без ризи-
ка, упустила у истраживање 
осјетљиве и замашне мате-
рије која има материјални и 
друштвени простор за рад 
научницима истраживачима 
једног еминентног историј-
ског института. Ово тим прије 
што су подаци разбацани, да 
кажемо, на све стране; али 
професорица је превазишла 
летаргију оних који су знали и 
ћутали за покоље, препозна-
ла и нашла све што је реле-
вантно, а било запретано да-
леко од очију и спознаје шире 
српске јавности, па рекла 
у овој књизи о страдањима 
српског народа 1941-1942. 
године. Ријеч је, због успо-
реног историјског механизма 
оклијевања, о ненаписаној 
историји о злочинима над 
поткозарским Србима, те 
због забрана, догађаји нису 
наведени у читанкама, уџбе-
ницима на било којем нивоу 
образовања, нема ни у дру-
гој литератури друштвеног 
карактера која разматра ову 
проблематику, што би аутор-
ки омогућило бржи приступ 
садржајима изузетне вријед-
ности. Писати о крволоцима 
српског народа, иако се знало 
ко је кад извршавао злодјела, 
а Ведрана их је именовала, 
сматрало се као хереза-јерес 
за којег није било опроста. 
Другови око Јосипа Броза 
ревносно су чували од шире 
јавности скривене забетони-
ране јаме, катанце и браве, 
да се не отварају врата која 
крију ужасне поступке над 
српском недужним живљем, 
да се не зна колико је ср-
пских мученика тамо живих 
убачено и уморено, ко их је 
у поноре пакла тамо и зашто 
бацао. Страдалишта су дуго 
била у забораву као: Заједни-
це код Козарца, приједорски 
покољ, покољ у Паланчишту 
и Јеловцу, миљаковачки зло-
чини, Сасинска офанзива ... 
Ауторка која задивљује ис-
траживачком упорношћу, све 
мученике је нашла и рекла 
гдје су, какве су и чије су по-
именице душе невиних тамо 
трајно у ропству остале, и у 
ову књигу уписала. Нашла је 
имена дивљачки поубијених 
људи, улице, губилишта не-
виних у усташком дивљању, 
бандере гдје су вјешани Срби 
и родољуби антифашисти 
Приједора, открила је мон-
струозне поступке Павелиће-
вих и Старчевићевих крвника 
и ужасе усташке идеологије и 
срамне доктрине накарадне 
владавине у једној држави?!
 Ведрана у својој 
књизи о страдању Срба у 
Приједору и околини у Пред-
говору истиче да је ликвида-
ција било у више облика, па је 
приказала у неколико одвоје-
них цјелина, тематски и хро-
нолошки, па наводи: „Уз при-
казе одмазди, појединачних 
ликвидација, масовних по-
коља, прекрштавања, протје-
ривања са кућних огњишта и 
одвођења у логоре цивилног 
становништва и дјеце, упо-
редо пратимо и формирање 
власти НДХ и промјене какав 
један такав режим носи са со-
бом... те карактер НДХ. Цен-
трално мјесто у публикацији 
због тога припада страдању 
цивилног становништа При-
једора и околине о злочинци-
ма НДХ почињеним над њим. 
Посебно поглавље се односи 

на страдање Јевреја у Прије-
дору 1941/1942“.
 Дакле, историјско-
методички пратећи догађаје, 
ауторка је стручно распоре-
дила материју да се може 
разумјети шта је хтјела 
овом студијом приказати. 
Не мањкају ни хронолошки 
слијед догађаја, ни докумен-
тарни елементи релевантни 
за разумијевање онога што је 
поручила. Казивање је изло-
жено сликовитим матерњим 
језиком свога народа, речени-
цама нашег човјека, тако да 
и они који имају оскудне ин-
формације о усташким злочи-
нима и недовољну историјску 
основу, могу разумјети поруке 
ауторке о патњама српског 
народа у току Другог свјетског 
рата, да се зна ко су и како 
су клани Срби и чиме, како 
су живи људи, жене и дјеца 
горјели на својим огњиштима 
и у својим кућама. Ауторка 
луцидно истиче да је намјера 
њене публикације била да се 
кроз страдања у Приједору 
и околини укаже на дио нај-
већег страдања српског наро-
да. Терминологија за стручно 
објашњење научне суштине 
текста у цијелости је примје-
рена и коректно примјењива-
на и препознатљива. 
 Поред Предговора и 
Увода, студија садржи двана-
ест поглавља од којих исти-
чемо само неке: Илиндански 
покољ и почетак погрома 
над Србима 1941. У овоме 
дијелу ауторка истиче влада-
вину НДХ, промјену власти у 
Приједору, 1941, и одмах ор-
ганизовани почетак прогона 
Срба: затварања, одвођења 
у логоре, стријељења...По-
ред стратишта гдје су убијани 
Срби из Приједора и обли-
жњих мјеста, навела је имена, 
доба старости, страдалника, 
поријекло, мјесто злочина... 
Тако, наведено је да је већ 
првих дана новоформирана 
усташка власт убила пре-
ко 250 најугледнијих људи 
Приједора и околине. Уз 
њих, велики број је закопан 
у заједничку гробницу на 
православном гробљу у При-
једору. Наведена су имена 
налогодаваца. Нажалост, све 
мјештани и по који са стране. 
Затим, Страдања жељезни-
чара у данима Илинданског 
покоља. Злотвори су знали 
шта у држави представљају 
жељезничари, па су их на 
брзину изненада хватали и 
стријељали. Да би заташка-
ли масовни покољ, усташе су  
жељезничаре одвеле далеко 
од пруге Приједор - Бањалука 
и њих 43 у селу Бабићи под 
Козаром побили и затрпали у 
заједничку гробницу. О томе 
данас свједочи споменик са 
именима унесрећених људи. 
Покољ Срба на Заједница-
ма 1941. Ако се неки покољ 
сматра убијањем људи, 
онда покољ на Заједницама 
представља застрашујуће и 
најгнусније понижење човје-
ка и на звјерски начин маса-
крирање Срба. Пред животну 
ликвидацију - усташки лупежи 
и људске протуве су жртвама 
вадили очи, сјекли језике, но-
сове, уши живим људима..., 
па стога мало је назвати чи-
ном варварста, већ језиви по-
ступци монструма. Ауторка је 
навела имена људи и мјеста 
одакле су доведени на губи-
лиште. Илиндански покољ у 
Љубији и околини 1941; иста 
сцена и поступци усташа као 
и у другим мјестима. Нестаја-
ли су Срби за кратко врије-
ме. О страдању Козарчана 
за вријеме усташко-њемачке 
офанзиве, написано је по 
сјећању преживјелих много 
књига. Ведрана је напомену-

ла у одјељку: Битка на Коза-
ри и акција чишћења Козаре 
оно најстрашније, најгрозније 
што је чињено незаштићеном 
народу. За Сабирни логор на 
Циглани (у Приједору), изло-
жила је само најбједније до-
живљаје логораша - највише 
жена, дјеце и старијих људи. 
Њих од око 4.700, колико их је 
прошло кроз логор, мало је ко 
преживио. О језивим најкрво-
лочнијим покољима у Вели-
ком Паланчишту и Горњем 
Јеловцу ауторка је посветила 
посебно поглавље и свестра-
но елаборирала:Покољ у Ве-
ликом Паланчишту и Горњем 
Јеловцу - октобар 1941. Све 
је покривено аутентичним до-
кументима и именима стра-
далих, сјећањима и данас 
преживјелих, у Великом Па-
ланчишту, за вријеме рата од 
1941-1945. године, нестало је 
од усташке руке и фашистич-
ког терора 528 житеља овога 
села...
У књизи су посебно истакнути 
злочини над Јеврејима у При-
једору 1941/1942. године. 
Наведени су садржаји и у дру-
гим одломцима ове студије, 
релевантни за разумијевање 
злочина над Србима Приједо-
ра и околине.   
 Књига потресно 
свједочи о злочинима толико 
да читалац не може остати 
смирен; посебно они који су 
преживјели ужасе рата; мало 
је вјеровати да рука Ведра-
нина није подрхтавала док је 
припремала овај текст. Није 
имала прилику да физички 
види и доживи инквизиторска 
дјела Павелићевих усташа 
и њемачких фашиста и није 
чула болни крик патеника, 
није видјела сузе очајника, 
хиљада мајки и дјеце, али је 
дубоко из огња душе осјетила 
притисак на дух свога бића 
да није могла, као хумани-
ста-историчар, сакрити бунт 
о страдањима свога народа и 
прећутати и не написати ову 
публикацију и не дочарати 
своме народу чудесна злодје-
ла над њим, и да отме од за-
борава жалосну епоху живота 
Срба. Овакав текст је могао 
изложити онај ко има дубоке 
емоције о своме завичају и 
саосјећања са патњама сво-
га народа, ко је све невоље 
српског народа доживио као 
личну драму, ко у срцу носи 
свој народ, своју историју, ко 
је родољуб, хроничар родног 
краја, онај који жели да се са-
чува памћење о своме роду. 
Па ако је књига уопште дра-
гоцјена цивилизацијска теко-
вина, онда смо добили још 
једну драгоцјеност о својој 
прошлости; она је завјет, 
споменик о Другом свјетском 
рату и историји намученог 
Поткозарја, својеврсни уџбе-
ник за свију нас, а посебно 
за будуће надолазеће нара-
штаје. Стога  ауторка заслу-
жује свако поштовање и по-
хвалу за оно што је створила; 
подичимо јој се и пожелимо 
да смогне људске снаге, да 
због обогаћивања наше исто-
рије, истражи и онај други 
дио рата, 1943-1945. године, 
јер усташлук и фашизам нису 
мировали и престајали клати 
Србе и темељно уништавати 
и грабити њихову имовину, 
све до ослобођења земље. 
И ово вријеме је период црне 
историје српске прошлости. 
Нека јој овај дио прошлости 
буде нови истраживачки иза-
зов. Ауторка Ведрана скром-
но опомиње да је оно што је 
написала само  један скром-
ни прилог проучавању гено-
цида над српским народом у 
Поткозарју и да за наш однос 
према прошлости и култури 
памћења треба градити култ 

нације. (Хрватски народ се 
опредијелио да један дан у го-
дини посвети својим мртвима. 
Зашто би то било страно за 
нас, тим прије што су нашим 
жртвама мученички одузима-
ни животи? Или, на Козари 
споменик је подигнут палим 
партизанима и родољубима, 
херојима НОБ-а и рата, зашто 
хиљадама невиних жртава не 
би постојао такав свети обје-
кат, за жрвте терора, насиља 
у рату и понижења нашег на-
рода...?).
 Умјесто закључ-
ка у овоме тексту, наводим 
мишљење ауторке у дијелу: 
„Умјесто закључка, Мјеста 
незаборава: култура сјећања 
- култура трајања“ у којем 
закључује: „Неопростиво је 
пред историјом и пред жр-
твама монструозних злочина 
геноцида, да ни послије ско-
ро пола вијека (из данашњег 
угла посматрања, више од 
70 година) није утврђен ни 
приближан број жртава на 
подручју НДХ, па чак ни за 
нека ужа подручја и насеља, 
за поједине усташке логоре 
смрти. Необјашњиво је да се 
ти најстрашнији злочини не 
истражују, систематски, на 
основу разрађених пројеката, 
у циљу утврђивања узрока и 
одговорности“.
Мој став: 
1. Аутор мр проф. Ведрана 
Адамовић је извршила, без 
сумње, једно велико истражи-
вање које је уобличено у јед-
ну сјајну значајну грандиозну 
научну студију друштвено-
историјске вриједности потко-
зарског краја; Као познавалац 
методологије истраживања, 
стручно, зналачки је извр-
шила анализу материјала, 
а онда се вратила конста-
тацији: ко, кад, гдје, с ким, 
зашто и гдје је (у конкретном 
случају) вршен геноцид над 
српским народом. 
2.  Вјерујем да ће ова књи-
га и другим историчарима-
истраживачима, измамити 
инспирацију да се упусте 
у проналажење наше тра-
гичне прошлости, да оживе 
сјећања на српску суморну 
историју у 20.вијеку, да про-
нађу оно још заборављено 
и стидљиво прећуткивано. 
Јер, још има догађаја који су 
од муља  хумуса прикривени 
и неоткривени и под захрђа-
лим бравама остали непозна-
ти, а постоје у и сјећањима 
појединаца које званична 
историја није верификовала. 
Нашли би се трагови злочина 
над Србима у душама пре-
живјелих људи и њиховим 
памћењима, остављени да 
у историји самују. Много не-
познатог је остало о логору у 
Јасеновцу, па стога, док још 
има живих јасеновачких му-
ченика (који нерадо говоре о 
својим логорским патњама), 
треба историчари да напи-
шу, не само словима већ и 
бројевима. Све би ово имало 
информативну и едукатвно-
образовну важност у нашем 
историјском окружењу. 
    3. Историчари би треба-
ли по савјести да „пречисте“ 
нашу прошлост, нашу исто-
рију, не само Приједора и око-
лине у Другом свјетском рату, 
него и шире и рећи недоре-
чено, наопако, тенденциозно 
и пристрасно објашњавано и 
приказивано широј јавности.
 4. Књигу треба 
читати два и три пута, па се 
упознати са невољама на-
шега народа у прошлости. О 
прочитаном треба говорити 
и другима, који књигу нису 
имали у рукама и прочитали 
њене садржаје...

ПРОЧИТАЈМО КЊИГУ

ГОДИНЕ СТРАДАЊА 1941 - 1942.  

(Нека овај приказ књиге подсјети Србе 
на крваве августовске дане 1941. године) 
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„Пчеле су доиста неки чудан 
свет - као да је пао са неке дру-
ге планете“. 
(Реми Шовен, француски акаде-
мик, природњак, мислилац)
Проширење вена, прије свега на нога-
ма од стопала до препона, мада се могу 
појавити и на подлактицама и вањском 
дијелу шаке, настаје усљед упалних 
процеса на унутрашњим зидовима вена. 
На стјенкама с унутрашње стране вена, 
због оштећења венских зализака, тало-
же се крвни сегрегати и холестерол и 
стварају деформације - проширење вена 
и тромбоза. Знакови проширених вена 
су видљиве проширене вене испод по-
вршине коже, осјећај тежине у ногама, 
отицање ногу, бол дуж вена и испуцали 
капилари. Могу се појавити и промјене на 
кожи - црвенило, оток, некроза (прерана 
смрт ћелија коже).
Предуслов  за нормално функционисање 
вена је одговарајући тонус (нормална 
напетост људских органа) стјенке вена 
и венских зализака. Када се тонус вен-
ске стјенке смањи, долази до ширења 
вене због чега се венски залисци не могу 
до краја затворити, па се крв враћа у 
ноге (венска инсуфицијенција) и супрот-
но свом току одлази у површинске вене, 
гдје се накупља и ствара застој. Тада 
запремина крви, коју вене треба да одве-
ду до срца, расте што утиче на додатно 
ширење и површинских и дубоких вена. 
Ово проузрокује да крв путује до срца за 
закашњењем.

Већина болесника нема никаквих симпто-
ма док се не појави оток, а због лоше цир-
кулације, кожа постаје изразито осјетљи-
ва на озљеде. Ране и инфекције које 
настану на подручју проширених вена 
споро и тешко зарастају. С временом 
кожа на подручју обољелих вена, а посте-
пено и на широј површини, добија болес-
ну црвену или тамнољубичасту боју. Код 
проширених вена најчешћи проблеми су: 
уморне и тешке ноге, болови, пецкање, 

свраб и отеченост. 
Постоји општа сагласност да су, осим 
насљедног фактора и погрешног начина 
исхране, најчешћи узроци настанка про-
ширених вена: генетика, дуго стајање, по-
већана тјелесна тежина и трудноћа, иако 
се проширене вене рјеђе јављају и код 
особа које нису изложене овим појавама. 
Ако не лијечимо проширене вене, њихово 
стање се стално погоршава, као и споме-
нути симптоми. Конвенционална медици-
на није пронашла рјешење за лијечење 
проширених вена, али пчеле или `крила-
ти фармацеути` ставили су нам на рас-
полагање врло моћан лијек за ову, али и 
за многе друге болести. Наиме, пчелињи 
отров (лат: apitoxin, engl: Bee Vebom), у 
комбинацији с другим пчелињим произ-
водима, успјешно се примјењује и у нај-
већем броју случајева даје добре резул-
тате у лијечењу проширених вена. 
Како пчелињи отров дјелује на 
проширене вене? 
Апитоксин хемијски раствори садржај 
који се налази на зидовима вена и омо-
гућава да се преко јетре и бубрега избаци 
из организма. Затим апитоксин, нарочито 
уз помоћ полена и матичног млијеча - који 
битно убрзавају регенерацију оштећених 
зидова вена, венских зализака, коже, 
лигамената и мишића, побољшава ела-
стичност вена, доводи вене у првобитан 
облик,  те јача тонус (нормално стање на-
петости људских органа) вена и мишића 
који држе вене. Важно је напоменути 
да се пчелињим убодима може потпуно 
уклонити дубока венска тромбоза (ДВТ). 

Др Стојмир Младенов у „Апитерапији“ 
тврди да се “ефект објашњава антикоагу-
лацијским, анестетичким, противупалним 
и вазодилататорним дјеловањем пче-
лињег отрова”. Све то објашњава изузет-
не учинке у побољшању статуса проши-
рених вена код особа које су биле врло 
болесне и којима су проширене вене 
потпуно оздравиле. Као споредан учинак 
у лијечењу пчелињим отровом манифе-
стује се уклањање отока и побољшање 

циркулације - што се заправо не би могло 
сматрати „споредним”. Убрзо послије по-
четка примјене терапије пчелињим убо-
дима, престају симптоми: уморне и тешке 
ноге, пецкање и бол, оток, а такође свраб. 
Њега ће замијенити `нови свраб` који на-
говјештава регенерацију ткива вена и тки-
ва око вена, те јачање мишића.
Начин аплицирања пчелињих 
убода
Пчелињи убоди се аплицирају директно у 
обољеле вене и у непосредној близини, 
као и у мјеста која су под отоком. Такође 
се убоди стављају у кожу која је промије-
нила боју, у и око оштећених површина на 
кожи (некроза), као и испуцале капиларе. 
Убоди се аплицирају према систему ро-
тације, тако да исто мјесто долази на ред 
трећи или четврти пут - након што се пот-
пуно повуку оток и црвенило од претход-
ног убода. Међусобна удаљеност убода 
дуж вене треба да буде између 1,5 и 2 цм.
Моја искуства показују да се у лијечењу 
проширених вена и венских чирева 
најбољи резултати постижу са велики 
бројем убода на малој површини.  
Како да схватимо оток послије 
убода пчеле?
Оток на мјестима убода природна је ре-
акција организма, потпуно нормална и 
пожељна појава и никако се не може 
изједначавати са алергијском реакцијом. 
Међутим, оток се поред отпадних мате-
рија из крвних судова и организма које 
је пчелињи отров хемијски растворио и 
спремио за избацивање, попуњава крв-
ном плазмом па понекад проузрокује 

снижавање крвног притиска - крвна плаз-
ма долази из крвних судова. Ово се на-
рочито догађа код особа које не узимају 
довољно воде и/или код оних који у крви 
немају довољно електролита (соли). Че-
сто дјелатници конвенционалне медици-
не ову појаву проглашавају „закашњелом 
алергијском реакцијом“. То је далеко од 
истине и са шољом слане воде брзо се 
успостави равнотежа крвног притиска. 
Такође се повремено догоди да велика 
количина отпадних материја „затрпа“ је-

тру па оток траје неколико дана. Како се 
смањује количина отпадних материја које 
организам преко јетре и бубрега избацује 
ван, оток на мјестима убода временом се 
смањује и на крају ће потпуно престати, 
али пчелињи отров и даље има несмање-
ни ефекат. 
Како завршити терапију пче-
лињим убодима?
Терапија пчелињим убодима у правилу 
траје док се не ријеше сви проблеми који 
нас оптерећују. Дужину периода терапије 
одређује више фактора: године пацијента 
и општи здравствени статус, дужина вре-
мена постојања болести, тежина болести, 
начин исхране, генетика, услови живота и 
рада... Зависно од тих фактора, терапија 
може трајати од неколико мјесеци до не-
колико година, али редовно постиже важ-
на побољшања у смислу борбе против те 
болести. Код проширених вена могуће је 
потпуно средити и вене и ткива око вена, 
али морамо испоштовати правила тера-
пије и дозирати потребну количину пче-
лињег отрова. Као и у свим другим при-
ликама када се примјењује апитоксин на 
дуже вријеме, нужно је, након завршетка 
терапије, постепеним смањивањем броја 
убода одвикнути организам од тог моћног 
биолошког стимуланса. Сваки други или 
трећи дан по два убода мање и тако до 
краја. 
Начин исхране у вријеме тера-
пије пчелињим убодима
Из исхране треба искључити: шећер и 
бијело брашно; црвено месо, прерађе-
вине од меса; јела са запршкама и со-

совима; соју и све производе од соје; 
маргарин; алкохол и киселине; чоколаду, 
кафу и црни чај; вјештачке заслађиваче 
(натрен и др. у којима је активна супстан-
ца аспартам) и индустријске сокове и сва 
пића са вјештачким заслађивачима, та-
кође жваке и бомбоне; сву конзервисану 
храну па и конзервисано млијеко; синте-
тичке витамине и минерале; генетски мо-
дификовану храну.

наставак на наредној страни ►►►

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

АПИТОКСИНОТЕРАПИЈА: ЛИЈЕЧЕЊЕ ПРОШИРЕНИХ ВЕНА
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Јела се не смију подгријавати - важи и за 
здраве особе. 
У исхрани треба ограничено кори-
стити:
 Тјестенине; сланина без меса до 15 гра-
ма дневно; кисело воће, кисело поврће и 
гљиве - не узимају се на дан третмана; 
природно вино (2 dcl дневно у данима 
када се не врши третман); млијечни про-
изводи обрани - испод 1% масти, додуше 
најбоље је свјеже козије млијеко и млади 
сир од тога млијека; оплођена јаја из сео-
ске производње; оплођена јаја јапанских 
препелица; животињске масти се препо-
ручују до 15 грама дневно; биљна уља до 
25 грама дневно.
У исхрани се препоручују: Риба 
и месо од перади без кожица; поврће и 
воће произведено без хемијских третма-
на - што више у свјежем стању; свјеже 
воће и поврће и сокове треба узимати 20 
минута прије или 2 сата послије оброка; 
хљеб од житарица које су интегралне и 
хемијски нетретиране; хљеб никада не 
јести свјеж – најбољи је препечени или 
када одстоји 24 часа - још боље је пе-
чен на сунцу или сушен изнад пећи (до 
50°Ц); вода треба да буде из чистих изво-
ра, бунара или бањска - ако је питка, не 
из водовода или продавнице и до 4% од 
тјелесне тежине дневно; одмах послије 
устајања узима се једна до двије чаше 
добро топле воде; куване житарице, кли-
це од житарица и легуминоза (махунар-
ке) и сокови од биљака младих житарица, 
нарочито од јечма и пшенице. 
У вријеме терапије пчелињим от-

ровом пожељно је организму обез-
биједити подршку кроз пчелиње 
производе. 
Према руској апитерапеутској пракси, 
та подршка изгледа овако: На пола сата 
прије доручка узима се пуна супена ка-
шика мјешавине меда и свјежег полена 
(80:20) или супена кашика мјешавине 
меда и сушеног полена (60:40); На пола 
сата прије ручка узима се пуна супена 
кашика мјешавине меда и свјежег матич-
ног млијеча (10 грама матичног млијеча 
хомогенизује се са 1000  грама меда); На 
пола сата прије вечере или непосредно 
прије поласка на спавање узима се пуна 
супена кашика меда растворена у чаши 
топле воде или, ако имамо проблема са 
спавањем, у чаши топлог млијека; Сваки 
пут се у припремљени напитак укапа по 
20 капи 20%  алкохолног раствора пропо-
лиса. Конзумација матичног млијеча, по-
лена, прополиса и меда могућа је и у кон-
тинуитету, јер не ствара зависност, нити 
на било који начин дјелује негативно на 
људски организам и знатно би умањила 
могућност настајања проширених вена, 
те успорила или спријечила враћање 
болести ако су проширене вене излије-
чене. Међутим, када започнемо терапију 
пчелињим убодима, узимањем осталих 
пчелињих производа, битно ћемо убрза-
ти изљечење. Оброци треба да су увијек 
у исто вријеме и  да су калорисјки и ко-
личински приближно исти. Размак између 
оброка, ако су у питању три оброка, тре-
ба да буде 5 сати. На пола пута између 
оброка узимају се: сокови од сировог 

поврћа и воћа, сирово воће и поврће и 
вода. Приликом организације исхране 
треба адекватно смањити унос угљених 
хидрата и протеина за дио који се узима 
кроз пчелиње производе. Овакав начин 
исхране потребно је одржавати и по завр-
шетку терапије пчелињим отровом. Тако 
бисмо избјегли велики број болести које 
оптерећују савремено човјечанство. 
Исхрану безусловно треба усагласити са 
крвном групом!
Када се очекују први резулта-
ти и колико дуго траје тера-
пија? 
У особа којима се болест тек појавила и 
гдје нису велике површине под прошире-
ним венама, резултати се покажу убрзо 
послије почетка терапије. Међутим, ако 
болест има дужу историју и ако су велике 
површине под проширеним венама, по-
готово ако је присутна некроза, лијечење 
може потрајати неколико мјесеци, па чак 
и неколико година. Будући да организам 
и имуни систем особа које су обољеле 
од проширених вена није био у стању 
борити се против те болести, разумљиво 
је да су учинци које је постигао пчелињи 
отров ограниченог трајања. Зато након 
завршетка лијечења апитоксином, и ако 
смо потпуно излијечили проширене вене, 
периодично треба радити терапију пче-
лињим убодима не чекајући да се вене 
поново прошире. Ако се симптоми бо-
лести почну јављати, одмах се почиње с 
убодима према већ познатој процедури. 
Пчеле у кућу или у стан
Будући да је у апитоксинотерапији нај-

чешћи проблем у обезбјеђењу пчела, 
предлажем да сви који имају болести које 
се успјешно лијече пчелињим отровом, 
када науче технику рада са  пчелама, 
исте ставе у своје двориште, у кућу или 
стан. Тако би били у прилици да пчеле 
имају на располагању и зими, а уједно би 
избјегли путовање до пчелињака или да 
им се доносе пчеле. 
 Упозорење!
Да би се избјегле могуће неугодности које 
може проузроковати  алергија изазвана 
пчелињим отровом, прије почетка примје-
не пчелињег отрова код сваког пацијента 
морамо дознати да ли је дотична особа 
на њега алергична. Згодно је ако апиток-
синотерапију проводи доктор медицине, 
фармације, ветерине или апитерапеут. 
Подразумијева се да сви треба да распо-
лажу прибором и лијековима за анти-шок 
терапију. Такође је важно водити рачуна о 
могућој општој слабости организма - тада 
се убоди не аплицирају. С убодима не 
треба журити, јер ако пацијент не препоз-
на да има општу слабост организма, то 
ће нам рећи главобоља која се код њега 
убрзо појави. Апитоксинотерапија се не 
проводи ни у случајевима када постоје 
сепса и опште инфективне болести, код 
психичких болести, у случају болести бу-
брега у вези с крварењем, ако је болесна 
јетра, у случају обољења поджелудачне 
жлијезде, код Адисонове болести, ниског 
крвног притиска и у случају болести крви 
са наклоношћу крварењу. 

ПРВО ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
О ИЗЛАГАЊУ НАЦРТА ПЛАНА НА ЈАВНИ УВИД

Обавјештава се јавност да се излаже на јавни увид 

НАЦРТ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ДИЈЕЛА ЦЕНТРАЛНОГ 
ПОДРУЧЈА ПРИЈЕДОРА 

ИЗМЕЂУ ДЕСНЕ ОБАЛЕ САНЕ И ДИЈЕЛОВА УЛИЦА 
КРАЉА ПЕТРА I ОСЛОБОДИОЦА, РАДНИЧКE И 

СРПСКИХ ВЕЛИКАНА 
- РАДНИ НАЗИВ „САНА Б-1“

Нацрт плана биће изложен на јавни увид у:

 ● просторијама Градске управе Града Приједора (улаз за 
странке, просторије Одјељења за просторно уређење, други спрат)

 ● просторијама стручне организације „ROUTING“ d.o.o. 
Banjaluka , ул. I Крајишког корпуса 16, Бањалука 

 ● просторијама Канцеларије МЗ Кокин Град, Улица краља 
Александра 20, Приједор   

 Нацрт плана може се погледати сваки радни дан осим суботе, 
недјеље и државних празника у времену од 8 до15 часова у периоду 
од 14.08.2020. године до 14.09.2020. године.

 Нацрт плана биће објављен и на web site-у Града Приједора, 
www.prijedorgrad.org. Такође, у канцеларијама бр. 53 и 55 Одјељења 
за просторно уређење Градске управе и у просторијама „ROUTING“ 
d.o.o. Banjaluka, ул. I Крајишког корпуса 16 Бањалука)  могу се добити 
и усмена тумачења изложеног материјала Нацрта плана.

 За вријеме трајања јавног увида, тј. све до 14.09.2020. годи-
не свако физичко и правно лице може дати мишљење, примједбе и 
приједлоге на материјал Нацрта и то:

 - уписом у књиге примједби које ће се налазити у просторијама 
у којима ће Нацрт плана бити изложен 

 - доставити у форми дописа Одјељењу за просторно уређење 
Градске управе Града Приједор или на e-mail prostorno@prijedorgrad.
org

Одјељење за просторно уређење

ПРВО ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
О ИЗЛАГАЊУ НАЦРТА ПЛАНА НА ЈАВНИ УВИД

Обавјештава се јавност да се излаже на јавни увид 

НАЦРТ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ДИЈЕЛА ГРАДСКОГ 
ПОДРУЧЈА ПРИЈЕДОРА

ИЗМЕЂУ ДИЈЕЛОВА УЛИЦА СРПСКИХ ВЕЛИКАНА И 
АЛЕЈE КОЗАРСКОГ ОДРЕДА

- РАДНИ НАЗИВ „КРАЈИНА - ЦЕЛПАК  Б-1“

Нацрт плана биће изложен на јавни увид у:

 ● просторијама Градске управе Града Приједора (улаз за 
странке, просторије Одјељења за просторно уређење, други спрат)

 ● просторијама стручне организације ЈП „Завод за изградњу 
града“ Приједор, ул. Милоша Обреновића 18Ц (хол на првом спрату),

 ● просторијама Канцеларије МЗ Кокин Град, Приједор, Улица 
краља Александра 20 

 Нацрт плана може се погледати сваки радни дан осим суботе, 
недјеље и државних празника у времену од 8 до15 часова у периоду 
од 14.08.2020. године до 14.09.2020. године.

 Нацрт плана биће објављен и на web site-у Града Приједора, 
www.prijedorgrad.org. Такође, у канцеларијама бр. 53 и 55 Одјељења 
за просторно уређење Градске управе и у просторијама ЈП „Завод за 
изградњу града“ Приједор, (ул. Милоша Обреновића 18Ц)  могу се до-
бити и усмена тумачења изложеног материјала Нацрта плана.

 За вријеме трајања јавног увида, тј. све до 14.09.2020. годи-
не свако физичко и правно лице може дати мишљење, примједбе и 
приједлоге на материјал Нацрта и то:

 - уписом у Књиге примједби које ће се налазити у просторијама 
у којима ће Нацрт плана бити изложен 

 - доставити у форми дописа Одјељењу за просторно уређење 
Градске управе Града Приједор или на e-mail prostorno@prijedorgrad.
org

Одјељење за просторно уређење
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I

	 Град	Приједор,	са	сједиштем	у	Приједору,	Трг	ослобођења	бр.	1,	даје	у	закуп,	
јавним	надметањем	-	прибављањем	писмених	понуда	следећи	пословни	простор:

-	 пословни	 простор	 у	 Приједору,	 ул.	 Милоша	Обреновића	 бб,	 у	 приземљу	 објекта	
Градске	тржнице,	укупне	површине	33	м2	и	то	за	обављање:
-	угоститељске	дјелатности	-	почетна	закупнина	износи	20	КМ/м2	без	ПДВ-а.

II

	 Учесник	на	јавном	надметању	-	понуђач	може	бити	свако	правно	или	физичко	
лице,	осим	лица	којима	то	закон	или	други	пропис	онемогућују.	
	 Учесник	је	обавезан	на	име	трошкова	поступка	уплатити	износ	од	50,00	КМ	
на	јединствени	рачун	трезора	града	Приједора	број:	562-007-00002668-05,	а	доказ	о	
уплати	приложити	уз	понуду.

III

	 Учесник	на	јавном	надметању	обавезан	је	да	понуди	најмање	почетни	износ	
закупнине,	те	да	у	понуди	наведе	и	следеће	податке:
	 -	Име,	очево	име,	презиме,	ЈМБГ,	мјесто	и	адресу	становања,	број	телефона,	
име	и	презиме	опуномоћеника	-	ако	га	има	(ако	је	понуђач	физичко	лице),
	 -	Тачан	назив	и	сједиште,	број	телефона,	МБ,	име	и	презиме	законског	заступ-
ника	и	име	и	презиме	опуномоћеника	-	ако	га	има	(ако	је	понуђач	правно	лице),

IV

	 Јавно	надметање	из	претходних	тачака	овог	огласа	ће	се	одржати	уколико	
буду	поднесене	најмање	двије	писмене	понуде,	док	ће	се	у	противном	јавно	надме-
тање	поновити.

V

	 Писмене	понуде,	које	морају	бити	у	затвореним	омотима	(ковертама)	и	озна-
чене	шифром	или	именом	или	називом	понуђача,	предају	се	непосредно	у	службеним	
просторијама	Града	Приједор	 (писарница	 -	канцеларија	бр.	13)	или	шаљу	препору-
ченом	пошиљком,	на	адресу	Град	Приједор,	Трг	ослобођења	бр.	1	у	року	од	15	дана	
од	дана	објављивања,	са	назнаком:	ОДЈЕЉЕЊЕ	ЗА	САОБРАЋАЈ,	КОМУНАЛНЕ	ПО-
СЛОВЕ	И	ЗАШТИТУ	ЖИВОТНЕ	СРЕДИНЕ	И	ИМОВИНСКО-СТАМБЕНЕ	ПОСЛОВЕ	-	
ПРИЈАВА	НА	ОГЛАС	ЗА	ЗАКУП	ПОСЛОВНОГ	ПРОСТОРА,	НЕ	ОТВАРАЈ.

VI

Отварање	писмених	понуда,	на	које	могу	приступити	сви	понуђачи	или	њихови	опуно-
моћеници	са	потписаном	и	овјереном	пуномоћи,	одржаће	се	дана	25.08.2020.	године	
у	згради	Града	Приједор,	канцеларија		бр.	11,	са	почетком	у	11	часова,	којом	приликом	
ће	се	моћи	извршити	и	увид	у	све	понуде	и	осталу	документацију.

	 	 	ГРАДОНАЧЕЛНИК
	 	 	 	 	 	 Миленко	Ђаковић

Број:	02	–	374	-	18/20
Датум:	04.	08.	2020.	године

	 На	основу	члана	7.	став	1	и	2	Закона	о	закупу	пословних	зграда	и	просторија	
("Службени	лист	СР	БиХ“	бр.	 33/77,	 12/87,	 30/90	и	7/92)	 и	 члана	8.	Правилника	о	
поступку	јавног	надметања	за	продају	непокретности	у	друштвеној	својини	("Службени	
лист	СР	БиХ“	бр.	28/79),	Градоначелник	Града	р	а	с	п	и	с	у	ј	е

О Г Л А С
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

Посљедњи	поздрав	нашем	драгом	брату	
и	стрицу

ИВАНУ ДИМИЋУ

Са	љубављу	 и	 поштовањем,	 успомену	 и	 сјећање	 на	 тебе	 чу-
ваћемо	вјечно.
Ожалошћени:	брат	Драшко	са	дјецом	Зораном	и	Весном	и	њи-
ховим	породицама 13845

Дана	1.8.2020.	напустио	нас	је	наш	драги	
и	вољени	тата,	свекар,	деда	и	прадеда

ИВАН ДИМИЋ
(1939 - 2020)

Изненадна	 смрт	 однијела	 је	 један	 честити	живот.	Нама	остаје	
сјећање	на	његову	доброту	и	племенитост.	
Ожалошћени:	син	Младен,	снаха	Сузана,	унучад	Дарјан	и	
Анђела,	праунуци	Алекса	и	Филип 13845

Дана	1.8.2020.	напустио	ме	је	мој	вољени	
супруг

ИВАН ДИМИЋ
(1939 - 2020)

Изненадна	смрт	растави	те	од	мене,	ал`	твоја	љубав,	доброта	и	
племенитост	не	из	мојих	мисли	и	моје	душе.
Вјечно	ожалошћена	супруга	Мира 13845

Посљедњи	поздрав	нашем	драгом	оцу,	свекру,	
деди	и	прадеди

ИВАНУ ДИМИЋУ
С	љубављу,	поштовањем	и	тугом,	дубоко	у	нашим	
срцима	 чуват	 ћемо	 успомену	 на	 твој	 драги	 лик	 и	
племенитост.
Почивај	у	миру	божијем.
Твој	 син	 Драшко,	 снаха	 Лена,	 унуке	Мила	 и	 Ена,	
праунука	Марија	и	зет	Споменко 13845

ОГЛАШАВАЈТЕ
У КОЗАРСКОМ

ВЈЕСНИКУ
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Дана 8.8.2020. навршава се 40 тужних дана од 
смрти нашег вољеног супруга, оца и дједа

БРАНКА (Срђан) БАНОВИЋА
Болно смо свјесни истине да ниси са нама, али 
исто тако знамо да ћеш заувијек остати у нашим 
срцима и мислима.
Твоји најмилији: супруга Душанка, кћерке 
Љиљана, Биљана и Драгана и унука Катарина

13835

Дана 25.7.2020. у 81. години живота 
преминула je наша драга

МИРЈАНА ДЕСНИЦА

Остаћеш живјети вјечно у нашим срцима и нека те анђели чувају.
Твоји: синови Давор и Мирослав, унук Андреј и остала родбина

1827

ДРАГОЉУБ 
(Боро) 

САВИЋ
(1947 - 2020)

Ожалошћени: супруга Мира и син Александар

13842

ПОСЉЕДЊИ ПОЗДРАВ

Дана 12.8.2020. навршавају се двије 
тужне године од када се упокојила наша 

драга кћерка, мајка, бака и сестра

ВЕСНА БЈЕКИЋ-МАРИЋ
Мила наша, помисао на тебе и љубав 
коју си нам несебично пружала, како 
само може мајка и кћерка, те борба 
да нас изведеш на прави пут, даје нам 
снагу да истрајемо и будемо све оно 
чему си нас учила и тежила. Почивај у 
миру, анђеле наш. Твоји најмилији.
У недјељу, 9.8.2020. у 10 часова 
посјетићемо њену вјечну кућу 13847

Посљедњи поздрав

ДРАГОЉУБ САВИЋ
(1947 - 2020)

Брат Ранко, снаха Душанка, 
братаница Данијела, зет Ацо, 
Анастасија и Александра

13844

Свето Стојановић са породицом

Тужно сјећање на родитеље и брата

МЛАЂЕН
(1986 - 2020)

13846

ОСТОЈА
(2015 - 2020)

САВА
(2001 - 2020)

Тужно сјећање на нашу

ВЕСНУ БЈЕКИЋ - 
МАРИЋ

Заувијек ћеш остати 
у нашем сјећању и 

срцима.

Леа, Татјана, Марија и 
Стојан 6/20
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ЈАДРАНКА ЈАЦА 
ЈЕВТИЋ

(6.2.1957 - 9.8.2019)

Недостајеш у свему што је прошло и што долази.

Породица
(0001)

In memoriam

ОЛГА (Јордан) 
МАРЈАНОВИЋ
Рођ. Петровић

Учитељица
Четрдесетодневни помен дајемо 
8.8.2020. у 10,45 часова на градском 
православном гробљу.

Породица
13834

Сјећање

БЛАГОЈА БОКАН
(8.8.2012 - 2020)

С поштовањем

Супруга Анкица, кћерке Санела и 
Бранка са породицама.

(0000)

Дана 8.8.2020. 
навршава се седам 
тужних година од 

смрти нашег супруга, 
оца и дједа

РАДОВАНА 
МАРЧЕТИЋА
(1952 - 2013)

Вријеме пролази, али сјећање и успомене 
остају.
Твоја породица: Добрила, Давор, Данијела, 
Давид и Анђела

9195

Прође година дана да ниси са нама

ЈАДРАНКА ЈЕВТИЋ
(1957 - 2019)

Тужни смо и недостајеш свима.
Породице Грбић и Радуловић

13841

Навршава се четрдесет дана од када нас је 
напустила

ОЛГА МАРЈАНОВИЋ
Била је привилегија одрастати уз тебе и част 
имати те за пријатеља.
Има нека моћ у добрим људима, они су јаки и 
послије смрти.
Хвала ти за све.
С тугом и поштовањем, Нада са породицом 13848

Тужно сјећање на нашу 
супругу, мајку и баку

САВУ 
(рођ.Сајак) 

ДЕСПОТОВИЋ
(1944 - 2002)

С тугом и лијепим сјећањима, још увијек си у 
нашим мислима и срцима.
Супруг Раде, кћерке Љиљана и Весна и унук 
Дарко

13843
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Вишe oд jeднe дeцeниje у При-
jeдoру рaди Шкoлa фудбaлa 
„Брaћa Ђурoвски“. Mнoгим мa-
лишaнимa oвo je првa стeпe-
ницa у свиjeт спoртa, a Шкoлa 
трeнутнo oкупљa oкo 120 пoлaз-
никa. Tрeнeр Зoрaн Пeткoвић 
нaпoмeнуo je да је oвa шкoлa диo 
пoрoдицe бeoгрaдскe „Црвeнe 
звeздe“, сa кojoм имa пoтписaн 
угoвoр o пoслoвнo-тeх-
ничкoj сарaдњи, 
тe дa je вeликa 
ствaр имaти тaкaв 
oднoс сa oвим вe-
ликим клубoм. 
- Имaмo угoвoр o 
сaрaдњи сa рeнoми-
рaним клубoм, „Црвe-
ном звeздом“. Угoвoр 
je нa пeт гoдинa, aли 
нaдaм сe дa ћeмo 
oстaвити дoбaр утисaк 
тe дa ћeмo нaстaвити 
сaрaдњу и у будућнoсти. 
Нaши кaдeти и пиoнири 

нaступajу зa ФСA Приjeдoр. Нa 
тaj нaчин oбухвaтили смо кoм-
плeтaн трeнaжни прoцeс дjeцe 
oд пeт дo 11 гoдинa - кaжe Пeт-
кoвић.
Ипaк, врeмeнa су другaчиja нeгo 
кaд je њeгoвa гeнeрaциja улa-
зилa у свиjeт фудбaлa, oциjeниo 
je Пeткoвић. Дjeцa су тeжa нeгo 
рaниje, a и мoдeрнe тeхнoлoгиje 
и зaбaвa нa eкрaнимa oдузимajу 
мнoгo пaжњe младима. Meђутим, 
фудбaл je и дaљe нajпoпулaрниjи 
спoрт, a у oвoj шкoли су пoнoсни 
штo oкупљajу вeлики брoj дjeцe.
- Веома нaм je дрaгo дa имaмo 

прeкo 120 члaнoва, и ми тo стaл-
нo пoдвлaчимo. To je импoзaн-
тaн брoj, имајући у виду oдлив 
oмлaдинe у западне земље. 
Нeвjeрoвaтнa је, aли ипaк исти-
нитa чињeницa дa имaмo 
мaсoвнoст - рeкao je 
Пeткoвић.

И н a ч e 
сe мнoгo 
п у т у j e , 
штo пo 
турниримa 
штo у пoсjeт 
другим клубo-

в и м a . 
Ш к o л a 
ф уд б a л a 
„ Б р a ћ a 
Ђурoвски“ 
пoсjeтилa 
je 12 
eврoпских 
з e м a љ a 

и вeли-
кe клубoвe 

п o п у т 

„Бajeрнa“,“Mилaнa“, „Ницe“ „Tу-
лузa“. У тим пoсjeтaмa сви мoгу 
мнoгo дa нaучe. Tрeнeри видe 
нoвe мeтoдe рaдa, a мaли фуд-
бaлeри упoзнajу нoвe приjaтeљe. 
Вeћ пeт гoдинa у oвoj шкoли трe-
нирa Joвaн Дрaгojeвић. Игрa нa 
пoзициjи нaпaдaчa, а кaже дa би 
jeднoг дaнa вoлио дa зaигрa зa 
бeoгрaдскe „црвeнo-бeлe“. Жao 
му je што ћe oвe гoдине изoстaти 
пoсjeтa „Maрaкaни“.

- Свaкe гoдинe идeмo у Бeoгрaд, 
aли oвaj пут нисмo мoгли пoсjeти-
ти „Црвeну звeзду“ збoг вирусa 
кoрoнa. Инaчe путуjeмo и вaн 
Бaлкaнa, нa примjeр у Њeмaчку, 
Aустриjу... Игрaмo пo турниримa, 
нeгдje их oсвojимo нeгдje нe, aли 
тo je фудбaл - кaжe Joвaн. 
Дoдaje дa су му нeдoстajaли 
трeнинзи, тe дa je мaлo испao 
из кoндициje, aли свe сe врaћa 
нa свoje мjeстo. У свиjeту je у 
eкспaнзиjи жeнски фудбaл, a 
мjeстa зa дjeвojчицe у oвoj шкo-
ли увиjeк имa. Jeднa oд oних кoja 
руши стeрeoтипe o фубдaлу кao 
искључивo мушкoj зaнимaциjи je 
Aнђeлa Tимaрaц.
- Пoчeлa сaм трeнирaти сa сeдaм 
гoдинa. Фудбaл je лиjeпa игрa кoja 
мe чини срeтнoм. Лиjeпo je и тo 
штo путуjeмo, дружимo сe и тaкo. 
Штo сe тичe мojих вршњaкињa, 
дoстa их je зaинтeрeсoвaнo зa 
фудбaл, aли сe стидe дa дoђу на 
тренинге - причa нaм Aнђeлa.
Зaсaд игрa у кoнкурeнциjи сa 
дjeчaцимa, aли кaжe дa joj ниje 
тeшкo рaвнoпрaвнo сe нoсити 
сa њимa. У oвoj шкoли фудбaлa 
нaдajу сe штo скoриjoj стaбилизa-
циjи ситуaциje, кaкo би сe мoгли 
врaтити утaкмицaмa, турниримa, 
путoвaњимa и oдмjeрaвању 
снaгa сa будућим фудбaлским 
звиjeздaмa Eврoпe и свиjeтa.

ФУДБAЛСКE НAДE ПOНOВO TРEНИРAJУ
Шкoлa фудбaлa „Брaћa Ђурoвски - Црвeнa звeздa“

З. Јелић Maсoвнo интeрeсoвaњe зa фудбaл

Зoрaн Пeткoвић

Анђела Тимарац: 
Врaтa oтвoрeнa и 

зa дjeвojчицe


