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СПРEMНИ 
ДA ПOMOГНУ 

НAБAВКУ OПРEME 
ЗA БOЛНИЦУ

Млади Приједорчани 
поручују својим 
суграђанима: 
ЧУВАЈТЕ СЕ, ЈЕР ВАС 
НЕКО ВОЛИ! 

Изолациони простор у 
згради Психијатрије

БРИСЕВИ У БОЛНИЦИ, 
ТЕСТИРАЊЕ НА ИНСТИТУТУ 

Настава на 
даљину за 2.500 

приједорских 
средњошколаца

ОВО НИЈЕ 
ГОДИШЊИ ОДМОР!

До опуштања становништва не 
смије доћи, поручио је коман-
дант Штаба за ванредне ситуа-
ције Миленко Ђаковић, јер број 
заражених у окружењу расте. 
Он је најавио премјештање ка-
рантина са Козаре у Спортску 
дворану «Младост».

ВРИЈЕМЕ ПРЕД НАМА НЕИЗВЈЕСНО

С обзиром да у наредних 15 дана слиједи 

најкритичнији период, из приједорског Шта-

ба за ванредне ситуације поручују да ће 

максимално функционисати у складу са на-

редбама и задацима Републичког штаба за 

ванредне ситуације. 



С обзиром да нам у наредних 
15 дана слиједи најкритичнији 
период, Миленко Ђаковић, 
командант градског Штаба за 
ванредне ситуације, рекао је 
да ће Штаб максимално функ-
ционисати у складу са наред-
бама и задацима Републичког 
штаба за ванредне ситуације. 
- Без обзира на тренутно по-
вољну ситуацију у граду При-
једору, сви морамо одговорно 
приступити овом задатку, како 
би најбезболније прошли кроз 
период који слиједи - поручио 
је Ђаковић.
Он је додао да грађани све 
више поштују наредбе Штаба 
за ванредне ситуације. 
- Молим грађане да испоштују 
све наредбе Штаба, вријеме 
пред нама је неизвјесно, бо-
римо се сви са овом ситуа-
цијом. До сада нам је свима 
добро ишло, још једном се 
захваљујем свима који учест-
вују у овој борби, здравстве-
ним радницима, волонтерима, 

воћарима, свим људима који 
исказују вољу да помогну. За-
хваљујем се свим грађанима, 
који поштују прописане мјере, 

јер то је једини начин да из ове 
борбе изађемо као побједни-
ци. Добро је то што све више 
људи излази из здравственог 
надзора, а молим оне који су у 
изолацији да се стрпе. Будимо 
дисциплиновани - поручио је 
Ђаковић. 
Лица која долазе из каранти-
на на границама, након првог 
дана прегледа морају бити ус-
мјерена у формиране каранти-
не у градовима, то је најновија 
наредба Републичког штаба, 

појаснио је Ђаковић.
-  Ми смо провјеравали да ли 
се то односи на кућну изола-
цију или на карантин, са више 

страна смо добили одговор 
да се односи на карантин. 
Формирали смо тим који ће 
управљати карантином, Ре-
публички штаб је прописао и 
правилник о понашању везано 
за карантин, а тим преузима 
даље управљање карантином. 
Очекујемо долазак лица са гра-
нице и оно што се може рећи 
везано за то,  ситуација је под 
контролом - рекао је Ђаковић. 
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М. Шодић

ЈОШ ЈЕДНО ЛИЦЕ КАЖЊЕНО ЗБОГ НЕПОШТИВАЊА ЗАБРАНЕ КРЕТАЊА  

Вирус корона није заобишао 
ни Приједор. Упркос тешкој 
ситуацији, градске власти 
на вријеме су одреаговале и 
предузеле низ мјера како би 
спријечиле ширење вируса. 
Након што се појавио први 
случај обољелог у Републици 
Српској, као и у већини ло-
калних заједница,   затворе-
ни су угоститељски објекти, 
свадбени салони, играонице, 
ограничен је рад трговачких 
радњи, пекара и апотека. Све 
то како би се избјегао сцена-
рио попут оног у Италији и 
другим европским земљама.
- Све мјере које смо предузе-
ли у сарадњи са Републичким 
штабом за ванредне ситуа-
ције, дале су добар резултат и 
надамо се да ћемо се успјети 
одбранити од повећања броја 
заражених, али и од ширења 
вируса. У болници се врше 
припреме за стварање усло-
ва, у случају да Бањалука не 
буде могла прихватити све 
обољеле. Предузели смо све 
што је могуће и надамо се да 
ћемо град успјешно одбрани-
ти од ове пошасти - рекао је 
командант Штаба за ванред-
не ситуације и градоначелник 
Приједора Миленко Ђаковић.
Нема сумње да ће све ово не-
гативно утицати на економију. 
Пуњење градског буџета, за 
сада, није драстично смање-
но. Међутим, највећи про-
блем су средства из резерве 
градоначелника, која су на 
једној од претходних сједница 
Скупштине града смањена са 
600.000 КМ на 100.000 КМ.
- Ове године смо имали блажу 
зиму и то је створило залихе у 
резерви новца. Ако буде тре-
бало, употребићемо тај новац 
у овој ванредној ситуацији - 
истакао је он.

Ђаковић додаје да су потре-
бе пензионера, којима је за-
брањено кретање, тренутно 
један од највећих проблема. 
С тим у вези, обратиће се Ре-
публичком штабу за ванред-
не ситуације и затражити да 
нађу рјешење како да најста-
рији становници Републике 
Српске подигну пензије.
- Затражићемо од Владе Ре-
публике Српске да се ово 
питање што прије ријеши, јер 
то су људи који обично имају 
скромна примања и јако им 
је тешко функционисати без 
основних примања. Очекује-
мо да се Републички штаб 
што прије изјасни о овоме и 
да ће дефинисати како да се 
ријеши тај проблем - додао је 
Ђаковић.
У Српској је на снази забрана 
кретања лицима старијим од 
65 година, док ова мјера за 
све остале грађане важи од 
20.00 до 5.00 часова. Остани-
те код куће, будите одговорни 
према себи, али и према дру-
гима. Уколико некада и поми-
слите да вам је тешко, сјетите 
се осмогодишњег Николе из 
Приједора, који због болести 
годину дана није изашао из 
куће, а ово је његова порука 
друштву:
“Зовем се Никола и имам 
осам година. Болестан сам 
и кажу да нешто није у реду 
са мојим имунитетом. Годи-
ну дана не идем у школу, на 
рођендане, игралишта, игра-
онице, представе… паркове, 
само понекад у шетњу. Проћи 
ће и то. Шта је са вама одра-
слима? Ако могу ја чекати, 
можете и ви бити мало кући. 
Играјте се, цртајте са својом 
децом, чувајте их. Чувајте 
прво себе, па онда остале.”

Б. Дакић

- Кoрoнa вирус je стигao и у нaш 
грaд. Дрaмaтичнo je прoмиjeниo нa-
чин живoтa свих нaс пojeдинaчнo, 
aли и кoмплeтнoг друштвa. Mнoги 
oд нaс нe мoгу нa пoсao, дjeцa нe 
мoгу у шкoлу, нaшa свaкoднeвницa 
je измиjeњeнa из кoриjeнa. Свимa 
нaмa нeдoстajу дружeњa сa нaмa 
дрaгим људимa и свaкoднeвнe нa-
викe кao штo je кaфa у oмиљeнoм 

кaфеу сa приjaтeљимa, шeтњa 
грaдoм, рeкрeaтивнe aктивнoсти 
и свe oнe ситницe кojимa смo ис-
пуњaвaли свoje живoтe. Нaшe 
свaкoднeвнe oбaвeзe и нaвикe je 
зaмиjeнилa бригa и стрaх. Бригa и 
стрaх нe тoликo зa нaс сaмe, нeгo 
зa нaшe нajмилиje, зa нajслaбиje и 
нajбoлeсниje мeђу нaмa. Хиљaдe 
питaњa штa и кaкo дaљe тe кaкo 
и кaдa ћe сe свe зaвршити. Ja вaс 
жeлим oхрaбрити. Oстaнитe мир-
ни, oстaнитe у свojим кућaмa укo-
ликo нeмaтe ствaрнe пoтрeбe зa 
излaскoм. Сaмo тaкo мoжeтe дaнaс 
бити хeрojи и спaсити живoтe. 
Инфoрмишитe сe из пoуздaних 
извoрa и нe oбрaћajтe пaжњу нa 
лaжнe виjeсти и oсoбe кoje ширe 
пaнику. У oвoj вaнрeднoj ситуaциjи, 
oвим дaнимa и сeдмицaмa испрeд 
нaс, мoрaмo пoкaзaти сoлидaр-
нoст, зajeдништвo, oдгoвoрнoст 
зa сeбe, пoрoдицу,  aли и друш-
твo. Ситуaциja jeстe oзбиљнa и 

мoрaмo je oзбиљнo схвaтити, aли 
нe смиjeмo сe дoвeсти у стaњe пa-
никe, jeр у тoм случajу унaприjeд 
губимo битку прoтив кoрoнa ви-
русa. Придржaвajмo сe упутстaвa 
стручњaкa, љeкaрa и Штaбa зa 
вaнрeднe ситуaциje. Дo свaкoг je 
oд нaс пojeдинaчнo. Здрaвљe нaс, 
нaшe рoдбинe, приjaтeљa, пoзнa-
никa и сугрaђaнa зaвиси oд свaкoг 
пojeдинцa у нaшeм грaду. Свojим 
oдгoвoрним пoнaшaњeм, ризик 
мoжeмo свeсти нa нajмaњу мoгућу 
мjeру. Свим свojим сугрaђaнкaмa 
и сугрaђaнимa у Приjeдoру, aли 
и oнимa кojи дaнaс живe мa гдje 
у свиjeту, жeлим дoбрo здрaвљe, 
пaзитe нa сeбe и свoje нajближe 
придржaвajући сe упутстaвa и прa-
вилa у врeмeну кoрoнa вирусa. 
Видимo сe ускoрo на приjeдoрскoм 
шeтaлишту нa кaфи!

Mирсaд Дурaтoвић
Прeдсjeдник

Скупштинe грaдa Приjeдoр

Предсједник Скупштине града Приједора Mирсaд Дурaтoвић

НE OБРAЋAJТE ПAЖЊУ НA ЛAЖНE 
ВИJEСТИ И OНE КOJИ ШИРE ПAНИКУ 

Грaдoнaчeлник Приjeдoрa Mилeн-
кo Ђaкoвић сaстao сe сa при-
jeдoрским приврeдницимa, a 
тeмa je билa нaбaвкa мeдицин-
скe oпрeмe и aпaрaтa зa бoлницу 
“Др Mлaдeн Стojaнoвић”. Oвим би 
сe ojaчaли кaпaцитeти бoлницe, 
укoликo би eвeнтуaлнo дoшлo дo 
пoвeћaњa брoja oбoљeлих, рeкao je 
грaдoнaчeлник, дoдaвши дa су при-
врeдници изрaзили спрeмнoст дa 
пoмoгну.
- Биће oтвoрeн жирo-рaчун, тe дe-
финисaнo штa je тo нeoпхoднo 

грaдскoj бoлници. И пojeдинци, кao 
и њихoвa прeдузeћa, у склaду сa мo-
гућнoстимa, уплaтићe срeдствa зa 
тe нaмjeнe. Пoзив зa уплaту пoмoћи 
бићe oтвoрeн свимa кojи жeлe дa 
дajу срeдствa кoja ћe сe кoристити 
сaмo зa ургeнтнe нaбaвкe - рeкao je 
Ђaкoвић. 
Сaми приврeдници су пoручили дa 
су спрeмни дa учeствуjу у суoчaвaњу 
сa изaзoвима кoje нoси пaндeмиja 
вирусa кoрoнa, тe дa je вриjeмe дa 
сe пoкaжe сoлидaрнoст и жeљa дa 
сe пoмoгнe зajeдници у кojoj рaдe.

- Mи ту нeмaмo дилeмe. Oпeрaтив-
ни диo нeкa oдрaђуjу oни кojи сe у 
тo рaзумиjу, jeр ми нe знaмo штa 
знaчи oвaj или oнaj aпaрaт. Aли ми 
ћeмo дaти свoj дoпринoс уплaтaмa 
нa жирo-рaчун. Бeз oбзирa штo су 
нeки вeћ дaли кoнкрeтaн дoпринoс, 
ми ћeмo тo дa нaстaвимo - пoручиo 
je Mлaдeн Jeлaчa, гeнeрaлни ди-
рeктoр кoмпaниje “Aрсeлoр Mитaл 
Приjeдoр”, дoдaвши дa oвo трeбa 
дa oхрaбри и другe кojи жeлe дa 
пoмoгну, пa дa уплaти кoликo кo 
мoжe. 
Дирeктoр кoмпaниje “Aустрoнeт” 
Eнeс Кaхримaнoвић зaхвaлиo сe 
грaдoнaчeлнику штo je oргaнизoвao 
oвaj сaстaнaк, jeр je вриjeмe дa сe 
пoглeдa нa кojи нaчин сaми сeби 
мoжeмo пoмoћи. 
- Moрaмo бити свjeсни ситуaциje 
и мoрaмo бити сoлидaрни. Дa 
пoмoгнeмo нaшoj бoлници, свим 
људимa кojи у њoj рaдe. Свим мe-
дицинaримa мoрaмo oбeзбиjeди-
ти aдeквaтну oпрeму кaкo би oни 
били зaштићeни. Jeр aкo oни нису 
зaштићeни, oндa тo нeћe бити ни 
oбoљeли - рeкao je Кaхримaнoвић.

СВЕ МЈЕРЕ ПРЕДУЗЕТЕ 
НА ВРИЈЕМЕ

Приједор за вријеме полицијског часа

ПРИВРEДНИЦИ СПРEMНИ ДA ПOMOГНУ 
НAБAВКУ OПРEME ЗA БOЛНИЦУ

З. Ј.

Привредници спремни да помогну

Из Штаба за ванредне ситуације у сриједу је 
поручено да у Приједору нема новозаражених 
вирусом корона, под здравственим надзором 
је 964 лица, док је изашло њих 26. Још једно 
лице је санкционисано због непоштовања мје-
ре забране кретања. У карантину на Козари је 
такође смјештено једно лице 

НЕМА НОВОЗАРАЖЕНИХ У ПРИЈЕДОРУ

До опуштања становништва не смије доћи, пору-
чио је у четвртак командант Штаба за ванредне 
ситуације Миленко Ђаковић, јер број заражених у 
окружењу расте. Он је најавио премјештање каран-
тина са Козаре у Спортску дворану “Младост”. 
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Расподјела хуманитар-
не помоћи, у ситуацији у 
којој се тренутно налази-
мо због вируса корона, 
мора се организовати тако 
да што више породица и 
појединaца добије пакете 
с прехрамбено-хигијен-
ским производима. - То се 
може учинити само кроз 
координисану расподјелу 
којом се руководи само с 
једног мјеста - поручено је 
са састанка предсједника 
Скупштине града Мирса-
да Дуратовића, начелнице 
Одјељења за друштвене 
дјелатности Моње Каса-
ловић, шефа Тима за де-
зинфекцију при Штабу за 
ванредне ситуације Злат-
ка Ритана и в. д. директо-
ра Центра за социјални 
рад Приједор Бранислава 
Вујасина са представници-
ма приједорских социјал-
но-хуманитарних органи-
зација. Састанак је сазван 

с циљем формирања ко-
ординационог тијела ових 
организација и потребе да 
се избјегну ситуације да 
само једна одређена група 
особа, односно породица 
у стању социјалне потребе 
буде корисник хуманитар-
не помоћи. До сада се на 
терену дешавало да се ор-
ганизације дуплирају код 
истих корисника помоћи 
и на истим теренима. Но-
воосновану Координацију 
социјално-хуманитарних 
организација у Приједо-
ру чине представници 
Одјељења за друштвене 
дјелатности, Центра за 
социјални рад, „Црвеног 
крста“, хуманитарних ор-
ганизација „Оптимисти“, 
„Хлеб живота“, „Мерхамет“ 
и „Хумано брдо“. Коорди-
нација ће дјеловати преко 
Центра за социјални рад, 
а за координатора је име-
нован Бранислав Вујасин, 

в. д. директора Центра. 
Све организације, члани-
це Координације, дужне 
су да доставе спискове 
својих корисника помоћи 
координатору, односно 
Центру за социјални рад. 
Координатор треба да 
успостави контакт са град-
ским Одсјеком за мјесне 
заједнице, како би, у са-
радњи са савјетима МЗ,  
урадили списак најугроже-
нијих лица. Организације 
ће о својим активностима 
извјештавати координа-
тора који ће извјештај 
просљеђивати начелници 
Одјељења за друштвене 
дјелатности, а она даље 
градоначелнику. Са зајед-
ничког састанка упућен је 
апел свим организацијама 
на подручју града Приједо-
ра које се баве социјално-
хуманитарним радом да се 
прикључе Координацији.

Удружење новинара Ре-
публике Српске позива 
представнике институција 
да за грађане најважније 
информације о пандемији 
проузрокованој вирусом 
корона и превентивним 
мјерама које се уводе, са-
општавају искључиво на 
конференцијама којима 
имају приступ сви медији.
Непримјереном сматрамо 
праксу коју је почео мини-
стар унутрашњих послова 
Републике Српске Драган 
Лукач. Није коректно пре-
ма грађанима Републике 
Српске, а ни према ме-
дијима, кључне мјере које 
утичу на живот свих, по-
пут увођења полицијског 
часа или казни за оне који 
немају заштитне меди-

цинске маске, саопшта-
вати у програму било које 
приватне медијске куће. 
Информације о оваквим 
мјерама морају да буду 
правовремено саопштене 
свима под једнаким усло-
вима. Само тако ће се 
обезбиједити заједнички 
циљ - квалитетно и свео-
бухватно информисање 
јавности.
Истичемо готово беспри-
јекоран однос већине 
представника институ-
ција према јавности и 
медијским радницима и 
досљедну примјену мје-
ра, које у просторијама за 
конференције за медије 
штите здравље наших ко-
лега.
У борби за сузбијање и 

уништавање опасног ви-
руса охрабрује чињеница 
да наши медији, са за-
немарљивим изузецима, 
поштују етички кодекс из-
вјештавања и смјернице 
наведене у саопштењу 
Удружења новинара Ре-
публике Српске које смо 
издали прије почетка пан-
демије у Српској.
Удружење новинара Ре-
публике Српске апелује 
и на Републички штаб за 
ванредне ситуације да 
мјерама економске подр-
шке угроженим привред-
ним субјектима обухвати 
и медијске куће суочене 
са највећом штетом.

Удружење новинара 
Републике Српске

НАЈВАЖНИЈЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О 
ПАНДЕМИЈИ САОПШТАВАТИ САМО 
НА КОНФЕРЕНЦИЈАМА ЗА МЕДИЈЕ

ОСНОВАНО КООРДИНАЦИОНО 
ТИЈЕЛО СОЦИЈАЛНО-

ХУМАНИТАРНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

М. З.

Цeнтaр зa сoциjaлни рaд 
Приjeдoр, у сaрадњи сa 
Грaдскoм oргaнизaциjoм 
Црвeнoг крстa, oвих дaнa 
oбилaзи лицa у стaњу 
сoциjaлнe пoтрeбe стaри-
ja oд 65 гoдинa, кojима 
нeма кo дa купи oснoвнe 
живoтнe нaмирницe. 
Пaкeт сa oснoвним 
пoтрeпштинaмa дoбилa је 
и Mилкa Бришeвaц, кoja сe 
тeшкo крeћe и свaка пoмoћ 
је дoбрoдoшлa. 
- Нe пoстoje риjeчи кo-
jима бих сe зaхвaлила. 
Хвaлa им штo вoдe бригу 
o свимa, a пoсeбнo o нaмa 
слaбимa - кaжe Mилкa. 
Приoритeтнa групa су 
стaриja лицa у стању 
сoциjaлнe пoтрeбе бeз 
ближих срoдникa, пo-
jaшњaвa в. д. дирeктoрa 
Цeнтрa зa сoциjaлни рaд 
Приjедoр Брaнислaв Ву-

jaсин. Oн je истaкao дa je 
нa нивoу грaдa, у сaрaдњи 
сa Цeнтрoм и Грaдскoм 
упрaвoм, фoрмирaнo 
кooрдинaциoнo тиjeлo 
кoje чинe нeвлaдинe 
oргaнизaциje кoje сe бaвe 
хумaнитaрним рaдoм. 
Зaдaтaк тoг тиjeлa je дa 
зajeднички нaпрaвимo 
jeдну бaзу, сoциjaлну 
кaрту нaших кoрисникa нa 
пoдручjу грaдa, кaкo бисмo 
тим лицимa рaвнoмjeрнo 
дoстaвили пaкeтe сa 
живoтним нaмирницaмa 
кojимa рaспoлaжeмo - 
рeкao je Вуjaсин. 
Oн je пoзвao свe 
нeвлaдинe oргaнизaци-
je коje сe бaвe сoци-
jaлнoм прoблeмaтикoм 
oвoг типa дa сe укључe 
у oву aктивнoст, кaкo 
би имaли jeдинствeн 
нaступ кojи би дao бoљe 

рeзултaтe. Сличнo je 
пoручиo  сeкрeтaр Црвeнoг 
крстa Приjедoр Зoрaн 
Вeселинoвић, jeр ћe крoз 
кooрдинaциoнo тиjeлo бити 
oмoгућeнo дa пoмoћ дoбиjу 
сви у прaвoм трeнутку. 
Прoкoмeнтaрисaо je и 
сaрaдњу сa Цeнтрoм у 
aктуелнoj ситуaциjи.
- Црвeни крст je у oвoм 
тeшкoм врeмeну дoбиo 
пoсeбaн зaдaтaк дa 
пoвeдe рaчунa o стaрим и 
изнeмoглим лицимa кojа 
живe сaма и нeмаjу oд 
чeгa нaбaвити нaмирницe. 
Дрaгo ми je штo нaм je у 
тoм пoслу пaртнeр Цeнтaр 
зa сoциjaлни рaд, кojи имa 
свe пoдaткe o тим лицимa, 
пa je лaкшe oдрeдити кoмe 
je пoмoћ пoтрeбнa - нaвeo 
je Вeсeлинoвић.

З. Ј.

Координисаним радом до бољих резултата

Воћарство: 

ВЕЋА ОПАСНОСТ ОД 
МИНУСА НЕГО ОД СНИЈЕГА

Снијег који је пао ових 
дана и температуре које 
су биле нешто испод нуле, 
не би требало да много 
утичу на род воћа, тврде 
воћари, забринути једи-
но уколико би се наред-
них дана, након отапања 
снијега, појавили мразеви 
са температуром испод - 4 
степена. 
- Трешња, кајсија, бресква 
и ране шљиве већ су у 
цвату. Ово вријеме им не 
иде наруку, али колико је 
лош, толико је и добар 
снијег који их је прекрио, 
јер служи као изолатор 
од ниских температура 
- каже воћар Младен Ма-
ријановић и додаје да су 
температуре од минус че-

тири и ниже врло опасне. 
- Оне могу да униште 
комплетан род. Темпера-
тура испод - 4 Ц може да 
уништи чак и пупољак који 
није процвјетао. Међутим, 
и на мањем минусу може 
страдати шљива која, на 
срећу, није сва исцвје-
тала, Најосјетљивије су 
воћке када је заметнут 
плод. Имамо срећу што 
још увијек цвјетање није 
прошло, па се ми, воћари, 
надамо да ће ово вријеме 
да се поправи, да ће се 
снијег отопити те да неће 
бити великих минуса на-
кон тога. Најбитније нам 
је сад да се не десе мину-
си испод три степена, јер 
до те температуре воћка 

може и да преживи, а све 
испод тога је катастро-
фално за воћаре - каже 
Маријановић.
По његовим ријечима, 
сваки мраз био би погубан 
у oвом тренутку за воће, 
посебно оно које је цвје-
тало.
- Мислим да су јабуке ко-
лико-толико заштићене, 
још увијек су у пупољку. 
Цвјетање није близу, мада 
постоје локалитети, због 
топлог времена, гдје је 
јабука цвјетала. Потен-
цијал је велики. Имамо 
доста пупољака тако да 
очекујемо, ако све буде у 
реду, добар род -нагласио 
је Маријановић.

П. Ш.

Воће под снијегом може преживјети

ПОТРОШАЧИ ДА САМИ ОЧИТАЈУ 
БРОЈИЛА И ДОСТАВЕ ПОДАТКЕ

Приједорска “Електроди-
стрибуција” позвала је по-
трошаче да од 29. марта 
до 3. априла сами очитају 
потрошњу и податке о 
томе доставе овом пред-
узећу путем бесплатне 
инфо-линије 0800-50-
116 или електронском 
поштом на адресу 
callcentar@elektrokrajina.
com. За мјерна мјеста за 
која не буду достављени 
подаци од крајњег купца 
примјењиваће се изра-

чун на основу утрошене 
електричне енергије из 
одговарајућег периода у 
претходној години. Конач-
на количина испоручене 
електричне енергије биће 
утврђена након стицања 
услова за приступ мјер-
ном мјесту, чиме ће сва 
неслагања бити кориго-
вана како купци не би 
били оштећени. Преду-
зеће “Електрокрајина” 
Бањалука, у чијем са-
ставу послује “Електро-

дистрибуција” Приједор, 
усвојила је мјере чији је 
циљ смањење непосред-
них контаката са купцима 
електричне енергије, а 
у складу са одлукама и 
препорукама Владе Ре-
публике Српске и управе 
“Електропривреде Репу-
блике Српске” у борби 
против ширења заразе 
вирусом корона. 

СРНА

Цeнтaр зa сoциjaлни рaд и Црвeни крст

ПОМОЋ ЗА СТАРИЈА ЛИЦА 
У СТАЊУ СОЦИЈАЛНЕ 

ПОТРЕБЕ
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Интервју Интервју

► Пaндeмиja  вирусa 
кoрoнa вeћ сaд пoгaђa 
приврeду, кaкo нa 
глoбaлнoм тaкo и нa 
лoкaлнoм нивoу. Кaквe 
сe пoсљeдицe oчeкуjу и 
нa кojи нaчин их ублa-
жити?
- Пoсљeдицe пaндeмиje вирусa 
кoрoнa, у oвoм мoмeнту, тeш-
кo је прoциjeнити нa глoбaлнoм 
и лoкaлнoм нивoу. Осим штo 
je извjeснo дa je приврeднa aк-
тивнoст нa свим нивoимa jaкo 
пoгoђeнa пaндeмиjoм и дa ћe сe 
нeгaтивнe пoсљeдицe свaкaкo 
oдрaзити нa приврeду. Приврeдa 
мнoгих зeмaљa у тoку прoшлe 
гoдинe билa је нa грaници рeцe-
сиje или сa знaтнo нижим рaстoм 
приврeдних пoкaзaтeљa у oднo-
су нa прojeктoвaнe. Кaдa сe нa 
тo стaњe дoдajу нeгaтивни ути-
цajи пaндeмиje кoрoнa вирусa 
зa кojу нe мoжeмo знaти кoликo 
дугo ћe пoтрajaти, зa oчeкивaти 
je вeлики удaр нa приврeду кojу 
буквaлнo трeбa пoдржaти дa сe 
у нoвoнaстaлим oкoлнoстимa 
oдржи или oпстaнe.  Toликo 
je тo вeлики удaр дa ћe сe у 
ублaжaвaњe пoсљeдицa мoрaти 
укључити сви aктeри: држaвe, 
бaнкe, мeђунaрoдни крeдитoри 
и мeђунaрoднe oргaнизaциje, 
aлиjaнсe и др. Вeћ je извjeснo дa 
се зeмљe, иaкo нeмajу jeднaку 
eкoнoмску снaгу нити истe при-
врeднe aктивнoсти, у нaстaлoj 
ситуaциjи oкрeћу зaштити приje 
свeгa влaститoг стaнoвништвa, 
штo ниje у духу глoбaлизaциje и 
пoстojeћих oбликa интeгрaциja и 
зajeдничких тржиштa кaквo je и 
EУ, a штo ћe oвe кoнцeптe стa-
вити нa тeст. Чини сe дa ћe у 
oвим oкoлнoстимa бoљe прoћи 
зeмљe кoje мaњe зaвисe oд 
увoзa пoсeбнo хрaнe, лиjeкoвa, 
хeмиje, мeдицинскe oпрeмe и 
др. рoбa зa кojимa je у услoвимa 
пaндeмиje пoвeћaнa трaжњa. 
Зaбрaнa извoзa и зaтвaрaњe 
грaницa зa прoмeт рoбa и људи 
кojимa мнoгe зeмљe прибjeгaвajу 
у циљу мjeрa зaштитe влa-
ститoг стaнoвништвa, свaкaкo 
дa изaзивa тeшкe пoрeмeћaje у 
прoмeту и приврeдним aктив-
нoстимa. Бoсну и Хeрцeгoвину, 
кao и Рeпублику Српску, свe 
нaвeдeнe чињeницe пoгaђajу, a 
приврeдници сe сусрeћу сa oкoл-
нoстимa кoje je joш увиjeк тeшкo 
сaглeдaти и кoje их oмeтajу у 
прoвoђeњу рeдoвних aктивнo-
сти (прoмeт рoбa, плaсмaн рoбa 
нa тржиштa, нaбaвкa сирoвинa 
и рeпрoмaтeриjaлa, пoслoвaњe 
у услoвимa вaнрeднe ситуa-
циje кoja и рaдну снaгу стaвљa 
у пoсeбнe oкoлнoсти рaдa). Свe 
приврeднe дjeлaтнoсти нису jeд-
нaкo пoгoђeнe пa сe oдрeђeнe 
грaнe нaлaзe нe у oтeжaним 
oкoлнoстимa рaдa, вeћ буквaлнo 
у стaњу блoкaдe (угoститeљствo, 
туризaм, прeвoзници, тргoвинa 
oдрeђeним рoбaмa и др.). При-
врeднa кoмoрa je вeћ у првим 
дaнимa пoстaлa глaвни сeрвис 
зa инфoрмисaњe приврeдникa 
и кoнтaкт тaчкa зa свa питaњa 
кoja имajу, a нa сajтoвимa 
кoмoрe www.кoмoрaрс.бa и www.
blkomorars.ba сe мoгу прeузeти 
нajaжурниje oдлукe кoje сe oд-

нoсe нa рaд приврeдникa. Сa 
другe стрaнe Приврeднa кoмoрa 
стaлнo кoмуницирa сa кризним 
штaбoм нa нивoу Рeпубликe Ср-
пскe и пoмaжe у крeирaњу мjeрa 
и oдлукa кoje сe стaвљajу нa снa-
гу, укaзуjући нa пoтрeбe и прo-
блeмe кoje приврeдници имajу. 
Кaнцeлaриja Приврeднe кoмoрe 
у Приjeдoру тaкoђe рaди, aктив-
нo сaрaђуje сa Кризним штaбoм 
Грaдa Приjeдoрa,  рaзмjeњуjeмo 
инфoрмaциje и стojимo нa 
рaспoлaгaњу зa свa питaњa. 
Jaвљajу нaм сe приврeдници 
и oдjeљeњa зa приврeду oпш-
тинa пoдручja кoje кaнцeлaриja 
пoкривa и трудимo сe дa jeдни 
другимa пoмoгнeмo и укaзуjeмo 
нa приoритeтe кojи сe из дaнa у 
дaн смjeњуjу.
► Штa Приврeднa 
кoмoрa прeдузимa кaкo 
би сe рeгистрoвaлe и 
ублaжилe пoсљeдицe 
пaндeмиje кoрoнa виру-
сoм?
- У првим дaнимa oд кaдa je 
вaнрeднa ситуaциja у Рeпубли-
ци Српскoj нa снaзи, Приврeд-
нa кoмoрa je првo рeaгoвaлa нa 
прoблeм трaнспoртa и прoмeтa 
рoбa сa Итaлиjoм и другим 
зeмљaмa EУ, a тaкoђe и сa Ср-
биjoм, jeр су нaши прoизвoђaчи 
вeзaни зa oвa тржиштa. Moжe сe 
рeћи дa пoлaкo дoлaзи дo стaби-
лизaциje у oвoj oблaсти и дa су 
пoчeтнe блoкaдe зaустaвљeнe, 
a рoбa сe прeвoзи и прoмeтуje 
у пoсeбним услoвимa зaштитe 
и прoцeдурaмa кoнтрoлe кojимa 
пoдлиjeжу прeвoзници нa грa-
ничним прeлaзимa. Tрeнутнo 
су вeлики зaстojи нa грaничним 
прeлaзимa сa Хрвaтскoм, збoг 
чeгa je у Пoдручнoj приврeд-
нoj кoмoри Бaњa Лукa oдржaн 
сaстaнaк сa приjeдлoгoм дa сe 
увeдe 24-чaсoвно рaднo вриjeмe 
зa цaринскe тeрминaлe, штo 
знaчи дa сe мoрa усклaдити рaд 
цaринe и инспeкциje и oчeкуjeмo 
дa сe oви зaхтjeви испунe. Зaтим 
су слиjeдилa питaњa вeзaнa зa 
снaбдjeвeнoст тржиштa, дoзвoлe 
рaдa зa пojeдинe тргoвинe (нпр. 
интeрвeнциja дa сe дoзвoли рaд 
пoљoприврeдним aпoтeкaмa 
или тргoвинaмa грaђeвинским 
мaтeриjaлимa, с oбзирoм дa су 
aктивнoсти у пoљoприврeди и 
грaђeвинaрству у jeку), трaжeњe 
прoдужeњa рoкa зa пoднoшeњe 
гoдишњих пoрeских приjaвa 
штo je и oдoбрeнo. Приврeднa 
кoмoрa je зaдужeнa зa издaвaњe 
пoтврдe o вaнрeднoм стaњу 
кojу приврeдници мoгу кoристи-
ти зa oдлaгaњe рoкoвa прeмa 
дoбaвљaчимa и купцимa и зa 
тo сe питaњe мoжe oбрaтити и 
у нaшу кaнцeлaриjу у Приjeдoру. 
Питaњa приврeдникa билa су 
вeзaнa и зa  услoвe рaдa у другoj 
и трeћoj смjeни oд кaдa je увeдeн 
пoлициjски чaс, пojaшњeњa 
пojмa “тргoвинa рoбe ширoкe 
пoтрoшњe“ кoja je oмoгућилa рaд  
тргoвинaмa кoje у aсoртимaну 
имajу прoизвoдe зa личну хигиje-
ну и хигиjeну прoстoрa, кao и свa 
другa питaњa кoja сe пojaвљуjу 
и рjeшaвajу у кoнтинуитeту. Oд 
сaмoг пoчeткa зaпoслeни у При-
врeднoj кoмoри свaкoднeвнo 
кoмуницирajу сa приврeдни-

цимa и oбaвљajу aнкeтнo ис-
трaживaњe чиjи сe рeзултaти 
кoристe зa крeирaњe мjeрa кoje 
сe рaзмaтрajу у циљу сaнирaњa 
штeтe oд пaндeмиje. Moрaм 
истaћи дa сe у пoсeбнo тeшкoj 
ситуaциjи нaлaзe прeдузeтни-
ци и дa je увoђeњe вaнрeднoг 
стaњa вeћини онeмoгућилo рaд 
и ствaрaњe прихoдa. Сa другe 
стрaнe, прeдузeтници oбичнo 
нeмajу вeлику aкумулaциjу и 
зa oбaвeзe oдгoвaрajу и лич-
нoм имoвинoм, штo je изузeтнo 
нeпoвoљнa ситуaциja. Зa сaдa 
je увeдeнa пoвoљнoст вaжнa зa 
свe приврeдникe, a пoсeбнo зa 
прeдузeтникe, дa сe мoжe пoд-
ниjeти зaхтjeв зa мoрaтoриj нa 
oбaвeзe пo oснoву крeдитa кoд 
бaнкe у кojoj пoстojи крeдитнo 
зaдужeњe, a штo je oдoбрилa 
Aгeнциja зa бaнкaрствo РС.
Дефинисањем захтјева у име 
пословне заједнице, Привредна 
комора је активно учествовала 
у креирању мјера за помоћ при-
вреди и мјера које је Штаб за 
праћење штетних посљедица 
вируса корона донио на осно-
ву података Привредне коморе. 
Неке од тих мјера су редефини-
сање листе дјелатности којима 
је проглашењем ванредне си-
туације забрањен рад, како би 
се одређеним услужним дјелат-
ностима, уз поштовање хигијен-
ско-санитарних мјера, дозволио 
рад. Посебна пажња посвећена 
је питању радно-правног статуса 
радника у ванредној ситуацији. 
Истакнуто је да ни један радник 
не би требало да добије отказ 
и они послодавци који буду от-
пуштали раднике, неће моћи 
да рачунају на помоћ Владе. Ту 
је цијели низ мјера, попут од-
гађања плаћања пореза на до-
бит и свих обавеза по завршном 
рачуну предложених од стране 
Привредне коморе, а које се могу 
пронаћи на веб страници Kомо-
ре. Сходно искуству санирања 
штета од поплава 2014. године, 
најављено је формирање фонда 
за помоћ привреди у Републи-
ци Српској, а средства би била 
обезбијеђена из међународних и 
домаћих извора.
► Иaкo у вeoмa тeшким 
услoвимa пoслoвaњa 
или блoкaдe, пojeдини 
приврeдници пoкaзуjу 
изузeтaн oсjeћaj oд-
гoвoрнoсти и сoлидaр-
нoсти. Имa ли тaквих 
примjeрa у рeгиjи кojу 
пoкривa Кaнцeлaриja 
Приjeдoр?
- Oнo штo кризни штaбoви нa 
нивoу eнтитeтa и лoкaлних зajeд-
ницa прeдузимajу je зa пoхвaлу, 
jeр су мjeрe зaштитe aктиви-
рaнe приje нeгo штo сe eпидe-
миja рaширилa. Иaкo сe нaлaзe 
у вeoмa тeшким услoвимa рaдa, 
приврeдници тaкoђe пoкaзуjу 
спрeмнoст дa пoмoгну jeдни 
другимa, aли и стaнoвницимa. 
Taкo имaмo примjeрe гдje су сe 
кoмпaниje из тeкстилнe дjeлaт-
нoсти oриjeнтисaлe у крaткoм 
рoку нa прoизвoдњу зaштитних 
мaски, jeр тo тржишту нeдoстaje 
(примjeр из приjeдoрскe рeгиje je 
“Сaнa линea” из Кoстajницe кoja 
je пoчeлa прoизвoдити мaскe 

рaди зaштитe влaститe рaднe 
снaгe, a 10.000 oвих мaски су дo-
нирaли свojим пoслoвним пaрт-
нeримa и стaнoвништву, штo 
свaкaкo трeбa пoхвaлити кao 
примjeр oдгoвoрнe и сoлидaр-
нe кoмпaниje). Taкoђe, влaсници 
aдeквaтних oбjeкaтa сe jaвљajу 
и нудe oбjeктe зa смjeштaj лицa 
у изoлaциjи штo je у пoстojeћим 
услoвимa тaкoђe вeoмa пoтрeб-
нo, a тaквих примjeрa имaмo и 
у нaшeм грaду. Приврeдници 
искaзуjу спрeмнoст дa прилoзимa 
учeствуjу у нaбaвци нeдoстajућe 
мeдицинскe oпрeмe (рeспи-
рaтoрa зa Бoлницу “Mлaдeн 
Стojaнoвић” у Приjeдoру и другe 
oпрeмe кoja нeдoстaje), a укљу-
чуjу сe и у другe вaжнe aкциje 
кao нпр. пoмoћ вoлoнтeримa кojи 
дoстaвљajу нaмирницe или jaв-
ним кухињaмa.
► Кaквa je билa прoтe-
клa гoдинa кaдa сe сa-
глeдa ситуaциja у при-
врeди? 
- Прeмa прoцjeни, трoмjeсeчни 
брутo дoмaћи прoизвoд (БДП) у 
Рeпублици Српскoj имa пoзитив-
нe стoпe рeaлнoг рaстa у 2019. 
гoдини. Зa првo трoмjeсeчje прo-
циjeњeнa je стoпa рeaлнoг рaстa 
БДП oд 2%, зa другo трoмjeсeчje 
2,4% и трeћe трoмjeсeчje 3,1%. 
Прoшлa гoдинa глeдaнo пo 
пoкaзaтeљимa приврeднe aктив-
нoсти укaзaлa je нa присуствo 
oдрeђeних прoблeмa. Пoсeбнo 
зaбрињaвa двoцифрeн пaд  ин-
дустриjскe прoизвoдњe у Рeпу-
блици Српскoj у 2019. гoдини 
oд 11,4% и пaд прeрaђивaчкe 
индустриje изнoси 12,4%. Aктив-
нa пoнудa рaднe снaгe имa пaд 
зa 15%, a брoj нoвoприjaвљeних 
нa Зaвoд зa зaпoшљaвaњe имa 
пaд oд 6%. Нaвeдeнa нeгaтивнa 
крeтaњa пoсљeдицa су пoгoр-
шaњa стaњa у приврeди, пoсeб-
нo у прeрaђивaчкoм сeктoру 
jeдним диjeлoм и кao пoсљeди-
цa нeгaтивних трeндoвa нa тр-
жиштимa нa кoja нaшe фирмe 
извoзe (тржиштe EУ) и пoсљeди-
цa су и oдливa рaднe снaгe збoг 
пojaвe исeљaвaњa тj. мигрaциje 
рaднo спoсoбнoг стaнoвништвa у 
другe зeмљe. Oдлив рaднe снaгe 
зaустaвиo je прoцeсe рaстa и 
рaзвoja приврeдних субjeкaтa 
тaмo гдje други прoблeми нису 
присутни.
► Kада се гледа сектор-
ски, у којој привредној 
грани су остварени нај-
бољи резултати у току 
прошле године?
- До највећег раста производње 
дошло је у вађењу руде мета-
ла, производњи рачунара, елек-
тронских и оптичких производа, 
машина и опреме, основних 
фармацеутских производа и 
фармацеутских препарата, го-
тових металних производа осим 
машина и опреме, производа 
од гуме и пластичних маса. До 
највећег пада производње је 
дошло у секторима дуванских 
производа, кокса и рафинисаних 
нафтних производа, производњи 
намјештаја, текстила, одјеће, 
коже и производа од коже. Пода-
цима о резултатима пословања 
по секторима по градовима и 
општинама још увијек не рас-

полажемо. Оно што је извјесно 
по повећању броја привредних 
субјеката и запослених, односно 
по оствареним обимима произ-
водње и приходима у протеклом 
периоду, јесте чињеница да је 
индустрија прераде метала у 
Приједору у експанзији и надамо 
се да ће се ови позитивни трен-
дови задржати. 
► Ове године Канцела-
рија Привредне коморе 
РС у Приједору слави 
десет година постојања 
и рада.
- Kанцеларија Привредне комо-
ре у Приједору почела је са ра-
дом у 2010. године. Ове године 
обиљежавамо 10 година рада. 
Kанцеларија је основана са 
циљем да се услуге Привредне 
коморе приближе привредници-
ма града Приједора и општина 
Kозарска Дубица, Нови Град, 
Kостајница, Оштра Лука и Kрупа 
на Уни. Kонцепт рада наше кан-
целарије је да смо “комора у ма-
лом” и да захваљујући логистич-
кој подршци колега у Подручној 
привредној комори Бања Лука 
успијевамо пружити готово све 
услуге намијењене нашим при-
вредницима: заступамо интере-
се привреде пред законодавним 
и извршним тијелима на нивоу 
БиХ, ентитета и локалних зајед-
ница у оквиру чега прикупљамо 
приједлоге привредника за из-
мјене законских и подзаконских 
аката, просљеђујемо надлежним 
институцијама и пратимо ток њи-
ховог рјешавања, организујемо 
едукације у Пословном центру 
Приједор на теме које привред-
ници траже, организујемо јавне 
расправе, пословно повезујемо 
наше привреднике било путем 
организованих посјета и насту-
па на сајмовима било путем ор-
ганизовања пословних мисија; 
промовишемо акцију “Наше је 
боље”, издајемо сертификате 
који прате робу наших привред-
ника при извозу (Оf origine i Form 
A) због чега нас привредници 
свакодневно посјећују, сарађује-
мо са локалним заједницама и 
надлежним одјељењима и прије 
свега информишемо привредни-
ке о свим питањима важним за 
њихово пословање. Са Градом 
Приједором и Агенцијом “ПРЕ-
ДА-ПД” сарађујемо по бројним 
питањима везаним за привреду 
и пројекте, члан смо Привредног 
савјета града Приједора, а не-
давно смо заједно реализовали 
Инвестициону конференцију и 
сајам “ПРИЈЕДОР ИНВЕСТ 2019 
-Трансформација”, што је био 
приједлог Kанцеларије Привред-
не коморе у Приједору уврштен 
у Стратегију развоја града При-
једора. Због пандемије вируса 
корона, нисмо на прави начин 
обиљежили овај важан јубилеј 
за нас, али то свакако плани-
рамо у наредном периоду. На 
крају још једном апелујемо на 
становнике и привреднике да се 
придржавају мјера заштите то-
ком пандемије корона вирусом, 
а привреднике подсјећамо да им 
Kанцеларија Привредне коморе 
у Приједору стоји на распола-
гању за све информације.

З. Ј.

Дијана Ђаковић, руководилац Kанцеларије Привредне коморе РС у Приједору

ПРИВРЕДА ОЗБИЉНО ПОГОЂЕНА ПАНДЕМИЈОМ
- Приврeднa кoмoрa je вeћ у првим дaнимa пoстaлa глaвни сeрвис зa инфoрмисaњe при-

врeдникa и кoнтaкт-тaчкa зa свa њихова питaњa. Сa другe стрaнe, Приврeднa кoмoрa 
стaлнo кoмуницирa сa Кризним штaбoм нa нивoу Рeпубликe Српскe и пoмaжe у 
крeирaњу мjeрa и oдлукa кoje сe стaвљajу нa снaгу укaзуjући нa пoтрeбe и прoблeмe 
кoje приврeдници имajу. Кaнцeлaриja Приврeднe кoмoрe у Приjeдoру тaкoђe рaди, 
aктивнo сaрaђуje сa Кризним штaбoм Грaдa Приjeдoрa, рaзмjeњуjeмo инфoрмaциje 
и стojимo нa рaспoлaгaњу зa свa питaњa



Валентина Совиљ, 
директорица Угости-
т е љ с к о - е к о н о м с к е 
школе и предсједни-
ца Актива директора 
средњих школа регије 
Приједор, каже да је, 
у складу са могућно-
стима школа, дого-
ворен систем рада 
на даљину. У Угости-
тељско-економској и 
Електротехничкој шко-
ли користе апликацију 
електронског дневни-
ка, док су се у Гимна-
зији одлучили за Гугл 
апликацију “Наша учи-
оница”. По њеним рије-
чима, постоје  резервне 
варијанте попут вибер 
група по одјељењима 
те месинџера. 
- Већина школа ради 
по свом седмичном 
распореду и ученици 
тако  примају мате-
ријале. Доћи ћемо до 

све и једног ученика. 
Сви ће имати ново 
градиво и могућност 
да уче. Желим само 
да им поручим да ово 
схвате озбиљно, онако 
како су то схватили и 
наставници. Ово није 
годишњи одмор. Ми 
само радимо на даљи-
ну, ново градиво ће 
бити ту, понудићемо им 
све што је до нас, а они 
ће на крају свега ићи на 
завршни испит - рекла 
је Совиљева и додала 
да детаље завршног 
испита не може пре-
цизирати, осим да су у 
сталном контакту с ре-
сорним министарством 
Владе РС и Педагош-
ким заводом. У ходу се 
отклањају недостаци. 
- Ми смо овдје у шко-
ли договорили да 
направимо вибер 
групе за случај да 

ученици немају интер-
нета, па ћемо побољ-
шати комуникацију. 
Имамо оформљене 
групе по одјељењима. 
Одјељенски старјеши-
на је с њима у контак-
ту већ неколико дана, 
откад је изашла ова 
инструкција да се ор-
ганизујемо и кренемо с 
наставом. Већина шко-
ла ради по свом сед-
мичном распореду и 
ученици тако и примају 
материјале - истакла 
је Валентина Совиљ 
и нагласила да ће по-
себна пажња током на-
ставе на даљину бити 
посвећена матуранти-
ма који ће, у договору 
са својим менторима, 
моћи лагано да почну 
припремати   матурске 
радове.
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Тим поводомТим поводом

М. Шодић

То је приземни простор згра-
де Психијатрије, са 15 кревета, 
чији пацијенти су ове седмице 
премјештени у Дом за мушку 
дјецу и омладину ометену у раз-
воју.
- Већ имамо значајан број особа 
које се налазе у статусу здрав-
ственог надзора, а тај број на 
подручју приједорске регије из-

носи преко 1.700, приступили 
смо ослобађању објекта Пси-
хијатрије у потпуности. Нашли 
смо рјешење да тај одјел своје 
функционисање настави у окви-
ру Дома за дјецу и омладину 
ометену у развоју, а комплетан 
објекат ће бити на распологању 
за лица којима је потребна по-
моћ - рекао је Мирко Совиљ, 

в.д. директора приједорске бол-
нице.  
У згради Психијатрије опре-
мљена је хируршка сала, осло-
бођене су све собе, а за полу-
интензивну и интензивну његу 
предвиђене су четири собе са 
10 кревета. Пресељена је и 
дијагностичка опрема. 
- Од Института за јавно здрав-
ство РС имамо увјерење да је 
спроведен поступак за набавку 
мобилног рендгенског апарата. 
Актуелно је питање респирато-
ра, болница у функцији има три 
респиратора и у овом моменту 
нису планирана за потребе па-
цијената са вирусом корона. Из-
вршена је уплата за три пренос-
на респиратора и један фиксни. 
У току је набавка респиратора 
од стране Института за јавно 
здравство РС, један дио ће бити 
усмјерен и за нашу болницу - 
рекао је Совиљ.  
Он је додао да то не значи да 
је сигурност пацијената који су 
у изолацији умањена, те да је 
организација функционисања 
здравственог система у овој 
ситуацији предвиђена тако да 
се пацијенти којима је неопхо-
дан респиратор транспортују на 
Клинички центар у Бањалуку. 
- Пацијент који је био позитиван 
на вирус корона је, због појаве 
тежих респираторних сметњи, 
одмах пребачен у Бања Луку, 
гдје је стављен на функцију ме-

ханичке вентилације и имамо 
информације да је много боље. 
Очекујемо да буде скинут са ре-
спиратора и то је добра вијест 
- рекао је Совиљ. 
Када је у питању заштитна 
опрема и потрошни материјал 
за здравствене раднике, при-
једорска болница је ослоњена 
на Институт за јавно здравство 
РС, рекао је Совиљ и додао да 
им је испорука тог материјала 
извршена и ове седмице. Он 
је нагласио да је у потпуности 
обезбијеђена лична заштита 
свих здравствених радника који 
су ангажовани на праћењу и 
лијечењу пацијената са сумњом 
на корона вирус. Испред згра-
де Психијатрије ове седмице 
постављен је шатор, гдје ће се 
лицима којима се препоручи 
тестирање узимати брисеви, 
одмах из санитетског возила. 
На тај начин пацијенти од којих 
се мора узети брис не би били 
изложени вањским утицајима, а 
пацијент се може извести из са-
нитетског возила и, уколико је то 
потребно,  превести посебним 
улазом у амбуланту за преглед 
пацијената код којих постоји 
сумња на вирус корона. Уколико 
се укаже потреба за смјештајем, 
пацијенти из те амбуланте по-
себним улазом се смјештају у 
собе за изолацију. Дакле та два 
простора су потпуно одвојена - 
рекао је Совиљ. 

Шаторе је обезбиједио Свадбе-
ни салон “Кнежевић”, намјештај 
за опремање амбуланте Салон 
намјештаја „Капетан“, а Градска 
управа Приједор и Тржни центар 
“Бинго” приједорској болници су 
донирали 150 јастука, постељи-
не и дека, које су намијењене за 
изолациони простор. У болни-
ци је извршена реорганизација 
рада.
- Састављени су тимови који 
раде на четврти дан, у циљу 
да здравствени радници буду 
што мање изложени и да немају 
дужег међусобног контакта. 
Љекарски састанци се не врше 
на исти начин, кратка је при-
мопредаја. Будући да доктори 
и медицинари проводе 24 сата 
у болници, обезбијеђена им је 
исхрана. Љекари и медицинари 
који су били у контакту са пози-
тивним пацијентом су у изола-
цији, како то налаже процедура. 
Урадили смо два тестирања и 
ти тестови су негативни. Без об-
зира што су негативни, и даље 
се спроводе мјере: 14 дана изо-
лације и биће поновљен тест - 
додао је Совиљ. 
Он је рекао да и медицинари 
и љекари који су боравили ван 
наше државе поштују период од 
14 дана изолације, те да до сада 
немају никаквих симптома. При-
једорска болница је до даљњег 
прешла на хитни режим рада. 

Изолациони простор у згради Психијатрије

БРИСЕВИ У БОЛНИЦИ, ТЕСТИРАЊЕ НА ИНСТИТУТУ 

М. З.

Због постојеће епидемио-
лошке ситуације, оброци се 
дијеле од 8 до 11 часова на  
шалтеру јавне кухиње. За 
куваре су обавезне маске и 
заштитне рукавице, као и за 
поједине кориснике који до-
лазе по редован оброк. Неки-
ма је то и једини оброк у току 
дана, попут породице Кужет. 
Затекли смо Небојшу који 
је у уторак на бициклу и по 
снијегу из  Гареваца стигао 
до Пећана. Пет гладних уста 
не пита за временске услове.
- Дођем бициклом, не бих да 
не морам - прича Небојша, 
као да се правда. 
Сви који су с кантицама у ру-
кама стигли у „Оптимисте“, 
кажу да не знају шта би да 
није тог једног сигурног обро-
ка. 
У вријеме наше посјете, за 
ручак је био грах с пуно сувог 
меса. Корисници су добили 
и паковања од по десет јаја 
која су, у виду донације, до-
били од једног приватника. У 
неформалном разговору при-
чају да има страха од вируса, 
но гладан се не може бити. 
Фахира Мурић признаје да јој 
овај оброк значи све. 

- Имам нешто мало пензије, 
толико-колико могу платити 
дажбине - каже Фахира.
Слично говори и Ирфан Ос-
манчевић.
- Имам мала примања, со-
цијално преко Центра за со-
цијални рад, долазим овдје 
на храну и они ми дају шта 
год имају. Све узмем и још 
оставим да имам оброк у току 
дана. Задовољан сам хра-
ном, а особље је љубазно и 
пријатно према сваком - каже 
Ирфан. 
Поједини попут Младена ку-
варима се захвале тако што 
им свако мало донесу по чо-
коладу. Зијад Ћанић, пред-
сједник Удружења грађана 
„Оптимисти“, које је основа-
ло ову народну кухињу, каже 
да се у постојећој ситуацији 
придржавају мјера Штаба за 
ванредне ситуације. Оброке 
носе старијима од 65 година. 
- Већи је обим рада зато што 
ти људи не могу на терен, 
не могу да долазе у кухињу. 
Пошто смо имали и старије 
волонтере, они су сад у изо-
лацији, тако да мало касни-
мо с допремом хране, јер не 
можемо је свима доставити у 

одређено вријеме. Но, у току 
дана добију свој оброк, а то је 
најважније - каже Ћанић и у 
први план ставља хуманост 
добрих људи, јер се свакод-
невно сусрећу са изузетно 
тешким животним судбинама. 
Посебно су осјетљиви према 
старијим лицима. Не носе им 
само оброке, већ им помажу 
да плате рачуне и подигну 
пензије. С малим бројем во-
лонтера, уз дијељење обро-
ка, то није лако.
- То није у опису нашег посла, 
али у складу с инструкцијама 
Владе РС, морамо да помо-
гнемо људима и да им изађе-
мо у сусрет - каже Ћанић. 
У Народној кухињи „Оптими-
сти“ дневно се припрема 220 
оброка. Нажалост, остали 
су без два велика донатора: 
„Помози ба“ и хуманитарне 
организације „Игаса“. У „Оп-
тимистима“ се надају да ће, 
уз  помоћ Града и појединач-
них донатора, успјети да на-
ставе с истим темпом рада. 
Они који желе да помогну, 
било као волонтери или у до-
нацији, могу да се јаве на број 
телефона  060 3013 036. 

“Оптимисти” поштују мјере Штаба за ванредне ситуације

У НАРОДНОЈ КУХИЊИ ПОМАЖУ 
ГЛАДНИМА И СТАРИМА

Настава на даљину за 2.500 приједорских 
средњошколаца

ОВО НИЈЕ ГОДИШЊИ ОДМОР!

М. З.

За око 2.500 приједорских средњошколаца у понедјељак 
је почела настава на даљину. Школе су изабрале одгова-
рајуће апликације, а ученици добили налоге. У ходу ће 
се отклањати мањи проблеми везани углавном за конек-
цију, а посебна пажња током наставе на даљину биће по-
свећена матурантима 

Хране још има, али 
је ситуација из дана 
у дан тежа, јер су у 
овој народној кухињи 
остали без два вели-
ка донатора. Град и 
појединци који доносе 
храну и донације, по-
мажу да „Оптимисти” 
дневно подијеле 220 
оброка Подјела оброка 

Приједорска болница “Др Младен Стојановић” ове 
седмице прешла је у другу фазу функционисања, 
усљед ванредне ситуације због вируса корона. 
Обезбијеђен је простор, опрема и медицински ка-
дар за прихват лица којима је препоручена болнич-
ка изолација, као и за узимање узорака за тестирање  

Зграда Психијатрије изолациони 
простор приједорске болнице
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Друштво Друштво

Приједорчани поручују својим суграђанима: 

ЧУВАЈТЕ СЕ, ЈЕР ВАС НЕКО ВОЛИ! 
ДАДА ТОПИЋ, кореограф у Плесном студију “ТОП ДЕНС” 

- Без обзира на повод, ово је добра прилика да створимо неке здраве свакоднев-
не навике и ритуале који нам не одузимају много времена и које ћемо, надам се, 
задржати и када прође све ово. Оно што сам ја почела да практикујем у посљедње 
вријеме, а за шта сам раније сматрала да немам времена, јесте опуштање у ми-
нутама мира и тишине, одмах након устајања, вјерујте ми, чудотворно дјелује на 
обнављање енергије која нам је потребна за дан који слиједи. Постоји и толико 
физичких вјежби које можете радити у затвореном простору и сјајно је видјети 
колико људи несебично дијеле своје програме по друштвеним мрежама и пове-
зују се на здравији начин. Можемо бити одговорни према себи и другима и сасвим 
мирног духа. Искористимо ово вријеме да обновимо себе и односе са битним љу-
дима у нашем животу и сигурна сам да ће нам планета бити захвална. Остајте 
позитивног духа!

САЊА ЕРЦЕГ, стонотенисерка и здравствени радник 

- Више него добро смо одреаговали на новонасталу ситуацију. Желим похвалити наше суграђане на 
дисциплини, бар већину. Са оваквим понашањем и ставом, сигурна сам да ћемо изаћи као побјед-
ници. Да ми је неко причао да ћемо свијет спасавати тако што ћемо остајати у топлим домовима, не 
бих му вјеровала. Ја сам здравствени радник, тако да свакодневно одлазим на посао, те с те стране 
нисам осјетила никакве промјене. Ипак, оно што јесте промјена, свакако је неодлазак на тренинге и 
дружења ван куће. Ја сам слободно вријеме искористила за детаљно сређивање стана, личну његу, 
разне друштвене игре и мени најдражи дио: кафа на тераси са супругом или уз неку добру књигу. 
Онлајн куповина је пун погодак ових дана, а скоро све радње нуде и бесплатну доставу на кућну ад-
ресу. Како нам је имунитет посебно битан, посветила сам се прављењу домаћих сокова који, поред 
одличног окуса, имају немјерљив значај за наш организам. Апелујем на наше суграђане, посебно 
оне старије, да не излазе из својих домова без пријеке потребе. Толико је ствари за које некад нисмо 
имали времена, а сад нам се нуди прилика да уживамо у њима. Искористимо то!

МЛАДЕН РАДИЋ, умјетнички руководилац у 
СКУД-у “Др Младен Стојановић” 

- У доба короне и периоду изолације, јако је битно схватити 
ситуацију озбиљном, али исто тако остати миран и сталожен. 
Требамо ставити фокус на породицу и пријатеље и поштовати 
све прописане мјере. Као неко ко долази из свијета фолклора, 
већину времена проводим на реализацији двије нове корео-
графије, које ће, надам се, свјетло дана угледати с јесени. Иако 
нам ситуација не дозвољава да будемо радно корисни, постоје 
начини да и од куће одрадимо одређени дио посла. Младима 
савјетујем да се придржавају прописа и свакако да не занемаре 
школске обавезе! Свако добро!

АНЕТА ШУРЛАН, професор соло пјевања 

- Ништа није било, а да није прошло... Овај период који је задесио цијелу плане-
ту, показује нам да неке ствари баш нико не може да контролише. Једино што 
у ово вријеме можемо да контролишемо, јесмо ми сами. Још као мала, имала 
сам моменте гледања у једну тачку и, како бих ја то рекла, одласка у неке “друге 
свјетове”… Е, сада ти моменти трају мало дуже. Моје жеље у животу су увијек 
биле здравље и срећа, јер је све остало релативно и мање важно. Сада, желим 
исто то, а желим да и свим осталим људима то постане приоритет и у наредним, 
добрим временима, а она ће сигурно доћи. Чувајте се, јер вас неко воли!

ДАРКО ДРАГИЋ, 
еколошки и по овлаштењу тржишни инспектор и страствени планинар 

- Ух... тешко вријеме нас задесило. Али морамо се изборити и боримо се. Захваљујући 
друштвеним мрежама, одржавамо тај социјални контакт. Реалност је другачија, онемо-
гућено нам је кретање, што је тужно. Заправо сад смо свјесни неких вриједности, које су 
се подразумијевале, а заправо су нам толико важне. То су слобода, кретање… Засад се 
подноси ова изолација, ублажавам то радним ангажманом. Обављам послове тржишног 
инспектора и контролишем раст цијена, пратим упуте Градског штаба за ванредне ситу-
ације и извршавам наређења. Кључно је за све нас да поштујемо правила и наредбе, јер 
нису донесена узалуд. Из овога може нас само извући строга дисциплина. Чувајте прво 
себе, тако чувате и остале. Све ће ово бити ускоро јуче, а нама ваља живјети и даље. 
Природа нас опомиње да смо, ипак, мали и ако не поштујемо њена правила, зна нам се 
исход!

Како проводе 
вријеме у доба 

короне, за “Козарски 
вјесник” говоре млади 

Приједорчани из разних 
животних области... Иако 
нас је ова ситуација па-
ралисала, нуде савјете 

како да проведемо 
вријеме у изола-

цији
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Друштво Друштво

МАЈА САВАНОВИЋ ЗОРИЋ, психолог и млада мајка 

- Социјална изолација која је дошла са корона вирусом, вјероватно је за већину људи тешка. 
Међутим, чини се како недостатак социјалног контакта најтеже може пасти младима којима је 
њихова социјална мрежа, дружење и слободно вријеме и те како битно… Шта ми, као родитељи, 
можемо да радимо!? Као прво, на позитиван начин можемо искористити њихову потребу за со-
цијалном припадношћу, наглашавајући и њихову друштвену одговорност. Врло је важно освије-
стити да они требају да буду дио рјешења, а не дио проблема. Изолација значи водити рачуна 
о члановима своје породице, али и члановима шире друштвене заједнице. Сматрам да је врло 
важно тинејџерима допустити да управљају властитим временом, омогућити им да сами органи-
зују своје школске обавезе и друге одговорности. Поштујте и уважавајте њихове емоције, причај-
те о њима ако то ваша дјеца желе. Искористите ово вријеме за породична дружења, заједничке 
кућне активности, али и поштујте њихову потребу за индивидуалношћу која је у овом периоду 
изражена, али тренутно угрожена постојећом ситуацијом. 

ИНТЕРМЕЦО ТИМ 

- Вријеме проводимо у кући, уз своју породицу. Не крећемо се, је-
дино кад баш морамо до продавнице или ко мора до апотеке и 
слично... Већина нашег колектива има школарце, па заједно са 
њима пратимо наставу. Овај период ћемо искористити да се дру-
жимо са дјецом, јер је наш посао такав да се не дружимо тако че-
сто. Ова ситуација је таква каква јесте... требамо сви остати код 
куће да заједно што брже прођемо кроз ово, јер ако се не придр-
жавамо свих упута које су донесене, онда се само ова ружна си-
туација развлачи. Останите код куће... Да се што прије видимо и 
дружимо у нашем и вашем “Интермецу”!

РАТКО ДАРДА, математичар

- Тренутно сам у Паризу. Овдје радим докторат из математике. У Фран-
цуској је стање са корона вирусом веома лоше. Регистровано је преко 

22.000 случајева. Од прошлог уторка смо у карантину. То значи да не 
можемо излазити вани, осим у случајевима када идемо да купимо хра-
ну и зарад основне физичке активности. Вријеме ових дана углавном 
проводим у раду на докторату. Када то не радим, гледам филмове 
или се дописујем са пријатељима. Свим грађанима Приједора и Ре-
публике Српске желим добро здравље и поручујем да остану код 
својих домова, како би заштитили себе и друге!

СЕЛМА БУДИМЛИЋ, гимназијалка и заљубљеник у физику и поезију

- Да смо у неким љепшим временима, дивили бисмо се како је цијели један 
вијек опстала висока зграда препознатљивог облика и како је мноштво инте-
лектуалаца изњедрила, за све ове године постојања... Навикли смо да нас не 
разбуђују црне и горке кафе, него властите грешке у проналажењу извода или 
цртању функција или нека занимљива филозофска мисао, која би изродила 
прегршт шарених тумачења, дебата и критика... А сад, на празним ђачким сто-
лицама  падају једино топли и оштри зраци јутарњег сунца, још увијек су раз-
нобојни и лијепи, али су нијеми и не спуштају главе на зид првих пар часова 
и не знају да дискутују о филозофији Ренеа Декарта, нити знају да објасне 
структуру протеина... Признајем, често се дешавало да не знамо ни ми све 
силне законе и правила, али смо износили криве и креативне одговоре, или 
бисмо оштрили чуло слуха, покушавајући чути шапат правог одговора....

НЕВЕН ЦРНИЋ, оперски пјевач

- Вријеме проводим највише у стану са дјевојком и са мајком, пред телевизором, серије, филмови... 
У Грацу двије до три особе могу бити на улици, ако их је више, плаћа се казна од 1.300 до 3.000 евра, 
док старија лица смију отићи у продавницу од 8.00 до 9.00 часова ујутро.  Пошто нам је дозвољено 
кретање напољу, прошетам дневно пола сата до сат времена, чисто да протегнем тијело и изађем 
из четири зида, јер наравно сви почињемо мало лудјети ако смо у кући дуже од пар дана и ништа не 
радимо. Мени, колико год да је ситуација лоша и невјероватна на свјетском нивоу, паше овај одмор, 
јер сам имао много обавеза посљедњих осам година у континуитету што се тиче факултета и посла 
у опери. Гледам ово као заслужени одмор и покушавам се опустити колико год ситуација била теш-
ка. Исто бих препоручио и осталима, да се одморе и проведу вријеме са својим ближњима, јер када 
се ова пандемија заврши и обавезе опет почну,  неће бити пуно времена за те ствари. Старијим и 
обољелим особама од дијабетеса, особама са срчаним проблемима бих препоручио да се чувају и 
поштују правила, јер како медији говоре, овај вирус највише њих погађа. Чувајте се и чувајмо их!

М. Шодић

Како проводе 
вријеме у доба 

короне, за “Козарски 
вјесник” говоре млади 

Приједорчани из разних 
животних области... Иако 
нас је ова ситуација па-
ралисала, нуде савјете 

како да проведемо 
вријеме у изола-

цији
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За сваког понешто За сваког понешто

ПРИЈЕДОРСКИ
ИНФОРМАТОР

ТЕЛЕФОНИ
Информације 1185
Тачно вријеме, температура 125
Полиција 122, 232-811
Хитна помоћ 124
Ватрогасци 123
Такси 231-755
Општина 245-120, 245 100
Туристичка организација 243-030
Аутобуска станица 240-150 
Градски превоз 484-723 
Жељезничка станица 211-021 
Метеоролошка станица 232-285 
Кино “Козара” 211-258, 211-259 
Градска читаоница 211 477
КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА 
Водовод 237-718
Топлана 231-779 
Електродистрибуција 233-031 
УСТАНОВЕ
Библиотека 211-324 
Позориште 211-116 
Музеј 211-334 
Галерија 213-305 
Болница 238-411 
Суд 211-420 
ХОТЕЛИ
Приједор 234-220 
Монумент 483-777, 490-555
АПОТЕКЕ
Козара 231-202 
Шеснаести мај 242-860
Апотека “Јереза” 213-222 
Апотека “8. март” 239-581 
Апотека “Урије” 239-130, 239-131 
Др Ступар 212-850

Ослушкује:
Радомир Речевић

ТРЕЋЕ УХО

ВОДОРАВНО: 1. Окамењена кост, 9. Притока Западне 
Мораве, 10. Књижевно дјело, 12. Биљежник, 14. Нула 
(фр.), 15. Главни град Јерменије, 17. Неупотребљаван, 
18. Ознака пречника, 19. Пресвући пекмезом, 21. Дваде-
сет седмо и 21. слово ћирилице, 23. Земљорадник, 24. 
Ознака азота, 25. Шумска креда, 27. Седми мјесец, 28. 
Староегипатско божанство, 29. Ћилибар, 31. Поклон, 32. 
Ваздухоплов, 33. Марка аутомобила, 34. Дјечије глисте. 

УСПРАВНО: 1. Тор, 2. Врста тканине, 3. Видар, 4. Дру-
ги самогласник, 5. Злато (фр.), 6. Срећка, 7. Именик, 8. 
Карташка игра, 9. Непокретност (лат.), 11. Журналисти, 
13. Индијски еп, 16. Природа (њем.), 20. Дворана (рус.), 
22. Породични празник код православаца, 26. Љековита 
биљка, 28. Мушко име, 30. Правац течења, 31. Мурва, 33. 
Први и 3. самогласник, 35. Двадесето ћирилично слово.   

Р. Речевић

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ

На данашњи дан, 27. 
марта 1968. године, у 
рутинском лету у МиГ-у 
15 УТИ, погинуо је со-
вјетски космонаут Јуриј 
Алексејевич Гагарин, 
први човјек који је отпу-
товао у свемир. Било је 
то 12. априла 1961. го-
дине у свемирској летje-
лици “Васток један” када 
су због вјероватноће да 
мисија не успије при-
премљена два саопш-
тења за штампу, један 
у случају успјеха и два 
у случају неуспјеха. Лет 
је трајао 1 сат и 48 ми-

нута, а  2011. године, ак-
том Уједињених нација, 
проглашен је Међуна-
родним даном људског 
свемирског лета.
Гагарин је послије овог 
лета доживио планетар-
ну популарност и славу. 
Путовао је широм свије-
та, а многа мјеста широм 
земаљског шара назва-
на су његовим именом.
Уз све почасти, Јуриј 
Алексејевич Гагарин је 
сахрањен на москов-
ском Црвеном тргу, у 
зиду Кремља.
 

Сјећање: Јуриј Гагарин, совјетски космонаут
ПРВИ ЧОВЈЕК У СВЕМИРУ 

Р. Р. 

1713. - Шпанија предала Британији Гибралтар и Ме-
норку.
1860. - М. Л. Бајрн из Њујорка патентирао спирални 
вадичеп.
1845. - Рођен Вилхелм Конрад Рендген, њемачки фи-
зичар.
1891. - Рођен Лајош Зилахи, мађарски писац.
1941. - Послије приступања Југославије Тројном пакту, 
у Београду је војним ударом свргнута влада и регент 
принц Павле Карађорђевић. 1941. - Рођен Мики Јевре-
мовић, српски музичар.
1968. - У авионској несрећи погинуо руски космонаут 
Јуриј Гагарин.
2010. - Умро Василиј Смислов, руски шахиста, свјетски 
шампион. 

НА ДАНАШЊИ ДАНРјешење из прошлог броја: оператер, шлог, барел, Ву-
кас, село, еколог, мек, р, санација, ц, намет, ц, ета, тар, би, 
рептил, мај, Илион, бара, освајачи. 

МИЈЕЊАЈТЕ ТЕМУ!  
Не замарајте старије особе причама о 

сексу и потенцији.  
Одмах пређите на политику. 

НАЈМАЊЕ КРИВЕ 
Имајте разумијевања за своје супруге. 

Нису оне криве што сте у мираз добили 
само свекрву. 

  
ПРАЊЕ ПРАЊА 

Сад се, куку нама, не пере само новац.
У питању су људи, историја, па и цијеле 

нације. 
ОШТРИ УГАО 

Тешко је повјеровати, али ...  
Да нам не цури нос, ми и не би знали шта 

ћемо са рукавима.
  

И ДА И НЕ 
Срећа је, ако је вјеровати, свугдје око нас.
(Не)срећан је, дакле, само онај ко је (не)

види.
ДОБРО И ЛОШЕ 

Лоше је што се и љубав плаћа.
... Али је добро што за то не треба дизати 

банкарски кредит.

ЗАНИМЉИВОСТИ
***

Од најстаријих времена до данас 
из Земље је, према процјенама,  
извађено преко 60 милиона кило-
грама злата.

***
Прве двије књиге које су штампане 
у Гутенберговој штампарији биле 
су Библија и књига о љековитом 
биљу.

***
Крикет, енглеска национална игра, 
била је позната у Британији среди-
ном  петнаестог вијека.

***
На свијету постоји само једно мје-
сто гдје се гаје црни бисери: залив 
Ишигаки у пацифичком архипелагу 
између Јапана и острва Тајван.

***
Највећа пирамида у свијету не на-
лази се у Египту већ у Мексику, а 
висока је 531 метар. 

***
Аспирин је у медицинској употреби 
од 1899. године.  

Јуриј Алексејевич Гагарин
Статуа Гагарина

 у Лондону

Републички штаб за ванредне ситуације до-
нио је закључак којим се обуставља јавни 
превоз лица у друмском саобраћају на репу-
бличким аутобуским линијама преко 50 кило-
метара у вријеме трајања ванредне ситуације. 
За реализацију овог закључка задужује се Ми-
нистарство саобраћаја и веза Републике Српске. 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и примјењује се до 30. марта, саопштено је из 
Републичког штаба за ванредне ситуације. 

СРНА

ОБУСТАВА ЈАВНОГ ПРЕВОЗА 
У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ
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ДруштвоДруштво

У Тржном центру “Тропик” 
поручују: цијене су на ни-
воу до 5. марта, а произ-
вода има довољно. Купци 
поштују превентивне мје-
ре, уз прописани размак и 
одређен број лица која могу 
истовремено бити у продај-
ном објекту. Грађани имају 
повјерења у овај трговачки 
ланац, а у вријеме ванред-
не ситуације због пандемије 
вируса корона, “Тропик” им 
узвраћа на најбољи могући 
начин: робе не мањка и 
цијене нису скочиле као што 
је то случај у другим прије-
дорским трговинама. 
- Немам залиха, нормално 

долазим у “Тропик” по сред-
ства за хигијену и основне 
прехрамбене намирнице. 
Драго ми је што се тргов-
ци и грађани придржавају 
прописаних мјера Штаба за 
ванредне ситуације - рекао 
је наш суграђанин којег смо 
затекли у реду пред улазом 
у “Тропиков” тржни центар 
на Уријама. 
У “Тропику” поштују одред-
бе Владе Републике Српске 
да малопродајне цијене 
остану на нивоу до 5. мар-
та. Иако је у граду у неким 
продавницама већ присутан 
мањак одређених намирни-
ца, у “Тропиковим” објекти-

ма то није случај. Биљана 
Пилиповић, радница на ин-
фо-пулту, истиче да запо-
слени носе заштитне маске 
и рукавице како би смањили 
било какав ризик по купце и 
своје колеге:
- Спремни смо дочекали 
ванредну ситуацију, сви 
заједно трудимо се на нај-
бољи могући начин да 
прођемо кроз ову кризу. 
Наш осмијех и љубазна ко-
муникација с купцима шаљу 
снажну поруку да смо увијек 
ту за њих - рекла је Пилипо-
вићева.

Они који су у изолацији, 
у ствари су у кућном 
притвору. Тако треба и 
да се понашају, катего-
ричан је Дарко Аврамов, 
шеф Одсјека Комуналне 
полиције. Многи грађа-
ни, каже, то не схватају 
те угрожавају како себе 
и своју породицу, тако 
и друге људе. Један од 
баналних примјера је 
жена из Приједора која 
је изашла из куће да би 
регистровала аутомо-
бил. 

- Упозоравам наше 
грађане да морају најоз-
биљније схватити ову 
ситуацију. Морају раз-

умјети да угрожавају 
себе, своју породицу и 
све људе око себе. Они 
не схватају да је изо-
лација кућни притвор. 
Зову нас уз неоправда-
не изговоре, као што је 
био случај жене која је 
рекла да мора изаћи ре-
гистровати кола - рекао 
је Аврамов.
Недавно је човјек из 
Новог Града, који је та-
кође требао бити у изо-
лацији, затечен у При-
једору, што је изазвало 
бурне реакције јавно-
сти. Градоначелник Ми-
ленко Ђаковић најавио 
је строже казне за не-
савјесне грађане.
- Такве ће, надам се, 
ускоро одвести у ка-
рантин. То је и казна за 
појединце који су непо-

слушни и неодговорни - 
додао је Ђаковић.
Психолози савјетују 
да изолацију не треба 
схватати драматично. 
Прилика је то, истиче 
Маја Зорић из Психо-
лошког савјетовалишта 
“Психолуминис”, да сло-
бодно вријеме проведе-
мо на квалитетан начин 
и боље упознамо себе.
- Ово може бити могућ-
ност да се квалитет-
но проводи слободно 
вријеме, на креативан 
начин. Можемо да ра-
димо разне послове у 

кући, те да планирамо 
неке даље активности. 
Такође, ово је прилика 
да мало боље упознамо 
сами себе. Свима нама 
треба бити у глави ми-
сао да ће све ово проћи 
- додала је наша саго-
ворница.
Прописана казна за оне 
који не поштују мјере 
изолације су 1.100 КМ.  
Из Комуналне полиције 
апелују на грађане да, 
уколико примјете да 
неко из њихове околи-
не крши одредбе Штаба 
за ванредне ситуације, 
да такав случај при-
јаве на бројеве теле-
фона 052/216-988 или 
066/863-819.

М. Шодић

Волонтери су обишли Росу Лу-
кач и донијели јој неопходне на-
мирнице. У кућној је изолазији, 
поштује мјере надлежних, зато 

се и обратила омладинцима.
- Потпуно сам здрава, али мо-
рам испоштовати све што се 
од нас тражи у овој ситуацији. 

Имам нешто намирница у кући, 
али као што знате, увијек нешто 
треба. Хвала овој дивној дјеци, 
која су дошла пред моју кућу и 
услужила ме - додала је Роса. 
Како је речено из Штаба за 
ванредне ситуације, циљ ове 

акције је да потенцијално најуг-
роженије категорије станов-
ништва остану код куће и да им 
намирнице на брз и ефикасан 
начин буду достављене у њи-
хова домаћинства. Предсједник 

Скупштине ОСП Медина Рамић 
рекла је да им се грађани могу 
обратити путем броја телефо-
на 065/836-968, сваког дана од 
9.00 до 12.00 часова. Достава 
се врши до 18.00 часова. - Ом-

ладински савјет Приједор фор-
мирао је Волонтерски центар у 
сарадњи са Градским штабом 
за ванредне ситуације. За сада 
имамо 30 младих волонтера, 
који ће у наредном периоду 
бити дио ове акције - додала је 
Медина. 
Може се наручити до 15 намир-
ница, с тим да појединачна те-
жина робе не може бити већа од 
три килограма. Намирнице се 
плаћају по достави и по цијени 
као у тржним центрима. Из Ом-
ладинског савјета напомињу да 
на терен одлазе са заштитном 
опремом, те да ће се придржа-
вати свих прописаних мјера, а 
све с циљем помоћи старијим 
суграђанима.

Aкција “Будимо хумани”

ВОЛОНТЕРИ ДОСТАВЉАЈУ НАМИРНИЦЕ НА КУЋНЕ АДРЕСЕ

Б. Дакић

УМЈЕСТО ДА БУДЕ У 
ИЗОЛАЦИЈИ, ЖЕНА ИШЛА 

РЕГИСТРOВАТИ  АУТОМОБИЛ

Д. С.

“ТРОПИК” И ДАЉЕ У 
СЛУЖБИ ГРАЂАНА

З. Ј.

Пaндeмиja вирусa кoрoнa 
oстaвићe пoсљeдицe нa 
приврeду, кaкo нa глoбaл-
нoм тaкo и нa лoкaлнoм 
нивoу. Стога су из Aгeнциje 
зa eкoнoмски рaзвoj грaдa 
Приjeдoрa „ПРEДA- ПД“ 
покренули инициjaтиву зa 
крeирaњe мjeрa пoдршкe 
приврeдницимa сa пoдру-
чja грaдa кao oдгoвoрa нa 
пoсљeдицe ширeњa виру-
сa. Инициjaтивa је потекла 
из “Преде» зaтo штo сe, у 
пoсљeдњих нeкoликo дaнa, 
приврeдници интeнзив-
ниje oбрaћajу Aгeнциjи 
за обавијести o прoблe-
мимa сa кojим сe сусрeћу 
у рaду. Нajвeћи прoблeм у 
циjeлoj ситуaциjи упрaвo је 
нeизвjeснoст, сматра Гoрaн 
Рoдић, кooрдинaтoр сeк-
тoрa зa eкoнoмски рaзвoj 
у Aгeнциjи “ПРEДA”, jeр 
пoслoдaвци, a ни oстaлe 
структурe, нису у ситуaциjи 
дa рaзумнo прoгнoзирajу кo-
ликo ћe oвo трajaти. 

- Пoкрeнули смо инициjaти-
ву дa сe зa пoчeтaк фoрми-
рa jeднo рaднo тиjeлo кoje 
би нa лoкaлу билo зaдужeнo 
зa прaћeњe ситуaциje и 
прикупљaњe инфoрмациja. 
Нaкoн тoгa и припрeму oд-
гoвaрajућих мjeрa кoje би сe 
eвeнтуaлнo мoглe примиje-
нити нa лoкaлнoм нивoу, 
aли и прeдлoжити вишим 
нивoимa влaсти - рeкao je 
Рoдић.

Oвo рaднo тиjeлo имaлo 
би сeктoрски приступ прo-

блeму. У нaрeдних дeсeтaк 
дaнa плaнирaн je интeнзи-
вирaн кoнтaкт сa прeдстaв-
ницимa сeктoрa кojи су 
кључни зa лoкaлну eкoнo-
миjу.
- У истo вриjeмe, трaжи-
ли би сe мoдaлитeти да сe 
кoликo-тoликo пoбoљшa 
ликвиднoст прeдузeћa. To 
би били нeки први кoрaци. 
Teшкo je у oвoм трeнутку 
прoгнoзирaти кoja би сe 
мjeрa примjeњивaлa. Ми  
смo прeдлoжили сeт мjeрa 
кoje би сe мoглe узeти у рaз-
мaтрaњe - дoдao je Рoдић, 
нaвoдeћи дa je зa кoнкрeтнe 
мjeрe пoтрeбнo прикупити 
joш инфoрмaциja.
Нa крajу, трeбa имaти у виду 
дa лoкaлнa упрaвa нeмa 
вeликe нaдлeжнoсти нaд 
oвим сeгмeнтoм, тaкo дa 
су мoгућнoсти oгрaничeнe, 
aли трeбa дjeлoвaти тaмo 
гдje je тo мoгућe, нaпoмињe 
Рoдић.

Aгенција за економски развој града Приједора „ПРEДA-ПД“

КРEИРAТИ МJEРЕ ЗA 
ПOДРШКУ ПРИВРEДИ

Омладинци окупљени у Волонтерском центру Ом-
ладинског савјета Приједор кренули су, прошлог 
викенда, са кућном доставом намирница старијим 
и немоћним особама, лицима за инвалидитетом, 
трудницама и свима у стању потребе 

БЕСПЛАТНА ДОСТАВА, А НЕ НАМИРНИЦЕ
- Важно је да грађани знају да је само достава бес-
платна. Намирнице по наруџби купујемо и лици-
ма доносимо на кућну адресу уз приложен рачун, 
који морају да измире - рекла волонтер Марија 
Ћурчија. 

Лице које је изазвало саобраћајну нез-
году у Гомјеници, када је приликом про-
бијања ограде на мосту слетјело у рије-
ку, такође је требало бити у изолацији. 
Ријеч је, наводно, о особи која је допу-
товала из иностранства. Градоначел-
ник Ђаковић рекао је да ће ово лице, 
због несавјесног поступања и угрожа-
вања других живота, бити кажњено.

Дарко Аврамов, шеф 
Одсјека Комуналне 

полиције

Горан Родић: нajвeћи 
прoблeм нeизвjeснoст

Волонтери помажу старијим лицима 

Роса Лукач: Хвала 
овој дивној дјеци

Медина Рамић: Доставу 
вршимо сваког дана до 

18.00 часова
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Огласи Здравље

Храпавост, отечено грло, потеш-
коће са говором и гутањем? Зна-
мо како се носити са тим! Током 
зиме није тешко прехладити се. 
Смањење имунитета често иза-

зива цурење из носа, кашаљ или 
грип. Ако се борите са упорним 
промуклошцћу и боловима у 
грлу, онда немојте потцјењивати 
симптоме. Грлобоља може бити 

посљедица бактеријске или ви-
русне инфекције. Вируси изази-
вају 50 до 80% акутног фарин-
гитиса, а у неким случајевима 
могу довести до инфекције лим-
фног ткива. Шта може изазва-
ти болест? Вирусна инфекција; 
бактеријска инфекција; ангина; 
инфективна мононуклеоза; мале 
богиње; промјене у устима, бо-
лест бубрега. 

Симптоми 
инфекције грла

Свака болест се може развити 
различито. Често је то посљеди-
ца раније нелијечене инфекције, 
цурења из носа или кашља. Како 
знате да се бавите инфекцијом 
грла?
Најважнији симптоми су: грло-

боља; грозница; кашаљ; от-
ицање грла; течна слузница грла; 
отежано гутање или дисање; 
промуклост и проблеми са гово-
ром; увећани лимфни чворови, 
осјећате се лоше.

Упала грла обично нестаје сама 
од себе. Све зато што је то бо-
лест из групе самоогранича-
вајућих и која тако спонтано 
престаје у року од три до се-
дам дана. Међутим, ако желите 
ублажити непријатне симптоме, 
слиједите наше савјете.
1. Инфузија са додатком 
меда, бијелог лука, лиму-
на и ђумбира 
Ако имате грлобољу, пијте много 
течности. Најбоље ће дјеловати 
инфузије са лимуном, медом, 
бијелим луком и ђумбиром. Та-

кође, можете направити сок од 
малине или црне рибизле. Од-
устаните од црног чаја који може 
надражити и исушити слузницу.
2.Биљна инфузија или 
сода за испирање
Исперите грло инфузијама ка-
милице, жалфије или соде. 
Тако ћете очистити слузокожу и 
омогућити јој да се регенерише. 
Међутим, важно је да раствор не 
прогутате (посебно онај са до-
датком соде).
3.Природни медицински 
производи
Вриједно је посегнути за при-
родним лијеком који нецће ири-
тирати или узроковати додатну 
нелагоду. На примјер, можете на-
бавити аеросолне спрејеве који 
дјелују локално и анестетички.

ЕФСА: Нема доказа да се вирус корона шири храном
Европска агенција за безбједност 
хране (ЕФСА) званично је потвр-
дила да нема доказа за ширење 
новог вируса корона путем хране. 
Свакако се препоручује особама 
које долазе у контакт с храном, 
које припремају или сервирају 
храну да прате добру хигијен-
ску праксу, која укључује често 
прање руку, чишћење и дезин-
фекцију површина за припрему 
хране и предмета који долазе у 
додир с храном, а сирова храна 
захтијева добру термичку обраду, 
наводе из Института за здравље 
и безбједност хране Зеница.
“Водите рачуна и о дезинфекцији 
амбалажа запаковане хране, а 
током припреме хране свакако 
водите рачуна да не додирујете 
очи, нос или уста. Оно што може-
мо постићи с јачим имунитетом 
је сигурно лакше се изборити са 
симптомима које болест узрокује 
и лакше их преболовати”, исти-
че нутриционистица ИНЗ-а Маја 
Трифковић.
Опште нутриционистичке препо-
руке за јачање имунитета су да 
витамини Ц, Е, Д, А, те неки ми-
нерали (цинк, селен, жељезо, ба-
кар) јачају одбрамбени или иму-
нолошки систем организма, те је 
пожељан њихов већи унос.
“Трудите се да конзумирате раз-
нолику и квалитетну, нутритивно 
богату храну сваки дан, те ћете 
на тај начин у организам унијети 

све потребне витамине и мине-
рале, јер нити једна намирница 
сама од себе није здрава и не 
садржи све потребне састојке за 
јачање имунитета и побољшање 
здравља, што значи да једнолич-
ном прехраном, макар то биле и 
‘здраве намирнице’, нећете задо-
вољити све потребе организма 
за неопходним нутријентима”, 
каже Трифковић.
Уколико сте у прилици, опскрби-
те се довољном количином агру-
ма и уопште воћа и поврћа свих 
боја, јер су богат извор витамина, 
минерала, ензима и антиоксида-
наса, који ће вам помоћи у јачању 
имунитета и одбрани организма 
од разних инфекција. Конзуми-
рајте довољно поврћа као што је 
мрква, шпинат, блитва, брокула, 
који су богати бета-каротином, 
пигментом који има антиоксида-
тивно дјеловање, а у организму 
се претвара у витамин А, који 
потиче заштитну улогу наших ле-
укоцита против штетних микроор-
ганизама и упала, а намирнице 
као што су агруми, купус, папри-
ке, кељ, парадајз, због витамина 
Ц, који има кључну улогу у јачању 
имунитета. Као изворе висококва-
литетних протеина, али и жеље-
за и селена, у прехрану свакако 
уврстите немасно месо и рибу. 
Осим тога, свакако и махунарке, 
немасне млијечне производе, 
орашасте плодове, сјеменке и 

цјеловите житарице. Витамином 
Е, који неутралише дјеловање 
слободних радикала и такође 
је кључан за јачање имунитета, 
богата су биљна уља, орашасти 
плодови, сјеменке, цјеловите жи-
тарице. Витамин Д, витамин који 

се једним дијелом уноси храном 
(лосос, туна, скуша, сиреви, ма-
слац, врхње,...), али већим дије-
лом се синтетизује у нашем тије-
лу излагањем сунчевом зрачењу, 
а између осталог, игра важну уло-
гу у смањењу упалних процеса и 
јачања имунитета.
“Важно је за нагласити, поготово 
у ово вријеме гдје се препору-

чује ограничити своје кретање на 
отвореном на минимум и више 
проводити вријеме у затвореном 
простору, не би било лоше раз-
мислити чак и о суплементима 
витамина Д, уз претходно савје-
товање с доктором или фарма-

цеутом”, каже нутриционистица 
Трифковић.
Неопходно је и водити рачуна о 
довољној хидратацији организ-
ма, а ако се већ развију одређе-
ни симптоми болести, као нпр. 
повишена температура, водити 
рачуна о повећаном уносу теч-
ности због њеног губитка усљед 
повишене температуре и знојења 

(осим воде, незаслађени чајеви 
богати антиоксидансима, нпр. 
зелени чај, такође, незаслађени 
цијеђени агруми, супе и чорбе од 
меса и поврћа,...)
Додатни савјети су и избјегавати 
излагање токсинима - прије свега 
избјегавати алкохол и цигарете, 
али и нпр. индустријске прерађе-
вине богате разним адитивима, 
појачивачима окуса, конзерван-
сима. Сведите стрес на најмању 
могућу мјеру уколико је то мо-
гуће, јер хормони стреса утичу на 
ослабљивање имунитета, уколи-
ко се претјерано луче. Спавајте 
и одмарајте довољно, јер недо-
вољна количина сна такође на-
рушава имунитет, наводе из ИНЗ.
Овакав начин прехране, обо-
гаћен важним нутријентима за 
наше здравље, треба имати то-
ком цијеле године, а не само 
у сезони опасности од вируса 
ради континуиране заштите ор-
ганизма и постизања оптимал-
ног здравља. Пратите савјете 
и препоруке надлежних органа 
и кризних штабова за превен-
цију инфекције вирусом корона 
и ширења вируса даље на своје 
ближње, али и друге суграђане. 
Придржавајте се свих превентив-
них мјера у циљу очувања свог и 
туђег здравља, саопштено је из 
Института за здравље и безбјед-
ност хране Зеница.

(Љепота и здравље)

Три природна начина да отклоните болове у грлу

NJEMAČKA FIRMA CARL KUEHNE OBAVJEŠTAVA 
POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE DA JE 
U TOKU UGOVARANJE KOOPERANTSKE 

PROIZVODNJE KRASTAVCA KORNIŠONA ZA 
2020.  GODINU.

 FIRMA NUDI:

 • SIGURAN OTKUP;
 • UGOVORENU CIJENU;
 • REDOVNU SEDMIČNU ISPLATU;
 • REPROMATERIJAL (RASAD, PESTICIDI, 
MIN.  ĐUBRIVA…);
 • STRUČNU AGRONOMSKU PODRŠKU;
 • RAD KOD KUĆE NA SVOJOJ ZEMLJI;
 • DOBRU ZARADU.

ZA VIŠE INFORMACIJA POZOVITE: 
065 847 924; 066 845 553; 066 783 389.

Свим припадницима Министарства унутрашњих по-
слова Републике Српске желимо срећан Дан полиције! 
Такође, желимо да им изразимо велику захвалност на 
свему што чине у борби против ширења вируса корона.

Борачка организација Града Приједора

Druže,
GUSKIĆ RATKO,

sretan ti 85. rođendan
28.3.1936.!, da još dugo
poživiš sa zdravim genom,
jer si potreban našem
potomstvu.

Tvoj poštovani,
Torzioni Bog s.r.
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Дана 30.3.2020. године навршава се 40 дана откад 
нас је напустила наша вољена кћерка и сестра

ЉИЉАНА ЈАЊИЋ
Нека те анђели чувају, а ми ћемо заувијек да те 
волимо, чувамо сјећање и успомене на тебе.
Родбину, пријатеље и комшије обавјештавамо да 
ће се помен одржати дана 28.3.2020. у 10 часова у 
Ламовитој на Тејића гробљу.
Ожалошћени: отац Драгоја, мајка Здравка и сестра 
Биљана 13357

Навршава се 40 дана од смрти наше 
драге

ЉИЉАНЕ ЈАЊИЋ
(1968 - 2020)

Увијек ћемо те вољети.

Ујак Милан, ујна Рада, браћа Дражен 
и Дарко, снаха Весна, Марко, Виктор, 
Алекса и Јован

13355

Четрдесет је дана од 
смрти наше драге

ЉИЉАНЕ 
ЈАЊИЋ

Заувијек ћеш остати у нашим срцима, вољена 
и поштована.
Милада и Маја са породицом

13351

ЉИЉАНА ЈАЊИЋ

Са тугом и поштовањем 
увијек ћу се сјећати твог 
насмијаног лика.
Твој стриц Чедо

13353

Дана 29.3.2020. године 
навршава се 40 дана 

откако нас је напустила 
наша драга

ЉИЉА ЈАЊИЋ
Сваки мој долазак си 
чекала са радошћу, 
а сада си заувијек 
отишла...
Твоја Дана 13354

Навршава се 40 дана од смрти

ЉИЉАНЕ ЈАЊИЋ

Са љубављу и поштовањем, чуваћемо те у нашим срцима и 
сјећањима. 
Брат Зоран, сестра Зорица - зет Дражен, снаха Божица, Милан, 
Дејан и Николина 13353

Дана 28.3.2020. навршава се 40 дана од 
смрти супруга и брата

ДУШАНА СЕЛАКА
(1953 - 2020)

Увијек си с нама, у нашим срцима и мислима. 
Супруга Нада, сестра Душанка са породицом

13350

Посљедњи поздрав драгој и вољеној 
мајци и баки

РАДАНИ ГЊАТОВИЋ
(1955 - 19.3.2020)

Нека те анђели чувају, а ми ћемо 
у срцима заувијек да те носимо и 
волимо.
Ожалошћени: кћерка Сања, син 
Раде, унучад, сестре Дрена и Мира

13365

ГИНА (Марко) БАНОВИЋ
(1939 - 2019)

Наврши се година дана откад те нема. Никада 
те нећемо заборавити. Син Зоран, кћерка 
Ленка, унуци Божидар и Николина, праунука 
Софија, зет Анђелко, снаха Соња

13358

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

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

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

Дана 1. априла 2020. навршава се 
година дана од када се упокојила наша 

вољена мајка и бака

ДРЕНКА МЛАЂЕНОВИЋ
(1934 - 2019)

Остаћеш упамћена по великом срцу, 
неисцрпној енергији, осмијеху којим 
си нас дочекивала. У нашим срцима 
је љубав, неизмјерна захвалност и 
најљепше сјећање на тебе.
То нам нико не може узети.
Твоји рођени: Душка, Љиљана, Лора, 
Isabella i Lennard 13238

Дана 29.3.2020. 
навршава се седам 

година од смрти нашег 
вољеног

ДАРКА ОДИЦКОГ
Недостајеш...
Кћерке Анђела и Калина, 
супруга Младена

13356

Дана 31.3.2020. 
навршава се четрнаест 
година од смрти нашег 

вољеног

ВУКАШИНА 
ГАВРАНОВИЋА

Недостајеш...
Супруга Душанка, 
син Младен и кћерка 
Младена с породицама

13356

Поводом смрти наше 
драге колегинице

РАДАНЕ (РАДЕ) 
ГЊАТОВИЋ

Заувијек остајеш дио 
нас. 

Твоја екипа: Мира, 
Љубица и Мира

13352

Помен

ЉИЉАНА ЈАЊИЋ

Од колега: 
Виолете, Александре и 

Небојше.

(0001)
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Спорт у доба короне Спорт у доба короне

Припремио: З. Јелић

СПОРТИСТИ КОД КУЋЕ 
ТРЕНИРАЈУ КОЛИКО МОГУ

- Смaтрaм дa минимум услoвa за тренирање и 
играње не постоји. И прије ове цијеле ситуације, 
мој лични став је да су хигијенски услови у БиХ 
били на јако ниском нивоу. Код нас у Првој лиги 
они су ужасни, а у Премијер лиги је нешто мало 
боље. Мислим да ће се Лига тешко наставити, 
када се све сагледа. Сад се гледа како да се пре-
живи, а камоли да неко размишља о фудбалу. 
Ми јесмо играчима дали  индивидуалне програ-
ме за тренинг. Водили смо рачуна о свему, на-
рочито да доста ствари могу урадити код куће. 
Међутим, једно је кад тренирате сами, а потпуно 
је друга ствар кад се ради са екипом. Сигурно је 
да играчи и на овај начин одржавају неки ниво 
тренаже. Што се тиче самог такмичења, ситуа-
ција је помало специфична, јер се нисмо никад 
сусретали са оволиким прекидом у тренирању и 
игрању. Пауза је, у том смислу, већ сад огромна. 
Кроз мјесец дана се не види почетак тренирања, 
а о игрању да не говоримо. То ће се осјетити на 
играчима, али и на клубовима. Заправо, на клу-
бовима се већ осјети. Како сам могао прочитати, 
доста клубова је у проблемима кад су у питању 
извори финансирања, а камоли тренажног про-
цеса. Што се тиче мене лично, посао нам је та-
кав да врло мало времена проводим с породи-
цом. Сад имам могућност да проводим вријеме 
с најближима, дан испуним на креативан и ко-
ристан начин, а одради се и неки мали тренинг. 
Нико не воли бити затворен, али ситуација је 
таква да сви морамо дати највећи допринос да 
радимо оно што је прописано како би ово што 
прије престало.

- Ми смо на паузи још како је дворана преста-
ла са радом. Чекамо расплет ситуације. Што се 
тиче Прве лиге, она је званично завршена, „Бо-
рац“ је шампион, а наше комшије из Новог Града 
испадају из Лиге. Посљедња три кола и плеј-оф 
неће се ни играти. Када се погледа,  пошто и дру-
ги тако раде, то је реално рјешење. Кад би се 
све ово са вирусом корона завршило за мјесец 
дана, чак и двадесетак дана, не би имало сми-
сла настављати. Играчи су тотално ван тренаж-
ног циклуса. Здравље људи је на првом мјесту. 
Ми се тако и понашамо. Момци су на продуже-
ном одмору, а кад будемо видјели назнаке у ком 
ће правцу све ићи, а надамо се да ће ускоро ово 
завршити, тако ћемо доносити одлуке. Кад се си-
туација смири, наставићемо са нормалним тре-
нинзима, али и са радом са млађим селекција-
ма. Чекаћемо, јер то је оно што ми сад једино 
можемо. Што се мене лично тиче, у овој изола-
цији највећи ми је проблем што се на спортским 
ТВ каналима врте снимци старих утакмица. То 
сад једино пратимо на телевизији. Не само ко-
шарку или фудбал, већ све спортове. И билијар 
сам гледао. Сад ми више није интересантно. 
Али пошто имам мало дијете, углавном су на ре-
пертоару цртани филмови.

- Што се тиче самог такмичења и Премијер лиге 
БиХ, још није тачно дефинисано шта ће се ради-
ти, али све назнаке су да се неће наставити. Ми 
већ десет дана немамо тренинга, дјевојке су већ 
пале и изашле из тренажног циклуса. Нису при-
премљене. И кад би такмичење почело у наред-
них двадесет или мјесец дана, могу само да ри-
зикују повреде. У суштини, сви клубови траже да 
се такмичење прекине и да на јесен почне ново 
првенство. У том случају, првак би био тренутни 
лидер, двије посљедњепласиране екипе би ис-
пале из Премијер лиге. Остаје да се види. Што 
се тиче рукометашица „Мире“, оно што могу у 
кући одрадити, то је све од тренинга, јер не може 
се ни по парковима виже трчати. Само да прође 
овај вирус, па ћемо ми наставити. А онда би за 
наредну сезону раније кренули у припреме. Мо-
жда и ново првенство почне нешто раније. Мо-
гуће да се буде играло и са 14 клубова, не знам. 
Видјећемо шта ће рећи Рукометни савез БиХ. 
Што се тиче мене лично у цијелој овој ситуацији, 
код куће сам. И моје двије кћерке, које су руко-
меташице, у кућној су изолацији.  Млађа не иде 
у школу, старија не иде на факултет. Зна мало 
бити досадно, али тако је свима. Сви се надамо 
да ће се све ово што прије завршити.

Игор Јанковић, 
тренер ФК „Рудар-

Приједор“

Данило Палалић, 
тренер КК 

„Приједор Спартак“
Дарко Глигоревић, 
тренер ЖРК „Мира“


