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Штаб за ванредне ситуације

СТАЊЕ ПОД КОНТРОЛОМ, НЕМА ОПУШТАЊА
У Приједору нема 
новозаражених ви-
русом корона, рече-
но је новинарима у 
четвртак након сјед-
нице градског Шта-
ба за ванредне си-
туације. Ситуација 
није драматична, 
али опуштања нема.

Пензионерима по-
ручено да Репу-
блички штаб до-
носи одлуку о 
кретању лица и 
то се мора по-
штовати. Због 
тога у Приједо-
ру не могу до-
бити сат или два 
дуже кретање. 

ЗА УСКРС 
НЕРАДНИ 
ДАНИ 10, 12. 
и 13. АПРИЛ

Модернизација јавне 
расвјете 
у Приједору 

Спортисти
поручују

ОСТАНИТЕ 
КОД КУЋЕ, 
АЛИ И 
ВЈЕЖБАЈТЕ

ЖУПНИК 
ВИДОВИЋ 
ЧЕСТИТАО УСКРС 



Министарство управе и 
локалне самоуправе Ре-
публике Српске обавије-
стило је у понедјељак све 
јединице локалне само-
управе да у наредних 15 
дана не одржавају сјед-
нице скупштина општина, 
односно градова, с циљем 
сузбијања ширења вируса 
корона и заштите јавног 
здравља.

“Уколико се у наредних 15 
дана укаже посебна потре-
ба за одржавање сједни-
це скупштине, општинске, 
односно градске управе, 
дужне су да писаним пу-
тем траже одобрење Репу-
бличког штаба за ванред-
не ситуације, уз навођење 
разлога хитности одржа-
вања сједнице скупштине”, 
саопштено је у понедјељак 

из Министарства управе и 
локалне самоуправе Ср-
пске.
Евентуалне захтјеве за 
сазивање сједница скупш-
тина локалне заједнице су 
дужне да доставе Мини-
старству управе и локал-
не самоуправе Републике 
Српске.
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Актуелно Актуелно

У Приједору нема новозара-
жених вирусом корона, речено 
је новинарима у четвртак на-
кон сједнице градског Штаба 
за ванредне ситуације. Једна 
особа је и даље на лијечењу у 

Бањалуци, али је њено здрав-
ствено стање стабилно. Деве-
десет лица је под здравстве-
ним надзором, а њих 1.007 је 
изашло из надзора.
- У карантину је 87 лица. Уко-

лико се овакав тренд настави, 
ситуацију ћемо и даље држати 
под контролом, али то не зна-

чи да не треба поштовати све 
мјере, јер су оне прописане с 
разлогом - рекао је Миленко 

Ђаковић, командант Штаба.
Ситуација није драматична, 
али опуштања нема, категори-
чан је Ђаковић. Пензионери-
ма је поручио да Републички 
штаб за ванредне ситуације 
доноси одлуку о кретању лица 
и то се мора поштовати.
- Локални штабови не могу до-
носити блаже наредбе, могу 
само строже. То је разлог због 
којег им не можемо омогућити 
сат или два дуже кретање - 
додао је он.
Из градског Штаба и овај пут 
су позвали Приједорчане да 
поштују све мјере. Једино 
тако можемо превазићи ситу-
ацију у којој се налазимо, по-
ручено је том приликом.

СТАЊЕ У ПРИЈЕДОРУ ПОД КОНТРОЛОМ

Вјерници католичке вје-
роисповијести у недјељу 
ће прославити највећи 
хришћански празник 
Ускрс. Честитке тим по-
водом, уз поруку да оста-
ну код кућа, упутио им је 
свећеник Марко Видовић, 
жупник жупе Приједор. - 
Божић јесте најрадоснији 
хришћански празник, али 
како каже Свето писмо, 
ако нема Ускрса, узалуд 
је наша вјера. Ове године 
за Ускрс се спремамо на 
неуобичајен начин. Врије-
ме прије Ускрса је вријеме 

покоре, ове године нам је 
додатно наметнуто због 
пандемије вируса. У не-
извјесности смо, збуњени 
и оптерећени и тако, као 
сви вјерници широм свије-
та, дочекујемо овај дан - 
каже жупник Видовић. 
С Ускрсом, како је нагла-
сио, славимо почетак но-
вог живота. 
- Устајање на нови жи-
вот, Ускрс, ми, кршћани, 
славимо у недјељу. Иако 
је вријеме оптерећујуће, 
свима који славе желим 
сретан и радостан Ускрс 

те да буду у кругу об-
итељи. То желим и браћи 
која исто ово славе, само 
недјељу дана касније, по-
бједу и заштиту ускрсног 
Исуса Христа - рекао је 
жупник Видовић и додао 
да ће у слављу Ускрса по-
штовати упуте цивилних 
власти. 
- Ако имамо љубави једни 
према другима, онда тре-
бамо заштитити оног по-
ред себе. У суботу увече, 
након обреда, ми имамо 
ускршњи благослов јела. 
То вјерници, по крсној ми-
лости, који су крштени, 
сами себи могу благосло-
вити благословљеном во-
дом и појести. Постоји и 
духовно заједништво, јер 
ће сви медији преносити 
обреде, тако да ће сви 
моћи духовно судјеловати 
у овим догађајима - ре-
као је жупник  Видовић и 
своје жупљане, али и све 
остале грађане, позвао да 
остану код кућа.

СРНА

Б. Дакић

У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ НЕ 
ОДРЖАВАТИ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНА 

ОПШТИНА И ГРАДОВА

ЖУПНИК ВИДОВИЋ 
ЧЕСТИТАО УСКРС 

М. З.

Градоначелник Приједора 
Миленко Ђаковић и дирек-
тор бањалучког предузећа 
“Елнос” Александар Шука-
ло потписали су ове сед-
мице уговор о извођењу 
радова на модернизацији 
јавне расвјете на подру-
чју града Приједора. ЛЕД 
расвјетом биће побољшан 
ниво освијетљености и 
смањена емисија штетних 
гасова. Потрошња струје 
биће смањена за више од 
60 одсто. Градоначелник 
Ђаковић појашњава да 
је овим пројектом пред-
виђена замјена 9.925 рас-
вјетних тијела у градској и 
приградској зони. 
- Град ће остварити зна-
чајне уштеде на потрошњи 
електричне енегрије, али 
и на услугама одржавања 
расвјетних тијела. Власти-
та улагања одабраног из-
вођача су 5.835.619,65 КМ 
са урачунатим ПДВ-ом, а 
из буџета града инвести-
ција ће му бити отплаће-
на у року од 144 мјесеца, 

кроз модел финансирања 
из уштеде потрошње елек-
тричне енергије. Средства 
од уштеде ћемо инвести-
рати у нова расвјетна тије-
ла на подручју града - до-
дао је Ђаковић. 
Бањалучко предузеће “Ел-
нос” послује у 11 земаља 
Европе, али како каже ди-
ректор Александар Шука-
ло, у фокусу њиховог рада 
су пројекти у Републици 
Српској. Не крије задо-
вољство реализацијом 
овог пројекта у Приједору.
- Уградићемо и пустити у 

погон нова расвјетна тије-
ла, која су реализована у 
ЛЕД технологији. Бенефи-
та овог пројекта има мно-
го. Грађани Приједора ће 
добити модерну, поузда-
нију и квалитетнију рас-
вјету, а са друге стране, 
ту су уштеде финансијске 
природе, јер ће рачуни за 
електричну енергију, по 
реализацији овог пројекта, 
бити знатно мањи - рекао 
је Шукало. 
Рок за извођење радова је 
150 календарских дана.

ПОЧИЊЕ МОДЕРНИЗАЦИЈА 
ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ У ПРИЈЕДОРУ 

М. Шодић.

Грaд Приједор требало би да oбeзбиjeди 
500.000 КM кao вид пoмoћи у нaбaвци сjeтвeнoг 
мaтeриjaлa и ђубривa пoљoприврeдницимa кojи 
имajу нaмjeру дa пoвeћajу сjeтвeнe пoвршинe. 
- Зa физичкa лицa мaксимaлaн изнoс je дo 500 
КM, зa рeгистрoвaнa пoљoприврeдна гaздинствa 
дo 750 КM, a зa прeдузeћa и прaвнa лицa дo 1.500 
КM. Пoтрeбнo je дa сaчувajу рaчунe зa сjeмe и ђу-
бривo, a срeдствa ћe бити исплaћeнa нaкнaднo - 
рeкаo je Ђaкoвић. 
Oн je дoдao ће у вeзи сa oвoм мjeрoм мoрaти дa 
зaсjeдa и Скупштинa грaдa.

Са потписивања уговора у Приједору

Градоначелник Приједора 
Миленко Ђаковић и дирек-
тор предузећа “Приједор-
путеви” Раденко Црного-
рац потписали су уговор о 
санацији путева, мостова 
и других инфраструктур-
них објеката који су стра-
дали у поплавама прошле 
године. Вриједност овог 
пословног уговора, како 
је рекао Ђаковић, износи 
270.000 КМ, а њиме ће 
бити санирано више путе-
ва, мостова и пропуста.
- Извршиће се санација пу-

тева Керића брдо у дужи-
ни 700 метара, у насељу 
Јањића пумпа 950 м, Гра-
бовац - Козарац - Камича-
ни 800 м, потом изградња 
моста на Плавинцу и са-
нација пропуста у  Бусно-
вима, Горњим Гаревцима, 
Божићима, Козаруши, Ју-
трогошти и Црној Долини, 
затим регулација потока 
на Свалама и у Чиркин 
Пољу те изградња мосто-
ва у Горњем Јеловцу - на-
вео је Ђаковић.
Раденко Црногорац, ди-

ректор предузећа “Прије-
дорпутеви” које је на тен-
деру добило овај посао, 
рекао је да је ријеч о два 
тендера: једном који се 
односио на асфалтирање 
путева, а другом у вези са  
санацијом пропуста и регу-
лације потока. По његовим 
ријечима, брига о инфра-
структури не смије бити 
запостављена, јер је она 
дио економског напретка 
сваког друштва.

ПОТПИСАНИ УГОВОРИ У 
ВРИЈЕДНОСТИ 270.000 КМ

Санација штета од поплава

П. Ш.
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Тим поводомТим поводом

Полицијска управа При-
једор обиљежила је 4. 
април, Дан полиције Ре-
публике Српске. Служен 
је парастос у Цркви Све-
те Тројице, а положени 
су вијенци и запаљене 
свијеће код спомен-плоче 
полицајцима погинулим 
у протеклом рату. Овај 
чин обављен је у прису-
ству руководства Поли-
цијске управе Приједор, 
полицијских службеника 
и представника Мјесне 
борачке организације 
МУП-а Републике Српске, 
ЦЈБ-СЈБ Приједор, Мјес-
не борачке организације 
припадника 7. Одреда 
бригаде специјалне по-
лиције и Борачке органи-
зације Града Приједора. 
Одајући почаст колегама 

који су дали живот у Од-
брамбено-отаџбинском 
рату за стварање Репу-
блике Српске, Полицијска 
управа Приједор показала 

је да њихова жртва није и 
не смије бити заборавље-
на.

 Дан полиције РС 
СЛУЖЕН ПАРАСТОС ЗА 

ПОГИНУЛЕ ПРИПАДНИКЕ 
ПУ ПРИЈЕДОР

У организацији Удружења 
Рома у сриједу је, подје-
лом хуманитарних пакета 
с основним прехрамбеним 
и хигијенским потрепшти-
нама, обиљежен Свјетски 
дан Рома. Подијељено је 
13 пакета за старе и немоћ-
не чланове ромске зајед-
нице. Скромно обиљежа-

вање Свјетског дана Рома, 
без већег окупљања, усло-
вила је актуелна ситуа-
ција с пандемијом вируса 
корона. Пакете за Роме 
обезбиједила је Градска 
управа. У име оних који 
су их добили, захвалио се 
Рамо Салешевић, пред-
сједник Удружења Рома. 

Најављује сличну помоћ и 
млађим члановима ромске 
заједнице, поготово више-
чланим породицама.
- Ови пакети ће много зна-
чити ромској популацији, 
а не треба да заборавимо 
ни ове млађе који имају 
вишечлане породице. На-
стојаћемо да и млађа по-
пулација, уз помоћ Градске 
управе, добије прехрамбе-
не пакете - рекао је Сале-
шевић. 
Он се захвалио Удружењу 
„Невен“ које им је покло-
нило двадесетак заштит-
них маски. Надлежне су 
позвали да дезинфикују 
двије стамбене зграде, у 
Рудничкој улици и на Ске-
ли, у којима бораве Роми. 
Ромска заједница на под-
ручју Приједора броји око 
700 чланова. 

Генерални став Министар-
ства пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде Репу-
блике Српске је да се за ову 
сјетвену сезону засију што 
веће површине свих пољо-
привредних култура. С тим 
циљем, ово министарство 
је преусмјерило одређе-
на средства која су 
била намијење-
на неким другим 
пројектима, како 
би реализовали  
акцију помоћи 
пољопривред -
ницима. Помоћ 
ће се састојати 
од 9.000 пакета 
сјемена и минерал-
ног ђубрива на нивоу 

Републике Српске, од чега 
ће 515 пакета добити Град 
Приједор, рекао је Данијел 
Егић, руководилац прије-
дорске Канцеларије Ресора 
за пружање стручних услуга 
у пољопривреди.
- Ради се о пакету сит-

них сјемена за 
сјетву баште 

површине 
500 ква-
дратних 
метара. 
П а к е т 
обухва -
та ситна 
сјемена, 

с ј е м е н -
ски лук и 

кромпир и 

минерално ђубриво - навео 
је Егић и појаснио ко ће све 
имати право на добијање 
пакета. 
- Став Министарства је да 
је пакет помоћи намијењен 
најрањивијем становништ-
ву, међу којима су и они који 
су усљед пандемије вируса 
корона остали без посла, 
као и самохраним породи-
цама и осталима - рекао је 
Егић.
Вриједност средстава која 
ће бити утрошена за помоћ 
пољопривредницима, прије 
свега повртарима, износи 
2,5 милиона марака. Доста-
ва пакета може се очекивати 
идуће седмице.  

Обиљежен Свјетски дан Рома

ПАКЕТИ ЗА СТАРЕ И НЕМОЋНЕ 

Повртарство: 
ПАКЕТИ ПОМОЋИ ЗА СЈЕТВУ 

П. Ш.
КВ

Фото: ПУ Приједор

Полагање вијенаца 

М. З.

Чопор паса луталица хара Орловцима

ЗАДАВИЛИ ТРИНАЕСТ ЈАЊАДИ И ДВИЈЕ ОВЦЕ  

Чопор паса луталица прошлог 
викенда у Горњим Орловцима 
задавио је 13 јањади и двије 
овце на имању породице Кец-
ман. По ријечима Мирка Кецма-
на, власника стада, десило се 
то у по бијела дана.
- Синовац и ја пошли смо обићи 
овце које су биле у ограђеној 
њиви недалеко од куће. За-
текли смо стравичан призор. 

Чопор од десетак паса тргао је 
већ задављене јањце и овце. 
Сатјерали су их у ћошак и да-
вили редом. Да неким случајем 
нисмо дошли, све би их пода-
вили. Штета је велика, а страх 
нас је да се тако нешто не би 
поновило - рекао је Мирко до-
дајући да, већ дуже вријеме, у 
њивама и шумама које су изван 
насеља борави чопор паса. Че-

сто, каже, мијењају локације па 
их је тешко пронаћи.
Проблем паса луталица изван 
градског подручја није од јуче. 
Својевремено, ловци су орга-
низовали акције одстрела паса 
луталица, али сад по Закону о 
заштити животиња посао хума-
ног уклањања врши хигијени-
чарска служба у саставу Кому-
налног предузећа. По ријечима 

ру-
к о -
водио -
ца ове службе 
Зорана Булића,  проблеми са 
псима луталицама у сеоским 
подручјима су честа појава. 
- Наносе штету домаћинстви-
ма, а врло их је тешко пронаћи, 
јер након што нападну стоку и 

живину, удаље се у непозна-
том правцу. Осим тога, наша 
служба располаже пушком за 
успављивање и кад погодимо 
пса, тешко је пронаћи и вра-
тити стрелицу која се користи 
касније и које су врло скупе - 
каже Булић. 
Додаје да се о проблему чо-
пора паса, који су у природи 
подивљали, разговарало и са 
полицијом и ловцима те да по-
кушавају наћи рјешење, јер од-
стрели паса луталица као што 
се то радило некада, више се 
не могу вршити, а само акцијом 
ловаца они се могу уклонити.

- Схватамо захтјеве удружења за заштиту живо-
тиња, али ми имамо и притисак од стране грађана 
који страхују не само за безбједност стоке него 
и властиту безбједност. То више нису кућни љу-
бимци већ подивљале животиње које трагају за 
храном. Удружени у чопоре, нападају све, тако да 
овај проблем треба ријешити на начин да се не 

прекрши закон, а опет да се за-
штите домаћинства од њихо-

вих насртаја и штета које 
проузрокују - каже Булић.  

П. Ш.

Велика штета у домаћинству Кецмана
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Интервју Интервју

● Колико сте имали вре-
мена да се психички 
припремите за овај вид 
наставе? 
- Психички вид припреме смо овај 
пут прескочили, јер за њега ни-
смо имали времена. Морало се 
у веома кратком времену дјело-
вати. Техничка припрема нам је 
била важнија, а сваки наставник 
је дубоко у себи преживљавао 
своје страхове и дилеме. Припре-
мити презентације, отићи на сни-
мање, повезати се са ученицима 
и родитељима, формирати групе, 
осмислити начин комуникације, 
одговорити на стотине питања 
ученика који су се нашли у чуду 
шта им се то сада дешава. Зар 
има времена за психичку припре-
му? Наравно да нема, него удах-
ни и скачи…
Како сте се осјећали када сте 
први пут стали пред камере? 
- Тешка је то ситуација када 
умјесто својих ученика гледате 
у објектив камере и покушава-
те да се понашате као да је све 
нормално. Причате сами са со-
бом, постављате питања и сами 
одговарате на њих. Нити је при-
родна ситуација, нити природно 
окружење. Кнедла у грлу, чвор у 
желуцу и огромна одговорност. 
Постоје много важније ствари од 
вашег страха, а то су ваши уче-
ници. 
● Како се одваја процес 
снимања, ко Вам све по-
маже?
- Наши надзорници за разредну 
наставу из Републичког педагош-
ког завода у Бањој Луци су офор-
мили тимове за сваки разред. 
Сваки тим је у почетку бројао до 
пет наставника. На челу сваког 
тима је руководилац који је одго-
воран за слање материјала који 
се снима, распоред наставника 
из тима који ће ићи пред каме-
ре, распоред задужења чланова 

тима који раде на креирању пре-
зентација итд. Сви чланови групе 
су међусобно повезани, комуни-
цирају путем вибера, мејлова, 
размјењују материјале и помажу 
једни другима. Спремљене пре-
зентације шаљемо 
надзорницима у 
РПЗ на пре-
глед. Све се 
то ради у 
току јед-
ног дана 
да би 
н а -
с т а в -
н и к 
к о ј и 
је тај 
д а н 
з а д у -
ж е н 
за сни-
м а њ е , 
имао ква-
л и т е т а н 
материјал за 
презентацију на-
ставних садржаја. По-
што смо прве седмице снимали 
викендом, сада имамо ситуацију 
да понедјељком снимамо за 
сриједу, уторком за четвртак и 
тако редом. Снимање једног часа 
иде у цијелости и не монтирају се 
секвенце као нпр. у филму. Зато 
је потребна изузетна концентра-
ција наставника.
● Као што то обично 
бива код нашег народа, 
постоје они назови “по-
вршни критичари” који 
имају вишак времена 
и дају себи за право да 
коментаришу Ваш рад. 
И ви сте то осјетили на 
својој кожи! 
- Коментари доконих, оних које 
се крију иза својих профила, а 
ништа нису предузели да олак-
шају ову ситуацију било којој ка-

тегорији којој је помоћ потребна, 
оних који немају храбрости, срца, 
воље, паметне идеје, приједлога 
за побољшање, не могу ме по-
вриједити нити поколебати. Ово 
је моја професија и ја свој позив 

живим. Драго ми је да су ме 
критичари гледали и 

слушали, да су иш-
чекивали сваку 

моју ријеч како 
би од тога 
направили 
п о г р д а н 
коментар 
или на-
п р а в и л и 
с т и к е р . 
З н а ч и 
у с п ј е л а 
сам да 

заинтере -
сујем своју 

публику, што 
и јесте циљ 

сваког учитеља, 
з а и н т е р е с о в ат и 

ученика да слуша и 
научи. Вјерујем да су моји 

драги критичари научили објас-
нити појам еволуције, одредити 
службу ријечи у реченици и како 
се израчунава површина коцке. 
Ипак је било корисно и “лајк” за 
њих. 

● Сада сте у кућној изо-
лацији, али и даље 
вриједно радите. 
- Својом одлуком сам у кућној 
изолацији, јер сам била у контак-
ту са једном учитељицом из Бање 
Луке чији је муж био у неком по-
средном контакту са особом која 
је позитивна на вирус. Сви смо 
ми добро, немамо никаквих сим-
птома, али опрез не шкоди. Ја 
сам и даље руководилац тима за 
пети разред и посао не може да 
чека. Нашалим се и кажем да ми 
је стан постао као “врховни штаб” 

у вријеме битке. Телефони су на 
пуњачима, рачунар се не гаси, 
материјал за снимање се спрема 
нон-стоп, гледам наставу на ТВ 
и ловим шта би се могло попра-
вити, комуницирам са ученици-
ма, прегледам оно што су ради-
ли, исправљам грешке, шаљем 
инструкције. Иако свакодневно 
разговарамо, моји ђаци ми јако 
недостају, њихова прича, шале, 
смијех, чудна питања, коментари. 
Сада су они пети разред, ускоро 
се растајемо и зато ми је ова раз-

двојеност још тежа. Ученицима је 
ова настава још увијек занимљи-
ва, али ипак се брину како ће 
бити оцијењени и да ли је њихово 
знање довољно. Родитељи су се 
максимално ангажовали. 
● Колико радите у прос-
вјети, сјећате ли се свог 
првог радног дана? 
- Много тога се промијенило од 
мојих првих радних дана у јед-
ној сеоској школи у Малом Па-
ланчишту давне 1993. године. 
Тај први дан у непознатом селу, 
пред непознатом дјецом, не-

познатим родитељима, одредио 
ме је као особу која ће се учи-
тељским послом бавити цијелог 
живота. Радила сам у комбино-
ваном одјељењу и водила сва 
четири разреда. Дјецу сам до-
чекала пред школом. Прво смо 
се радознало гледали, помало 
смијешили, а онда је један ђак из 
четвртог разреда, Младенко Ко-
вачевић, рекао: “Хајде да ти по-
кажем гдје је моја кућа!” Од тада 
је кренуло све како треба. Крену-
ли смо око школе, показивали су 
ми гдје је чија кућа, њива, овце. 
Ја сам слушала и памтила. Од 
тада, завиривала сам у њихове 
породице, тајне, симпатије, срца 
и душу. Завиривала сам, јер су 
ми допустили. Тако је остало до 
данас. Дјеца одрастају, долазе 
нова, али љепота је увијек иста. 
● Шта, за крај, поручује-
те Вашим ученицима и 
колегама? 
- Пратите редовно наставу, тру-
дите се да савладате градиво 
колико можете, будите вријед-
ни, слушајте упутства својих на-
ставника и задржите осмијех на 
својим лицима. Помозите једни 
другима, разговарајте, јер сад 
је право вријеме да сви покаже-
мо колико смо добри и поштени 
људи. На своје драге колеге сам 
веома поносна и част ми је што 
припадам тој групи људи и зо-
вем се просвјетним радником. 
Ова ситуација је доказ да учитељ 
може све и да ће увијек пронаћи 
начин. Држати час под липом, у 
школи без струје, у супер опре-
мљеној учионици или пред ка-
мерама. То је наша способност 
прилагођавања. Не обазирите се 
на злураде коментаре, ви сте то 
надвисили. Бар ми смо научили 
да се на грешкама учи. Устрајте и 
само напријед. Ваши ђаци чекају 
на вас!

М. Шодић

Весна Зекановић 

УЧИТЕЉИЦА КОЈА ЈЕ СВОЈИМ ЂАЦИМА БЛИЗУ И НА ДАЉИНУ
- Ситуација у којој смо се сви заједно нашли је тешка и нисмо је могли испланирати, истражити, научити. Овакав 
облик наставе је новост за све нас. У ходу учимо, користимо и комбинујемо све што знамо и можемо, прилагођа-
вамо се и покушавамо спасити што се спасти да, каже Весна Зекановић, учитељица у ОШ “Петар Кочић”, која 
наставу води путем тв-екрана  

- Ја сам и даље 
руководилац тима за 

пети разред и посао не 
може да чека. Нашалим се и 

кажем да ми је стан постао као 
“врховни штаб” у вријеме битке. 
Телефони су на пуњачима, рачу-
нар се не гаси, материјал за сни-
мање се спрема нон-стоп, гледам 
наставу на ТВ и ловим шта би се 
могло поправити, комуницирам 
са ученицима, прегледам оно 

што су радили, исправљам 
грешке, шаљем ин-

струкције.

Добитница Светосавске повеље 2014. године

Недостају јој њени ученици

Весна и њен комбиновани разред 
у Малом Паланчишту 90-тих година



5.10. април 2020.“Козарски вјесник”

ДруштвоОбразовање

Биљана Симић је наставник 
њемачког језика у ОШ “Доситеј 
Обрадовић”. Ванредно стање је 
промијенило и њен начин рада. 
Ученици, каже, не смију бити 
ускраћени за знање. 
- Пошто сам разредни старје-
шина матурантима, које овим 
путем поздрављам, прво сам 
на вајберу формирала групу са 
родитељима. За почетак сам 
њима упутила основне инфор-
мације, шта су обавезе учени-
ка, њих као родитеља и шта 
су обавезе наставника. Моје 
колеге и ја смо за сваки пред-
мет формирали вајбер групу, у 
којој су укључени сви ученици 
и предметни наставник. Након 
одржаног часа на ТВ-у, пред-
метни наставник доставља све 
инструкције, а ученици добијају 
рокове за достављање задаће. 
Могу вам рећи да то заиста до-

бро функционише - каже она. 
Као и њене колеге, сада ради од 
куће. Млада је мајка двије мале 

дјевојчице, па је морала добро 
да се организује. Као професор 
једне приватне школе страних 
језика у Приједору, преуредила 

је радни простор у малу учиони-
цу, који јој је сада дошао као пун 
погодак. Наставу на даљину ор-
ганизује и за полазнике курса. 
Сваког дана ради  са кћерком 
Аурором која је други разред.
- Овдје имам свој мир. Могу да 
радим и са кћерком, која је овај 
вид наставе јако добро прихва-

тила. Први пут је добила таблет 
на којем може поново да погле-
да свој школски час, заустави 
када јој је то потребно, запише 

шта треба... Ако јој нешто није 
јасно, ја сам ту да јој помогнем. 
Учитељици редовно шаљемо 
задаћу и добијамо повратне ин-
формације - додала је Биљана. 
Мирослав Ковачевић, профе-
сор информатике у Електротех-
ничкој школи у Приједору, каже 
да је задовољан организацијом 

и током наставе на даљину. Оп-
тимиста је и нада се да ће ова 
ситуација убрзо постати прош-
лост. Ученицима и колегама по-
ручује: “Морамо да издржимо”. 
- Већина колега је одабрала 
“Гугл учионицу” као платформу 
за комуникацију. Са ученицима 
комуницирам путем мејла, сни-
мам радну површину и свој глас 
и постављам на Јутјуб, с обзи-
ром да предајем информатичку 
групу предмета. То шаљем уче-
ницима и они на тај начин прате 
лекције. Задатке ми шаљу на 
мејл и за сада то лијепо функ-
ционише - рекао је Ковачевић.
Прва седмица је била ударна, 
каже Јелена Матијаш, ученица 
првог разреда Електротехничке 
школе, али сада је много лакше. 
- Било нам је тешко да се при-
викнемо да сваки дан провјера-
вамо да ли су нам професори 
послали материјале, када нам 

је рок да пошаљемо задаћу... 
Сада нам је лакше и навикли 
смо да када устанемо, умјесто 
да се спремамо за школу, сје-
дамо за рачунар и преузима-
мо лекције, радимо задатке и 
шаљемо назад својим профе-
сорима - додаје Јелена. 

ПРОСВЈЕТНИ РАДНИЦИ СЕ ПРИЛАГОДИЛИ 
ВАНРЕДНИМ УСЛОВИМА

Д. С.

У току је акција прољетног 
уређења града у оквиру које је 
у понедјељак почео одвоз каба-
стог отпада - кућанских апарата, 
дијелова намјештаја и сличног. 
У приједорском комуналном 
предузећу позивају грађане 
да овај отпад одлажу на пра-
вилан начин, како не би оме-
тали одвијање саобраћаја. По 
захтјеву надлежног одјељења 

Градске управе Приједор, кому-
налци ће вршити одвоз кабастог 
отпада до краја априла. Милка 
Грбић, руководилац Радне једи-
нице “Јавна хигијена” предузећа 
“Комуналне услуге”, истиче да у 
градској зони кабасти отпад тре-
ба одлагати поред контејнера. У 
приградским и сеоским насељи-
ма одвоз ће се вршити по рас-
пореду редовног одвоза смећа, 

па би грађани требало да отпад 
изнесу у раним јутарњим часо-
вима. 
- У кабасти отпад спадају дије-
лови намјештаја и бијела техни-
ка, али не и грађевински отпад 
- прецизира Грбићева.
Акција прољетног уређења гра-
да подразумијева и уређење 
зелених површина. Обез-
бијеђен је одређен број сад-
ница цвијећа и украсног биља, 
клупа и корпи за јавне површи-
не, које, након писаног захтјева 
градском Одјељењу за стам-
бено-комуналне послове, 
бесплатно могу добити 
школе, мјесне заједни-
це и кућни савјети. По-
дизање робе врши се у 
расаднику “Комуналних 
услуга”.
- Имамо саднице и за 
продају, по ниским ције-
нама. Наши суграђани 
могу их купити, у просјеку, 
за пола марке по комаду. У 
нашем асортиману налази се 
прољетно и љетно цвијеће - 
истиче Милка Грбић.
У контексту пандемије корона 
вируса и мјера на дезинфекцији 

које преду-
зима Штаб 

за ванред-
не ситуације, 

при једорски 
комуналци ули-

це не перу исте ве-
чери већ други дан, да не би 
поништили ефекте урађеног. У 
редовним активностима “Кому-
налних услуга”, између осталог, 

је чишћење саобраћајница и 
сливника, обнављање цвјетних 
леја и садња украсног жбуња. 
У овом предузећу позивају 
грађане да се укључе у акцију 
“Прољетно уређење града”. За 
све информације могу се обра-
тити путем телефона 052/222-
008.

М. Шодић

Прољетно уређење града

ОДВОЗ КАБАСТОГ ОТПАДА ДО КРАЈА АПРИЛА

Комуналци у акцији

Саднице цвијећа у стакленицима 
“Комуналних услуга”

Вирус корона промијенио је свакодневицу и прос-
вјетним радницима. За кратко вријеме прихватили 
су препоруке ресорног министарства, прилагодили 
се новонасталим приликама и кренули са реализа-
цијом онлајн наставе. Они са којима смо разговара-
ли, кажу да су задовољни како се одвија настава на 
даљину. Свако од њих има свој начин рада

Биљана Симић: - Настава на 
даљину добро функционише

Ради од куће, а помаже и кћерки Аурори

Мирослав Ковачевић: - Морамо да издржимо

Јелена Матијаш: - На почетку је 
било тешко, сада је много лакше
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Вјерски обреди у доба короне 

БОГОСЛУЖЕЊА И МОЛИТВЕ 
ОБАВЉАЈУ СЕ ПРЕМА ПРОПИСИМА

Римокатоличка црква, ових 
дана, почиње славити највеће 
тајне хришћанске вјере, 
каже приједорски жуп-
ник Марко Видовић 
додајући да ће се 
ове године, по 
о д р е д б а м а 
власти како 
ц и в и л н и х 
тако и цр-
к в е н и х , 
о б р е д и 
обавља-
ти без 
вјерни-
ка.
- Оно 
ш т о 
с м о 
п р а -
ктико-
в а л и 
п р о -
теклих 
година, 
то ћемо 
р а д и т и 
у цркви и 
ове годи-
не, али само 
без вјерни-
ка. Многи ме 
питају па 
к а к о 

ће то бити, на што сам одгово-
рио да ће можда тад у цркви 
бити двоје-троје вјерника који 
ће сјести на одређену раз-
даљину и славићемо литургију 
и обреде као да је пуна црква 
- рекао је Видовић додајући да 
сви посједују средства брзих 
комуникација, тако да вјер-
ници могу пратити литургије 
било преко малих екрана или 
на друге начине.
- Тако ће се осјетити то зајед-
ништво вјерника у складу са 
могућностима како ко може. 
Вјерски обреди ће бити преко 
телевизије, тако да ћемо бити 
духовно повезани на мало 
другачији и неуобичајен начин 
- рекао је он.
- Налазимо се у времену када 
је цијели свијет заокупљен 
догађајима везаним за вирус 
корона који се шири брзи-
ном свјетлости, али ми, као 
вјерујући и одговорни људи, 
морамо гледати на то са два 
аспекта: један је здравствени, 
а други подразумијева нас као 
одговорне и вјерујуће људе - 
рекао је протојереј ставрофор 
Младен Мајкић додајући да 
ће ово проћи, али ће оставити 
утицај на људе да се мијењају 
духом и тијелом.
Он је истакао да се богослу-
жења у светим храмовима 
одржавају у редовним терми-
нима, уз минималан број вјер-
ника.
- Господ рече: „Гдје се 
двоје или троје саберу, 
ту сам и ја с њима!“ 
То значи да квалитет 

светих богослужења не зависи 
од тога 

к о -

лико нас је 
у храму, 
него да тај 
к о н т и н у -
итет иде 

својим редовним током - рекао 
је Мајкић.
Он је истакао да је служење 
светих литургија највеће бо-
гослужење у Православној 
цркви или, боље речено, то је 
душа Православне цркве. 
- Када би се говорило о 
некаквом потпуном 
прекиду свете ли-
тургије, то би било 
зачуђујуће и 
страшно. То би 
било као да 
кажете човје-
ку: „Живи, 
али пре-
стани да 
дишеш! “ 

То значи да ћемо богослужења 
одржавати уз претпоставку да 
су они који долазе у наш храм, 
не само вјерујући припадни-
ци наше свете цркве, него и 

друштвено одговорни грађа-
ни те да поштују и уважа-

вају све препоруке људи 
од струке и здравства и 

представника власти. 
Сви ми, као одговор-
ни људи и у цркви и 
у заједници, треба 
тако да се и пона-
шамо док ово не 
мине - поручио 
је Мајкић. 

Протоје-
реј став-
р о ф о р 
сматра да 
је ово, на 
неки начин, 
велика опо-
мена људском 
роду који је у неким 

стварима отишао предалеко. 
- И ово ће проћи, али бих био 
слободан казати да је ово не 
само вјерујућем него читавом 
свијету једна велика опомена 
да смо можда отишли далеко 
од своје људске обавезе јед-
них према другима. Од људс-
ке обавезе према Богу, твор-
цу нашем и према творевини 
коју смо почели уништавати, 
као да нико више од дугих по-
кољења неће доћи, него да ми 
буквало потрошимо све ресур-

се који су нам дати 
у овом времену 
и овом вијеку. 
Ово ће свакако 
проћи, али ће 
оставити и по-
зитиван утицај 
на људе да 
се мијењају 
духом и тије-
лом - нагла-
сио је Мајкић.
По ријечи-
ма Хусеина 
ефендије Ве-
лића, главног 
градског има-
ма,  Исламс-

ка заједница у 
БиХ добила је 

јасне инструкције 
од реису-л-улеме 

да се вјерске ак-
тивности сведу на 

минимум, а онда још 
строже мјере да се у џа-

мијама не обављају зајед-
нички намази него да се они 

обављају код куће. 
- Имами уче само езам позив 
на намаз, а то је знак да нам 
је наступило вријеме намаза 

и да џематлије обављају свој 
намаз, своју молитву у кућа-
ма. Што се тиче најзначајнијег 
намаза, џума намаза петком, 
и то је сведено на минимум у 
смислу да само два-три човје-
ка, који не спадају у ризичне 
групе, са имамом и мујезином 
обаве џуман намаз - рекао је 
Велић.
Што се тиче џеназа намаза 
и то је, по ријечима Велића, 
сведено на минимум, тако да 
само један имам клања џена-
зу намаз са најужом родбином 
покојника.
- Имами су на својим радним 
мјестима, помажу џематлија-

ма при нашем раду, јер при 
нашим џематима имамо 

и хуманитарне тимо-
ве који су се стави-

ли на располагање 
најстаријим и из-
немоглима, који 
не могу доћи до 
својих намирни-
ца. Ти тимови 
сарађују са 
мјесном зајед-
ницом и Криз-
ним штабом. 
Наше препо-
руке свим џе-
матлијама су 
да поштујемо 
како инструк-
ције Исламс-
ке заједнице, 
тако и инструк-

ције надлежних 
органа и кризних 

ш т а б о в а . 
М е х -

теб-

ска настава се одвија путем 
вибера и других апликација, 
онако како то имам договори 
са својим ученицима и њихо-
вим родитељима - појаснио је 
ефендија Велић.
Он је додао да је у овим окол-
ностима најбитније да се вјер-
ници придржавају свих упут-
става које издају надлежни 
органи, а са вјерске стране 
инструкција које дођу од нај-
виших органа, то јест са нивоа 
муфтијства и ријасета.
- За ових неколико седмица, 
џематлије су озбиљно схва-
тиле ситуацију. Задовољни 
смо поштивањем свих одлука, 
дакле јасно је да је ситуација 
озбиљна и да се сви морамо 
придржавати прописа како би 
спријечили ширење овога ви-
руса - рекао је Велић.
Вјерски представници истичу 
да су све вјерске манифеста-
ције отказане до даљњег, а да 
се сахране обављају, по њихо-
вим и препорукама штабова за 
ванредне ситуације, што значи 
у присуству само уже родбине.

П. Ш.

Приједорске вјерске заједнице поштују сва упутства, прописе и наредбе Штаба за ванредне ситуације у вези 
са вирусом корона. Богослужења и молитве обављају се уз присуство минималног броја вјерника или без њих

Марко Видовић, жупник

Младен Мајкић, протојереј ставрофор

Хусеин ефендија Велић, главни градски имам
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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. Једна геолошка ера, 9. Љутито (фиг.), 
10. Шумско оруђе, 12. Од добре врсте, пасмине, 14. 
Сњежни човјек, 15. Лудо, блесаво (тур.), 17. Еден, 18. 
Волт, 19. Шегачење, фарса, 21. Иридијум, 23. Крас, 
крш, 24. Четврто слово ћирилице, 25. Не (рус.), 27. 
Европска организација за спортове на води (скр.), 28. 
Ономатопеја гласа гуске, 29. Најдужа свјетска ријека, 
31. Покрајина у Њемачкој, 32. Врста руског камиона, 33. 
Италијанска валута, 34. Радници на царини.  

УСПРАВНО: 1. Врста инсекта, 2. Програмски пакет Мај-
крософта, 3. Америчка књижевница Сузан, 4. Кисеоник, 
5. Зоран Цвијановић, 6. Организација афричког једин-
ства (скр.), 7. Један бојни отров, 8. Друго име Кине, 9. 
Колонија мрава, 11. Ријека између САД и Канаде, 13. 
Специјалисти за најтеже болести, 16. Пољска нафтна 
компанија, 20. Дан (мак.), 22. Војник почетник, 26. Тми-
на, 28. Име шахисте Каспарова, 30. Фереџа, 31. Сједи-
ште на бициклу, 33. Америчко мушко име, 35. Ознака 
азота.

Р. Речевић

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ

На данашњи дан, 10. априла 
1932. године у Александрији, 
Египат, рођен је Омар Шариф 
(Мишел Димитри Шалхуб), ли-
банско-египатски глумац који 
се прославио у филмовима 
британске и холивудске  про-
дукције. Био је номинован за 
додјелу “Оскара”, а освојио је 
три “Златна глобуса” и награ-
ду ”Цезар”. Филмофили ши-
ром свијета посебно га памте 
по улогама у филмовима “Ло-
ренс од Арабије”, “Доктор Жи-
ваго” и “Смијешна дјевојка“, а 

одмах потом и по томе да је 
био на листи 50 свјетских топ 
играча контракт бриџа, али и 
аутор и коаутор неколико књи-
га и видео-игрица о бриџу.
Шариф је говорио арапски, 
енглески, грчки, француски, 
шпански, португалски и ита-
лијански језик. Добитник је 
награде Унеска за допринос 
свјетском филму. Умро је у 83. 
години, 10. јула 2015. године,  
од срчаног удара у болници у 
Каиру.

Р. Р. 

ЗАНИМЉИВОСТИ
***

На Тајланду постоји специјална школа за 
мајмуне у којој уче скупљати кокосове орахе. 
Краткорепи макаки, који с успјехом заврши 
обуку, у стању је да за дан сакупи и до 1.400 
ораха.

***
Од свих жестоких пића која су у продаји, најја-
ча је једна пољска вотка са 79,8 посто алко-
хола.

***
Од свих животиња, најчудније име има слије-
пи паук са хавајског острва Кауаи, који је, пре-
селивши се у пећине, изгубио очи, а зове се 
многооки безоки паук. 

***
Највеће наткривено клизалиште на свијету на-
лази се у Канади, а простире се на површини 
од 6,317 квадратних метара. 

***
Три афричка слона из Зимбабвеа поставила 
су свјетски рекорд у дугом пливању, а затече-
на су у језеру на ријеци Замбези, 12 киломе-
тара од обала националног парка Матусадона 
док су пливали ка градићу Кариба.   

1814. - Британска и шпанска 
војска поразиле трупе Напо-
леона Бонапарте који је про-
гнан на острво Елба.

1864. - Млађи брат аустриј-
ског цара Франца Јозефа, 
надвојвода Максимилијан, 
крунисан за цара Мексика.

1912. - Титаник испловио на 
своје прво и једино путовање.

1919. - Умро Емилијано Запа-
та, мексички револуционар.

1932. - Рођен Омар Шариф, 
египатски филмски глумац.

1954. - Умро Огист Лимијер, 
француски хемичар и инду-
стријалац.

2018. - Преминула Јелена 
Жигон, српска и југословенс-
ка глумица. 
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Рјешење из прошлог броја: капирати, саса, Курск, ти-
ква, тупа, анекс, сом, н, Роксанда, дк, ватра, р, ала, рес, 
пи, радник, рал, друид, Гана, Атлантик.  

БРУТО И НЕТО 
Лако га је и вагати и извагати.

Нето 120 килограма, а бруто - 12 милиона.
 

ДНО ДНА  
Тешко је додирнути дно. 
И од дна има - дно дна.

 
ЛОШЕ И ГОРЕ 

- Шта је лоше, а шта још горе? - филозофски пропитује 
један читалац. 

Ех, шта?! Лоше је кад те уједе паук, а још горе кад 
ти однесе аутомобил.

 
ПОТРОШАЧКА КОРПА  

Како оно бијаше?
Ако не знаш шта је квалитетно, знаш шта је скупо.

ОКРЕТАЊЕ ЛЕЂА 
На геј параду би требало послати и њено величанство 

срећу?!
Одавно нам је окренула леђа.

 
ШТА СЕ ДЕШАВА?

Шта се ово дешава? 
Стално нас шаљу тамо одакле смо изашли.

Сјећање: Омар Шариф, либанско-египатски глумац 
ВОЛИО ФИЛМ И БРИЏ

Омар Шариф У филму “Лоренс од Арабије”  
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ТРЕНИНГ КОД КУЋЕ

З. Ј. 

- У сталном сам контакту са дјецом која тренирају у “Шодану“. То су хиперактив-

ни клинци и зато смо одлучили да им уведемо виртуелни тренинг. Да им дамо 

неку обавезу, да се не успавају. Имамо апликацију којом се, путем Фејсбука, сви 

чланови клубова могу пријавити за праћење тренинга. Тренер води тренинг, 

а спортисти раде оно што им се предаје. Што је најважније, тренер види шта 

они раде. Први тренинг трајао је пола сата, а за даље ћемо видјети, како се 

све буде одвијало. То је за нас нешто ново, али морамо наше чланове држати 

активнима. Бојим се да ће многи доћи у искушење да од свега одустану. 

Што се тиче самих такмичења, календар ће дефинитивно да трпи. Многе 

активности у протеклих мјесец дана нису се могле реализовати, а биле су 

предвиђене планом и програмом. Прво морамо видјети кад ће ово са ви-

русом да стане. Вјероватно ћемо неке ствари морати одрадити у јесењем 

дијелу, а нажалост мораћемо се одрећи неких такмичења у овој години. 

Пролонгирана је Олимпијада, свјетска и европска такмичења, Балканско 

првенство. И то ће да нам диктира календар такмичења. Ако се Европска 

и Балканска федерација одлуче да се сва планирана такмичења одраде 

наредне године, биће нам то лакши посао. Што се мене лично тиче, жао 

би ми било да прекидамо  традицију „Шодан купа“, али вјерујем да ће 

бити обиљежен како-тако. Он се одржава у септембру. Макар то било 

неко клупско такмичење у основној школи, традицију ћемо испоштова-

ти. Што се тиче тренинга у кућним условима, мени није тешко, пошто 

имам личну малу теретану, па одрадим доста тренинга, а кад могу, одем 

и до викендице. Тако да  вријеме убијам на квалитетан начин. И један 

савјет: треба се придржавати прописаних мјера. Не треба чачкати меч-

ку, како би рекао наш народ. Не треба се излагати ни најмањем ризику.

- Ова епидемија одразила се на све сегменте наших живота. Ни спорт није зао-
биђен. Наравно, у свему томе су највише погођени професионални спортисти, 
јер су им у овој ситуацији ускраћена  примања, а поставља се питање шта ће 
бити са њиховим уговорима. Што се тиче нас и аматерског спорта, дјеци која 
тренирају много тога фали. У суштини имају вишак  времена. И ми у ОК „При-
једор“, као и добар дио других клубова, прилагодили смо се овој ситуацији. 
Имамо видео-снимке са тренинзима и упутствима, па ако имају жељу и вољу 
да раде, то могу и на тај начин. Окупљања и тренинзи су забрањени. Чекамо, 
гледамо, пратимо развој ситуације. Наравно, одржавамо редован контакт с 
дјецом. Што се тиче тренинга у кућним условима, он може бити сасвим задо-
вољавајући. Разгибавања, вјежбе снаге, вјежбе издржљивости, све то може 
да се ради и код куће. Наравно, нема трчања, и нема рада лоптом. Али шта 
је ту је, околности су просто такве. Код куће је сад и мој син Велибор, члан 
МОК „Јединство“ из Брчког. Његов тим требало је да игра финале Купа БиХ, 
али то је одгођено због епидемије, а у питању је и само првенство, јер 
Одбојкашки савез БиХ још није одлучио како ће се и да ли 
ће се настављати. Тренутно је у питању статус кво, 
прате се потези  међународних одбојкаш-
ких организација и одбојкашких 
савеза земаља регио-
на.

- У марту је требало да буде Првенство Републике Српске и убрзо затим Првенство Бос-

не и Херцеговине. Све то је отказано. Али најтеже нам је што смо планирали организова-

ти свјетско првенство у БиХ и још четири-пет турнира. Али све се сад изокренуло. Остаје 

нам да чекамо развој ситуације са епидемијом. Дјеца су код куће, вјежбавју колико је то 

могуће. Имамо групу на вајберу, па шаљу слике. Али мислим да ћемо морати кренути 

од почетка, кад се буде могло тренирати, јер тешко је то без надзора тренера. У сушти-

ни, ова година је практично завршена што се такмичења тиче. Моји такмичари у нашој 

групи објављују снимке борби, пожељели су се такмичења. Они најмањи стално питају: 

„Тренеру, кад ћемо на турнир?“. А можда дјецу и не треба превише форсирати у 

овом периоду. Друго су старији спортисти, који се припремају за неке 

резултате и имају јасан циљ. И на крају, порука за све је да 

морамо да пазимо једни друге. И иначе, али сад 

нарочито. То нам је једино што можемо, 

да будемо дисциплиновани. 

Останите код куће.

Владо Вуковић, 
тренер Одбојкашког 
клуба „Приједор“:

Рајко Вучићевић, тренер Карате клуба „Шодан“: 

Весо Арежина, тренер Теквондо клуба “Љубија“:
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- У сталном сам контакту са дјецом која тренирају у “Шодану“. То су хиперактив-

ни клинци и зато смо одлучили да им уведемо виртуелни тренинг. Да им дамо 

неку обавезу, да се не успавају. Имамо апликацију којом се, путем Фејсбука, сви 

чланови клубова могу пријавити за праћење тренинга. Тренер води тренинг, 

а спортисти раде оно што им се предаје. Што је најважније, тренер види шта 

они раде. Први тренинг трајао је пола сата, а за даље ћемо видјети, како се 

све буде одвијало. То је за нас нешто ново, али морамо наше чланове држати 

активнима. Бојим се да ће многи доћи у искушење да од свега одустану. 

Што се тиче самих такмичења, календар ће дефинитивно да трпи. Многе 

активности у протеклих мјесец дана нису се могле реализовати, а биле су 

предвиђене планом и програмом. Прво морамо видјети кад ће ово са ви-

русом да стане. Вјероватно ћемо неке ствари морати одрадити у јесењем 

дијелу, а нажалост мораћемо се одрећи неких такмичења у овој години. 

Пролонгирана је Олимпијада, свјетска и европска такмичења, Балканско 

првенство. И то ће да нам диктира календар такмичења. Ако се Европска 

и Балканска федерација одлуче да се сва планирана такмичења одраде 

наредне године, биће нам то лакши посао. Што се мене лично тиче, жао 

би ми било да прекидамо  традицију „Шодан купа“, али вјерујем да ће 

бити обиљежен како-тако. Он се одржава у септембру. Макар то било 

неко клупско такмичење у основној школи, традицију ћемо испоштова-

ти. Што се тиче тренинга у кућним условима, мени није тешко, пошто 

имам личну малу теретану, па одрадим доста тренинга, а кад могу, одем 

и до викендице. Тако да  вријеме убијам на квалитетан начин. И један 

савјет: треба се придржавати прописаних мјера. Не треба чачкати меч-

ку, како би рекао наш народ. Не треба се излагати ни најмањем ризику.

ОСТАНИТЕ КОД КУЋЕ, АЛИ И ВЈЕЖБАЈТЕ
Вирус корона можда јесте зауставио такмичења, испразнио стадионе и  дворане. Можда је спријечио 
тренинге у клубовима. Оно што није, а никад и неће моћи зауставити је спортски дух. Спортисти су се 
прилагодили ситуацији, времену и условима. Тренинг не трпи, али  сада је приступ другачији. Свако 
тренира сам, у кући, стану, дворишту, евентуално у некој импровизованој теретани у гаражи. Није важно, 
рад на себи, физичко и ментално припремање не стају. Прави спортисти не познају фразу - не може. 
Може се кад се хоће. То савјетују и другима, кад су већ код куће, да издвоје мало времена за понеку 
вјежбу. Ево како то раде приједорски спортисти.

Шта ћемо са бициклизмом, кад се 
непотребни изласци напоље не 
препоручују? Рјешење је нашао Синиша 
Лукић, бициклиста БК „Козара“. Бицикл 
у дневни боравак, сва потребна опрема 
да се не губи осјећај, а ради 
потпуног угођаја 
на ТВ-у пустити 
снимак неке 
брдске трке. 
Нада се да ће 
други дио 
сезоне да 
се одржи и 
планира да 
га дочека 
спреман.

У Одбојкашком клубу „Приједор“ 
тренинзи су се такође преселили 
у виртуелни свијет. Ради се 
оно што је могуће у кућном 
амбијенту, тако да лопта 
мора да сачека. Тренинге 
воде репрезентативац БиХ 
Велибор Вуковић и тренер 
млађих категорија „Приједора“ 
Сандра Ступар.

Никола Ивковић, 
приједорски боксер, 
има теретану код куће, 
па је онда све лакше. 
Каже да нема опуштања, 
да се припрема за 
такмичења као да ће се у 
ринг вратити већ сутра. 

Младе наде 
Теквондо 
клуба 
„Љубија“ 
не 
одустају. 
Вјежбе, 
обавезна 
шпага или 
борбе у 
дневном 
боравку 
попут 
сестара 
Скакић. Све 
то снима се и 
фотографише 
и шаље 
тренерима.

Тренинзи 
се 

могу 

организовати и видео-

линком, што раде у Карате 

клубу „Шодан“. 

З. Ј. 



10. 10. април 2020. “Козарски вјесник”

Друштво Друштво

Приједорски књижевник суочен с правним проблемима

ПРОИЗВОЂАЧУ ЛИФТОВА ЗАСМЕТАО 
НАЗИВ ЦВИЈЕТИЋЕВОГ РОМАНА  

Захвалан је њемачким из-
давачима. Ангажовали су, 
каже, адвокате, консулто-
вали се с њим, након чега 
је направљен договор о 
заједничком иступу. 
- Ради се о метафори 
која је узета да би се ис-
причала одређена прича. 
Уосталом, роман је до-
био награду “Фриц” која 
се додјељује искључиво 
за роман фикцијске про-
зе. То је фикција прожета 
одређеним фактима који 
пролијећу кроз цијелу 
причу. Тако да је то један 
конструкт на који је, вјеро-
ватно, реаговала њихова 
пи-ар служба. Желим вје-
ровати да је то тако, да 
није дошло са самог врха 
фирме “Шиндлер”, да су, 
једноставно, реаговали 

по дифолту и помињању 
њиховог имена било гдје 
- каже Цвијетић. 
Додаје да су му ставили 
до знања да су пратили 
његове интервјуе у који-
ма помиње лифт, син-

тагму марке “Шиндлер”, 
што им је, претпоставља, 
засметало. 
- То је поприлично над-
реална, кафкијанска си-
туација. Били би у праву 
када бих ја писао стручну 
литературу  или ону која 
би објашњавала функ-
цију њиховог лифта. Но, 
то нема везе са здра-
вим разумом - наглаша-
ва Цвијетић и подсјећа 
на строге законе ЕУ који 
штите умјетничке слободе 
и умјетника. 
Добро је да се у цијелој 
причи назире компромис.
- Роман ће, сасвим сигур-
но, изаћи до краја апри-
ла или почетком маја у 
Њемачкој, на њемачком 
језику. Сад се усаглаша-
вају елементи компроми-
са који ће, заправо, бити 
правно обавезујући не 

само за ово него и сва 
будућа издања. За сва 
будућа издања романа, а 
припремају  се на фран-
цуском, холандском, ита-
лијанском језику итд …
То је неколико реченица 
које би биле на почетку 
самог романа. Такозвани 
“дисклејмер” у којем би 
писало да сви догађаји 
који су повезани с лиф-
том немају никакве везе 
са стварном фирмом 
“Шиндлер”, што би била 
ограда и компромис који 
би постигли с њима - каже 
Цвијетић. Ускоро треба да 
се појави нови Цвијетићев 
роман, “Што на поду спа-
ваш”, и то регионално, 
истовремено у “Бајбуку” 
и књижевној радионици 
“Рашић” у Београду. Ма-
нифестација “Европски 
пјесник слободе” у којој 
је Дарко Цвијетић номи-
нован са још седам књи-
жевника за истоимено 
престижно признање, од-
гођена је због пандемије 
вируса корона за јун. 

М. З.

Фонд за пензијско и инва-
лидско осигурање саоп-
штио је да је задовољан 
досадашњим одзивом ко-
рисника права и њихових 
најближих за преузимање 
обрасца једнократне пуно-
моћи који им омогућава да 
једноставно и безбједно 
подигну пензију за март у 
банци у којој имају отворен 
текући рачун. У саопш-
тењу се истиче да су пен-
зионери, као и много пута 
до сада када је најтеже, 
показали своју зрелост, 
дисциплину, савјесност и 
одговорност како према 
себи, тако и према свима 
другима. 
“Позивамо све наше пен-
зионере да и даље у још 
већем броју посредством 
својих најближих преуз-
му образац једнократне 
пуномоћи са сајта Фонда 
www.fondpiors.org, у по-

словницама Фонда, са 
сајта банака и банкама 
широм Републике Српске 
и тако заштите првенст-
вено своје здравље, али и 
здравље свих других”, на-
води се у саопштењу.
У саопштењу се напомиње 
да једнократну пуномоћ 
није потребно овјеравити 
код било ког надлежног 
органа, него само попу-
нити, како личне податке 
пензионера, тако и подат-
ке за лице од повјерења 
којем дајете пуномоћ и об-
авезно је потписати.
Из Фонда ПИО поручују 
пензионерима да лицу од 
повјерења којем су дали 
пуномоћ дају и своју лич-
ну карту и он ће, како се 
наводи, несметано подићи 
пензију у банци и предати 
је пезионеру.
“Нема никакве потребе да 
се за подизање пензије 

формирају дуги и беско-
начни редови пред бан-
кама, при чему се пензи-
онери доводе у опасност 
потенцијалног ширења 
вируса, угрожавајући како 
своје, тако и здравље 
других”, наглашава се у 
саопштењу и додаје да 
исто важи и за пензионере 
који пензију примају путем 
“Пошта Српске” на адре-
су пост рестант. Из Фонда 
препоручују пензионерима 
да вријеме које им је до-
звољено за кретање утор-
ком и петком искористе 
за шетњу и евентуални 
одлазак до продавнице и 
апотеке, придржавајући се 
мјера о држању социјалне 
дистанце. 
“Ваша пензија ће са лицем 
од вашег повјерења на 
вријеме доћи до вас”, на-
воде у Фонду ПИО Српске. 

СРНА

ВОЛОНТЕРИ ЦРВЕНОГ КРСТА 
НА УСЛУЗИ ГРАЂАНИМА

Градска организација 
Црвеног крста Прије-
дор веома је активна од 
појаве корона вируса. 
Волонтери ове органи-
зације свакодневно су на 
услузи нашим старијим 
и немоћним суграђани-
ма. Неки од њих су, ових 
дана, на задатку у Хо-
телу “Приједор”, гдје се 
налази карантин. Душко 
Крковић због ванредног 
стања не ради. Сада је 
волонтер Црвеног крста. 
Постао је дио ове хума-
не породице, јер жели да 
помогне.
- Пријавио сам се у Цр-
вени крст, како бих по-

могао онима којима је 
помоћ потребна. Мој за-
датак је да лицима која 
долазе у карантин по-
дијелим заштитне маске 
и рукавице, као и подје-
ла оброка. За сада нас 
има довољно, али ко је 
заинтересован, може да 
нам се придружи - рекао 
је Крковић. 
Волонтери ове органи-
зације били су и биће на 
услузи својој заједници, 
кад год је то потребно, 
рекао је секретар ГО 
Црвеног крста Приједор, 
Зоран Веселиновић. 
- Сваком задатку присту-
памо озбиљно. Тако је и 

овај пут. Потрудили смо 
се да волонтери буду 
што боље обучени за 
рад на терену. Важно је 
нагласити да волонтери 
морају бити пунољетни. 
Наш први задатак у овој 
ситуацији био је обила-
зак старијих и немоћних 
лица на подручју града 
и достава намирница и 
осталог, а сада смо ан-
гажовани у тимовима у 
карантину - додао је Ве-
селиновић. 
Ако желите да постанете 
волонтер Црвеног крста, 
јавите се на број теле-
фона 052/216 - 251. 

М. Шодић

Горана Босанчић, дирек-
торица Основне школе 
„Петар Кочић“, каже да 
су већ крајем јануара и 
почетком фебруара, због 
назнака о пандемији,  на 
чекање ставили планира-
ну екскурзију у Будву. С 
одлуком су се сложили и 
родитељи.
- Сви родитељи су, већ 
крајем јануара и почет-
ком фебруара, били 

мишљења да се од екскур-
зије одустане или да се 
она одложи за неко боље 
вријеме. Контактирали 
смо агенцију која је прош-
ла на тендеру и рекли им 
да одлажемо путовање до 
неког бољег периода, јер 
су већ тада из Министар-
ства просвјете послали 
упутство, и то на вријеме, 
да ученици средњих шко-
ла не иду ван граница БиХ 
- каже Босанчићева.
Додаје да су испоштовали 
ученике, родитеље, али и 
ситуацију у којој су се на-
шли. Убрзо је услиједио 
прекид наставе и учење 
на даљину, а из разумљи-
вих разлога није органи-
зована ни традиционална 
школа у природи.
- Ученици четвртог и петог 
разреда већ седам година 
иду на Козару из школе 
„Петар Кочић“. Сад су то 
требали бити четврти раз-
реди. То је  без проблема 

одгођено - каже Горана 
Босанчић. 
Слично стање је у 
средњим школама. Вељко 
Јањетовић, директор Гим-
назије „Свети Сава“, каже 
да су гимназијски мату-
ранти, ове године, плани-
рали на екскурзију у Ита-
лију. Још 25. фебруара, 
од ресорног министарства 
су добили обавјештење 
да се све ђачке екскур-
зије обустављају. По но-
вом правилнику, матурске 
екскурзије се организују 
крајем или почетком школ-
ске године, па је, како на-
помиње Јањетовић, тешко 
прогнозирати да ли ће их 
уопште бити. 
- Крај школске године де-

финитивно отпада, пла-
нирали смо да се иде у 
септембру, а ако тад то не 
буде изводљиво, бојим се 
да је немогуће матурску 
екскурзију организовати у 
новембру, децембру или 
почетком наредне године. 
Пратићемо ситуацију и о 
свему обавјештавати  уче-
нике и родитеље - каже 
Јањетовић. 

Фонд ПИО
ПЕНЗИЈЕ ПОДИЗАТИ И 

УЗ ПУНОМОЋ  

ОДГОЂЕНЕ СВЕ ЂАЧКЕ 
ЕКСКУРЗИЈЕ И ИЗЛЕТИ

М. З.

Све ђачке екскур-
зије, укључујући и 
матурске, те школ-
ски излети попут 
традиционалне шко-
ле у природи, од-
гођени су до даљњег 
због пандемије ви-
руса корона 

НЕМА МАТУРСКИХ ЗАБАВА

Горана Босанчић додаје да су одгођене 
раније планиране матурске забаве. Оно 
што је извјесно, а у складу са смјерни-
цама ресорног министарства, биће ре-
ализовани завршни испити, мада се у 
овом тренутку не зна у којој форми. Не 
крије да јој је жао што је школа празна 
и што нема ранијих садржаја, али исти-
че здравље прије свега. Ученицима ОШ 
“Петар Кочић”, а има их око 1.200 и њи-
ховим родитељима, поручују да се стр-
пе, да поштују препоруке надлежних и да 
остану код куће. На крају, Босанчићева је 
похвалила своје колеге који се труде да 
настава на даљину тече без проблема. 

Горана Босанчић

Вељко Јањетовић

Прије двадесетак дана, на врата Дарка Цвије-
тића, писца, глумца, режисера и аутора романа 
“Шиндлеров лифт”, стигла је пошиљка из Шви-
царске и с њом предтужба фирме “Шиндлер” 
која производи лифтове. Због метафоре и фик-
цијске прозе, Цвијетић се нашао у необичном 

процесу који ће, највјероватније, уз помоћ 
њемачких адвоката, бити ријешен нагодбом

Сваком задатку приступају озбиљно
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Ријеч стручњака

Савјети психолога особама у самоизолацији

Маја Савановић Зорић, 
Психолошко савјетовалиште 

“Психолуминис”  

Људима који сумњају да су можда заражени корона вирусом савјетује се 
да се самоизолују (остану код куће или у карантину) 14 дана. Једнима 
се идеја самоизолације може чинити као остварење сна, док друге 
сазнање да ће бити одсјечени од вањског свијета, било да морају 
бити сами или са само неколико блиских чланова породице, испуња-
ва страхом - питајте било којег родитеља који је морао забављати 
двоје мале дјеце код куће по влажном поподневу. Кад се људи дуго 
“заглаве” у затвореном простору, могу добити  “кабинску грозницу” 
или се осјећају као да ће “полудјети”. Међутим, постоје једноставне 
мјере које можете предузети како бисте се лакше прилагодили.

Ријеч стручњака

ФИЗИЧКЕ КОНТАКТЕ 
ЗАМИЈЕНИТИ ВИРТУЕЛНИМ

1. Појачајте имуни 
систем
Истраживања о ефектима уса-
мљености показују да, када 
људи немају друштвене везе, 
већа је вјероватноћа да ће има-
ти здравствене проблеме. На 
примјер, старије особе које због 
ослабљене покретљивости не 
могу напустити своје домове, 
подложније су болестима по-
пут срчаних обољења. Добра 
вијест је да раздобље самои-
золације потребно за корона 
вирус, не би требало резул-
тирати знатним промјенама у 
функционисању вашег имуног 
система. Међутим, током само-

изолације можда би било добро 
побољшати свој имунолошки 
одговор. Физичке вјежбе и унос 
довољне количине витамина 
могу вам помоћи (иако супрот-
но неким изворима интернета, 
они нису лијек). Психолози вје-
рују да слушање узбудљиве му-
зике или гледање филма може 
побољшати вашу имунолошку 
функцију.

2. Структуришите 
свој дан
За неке људе самоизолација 
би могла довести до блажих 
проблема менталног здравља. 
Неки људи који се самоизолују 
могу имати проблема са сном 
(несаницом), осјећајем немира 
или туге или се почињу осјећа-
ти демотивисано, депресивно. 
За борбу против ових проблема 
важно је одржавати структуру 
свог дана. Распоред оброка и 
одређено вријеме за спавање 
може вам помоћи да останете 
у току. Планирање активности 

и постављање циљева такође 
вас може мотивисати и зауста-
вити негативно осјећање.

3. Одржавајте 
социјални контакт 
преко друштвених 
мрежа
Очити разлог због којег се изо-
ловани људи могу осјећати 
слабо или анксиозно је тај што 
не могу искористити подршку 
пријатеља и породице да би 
им помогли да се носе с теш-
ком ситуацијом и подијеле своје 
бриге и забринутост. Студије та-
кође сугеришу да се без такве 
социјалне подршке људи могу 

окренути мање позитивним 
стратегијама суочавања, попут 
алкохола. Стога бисте током са-
моизолације требали користи-
ти друштвене мреже. То може 
бити једноставно као позивање 
пријатеља на чет, комуникација 
путем мејла или придруживање 
расправи путем друштвених ме-
дија. Показало се да је контакт 
са пријатељима бољи за ваше 
ментално здравље од испијања 
једне или двије чаше вина, како 
би спријечили бриге.

4. Избјегавајте сукобе
У неким случајевима, људи ће 
се самоизоловати са малом гру-

пом (породица или пријатељи). 
То може смањити осјећај уса-
мљености, али и представља-
ти друге изазове попут могућ-
ности сукобљавања. Чак и они 
које волимо, могу нам ићи на 
живце када смо довољно дуго 
заглављени са њима. Око 20 
минута вјежбања дневно може 
вам подићи расположење от-
пуштањем ендорфина, као и 
смањити  напетост. Можда је 
вријеме да се узме прашњави 
ДВД са вјежбама или преуз-
ме нова апликација за вјеж-
бање. Још једна стратегија за 
смањење сукоба је да се оса-
мите неко вријеме. Ако поч-
нете осјећати да ће ситуација 
вјероватно ескалирати, добра 
је идеја узети барем 15 минута 
времена. Сједите у одвојене 
собе и пустите да се сви смире. 
Обично након 15 минута, разлог 
расправе или сукоба не изгледа 
толико важан. 

СТРАТЕГИЈЕ ЗА 
СУОЧАВАЊЕ СА 
СОЦИЈАЛНИМ 

ДИСТАНЦИРАЊЕМ, 
САМОИЗОЛАЦИЈОМ 

И КАРАНТИНОМ 

Потребно је да активно 
управљате својим временом, 
одржавајући рутину гдје је то 
могуће. Повежите се са поро-
дицом и пријатељима (чак и ако 
нисте присутни), останите фи-
зички активни, једите храњиве 
намирнице и тражите додатну 
подршку контактирањем струч-
них лица у свом окружењу. У 

наставку слиједи пар савјета за 
суочавање са социјалном ди-
станцирањем, самоизолацијом 
или карантином.
Слиједите “смирен, али опре-
зан” приступ - најбоље је остати 
смирен и да не дајете допри-
нос ширењу панике која може 
отежати напоре за позитивно 
управљање ситуацијом. Оба-
везно се придржавајте упутста-
ва које је издала влада, љекари 
и придржавајте се добрих хи-
гијенских навика.

Перспектива - покушајте овај 
пут доживјети као јединствен и 
другачији, а не нужно и лош, чак 
и ако то није нешто што нисте 
одабрали.

Веза - размислите о креатив-
ним начинима да останете по-
везани са другима, укључујући 
друштвене медије, е-пошту и 
телефон.

Будите великодушни пре-
ма другима - давање другима 
у вријеме када је то потребно, 
не само да помаже приматељу, 
већ и побољшава ваше бла-
гостање. Постоји ли начин да 
помогнете другима око себе? 
Останите повезани са својим 
вриједностима. Не допустите 
да страх или тјескоба покрећу 
ваше интеракције са другима. 
Сви смо у овоме заједно!

Дневна рутина - створите 
рутину која даје приоритет ства-
рима у којима уживате, па чак и 
ствари у којима сте хтјели ради-
ти, али нисте имали довољно 
времена. Прочитајте књигу, гле-
дајте емисију,  серије, филмове, 
бавите се новим хобијем или 
упишите жељени онлајн курс. 
Покушајте то схватити као ново 
и необично раздобље које, чак, 
може имати неке користи.

Медијска ограниченост 
- управљајте својом изложено-
шћу медијима, јер то може по-
већати осјећај страха и анкси-
озности. Пазите на изворе 
информација и побрините се да 
приступате квалитетним и тач-
ним информацијама.
Коначно, важно је запамтити, 
ако сматрате да самоизола-
ција врло негативно утиче на 
ваше ментално здравље, тре-
бали бисте потражити стручни 
савјет. Не кажемо без разлога 
да нема здравља без ментал-
ног здравља!
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Читуље Огласи

МАЛИ ОГЛАСИ
- Продајем кућу у Копривни, вода, струја, телефон, са 11 дунума зе-
мље.  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 полумедишта (бијела) и ХН решетком.
Цијена по договору када се изврши увид у понуђено.
Број тел. 065/801-229 (13313)

FIRMA CARL KUEHNE DOO IZ KOZARSKE DUBICE OBAVJEŠTAVA 
SVE POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE DA NASTAVLJA SA 
POTPISIVANJEM UGOVORA ZA PREDSTOJEĆU SEZONU DO KRAJA 
APRILA, TE OSTAJE POUZDAN PARTNER SVIM ZAINTERESOVANIM 
ZA PROIZVODNJU KRASTAVACA KORNIŠONA.

FIRMA NUDI:

• FINANSIRANJE KOMPLETNOG REPROMATERIJALA:
(SISTEM ZA NAVODNJAVANJE, ĐUBRIVA, SADNICE I SVE OSTALO...)
• SIGURAN OTKUP;
• REDOVNU SEDMIČNU ISPLATU;
• STRUČNU AGRONOMSKU PODRŠKU;
• DUGOROČNU SARADNJU.

RADITE KOD SVOJE KUĆE I OSTVARITE DOBRU ZARADU NA 
SVOJOJ ZEMLJI BEZ POČETNOG ULAGANJA.

INFORMACIJE NA SLJEDEĆI BROJ TELEFONA:  065/595-625
CARL KUEHNE VAM ŽELI PUNO ZDRAVLJA I OSTANITE KOD 

KUĆE!!!

Посљедњи поздрав драгом оцу

ИЛИЈАСУ ХАСАНАГИЋУ

Заувијек ћеш остати у нашим срцима.
Твоји најмилији: супруга Славица, син Дино и кћерка Далија

13393

Дана 13.4.2020. 
навршавају се четири 
године од смрти наше 

драге

РАДЕ 
ПИЛИПОВИЋ
(1963 - 2016)

Године не могу избрисати сјећање на тебе, 
нити могу ублажити бол и тугу.

Породица Пилиповић
13400

Навршава се 40 дана 
како нас је напустила 

наша мајка

СТАНА 
КАРАЈИЦА

Остајеш у срцима својих најмилијих.

Твоја дјеца: Бранкица, Зорица и Жељко са 
породицама

13402

Дана 13.4.2020. године 
навршава се шест 
тужних година од 

смрти нашег драгог 
супруга, оца и дједа

РАДОМИРА 
КРЕМИЋА

(1939 - 2014)

Вјечно ћеш живјети у нашим срцима и 
мислима.
Ожалошћена супруга Рада, син Дадо, кћерка 
Љиља, снахе, зет и унучад

13399

Дана 11.4.2020. 
навршава се 40 дана од 

смрти наше драге

ВЕРЕ 
МИЛАНОВИЋ

С љубављу и пошто-
вањем.
Од супруга Рајка, сина 
Горана, снахе Далиборке, 
унуке Кристине и брата 
Каје са породицом 13397

Каменорезачка радња „СТОЈНИЋ ГРАНИТИ“
Милана Врховца 76 Приједор
Телефон: 065/517-966
Потребна два радника за рад на монтажама и изради 
споменика, предност имају радници са искуством.
Услови: пријава и ЛД по договору                               13396

Дана 10.4.2020. године навршава се 20 
година од смрти

СЛАВКО (Лако) БАНОВИЋ
(1945 - 2000)

(001)

Дугогодишњи директор Рудника Љубија 
и дугогодишњи предсједник Општине 
Приједор

С љубављу и поштовањем
Породица Бановић
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Дана 6.4.2020. у 69. години живота преминула 
је моја драга и вољена сестра

БОРКА (рођ. Чавић) ПЕРИЋ
Ни једна удаљеност не може да ублажи моју 
бол и тугу за једином сестром.

Твоја сестра Пава Јефтић са дјецом
9/2020



13.10. април 2020.“Козарски вјесник”

ЧитуљеЧитуље

Дана 1. априла 2020. године
напустио нас је наш

НИНОСЛАВ  МАРИЋ
НИНО

(1968 - 2020)
Данас је тешко имати искреног и правог
пријатеља.
Мачак, тешко је схватити да те више 
нема.
Заувијек ћеш остати у срцима и мислима твојих Далмација: 
Небојше, Горане, Теодоре и Исидоре. 13398

Посљедњи поздрав нашем другу Нини!

НИНОСЛАВ  МАРИЋ
НИНО

(1968 - 2020)
У оскудици, био си склон давању. У тузи, 
власник најљепшег осмијеха. У невољи, 
спреман да помогнеш свима.  
Био си добар човјек у злим временима, 
весељак, друг, подршка, брижан ка сла-
бијима, крајишки човјек, наш Нинослав.
Остајеш у нашим срцима.

Твоји другови из разреда, IV1, Грађевинска школа 
(генерација 1983 -1987) 13409

Dana 1. aprila 2020. godine
napustio nas je naš

NINOSLAV MARIĆ 
NINO

(1968 - 2020)

Posebni ljudi žive u našim srcima i kad nisu više pored nas.
Sanda i Sani

13409

Посљедњи поздрав нашој вољеној Љиљи!

ЉИЉАНА ЈАЊИЋ 
ЉИЉА

(1968 - 2020)
Навршило се 40 тужних дана од твог одласка.
Красили су те ум и доброта, срце и људскост.
Увијек си с нама, у сјећању свих као тиха, а 
снажна, скромна, а одлична, дарежљива и 
брижна, вођена најбољим људским вриједно-
стима.

Поносни смо, јер смо те познавали и јер си свијет чинила бољим.
Заувијек у нашим срцима.

Твоји другови из разреда, IV 1, Грађевинска школа 
(генерација 1983-1987) 13409

Дана 12.4.2020. године навршава се 
шест мјесеци откад нас је напустио 

наш драги

ЧЕДОМИР КОВАЧЕВИЋ
(1938 - 2019)

С љубављу и поштовањем.

Твоји: 
Слава, Гоца, Сњежа, Маша и Атко

13391

Посљедњи поздрав

Др РАНКО ПУШАЦ
(1942 - 2020)
Почивај у миру.

Ожалошћени: Зоран, Нада, Дамјан, 
Горан и стрина Стака

13387

Дана 23.4.2020. навршава се тужна 
година од смрти драгог и вољеног 

супруга

МИЛАНА ЋОРИЋА
Нема ријечи које те могу ожалити, ни 
времена у којем ћу те заборавити. С 
љубављу и поштовањем, чувам те 
од заборава.
Ожалошћена: супруга Драгојла 
Ћорић 13394

РАДОСЛАВКА 
ВУЈИЧИЋ

Поред бола и туге, 
оставила си много 
лијепих успомена да те 
памтимо и чувамо од 
заборава.
Сестра Драгиња са 
породицом 13390

IN MEMORIAM

БРАНКО 
РАЧЕТОВИЋ

(14.4.1993 - 14.4.2020)
Вољени никад не умиру.
Твоји: кћерка Рада и унук 
Горан и синовац Звонко 
са породицом 13392

Тужно сјећање на 
вољену сестру

МИЛИЦУ АНЂИЋ
(2013 - 2020)

Вјечно ћеш бити у нашим 
срцима и мислима.
Твоји: сестра и браћа са 
породицама 13401

Дана 13.4.2020. године 
навршава се седам 

година од смрти наше 
мајке

МИЛИЦЕ 
(Зрнић) АНЂИЋ

(1949 - 2013)

Сваки дан који живимо, живиш и ти у нашим 
срцима.
Син Драган, кћерка Дражана са породицама

13401

Сјећање на моје драге

13395

МИЛИЦУ - 
МИЦУ САВИЋ

Рођ. 
Гњатовић

(14.4.2012 - 14.4.2020)

ВЈЕКОСЛАВА 
- ЊЕГУ 

САВИЋА
(30.12.2011 - 14.4.2020)

Дана 7.4.2020. године у 
73. години преминуо је

СЛОБОДАН 
(Бранко) 

СИМАТОВИЋ 
БУЋО

(1947 - 2020)
Почивај у миру, хвала ти за све.

Ожалошћени: супруга Весна, син Бранко и 
кћерка Ведрана са породицама

(002)

Дана 5.4.2020. заувијек 
нас је напустио наш 

драги

ДУШАН (Николе) 
КРАГУЉ

(1950 - 2020)

Драги наш, у тишини вјечног мира, нека те 
прати наша љубав јача од заборава.
Супруга Стана, Милан, Нина, Јела, Мирко, 
Стефан и Никола

13403

Посљедњи поздрав 
драгом ујаку

ДУШАНУ ДУЛИ 
КРАГУЉУ

Био си примјер племенитог и доброг човјека 
и таквог ћемо те носити у срцима и сачувати 
од заборава.
Сестричине Радмила и Миланка са 
породицом 13407

Посљедњи поздрав 
драгом

ДУШАНУ 
(Николе) 

КРАГУЉУ
С тугом и поштовањем, 
чуваћемо те од заборава.
Породица Вукојевић

13403

Посљедњи поздрав

ДУШАНУ 
(Николе) 

КРАГУЉУ
Заувијек ћеш остати у на-
шим срцима и мислима.
Шурјак Душан са поро-
дицом 13403

Посљедњи поздрав 
драгом брату

ДУШАНУ 
(Николе) 

КРАГУЉУ
Драги брате, нема утјехе 
за моје срце што пати, а 
ни снаге, а ни моћи да те 
у живот врати.
Сестра Смиља и зет 
Перо са дјецом 13403

Нека вас у тишини вјечног мира 
прати моја бескрајна љубав. 

Ваша сестра и свастика Дренка с 
породицом



13404
Нека вас анђели чувају.

Цеца Башкот са породицом
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Посљедњи поздрав драгом

13405

брату

НИНИ

стрицу

БАЈИ
Вјечно ожалошћени синовац Жељко и снаха Муриса са породицом

Посљедњи поздрав вољеном
куму

НИНИ

чика

БАЈИ

Посљедњи поздрав драгом

НИНИ

13405

БАЈИ

брату стрицу

Посљедњи поздрав драгом

ВАСКРСИЈИ

13405

НИНИ

брату братићу

Посљедњи поздрав

НИНИ

13405

БАЈИ

Посљедњи поздрав

НИНИ

13408

БАЈИ

Посљедњи поздрав драгом зету и пријатељу

НИНОСЛАВУ

13404

БАЈИ

Посљедњи поздрав

НИНИ

13408

БАЈИ

Посљедњи поздрав нашим драгим

НИНИ

13404

БАЈИ

Посљедњи поздрав драгим пријатељима

НИНИ

13404

БАЈИ

Посљедњи поздрав

НИНИ

13405

БАЈИ

Посљедњи поздрав драгом

ВАСКРСИЈИ

13405

НИНИ

ујаку братићу

Вјечно ожалошћена синовка Рената и Андреа

Сестра и тетка Мика са породицом

Ожалошћени: ујак Предраг и ујна Драгица Вујић са породицом.Вјечно ожалошћене сестричине Дрена и Слава са породицом

Ожалошћени: тетка Секана Вујић са породицом Ожалошћена породица Гломазић из Црне Горе.

Ваши: Драган, Шухра, Пајо и Миланка

МАРИЋ
ВЈЕЧНО ОЖАЛОШЋЕНА ПОРОДИЦА Кондић: Мићо, Мира и Ивана

Ваше: Ивана, Наташа и Мара Мира, Ранко и Синиша.
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Посљедњи поздрав драгом 
сину, брату, супругу и стрицу

НИНОСЛАВУ 
МАРИЋУ НИНИ

(1968 - 2020)

Ожалошћени: мајка Милка, брат Мирослав, супруга 
Ирена, снаха Санела и синовац Саша

13406

Посљедњи поздрав драгом 
оцу, свекру и деди

ВАСКРСИЈИ 
МАРИЋУ БАЈИ

Ожалошћени: син Мирослав, снахе Санела и Ирена, 
унук Саша, Милка

13406



У прољеће 1942. године појавио се први број “Козарског 
партизанског вјесника” у издању Партизанског обавјештајног 
бироа Другог крајишког (козарског) НОП одреда “Младен 
Стојановић”.
У љето 1975. изашао је први број послије другог свјетског 
рата.
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GRAD PRIJEDOR
Gradonačelnik

Gradonačelnik
Milenko Đaković

GRAD PRIJEDOR
Skupština grada

Predsjednik Skupštine
Mirsad Duratović

SVIM VJERNICIMA 
KATOLIČKE 

VJEROISPOVIJESTI ČESTIT 
I BLAGOSLOVEN USKRS

SVIM VJERNICIMA KATOLIČKE 
VJEROISPOVIJESTI SRETAN I 

RADOSTAN USKRS

SRETAN
USKRS!

Distribucija

Voda na dohvat ruke

Besplatni info telefon

Svim Hrišćanima Želimo
Sretne Uskršnje Praznike


