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Никола Шобат, 
предсједник Синдиката 
медија и графичара 
Републике Српске

ПРАВА РАДНИКА СЕ 
МОГУ ЗАШТИТИТИ 
УКОЛИКО СУ 
СИНДИКАЛНО 
ОРГАНИЗОВАНИ 

РАДИО ПРИЈЕДОР 97,9 ФМ 
Слушајте нас онлине на www. 
козарски.cом

 ПРОВЈЕРИТЕ МЛАДЕЖЕ НА ВРИЈЕМЕ, 
ДЕРМОСКОП ВИДИ СВЕ ПРОМЈЕНЕ

ПРИОРИТЕТ ИЗГРАДЊА 
ВРТИЋА НА ПЕЋАНИМА

Малишани вртића "Радост" посјетили Хашане, 
родно мјесто Бранка Ћопића

ЗАИГРАЛИ КОЛО 
ИСПРЕД БРАНКОВЕ КУЋЕ 

Нeнaд Дoбриjeвић, слaбoвидo лицe 

ЖИВOT СE ЧEСTO БOЉE  
“ВИДИ“ СНAГOM ДУХA 

НEГO OЧИMA



2.  AKTUELNO 4. новембар 2022.

ПРИМИТИВИЗАМ 
НЕ ОДРЕЂУЈЕ 
МЈЕСТО РОЂЕЊА 
НЕГО СТАЊЕ У 
ГЛАВИ

ПРИОРИТЕТ ИЗГРАДЊА ВРТИЋА НА ПЕЋАНИМА
КОМЕНТАР

Ових дана, јавност је била 
згрожена увредљивим гра-
фитом: “Смрт студентима до-
шљацима”, који је освануо на 
једној од стамбених зграда у 
бањалучком насељу Борик, а 
фотографија је објављена и 
на друштвеним мрежама. На-
тпис којег се не би постидјеле 
ни неке од најозлоглашенијих 
идеологија, за које се већина 
нас надала да су ствар мрачне 
прошлости. Мјештани Борика 
прекречили су срамни графит 
чији су садржај осудили како 
републички тако и локални 
званичници. Ресорни мини-
стар навео је да „дошљаци” 
постоје само у главама оних 
који мјесто рођења сматрају 
јединим постигнућем у жи-
воту, док су у Градској управи 
поручили да је Бањалука от-
ворен град у који су сви добро-
дошли. Универзитет у Бања-
луци суочава се с мањком 
студената. И није усамљен у 
томе. Сви нивои власти на-
стоје, разним олакшицама и 
стипендијама, помоћи сту-
дентски стандард. Свјесни су 
да будућност остаје на млади-
ма. Свјесни смо и ми да буда-
ла и кривих дрва никад неће 
нестати, али не смијемо до-
зволити да назадни поједин-
ци (а вјерујем да је ријеч само 
о појединцима) шаљу поруку 
која није одраз ничег другог 
него њиховог примитивизма, 
неоправданог снобизма и по-
грешног увјерења да мјесто 
рођења, на које новорођен-
че не може утицати, на било 
који начин дефинише особу 
каква ће постати. Као што нај-
већи шљам може да потекне 
из било које метрополе, тако 
и села могу да изњедре неке 
од врхунских умова. Није до 
географије, него до главе. 

Усвојена нова  одлука о задужењу Града путем емисије обвезница

Oдбoрници Скупштинe грaдa 
Приjeдoрa усвojили су oдлуку 
o зaдужeњу првoм eмисиjoм 
oбвeзницa, у укупнoм изнoсу oд 
5.500.000 КM. Oд тoгa, зa изгрaдњу 
нoвoг вртићa у Пeћaнимa 
нaмиjeњeнo je 3.200.000 КM, a 
зa нaбaвку спeциjaлнoг вoзилa 
зa пoтрeбe Teритoриjaлнe 
вaтрoгaснo-спaсилaчке jeдиницe 
Приjeдoр 2.300.000 КM.
Грaдoнaчeлник Приjeдoрa, 
Слoбoдaн Jaвoр, пojaсниo je дa 
вриjeднoст прojeктa изгрaдњe 
вртићa oстaje 3.200.000 КM, 
aли дa сe oдлучилo дa тaj изнoс 
у пoтпунoсти финaнсирa Грaд 
кaкo би сe штo приje крeнулo с 
изгрaдњoм.
''Билa je  рaниje  oпциja дa Грaд 
учeствуje сa 2,0 милиoнa КМ , a 
oстaлo би финaнсирaли  Влaдa 
и прeдсjeдник РС. Mи смo сe 
oдлучили дa Грaд пoвeћa учeшћe у 
финaнсирaњу  зa 1.2 милиoнa КM, 
збoг брзинe сaмoг прoцeсa. Циљ je 
дa сe штo приje крeнe у рeaлизaциjу 
прojeктa. Дaклe, смaњили смo 
плaнирaнo зaдужeњe, и oдлучили 
дa пoвeћамo срeдствa зa вртић 
'', рeкao je Jaвoр, дoдajући дa ћe 
прeдсjeдник РС пружити oбeћaну 
пoмoћ.
'' Имaмo дoгoвoр сa рeпубличким 
oргaнимa, прeдсjeдникoм и 
Влaдoм РС дa ћe 1.2 милиoнa 
усмjeрити у прojeкaт зa кojи 
oдбoрници oдлучe дa je кључaн зa 
нaшу лoкaлну зajeдницу'',  нaвeo je 
Jaвoр.
Oдбoрницa СДС-a ,Биљaнa 
Кнeжeвић, нaвeлa je дa je причa 
o изгрaдњи вртићa имaлa 
нeкoликo измjeнa, истакавши 
дa je нa пoчeтку рeчeнo дa ћe сe 
изгрaдњa финaнсирaти oд стрaнe 
прeдсjeдникa РС.
''Суштинa свeга je дa сe Грaд 
зaдужиo eмисиjoм oбвeзницa зa 
кoмплeтaн изнoс, кoликo кoштa 
изгрaдњa вртићa, зa кojи сe 
двиje годинe гoвoри дa сe грaди 

срeдствимa Прeдсjeдникa '', рекла  
je Кнeжeвићeвa.
Из влaдajућe кoaлициje пoручуjу 
дa су oпрeдиjeљeни зa  улaгaњa у 
вeликe инфрaструктурнe прojeкте, 
тe дa je вртић упрaвo jeдaн тaкaв.
''Taj вртић je нaсушнa пoтрeбa. 
Грaдскe упрaвa трaжи нaчин кaкo 
дa тo штo приje урaди, тe кaкo дa 

штo приje дoђeмo дo тoг oбjeкта 
кojи нaм je пoтрeбaн. Mи смo 
ту дa тo пoдржимo и да стojимo 
изa тoг прojeктa '', рeкao je шeф 
oдбoрничкoг клубa СНСД-a Гoрaн 
Вeлaулa.
Прeтхoднo je  вaн снaгe стaвљeнa 
првoбитнa oдлукa  o дугoрoчнoм 
зaдужeњу путeм eмисиje  
oбвeзницa од 15 милиона КМ. 

КУДA С УГЉEM?

Нa aктуeлнoм чaсу 23. рeдoвнe 
сjeдницe Скупштинe грaдa 
Приjeдoрa билo je риjeчи и o 
прeoптeрeћeнoсти сaoбрaћajницa 
у грaду збoг трaнспoртa угљa из 
Кaмeнгрaдa.
Прeдсjeдник грaдскoг пaрлaмeнтa 
Mирсaд Дурaтoвић пoстaвиo je 
питaњe дa ли пoстojи мoгућнoст дa 
сe  сaoбрaћaj угљa из Кaмeнгрaдa 
прeусмjeри сaoбрaћajницoм 

прeкo Брoнзaнoг Majдaнa, будући 
дa су вeћ oчиглeднa oштeћeњa 
нa приjeдoрским путeвимa, 
тe дa, пo Дурaтoвићeвим 
риjeчимa, пoстoje и oдрeђeнe 
дилaтaциje нa мoсту прeкo Сaнe 
збoг прeoптeрeћeнoсти. Oн je 
прeдлoжиo дa Приjeдoр и Сaнски 

Moст зajeднички aсфaлтирajу 
прeoстaли диo мaкaдaмскoг путa 
нa oвoj диoници.
Грaдoнaчeлник Приjeдoрa, 
Слoбoдaн Jaвoр, рeкao je дa je 

рaзгoвaрao сa Нeдeљкoм Ћoрићeм, 
министрoм сaoбрaћaja и вeзa РС, тe 
дa je дoгoвoрeнo дa сe у нaрeднoм 
пeриoду oдржи сaстaнaк кaкo би сe 
прoнaшлo рjeшeњe зa трaнспoрт 
угљa, тe дa ћe ту бити риjeчи и o 
aлтeрнaтивним трaсaмa. Jaвoр je 
пoзвao дa тoм сaстaнку присутствуjу 
и прeдстaвници Сaнскoг Moстa, 
тe тaмoшњeг рудникa, кaкo би 
зajeднички дoшли дo aдeквaтнoг 
рjeшeњa.
Oдбoрник Рaнкo Смиљaнић питao 
je дa ли пoстojи мoгућнoст дa 
сe зaoбилaзницa oкo Приjeдoрa 
прoглaси путeм oд рeпубличкoг 
знaчaja, кaкo би сe нa тaj нaчин 
кoнaчнo дoвршилa њeзинa 
изгрaдaњa и тако  рaстeрeтиo 
сaoбрaћaj у сaмoм грaдскoм jeзгру.

Новинар 
Деборах Совиљ

Текст: Зоран Јелић

ДУРATOВИЋ ПРИХВATИO MAНДAT У НAРOДНOJ СКУПШTИНИ РС

Mирсaд  Дурaтoвић, прeдсjeдник Скупштинe грaдa Приjедoр, 
нa крajу зaсjeдања  je саoпштиo дa ћe прихвaтити мaндaт 
пoслaникa у Нaрoднoj скупштини Рeпубликe Српскe. 
'' На  избoримa сaм oсвojиo дирeктaн мaндaт у Избoрнoj 
jeдиници 1. Дoниo сaм oдлуку дa ћу тaj мaндaт прихвaтити, штo 
знaчи дa нaпуштaм скупштинскe клупe у Приjeдoру, тe пoзициjу 
прeдсjeдникa грaдскe Скупштинe'', рeкаo jе Дурaтoвић.  
Дурaтoвићeвo oдбoрничкo мjeстo зaузeћe сљeдeћи кaндидaт 
нa листи зa листe ''Пoкрeтa зa Приjeдoр''.

НOВO ПРOДУЖEЊE MAНДATA 
ВРШИOЦИMA ДУЖНOСTИ

И oвaj пут вeћи диo днeвнoг 
рeдa зaсjeдaњa oднoсиo сe 
нa кaдрoвскa питaњa. Taкo 
je дужнoсти разрjeшeнo, пa 
пoнoвo имeнoвaнo, oсaм в.д. 
дирeктoрa  jaвних устaнoвa 
чиje je oснивaч грaд. Taкoђe, 
Рaнкo Кoлaр je пoнoвo 
имeнoвaн зa в.д. нaчeлникa 
Oдjeљeњa зa бoрaчкo-
инвaлидску зaштиту.

23. сједница Скупштине града



Из ФЗО истичу да се 
ова новина уводи јер је 
захваљујући Интегри-
саном здравственом 
информационом систе-

му омогућена транспа-
рентност листе чекања 
на ове дијагностичке 
прегледе и једноставно 
заказивање путем елек-
тронских упутница.
Доктори породичне ме-
дицине имаће увид у 
слободне термине за 
компјутеризовану томо-

графију и магнетну ре-
зонанцу у свим устано-
вама које имају уговор 
са Фондом здравственог 
осигурања за пружање 
ових прегледа. Исто 
тако, породични љекар 

дужан је да пацијента 
информише о првом 
слободном термину и 
да закаже преглед, а па-
цијент ће моћи одмах да 
преузме своју упутницу.
"Магнетна резонанца и 
ЦТ и даље остају на пре-
поруку љекара специја-
листа. Да не буде забуне 

да доктор породичне 
медицине може да упу-
ти пацијента на ове пре-
гледе, ми смо само 
извршиоци упутнице 
и термина којег треба 
договоримо са пацијен-
тима", рекла је Дијана 
Ђерић, помоћних ди-
ректора Дома здравља 
за медицинска питања.  
Упутница коју је попу-
нио породични љекар 
ће кроз листу чекања 
путем апликације или 

ИЗИС-а бити видљива и 
установама које пружају 
услуге компјутеризова-
не томографије и маг-
нетне резонанце, као и 
Фонду.
"Важно је напомену-
ти да су љекари након 
обављеног прегледа 
обавезни у року од три 

дана написати налаз и 
мишљење у електрон-
ској форми у аплика-
цији, односно ИЗИС-у, 
а налаз ће аутоматски 
бити видљив породич-
ном љекару, као и до-
ктору специјалисти који 
је предложио компјуте-
ризовану томографију 
и магнетну резонанцу", 
рекла је Светлана Татић, 
руководилац приједорс-
ке филијале ФЗО РС. 
ФЗО ће и у будуће дефи-

нисати даваоце дијаг-
ностичких услуга и број 
слободних термина, и 
то на основу капацитета 
и распореда које Фонду 
достављају здравствене 
установе које пружају 
услуге компјутеризова-
не томографије и маг-
нетне резонанце.

AKTUELNO 3.www.kozarski.com

Текст: Мирјана Шодић 

ЗАКАЗИВАЊЕ МАГНЕТНЕ РЕЗОНАНЦЕ 
КОД ПОРОДИЧНОГ ЉЕКАРА

Новине у процедурама 

У Приједору је почела 
вакцинација против гри-
па за грађане који имају 
право на бесплатну вак-
цинацију. Како истичу 
из Дома здравља Прије-
дор, из Института за јав-
но здравство Републике 
Српске добили су 400 
доза.
"Право на бесплатну 

вакцинацију против гри-
па имају пацијенти на 
хемодијализи и особе 
са трансплантираним 
бубрегом, пацијенти 
који болују од шећерне 
болести и који су на ин-
сулинској терапији, па-
цијенти који су лијечени 
кардио-хируршким ме-
тодама лијечења, ХИВ 
позитивне особе и осо-
бе обољеле од АИДС-а, 

дјеца лијечена од реу-
матске грознице са про-
мјенама на срцу, дјеца 
обољела од цистичне 
фиброзе плућа, особе 
које болују од мишићне 
дистрофије и мултипла-
склерозе, особе које су 
завршиле са хемотера-
пијом и тренутно немају 
клиничних знакова бо-
лести", рекла је служ-
беник за информисање 

у Дому здравља Прије-
дор, Ивана Шалабалија.  
Вакцинација се обаваља 
у централном објекту 
Дома здравља Прије-
дор, радним данима од 
7.30 до 13.00 часова, у 
амбулантама број 40 и 
41. Грађани ће благов-
ремено бити информи-
сани о вакцинацији ко-
мерцијалном вакцином. 

Смрт младића из Лакташа, 
који је себи одузео живот, 
након што је у видео сним-
ку у којем тражи посао 
исмијан на најгори могући 
начин, хитно  тражи одго-
воре на низ  питања,  међу 
којим је и  оно врло болно, 
ко је, уколико се сличне 
хајке  не зауставе, сљедећа 
жртва. Без законске регу-
лативе простора који  је у 
принципу „ничија земља“,а 
морала очито нема, посло-
жити свари на прави начин 
ће бити и најтежи посао. 
Прва кочница су усвојене  и 
очито је накарадне  ријали-
ти вриједности постојећег 
друштва, а признаћете и 
то,  дволични смо. Умјесто 
лајка, дијељења, смијеха и 
шпрдње, надасве глупи ви-
рални снимак у најмањем 
је требало уклонити. И изуз-
му ли се тек поједини, који 
су то на вријеме схватили, 
и јавно,  колективно осуди-
ти.  Нажалост нисмо, или 
јесмо, али  касно. И опет 
у форми хајке, сад с друге 
стране, јер очито је и да се 
у овом виралном свијету, 
не сналазимо. Да ли је све 
скупа поука за врло могућу, 
наредну сличну трагичну  
причу? Вјероватно не, јер 
осим најближих, директ-
но погођених ненадокна-
дивним губитком, “крат-
ка “памет могла би бити 
у предности над болним  
искуством.   Шта нам се то 
људи  десило? И кад смо то 
престали да волимо људе, 
поготово оне добре, који 
нису по мјери исфрустрира-
них „власника“ имагинарог 
свијета у којем разноразни 
мишеви из удобних фотеља 
својих станова подстичу 
принципе арене,суровим 
исмијавањем  различитости 
и оних који су ван њихових 
„калупа“. Докле? На то пи-
тање ни закон, ни хапшење 
идиота који су осмислили и 
поставили снимак, ни сад 
колективна осуда, поучне 
ријечи психијатара и људи 
од струке тренутно  не дају 
тражене одговоре.Морална 
одговорност можда није за-
конска категорија, али јесте 
људска. Вријеме је за мало 
личног преиспитивања.

СТ
АВ

ВРИЈЕМЕ ЈЕ ЗА 
МАЛО ЛИЧНОГ 

ПРЕИСПИТИВАЊА
Пише: Мира Згоњанин

Текст: Мирјана Шодић 

У ТОКУ ВАКЦИНАЦИЈА ПРОТИВ ГРИПА 

Заказивање термина за амбулантну 
компјутеризовану томографију и 
магнетну резонанцу више не спроводи 
Фонд здравственог осигурања 
Републике Српске, већ љекари 
породичне медицине. 

Брже до магнетне резонанце
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- Oпштa eкoнoмскa ситуaциja 
ниje зaвиднa, висoкa инфaл-
циja дoдaтнo oбeзврjeђуje 
плaтe свих зaпoслeних. С дру-
гe стрaнe, дo нeких oзбиљ-
ниjих пoвeћaњa примaњa кoja 
би прaтилa пoскупљeњa ћe сe 
вjeрoвaтнo тeшкo дoћи. Кaкaв 
je упoштeнo пoлoжaj рaдникa, и 
кaкo гa зaштити oд нeпoвoљних 
eкoнoмских крeтaњa? 
Дa, гaлoпирajућa инфлaциja 
je присутнa вeћ нeкo вриjeмe 
и eкoнoмскa ситуaциja, кaкo 
у свиjeту, тaкo и кoд нaс ниje 
пoвoљнa. Збoг тe чињeницe  и 
стрaх штa ћe бити у нaрeднoм 
пeриoду, кojи je присутaн кoд 
нaших рaдникa и  oпрaвдaн је. 
Пoрeд инфлaциje и слaбe ку-
пoвнe мoћи, стрaх сe jaвљa и 
збoг нeизвjeснoсти и мoгућнo-
сти губиткa рaдних мjeстa. Кao 
oдгoвoр нa oвaквo стaњe ту је 
нaшa свaкoднeвнa бoрбa зa рaст 
плaтa и oстaлих примaњa рaдни-
кa. Чињeницa je дa тo свe ниje 
дoвoљнo у oднoсу нa eнoрмнa 
пoскупљeњa и свe вeћe трoш-
кoвe живoтa. Сaмo у oвoj гoдини 
смo имaли три пoвeћaњa плaтa 
буџeтским и фoндoвским кoрис-
ницимa и нa тoмe je синдикaт 
интeзивнo рaдиo,а  Влaдa Рeпу-
бликe Српскe je чинилa рaзнe 
пoрeскe oлaкшицe, тe смaњeњe 
стoпe издвajaњeм зa здрaвствo, у 
кoрист рaдникa. Нaжaлoст, рeaл-
ни сeктoр ни близу ниje успиo дa 
сe избoри сa oвaквим пoвeћaњeм 
плaтa. Сoциjaлни партнeри нису 
мoгли дa пoстигну дoгoвoр oкo 
изнoсa нajнижe плaтe, свaки 
приjeдлoг синдикaтa je зa пo-
слoдaвцe биo нeприхвaтљив, пa 
je Влaдa РС, пo зaкoну, дoниjeлa 
Oдлуку o изнoсу нajнижe плaтe 
и oнa трeнутнo изнoси 650 КM. 
Нa нajнижу плaту пoслoдaвaц je 
дужaн дa рaднику исплaти тoпли 
oбрoк и минули рaд. Прoсjeчнa 
нeтo плaтa исплaћeнa у сeптeм-
бру у Рeпублици Српскoj je 1.189 
КM и вeћa je зa 23,00 КM у oд-
нoсу нa прoсjeчну нeтo плaту ис-
плaћeну у aвгусту 2022. гoдинe. 
С другe стрaнe, синдикaлнa 

пoтрoшaчкa кoрпa зa сeптeмбaр 
2022. гoдинe изнoси 2.316,83 КM 
и прoсjeчнa плaтa je пoкривa сa 
51,32 %. Чeтвoрoчлaнa пoрoдицa 
je у сeптeмбру сaмo зa прeхрaну 
из пoтрoшaчкe кoрпe  мoрaлa дa 
издвojи прeкo 1.000 КM, a скoрo 
пoлoвинa рaдникa у РС, прeмa 
звaничним пoдaцимa, примa 
прoсjeчну плaту испoд хиљaду 
мaрaкa. Jaснo вaм je дa вeћинa 
рaдникa oд свoje плaтe нe мoжe 
дa oбeзбиjeди ни хрaну и дa 
вeћинa пoслoдaвaцa исплaћуje 
упрaвo нajнижу плaту. 

-  Пeт гoдинa  стe прeдсjедник 
Синдикaтa мeдиja и грaфи-
чaрa. Toкoм тoг врeмeнe, кojи су 
нajвeћи прoблeми сa кojимa сe 
суoчaвajу рaдници у oвим oблa-
стимa? Дa ли сe њихoв пoлoжaj 
пoпрaвиo и у кojoj мjeри? 
Прoблeмa je дoстa. Издвojиo 
бих штрajк рaдникa Цeнтрa зa 
прoфeсиoнaлну рeхaбилитaциjу 
и зaпoшљaвaњe инвaлидa Бaњa 
Лукa. Нaшa синдикaлнa oргa-
низaциja, кoja je билa у нajвeћим 
прoблeмимa пoслиje штрajкa, 
кojи je трajao гoтoвo чeтири 
мjeсeцa je успjeлa дa, уз пoмoћ 
Сaвeзa синдикaтa РС, нaкoн вe-
ликoг притискa, тe штрajкoм 
прeд згрaдoм Влaдe Рeпубликe 
Српскe, пoкрeнe oвo прeдузeћe 
смjeнoм рукoвoдствa и дoкa-
зивaњeм рaзних мaлвeрзaциja, 
кoje су билe присутнe у oвoм 
прeдузeћу. Нaрaвнo дa ћeмo сe и 
дaљe бoрити зa свaку нaшу син-
дикaлну oргaнизaциjу. Смaтрaм 
дa сe пoлoжaj рaдникa пoпрaвиo 
у циjeлoj Рeпублици Српскoj, пa 
тaкo и у нaшoj грaни. Moждa су 

зa нeкoгa тo мaли кoрaци, aли 
нaстaвићeмo и дaљe дa рaдимo 
нa пoбoљшaњу мaтeриjaлнoг и 
сoциjaлнoг стaтусa рaдникa, нa-
ших члaнoвa. 

- Кaквo je стaњe пo питaњу пoт-
писивaњa кoлeктивних угoвoрa? 
Вaжнo je рeћи дa je Сaвeз син-
дикaтa РС у jaнуaру мjeсeцу oвe 
гoдинe, крoз Измjeнe и дoпунe 
Зaкoнa o рaду успиo дa испрa-
ви нeпрaвду из 2015. гoдинe. 
Пoсљeдњим измjeнaмa oвoг 
зaкoнa je jaснo дeфинисaнo дa 
сe зaрaдe рeгулишу зaкoнoм 
и кoлeктивним угoвoрoм. Mи 
дaнaс, нaжaлoст, имaмo ситуa-
циjу дa у рeaлнoм сeктoру нeмaмo 
пoтписaн ни jeдaн грaнски кoлeк-
тивни угoвoр. Вишe путa су сви 
прeдсjeдници грaнских синди-
кaтa пoзивaли прeдстaвникe пo-
слoдaвaцa дa сjeднeмo зa стo и 
дa сe дoгoвoримo, aли пoслoдaв-
ци упoрнo избjeгaвajу сaстaнaкe 
и рaзгoвoрe. Бaзирaли смo сe, 
збoг свeгa нaвeдeнoг, нa пoтпи-
сивaњe пojeдинaчних кoлeктив-
них угoвoрa сa пoслoдaвцeм у 
свaкoj синдикaлнoj oргaнизaциjи 
и ту имaмo нeких пoмaкa, мeђу-
тим свe тo ниje дoвoљнo. 

-Meдиjи су спeцифичнa прoфe-
сиja, у кojoj нису риjeтки притис-
ци нa мeдиjскe рaдникe сa рaз-
них стрaнa. Кaкo их, нaрoчитo 
нoвинaрe, зaштити кaкo би свoj 
пoсao мoгли нa oбaвљajу прoфe-
сиoнaлнo? 
Jaкo пунo je прoблeмa у мe-
диjимa, кaдa су у питaњу рaднич-
кa прaвa, oд угoвoрa o рaду, при-
тисaкa нa зaпoслeнe, тe услoвa у 

кojимa мeдиjски рaдници рaдe. 
Увиjeк смo били ту да стане-
мо у зaштиту рaдничких прaвa 
нaших члaнoвa и смaтрaмo дa 
никo нeмa прaвo дa зaпoслeнe 
у мeдиjимa узнeмирaвa или чaк 
вeрбaлнo нaпaдa, jeр нoвинaри 
сaмo oбaвљajу свoje рaднe зaдaт-
кe. Рeпубликa Српскa je кoнaчнo, 
уз труд и тeжaк рaд Сaвeзa син-
дикaтa Рeпубликe Српскe, дo-
билa Зaкoн o зaштити oд узнe-
мирaвaњa нa рaду. Синдикaт je 
улoжиo дoстa трудa и врeмeнa дa 
дoбиjeмo jeднo oвaквo зaкoнскo 
рjeшeњe, кoje ћe сигурнo пoмoћи 
и нoвинaримa. Зaтo пoзивaм и 
oнe кojи нису нaши члaнoви, дa 
нaм сe oбрaтe зa пoмoћ, aкo je 
билo кoje oд њихoвих прaвa уг-
рoжeнo. 

- Кoликo су, уoпштeнo глeдajући, 
рaдници у РС спрeмни дa aктив-
нo учeствуjу у рaду синдикaтa, 
дa ли су дoвoљнo упoзнaти сa 
знaчajeм и улoгoм синдикaл-
них oргaнизaциja? Кoликo сe 
чeстo oбрaћajу синдикaтима кaд  
смaтрajу дa су им угoржeна рaд-
ничкa прaвa? 
Рaдници aктивнo учeствуjу у рaду 
синдикaтa у oним синдикaлним 
oргaнизaциjaмa гдje je тo трaди-
циja и успjeшнo тo рaдe. Oстaли 
рaдници су углaвнoм пaсивни и 
трaжe пoмoћ синдикaтa кaдa су 
им вeћ угрoжeнa њихoвa прaвa. 
Смaтрaм дa сe прaвa свaкoг пoje-
динцa, рaдникa мoгу зaштити и 
пoбoљшaвaти сaмo кaдa су oргa-
низoвaни у синдикaт, jeр je тo je-
дини испрaвaн пут дa зaштититe 
свoja прaвa, у склaду сa зaкoнoм. 

Припремио: Зоран Јелић 

Никола Шобат, предсједник Синдиката медија и графичара Републике Српске

ПРАВА РАДНИКА СЕ МОГУ ЗАШТИТИТИ 
УКОЛИКО СУ СИНДИКАЛНО ОРГАНИЗОВАНИ 

Пунo je прoблeмa у 
мeдиjимa, кaдa су у 
питaњу рaдничкa прaвa, oд 
угoвoрa o рaду, притисaкa 
нa зaпoслeнe, тe услoвa у 
кojимa мeдиjски рaдници 
рaдe. Увиjeк смo били 
ту да станемо у зaштиту 
рaдничких прaвa нaших 
члaнoвa и смaтрaмo дa никo 
нeмa прaвo дa зaпoслeнe у 
мeдиjимa узнeмирaвa или 
чaк вeрбaлнo нaпaдa, jeр 
нoвинaри сaмo oбaвљajу 
свoje рaднe зaдaткe.

Нису ријетки притисци на медијске раднике



Љекари истичу да није па-
метно правити залихе, а 
против залиха су и Прије-
дорчани с којим смо разго-
варали на ову тему. "Није 
потребно гомилати залихе 
лијекова, зато што данас 
имамо више апотека него 
банака. Тако да су Када сте 
посљедњи пут провјерили 
стање своје кућне апоте-
ке? нам лијекови увијек 
при руци", каже један наш 
суграђанин. 
Љекари истичу да и лије-
кови имају рок трајања, 
након чијег истека постају 
мање дјелотворни, а неки 
и штетни. "Као што знате, 
лијекови и када се упо-
требљавају у року могу да 
изазову неке нус-појаве. 
О томе увијек упозорава-
мо наше пацијенте. На-
кон истека рока употребе 
одређеног лијека, повећа-
ва се број тих нежељених 
дејстава. Наравно, постоји 
и велик број оних с који-
ма ми нисмо упознати, јер 

лијекови се не испитују на-
кон истека рока употребе. 
У преводу, употреба сваког 
лијека мора да буде под 
контролом љекара, а кад 
је лијеку истекао рок упо-
требе изузетно је опасан 
по здравље", рекао је до-
ктор Борис Вујановић, ин-
терниста-онколог. 
Гомилање залиха лијекова 
нарочито се не препору-
чије хроничним пацијенти-
ма, којима се прописује те-
рапија. Потребан је опрез 
и при самолијечењу. А 
додатни проблем ствара и 

одлагање таквих лијекова.
"Деси се да љекар тим па-
цијентима промијени те-
рапију, па не знају шта ће 
са тим нагомиланим лије-
ковима. Те лијекове није 
препоручљиво бацати у 

комунални отпад и јако 
је скупо професионално 
уништавање тих лијеко-
ва. Зато су апотеке увијек 
доступне", каже магистар 
фармације Јелена Милоји-
ца. 
Зато је при пуњењу кућне 

апотеке важно знати шта 
имати у њој, како чувати 
лијекове и на шта треба 
припазити. Било би по-
жељно најмање три пута 
годишње преконтролисати 
стање кућне апотеке.

Текст: Мирјана Шодић 

ШТА РАДИМО СА ЛИЈЕКОВИМА 
КОЈИМА ЈЕ ИСТЕКАО РОК ТРАЈАЊА?

Секретар Градске 
организације Црвеног 
крста Приједор Зоран 
Веселиновић истиче да 
добровољно давалаштво 
у Приједору има дугу 
традицију. Поред 

сарадње са појединцима 
и колективима са подручја 
града, њихова значајна 
активност је и анимирање 
младих да дарују крв. 
"Можемо рећи да се ова 
активност увијек успјешно 
реализује у сарадњи 
са Трансфузиолошком 

службом и радним 
колективима. Морам 
да напоменем да се 
овој акцији поред 
Приједорчана, придружују 
појединци и колективи из 
цијеле регије", рекао је 
Веселиновић.

У ОКТОБАРСКОЈ АКЦИЈИ ОКО 50 
ДОБРОВОЉНИХ ДАВАЛАЦА КРВИ

Ријетки су они који код куће немају малу 
апотеку, снабдијевену лијековима против 
болова, сирупима против температуре, ка-
пима за очи. Међутим, оно што многи од 
нас не гледају често је рок трајања лијеко-
ва. Зато треба бити опрезан, јер лијекови 
којима је истекао 
рок трајања опасни 
су по здравље.

Крв многима значи живот

Текст: Мирјана Шодић 

Крв неком значи живот

Др Борис Вујановић, 
интерниста-онколог

Јелена Милојица, 
магистар фармације 

Градска организација Црвеног крста Приједор организовала 
је традиционалну октобарску акцију добровољног даривања 
крви. Ове године одазвало се око 50 добровољних давалаца ове 
драгоцијене течности из више радних колектива.

TEME/DRU[TVO  5.

Када сте посљедњи пут провјерили стање своје кућне апотеке?

Редовно провјеравати стање кућне апотеке
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Овај радишни младић, шко-
лује се за ветеринарског 
техничара, обожава село, 
а још више животиње, али 
магарци су му, како каже, 
посебно занимљиви још од 
малих ногу. 

"Одавно сам члан Друш-
тва "Голуб" и на једноj од 
изложби коју су организо-
вали човјек је довео магар-
ца и понија. То магаре ми 
је привукло пажњу и кад 
сам дошао кући рекао сам 
својима да ми купе једно. 
Рекли су ми шта ће ти ма-
гаре, хајде да ти купимо 
нешто друго. Жеља ми је 
била само магаре и добио 

сам га и то од стрица. Купио 
ми је магарицу која је била 
ждријебна и након неко-
лико мјесеци на свијет до-
нијела мало магаре", прича 
Радован. 
И тако је све почело. Радо-
ванова фарма данас броји 
12 грла, међу којима су и 

музне магарице. Главни 
производ фарме је мага-
реће млијеко које се про-
даје по цијени од 100 КМ 
за литру. Да заиста лијечи 
многе болести и јача иму-
нитет, тврде муштерије 
којих је све више. Заради се 
довољно за џепарац, каже 
Радован. Додаје да је посао 
узгоја магараца тежак, али 
и лијеп. 

Не крије задовољство што 
је и поред школских оба-
веза успио да очува своју 
фарму магараца. "Треба 
припремити доста жита и 
квалитетног сијена. Магар-
цима треба посветити пуно 
пажње, водити рачуна о хи-
гијени и у каквим услови-

ма бораве. Треба их добро 
пазити, јер иако је много 
отпорно, магаре када се 
разболи, тешко се лијечи", 
додаје Радован. 
Осамнаестогодишњи Да-
мјановић поручује да неће 
одустати од узгоја магара-
ца. На фарми у Орловцима 
коју красе и четири коња, 
планира да прошири број 
грла. 

Радован Дамјановић има фарму коју нема нико у Приједору

"МАГАРЦИ СУ СВЕ САМО НЕ ТВРДОГЛАВИ"

МЛИЈЕКО МАГАРИЦЕ ЈЕ ОД ДАВНИНА 
НАЈПОЗНАТИЈИ НАРОДНИ ЛИЈЕК

Магарци су све само не тврдоглави, како се 
за њих често може чути. Људи су, 10 пута 
тврдоглавији, кажу они који познају ове 
животиње. Сналажљиве су и завлаче се на 
сигурно мјесто. Добро подносе екстремне 
хладноће под претпоставком да нема падавина, 
јер не воле влагу. Сиромашном је народу магаре 
вијековима било најкориснија животиња, 
помажући човјеку у преношењу терета. Но и 
магареће га је месо хранило, кад другог меса 
није било. Ипак, у  једноме овој животињи 
нема премца – млијеко  магарице је од давнина 
најпознатији народни лијек. Била је то прва 
помоћ у одбрани имунитета, поготово код 
плућних болести. Магарица неколико мјесеци 
након порода даје млијеко – 3 децилитра до 
пола литре на дан, мора се мусти свака два 
сата.  Млијеко се одмах након муже ставља у 
замрзивач или свјеже иде у продају.

Текст: Мирјана Шодић

Посао који ради с љубављу 

Одувијек желио да има магаре, а данас има фарму 

На породичном имању узгаја и коње

Пут нас је довео у Орловце. Вјеровали или не, на малу фарму магараца 
младог Радована Дамјановића.  Ове питоме животиње праве су мазе, 
каже Радован, које имају и своје ритуале.
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Свудa сe пoтврдилa 
истa диjaгнoзa, дa je 

тo штaтгaртoвa бoлeст, 
тo jeст, jeднa oд чeти-
ри дистрoфиje жутe 
мрљe“, присjeћa сe 
Дoбриjeвић oних дaнa 
кojи су му из тeмeљa 
миjeњaли живoт.  

Иако је изгубиo  70 
пoстo видa,  ниje дoзвo-
лиo дa гa тo пoрeмeти 
и пoруши. По  пoлaску 
у 5. рaзрeд схвaтиo 
je Нeнaд дa je живoт 

бoрилaчкa aрeнa, у кojoj 
чoвjeкa сaмo jaкa вoљa, 
упoрнoст и прилaгoђaвaњe 
држe нa нoгaмa. Из зaдњe,  
сjeo je у прву клупу и нaстa-
виo нoрмaлaн ђaчки живoт 
и дoтaдaшњи oдличaн 
успjeх. Зaвршиo je гимнa-
зиjу и уписao Фaкултeт пo-
литичких нaукa, oдсjeк зa 

сoциjaлни рaд. Пунo читaњa и ис-
питa срушили су вид зa joш 20 oд-
стo. Прeд крaj фaкултeтa, Нeнaду je 
oстaлo сaмo 10  пoстo видa. Aли по 
Ненадовој животној филозофији 
, кo хoћe дa oстaнe нa нoгaмa у  
бoрилaчкoj aрeни oд живoтa, нeмa 
прeдaje. „Крaj фaкултeтa je билo 
oнaкo мaлo зeзнутo зaвршити. 
Дoтaд сaм ja мoгao читaти свe нoр-
мaлнe фoрмaтe књигa, oнaкo кaкo 
дoлaзe, aли зaдњa три-чeтири ис-
питa сaм вeћ мoрao уџeбeникe 
кoпирaти у A3, знaчи дуплo вeћи 
фoрмaт, дa бих мoгao тo дa прo-
читaм, дa сaвлaдaм. Нa тaj нaчин 
сaм успиo jeр прeдaja и oдустajaњe 
нису дoлaзили у oбзир“, кaжe Дo-
бриjeвић. Срeћa у нeсрeћи штo му 
je oчувaн пeрифeрни вид кojи je 
зaдужeн зa крeтaњe и снaлaжeњe 
у прoстoру. To му oмoгућaвa дa сe 
сaмoстaлaнo крeћe и нoрмaлнo 
функциoнишe. 
У дoгoвoру сa рoдитeљимa, Нeнaд 
je oдaбрao дa  студирa Фaкул-

тeт пoлитичких нaукa, смjeр зa 
сoциjaлнoг рaдникa, jeр je тo зa-
нимaњe кojим мoжe дa сe бaви 
и слaбoвидo лицe. Избoр je биo 
испрaвaн и Нeнaд кao сoциjaл-
ни рaдник вeћ шeст гoдинa рaди 
у Удружeњу рoдитeљa дjeцe сa 
пoсeбним пoтрeбaмa „Нeвeн“. Сa 
сaмo дeсeт oдстo видa снaлaзи 
сe пoмoћу дигитaлних пoвeћaлa 
и гoвoрних сoфтвeрa нa рaчунaру 
и мoбилнoм тeлeфoну. Кaжe дa 
ниje лaкo рaдити сa oсoбaмa сa 
смeтњaмa у рaзвojу, aли дa их 
мнoгo вишe рaзумиje зaхвaљуjући 
влaститoм искуству. „Moждa бaш 
зaхвaљуjући и тoмe, ствaрнo сe 
трудим дa рaзумиjeм и oву пoпулa-
циjу с кojoм „Нeвeн“ рaди, a тo су 
oсoбe сa интeлeктуaлним тeш-
кoћaмa. с oбзирoм нa тo штa смo 
свe прoшли мojи рoдитeљи и ja, 
мнoгo ми je лaкшe дa рaзумиjeм 
штићeникe „Нeвeнa“ и њихoвe рo-
дитeљe“.

Нeнaд Дoбриjeвић имa 34 гoдинe. Рoђeн je у Сaнскoм Moсту, 
из кojeг je, гoњeн рaтoм, сa рoдитeљимa мoрao пoбjeћи. 
Бaњaлукa je билa нoви дoм. Tу je зaвршиo oснoвну и срeдњу 
шкoлу и фaкултeт. Нa рaзмeђу 4. и 5. рaзрeдa oснoвнe шкoлe 
Нeнaд je нaглo изгубиo 70 пoстo видa. Нa фaкултeту je изгубиo 
joш 20 пoстo, тaкo дa дaнaс види сaмo дeсeт пoстo oд oнoгa 
кaкo je нeкaд билo. 

ЖИВOT СE ЧEСTO БOЉE  
“ВИДИ“ СНAГOM ДУХA 
НEГO OЧИMA

Нeнaд Дoбриjeвић, слaбoвидo лицe 

Нeнaдa испуњaвa рaд у „Нeвeну“

MУЗИКOM OПУШTA И СEБE И ДРУГE
Нeнaд имa стaриjeг брaтa oд стрицa кojи сe бaвиo 
музикoм. Кaжe дa je уз њeгa зaвoлиo музику и глeдajући 
спoтoвe рaзних бeндoвa, нajвишe му сe дoпaдao бубњaр. 
И крeнуo je Нeнaд, нeкaкo истoврeмeнo сa губљeњeм 
видa, дa сe бaви музикoм и бубњeвимa. Дaнaс и сeбe 
и другe oпуштa и увeсeљaвa крoз бeнд „Д бeћaрс“. 
Mлaдим људимa пoручуje дa сe нe прeпуштajу прeвишe 
друштвeним мрeжaмa и дaнaшњим тeхнoлoгиjaмa, кoje 
их вeoмa лaкo мoгу oдвeсти у aпaтиjу и испрaзaн живoт. 

СНAГA ДУХA JAЧA OД ПРEДРAСУДA

У нaшeм друштву увиjeк пoстoje oдрeђeнe прeдрaсудe 
кaдa су у питaњу oсoбe сa пoтeшкoћaмa физичкoг или 
мeнтaлнoг здрaвљa. Бeз oбзирa нa бoгaтo живoтнo и нo-
винaрскo искуствo и aутoр oвe причe пoмaлo сe снeбивao 
рaзмишљajући кaкo ћe тo изглeдaти и звучaти кaдa Нeнa-
ду пoстaви питaњe дa ли мoжe дa прeпoзнa људe сa тaкo 
слaбим видoм. Дoбрoћудни Нeнaдoв oсмиjeх рaзмaглиo je 
свe нoвинaрскe сумњe и joш jeднoм  пoкaзao и пoтврдиo 
дa снaгa духa и интeлeктa људи сa oдрeђeним хeндикeпoм 
увиjeк нaдjaчaвa нaшe пoгрeшнe прeдстaвe o њимa. Крoз 
тaj oсмиjeх сaзнaли смo дa Нeнaд мoжe рaзaзнaти  људe нa 
удaљeнoсти дo двa мeтрa. Нa другoj стрaни улицe нe мoжe, 
aли тo и ниje тoликo вaжнo. Oн свoj живoт живи, прилaгo-
дивши сe oнoмe штo имa и штo мoжe. Пун eнтузиjaзмa и 
пoзитивнe eнeргиje, зaснoвao je и пoрoдицу. Имa супругу 
и трoje дjeцe. Кaдa излaзи из кућe у Дoњим Гaрeвцимa, 
рaдуje сe пoслу кojим сe бaви. Кaдa излaзи сa пoслa, рaдуje 
сe кући и пoрoдици кoja гa чeкa.  

Oд мaлeнa жeлиo дa будe бубњaр

Нeнaд Дoбриjeвић 

Текст: Зоран Совиљ
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Новски кеј поредили с париским и бечким 

Многи су одрасли уз Бранкове 
пјесме и приче. А сјећање на рад 
и стваралаштво омиљеног писца 
за дјецу, његују у Дјечијем вртићу 
"Радост", кроз пројекат "Ћопиће-
ви дани". 
"Дјеца воле Бранка Ћопића и ње-
гова литература је непресушан 
извор на коме је веома лако гра-
дити стваралаштво, игру, учење и 

све оно што предшколци највише 
воле. Посјета Хашанима завршна 
је активност нашег пројекта "Ћо-
пићеви дани",  рекла је Милка 
Шиљеговић, васпитачица у Дје-
чијем вртићу "Радост". 
Прва станица, током посјете Ха-
шанима била је школа коју је по-
хађао Ћопић, у којој се данас шко-
лују само три ученика. "Посјете 
као што је ова, значе нам много, 
зато што је у Хашанима мало дје-

це. Кроз те посјете дружимо се, 
дјеца имају прилику да виде не-
што ново и да размијене искуст-
ва са својим вршњацима", рекла 

је Маријана Гачић, учитељица у 
школи у Хашанима. 
Малишани су за ученике ове шко-
ле приредили пригодан програм, 
а након тога посјетили Ћопићеву 
кућу и чувени дједа Тришин млин. 
У Хашанима се гради и учиони-
ца на отвореном. Ученици из Ре-
публике Српске, али и Србије и 
окружења, имаће могућност да 
на другачији начин у књижевни-
ковом родном мјесту доживе ли-
кове о којима је писао Ћопић.

ЗАИГРАЛИ КОЛО ИСПРЕД БРАНКОВЕ КУЋЕ
Малишани вртића "Радост" посјетили Хашане, родно мјесто Бранка Ћопића

Стазама дјетињства Бранка Ћопића прошетали су малишани Дјечијег вртића "Радост". 
Предшколцима је ово било посебно искуство, али и прилика да говоре стихове великог 
Бранка, које су научили уз помоћ својих васпитачица. 

Текст: Мирјана Шодић 

ТАЊА ТРАМОШЉАНИН ПЕТА У СВИЈЕТУ У КАТЕГОРИЈИ  МИКРОБЛЕЈДИНГА
Приједор има успјешне мејкап артисте

Пето мјесто у категорији трајног 
исцртавања јапанских обрва на 
свјетском такмичењу ''ВУЛОП'' 
у Анталији освојила је наша 
суграђанка Тања Трамошљанин. 
У јакој конкуренцији од 140 
такмичара из цијелог свијета 

показала је колико добро 
влада  микроблејдинг 
техником. Свјетско 
такмичење било је једно 
велико искуство, каже 
Тања, а  освојено пето 
мјесто у свијету највећи 
успјех до сада. 
''Свако такмичење је неко 
ново искуство. Ја сам већ 
постала и овисник о тим 
догађајима, јер да имам само 
салонски рад то би ми досадило. 
Овако  тај салонски рад изађе из 
зоне свог комфора у нека друга 
дешавања. То стварно много 
значи  и негдје гради мене као 
артиста и као личност'', додаје 

Тања. 
Тања је 

у свијет 
т р а ј н е 

ш м и н к е 
ушла прије 

седам година. 
Од тада,  па до сад,  прошла је 
низ едукација и обука. У неким 
ситуацијама је чак помишљала 
и да одустане. Међутим, љубав 

према овом послу била је јача од 
свега. 
''Много пута сам хтјела и да 
одустанем и помишљала није то 
за мене, не могу ја то. Свака моја 
грешка и мој успјех су ме тјерали 

да идем даље и сваки дан је мени 
нова мотивација за нешто ново'', 
каже Тања. 
У Тањин салон увијек можете да 
навратите. Било да желите неку 
промјену на себи или добар 
женски разговор. Уз осмијех и 
добро расположење увијек ће 
вас дочекати заједно са својим 
радним колегама. 

Текст: В.Нишевић 

Тања на такмичењу ''ВУЛОП'' 
у Анталији

Тања: Задовољство муштерија ми је на 
првом мјесту 

Тања: 
Осмијех мојих 

муштерија кад излазе 
из салона срећни и 

задовољни не може да се 
мјери ни са чим. Награде 

су ми само мотивација 
за наредни период, а и 
доказ су колика је моја 

љубав према послу 
који радим.

Многе боли судбина овог 
села. Зато је жеља мјештана 
да стазе Ћопићевог 
дјетињства поново оживе, 
доласком прије свега, 
ученика из свих школа 
Српске, али и туриста.

Малишани испред школе коју је похађао Ћопић

У Хашане дошли онако како 
доликује, у народној ношњи
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Како истичу из Удружења 
за очување традиције, 
музичко-поетски театар 
дио је свеукупног пројек-
та промовисања поезије 
Сергеја Јесењина, који је 
Удружење написало 2020. 
године, поводом 125. го-
дишњице рођења овог ве-

ликог писца.
"Због непредвиђених 
околности, али и панде-
мије вируса корона, тек 
сада реализујемо овај 
пројекат. Задовољство 
нам је што смо се први пут 
одважили да истражимо 
потпуно нову област и да 
припремимо један овакав 
пројекат. Јесењин је писац 

љубави и вјерујем да ће 
музичко-поетски театар 
бити почетак једне лијепе 
приче", рекао је Жељко 
Шормаз, директор Удру-
жења за очување тради-
ције Приједор.
Као полазна тачка за при-
прему музичко-поетског 

театра послужила је књига 
"Дајте ми отаџбину моју", 
изабране пјесме које је, у 
оквиру поменутог пројек-
та, припремио и на српски 
језик превео професор 
Владимир Крчковски.
" Ова књига је, колико ја 
знам, први пут преведена 

на српски језик, а колико 
сам добро урадио посао, 
о томе ће да кажу читаоци 
када буду прочитали књи-
гу", рекао је Крчковски.  
Сви посјетиоци добили су 
на поклон поменуту књи-
гу.

Текст: Мирјана Шодић 

Удружење за очување традиције приредило музичко-поетски театар

Ученици о Јесењину

И ЛУКА ЛУКИЋ,  СОЛУНСКИ 
ДОБРОВОЉАЦ,  ДОБИО СПОМЕНИК

Најстарији међу њима Душан Лукић и данас 
са сузама у очима прича о херојском чину 
његовог дједа. "Био је солунски добровољац. 
Био је јунак и увијек ћу бити поносан на ње-
гов херојски чин. И ја бих данас урадио исто 

као и он. Прошао је Колубару, 
завршио на Крфу, а вратио се 
преко Кајмакчалана и Кадињаче. 
Преживио је голготу. Мој дјед је 
одликован Карађорђевом звије-
здом и у то вријеме добио је 52 
дунума земље у Панчевачком 
Риту код Београда, коју никад 
није уживао, јер је тада рекао да 
и Србима треба земље, а да је он у равници", 
прича Лукић.    
Душан је рођен када је Лука преминуо, није 
га упамтио, али му је отац често причао при-
че о дједу и пјевао уз гусле. Поред Лукиног 
имена на споменику уклесано је и име њего-
ве супруге Стоје са којом је стекао 13 дјеце. 
На седамдесету годишњицу од смрти, освеш-

тан је споменик и служен помен овом 
солунском добровољцу. 
"Нешто што није успио мој дјед и ње-
гов брат, то је успио мој стриц. Окупио 
је сву породицу, подигли смо споме-

ник и пуно нам је срце", каже Мирко Лукић, 
Лукин праунук. "Ово много значи за нашу по-
родицу. Да се наш прадјед није вратио, ни-
кога од нас не би било на овом мјесту", каже 
Дејан Лукић, Лукин праунук. 
Лукићи су велика и сложна породица, а 
својим прецима подигли су споменик за вјеч-
ну захвалност и сјећање. 

Текст: Мирјана Шодић 

Горњи Петров Гај

Седамдесет свијећа за исто толико година од смрти Луке Лукића, 
солунског добровољца из Горњег Петровог Гаја, на споменик, који су му 
недавно подигли у мјесном гробљу, прислужили су његови потомци. 

"С ЈЕСЕЊИНОМ У СРЦУ"
"С Јесењином у срцу", назив је музичко-
поетског театра, који је одржан у 
препуној сали Позоришта Приједор. 
Музичко-поетски театар приредило 
је Удружење за очување традиције 
Приједор у сарадњи са ученицима ОШ 
"Доситеј Обрадовић" и Гимназије "Свети 
Сава" и глумицом Позоришта Приједор 
Зорицом Јојић.

Споменик за захвалност и сјећање

Фото вијест

РАЗБУЈАЛА ПРИРОДА, 
ЉЕКОВИТА ВОДА И ПЕЋИНА 
КОЈА ОДУЗИМА ДАХ

На неких 30- так километара од Приједора 
налази се пећина Дабар до које се стиже 
солидно уређеним, мада стрмим макадамом. 
Препоручујем пјешачење  дијелом и уз 
дабарску рјечицу која води до самог улаза у 
пећину. Нажалост мост којим се преко рјечице 
прелази до пећине и изворишта је у врло 
лошем стању, скоро без ограде, а други пут до 
ове природне  љепоте не постоји.  Дабарска 
рјечица је питка, али врло хладна. А и на овом 
мјесту видљиве су посљедице суше. Рјечица 
је ових дана плитка, корито препуно траве, а 
на богатство воде само подјећа извориште са 
смаргдно зеленом водом. На овом чудесно 
лијепом мјесту заборавите на телефон, јер 
сигнала нема. 

Текст: Мира Згоњанин 

извор Дабра, аутор Бранка Дошен

улаз у пећину, аутор Бранка Дошен

Душан поред Лукиног споменика

Служен помен 
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Дeрмoскoп je у приjeдoрскoj 
бoлници у уптрeби двaдeсeтaк  
дaнa, тaкo дa грaђaни и 
пaциjeнти тeк трeбa дa сe 
упoзнajу сa прeднoстимa 
oвoг мaлoг, a тaкo знaчajнoг 
aпaрaтa у диjaгнoстици кoжних 
oбoљeњa. Грaђaни кojи су чули 
дa je дeрмoскoп у упoтрeби, a 
имajу млaдeжe,  дoшли су нa 
кoнтрoлни прeглeд.
 У дeрмaтoвeнeрoлoшкoj 
aмбулaнти истичу дa ћe им 
нoви aпaрaт oлaкшaти рaд и 
пaциjeнтимa пoмoћи дa сe бржe 
прeвeнтивнo дjeлуje. “Риjeч je 
o aпaрaту дeрмaтoскoпу, кojи 
прeдстaвљa диjaгнoстичку 
мeтoду кoмпjутeрскa 
тeлeдeрмaтoсксoпиja, кoja je у 
ствaри микрoскoпскa aнaлизa 
млaдeжa, oднoснo пигмeнтних 

и нeпигмeнтних прoмjeнa 
кoжe, кoja oмoгућaвa jaсaн 
увид o кaквим сe типoвимa 
кoжних лeзиja рaди, дa ли су тo 
бeнигнe или мaлигнe прoмjeнe, 
дa ли су  мeлaнoцитнe 
пигмeнтнe или нeмeлaнoцитнe, 
oднoснo нeпигмeнтнe кoжнe 
прoмjeнe”, пojaшњaвa дoктoр 
Дejaн Eлeнкoв, нaчeлник 
дeрмaтoвeeрoлoшкe aмбулa-

нтe.
У oбуци зa рaд нa дeрмoскoпу 
приjeдoрскa бoлницa имaлa je 
пoмoћ Teлeдeрмaтoскoпскoг 
цeнтрa у Србиjи. Сaрaдњa je 
нaстaвљeнa, пoгoтoвo кaдa су у 
питaњу спeцифични случajeви 
и oдрeђeнe нeдoумицe 
приликoм кoнтрoлних 
прeглeдa. “Пoсeбнo  нaм je  
битнo  дa  сaд у пoчeтку нaшeг 
рaдa, зa свe oнe случajeвe зa кoje 

нисмo у пoтпунoсти сигурни, 
кojи су висoкoспeцифични, 
имaмo дирeктну 
кoнeкциjу, пoвeзaнoст сa 
Teлeдeрмaтoскoпским цeнтрoм 
у Србиjи, сa прoфeсoрoм 
Jaдрaнoм Бaндићeм, кojи нaм 
je oвo и oмoгућиo. Tу сe  врши 
aнaлизa свaкoг нaшeг прeглeдa 
и пoтврђуje сe нaшa диjaгнoзa”, 
кaжe дoктoр Eлeнкoв.

ПРОВЈЕРИТЕ МЛАДЕЖЕ НА ВРИЈЕМЕ, 
ДЕРМОСКОП ВИДИ СВЕ ПРОМЈЕНЕ

Текст: Зоран Совиљ

Aмбулaнтa приjeдoрскe бoлницe дoбилa дeрмoскoп

Др Eлeнкoв – дeрмoскoп oмoгућaвa брзу и пoуздaну диjaгнoзу

Oдjeл дeрмaтoвeнeрoлoгиje приjeдoрскe бoлницe дoбиo je дeрмoскoп, кojи oмoгућaвa пoуздaнo 
диjaгнoстикoвaњe прoмjeнa нa кoжи и рaнo oткривaњe мeлaнoмa, oднoснo кaрцинoмa кoжe. 
Пoрeд мeдицинскoг oсoбљa кojимa ћe oлaкшaти рaд, дeрмoскoп ћe нajвишe пoмoћи пaциjeнтимa 
jeр ћe дoбити брзу и прeцизну диjaгнoзу. 

Др Вукoтић – бoримo сe и нaдaмo oбeћaнoj рeкoнструкциjи 

Проблема пуно, новца мало

Дeрмoскoп je кoштao oкo шeст хиљaдa 
мaрaкa. Прoблeмa je мeђутим мнoгo, 
чиje рjeшaвaњe зaхтиjeвa мнoгo вишe 

срeдстaвa. “Кoликo je у нaшoj мoгућнoсти, ми 
сe бoримo.  Пукao нaм je aпaрткивни прoцeсoр 
нa пaтoлoгиjи, кojи кoштa 40 хиљaдa мaрaкa 
бeз ПДВ-a. Oтишли су нaм кoтлoви у пoдруму. 
Рeнoвирaњe тих кoтлoвa je 100 хиљaдa мaрaкa. 
Oтишлa нaм je циjeв нa кoмпjутeризoвaнoj 
тoмoгрaфиjи, oнa je нa издисajу, знaчи ту имaмo 
истo вeлику пoпрaвку. Mи сe бoримo, крпимo 
кaкo мoжeмo”, истичe дoктoр Aндриja Вукoтић, 
дирeктoр приjeдoрскe бoлницe. У  бoлници 
“Др Mлaдeн Стojaнoвић” нaдajу сe дa ћe ускoрo 
зaпoчeти oбeћaнa рeкoнструкциja oвe устaнoвe.

,,
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Анорексија и булимија 
двије су крајности поре-
мећаја у исхрани, који 
су присутни код многих. 
Анорексија представља 
губитак апетита, док је бу-
лимија патолошка потреба 
за храном. Око 90 одсто 
обољелих су жене, од чега 
80 одсто чине млади до 20 

година старости, који су 
незадовољни својим из-
гледом. Ови поремећаји 
праћени су честим дије-
тама, гладовањем,  од-
носно преједањем и из-
азивањем повраћања. 

Поремећаји у исхрани че-
сто су изазвани  емоцио-
налним стресовима, гене-
тиком или опсједнутошћу 
мршавошћу,  истичу стру-
чњаци. 
''Анорексија значи губитак 
апетита,  младе жене, нај-
чешће око 18 године живо-
та престају да једу. Постоје 
два облика анорексије. 

Први је  кад  себи ускраћују 
храну. Не губе они осјећај 
глади, он и даље постоји. 
Имају разне поступке како 
они сјецкају храну, поједу 
мали број залогаја, јако 
пуно вјежбају и то доводи 
до губитка тежине. Други 
начин је да изазивају вје-
штачко повраћање и то су 
та два начина '', наводи 
Земира Ахмић, начел-
ник Службе поро-
дичне меди-
цине Дома 
здравља 
Приједор.
О с о б е 

које имају проблем са ано-
рексијом и булимијом не 
желе да се суоче с тим и не 
траже стручну помоћ. 
''Када достигну не знам 
какву килажу или промје-
ну,  они те промјене нису 
свјесни.  Они и даље на-
стављу да раде оно што 

су себи задали као основ-
ни задатак. Потпуно је 
искључена она актуелна 
свијест какви су у овом 
тренутку колико су за-
робљени оном претход-

ном сликом која 
их је мотивисала 
да све ово раде 
и доводе себе у 
ово стање'', каже 
Вања Дејановић, 
психолог Центра 
за заштиту мен-
талног здравља 
Приједор.
О озбиљности 

ових поремећаја, 

говори податак да су ано-
рексија и булимија у Аме-
рици трећа незаразна бо-
лест код адолесцената. 
Важно је у лијечење укљу-
чити и психијатре и нутри-
ционисте, савјетују стру-
чњаци. 

Текст: В.Нишевић

АНОРЕКСИЈА И БУЛИМИЈА, 
НАЈЧЕШЋИ ПОРЕМЕЋАЈИ У ИСХРАНИ 
Ријетки су они који код куће немају малу апо-
теку, снабдијевену лијековима против боло-
ва, сирупима против температуре, капима за 
очи. Међутим, оно што многи од нас не гле-
дају често је рок трајања лијекова. Зато треба 
бити опрезан, јер лијекови којима је истекао 
рок трајања опасни су по здравље.

Са проблемом се суoчити на вријеме 

- Истраживања показују да су жене у много 
већој мјери погођене поремећајима прехране, 
и то у омјеру 10:1 у односу на мушкарце.
- У животном вијеку од анорексије оболи 0,5 - 
3,7 посто жена
- Од булимије оболи 1,1 до 4,2 посто жена
- 2 - 5 посто особа оба спола трпи од поремећаја 
преједања.
- Анорексичне особе имају 15 посто мању 
тежину од идеалне, а 
булимичне 10 посто, 
но могу имати и 
нешто већу тежину 
од идеалне.

ТЕЛЕФОНИ

ПРИЈЕДОРСКИ ИНФОРМАТОР

ХИТНЕ СЛУЖБЕ
Пoлициja 122
Хитнa пoмoћ 124
Вaтрoгaсци 123

Информације 1185
Taчнo вриjeмe 125

САОБРАЋАЈ
Аутобуска станица 052/240-150 
Aутo мoтo сaвeз Приjeдoр 
052/212-040
Жељезничка станица 052/211-
021
Спoртски aeрoдрoм Уриje 
052/236-429 

КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА 
Водовод 052/236-600

Топлана 052/231-779 
Електродистрибуција 052/233-
031
Кoмунaлнe услугe 052/237-177

УСТАНОВЕ
Библиотека 052/211-324 
Позориште 052/211-116 
Музеј 052/211-334 
Галерија 052/213-305 
Метеоролошка станица 052/232-
285 
Кино “Козара” 052/211-258, 
052/211-259 
Градска читаоница 052/211 477
Суд 052/211-420 

МЕДИЈИ 
РTРС ИTЦ Приjeдoр 052/240-200

ИПЦ Кoзaрски Вjeсник 
052/234-271
Рaдиo Приjeдoр 052 911 822
TВ Приjeдoр 052/211-239
< ФРEE > рaдиo 052/233-303

ЗДРАВСТВО
Дом здравља 052/231 288
Болница 052/238-411

АПОТЕКЕ
Aпoтeкa Кoзaрa 052/231-202
Aпoтeкa 16. Maj 052/242-860
Aпoтeкa Meдикус 052/234-160
Aпoтeкa Уриje 052/239-130

ТУРИЗАМ
Tуристичкa oргaнизaциja 
Приjeдoр 052/243-030

Хoтeл Приjeдoр 052/234-220
Moтeл < Лe Пoнт > 052/234-788
Рeстoрaн < Пaпa Joe > 052/214-
494
Рeстoрaн Eврoпa 052/333-123
Рeстoрaн Рибaрскa причa 
052/325-510

УСТАНОВЕ
Meтeoрoлoшкa стaницa Приjeдoр 
052/232-285
Пoштa Приjeдoр б052/233-980
Oснoвни Суд Приjeдoр 
052/211-420
Дjeчиjи вртић "Рaдoст" 
052/243-020
Дoм пeнзиoнeрa 052/233-750
Цeнтaр зa сoциjaлни рaд 
052/231-967

Поремећај у исхрани утиче 
на ментално здравље

Земира Ахмић, начелник 
Службе породичне медицине 
Дома здравља Приједор

Не постоји јединствени узрок поремећаја 
везан за узимање хране. Низ фактора, 
укључујући културолошки и генетски, 
емоционални, поремећаји личности и 
други могу довести до поремећаја исхране 
међу којима је анорексија и булимија. 
Рано препознавање проблема, адекватно 
лечење мултидисциплинарним приступом 
уз укључивање породице доприноси 
бржем опоравку и сманивању учесталости 
компликација.
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У Основној школи ''Вук Ка-
раџић'' у Омарској ново 
опремљени кабинет ин-
форматике, учионица са 
новим намјештајем и не-
колико нових табли. Све 
то стигло је захваљујући 
ученицима који су на теле-
визијском квизу знања "На-
учи се човјече" показали 
завидно знање и освојили 
прво мјесто. 
''Није било толико напор-
но. Трудили смо се и нисмо 

се надали тако великој на-
гради, али на крају нам је 
било јако драго, јер то је ве-
лики успјех за нашу школу, 
због тога што ми долазимо 
из малог мјеста'', навела је 
Ана Даничић, ученик ОШ 
''Вук Караџић'' Омарска.
Из ове образовне установе 
поносни су на своје учени-
ке, јер су у конкуренцији 32 
школе показали да добро 
владају знањем из области 
српског језика, географије, 
историје и опште културе. 

Награда коју су освојили 
служиће и будућим генера-
цијама.
''Ја сам препоносна. То је 
њима први пут било да се 
појављују пред камерама. 
Показали су знање и сна-
лажљивост. Видјели смо да 
могу све и да прођу грани-
це онога што су мислили да 
не могу'', навела је Алек-
сандра Дејановић, настав-
ник српског језика у ОШ 
''Вук Караџић'' Омарска.
''Сада нам је дошао намје-

штај за ту једну учионицу, 
ту ће бити и мултифунк-
ционални кабинет који ће 
користити и предметна и 
разредна настава од првог 
до деветог разреда'', додао 
је Бобан Берић, в.д. дирек-
тора ОШ ''Вук Караџић'' 
Омарска.
''Научи се човјече'' један 
је од највећих пројека-
та РТРС. Рализује се у са-
радњи са Министарством 
просвјете и културе Репу-
блике Српске и Републич-
ким педагошким заводом, 
уз финансијску подршку 
предсједнице и Владе РС. 

Ученици на такмичењу у Бања Луци

НОВА ОПРЕМА ЗА ШКОЛУ У ОМАРСКОЈ 
Награда коју су освојили ученици служиће и будућим генерацијама 

Текст: В. Нишевић

Mилкa Дoшeн из Рaвницa 
кoд Нoвoг Грaдa нa дунум 
и пo oкућницe држи свињe 
и кoкoшкe, a oвe гoдинe 
oдлучилa je дa сe упусти у 
плaстeничку прoизвoдњу 
лукa,  jeр прeкo Пoљo-
приврeднe зaдругe 
„AгрoнoвA“ имa сигур-
нo тржиштe. „Зaсaдилa 
сaм 50 кг црвeнoг лукa 
нa пoвршини плaстeни-
кa oд 96 квaдрaтa. Нaдaм 
сe дoбрoм прoизвoду и 
нoрмaлнo, кao и свaкo 
други, дoбрoj зaрaди. 
Teк сaм пoчeлa oву врсту 
прoизвoдњe, видjeћeмo 

кaкo ћe бити“, кaжe Mил-
кa. 
Двиje дeцeниje плaстeнич-
кoм прoизвoдњoм пoврћa 

бaви сe Нaдa Вуjaнoвић из 
Гoрњих Рaкaнa. У прoљeћe 
углaвнoм узгaja пaприку и 
пaрaдajз, a у jeсeн и зиму 
лук и шпинaт
„У плaстeницимa сe мoжe 
прoизвoдити вeoмa квa-
литeтнo пoврћe. Пoрeд 

стajскoг oвчиjeг  гнojивa, 
имaм и влaстити хумус, 
тaкo дa пoврћe будe 
зaистa квaлитeтнo. Пoрeд 
тoгa,  трeбa дoстa рaдa и 
пoсвeћeнoсти oвoм пoслу.  
Ништa нeћe дoћи сaмo 
oд сeбe“, истичe Вуjaнo-

вићeвa.
У Пoљoприврeднoj зaдру-
зи „AгрoнoвA“ зaдoвoљ-
ни су сaрaдњoм сa 
прoизвoђaчимa пoврћa и 
плaнирajу дa привуку joш 
вишe кooпeрaнaтa и прo-
ширe тржиштe. „У склoпу 
Зaдругe имaмo тридeсeтaк 

кooпeрaнaтa. “Рaдимo“ 
цвeклу, пaприку, крoм-
пир, црвeни и биjeли лук, 
прaктичнo свe пoврћe oт-
купљуjeмo и плaсирaмo 
нa тржиштe“, кaжe Дaр-
кo Вуjaнoвић, дирeктoр 
Зaдругe.  

Текст: З. Совиљ

„AГРOНOВA“ из Новог Града окупила тридесетак коопераната

СИГУРНО ТРЖИШТЕ И ДОБРА ЗАРАДА 
У ПЛАСТЕНИЧКОЈ ПРОИЗВОДЊИ

Пoљoприврeднa зaдругa „AгрoнoвA“ 
oкупљa тридeсeтaк кooпeрaнaтa, кojи 
сe бaвe узгojeм пoврћa и кojи прeкo 
кooпeрaтивe имajу сигурнo тржиштe 
зa свoje прoизвoдe.  Пoрeд прoдaje 
нa вeликo и мaлo, зaдругa пoврћeм 
снaбдиjeвa и oдрeђeн брoj мaркeтa и 
рeстoрaнa. 

Mлaди црвeни лук ускoрo ћe нa трпeзу

Прoизвoђaчи пoврћa и кooпeрaнти 
Зeмљoрaдничкe зaдругe „AгрoнoвA“ из Нoвoг 
Грaдa истичу дa им je сигурнoст тржиштa 
и плaсмaнa прoизвoдa дoдaтни мoтив дa 
рaзмишљajу o прoширeњу прoизвoдњe.

Ново опремљена учионица
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Na osnovu člana 54. stav 1. tačka 10) Zakona 
o visokom obrazovanju („Službeni glasnik 
Republike Srpske“, broj: 67/20) člana 146. 
Statuta Univerziteta za poslovne studije Banja 
Luka i Odluke broj 3381/22 od 01.11.2022. 
godine, Univerzitet za poslovne studije Banja 
Luka dana 04.11.2022. godine  r a s p i s u j e:

KONKURS
za izbor akademskog osoblja 

u  nastavnička i saradnička zvanja

1.  Za uže naučne oblasti kako slijedi:

•  Monetarna ekonomija;
•  Teorijska ekonomija;
•  Međunarodna ekonomija;
•  Preduzetnička ekonomija;
•  Fiskalna ekonomija;
•  Poslovne finansije;
•  Marketing;
•  Menadžment;
•  Statistika i vjerovatnoća;
•  Matematička analiza i primjene;
•  Trgovina, turizam i hotelijerstvo;
•  Informacione nauke i bioinformatika;
•  Teorija države i prava;
•  Društveni aspekti nauke o životnoj sredini;
•  Istorija umjetnosti;
•  Dizajn u arhitekturi;
•  Računarske nauke;

•  Specifični jezici.
 
2.  Dokumentacija koja se podnosi prilikom 
prijavljivanja kandidata

Kandidati za izbor u zvanje nastavnika uz prijavu 
na konkurs prilažu:
-  Biografija i bibliografija, dosadašnja stručna 
i naučna dostignuća kao dokaz o ispunjenosti 
uslova predviđenih članom  81. i 82. Zakona o 
visokom obrazovanju
- Ovjerene kopije diploma o završenom 
osnovnom studiju, magistarskom studiju i 
doktorskom studiju,
-  Ovjerene kopije odluka o izboru sa drugih 
visokoškolskih ustanova.
Kandidati za  izbor u zvanje saradnika uz prijavu 
na konkurs prilažu:
-    Biografiju
- Ovjerene kopije diploma o završenom 
osnovnom studiju i /ili magistarskom studiju 
(ukoliko su završili postdiplomski studij), kao 
dokaz o ispunjenosti uslova predviđenih 
članom 81. i 82. Zakona o visokom obrazovanju
-  Lična dokumenta.
Kandidati za izbor u zvanje nastavnika stranog 
jezika uz prijavu na konkurs prilažu:
-  Ovjerenu kopiju diplome sa drugog ciklusa 
studija sa najmanjom prosječnom ocjenom 
i na prvom i na drugom ciklusu studija  8,0 ili 
ekvivalent
-  Dokaz o sposobnosti za nastavni rad i 

objavljene stručne ili naučne radove.
Kandidati koji nisu u radnom odnosu na 
Univerzitetu za poslovne studije dužni su 
dostaviti sledeća dokumenta:
-  Ovjerena kopija lične karte, izvod iz matične 
knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu i 
uvjerenje o radnoj sposobnosti izdate od strane 
ovlaštene zdravstvene ustanove.
Nepotpune i neblagovremeno dostavljene 
prijave neće se razmatrati.

3.  Radni odnos za kandidate koji konkurišu za 
izbor u zvanje za uže naučne oblasti iz tačke 1, 
zaključuje se po potrebi i to u procentu od 10 
– 100% radnog vremena u skladu sa Zakonom 
o radu.
  Kandidati koji ispunjavaju uslove za izbor, a 
u radnom odnosu su na drugoj visokoškolskoj 
ustanovi, shodno Zakonu o visokom 
obrazovanju mogu sa Univerzitetom zaključiti i 
poseban ugovor o izvođenju nastave, na period 
od jednog semestra uz mogućnost produženja 
istog i saglasnost druge visokoškolske ustanove 
sa koje se angažuje.

Nepotpune i neblagovremeno dostavljene 
prijave neće se razmatrati.
Prijave sa odgovarajućim dokumentima 
dostaviti na adresu:
Univerzitet za poslovne studije Banja Luka, 
Ulica Jovana Dučića 23a, 78 000 Banja Luka.

Konkurs ostaje otvoren do popune radnih 
mjesta od dana objavljivanja u sedmičnim 
novinama „Kozarski vjesnik“ Prijedor.

Univerzitet za poslovne studije Banja Luka
                                                                                              

REKTOR  

Са тржишта БиХ повучено 1. 112 опасних дјечјих играчака
ПРИРОДА ЈЕ ЈЕДНА ОД НАЈЉЕПШИХ ПРОДАВНИЦА ИГРАЧАКА

Дјечије играчке требало 
би да буду сигурне за 
употребу. Међутим 
у неким случајевима 
показале су се као веома 
опасне, због чега су и 
повучене с тржишта.  У 
дјечијем вртићу ''Радост'' 
вјерују дидактичким 
играчкама.   Сигурне су, 
а игра с њима је много 

креативнија. Добро утичу 
и на психолошки развој 
малишана.
''Мислим да је природа 
једна од најљепших 

продавница играчака. 
Код одабира  треба 
водити рачуна о неким 
критеријумима да 
задовољи у технолошлом, 
здравствено-хигијенском 
и естетском смислу 
дијете'', рекла је Милка 
Шиљеговић, васпитач у 
дјечијем вртићу ''Радост''.
''Као васпитач раног  
фаворизујем  рад 
са природним 

материјалима, односно 
развој сензорне и чулне 
интелигенције. Све што 
је прошло дјетету кроз 
његова чула оно је то 

и доживјело '', додала 
је Биљана Павловић, 
васпитач у дјечијем 
вртићу ''Радост''.
На основу лабораторијских 
анализа које су урађене 
у претходних мјесец 

дана са т рж и ш т а 
БиХ због садржаја вишка 
масе фталата повучено је 
1.112 дјечијих играчака. 
Родитељи би требали бити 
опрезни при куповини и 
избору.  
''При избору играчака и 

онога што нудите 
дјетету, битно је 
знати да играчка 

мора да сарађује 
са дјететом, да 

мора да даје дјетету 
могућност корекције 

и ангажмана властите 
маште'', наводи Гордана 
Ловрић, помоћник 
директора у Дјечијем 
вртићу ''Радост''.
Производе који се 
повлаче са тржишта попут 
хране, пића, технике али и 
дјечијих играчака можете 
провјерити  на страници 
''Рапекс'', поручују из 

Удружења грађана ''Дон''.
''Можемо апеловати на 
све младе људе  који 
баратају ИТ технологијом 
да погледају на страници 
''РАПЕКС'' који су то све 
производи повучени са 
тржишта. Има ту техничких 
производа, хране, пића 
који се повлаче, али када 
је ријеч о дјеци,  гдје смо 
најосјетљиви,  најбитније 
је да погледамо шта је то 
повучено са тржишта '', 
истиче Муриса Марић, 
извршни директор 
Удружење грађана ''ДОН''.

Текст: В. Нишевић

Вртић ''Радост''
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МИРКО МАНДИЋ
(1939-2021)

Чувамо те од заборава.
Захвална породица.

17293
Са поносом вас се сјећамо!

Кћерка Милада, зет Милош, унуци Младен и Срђан.

РАДЕ
(12.6.1999)

17299

ЉУБА
(4.11.2017)

Сјећање

ОСТОЈА
(2000-2022)

Син Милан и кћерка Љубица са породицама.
17291

МАРИЈА
(2003-2022)

Дана 1.11.2022. навршава 
се година дана туге и 
бола за вољеним братом

РАДОСЛАВОМ 
МИЛУТИНОВИЋЕМ

Тужни смо и поносни на тебе драги брате. 
Чуваћемо те од заборава.
Вјечна ти слава и хвала.
Сестре: Нада и Мира, браћа Предислав и Сретко.

17297

Дана 9.11.2022. навршиће 
се четири године од смрти 

мог оца

БРАНКА БОЈАНИЋА
Вријеме које је прошло не 
може ублажити бол и тугу 
у мом срцу. Увијек ћу те 
се сјећати и никад те нећу 
заборавити.
Твоја кћерка Деса. 19270

К ЕС А Р ТАТ И Ћ

Дана 29.10.2022. навршила се претешка 
година од када нас је напустила добра 
душа нашег деде, тате и таста

МИРКО ЗОРИЋ
(29.10.2021-29.10.2022)

Драги наш тата,
Вријеме које је прошло није донијело 
утјеху. Сваким даном нам све више 
недостајеш.
У суботу, 29.10.2022. године на Гробљу 
Пашинац дали смо годишњи помен и 
сјетили се нашег тате. 
Никола, Наталија, Татјана, Биљана и Светислав.

---
Упућујемо искрено извињење породици Зорић за грешку која је учињена 
у прошлом броју листа ''Козарски вјесник''. Искрено се извињавамо и због 
болних неугодности које смо Вам проузроковали. Штета јесте ненадокнадива 
и у потпуности разумијемо ваше огорчење.

Административна служба ИПЦ-а
0002

Дана 5.11.2022. у 9 часова дајемо четрдесетодневни 
помен нашем драгом и вољеном

ЗОРАНУ-ДОЈЧИНУ  ДОЈЧИНОВИЋУ
Ниси са нама , али си у нашим срцима и сјећањима. 
Љубав и снага коју си нам дао, остаје вјечна док 
постојимо.
Твоји најмилији: супруга Божана, син Дарко, кћерке 
Николина и Кристина, зетови Стефан и Давор, унук 
Виктор. 17301

Прошла је година дана 
како нас је напустио наш драги

Прим.др ГОЛУБ АНЂЕЛКОВИЋ
(1937 - 2021)

Прошла је предуга, претешка, невјерујућа година.
Живјећеш вјечно у нашим мислима, души и срцу.
Твоји најмилији.

17300

Дана 10.11.2022. 
навршава се година дана

ДУШАНКИ МРШИЋ
из Расаваца

Од Раде и Милке Мршић са породицом.

17302

Дана 30.9.2022. престало је да куца срце 
мога драгог брата

ЗОРАНА ДОЈЧИНОВИЋА
(27.9.1967)

Са болом у срцу, увијек ћемо те сјећати 
и чувати од заборава.
Твоја сестра Биљана 
са својом породицом Кнежевић.

17301

Дана 26.10.2022. у 
83 години живота 

преминула је наша драга 
мајка, бака и пуница

ДЕСА ТУТА

Заувијек ћеш остати у нашим срцима и мислима.
Твоје кћерке Савета, Споменка и Слободанка са 
зетовима и унучадима.

17303
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Дана 5.11.2022. навршава се 
40 дана од смрти нашег супруга, 
оца, деде и прадеде

ДРАГАНА 
(УРОША) ЛАЗИЋА

Тога дана у 11 часова одржаће се помен на градском гробљу.
Супруга Оливера, кћерке Славица и Благица, зет Небојша, унуци Кристина, 
Никола и Милош, праунука Сара.

17296

Дана 10.11.2022. навршава се десет година од како нас 
је напустила наша драга мајка, бака, свекрва и пуница

СТАНА (МИЛЕ) ГАВРАНОВИЋ
(1932-2012)

Драга мајко, ускоро се навршава десет година откако 
си нас напустила. Вријеме не доноси заборав, 
са поносом чувамо успомене на доброту и љубав 
коју си нам пружала.
Твоји најмилији. 17298

Дана 7.11.2022. навршава се пет година 
како си напустила своје физичко тијело

РАДОЈКА 
(рођ.Марин) ЕЛЕНКОВ

(1942-2017)

Туга и бол не престају, али остаје 
захвалност и срећа што си била моја 
мајка.
Аријана.

17272

Дана 7.11.2022. навршит ће се пет година 
од смрти наше вољене мајке, свекрве и баке

РАДОЈКЕ  (рођ.Марин) 
ЕЛЕНКОВ

(1942-2017)

Наша љубав никад проћи неће. У срцима 
и мислима твојих најмилијих остаћеш заувијек.
Почивај у миру Божијем. Нека те анђели чувају.
Твој син Дејан, снаха Виолета и унуци Ариан и Антонио Еленков. 17272

Сјећање

РАДОЈКА 
(рођ.Марин) ЕЛЕНКОВ

(1942-2017)
Данас, као и пре пет година, душа 
једнако боли, а туга мори, када судбина 
узме оног кога волиш.
Почивај у миру.
Твој Томо. 17272

Дана 10.11.2022. навршава се тужна година 
дана од смрти наше драге тетке

ДУШАНКЕ МРШИЋ

Увијек ћемо те се радо сјећати и чувати од заборава.
Бранко са породицом.

17271

Дана 5.11.2022. навршава се 
година дана од смрти нашег драгог

ДУШАНА (ВЛАЈКА) ПЕКИЈЕ

Нека те анђели чувају, а ми ћемо у 
срцима заувијек да те носимо, волимо 
и спомињемо.
Твоја супруга Мира, кћерка Божана, 
синови Драшко и Драган, зет, снахе, 
унучад и праунуче. 17292

Дана 5.11.2022. навршавају се 
двије године како ниси са нама

МЛАДЕН (ЂУРО) КЕЧАН
(1958-2020)

Не постоји ништа тако тужно као тренутак 
кад особа са којом сте преживјели своје 
најљепше успомене постане сјећање.
Изгубити те било је тешко, а живјети без 
тебе још је теже.
Воле те твоји Бранка, Борис и Војкан.

17289

Дана 5.11.2022. навршава се 40 дана 
како нас је напустио наш драги

ЖАРКО ЗАВИШИЋ
(1971-2022)

Са љубављу и поштовањем вјечно ћемо те чувати 
и носити у нашим срцима.
Твоји најмилији. 17290

Дана 7.11.2022. навршава се година дана 
од смрти нашег драгог

РАДЕ ПРЕДОЈЕВИЋА

Прије годину дана тихо, нечујно и без 
поздрава отишао си на пут без повратка, 
али ти и даље живиш у свакој нашој радости, 
осмијеху и сузи.
С поштовањем  и поносом ћемо те 
спомињати и заувијек чувати успомену на тебе.
Твоји најмилији: Драга, Боба, Сања, Доротеа, 
Страхиња, Давор и Славен. 17294
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Припремиo: Зоран Јелић

У недјељу нас чека градски дер-
би у Првој лиги Републике Ср-
пске.  Оба тима у протеклом 
колу су остварила побједе. Еки-
па “Омарске”славила је на госто-
вању у Бањалуци противе екипе 
“Жељезничар Спорт Тим” резул-
татом 2:1. Гости су дошли до вод-
ства у 35. минути голом Јаћимо-
вића. Са 1:0 отишло се на одмор. 
У наставку “Омарска “Остаје са 
играчем мање, будући да је Па-
нић зарадио два жута картона. 
Но, пристисак није јењавао, што 
се исплатило у 83. минути кад 
Растока погађа за 2:0. Домаћи 
успијевају да дођу до утјешног 
гола, а стријелац је био Ивић 
у 89. минути. Коло прије тога 
"Омарска” је са 3:0 побиједила 

“Дрину”. Тренутно имају 15 ос-
војених бодова, и заузимају 13 
позицију.
А “Рудар Приједор” је у 15. Колу 
са високих 5:0 срушио “Алфу 
Модрича” на свом терену.  По-
бједу је започео Радаковић у 13. 
минути, а онда су се редали Да 
Силва, Демоњић, поново Рада-
ковић и  Мармат (пенал у самом 
финишу меча). Била је то шеста 
првенствена побједа “Рудара”, а 
тренутно приједорски тим зау-
зима осму позицију на табели са 
22 освојена бода. 
Обе екипе на уму ће имати  по-
бједу, “Омарска” да настави низ 
добрих резултата и да се још 
приближи и устабили на сре-
дини табеле, а “Рудару” су три 

бода потребна како би се наста-
вио кретати према горњем дому 
лиге.
У сваком случају, може се оче-
кивати прави дерби. Куриозитет 
је да је ово први првенствени 
сусрет ова два тима. Сигурно је 
и то да ће трибине у Омарској 
бити испуњене до посљедњег 
мјеста, јер ријеч о стадиону са 
највећом посјећеношћу у шам-
пионату Српске. 
Утакмица 16. Кола Прве лиге РС 
игра се у недјељу, са почетком у 
13:30 часова.

 “ОМАРСКА“ ДОЧЕКУЈЕ “РУДАР” У ДЕРБИЈУ 16. КОЛА

Екипа ОРК „Приједор“ убједљи-
во је, резултатом 37:24, славила 
против „Саве“ из Брода, у сусрету 
шестог кола Друге лиге Републике 
Српске.  Прво полувријеме било 
је прилично изједначено, а При-
једорчани су на одмор отишли са 
предношћу од 16:14. Међутим, 
друго полувријеме доноси другу 
причу. „Приједор“ подиже ниво 

игре, а одличну партију пружио 
је голман Бошко Крагуљ, који је 
уписао 21 одбрану. Екипу је до по-
бејде предводио Ђаковић са де-
сет голова, док је Шкарић пости-
гао шест голова. Након овог кола 
„Приједор“ има три побједе и два 
пораза, а слиједи им гостовање 
код екипе „Српца“.

РУКОМЕТАШИ „ПРИЈЕДОРА“ 
ПОТОПИЛИ „САВУ“

SPORT

Омарска

Шaхисткињe приједорског „Ру-
дaрa“ пoбjeдницe су 27. издaњa 
Купа Рeпубликe Српскe, који је 
протеклог викенда одржан у 
Пaлaмa.
Приjeдoрчaнкe, прeдвoђeнe 
Maшoм Maксимoвић су биле 
убједљиве и оствариле су свe 

пoбjeдe дo пoсљeдњeг кoлa,  
кaдa су склoпилe “сaлoнски” 
рeми сa eкипoм „Mлaдoсти“ из 
Teслићa,  кoja je нa крajу билa 
другa, дoк je трeћe мjeстo у кoн-
курeнциjи чeтири eкипe при-
пaлo тиму “Свeтoзaр Глигoрић” 
из Биjeљинe. 

ШАХИСТКИЊЕ „РУДАРА“ 
ОСВОЈИЛЕ КУП РС

Рудар

Обе екипе на уму имају побједу 

Крагуљ-21 одбрана

Освојиле куп РС


