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ДЕВЕТО ПЛИВАЊЕ У РИЈЕЦИ САНИ И ЛИТИЈА НА БОГОЈАВЉЕЊЕ 

АЛЕКСА КРНЕТА 

ПРВИ 
ДО ЧАСНОГ 
КРСТА 

"Ово је моје прво пливање за Богојављење, 
велика је част само пливати, а поготово 
побиједити, допливати први. Ово пливање је 
велика част за мој град и за вјеру", поручио 
је млади побједник.

Дијана Ђерић, помоћник 
директора Дома здравља 
за медицинска питања 

ЕКСПЛОЗИЈА 
ОМИКРОНА 
ПОВЕЋАЛА РЕДОВЕ 
И ПОКОСИЛА 
ЗДРАВСТВЕНЕ 
РАДНИКЕ 

Помоћ Владе РС 

САНИТЕТСКА ВОЗИЛА ЗА 
ДОМ ЗДРАВЉА И БОЛНИЦУ

У ОВОМ БРОЈУ КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИЈЕ 
ЗА ПЕРСПЕКТИВНЕ СПОРТИСТЕ
Почетак рударења у Љубији најављен 
за другу половину ове године 

ЈЕДАН ОД ПРЕДУСЛОВА И 
РЕКОНСТРУКЦИЈА ПРУГЕ 
ЉУБИЈА-БРЕЗИЧАНИ

Кад их виде, људи се хватају 
за дугме 

ДИМЊАЧАР ЖЕЉКО 
НЕ МИСЛИ МИЈЕЊАТИ 
ПРОФЕСИЈУ



2.

АКТУЕЛНО

Надзорни техничар Службе хит-
не медицинске помоћи Дома 
здравља Приједор, Радмила 
Гњатовић истиче да је ново 
возило савремено опремљено. 
"Добили смо потпуно ново воз-
ило које је изузетно опремљено 
медицинским апаратима који 
нам требају у раду, презадовољ-
ни смо, увијек је ново возило до-
бро дошло, самим тим сматрам 
да ће и квалитет услуга бити 
побољшан", каже Гњатовићева. 
Помоћник директора за меди-

цинска питања Дома здравља, 
Дијана Ђерић је истакла да ова 
здравствена установа сада има 
седам санитетских возила. 
Шеф возног парка Болнице "До-
ктор Младен Стојановић", Раде 
Милановић подсјећа да је ова 
здравствена установа прије 22 
године купила два санитетска 
возила. "Сваки од њих је скоро 
до 500.000 километара прешао, 
квари се једно по једно, поправ-
ке су скупе, али приморани смо, 
не можемо другачије, тако да 

нам је ово ново возило итекако 
добро дошло", истиче он.
Директор Болнице "Доктор 
Младен Стојановић", Анд-
рија Вукотић очекује да ће уз 
ново санитетско возило ова 
здравствена установа са до-
садшња два возила добро 
функционисати."Наша болница 
је на нашу срећу добила сани-
тетско возило које нам је не-
опходно, ми имамо два стара 
санитетска возила која су 2009. 
годиште. Поправке тих старих 

санитетских возила су врло 
скупе, честе, тако да су нам по-
требна два нова санитетска воз-
ила. Имамо потребу и за малим 
возилом такозвани "кеди", већ 
имамо један "кеди" који је стар, 

тако да је неопходно да имамо 
и то мало возило", прича Вуко-
тић.
Министар здравља и социјалне 
заштите, Ален Шеранић исти-
че да су нова возила само дио 
оног што Влада Српске улаже у 
здравствени систем. "Контину-
ирано радимо када говоримо 
о опремању и изградњи нових 
објеката у РС кренувши од са-
мих амбуланти па до болница 
тако да несмањеном жестином 
и брзином и са једном одлуч-
ношћу улажемо огромне капа-
цитете у наш здравствени сис-
тем. Мислим да се то показало 
у посљедње двије године, да је 
управо тим капацитетима Ре-
публици Српској омогућено да 
адекватно одговори на све ове 
изазове", рекао је Шеранић. 

НОВА САНИТЕТСКА ВОЗИЛА ЗА ДОМ ЗДРАВЉА И БОЛНИЦУ

Б. Мајсторовић 

О реконструкцији пруге од Љу-
бије до Брезичана разговарало 
се крајем прошле године, када 
је приликом посјете надлежних 
рударској варошици речено да 
је пруга и један од предуслова  
за наставак рударења у При-
једору. Оживљавање произ-
водње у Рудницима жељезне 
руде "Љубија" значило би и 
нова запошљавања. Упућени 
очекују најмање 300 радних 
мјеста. Они који су пензију до-
чекали у љубијским рудницима 
и који знају шта је та пруга из-
грађена далеке 1947. године 
значила за рудник поздрављају 
овај потез.
"То је основа за покретање руд-
ника", каже Миле Инђић, пен-

зионисани радник љубијских 
рудника. У суштини ријеч је о 
економски исплативом тран-
спорту. Рјешење није превоз 
руде камионима. У периоду кад 
су тестне количне руде из Љу-
бије према Омарској транспор-
товане камионима оштећен је и 
магистрални путни правац. 
"Камиони те носивости су се 
кретали магистралним путем. 
Долазило је до бројних застоја 
у саобраћају и дошло је до ош-
тећења тог магистралног пута. 
Значи тај начин транспорта у 
некој коначници заиста није 
прихватљив. Зато морамо раз-
мишљати о реконструкцији пру-
ге која би превозила те количи-
не ископане руде",  каже  Жарко 
Ковачевић,  магистар рударства.
Он наводи и да је жељезнички 
транспорт најјефтинији на крају, 
али свему како каже  треба да 
претходи једна велика, мили-
онска инвестиција. Укратко, да 
би се дошло до јефтиног тран-
спорта морају се уложити вели-
ка средства. Очекује се да иза 
пројекта реконструкције пруге 
стане Влада Републике Српске 
или чак надлежно предузеће. 
У компанији "АрселорМитал 
Приједор" опредијељени су да 
с Владом РС јачају ово преду-
зеће. 
И то не само кроз отварање копа 
него и реконструкцију пруге. 
Циљ је да перспектива развоја 
буде на десетине, а не неколико 
година како не би дошли у си-

туацију да се не зна како даље. 
"Возити руду камионима је не-
исплатно, да не кажем да није 
популарно. Постоји могућност 
да ћемо у почетку радити на 
такав начин, а касније да дође 
до реконструкције пруге  и да 
то буде ефикасан начин како се 
функционише и ради у Љубији", 
сматра директор ове компаније 
Младен Јелача. 
Министар енергетике и рудар-
ства РС, Петар Ђокић  додаје да 
у овом тренутку не може гово-
рити о вриједности инвести-
ције. "Али сигурно да ће то бити 
минимално око 25 до 30 мили-
она марака укључујући и рекон-
струкцију жељезничке пруге", 
каже Ђокић. Реконструкцију 

пруге поздрављају и привред-
ници чије су фирме на подручју 
Љубије. Уз двострано напајање 
електричном енергијом она 
је предуслов успјешног, али и 
јефтинијег пословања. На том 
дијелу постоји и комплетна ин-
фраструктура коју треба оживје-
ти. Све транспорте које имамо 

могли би организовати  на овај 
начин, пругом од Љубије до 
Приједора и даље  и то би био 
велики напредак, али то је и 
услов рударењу на подручју Љу-
бије", каже Горан Бојић, влас-
ник компаније "Инвинг инвест 
инжењеринг". 

ЈЕДАН ОД ПРЕДУСЛОВА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПРУГЕ ЉУБИЈА - БРЕЗИЧАНИ
Почетак рударања у Љубији најављен за другу половину ове године

Младен Јелача, директор 
"АрселорМитала Приједор"

М. Згоњанин

Потписивање Споразума о експлоатацији жељезне руде на копу 
"Цигануша - Шкорац" у Љубији отворило је и питање реконструкције 
пруге Љубија - Брезичани. Према садашњим процјенама ријеч је о 
инвестицији вриједној око 30 милиона марака. 

Горан Бојић, власник "Инвинг 
инвест инжењеринга" 

Приликом потписивања Споразума о 
експлоатацији руде крајем прошле године, 
што је  и предуслов за уговор за закључивање 
уговора о концесији за  руду на  површинском   
копу "Цигануша - Шкорац",  најављено је да се 
отварање рудника у Љубији може очекивати  
у другој половини  ове године.

Помоћ Владе Републике Српске 

Приједорске здравствeне установе Дом здравља и Болница "Доктор 
Младен Стојановић" обновиле су свој возни парк санитетским 
возилима која су добили од Владе Републике Српске.

Из приједорске болнице подсјећају да ће 
ново возило бити од користи за читаву ре-
гију, јер се у овој установи лијече пацијенти 
шест локалних заједница. Влада Републике 
Српске је за набавку 15 санитетских возила 
здравственим установама из свих подручја 
Српске издвојила 1.600.000 марака. 

Санитетско возило за Дом здравља Санитетско возило за приједорску болницу 
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У Оштрој Луци љекара ни за лије-
ка.  У тамошњем Дому здравља 
два љекара за око 2.000 становни-
ка. И код нас у Приједору гураво. 
Фали не само љекара, него и ме-
дицинског особља. Лако би да су 
нормална времена, али корона у 
петој брзини не бира. Па ни љека-
ре, сестре, техничаре... 
Из службе, кад је ријеч о приједор-
ској болници дневно "испада" и по 
неколико здравствених радника. 
Слично стање и у Дому здравља. 
Имамо ли разумијевања. Чини ми 
се да немамо. Сваком његова мука 
највећа. Од људи у бијелом оче-
кујемо чуда, осмијех, стрпљење, 
разумијевање, чаробни штапић, а 
ми притом (бар већина нас) не ну-
димо ништа од свега тог.  На удару 
нервозних пацијената недавно се 
нашла и наша новинарска екипа.  
Вријеђали их, омаловажавали, 
спречавали пролаз. Као да смо с 
камером у Дом здравља хрупили 
из зајебанције, на снимање кон-
церта или у неку од препуних ка-
фана, а не у жељи да урадимо по-
сао. Ми ћутали, људи вријеђали. 
Навикне се човјек и на увреде, по-
готово у таквим ситуацијама, јер 
свађа би само била лош зачин, на 
и онако неукусну чорбу. 
По повратку смо се наслушали ко-
ментара дјевојке која је наглас у 
пролазу добацивала "да гужви не 
би било да љекари и сестре раде". 
"Не раде ништа", коментарисала 
је у ваздух. Непотребно, вишак, 
безобразно или кратко шта рећи 
на глупу опаску, јер одавно сам 
научила да не коментаришем туђе 
глупости или слушам будале. Чини 
ми се да смо уз опаску да је оми-
крон брз као зец заборавили још 
и на препоруке, да нам се ваља 
мало дистанцирати, да не морамо 
сви за исти сто, да дружење може 
и уз маску и да прве симптоме 
ваља пријавити, а не дијелити као 
бомбоне.  
Шта закључити осим да смо не-
озбиљни и то се наставља, а на 
то сам да се не понављам, јер то 
нисам радила ни у школи, натук-
нула и у прошлом ставу. У памет 
се, што би рекли мудри људи, јер 
док ово пишем гледам само један 
од података, тај да је у РС у само 
24 часа забиљежено рекордних 
852 случаја короне. И не би ме та 
прича ни мало погодила, да се од 
короне не умире и да смо за крат-
ко вријеме изгубили један мали 
град...Претужно. 
Нема те ваге која на једном тасу 
може издржати толику количину 
туге, а на другом то да смо кад 
је овај вирус монструм у питању 
само ми мјера и нико више. И то 
до тренутка док се не појавимо у 
некој од чекаоница здравствених 
установа. Тад је све до бијелих 
мантила, среће и Бога, па мало 
разумијевања и љубазности није 
на одмет. 

СТАВ

ПОШТУЈМО БИЈЕЛЕ 
МАНТИЛЕ, ГУРАВА 

СУ ВРЕМЕНА

Ћургуз наглашава и да сва-
ки сој корона вируса са со-
бом носи неке нове сим-
птоме, па тако и тренутно 
актуелан омикрон. Код 
њега доминира темпера-
тура и симптоми везани 
за горње дијелове респи-
раторног тракта, попут гр-
лобоље, ларингитиса. Ту 
су и неки неспецифични 
осипи.  Проблем је што су 
и љекари, као и сви оста-
ли подложни зарази, па се 
све теже носе са новона-
сталом ситуацијом. 
"Зато што као и у општој 
популацији, тако и здрав-
ствени радници подјед-
нако оболијевају, тако да 
нам свакодневно из служ-
бе испада по неколико 
љекара и сестaра. Из дана 
у дан све је теже и теже, 
тако да је прилично алар-
мантна ситуација", каже 
Ћургуз. 
Истиче да је добро што 
постоје комерцијални те-
стови зато што пацијенти 
знају због чега и долазе. 

"Ми овдје радимо и ан-
тингенске и ПСР тестове. 
Антигенски тестови се че-
кају 15 до 30 минута, а ПСР 
тестове ипак шаљемо за 

Бањалуку. Информације о 
резултату овог теста стижу 
нам за дан или два", каже 
овај приједорски љекар. 

НАСТАВА ПОЧИЊЕ У 
ПОНЕДЈЕЉАК

Настава у другом полу-
годишту у основним и 
средњим школама у Ре-
публици Српској почиње 
у понедјељак, 24. јануара, 
као што је и планирано, 
речено је у Министарству 
просвјете и културе Ре-
публике Српске. Настава 
ће се одвијати у складу 
са важећим препорукама 
и упутствима Института 
за јавно здравство Репу-
блике Српске, као што 
је то био случај и током 
првог полугодишта школ-
ске 2021/2022. године. 
"Уколико буде потребно, 
штабови треба да доставе 
приједлог за обустављање 
наставе у школама и пре-
ласку на одвијање наста-
ве на даљину", рекли су у 
Министарству.

ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИЦИ: 
       СВЕ ЈЕ ТЕЖЕ И ТЕЖЕ

М. Згоњанин

ПРЕПОРУКА: СКРАЋЕНА ИЗОЛАЦИЈА 
И РАДНО ВРИЈЕМЕ КАФИЋА 

Републички штаб за ванредне ситуације донио је закључак 
којим се препоручује Влади Републике Српске да измијени и 
допуни уредбу којом би се ограничило радно вријеме свим 
врстама угоститељскиох објеката од 6.00 до 24.00 часа, док би 
ноћни клубови и даље могли радити од 6.00 до 2.00 часа иза 
поноћи. Међу кључним измјенама Упутства су укидање оба-
везе карантина за особе које су примиле бустер дозу вакцине 
против вируса корона, а биле су у контакту високог ризика са 
потврђеним или вјероватним случајем вируса корона. Пред-
виђено је и скраћивање периода изолације за особе које су 
потврђени или вјероватни случај, а вакцинисане су са двије 
или три дозе вакцина против вируса корона, на седам дана, уз 
испуњен услов да најмање 48 сати немају повишену темпера-
туру без коришћења антипиретика и да имају значајно побољ-
шање осталих симптома.

М. Згоњанин

др Борис Ћургуз, 
инфектолог у приједорској 

болници

У приједорској болници знатно је повећан број пацијента и у односу на период 
од прије двије недјеље он се учетворостручио. Каже ово др Борис Ћургуз, 
инфектолог у приједорској Болници "Доктор Младен Стојановић". Ипак додатно 
оптерећење је на примарном нивоу здравствене заштите, јер  пацијенти који се 
тамо јављају, како истиче, имају лакшу клиничку слику.

Повећан број заражених 
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Др Дијана Ђерић, помоћник директора Дома здравља за медицинска питања

У случају појаве симптома 
који указују на заразу виру-
сом корона, кључно је да се 
грађани телефонским путем 
претходно јаве тимовима 
породичне медицине или 
Акутно-респираторној амбу-
ланти. То је неопходно да би 
се смањили редови чекања 
у АРИ и Ковид-амбуланти, 
умањило незадовољство па-
цијента, обезбиједила пра-
вовремена здравствена услу-
га и омогућио ефикаснији 
рад здравствених радника. 
Истовремено, борбу са виру-
сом корона отежава и то што 
је велики број здравствених 
радника заражен, истиче 
др Дијана Ђерић, помоћник 
директора Дома здравља за 
медицинска питања у интер-
вјуу за "Козарски вјесник".

► Тренутну епидемиолош-
ку ситуацију оцијенили сте 
као "експолозију омикрона" 
и изразили страх да љекари 
неће издржати дневни темпо 
прегледа око 150 пацијента. 
Може ли Дом здравља нешто 
учинити да олакша рад љека-
ра, а пацијентима пружи пра-
вовремени преглед?
- Погоршање епидемиолошке 
ситуације уз континуиран раст 
броја новозаражених виру-
сом корона на подручју При-
једора, посљедично доводи 
до повећања броја јављања 
пацијената у наше амбулан-
те, превасходно АРИ и Ко-
вид-амбуланту. Дом здравља 
Приједор свакодневно про-
води организационе мјере за 

осигурање доступности при-
марне здравствене заштите, 
смањења редова чекања на 
прегледе, тестирања, адми-
нистративне послове у вези 
са коришћењем права на при-
времену спријеченост за рад, 
односно боловање. Зато и 
апелујемо на пацијенте да се 
у случају појаве симптома који 
могу указивати на обољење 
вирусом корона телефонским 
путем јаве тимовима породич-
не медицине или АРИ амбу-
ланту, како би добили савјете 
и упутства о даљем поступку и 
начинима заказивања на пре-
гледе и тестирање.  

► Можете ли објаснити шта 
треба да учине пацијенти који 
имају позитиван брзи тест на 
вирус корона, али га нису ура-
дили у Дому здравља?

- Сви који  имају позитиван 
брзи антигенски тест на вирус 
корона, а који је урађен у не-
кој од приватних здравствених 
установа или су га пацијенти 
самостално урадили у кућ-
ним условима, требало би да 
се телефонским путем јаве у 
Ковид-амбуланту.  Ми не мо-
жемо да признамо брзе анти-
генске тестове који су урађени 
у кућним условима, већ само 
из здравствених установа или 
лабораторија које имају до-
зволу за такав рад. Уколико су 
пацијенти урадили кућни тест 
и он је позитиван, потребно 
је да у АРИ амбуланти одра-
де ПСР тест или брзи анти-
генски тест како би пацијент 
који је позитиван на вирус 

корона добио сва права као 
што су боловање или адми-
нистративне ствари потребне 
због изолације. Брзи тест се 
ради само у АРИ амбуланти и 
он се наплаћује, јер то не фи-
нансира Фонда здравственог 
осигурања РС, а за ПСР тест се 
издаје упутница и он је беспла-
тан.  Међутим, већина грађана 
се одлучује за брзе ангигенске 
тестове зато што буду одмах 
готови, а  налаз ПСР тестирања 
се чека дан до два. 

► Каква је клиничка слика 
код пацијената који су зара-
жени током актуелног петог 
таласа вируса корона?
- На срећу, симптоми су благи, 
тако да молим грађане да се 
не јављају одмах по појављи-
вању температуре да сачекају 
два до три дана код куће да 

узимају поливитаминску те-
рапију, витамин Ц и Д, Цинк 
и што више текућине. Уколи-
ко температура траје више од 
четири дана онда је потребно 
да се јаве у Акутно-респира-
торну амбуланту. На тај начин 
би се смањиле и беспотреб-
не гужве. Такође, апелујемо 
на пацијенте да са својим ре-
довним контролама мало са-
чекају како би се растеретили 
здравствени радници, јер смо 
и ми људи и међу нама је ве-
лики број заражених. Поред 
тога, велики број љекара из 
породичних тимова је пову-
чен у Акутно-респираторну и 
Ковид-амбуланту тако да и то 
отежава рад у породичној ам-
буланти. 

► Од прошлог мјесеца Дом 
здравља у раду користи нови 
Информациони здравстве-
ни систем ИЗИС. Да ли је и 
увођење новог система у 
раду једним дијелом узрок 
дужег чекања у породичним 
амбулантама?
- ИЗИС  се од августа користи 
у раду Педијатрије, Центра за 
ментално здравље и Центра 
за физикалну рехабилитацију 
у заједници. Породични ти-
мови су на ИЗИС прешли од 
1. децембра. Јесте, то је узрок 
гужви, због тога што и љекари 
још нису потпуно навикли на 
рад у новом систему, програм 
је доста спорији у односу на 

онај програм који смо имали 
и нису сви подаци били пре-
несени па смо буквално у том 
периоду радили у оба програ-
ма. Надам се да ће временом 
тај проблем бити ријешен, јер 
програм је направљен да олак-
ша љекарима, али и пацијен-
тима, да омогући да имамо 
електронско наручивање као 
и повезивање са секундарним 
и терцијарним здравственим 
установама, те са апотекама. 
Пацијенти не би требали да 
долазе уопште у Дом здравља 
уколико им само треба проду-
жење хроничне терапије него 
би се требали јављали одмах у 

апотеку. На тај начин не би се 
стварале вјештачке гужве, али 
то ће тек бити у будућности, 
тако да за сада видите још гуж-
ве у породичној, узрок је мало 
и програм, али и недостатак 
љекара који су распоређени 
у друге амбуланте. Један ље-
кар покрива по два тима. Про-
блем би се могао ријешити 
само пријемом нових љекара 
којих тренутно нема на Бироу.

► Међу 15 здравствених 
установа које су добиле нова 
санитетска возила од Владе 
Републике Срспке је и Дом 
здравља у Приједору. Коли-
ко је значајно ново возило за 
ову установу?

- Дом здравља сада има седам 
санитетских возила. Морам 
нагласити да смо добили пот-
пуно опремљено санитетско 
возило што нам је од изузетне 
важности. Једно возило Хитне 
помоћи је стално у Омарској, 
овдје су два возила, два воз-
ила имамо за отпусте пацијен-
та из болнице, а возимо и не-
покретне дијализне пацијенте 
санитетским возилима. Има-
мо велики број превоза па-
цијената према Београду, тако 
да ће нам свако ново возило 
за дужа путовања сигурно до-
бро доћи.

АПЕЛ ЗА ГРАЂАНЕ 
Молимо становништво града Приједора и пацијенте Дома 
здравља Приједор да поштују наведене инструкције, јер 
само међусобном сарадњом и разумијевањем можемо 
осигурати правовремену и адекватну здравствену заштиту, 
а на обострано задовољство. Истовремено, апелујемо 
на становништво да се придржава препоручених 
епидемиолошких мјера, првенствено обавезног ношења 
заштитих маски у затвореним просторијама, избјегавања 
блиских контаката и већих скупова, хигијене и дезинфекције 
руку, те вакцинације као најважније противепидемијске 
мјере, поручила је др Дијана Ђерић. 

Б. Мајсторовић

ЕКСПЛОЗИЈА 
ОМИКРОНА ПОВЕЋАЛА 
РЕДОВЕ И ПОКОСИЛА 
ЗДРАВСТВЕНЕ РАДНИКЕ
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Од почетка сезоне гријања, 
градска "Топлана" евиденти-
рала је 40 кварова. Међутим, 
то није у већој мјери омело 
редовно снабдијевање око 
3.500 корисника топлотном 
енергијом, који и сами тврде 

да су ове зиме задовољни са 
гријањем.
У градској "Топлани" под-
сјећају да је топловодна мре-
жа у Приједору стара преко 
40 година и да су нажалост 
кварови неминовни. Душко 
Милетић, директор "Топла-
не" тврди да на сваку дојаву 
о лошем гријању или пре-
киду довода топлотне енер-
гије дежурне мобилне екипе 
"Топлане" одлазе на терен 

и у што краћем року настоје 
ријешити настали квар.   
"Није битно у које вријеме, 
да ли је празник, да ли је у 
току или након  радног вре-
мена, на све дојаве корис-
ника да нема гријања екипа 

излази на терен и ријешава 
проблем, тако да се у току 
два-три сата може десити 
да нема гријања и да су ра-
дијатори хладни. Проблем 
настојимо отклонити што 
прије како би корисници 
били задовољни. Било је и 
пар већих кварова гдје је то 
трајало дан-два, али такви 
случајеви су ријетки", каже 
Милетић.

П. Шпадић 

"Још увијек радимо, немамо не-
ких великих проблема. Видјеће-
мо како ће бити даље. За сада 
је солидно, имамо извоз. Ми 
радимо плакарни намјештај, 
кухиње, легаре и то се тражи. 
Радимо цијелу Европу, Аустрију, 
Њемачку, такође и цијелу БиХ'', 
рекао је Перо Гаврановић, влас-
ник фирме "Гаврановић".
Задовољство не крију ни за-
послени. Најбитније је, кажу, 
задржати квалитет и континуи-
тет пословања. "Радим око 15 
година. Није толико тешко, све 
зависи како је стање са послом, 
да ли нешто треба хитно одра-
дити, али све у свему, задовољ-
ни смо'', каже радник Миленко 
Лазић. 
Истог је мишљења и његов рад-
ни колега Велибор Маринко-
вић. "Претежно сам ангажован 

на склапању намјештаја, некад 
радим и монтажу, зависно кад 
шта треба. Није тешко, може се, 
ово је фин посао", додаје Ма-
ринковић. 

Фирма "Гаврановић'' основана 
је прије двије деценије. Тренут-
но броји око 40 радника. 

РАДЕ ЗА ЦИЈЕЛУ ЕВРОПУ

В. Нишевић

ФАЛИ РАДНИКА ЗА ОДРЖАВАЊЕ 
У овом предузећу имају проблем са недостатком 
радника на одржавању топловодне мреже. Многи 
су пред пензију, а квалификоване радне снаге за 
ове послове скоро и да нема. "Већи број радника 
је пред пензију, имамо и радника са смањеном 
радном способношћу који се  не смију  излагати 
великим оптерећењима. Зато имамо проблем да 
раднике распоредимо на терену исти дан када 
имамо више кварова", рекао је Милетић и додао 
да са гријањем до краја сезоне не би требало 
бити проблема.  

Директор Удружења за очување 
традиције Приједор, Жељко 
Шормаз каже да је за велики 
број удружења новац из град-
ског буџета једини извор нов-
чаних прихода. "Тешко је прово-
дити све активности, поготово 
када имате удружење као што 
је наше, које годишње органи-
зује преко 70 самосталних  ма-
нифестација", каже Шормаз. Он 
додаје да је за сва удружења ве-
ома значајно да се повремено 
расписују и грантови за пројекте 
и активности. Шормаз истиче да 
културни садржају употпуњују 
људски живот, те да су за опста-
нак традиције битна системска 
рјешења са локалног, али и др-
жавног нивоа. 
Новац из локалне касе година-
ма редовно добијају и четири 
удружења националних мањи-
на. Предсједник Удружења Сло-

венаца "Липа" Приједор, Ален-
ка Удуч каже да у буџету имају и 
ставку за организовање вечери 
националних мањина.
"Ове године тај новац смо по-
дијелили на сва четири удру-
жења. Реализујемо мање ра-
дионице у оквиру удружења, 
јер велико окупљање није мо-
гуће. Успјели смо нешто одра-
дити као што су мањи сусрети 
у Удружењу са ограниченим 
бројем присутних, имали смо 

24. Божићну забаву и промоцију 
филма "Приједорски Словенц". 
Наши контакти са Словенијом 
пуно значе, имамо општину из 
Словеније, Бовец у којој једва 
чекају да успоставе контакт са 
новим руководстом Градске 
управе и да поново крене са-
радња", закључује она.
Начелник Одјељења за друшт-
вене дјелатности града Прије-
дора, Моња Касаловић каже да 
је новчани износ планиран за 
невладин сектор у буџету око 
милион КМ. ''Тако смо за редов-
но финансирање социјално-ху-
манитарних удружења имали 
100.000 КМ, али смо ребалан-
сом због потреба и повећаног 
броја захтјева као и ове ситуа-
ције са пандемијом корона по-
већали тај износ на 120.000 КМ. 
Имали смо износ за удружења 
која се баве аматеризмом у 
култури од 110.000 КМ као и за 
удружења националних мањи-
на 22.500 КМ", прича Касало-
вићева.

За многе једини извор прихода

Б. Мајсторовић

ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ОКО МИЛИОН 
КМ ЗА ЦИВИЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЕКИПЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ 
КВАРОВА ДЕЖУРАЈУ 24 ЧАСА

Сезона гријања протиче без већих проблема

Сезона гријања у Приједору одвија се без већих 
проблема. У градској "Топлани" истичу да због 
дотрајалих топловода има честих кварова, који 
се у краћем року санирају. Екипе за отклањање 
кварова дежурају 24 часа дневно. 

Душко Милетић, директор "Топлане"

Фирма "Гаврановић" добро пословала у прошлој години 

Предузеће "Гаврановић" протеклу годину завршило је позитивним 
пословним резултатом. Извоз је био отежан због пандемије, али то је 
проблем који дијеле све извозно оријентисане фирме, па у "Гаврановићу" 
кажу да не могу бити незадовољни. 

Из буџета града Приједора биће издвојено око 
милион марака за рад социјално-хуманитарних 
удружења, удружења из области аматеризма у 
култури, као и удружења националних мањина. 

Моња Касаловић, 
начелник Одјељења 

за друштвене дјелатности

Моња Касаловић је 
додала да су организације 
цивилног друштва веома 
битне за град Приједор 
који је 2009. године 
потписао Меморандум о 
сарадњи са свим активним 
организацијама цивилног 
друштва.

АКТУЕЛНО



Функционисање ове здрав-
ствене установе се према 
ријечима Милене Трнинић, 
директора Дома здравља 
Оштра Лука организује уз по-
времено ангажовање љекара 
из других установа. Проблем 
одласка љекара нарочито је 

изражен у посљедњих неко-
лико година, тврде у Дому 
здравља у Оштрој Луци. 
"У посљедње вријеме до-
шло је до одласка љекара из 
наше установе према другим 
здравственим установама, а 
то је углавном ближе мјесту 
њиховог становања. Људима 
се указала прилика и отишли 
су тамо гдје им је боље.  То је 
проблем који је присутан код 
нас већ неко вријеме и у дру-
гим здравственим установа-
ма  поготово оним  мањим  
у  рубним општинама Репу-
блике Српске", рекла је Трни-
нићева.
Начелник општине Оштра 
Лука, Драган Мастикоса твр-
ди да су проблеми Дома 
здравља дуго времена гура-
ни под тепих, те је зато до-
шло до овакве ситуације. По-
ред недостатка кадра, горући 
проблем је и дуг установе, 

који износи око милион и по 
марака. 
"Сматрам да Дом здравља 
треба да остане у Оштрој 
Луци, а министарство РС 
треба да направи посебне 
програме везане за мале ло-
калне заједнице као што је 
Оштра Лука. С обзиром да се 
средства добијају од броја 
корисника, пута нека одређе-
на цијена и дају се у том 
обиму и Оштрој Луци тако да 
је Дом здравља кренуо у ре-
организацију. У тој реоргани-

зацији дошло је до одређе-
них проблема и напуштања 
појединих доктора. Очекујем 
да ћемо овај посао завршити  
у 2022. години",   најавио је 
Мастикоса.
У овој локалној заједници 
очекују помоћ Владе Српске 
и ресорног министарства. 
Дом здравља им је, кажу, 
пријеко потребан, али њего-
во функционисање без струч-
ног кадра је немогуће. 

ЉЕКАРА НИ ЗА ЛИЈЕКАДом здравља у Оштрој Луци

6.

ТИМ ПОВОДОМ

За малишане обољеле 
од хроничних болести 
организована су пре-
давања о здравој ис-
храни, дијабетесу, аст-
ми и психологији. Кроз 
предавања доста тога  
значајног су и научили.  
"Терапија у бањи као и 
све радионице које смо 
организовали заиста су 
помогли нашим мали-
шанима. Ово је један 
диван пројекат", ре-
кла је Илинка Мацура, 
предсједник Удружења 
"Анемона'' Приједор.  
Боравак дјеци уљеп-
шали су и поклони Ин-
вестиционо-развојне 
банке РС. Малишани 
који болују од астме 
добили су слаткише, а 
они који имају пробле-
ма са шећерном боле-
сти сензоре који ће им 
значајно олакшати њи-
хову борбу са овом бо-
лешћу. "То њима значи 
пуно. Како би пратили 
стање шећера у свом 
организму морали би 
се чешће бости, сада је 

број убода смањен на 
10", појаснила је Свет-
лана Чеко, предсједник 
Удружења дијабетича-
ра Приједор.

Ово је само дио онога 
што можемо да ура-
димо за малишане 
обољеле од астме и 
дијабетеса, поручили 
су из Инвестиционо-
развојне банке Репу-

блике Српске. "Мислим 
да ми као друштво тре-
бамо тај сензибилитет 
да градимо, ширимо 
осјећај помагања дру-

гима, а нарочито кад 
су у питању наши најм-
лађи суграђани", рекао 
је Дражен Врховац, ди-
ректор ИРБ РС. 

Рехабилитација и социјализација

"Захваљујем се дирек-
торици и особљу бан-
ке зато што мисле на 
особе треће животне 
доби. Пуно нам значи 
донација у ово врије-
ме пандемије. Ми смо 
имали одређених до-
нација од Института за 
јавно здравство Репу-
блике Српске кад је по-
чела пандемија. Кроз 
то вријеме смо имали 
донације од Министар-

ства здравља и социјал-
не заштите РС и сада од 
НЛБ банке. Нама је дра-
го што мисле на нас'', 
истакао је директор 
Дома за старија лица, 
Бојан Бецнер. 
Из Приједорске филија-
ле Нове Љубљанске 
банке истичу да је ово 
само једна у низу њи-
хових донација. "Дра-
го нам је што је дошла 
у праве руке. Такође, 

овом донацијом смо 
подржали једног нашег 
клијента који се бави 
производњом постељи-
не. Тако да смо напра-
вили двоструку корист 
за ове празнике'', до-
даје директор НЛБ бан-
ке, Филијала Приједор, 
Марина Гламочанин.
Дом за старија лица 
Приједор тренутно 
броји 155 корисника. 

ПОСТЕЉИНА ЗА ПРИЈЕДОРСКИ 
ДОМ ЗА СТАРИЈА ЛИЦА

Донација Нове Љубљанске банке

В. Нишевић В. Нишевић

ДЈЕЦА ОБОЉЕЛА ОД АСТМЕ 
И ДИЈАБЕТЕСА БОРАВИЛА У 

БАЊИ "ВРУЋИЦИ''

П. Шпадић 

Љекари су постали дефицитарна струка. На 
бироу их више нема, али их је све мање и у 
здравственим установама, посебно оним у 
малим општинама, попут Дома здравља у 
Оштрој Луци у којој су тренутно остала радити 
само два љекара. Некада их је било пет. 

Милена Трнинић: Ангажујемо 
љекаре из других установа 

Драган Мастикоса: 
Очекујемо помоћ надлежних 

Постељина коју је Нова Љубљанска банка донирала 
приједорском Дому за старија лица нешто је што је 
најпотребније корисницима ове установе. Ова донација 
им је од великог значаја, јер се у овој установи труде да 
хигијенско-епидемиолошке  мјере буду на завидном нивоу.

У Дому здравља раде само два љекара

Дјеца обољела од астме и дијабетеса протеклих седам дана 
боравила су у Бањи "Врућици" у Теслићу. Кроз тих седам дана 
прошли су кроз низ радионица, а боравак су им уљепшали и 
поклони које су добили од Инвестиционо-развојне банке РС.

На рехабилитацији и социјализацији у 
Бањи "Врућици" боравило је укупно 15 
дјеце из Приједора, чланова Удружења 
дијабетичара и "Анемоне". 
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Међутим, како каже Алекса, за 
њега ова побједа има велику ду-
ховну вриједност. "Ово је моје 
прво пливање за Богојављење, 
велика је част само пливати, а 
поготово побиједити, доплива-
ти први. Ово пливање је велика 
част за мој град и за вјеру", каже 
млади побједник.
Часни крст у Богојављенској ли-
тији носио је прошлогодишњи 

побједник Данијел Дрљача (32). 
Он је по својим побједама до-
бро познат Приједорчанима. Од 
2014. пливао је осам пута за Час-
ни крст и чак седам пута био нај-
бржи. Златнике је и поклањао у 
хуманитарне сврхе.
"Најбитније је што нисмо преки-
дали пливање, упркос овој пан-
демији, ни прошле, ни ове го-
дине. Све је било на врхунском 
нивоу, почевши од саме литије 
као и сам чин пливања који је 
организован  у ријеци Сани. 
Имали смо велики број посјети-
лаца и 46 пливача од 58 укупно 
пријављених. Честитао бих свим 
пливачима јер су сви они на је-
дан начин побједници, учини-
ли су поносним не само своје 
породице, већ и себе. Честитао 
бих побједнику Алекси Крнети. 
Ја сам имао част и привилиегију 

да као прошлогодишњи побјед-
ник носим крст кроз свечану ли-
тију и да га спустим у воду и ако 
Бог да, сљедеће године се види-
мо са оне тамо стране обале", 
поручио је Дрљача.
Протонамјесник Драган Хрваћа-
нин рекао је да је изузетно за-
довољан што су све активности 
поводом Богојављења органи-
зоване успјешно. "Прво Света 

литургија као што и приличи, 
коју смо служили у храму, Бо-
гојављенска литија која је оби-
шла Приједор, улице града и 
потом смо дошли на Сану, осве-
штали воду на велики празник 
и имали част да имамо 46 учес-
ника ове године који су пливали 
за Часни крст. Овогодишњем 
побједнику хвала. Нека је Бо-
жији благослов њему, свим ово-
годишњим учесницима и њихо-
вим породицама", поручио је 
Хрваћанин.

Побједнику Алекси Крнети злат-
ник је предао замјеник градо-
начелника, Жарко Ковачевић. 
Ковачевић је истакао да је Бо-
гојављење велики православни 
празник.
"То је празник Бога, љубави и 
благостања и ја се надам да смо 
били достојни Богу и да ћемо и 
ми као свјетовна власт у наред-
ној години све радити да би за-
служили милост Божију, па ће 
нам тиме и живот у наредној го-
дини бити свима пуно  љепши, 
лакши и бољи", рекао је Коваче-
вић.

Б. Мајсторовић

АЛЕКСА КРНЕТА ПРВИ ДОПЛИВАО ДО ЧАСНОГ КРСТА
Девето пливање у ријеци Сани и литија на Богојављење

Алекса Крнета (15) из Приједора први је 
допливао до Часног крста у ријеци Сани. 
Крнета прича да је ово његово прво пливање 
за Часни крст и да су његов отац и млађи брат 
међу осталих 46 пливача које је побједио.

Пливање за Часни 
крст у Приједору је 
организовано девету 
годину заредом. Од ове 
године постаће пракса да 
вијенац у освештану воду 
спушта прошлогодишњи 
побједник Богојављенског 
пливања.

Стефан Столић из Пољавница код Новог Града први 
је допливао до Часног крста у ријеци Уни."Лијеп је 
осјећај учествовати. Вода је била хладна, али може 
се издржати", рекао је 23-годишњи Стефан који је у 
пливању за Часни крст учествовао трећи пут, а ово му је 
прва побједа. До Часног крста у ријеци Уни у Козарској 
Дубици први је допливао Александар Гвозден. 
"Велика је част бити први побједник богојављенског 
пливања организованог у нашем граду, осјећај је 
изванредан. Био је лијеп осјећај пливати са овим 
људима и побиједити", рекао је Гвозден.

Богојављенска литија прошла кроз градске улице 

На обалама Сане велики број Приједорчана 

Златник уручио замјеник градоначелника Жарко Ковачевић 
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ЖИВОТ

ДИМЊАЧАР ЖЕЉКО НЕ МИСЛИ МИЈЕЊАТИ ПРОФЕСИЈУ

"Прије него што сам постао 
димњачар радио сам све и 
свашта, највише на грађеви-
ни. Прије девет година запо-
слио сам се код приједорског 
димњачара Горана и радио 
неколико година, а онда сам 
отворио самосталну занатску 
радњу и почео сам радити", 
каже нам Жељко који је себе 
пронашао у овом послу. 
Позиви за чишћење димња-
ка су, каже, свакодневни, 
како у граду, тако и по сели-
ма. Нарочито су изражени у 
периоду сезоне гријања. 
"Наши људи још увијек не-
мају навику да своје димња-
ке и пећи очисте прије почет-
ка сезоне гријања. Углавном 
то раде када се крене са ло-
жењем ватре и када виде да 
димњак не функционише. У 
том периоду и буде највише 
посла, али и интервенција",  
прича нам Жељко и поја-
шњава шта је најчешћи узрок 
загушених димњака.
"Постоје димњаци који имају 
уске отворе, због чега чешће 

долази до 
њиховог за-
штопавања, 
али то је 
р и ј е т к о с т . 
Највећи 
проблем су 
дрва која 
се ложе. 
Сирова и 
влажна дрва 
н а ј ч е ш ћ е 
узрокују та-
ложења у 
димњаци-
ма због 
чега и до-
лази до 
њ и х о в о г 
заштопа -
вања. Ако 
д о м а ћ и н 
ложи ватру 
сувим др-
вима димњак 
се неће брзо 
запрљати", поја-
шњава Шпирић.
Овај приједор-
ски димњачар однедавно има и младог по-

моћника. У питању је његов 
син који покушава да научи 

очев занат и овим послом 
се почне професи-

о н а л н о 

бавити. "Он је тренутно на 
обуци. Заинтересован је, ако 
му се буде свидјело имаћу не 
само помоћника, већ и на-
сљедника",  каже Жељко.

Кад их виде, људи се хватају за дугме

Жељко Шпирић један је од два регистрована приједорска димњачара. У овом послу је пуних девет година и 
не мисли мијењати професију. Како нам је испричао бити димњачар није лако. Ово занимање тражи добро 
знање, одговорност, а често се они који га раде излажу и опасности.

 За димњачаре постоји прича да доносе 
срећу. Вјеровање у то још увијек постоји, 
каже нам Жељко. Тако се врло често сусреће 
са дјецом или одраслима који када га виде и 
држе се за дугме. То му је, каже, симпатично 
мада нешто и сам не вјерује у истинитост тога.       

Занат је сам научио и како 
истиче, не види шта би друго 
радио, сем овог посла.

П. Шпадић 
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Ношње чувари наше традиције и обичаја

ВЕЋ 35 ГОДИНА РУЧНО ИЗРАЂУЈЕ НАРОДЊЕ НОШЊЕ
Вриједне руке Зоре Дроњић из Омарске

Народна ношња одувијек је била симбол традиције и обичаја. Некада је била свакодневни одјевни предмет, 
а данас је можемо видјети углавном у културно-умјетничким друштвима.  Све је мање и оних који ручно 
израђују народне ношње. Једна од њих је Зора Дроњић из Омарске, која на овај начин жели да сачува нашу 
традицију и обичаје.
Шумадијска, Грмечка, Пирот-
ска, Обудовачка само су неке 
од ношњи које шије кројачи-
ца Зора. Кројачким занатом 
бави се више од 35 година. 
Није једноставно, признаје, 
сашити народну ношњу, јер 
је на њој много детаља, који 
траже прецизност. Ипак, 
стручна је у томе, што се и 
види по њеним радовима. 
Драго јој је што су етно-мо-
тиви у посљедње вријеме 
поново у моди. "Увијек су се 
тражиле ношње, рецимо дје-
ци за крштење, затим хоће 
људи лијепу кошуљу за славу. 
Када су културно-умјетничка 
друштва заживјела, ја сам се 
придружила нашем у Омар-
ској, ту сам костимограф већ 
годинама. Углавном, увијек 
неко нешто тражи, тако да у 

посљедње вријеме и не могу 
да стигнем, колико ношњи 
имам да сашијем", каже 
Зора.
Ни остајање у радњи 12 часо-
ва дневно не пада јој тешко, 
јер све ово ради са пуно љу-
бави. 
"Сваки је детаљ прича за 
себе. Додају се ручно везе-
не тракице, тешко јесте, али 
фино је то, полако, сваки се 
детаљ мора прво на 
папир преније-

ти, па се то пренесе на мате-
ријал и одради се, можда је 
тешко, али је јако занимљи-
во", прича нам она. 
Прије неколико година у 
својој радњи имала је и ор-
ганизоване курсеве  шивења 
и ткања. Међутим, појавом 
пандемије морала је да пре-
кине са тим. Вољела би да су 
млађе генерације више за-
интересоване, када је ријеч о 
кројачком занату.
"Било би лијепо кад би се 
дјевојке више интересовале 
за овај занат. Не може то чо-
вјеку да досади. Увијек имаш 
неки мотив, да себи нешто 
поправиш, навезеш, сашијеш 
и то је нешто што је стварно 
потребно'', каже Зора. 

    Све 

дјевојке које желе да 

науче вјештине кројачког заната 

могу да покуцају на врата њене радње. 

Све оно што она зна, спремна је да пренесе 

и на млађе генерације, како би се 

сачувала наша традиција и обичаји.

Свака ношња се 
разликује по својим 
детаљима, за које 
је потребно доста 
труда, рада, али и 
воље, каже Зора.

В. Нишевић

Зора: Најбитније је да се воли оно што се ради

Љепота кројачког заната



10.

АКТУЕЛНО 

Психолог у приједорском вртићу 
"Радост", Ружица Станић каже 
да су водене оспице уобичаје-
не за ово доба године, те да је у 
предшколским групама зараже-
но око 20-так малишана. "Нај-
више је пријављених случајева 
је у предшколским групам, а у 
овим осталим групама то је она-
ко појединачно, сваки дан нам 
се родитељи јављају да пријаве 
нове случајеве, углавном вирус 
је још увијек у фази ширења", 
прича Станићева.
Педијатар Дома здравља При-
једор, прим. др Азра Пашалић 
каже да се воденим оспицама 
најчешће заразе дјеца узраста 
од једне до осам година. 
"Вирус се преноси капљичним 
путем, а инкубација траје од 10 
до 21 дан. Доста случејева се 
појавило у дјечијем диспанзе-
ру или мајке позову па кажу да 
дијете има водене оспице, онда 
им савјетујемо шта да раде. Во-
дене оспице почињу као црвене 
флеке, односно оспице које кас-
није буду напуњене течношћу, 
а за неколико дана  пуцају и 
крастају. Дијете је заразно у пе-
риоду дан прије избијања оспи-
ца и још једно осам дана однос-
но док се дијете не окраста", 
каже она.
Додаје да дјеца не би требало 

да рукама дирају водене оспице 
и да их чешу јер остају ожиљци. 
Препоручује лијек за скидање 
температуре уколико се поја-
ви, препарате на бази цинка 
за исушивање водених оспица 
те редовно купање зараженог 

дјетета. "Јавити се обавезно пе-
дијатру, ако би те оспице биле 
крваве и  гнојне, када је дијете 
малаксало или се температура 
не може скинути уобичајеним 
средствима, у том случају се 

треба јавити се љекару", истиче 
Пашалићева. 
Наводи да се тежим облици-
ма заразе сматра зараза код 
трудница."Најтеже клиничке 
слике се појављују понекада код 
трудница тако да оболи и труд-
ница и фетус у стомаку, тако да 
је то на неки начин опасније и 

тада треба водити рачуна, међу-
тим постоји  и за то рјешење, 
дијете када се роди добије иму-
ноглобулин варичела зостера, 
тако да клиничка слика буде 
лакша", каже она.
Инфектолог приједорске Бол-

нице "Доктор Младен Стојано-
вић", др Борис Ћургуз упозора-
ва да компликације ове заразе 
могу бити изузетно тешке код 
старијих од 20 година. "Што се 
тиче раних компликација то 
могу бити менингитис и енце-
фалитис и изузетно тешка ком-
пликација пнеумонија код ва-

ричеле, то је једна најтежа врста 
пнеумоније гдје вирус практич-
но разори архиктетуру плућа. 
Долази до стварања хеморагич-
ног садржаја, повраћања крви, 
искашљавања крви и јако се 
тешко лијечи. Скоро смо имали 

пацијенткињу која је 1997. го-
диште и која је завршила и на 
респиратору због тога, хвала 
Богу и захваљујући љекарима 
интензивистима у Клиничком 
центру у Бањалуци, дјевојка се 
"извукла", али то јесте опомена 
за пацијенте", прича он.
Ћургуз објашњава да вирус ва-
ричела зостер који узрокује во-
дене оспице спада у групу хер-
пес вируса, који код заражених 
остају доживотно у организму. 
Наводи да је за заражене старије 
од 20 година веома битно да се 
јаве породичном љекару који би 
требало да их упути инфектоло-
гу који ће да препише антиви-
русну терапију. "Битно је да се 
та терапија укључи у првих пет 
дана, јер послије тога она нема 
ефекта и због тога је то порука 
и пацијентима, а и љекарима на 
примарном нивоу да такве па-
цијенте обавезно шаљу инфек-
тологу", закључује он.

ЗБОГ ОВЕ ЗАРАЗЕ МОГУЋЕ КОМПЛИКАЦИЈЕ КОД ОДРАСЛИХ 
У Приједору већи број заражених воденим оспицама 

Одлучили су да у прије-
дорској Болници "Др Мла-
ден Стојановић'' у врије-
ме када влада пети талас 
пандемије вируса корона 
дарују драгоцјену течност 
оним којима је најпотреб-
нија. 
"Ово је заиста чудно 
вријеме крв је потребна, 
корона хара свијетом. По-
кушавамо да овим нашим 
гестом допринесемо да се 
све ово лакше преброди. 
Настављамо са овим ак-

цијама", рекао је Славко 
Врућинић, предсједник 
"Отписаних". 
"Трудимо се да сваке го-
дине неколико пута ор-
ганизујемо акцију добро-
вољног даривања крви, 
јер смо свјесни колико ова 
течност значи оним којим 
је најпотребнија", рекао је 
Жељко Касап, члан овог 
мото-клуба. 
Ово је прва акција добро-
вољног даривања крви 
у овој години, истичу из 

Градске организације Цр-
веног крста Приједор. 
"Позвао бих и остале кати-
ве и све људе добре воље 
да постану дио ове хума-
нек породице и да дају 
крв", рекао је Зоран Весе-
линовић, секретар Градс-
ке организације Црвеног 
крста Приједор. 
У добровољној акцији да-
ривања крви учествовало 
је 16 чланова Мото-клуба 
"Отписани''. 

Хуман гест приједорских бајкера

Захвалност на посјети и 
уручивању пакетића изра-
зио је предсједник прије-
дорског Удружења Рома, 
Рамо Салешевић. "Ја бих 
се захвалио Црвеном 
крсту и предсједнику Зо-
рану Веселиновићу и ње-
говим сарадницима који 
су имали разумијевања и 
донирали 110 пакетића за 
дјецу из ромских породи-

ца", додао је Салешевић.
Акцији прикупљања па-
кетића одазвале су се и 
четири приједорске шко-
ле. "Драго ми је што смо 
у сарадњи са Удружењем 
Рома из Приједора обез-
биједили пакетиће за сву 
дјецу из ромских породи-
ца, узраста од једне до 10 
година, а наши волонтери 
су их уручили малишани-

ма", рекао је Зоран Весе-
линовић, секретар Градс-
ке организације Црвеног 
крста Приједор. 
Акција прикупљања па-
кетића за социјално угро-
жена лица започета је у 
другој половини децем-
бра прошле године, када 
је обиљежена "Недјеља 
солидарности". 

ПАКЕТИЋИ ЗА ДЈЕЦУ 
ИЗ РОМСКИХ ПОРОДИЦА

Градска организација Црвеног крста Приједор

В. Нишевић В. Нишевић

ЧЛАНОВИ МОТО-КЛУБА 
 "ОТПИСАНИ'' ДАРОВАЛИ КРВ

Б. Мајсторовић

У Приједору је забиљежен већи број дјеце 
заражене воденим оспицама, али њихов 
број још увијек не захтијева проглашење 
епидемије ове болести. Водене оспице су 
једна од најчешћих заразних болести код 
дјеце, међутим од ње обољевају и одрасли.

Прим. др Азра Пашалић: 
Вирус се преноси капљичним 

путем

Чланови Градске организације Црвеног крста Приједор 
уручили су ове седмице пакетиће дјеци из ромских 
породица.  Уручено је 110 пакетића.

Чланови Мото-клуба "Отписани" ове седмице су 
организовали акцију добровољног давања крви. То је само 
једна у низу акција, коју "Отписани" организују сваке године.

Љекари истичу да никада нисмо "на чисто" са 
вирусима. Тако и некадашње вјеровање да се 
водене оспице добију само једном у животу 
више не вриједи. Свјетска здравствена 
организација прихватила је да се воденим 
оспицама може заразити једна особа чак три 
пута. Узрок је наравно у јачини имунитета. 
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ВОДОРАВНО: 1. Гадан, наказан, 9. Данска глумица Кити, 10. 
Правило, пропис, 12. Управљач у аутомобилу, 14. Гласање јеле-
на, 15. Симбол старогрчке љепоте, 17. Цар животиња, 18. Оз-
нака сумпора, 19. Изгорити, 21. Показна замјеница, 23. Други 
назив биљке милодух, 24. Грам, 25. Непозната у математици, 
27. Скупина  инсеката, 28. Мјесто у Србији, 29. Врста глине, 31. 
Прост број, 32. Непобједив човјек док је на земљи, 33. Роман 
Максима Горког, 34. Проблематика, садржина.    

УСПРАВНО: 1. Заобљена таваница, 2. Див, оријаш, 3. Врста 
тропског воћа, 4. Ознака пречника, 5. Енигматски клуб (скр.), 
6. Поклон, 7. Безбојно ароматично уље, 8. Рожната израслина 
на прстима, 9. Пловити на мору, 11. Женина сестра, 13. 
Афричка земља, 16. Атински државник и законодавац, 20. Име 
слијепог музичара Чарлса, 22. Врста медитеранског чичка, 26. 
Јело названо по руском грофу Строганову, 28. Грчко слово, 
30. Залемљено мјесто, 31. Хокејашки реквизит, 33. Лична 
замјеница, 35. Тона.          

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ

Ослушкује: Радомир Речевић

ТРЕЋЕ УХО

УДРИ БРИГУ                                                                                                                                            
       Удри бригу на весеље!                                                                                                     

Ако већ нема дјела - има јела.                                                                                                        

СВЕ ДЕСЕТКЕ                                                                                                  
Његов пут до првог запослења није из "оне" приче. 

Имао је све десетке у индексу.  

ГОЛА ИСТИНА                                                                           
Шта се то с нама дешава?                                                                                    

Да није нагог тијела ми и не би знали 
шта је то гола истина. 

СМЈЕХОТЕКА
Пао је из историје, па шта?!                                                                                     

Историја се ионако понавља.   

ПРОШЛО ВРИЈЕМЕ                                                                                          
Џаба вам љутња и залудни коментари.                                                                    

Прошло је вријеме кад су пјевали 
само они који знају пјевати.  

БРАЧНИ ЖИВОТ
И они су обиљежили 40. годишњицу брачног живота.

Један из првог, а други из три покушаја. 

РАШИН КУТАК

Р. Речевић  

"Веома ми је драго што се 
у Приједору налази клиза-
лиште. Клижем од мале-
на, не тако често, али кад 
год имам прилику, дола-
зим овдје да клижем'', ре-
кла нам је Теодора Шиље-
говић. 
Са њом редовно долази 
и њена пријатељица Лара 
Петровић. "Клижем већ 
неких четири пет година, 
трудим се доћи сваки дан, 
јер чини ми задовољство 
бити овдје. Веома ми се 

свиђа и фина је атмосфе-
ра'', додаје Лара.
Клизалиште је у власништ-
ву фирме "Лед'' која се са 
овим бави већ дуги низ 
година. Драго им је, кажу, 
што имали могућност да 
након дуго година поново 
отворе клизалиште у гра-
ду на Сани. 
"Први пут смо клизалиш-
те отворили 2004. године, 
то је било у просторијама 
"Целпака", а клизалиште 
је тада било 800 метара 

квадратних. Опет смо у 
Приједору отворили и ове 
године гдје смо направи-
ли мање клизалиште. То 
јесте два, једно мало за 
неискусне клизаче и јед-
но веће за оне који знају 
да клижу'', истакла је Миа 
Кончар, представник фир-
ме "Лед''.
Клизалиште је отворено 
сваким даном од 10.00 до 
22.00 часа.

КЛИЗАЛИШТЕ ОМИЉЕНО МЈЕСТО 
ПРИЈЕДОРСКИХ МАЛИШАНА

В. Нишевић

Народна библиотека "Ћи-
рило и Методије" наредне 
седмице, поводом Светог 
Саве организује бесплат-
но учлањење за ученике 
основних и средњих шко-
ла. Пријаве за учлањење у 
библиотеку због тренутне 

епидемиолошке ситуације 
биће обављене онлајн. 
"Од 24. до 28. јануара у 
Недјељи Светосавља ми 
не одустајемо од наше 
традиције. Овај пут онлајн 
ћемо организовати уч-
лањење у библиотеку из 

разлога што не бисмо да 
стварамо гужву. Довољно 
је да ученци основних и 
средњих школа пошаљу 
мејлом своје име и пре-
зиме, датум рођења, коју 
школу похађају, разред и 
ми ћемо им јавити теле-
фонским путем када да 
дођу по чланску карту'', 
истакла је Гордана Вила 
в.д. директора Народне 
библиотеке "Ћирило и 
Методије".
Пријаве се шаљу на мејл 
адресе: 
nbodraslo@gmail.com i 
nbdjecije@gmail.com.

Народна библиотека "Ћирило и Методије"

Главно мјесто окупљана бројних малишана протеклих 
мјесец дана постало је клизалиште које се налази у Љетњој 
башти. Осим клизања ту имају прилику и да се спуштају низ 
ледени тобоган. Како кажу, сада све оно због чега су некада 
морали ићи у друге градове, напокон имају у Приједору.

У НЕДЈЕЉИ СВЕТОСАВЉА БЕСПЛАТНО 
УЧЛАЊЕЊЕ ЗА ШКОЛАРЦЕ

Отварање 
клизалишта у 

Приједору био је пун 
погодак. Доказ за то је 

и велики број малишана 
који га свакодневно 

посјећују.

В. Нишевић
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ОГЛАСИ/ЧИТУЉЕ

Број: 02- 40-59/22
Датум: 12. јануар 2022. године

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи ( "Службени гласник 
Републике Српске", број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 89. Статута Града Приједора 
("Службени гласник Града Приједора", број: 12/17), a у вези са  чланом 10. 
Правилника о условима и критеријумима за стипендирање перспективних 
спортиста града Приједора ("Службени гласник Града Приједора", број: 22/21), 
Градоначелник  р а с п и су ј е

Ј А В Н И   К О Н К У Р С
за додјелу стипендија перспективним спортистима града Приједора 

за 2022. годину

I 

  Расписује се Јавни конкурс за додјелу 30 стипендија перспективним спортистима 
града Приједора за 2022. годину. 
  Право на додјелу стипендија имају перспективни спортисти до навршених 18 
година живота у текућој години. 
  Ограничење у погледу година живота не примјењује се на спортисте инвалиде и 
потенцијалне олимпијске кандидате.

II

              Кандидати су дужни да  уз пријаву  на Јавни  конкурс приложе сљедећу 
документацију:

1.  Увјерење о држављанству, 
2.  Увјерење о пребивалишту,
3.  Родни лист, 
4.  Доказ о чланству у спортском клубу/организацији, удруженим у Спортски 
савез Републике   Српске,
5.  Доказ да се у текућој години активно баве спортом,
6.  Доказ да су у претходним годинама остварили значајне резултате на 
међународном, балканском, европском и свјетском првенству и такмичењима у 
Републици Српској и  БиХ,
7. Потврду  клуба, којом доказују да активно и савјесно испуњавају обавезе 
према клубу, репрезентацији Републике Српске и другим репрезентативним 
селекцијама по избору Спортског савеза Републике Српске и
8.  Потврду о редовном похађању школе или факултета.

    

III 

  Потребна документа из тачке II oвог конкурса не могу бити старија од шест 
мјесеци и иста се предају  у оригиналу или овјереној копији.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

 

IV

  Пријаве  са прилозима достављају се путем поште на адресу: Град Приједор, 
Градска управа, Одјељење за друштвене дјелатности, Трг Ослобођења бр. 1, 79102 
Приједор или директном предајом на шалтер за пријем поднесака Градске управе.
  Пријава на конкурс се може поднијети и путем Е-управе Градске управе 
Приједор (https://euprava.prijedorgrad.org), с тим да су кандидати, који на овај 
начин конкуришу, у обавези да до краја конкурсног рока Одјељењу за друштвене 
дјелатности доставе у оригиналу или овјереној копији доказе о испуњавању услова 
прописаних у тачки II  Конкурса.
  Контакт особа : Јован Диткун, број телефона: 052/245-193.

V

  Пријаве на Јавни конкурс разматра Комисија за прегледање и оцјењивање 
пристиглих пријава, именована од стране Градоначелника. Комисија, на 
основу критеријума прописаних  Правилником о условима и критеријумима за 
стипендирање перспективних спортиста града Приједора ("Службени гласник 
Града Приједора", број:22/21 ), прво утврђује приједлог ранг-листе перспективних 
спортиста којима ће бити додијељена стипендија. Након тога, Градоначелник 
утврђује коначну ранг-листу перспективних спортиста којима ће бити додијељена 
стипендија, а иста ће бити објављена на интернет страници Града Приједора (www.
prijedorgrad.org) и на огласној табли Градске управе Града Приједора.

 VI

  Градоначелник ће закључити уговор са изабраним перспективним спортистима 
којима је додијељена стипендија.   

VII

  Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса 
на званичној интернет страници Града Приједора - www.prijedorgrad.org и у 
седмичном листу "Козарски вјесник". Уколико Јавни конкурс не буде објављен 
истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедње објаве.

  
Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К

                              Слободан Јавор 

Број:02- 40-78/22 
Датум, 17. јануар  2022. године

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 97/16 и 36/19), члана 89. Статута Града Приједора 
("Службени гласник Града Приједор", број: 12/17) и  Одлуке о услузи јавне кухиње 
("Службени гласник Града Приједора", број: 8/21), Градоначелник Града Приједор   
о б ј а в љ у ј е

Ј А В Н И   П О З И В
ЗА УЧЕШЋЕ У ИЗБОРУ ПРУЖАЛАЦА УСЛУГЕ ЈАВНЕ КУХИЊЕ

                                                                         I

Предмет овог  јавног позива је избор пружалаца услуге јавне кухиње за 2022. 
годину. 
На  Јавни позив могу се пријавити  удружењa и друге невладине организације, који 
испуњавају услове за пружање  услуге јавне кухиње.
          
                                                                         II

Пријаву на Јавни позив могу поднијети сви  правни субјекти из тачке I који доставе   
сљедеће доказе:

1. Рјешење надлежног суда о регистрацији и сједишту на територији града 
Приједора,
2. Статут удружења, 
3. Уговор о отварању и вођењу банковног  трансакционог рачуна,
4. Потврда о регистрацији ( ЈИБ),
5. Завршни рачун / биланс стања и биланс успјеха за претходну годину/ овјерен од 
стране АПИФ-а, 
6. Изјава или други доказ о посједовању адекватаног простора за припрему и 
дистрибуцију оброка,
7. Санитарну књижицу  за запослена лица која послују са храном у правном субјекту 
и да су под здравствено-санитарним надзором,
8.  Уговор   са надлежном јавном здравственом установом  Републике Српске  о 
контроли    исправности  хране и брисева радних површина, опреме и уређаја,
9. План и програм  рада за текућу годину,
10. Извјештај о утрошку средстава у сврху  јавне кухиње за претходну годину и
11. Цијену услуге по оброку.

                                                                    III

 Подносиоци пријаве дужни су доставити понуду цијене по оброку, коју чини  врста 
и цијена оброка, као и број корисника које јавна кухиња може услужити у току 
једног дана.
 Претходни подаци могу се дати путем изјаве, овјерене од стране надлежног 
органа Града Приједора.

                                                                      IV

  Пријава за учешће у овом позиву подноси се на  Обрасцу, који се може преузети 
на Инфо- пулту Градске управе или на веб-страници Града Приједора. 

  Потребна документа не могу бити старија од шест мјесеци и иста се предају  у 
оригиналу или овјереној копији. 
 Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

                                                                     V

  Пријаву са прилозима доставити путем поште на адресу: Град Приједор, Градска 
управа, Одјељење за друштвене дјелатности, Трг Ослобођења бр. 1, 79102 
Приједор.
Приjава на јавни позив може се поднијети и путем е-управе Града Приједора: 
https://euprava.prijedorgrad.org, с тим да су подносиоци пријаве, који се на овај 
начин пријављују на Јавни позив, у обавези дa до краја остављеног рока Одјељењу 
за друштвене дјелатности  доставе доказе о испуњености услова јавног позива
 
                                                                    VI

  Начин и услове остваривања права на услугу јавне кухиње утврђује ЈУ Центар за 
социјални рад Приједор у складу са законом и  Одлуком о услузи јавне кухиње 
("Службени гласник Града Приједора", број: 8/21).

                                                                   VII

  Посебним уговором између Града Приједора и више изабраних пружалаца услуге 
јавне кухиње, који доставе доказе наведене у тачки II овог позива, регулисаће се 
међусобна права и обавезе.

                                                                   VIII

  Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Јавног позива на 
званичној интернет страници Града Приједора - www.prijedorgrad.org и у седмичном 
листу "Козарски вјесник". Уколико Јавни позив не буде објављен истовремено, рок 
ће се рачунати од дана посљедње објаве.

                                                                                                           Г РА ДО Н АЧ Е Л Н И К
Слободан Јавор  
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www.kozarski.com

Навршава се година дана како је преминула 
наша

ДРАГИЦА (СОЛДАТ) АЛЕКСИЋ

Годишњи помен 22.1.2022.у 11.00 часова 
на Градском гробљу у Приједору.

Породица. 16264

Посљедњи поздрав пријатељу

ПРЕДРАГУ МАЛЕТИЋУ
(1967-2022)

Градски одбор СНСД Приједор.

00001

Дана 21.1.2022. навршава се 
седам дана од смрти супруга, оца 
и дједа

МИЛОРАДА ВУЈЧИЋА
(1938-2022)

Увијек ћемо те се радо сјећати.
Ожалошћени: супруга Милена, син Слободан 

са породицом.
16285

Дана 16.1.2022. престало 
је да куца срце нашег 

драгог

МИЛОРАДА 
(Љубана) ВУЈЧИЋА

(1938-2022)

Живјећеш вјечно у нашим мислима.
Ожалошћени: син Горан, снаха Радмила 

и унучад Драгана и Радомир.
16285

Посљедњи поздрав

ПРЕДРАГУ 
МАЛЕТИЋУ
(1967-2022)

Драган Малетић са породицом.

00001

Посљедњи поздрав драгом оцу и 
дједу

МИЛОРАДУ ВУЈЧИЋУ

Заувијек у срцима твојих најмилијих: кћерке Слободанке, 
зета Недељка, унучади Неде, Владимира и Славена Тадић.

1912022

Посљедњи поздрав драгом оцу 
и дједу

МИЛОРАДУ ВУЈЧИЋУ

    С тугом и поштовањем чуваћемо те од заборава.
           Твоји: кћерка Нада, зет Драган, 

унучад Милан са породицом и Тања Вучковић.
1912022

На подручју у над-
лежности Поли-
цијске управе у При-
једору до недјеље, 
23. јануара, биће 
вршена појачана 
контрола учесника у 
саобраћају с акцен-
том на дејство алко-
хола и опојне дроге, 
најављено је из ове 
управе. Учеснике у 
саобраћају у том пе-

риоду контролисаће 
и "пресретач".
Из полиције су апе-
ловали да возачи 
поштују саобраћајна 
правила и прописе, 
да прилагоде брзи-
ну и да не управљају 
возилом под дејст-
вом алкохола или 
осталих психоактив-
них супстанци.
Полицијска управа 

Приједор у проте-
клој години евиден-
тирала је 803 сао-
браћајне незгоде, 
од чега 14 незгода 
са 15 смртно стра-
далих лица. Из са-
обраћаја је искљу-
чено 2.668 возача, 
од чега 2.334 због 
вожње под утицајем 
алкохола.

ПОЈАЧАНА КОНТРОЛА 
УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ

Агенције

ФОТОГРАФИЈЕ
ЧИТУЉА 
ЧУВАМО
40 ДАНА
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ЧИТУЉЕ
Дана 28.1.2022. навршава се година дана како нас је напустио 

наш драги супруг и отац

МИРОСЛАВ-ЧУПО СТОЈАНОВИЋ
Драги тата и након годину дана у нашим срцима је велика туга и бол 
за тобом. Без тебе више ништа није исто. И даље се сјећамо свега што 
си нас научио и велике љубави коју си нам пружао. Трудимо се бити 
добри људи на које би био поносан. Никад те нећемо заборавити. 
Вјечно ћеш бити у нашим мислима, молитвама и срцима.
У суботу, 22.1.2022. биће одржан годишњи помен у 10.30 часова на 
гробљу Пашинац.

Ожалошћена породица: супруга Мира, 
син Рашо, кћерка Сашка и зет Блејк. 16280

Дана 22.1.2022. навршава се 40 дана 
како нас је напустио наш

СВЕТО ПРОДАН
(1954-2021)

Хвала ти за сву несебичну љубав коју си 
нам пружао. Живјећеш вјечно у нашим 
срцима, јер вољени никад не умиру.
Твоји најмилији: супруга Нада, синови 
Драшко и Славиша са породицом.

16266

Дана 25.1.2022. 
навршавају се три тужне 
године како није са нама 
наш вољени син, супруг 

и отац

ЖЕЉКО МАРИН
(1967-2019)

На нека недостајања човјек се никад не навикне и 
нека празнина се никад не попуни, јер одласком 
љубав не престаје.
Увијек си у нашим мислима и нашим срцима.
Твоји најмилији: мајка Драгиња, супруга Нина, 
кћерке Дејана и Татјана. 16265

Навршавају се три тужне 
и болне године како није 
са нама наш

ЖЕЉКО МАРИН

Бол и туга не мјере се временом, већ празнином 
која је остала за тобом.
С тугом и у лијепим сјећањима у срцу те носи 
твоја сестра Нада са породицом.

16265

Сјећање на драге нам и добре родитеље, баку и дједа

Док живимо ми живјећете и ви у нашим срцима и мислима.
Ваше кћерке: Јелена и Милена, 

унучад: Жељко, Сања, Љубиша, Вера и Дражана.

ДЕСА АНЂИЋ
седам година

16281

НЕЂО АНЂИЋ
пет година

Lijepe uspomene i sjećanja na vas nikad neće prestati.
Vječno zahvalna mnogobrojna porodica.

Dana 8.12.2021. navršilo se 14 godina

STIPO GALONJA

16282

ANA GALONJA

Dana 19.1.2022. navršilo se 19 godina
Tužno sjećanje na drage roditelje

Дана 24.1.2022. навршава 
се година дана од смрти 

драге мајке

АНЂЕ 
(Милана) ЋОРИЋ

Вријеме пролази, али 
сјећање на тебе заувијек 
остаје у срцима оних који 
те воле.
Твој син Младен. 16270

Дана 24.1.2022. навршавају 
се двије године од смрти 

супруга и оца

ЛАЗЕ ЗОРИЋА

Заувијек у нашим срцима.
Ожалошћена породица.

16283

Дана 17.1.2022. у 81. години 
живота преминуо је наш драги

ДРАГАН КАБИЋ
(1941-2022)

С великом љубављу и поносом чуваћемо сјећање на тебе. 
Вјечно ћеш живјети у нашим мислима.

Твоји: супруга Мира, 
кћерка Свјетлана и син Драгослав са породицама.

16278

Посљедњи поздрав

ДРАГАНУ КАБИЋУ
(1941-2022)

Градски одбор СНСД Приједор.

00001

Једине наше

Треба да љубимо ваше образе, 
а ми љубимо ваше слике.

Треба да палимо свијеће на тортама, 
а ми палимо на гробљу.

Треба да славимо ваше рођендане, 
а ми једино за тугу знамо.

Тешки су дани, тешки и претешки...
Ваши: Младен, Даца, Дарио и Давид. 16286

СЊЕЖАНА СРДИЋ
(23.1.1962-19.10.2021)

АЛЕКСАНДРА-САШКА 
СРДИЋ

(24.1.1986-9.8.1998)
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Тужно сјећање на драгу и вољену

САВКУ (ВУЧКОВИЋ) 
КУКИЋ

(21.1.2017-2022)

Ријечи су слаба утјеха онима који тугују, а душе заплачу кад заболе сјећања.
Још увијек ослушкујемо твој глас, твој осмијех, још ти се надамо и тешко се миримо 
с истином да те више нећемо видјети.
Хвала ти што си свој живот подијелила с нама и што си нас бескрајно вољела.
Твоји најмилији: Зоран, Мира и Младен с породицама.
У суботу, 22.1.2022. у 11.00 часова дајемо помен на гробљу Пашинац и овом приликом позивамо пријатеље, 
родбину и комшије да нам се придруже. 16279

In memoriam 
Тужно сјећање на драге родитеље

Недостајете.
Фикрет, Весна, Дино и Денис. 16271

СИКИРИЋ

СЕНИЈА
 (2021)                       (2009)

АЛИЈА

ДОКИЋ

СТАНИМИР АНА
 (2010)                          (2010)

Много ми недостајете. Живјећете вјечно у мојим мислима и сновима.
Сестра и кћерка Љиља.

Сјећање на моје најдраже брата и родитеље

ДРАГАН 
ДОБРАШ

(1992-2022)

16268

МИЛУТИН 
ДОБРАШ

(2021-2022)

ГОСПОВА 
ДОБРАШ

(2011-2022)

Дана 26.1.2022. навршавају се три 
године како није са нама наш вољени

БОРИСЛАВ-БОБАН ЈЕЛИЋ

Да те је наша љубав могла спасити, 
живио би вјечно. Знао си колико те 
волимо, али не знаш колико за тобом 
патимо. Никада те нећемо заборавити и 
увијек ћемо те вољети.
Твоји: мајка Весна и брат Бојан.

16269

Дана 26.1.2022. навршиће се двије године 
од смрти мог брата

РАДОЈИЦЕ РОСИЋА
(1953-2020)

Пролази вријеме и године, али празнина коју си оставио иза себе 
је непролазна и тешка.

Твој брат Чедо са породицом. 16267

Дана 26.1.2022. навршиће се двије године 
од смрти мог сина

РАДОЈИЦЕ РОСИЋА
(1953-2020)

Драги мој сине, пролазе дани и године, болне и претешке 
без твог драгог лика.

Твоја неутјешна мајка Стојка. 16267 

Дана 23.1.2022. навршава 
се 13 година како ниси са 
нама драги наш сине

МЛАДЕН 
РАДИШИЋ

Бол није у ријечима и сузама, већ у нашим срцима. 
Туга и бол те не могу вратити, али сјећање на тебе 
вјечно ће трајати.

Твоји родитељи Раде и Зора и брат Зоран 
са породицом. 17122

Дана 26.1.2022. навршавају 
се двије године од смрти 
брата

РАДОЈИЦЕ 
РОСИЋА

С љубављу и поштовањем, 
брат Зоран са породицом.

16284
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На том путу је од такмичара, до 
тренера и предсједника клу-
ба стасао и Зоран Драгојевић. 
"Успјели смо да одолимо свим 
потешкоћама и искушењима 
током деценија. Од оснивања, 
па до данас, кроз клуб је прош-
ло око 4.000 такмичара. Било је 
и добрих резултата, па је тако 
"Козара Жељезничар" освојио 
чак осам медаља у бившој Југо-
славији у свим старосним кате-

горијама. А у новијој историји 
смо имали значајне резултате 
на европским и балканским 
такмичењима, као и на домаћој 
сцени", прича Драгојевић.
Резултата тек ће бити, јер је 
џудо све полуларнији на овим 
просторима, тако и у Приједору. 
И то је добра ствар и за саму дје-

цу, јер џудо је, према ријечима 
стручњака, један до најбољих 
спортова за развој дјеце, како са 
физичке, тако и са психолошке 
стране. Спорт је то снаге и ума.
"Не ради се о томе да дјеца 
дођу на тренинг само да на-
билдају мишиће. Овдје и раз-
вој психичких особина долази 
до изражаја. Није џудо само да 
се савладају технике бацања. 
Мора се научити и теорија, 
ако се жели бити комплетан 
џудиста. И томе доста пажње 
посвећујемо", појашњава Дра-
гојевић. Да је то добар приступ 
илуструје и чињеница да такми-
чари овог клуба увијек буду по-
хваљени приликом полагања за 
појасеве, додаје он.
Џудо клуб "Козара Жељезни-
чар" реализовао је и пројекат 
"Џудо у школе". Причу је подр-
жао Град, Џудо савез Републике 

Српске, те европске џудо феде-
рације.
"Дало је то резултата и већ на 
Малим олимпијским играма 

наша дјеца су била убједљиво 
најбоља. Показали смо да смо 
спремни и за такве пројекте. Ту 
су поред мене била и моја три 

одлична тренера, са којим сам 
сигуран да можемо направити 
велике ствари. Јер наш крајњи 

циљ је да преносимо знање на 
нове нараштаје", каже Драгоје-
вић.
И највећи број оних који су се са 
џудоом сусрели кроз тај проје-
кат наставио је да тренира и у 
клубу. Ту су научили још једну 
важну лекцију, да не морају сви 
постати шампиони, већ да су по-

биједници тим што одлучили да 
се баве спортом.
Ту је и чињеница да није лако 
посветити се овом спорту кад се 

дође до сениорских категорија, 
што је прича већине спортова на 
овим просторима. И како та при-
ча иде, није у питању квалитет, 
знање или струка. Већ искљу-
чиво финансије. Све кошта, од 
опреме, путовања, тренинга.
"Не можете се назвати озбиљ-

ном сениорском екипом, а да 
не проведете заједно на при-
премама два-три мјесеца. И 
морате одлазити на турнире А 
категорије. То је неопходно ако 
желите да створите врхунског 
спортисту. Ми те паре нема-
мо. И то је једноствано тако, да 
приједорски џудисти направе 

добре ствари све до неког јуни-
орског узраста, али онда након 
тога морају на студије или тра-
же запослење", наводи Драгоје-
вић.
Како би се тај проблем умањио 
у Џудо савезу РС су одлучили 
да сваки клуб организује једне 
припреме на нивоу Српске, на 
којима би се окупљали најбољи 
џудисти.
"Ту смо затворили и ту финан-
сијску конструкцију. Ми очекује-
мо да резултат неће изостати, 
будући да ће они најбољи моћи 
често да тренирају једни са дру-
гима. Такође, брзо ће напре-
довати и тренери, јер морате 
гледати како и шта други раде и 
увијек морате учити", појаснио 
је Драгојевић, који је потпред-
сједник Џудо савеза РС.

ПОЛА ВИЈЕКА НА ТАТАМИЈУ

Што се тиче одлазака, од раније 
је познато да су клуб напустили 
за сада Стефан-Тоти Гаврановић 
и Андрија Рајовић, те голман 
Кенан Тополовић. Екипи је при-
кључен јуниор Харун Алибего-
вић који игра на позицији што-
пера.
Што се тиче Стручног штаба ФК 
"Рудар Приједор" ново име је 
Срђан Марјановић. Први дио 
припрема обавит ће се у При-
једору, на умјетној трави у Го-
мјеници, до одласка у топле 
крајеве. Према информацијама 
дестинација "Рудара" требао би 

бити Медулин.

ИнфоПриједор

Преко пола вијека у Приједору се активно његује и тренира џудо. Тад 
је основан Џудо клуб "Козара Жељезничар". Далек пут је пређен од те 
1970. кад су прве кораке у овој јапанској борилачкој вјештини направили 
оснивачи клуба Милан Танкосић и Миодраг Деретић. Више је оног чега није 
било, па су тако тренирали у радничким комбинезонима, а не у кимоноу. 
Али током година ствари су ишле само према напријед, полако али сигурно.

Џудо клуб "Козара Жељезничар"

"РУДАР ПРИЈЕДОР" ПОЧЕО СА ПРИПРЕМАМА
Фудбалери "Рудар Приједора" почели су припреме за наставак сезоне у Премијер лиги Босне и Херцеговине.

Припремио: З. Јелић

Зоран Драгојевић: 
Џудо је спорт снаге и ума 

Талената има, не само 
у џудоу, већ у свим 
спортовима, сматра 
Драгојевић, али да би се 
они правило одњеговали 
потребна је системска 
подршка спорту. 

Кроз клуб прошло 4.000 такмичара 


